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ADATLAP
a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához

I. A doktori értekezés adatai

A szerző neve: Végh Veronika
MTMT-azonosító: 10038780
A doktori értekezés címe és alcíme: Töredékes formák az európai romantikában: Az angol 
és a magyar fragmentumvers
DOI-azonosító:
A doktori iskola neve: Irodalomtudományi Doktori Iskola
A doktori  iskolán  belüli  doktori  program neve:  Modern  Angol  és  Amerikai  Irodalom 
Doktori Program
A témavezető neve és tudományos fokozata: Dr. Péter Ágnes Csc., prof. emerita
A témavezető munkahelye: ELTE BTK, Anglisztika

II. Nyilatkozatok 

1. A doktori értekezés szerzőjeként

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és 

a  tézisek  nyilvánosságra  kerüljenek  az  ELTE  Digitális  Intézményi  Tudástárban. 

Felhatalmazom  az  ELTE  BTK  Doktori  és  Tudományszervezési  Hivatal  ügyintézőjét, 

Manhercz  Mónikát,  hogy  az  értekezést  és  a  téziseket  feltöltse  az  ELTE  Digitális 

Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat. 

b)  kérem,  hogy  a  mellékelt  kérelemben  részletezett  szabadalmi,  illetőleg  oltalmi 

bejelentés  közzétételéig  a  doktori  értekezést  ne  bocsássák  nyilvánosságra  az  Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést 

a  minősítés  (dátum)-ig tartó  időtartama alatt  ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;

d)  kérem,  hogy a  mű kiadására  vonatkozó mellékelt  kiadó szerződésre  tekintettel  a 

doktori  értekezést  a  könyv  megjelenéséig  ne  bocsássák  nyilvánosságra  az  Egyetemi 

Könyvtárban,  és  az  ELTE Digitális  Intézményi  Tudástárban csak  a  könyv bibliográfiai 

adatait tegyék közzé. Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, 

hozzájárulok,  hogy  a  doktori  értekezésem  és  a  tézisek  nyilvánosságra  kerüljenek  az 

Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban.

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy 

a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek 

saját eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki 

szerzői jogait; 

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.
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3. A  doktori  értekezés  szerzőjeként  hozzájárulok  a  doktori  értekezés  és  a  tézisek 

szövegének 

Plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához.

Kelt: 

a doktori értekezés szerzőjének aláírása
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A dolgozat  megírásához kapott  felbecsülhetetlen szakmai és  emberi  segítségért  nagyon 
hálás vagyok témavezetőmnek, Péter Ágnesnek, aki nem csak mértékadó igényességével 
és logikájával, de odaforduló érdeklődésével és türelmével is motivált a munkára. Az ő 
szemináriumain  megszerzett  tudás  adott  elég  bátorságot  ahhoz,  hogy  komolyabban  is 
elkezdjek foglalkozni a romantikus fragmentummal. 

Köszönettel  tartozom  mindenkinek,  aki  a  disszertáció  egy-egy  részletéhez  fűzött 
véleményével segített, különösen a munkahelyi vita opponenseinek, Eisemann Györgynek 
és  Gárdos  Bálintnak.  Az  ELTE  Anglisztika  Tanszék  work-in-progress  szemináriumán 
résztvevőknek – ahol lehetőségem volt az egyik fejezetet bemutatni – köszönöm az értékes 
megjegyzéseket. Hálás vagyok Dávidházi Péternek, akinek kiváló doktori szemináriumain 
megtanulhattuk: a disszertációírás folyamata a legmélyebb emberi kapcsolatokkal mutat 
párhuzamot.

Köszönöm Martin  Procházka professzornak,  hogy a  2014-es  kassai  ESSE workshopon 
megjegyzéseivel  hozzájárult  a  romfejezet  alakulásához  és  hogy  két  könyvét  elküldte 
nekem.  Köszönöm  továbbá,  hogy  elolvashattam  Salgó  Ella  Szendrey  Júliáról  írt 
szakdolgozatának kéziratát és Fejérvári Boldizsár Shelley-előadásának vázlatát. 

A családom, különösen a férjem nélkül e dolgozat sem jöhetett volna létre. Ezt nehéz egy 
mondatban  megköszönni,  így  inkább  azzal  fejezem be,  hogy hálás  vagyok  Adának  és 
Lénának is – a lányaim cseppet sem voltak segítségemre az írásban, de Somostól a Tintern 
Abbey-ig  minden  romot  hajlandóak  voltak  megmászni,  ennél  többet  pedig  egy 
töredékkutató sem kívánhat.  
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I. BEVEZETÉS

ROMANTIKUS TÖREDÉK?

Az irodalmi töredék olyan népszerűvé vált a XIX. század eleji Angliában, hogy a 

The Edinburgh Review szerkesztője, Francis Jeffrey 1813-ban a következőt írta Byron The 

Giaour,  a  Fragment  of  a  Turkish  Tale1 című  műve  kapcsán:  „a  töredék  divatja,  azt 

gyanítjuk,  olyannyira  általánossá vált,  hogy a kifinomult  olvasók nagy része ugyanúgy 

nem ülne oda egy egész eposzhoz, mint ahogyan egy egész ökörhöz sem”  („ the taste for  

fragments, we suspect, has become very general;  and the greater part of polite readers  

would now no more think of sitting  down to a whole Epic than to a whole ox”2). Ha a 

romantika irodalomtörténeti korszakával – a közelmúlt kritikai irodalmával egyetértésben 

– mint  egymással  összefüggő,  konfluenciában jelentést  alkotó diszkurzusok hálózatával 

foglalkozunk,  a  romantikus  töredékre  tekinthetünk  úgy,  mint  e  diszkurzusok  egy 

prominens  példájára.  Jeffrey  megjegyzése  azt  a  több  évtizede  érvényben  lévő 

irodalomtörténeti konszenzust illusztrálja, hogy a töredékes irodalmi művek írása, kiadása 

és befogadása a romantika korának különösen meghatározó sajátossága. A kiemelt szerepet 

jelzi, hogy a fragmentumkutatás a kezdetektől alapvető romantikus formaként3, sőt:  par 

excellence romantikus műfajként4 hivatkozik a töredékre. 

A romantikus töredék olyan szöveg, amely a kompozíciós normák teljesületlensége 

nyomán nem egész, s amelyben a töredékesség nem sikertelen vagy másodrendű művet, 

hanem teljes értékű alkotást hoz létre. A romantikus töredék fontos tulajdonsága, hogy nem 

„véletlenül” fragmentált, hanem tudatos, szándékos szerzői koncepció nyomán. Az alkotói 

aktus a szándékos töredék esetében nem csak az egész kimondhatóságát vonja kétségbe, de 

1 Az angol nyelvű szövegekre eredeti címükkel hivatkozom. Wordsworth Nutting és Coleridge Kubla Khan 
című versének magyar műfordítását, illetve az utóbbihoz írt előszó fordítását függelékben közlöm. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre műfordítás, az angol nyelvű versek vagy versrészletek 
prózafordításait lábjegyzetben mellékelem. Minden más idézetet eredeti nyelven és magyarul is közlök.    

2  Jeffrey Archer The Giaour-kritikája, The Edinburgh Review 21, July 1813, 299. Az angol szövegek, 
amennyiben külön nem jelölöm a fordítót, saját fordításomban olvashatók.

3 D. F. Rauber: The Fragment As Romantic Form, in: Modern Language Quarterly, June 1969 30(2), 212-
221., 214-5.

4 Philippe Lacoue-Labarthe– Jean-Luc Nancy: The Literary Absolute: The Theory of Literature in German 
Romanticism, Albany, SUNY Press, 1978, 40.
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azt  is,  hogy az adott  kifejezésnek lehet  alkalmasabb eszköze,  mint  a töredékforma – a 

töredék  tehát  a  kimondhatatlant,  a  narrálhatatlant  mutatja  fel.  A töredék  receptivitása 

szintén  rendkívül  fontos  jellemző,  a  fragmentum  ugyanis  a  hiányok  és  az  elvárások 

teljesületlensége  következtében  sokkal  nagyobb  mértékben  támaszkodik  a  befogadóra, 

mint az egész szövegek, hiszen a hiányosság gondolati vákuumként működik, amely pedig 

óhatatlanul aktívabb befogadói jelenlétet kíván.

Mielőtt  azonban túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítanánk a szándékos töredék 

szempontjából  a romantikának,  érintenünk kell  azt  a tényt  is,  hogy szándékos irodalmi 

fragmentumok nem csak ebben a korszakban születtek. Az elmúlt években a romantika-

központú fragmentumkutatás kiegészítéseként  számos szerző hívta  fel  arra  a  figyelmet, 

hogy hiba lenne a töredékre kizárólag a romantika találmányaként és újításaként tekinteni. 

Elizabeth Wanning Harries például úgy látja, hogy a romantikus fragmentum egy olyan hat 

évszázada élő  kevert  műfaj  egyik  megtestesülése,  amelynek eredete  egészen Francesco 

Petrarcáig nyúlik vissza.5 Petrarca  Daloskönyve (Il Canzoniere) 366 költeményből áll,  s 

ugyan a versekre jobbára úgy tekintünk, mint  szigorúan szabálykövető darabokra,  nem 

feledkezhetünk  meg  arról,  hogy  az  eredeti  cím  Rerum  vulgarium  fragmenta,  azaz 

Népnyelven írt dolgok töredékei. Harries amellett érvel, hogy a szétszóratás, a töredékesség 

és  a  rész-egész  viszony  feszültsége  alapvető  jelentésalkotó  elemekké  válnak  a 

Daloskönyvben. Ebben a vonatkoztatási rendszerben tehát a kora-reneszánsz volt az első 

olyan korszak, amelyben megfigyelhető az előre eltervezett töredék térnyerése, de ebben a 

vonulatban tárgyalható az európai szerzők közül Rabelais, Cervantes és Diderot és az olyan 

digressziós  narratívák,  mint  Swift  Tale  of  the  Tubja és  Sterne  Tristram  Shandyje. 

(Utóbbiról  Friedrich  Schlegel  fragmentumelmélete  kapcsán  is  fog  még  szó  esni.)  Az 

aforizmairodalom kiemelt helyet kap a romantikus fragmentum előzményei (vagy rokonai) 

körében: az aforizma ugyanis a XVII-XVIII. századi szalonkultúrában olyan eszköz volt, 

amely  rövid,  olykor  csonkolt  vagy  hiányos  megnyilatkozásban  komplex  tanulságot 

közvetített.6 Harrieshez hasonlóan a romantikus töredék elkülönített vizsgálata ellen foglal 

állást Leonard Barkan, aki szintén az itáliai reneszánsz fontosságát emeli ki Unearthing the 

Past  című könyvében,  s  állításait  azzal  támasztja  alá,  hogy Michelangelo  befejezetlen 

5 Elizabeth Wanning Harries: The Unfinished Manner: Essays on the Fragment in the Later Eigteenth 
Century, Charlottesville and London, Virginia University Press, 1994, 12-34.

6 Christopher Kubiak: Sowing Chaos: Discontinuity and the Form of Autonomy in the Fragment 
Collections of the Early German Romantics, Studies in Romanticism, 33, Fall 1994, 411-49., 413-4.
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szobrait és vázlatait a bennük rejlő lehetőségek miatt értékelték, s ebből következően a non 

finito,  azaz  a  befejezetlen  priorizálása nem csupán romantikus  anakronizmus,  hanem a 

reneszánsz művészetkultúra óta tetten érhető megnyilvánulás.7 A töredék iránti felfokozott 

érdeklődéshez kapcsolható, hogy a XVIII. század második felének Angliájában Szapphó 

töredékes  művei  iránt  is  megnőtt  az  érdeklődés.  Szapphót  egy töredékét  Longinosz  a 

fenségesről írt művében már 1652-ben lefordította John Hall, majd 1711-től – amikor a 

Spectatorban jelentek meg töredékei – egyre több fordítás látott napvilágot.8

Az előzményvonulat ismerete és elfogadása nem zárja ki, hogy a szándékos töredék 

történetében kulcsfontosságú állomásként tartsuk számon a XVIII. század végével kezdődő 

időszakot: ekkora tehető annak az esztétikai áramlatnak a felerősödése, amelyben a töredék 

térhódítása más-más intenzitással,  recepcióval és elméleti  háttérrel,  de az egész európai 

irodalmi és művészeti  életben bekövetkezett.  Nem csupán irodalmi jelenségről  van szó 

ugyanis,  a  romantikus  zeneszerzők,  képzőművészek,  festők  és  építészek  ugyanúgy 

létrehoztak a töredékességet tematizáló alkotásokat, mint költő és író kortársaik, de érdekes 

kapcsolódási  pont  a  romfestészet  és  a  romköltészet  is:  a  valaha  volt  egész  leépülését 

központba állító művek a töredékkultusz legfontosabb problémáihoz illeszkednek.9 Hogy a 

fragmentum romantikus esztétikába ágyazottságát jobban megértsük, tudnunk kell, hogy a 

töredék eltéphetetlen szálakkal kapcsolódik olyan fogalmakhoz, mint a káosz10, az irónia11 

és legfőképpen a fenséges. A fenséges mint központi esztétikai minőség forrása lehet a 

burke-i gondolattal „[b]ármi, ami így vagy úgy felkelti a fájdalom és a veszély ideáját”12 

(„[w]hatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger”13). Az egész és a 

totalitás hiánya pedig magában hordozza az ismeretlentől való félelmet: Szegedy-Maszák 

7 Leonard Barkan: Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of Reneissance Culture, 
New Haven, Yale University Press, 2001, 207.

8 Penelope Wilson: Women Writers and the Classics, in: The Oxford History of Classical Reception in 
English Literature: Volume 3 (1660-1790), szerk. David Hopkins, Charles Martindale,  Oxford, Oxford 
University Press, 2012, 501.

9 Sophie Thomas: Romanticism and Visuality: Fragments, History, Spectacle, Routledge, New York, 2008, 
1-19.

10 lásd: Lacoue-Labarthe–Nancy: I.m., 50-52. és Azade Seyhan: Fractal Contours: Chaos and System in the  
Romantic Fragment, in: szerk. Richard Eldridge: Beyond Representation: Philosophy and poetic 
imagination, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 133-150.

11 lásd: Christopher A. Strathman: Romantic Poetry and the Fragmentary Imperative: Schlegel, Byron, 
Joyce, Blanchot,  State University of New York Press, Albany, 2006, 13-8.

12 Edmund Burke: Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően, Budapest, 
Magvető, 2008, 44. Fogarasi György fordítása.

13 The Writings and Speeches of Edmund Burke: Volume I: The Early Writings, szerk. T. O. McLoughlin, 
Paul Langford, James T. Boulton, Clarendon Press, Oxford, 1997, 231. 
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Mihály szerint a „folytonosságban hirtelen, váratlanul bekövetkezett hiány a romantikában 

a fennkölt (magasztos) minőségével társítódott.”14 E gondolat szerint azt, aki a szakadék 

szélén  állva  a  mélybe tekint,  a  rémület  és  a  fenség egyszerre  keríti  hatalmába,  mert  a 

rettenetes,  egyúttal  fenséges  is15.  Hasonló  folyamat  játszódhat  le  akkor,  ha  töredéket 

olvasunk, hiszen a folytonossághiány a fragmentum alapvető, jelentésképző jellemzője és a 

hiány – csakúgy, mint a szakadék – szédítő. 

A  töredék  esztétikája  izgalmasan  ütköztethető  az  organikus  forma  gyakran 

hivatkozott  romantikus  csúcseszményével.  Az angol  köztudatba  Coleridge  vezette  be  a 

koncepciót  –  köztudottan  A.  W. Schlegel  és  Schelling  ideáinak felhasználásával,  bár  a 

hatástörténet  ennél  természetesen  sokkal  összetettebb   –,  mégpedig  azzal,  hogy  az 

organikus formát a mechanikus formával állította szembe. Az organikus ebben az esetben 

azt  jelenti,  hogy az  irodalmi  megnyilatkozás  szerkezete  organizmusszerűen  növekszik, 

akárcsak  egy  növény:  mintegy  önmagát  alakítva  és  önmagából  növekedve.  Ugyan  az 

organikus forma az egész elsőbbségét hirdeti, úgy gondolom, mégsem tekinthetünk rá a 

fragmentum ellenpontjaként,  a  romantikus  töredék mögött  ugyanis  nem a  (mechanikus 

vagy anorganikus) „álláspontot” lelhetjük fel, amely szerint az irodalmi mű mesterséges 

szabályok mentén,  mintegy részekből összeállítható.  Éppen ellenkezőleg,  a fragmentum 

kapcsán  nagyon  is  jól  használható  az  önmagából  fejlődő  irodalmi  mű  hipotézise,  a 

folyamatnak  ugyanis  a  töredék  esztétikája  csak  az  utolsó  mozzanatban  mond  ellent, 

mégpedig abban, hogy a teljesség elérése megvalósulhat. 

A romantikus fragmentum kortárs recepciója sokrétű és komplex. A kritika vagy az 

egekbe dicsérte, vagy elmarasztalta, de sosem volt közömbös iránta, az olvasóközönség 

pedig  egyöntetű  lelkesedéssel  fogadta.16 A  töredék  népszerűsége  és  vonzereje 

titokzatosságában,  többértelműségében és  a  befogadóval  kezdett  párbeszédben rejlik.  A 

megszakításokkal,  ellipszisekkel,  elhallgatásokkal  építkező  szövegek,  amelyekben  a 

töredékesség  a  modalitásban,  a  gondolati  egységekben  vagy  vizuálisan  követhető, 

alkalmasak összetett pszichológiai- és gondolkodásfolyamatok ábrázolására, leképezik az 

emlékezést,  a memória működését és képesek megbirkózni a személyes és a közösségi 

trauma, illetve a misztikum ábrázolásával is – pontosan a hiány és a kimondhatatlanság 

14 Szegedy-Maszák Mihály: Vörösmarty és a romantikus töredék, in: Vörösmarty és a romantika, szerk. 
Takáts József,  Művészetek Háza, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest–Pécs, 2001, 
31-7., 34.

15 Burke, I.m., 2008,  67.
16 Thomas, I.m., 438.
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összefüggését kihasználva. A fragmentum ezen tulajdonságai azért is figyelemre méltóak, 

mert receptív aktivitással járnak, szemben a romantikával kapcsolatban gyakran említett 

receptív passzivitással – a szerző, azaz a kreatív géniusz mellé nagyobb hangsúllyal lép 

oda az olvasó mint kreatív befogadó. A töredék tehát olyan mű, amelynek befogadásában 

hangsúlyosan jelen van az újraalkotás  kihívása,  hiszen a  hiány kitöltése,  a  szemantikai 

kapcsolódások feltárása és a jelentéstulajdonítás nagyobb erővel húzza az olvasót a töredék 

szövegterébe,  mint  a  lezártnak,  megbonthatatlannak  tűnő  szövegek.  Ide  tartozik  az  a 

gondolat is, hogy Friedrich Schlegel, amint látni fogjuk, a hermetikus műegész létmódját 

tulajdonítja az általa töredéknek nevezett műfajnak. Ez az állítás a szöveg poétikai oldalát 

helyezi előtérbe,  amely nem csak a befogadáselvű megközelítés által,  de a fragmentum 

receptivitását  figyelembe  véve  is  belső  feszültséget  hoz  létre,  hozzájárulva  a  schlegeli 

töredék erősen telített üzenetéhez.   

DEFINÍCIÓ ÉS KRITIKA

A romantikus fragmentum ellenállni látszik a kizárólagos definíciós kísérleteknek17, 

s néhány kanonizált  töredék kivételével  – az angol  költészetben ilyen a  Kubla Khan – 

folyamatos  diskurzus  tárgyát  képezi  egy-egy  szöveg  fragmentaritásának-teljességének 

kérdése. Ennek tudatában úgy gondolom, hogy a töredékkérdés bináris problémaként való 

felvetése helyett helyesebb, ha a fragmentumra egyfajta spektrumként tekintünk. Ez persze 

nem óv meg attól a felelősségteljes feladattól, hogy eldöntsük, hogy egy szöveg töredék 

avagy  sem,  mégis,  messzebbre  vezető  eredményeket  kapunk,  ha  nem egy  eldöntendő 

kérdésből  indulunk  ki.  A spektrumszerűség  felismerését  azért  tartom  fontosnak,  mert 

kihúzza a talajt az alól a terméketlen állítás alól, hogy egy szöveg „nem lehet” töredék, 

hiszen van kezdete, van vége s szerkezete és gondolatisága szerzői intenció nyomán alakult 

ki. Hogy a spektrum jelen kutatásban hogyan érvényesül és milyen jól körülhatárolható 

kategóriák segítenek a vizsgált szövegek meghatározásában, arról a későbbiekben még lesz 

szó.  

Ha  definíciós  kísérletként  a  szóetimológiából  indulunk  ki,  a  töredékben 

felfedezhetjük a  tör- tövet. (A fragmentumban pedig a hasonló jelentésű latin  frangerét). 

17 vö. Marjorie Levinson: The Romantic Fragment Poem: A Critique of a Form, Chapel Hill, NC, 
University of North Carolina Press, 1986, 6.
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De  lehet-e  egyetlen  darabra  törni  valamit?  Természetesen  nem.  Az  etimológiából  és 

szóelemzésből  eredeztethető  töredék-koncepciók  óhatatlanul  is  feltételezik,  legalábbis 

formailag,  hogy  a  rész  és  az  egész  viszonya  a  legfontosabb  kérdés  a  töredék 

vizsgálatakor.18 Ez azonban nem így van: a fragmentumot kizárólag a totalitás és egység 

viszonylatában vizsgálni  nem termékeny, ugyanis  a  töredék nemhogy tagadja  az  egész 

reprodukálhatóságát,  de  Alexander  Regier  gondolatával  élve  szinte  lehetetlenné  teszi  a 

kutatást is, olyan erővel bontja le azt a formát, amellyel egyáltalán kérdéseket tehetnénk fel 

vele  kapcsolatban.19 A  helyzet  azonban  nem  reménytelen.  A  romantikus  töredékkel 

foglalkozó szakirodalom igen színes és sokrétű, s ez feltétlenül a töredék szuggesztív erejét 

bizonyítja.  Lássunk néhány fontosabb csomópontot,  megoldást,  kategorizációt,  amelyek 

kísérletet  tesznek  a  töredék  megértésére,  s  amelyek  elindíthatnak  a  töredékről  való 

gondolkodás útján.

Az elmúlt néhány évtizedben a töredékkutatás két nagy vonulata rajzolódott ki. Az 

egyik  csapást  a  historista  megközelítés  vágta,  amely a  töredéket  is  (mint  az  irodalmat 

magát) külső tényezők, szociológiai, történelmi nézőpontok érvényesítésével értelmezi. Ezt 

a nézőpontot használja például Anne Janowitz és bizonyos mértékben Marjorie Levinson 

is.  A másik  nagy  vonulat  egyfajta  formalista  kritikát  követ:  nem  ért  ugyan  egyet  az 

újkritika  álláspontjával  az  irodalmi  autonómiával,  a  koherenciával  és  egységgel 

kapcsolatban, de a  close reading – a szoros olvasás,  a szövegközpontú elemzés – és a 

forma  központi  jelenségűek  számára.  A töredékről  ebben  a  vonatkoztatási  rendszerben 

például Balachandra Rajan, Alexander Regier és Christopher A. Strathman gondolkodik. 

Hogy a két csapás találkozhat is, azt a 2009-ben megjelent tanulmánykötet, az Alan Rawes 

szerkesztette  Romanticism  and  Form20 bizonyítja,  amely  hangsúlyozza  ugyan  a 

formaközpontú  kutatás  előretörését,  de  gyakran  és  tudatosan  historista  eszközöket  is 

felmutat,  bizonyítva,  hogy a  két  irányzat  képes  az  egymást  kiegészítő  együttélésre.  A 

historista-formalista  iránykövetés  mellett  a  kategorizálás  kihívására  adott  válasz 

szempontjából is kétféle törekvés figyelhető meg. A fragmentummal foglalkozó kutatók 

egyik csoportja egyfajta univerzális taxonómia kialakítására törekszik, amely segítségével 

a  töredék(vers)irodalom  egésze  osztályozható,  a  másik  inkább  a  jelenség  filozófiai, 

18 Camelia Elias: The Fragment: Towards a History and Poetics of a Performative Genre. Bern, Peter Lang, 
2004, 1.

19 Alexander Regier: Fracture and Fragmentation in British Romanticism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010, 27.

20 Romanticism and Form, szerk. Alan Rawes, New York, Palgrave Macmillan, 2007.
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esztétikai,  esetleg  pszichológiai  vonzatát  kutatja.  A  két  törekvés  természetesen 

elválaszthatatlan, hangsúlybeli különbségek mégis megfigyelhetők.    

A  múlt  század  hatvanas-hetvenes  éveiben  láthatjuk  az  első  jeleit  a  töredékkel 

kapcsolatos  megújult  érdeklődésnek,  Lacoue-Labarthe  és  Nancy  nagy  hatású,  a  korai 

német  romantikáról  szóló  műve  később  a  fordítások  révén  is  katalizálta  a  kutatást.  A 

fragmentumkutatás a nyolcvanas években még inkább felívelt. Az angol nyelvterület egyik 

első átfogó, a töredékkel foglalkozó műve Thomas McFarland Romanticism and the Forms 

of  Ruin:  Wordsworth,  Coleridge,  and  Modalities  of  Fragmentation  című  könyve  lett. 

McFarland szerint  a  töredék  fenomenológiája  az  emberi  percepció  és  tudatosság 

fenomenológiája,  paradoxona pedig abban rejlik,  hogy egyfajta  sikertelenség által  ér  el 

mégis  jelentést.21 A  nyolcvanas  évek  másik  megkerülhetetlen  munkája  a  jelentős 

töredékkutató,  Marjorie  Levinson  könyve22.  Levinson  töredékvers-csoportokat  állapított 

meg – ez volt az egyik első modern kísérlet a taxonómiára –, felrajzolásuknál különböző 

szerkezeti kritériumokat és a szerzői szándékot is figyelembe vette. Arra az eredményre 

jutott,  hogy léteznek valódi töredékek (true fragment),  amelyek azt sugallják, hogy van 

teljes  előzményük;  befejezett  töredékek  (completed  fragment),  amelyeket  szerzőjük 

megkísérelt  valamilyen  zárlattal  ellátni;  szándékos  töredékek  (deliberate  fragment)23, 

amelyek értékként tüntetik fel szükségszerű töredékességüket; utóvégre függő töredékek 

(dependent fragment),  amelyek a költői fejlődés egy fordulópontját  jelölik és lezárásuk 

vagy befejezésük az életmű egyéb darabjaitól várható. 1990-ben jelent meg Anne Janowitz 

England's Ruins: Poetic Purpose and the National Landscape24 című könyve, amely a rom 

genealógiáját  a  brit  romkastély-költészet,  az  antikvarianizmus  és  az  irodalmi  töredék 

tradícióiban keresi. Janowitz szerint a XVIII. századi költészetben állandó jelenléttel bíró 

romlás  és  pusztulás  nem  csak  a  romantika  előhírnöke,  de  a  brit  nemzeti  identitás 

kialakulásának egyik letéteményese is. 

A kilencvenes évekből Elizabeth Wanning Harries The Unfinished Manner: Essays  

21 Thomas McFarland: Romanticism and the Forms of Ruin: Wordsworth, Coleridge, and Modalities of 
Fragmentation, Princeton, Princeton University Press, 1981, 3.

22 Marjorie Levinson: The Romantic Fragment Poem: A Critique of a Form, Chapel Hill, NC, University of 
North Carolina Press, 1986.

23 Itt kell megjegyezni, hogy amennyiben másképp nem jelzem, a disszertációban a „szándékos töredék” 
nem a levinsoni kategóriára utal, hanem egy általánosabb érvényű, tervezettséget, intenciót feltételező 
kifejezés.

24 Anne Janowitz: England's Ruins: Poetic Purpose and the National Landscape, Cambridge, MA, 
Blackwell, 1990.
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on the Fragment in the Later Eighteenth Century  című kötete kiemelkedő munka: a már 

hivatkozott  könyv  nem  azt  a  szokásos  diskurzust  tárgyalja,  amely  a  romantikus 

fragmentum a  modernizmusig  és  a  posztmodernig  futó  hatásával  foglalkozik,  hanem a 

töredék előzményeit mutatja be – sőt, a romantikus töredéket egy hosszú folyamat egyik 

állomásának tekinti. Harries könyvéhez kapcsolódóan említhető  Camelia Elias kutatása25, 

aki  a  töredéket  funkciók  mentén  osztályozza.  Az  egyik  nagy  csoportba  működésük 

(kényszerítő; megegyezésen alapuló; redundáns, repetitív, határozott), a másikba ábrázoló 

funkciójuk (ekfrasztikus; epigrammatikus, epigrafikus, emblematikus; epitafikus) alapján 

kerültek a szövegek. Elias a funkciókra a performativitás különböző típusaiként hivatkozik 

az  írás  aktusában  vagy  a  kritikai  olvasásban,  s  a  töredék  egyik  legfontosabb 

tulajdonságának is a performativitást tartja. Elias – Harries gondolatmenetéhez hasonlóan – 

irodalomtörténeti kontextusban vizsgálja a töredéket, s azt is megkísérli feltárni, hogyan 

változott a töredék funkciója Hérakleitosztól a posztmodernig. 

A hosszabb  monográfiák  mellett  megszámlálhatatlan  rövidebb  tanulmányban  is 

követhetjük  a  kritikai  irodalom  eredményeit,  melyek  közül  érdemes  néhány 

figyelemreméltó  példát  megemlíteni.  Mark  Sandy  tanulmányában  Balachandra  Rajan 

tematikus reflexióit követi, aki a The Form of the Unfinished című műben a már nem élő 

szerző  és  jövőbeli  olvasója  közti  anakronisztikus,  poszthumusz  párbeszédet  kutatja.  A 

szerző-olvasó viszony, talán érdemes hangsúlyozni, sok kérdést vet fel a töredék esetében. 

Mark Sandy például Keatst Kirkegaard-ral, Shelley-t Nietzschével állítja párba, miközben 

az írói és az olvasói attitűd elválaszthatatlanságáról beszél.26 Ugyanebben a kötetben jelent 

meg  Paul  M.  Curtis   Romantic  Indirection című  esszéje,  amelyben  megjegyzi:  a 

romantikus költészet olvasói számára a legnagyobb gyönyörűség forrása az lehet,  hogy 

soha nincsenek tisztában azzal, valójában hol tartanak a versben. Curtis szerint ez annak a 

következménye, hogy a romantikus költészet sajátja az  indirection,  vagyis a kerülőutak 

választása,  a  szándékos  késleltetés.27 Hasonló  gondolattal  találkozhatunk  David  Duff 

könyvében  (Romanticism  and  the  Uses  of  Genre),  amely Wordsworth  művei,  a  The 

Prelude és a The Recluse kapcsán azt hangsúlyozza, hogy a romantika sajátos ambíciói és 

azok megvalósításai között mély szakadék tátong. A töredéket Duff Friedrich Schlegellel 

25 Elias, I.m.
26 Mark Sandy: 'Ruinous Perfection': Reading Authors and Writing Readers in Romantic Fragments, in: 

Romanticism and Form, 60-77.
27 Paul M. Curtis: Romantic Indirection, in: Romanticism and Form, 1-22., 11

14



egyetértésben  a  műfajkeveredés  eszközeként  írja  le,  a  schlegeli  kombinatorikus  elvet 

követve,  amely  szerint  minél  több  töredék  van,  annál  tágabb  lehetőség  nyílik  az 

újraalkotásra és az újat alkotásra.28

A felsorolás végére hagytam azt a kötetet,  amelyet a közelmúlt  egyik leginkább 

újszerű  és  összetett  művének  tartok  a  fragmentumról.  A  Romanticism  and  Visuality:  

Fragments,  History, Spectacle29 című  munkát  az  a  Sophie  Thomas  írta,  aki  a  2013-as 

kiadású  Encyclopedia  of  the  Romantic  Era,  1760-1850 című összefoglaló  munkában a 

Fragment30 címszót is jegyzi. Ahogy a kötet címéből is kiderül, Thomas a töredékesség és 

vizualitás  kérdéseinek  mentén  vizsgálja  a  korszak  legfontosabb  szerzőinek  bizonyos 

műveit,  olyan  csomópontokat  is  érintve,  mint  a  romkultusz,  a  festőiség,  a  romantikus 

idealizmus.     

A magyar kritikai irodalomban számos, a német koraromantika töredékfogalmával 

foglalkozó  kutatás  készült,  ezek  áttekintésére  most  nem  kerül  sor.  A  romantikus 

fragmentumról és különösen annak magyar irodalmi vetületéről még nem született átfogó 

monográfia,  vannak  azonban  hiánypótló  tanulmányok  a  témában.  Az  organicitás,  a 

teljességhez,  befejezettséghez  való  viszony  és  annak  költői  megjelenítése  szorosan  a 

töredékhez illeszkedő kutatási vonal31, most azonban logikusabbnak tartom, hogy kizárólag 

a   romantikus  fragmentumversre  fókuszáló  darabok  közül  említsek.  Szajbély  Mihály32 

elemzése Vörösmarty Mihály Fogytán van a napod… kezdetű verséről, amely a szöveget a 

schlegeli  töredékesztétikából  kiindulva  értelmezi,  az  egyik  első  ilyen  munka.  Szajbély 

megállapításai máig érvényesek, s nemcsak a vers értelmezése, de a magyar töredékkutatás 

számára  is  mérföldkövet  jelentenek.  Szintén  a  Vörösmarty-kutatáshoz  járult  hozzá  a 

deKON-sorozatban megjelent  A Rom33 című kötet, amelynek számos tanulmánya olvassa 

romantikus  töredékként  Vörösmarty  eposzfragmentumát.  Vörösmarty  költészetének 

töredékességéről  Szegedy-Maszák  Mihály  tanulmányában  olvashatunk  átfogó,  több 

szöveget érintő gondolatmenetet, az írás a töredékeket az európai romantika hálójában is 

28 David Duff: Romanticism and the Uses of Genre, New York, Oxford University Press, 2009, 153.
29 Sophie Thomas: Romanticism and Visuality: Fragments, History, Spectacle  New York, Routledge, 2008.
30 Fragment, in: Encyclopedia of the Romantic Era, 1760-1850, szerk. Christopher John Murray, New York, 

Routledge, [2004] 2013, 461-466.
31 ide tartozik Dávidházi Péter könyvfejezete: Az „idomteljesség” poétikája: lírakritikai normák, in: Uő: 

Hunyt mesterünk: Arany János kritikai öröksége, szerk. Kelevéz Ágnes, Budapest, Argumentum, 1992, 
191-220. 

32 Szajbély Mihály: Vörösmarty utolsó töredéke, Irodalomtudományi Közlemények, 1978/3: 303-320.
33 A Rom, szerk. Füzi Izabella és Odorics Ferenc, deKON KÖNYVEK 26., sorozatszerk. Odorics Ferenc,  

Budapest–Szeged, Gondolat Kiadói Kör, 2003.
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elhelyezi.  Eisemann  György  Az  irónia  beszéde  és  a  töredék  elhallgatása34 című 

tanulmánya újfajta megközelítés: a későromantikus Arany János-i töredéklíra az iróniától 

elhatárolódó  nyomait  kutatja,  amely  a  későromantikus  töredék  és  a  modern  allegória 

ellentmondásos viszonyára világít rá.

 A magyar kritikai irodalom feltáratlan területeket fedezhet fel,  ha az eddig talán 

kevesebb figyelmet kapó romantikus fragmentum felé fordul: szükség lenne nem csak az 

egyes művek, de az egyes szerzők életművének átfogóbb, töredékszempontú vizsgálatára 

és a világirodalmi párhuzamok feltárására is. Ha elfogadjuk, hogy a romantikus töredék 

gyökereit a korareneszánszból áshatjuk ki, vajon mit jelent ez a magyar irodalom számára? 

Jelentkezett-e  Petrarca,  esetleg a  későbbi nyomok,  a  XVII-XVIII.  századi  aforizma- és 

regényirodalom  hatása  a  magyar  irodalomban  a  romantikus  töredék  szempontjából 

releváns  módon?  A  recepcióval  kapcsolatos  kérdések  szintén  sokrétűek:  az  egykorú 

recepció – hogyan fogadta a közönség és hogyan a kritika a töredéket? – és a változó 

befogadástörténet  is  tartogathat  figyelemreméltó és továbbgondolásra alkalmas anyagot. 

Jelen  kutatásban  azt  a  megközelítést  választottam,  amely  számomra  legkedvesebb:  az 

összehasonlító,  az  angol  és  a  magyar  romantikából  egyaránt  merítő,  együttolvasó 

szövegelemzések  hálóját.  Ezt  a  szemléletet  és  módszert  azért  tartom  különösen 

termékenynek a fragmentum kapcsán, mert épít az angol kritikai irodalom sok évtizedes 

eredményeire, bizonyos mértékben felhasználja annak kifejezéseit és látásmódját, de olyan 

magyar  szövegekkel  is  foglalkozik,  amelyek  nincsenek  olyan  egyértelműen  a 

töredékkutatás fókuszában, mint például Byron töredékei.

ANYAG, KRITÉRIUMOK ÉS MÓDSZER: A ROMANTIKUS TÖREDÉK 
MINT FALIKÁRPIT

A romantikus fragmentummal kapcsolatos releváns kérdésfelvetések két csoportját 

tartom igazán fontosnak: ezek a robusztus problémák várakoznak e dolgozat hátterében is. 

A kérdések egyik köre a genezissel és a definícióval kapcsolatos: hogyan íródik valami 

töredékké, mi a töredék, s mi az, ami a töredékből kimarad? A másik problémacsoportra a 

töredék igézeteként gondolok: mi vonzza a szerzőt és a befogadót a töredékeshez? A két 

csomóponthoz a látószög kitágulásával újabb kérdések társulhatnak, elsősorban az, hogy 

34 Eisemann György: Az irónia beszéde és a töredék elhallgatása, in: A későromantikus magyar líra, 
Budapest, Ráció Kiadó, 2010, 235-45.
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ha a töredékre az egész európai romantikában jelenlévő meghatározó formára (műfajra, 

jelenségre)  tekintünk,  akkor  milyen  rendszerben,  milyen  mintában  tudjuk  ezeket  a 

szövegeket együtt vizsgálni. 

Megfigyelésem  szerint  a  töredékszerűség  kifejezetten  gyakran  áll  együtt  jól 

körülírható  létállapotokkal,  létfilozófiai  megfigyelésekkel  és  igen  gyakran  egyfajta 

szembesülés  következménye.  (A  sejtést  ebben  az  esetben  a  matematikai  fogalomhoz 

hasonlóan használom: nem 'megérzés' jelentéssel, hanem olyan állításként, amely a logika 

eszközeivel még nem bizonyított, de erősen valószínű.) Disszertációm fő feladatául ezen 

együttállások feltárását és rögzítését tűztem ki abban a reményben, hogy az angol és a 

magyar  szövegek  együttes  vizsgálata  lehetőséget  ad  arra,  hogy  általánosabb  érvényű, 

nemzeti irodalmak feletti kijelentéseket is tehessünk a romantikus töredék működésével 

kapcsolatban.  A kutatásra  jelen  alfejezet  címében  falikárpitként  hivatkozom,  mégpedig 

azért,  mert az anyag egy gazdagon hímzett szőnyeget idéz, amelyen közelről szemlélve 

kivehetőek az öltések, de ha teszünk egy lépést hátra, a nagyobb mintákat is felfedezhetjük 

és jobban érvényesül a formák és színek kontrasztja. 

Az  vizsgálandó  anyag  körülrajzolása  csak  szisztematikus  újraolvasással  volt 

elképzelhető  –  feleslegesnek  tűnhet  hangsúlyozni  ezt  a  szövegvizsgálati  dolgozatban 

magától  értetődőnek,  alapvetőnek  és  elengedhetetlennek  tekinthető  első  állomást,  most 

mégis  fontosnak  tartom.  Az  újraolvasást  ugyanis  önmagában  is  módszernek  tekintem, 

amely lehetőséget ad arra, hogy jól ismert töredékekre új nézőpontból tekintsünk, de arra 

is, hogy számos kevésbé ismert szöveggel kapcsolatban felmerülhessen a töredékspektrum 

kérdése. A vizsgálat az angol és a magyar romantikus költészetre fókuszál, időkerete pedig 

(mivel a két nemzet romantikája tudvalevőleg nem „párhuzamosan” jelentkezett) az angol 

költészet esetében a hagyományosan 1825-ig tartó időszakkal zárul,  a magyar költészet 

esetében pedig hozzávetőlegesen az 1825-től az ötvenes-hatvanas évekig tartó periódus. 

A  vizsgált  szövegek  körének  megállapításához  szükség  volt  ha  nem  is  teljes 

töredékdefinícióra, de legalábbis egy kritériumrendszer kijelölésére. A legfontosabbnak az 

intenciózussággal  kapcsolatos  kikötést  tartottam:  eszerint  csupán  olyan  szövegek 

kerülhetnek  a  vizsgálat  látókörébe,  amelyek  szándékos  döntés  következményeképpen 

töredékesek. Az olyan versek, amelyek például azért töredékek, mert szerzőjük meghalt a 

befejezés  előtt,  nem lehettek a kutatás fókuszában – ilyen  például  Shelley utolsó nagy 

költeménye, a híresen befejezetlen  The Triumph of Life. Meg kell ugyanakkor jegyezni, 
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hogy különleges helyzetben vannak azok a szövegek, amelyeket szerkesztői vagy egyéb 

döntés nyomán mégis publikáltak és töredékes formában váltak a közös irodalmi kultúra 

részévé: ezeken a műveken keresztül ugyanis ha nem is a tudatos töredékké írásnak, de a 

töredékként  olvasásnak  értelmezési  következményeit  mégiscsak  megfigyelhetjük.  Ilyen 

például  Vörösmarty  utolsó  verse,  amelynél  nincs  megbízható  tudásunk  a  szerzői 

szándékról  (én  mégis  szándékos  töredékként  olvasom,  mert  a  versszerkezetet  tudatos 

döntés  eredményének  gondolom)  és  a  hagyományosan  Percy  Shelley-nek  tulajdonított 

Music when soft  voices die… kezdetű vers,  amely Mary Shelley változtatásaival  jelent 

meg. Az ilyen művek kapcsán érdemes azon is elgondolkodni, hogy a nem egyértelműen 

szándékos töredékek a mű-befogadó kapcsolatban tulajdonképpen pontosan ugyanolyan 

szerepet töltenek be, mint a szándékos töredékek, mert felkeltik a kiegészítés vágyát. 

A szándékosság nyomon követhetőségén túl ebben a kutatásban a töredékverseknek 

három egyéb feltétel valamelyikének kellett még megfelelniük. Az első kézenfekvő csoport 

azoké  a  műveké,  amelyek  címükben  vagy  alcímükben  (esetleg  egyéb  paratextusban) 

hirdetik töredék voltukat. Byronnak például több Fragment című szövege van, s ismerünk 

olyan példákat, amikor maga szerző húzza alá a töredékjelleget, mint teszi azt Coleridge a 

Kubla  Khan előszavával,  vagy  Petőfi  1847-os  kötete  előszavában,  ahol  a  tépázott 

századdal magyarázza szövegei szaggatottságát. Előfordulhat, hogy a versben nem látjuk a 

töredékesség egyértelmű jeleit, csak a cím irányítja figyelmünket a fragmentaritásra (ilyen 

Byron When, to their airy hall… kezdetű verse) – az a döntés azonban, amely az egésznek, 

lezártnak tűnő megnyilatkozást mégis töredék-címkével látja el mégis érdemessé teszi az 

adott szöveget a vizsgálatra. A második csoport és kritérium az olyan verseké, amelyekben 

a mondatszerkesztés, a szaggatottságot jelző írásjelek, a strófaszerkezet hiányhangsúlyai, a 

nyelvi  megformáltság egyértelmű jelzi  a  töredékességet.  Az általam elemzett  szövegek 

közül ide tartozik például Szendrey Júlia verse. A harmadik szempont szerint töredék lehet 

az  olyan  mű,  amelyben  metrikai,  műfajtörténeti,  ok-okozati  elvárások  meghiúsulása 

okozza a fragmentaritást, s a szöveg ha vizuálisan „egésznek” is tűnik, gondolati szinten a 

hiány, a kihagyás,  a megszakítottság,  az elhallgatás alapvető jelentésalkotó elem lesz – 

ilyen például Vörösmarty A Rom című verse vagy Wordsworth  The Ruined Cottage-a. A 

három  kritérium  legalább  egyikének  megfelelő  műveket  már  vizsgálatra  alkalmasnak 

tartjuk, de gyakran előfordul, hogy több kritérium együtt érvényesül egy-egy szövegben, 

hiszen bármelyik kettőnek megvalósulhat metszete.
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A disszertáció fő fejezetei a kibontakozó mintákat, a jól körülhatárolható tematikus 

együttállásokat  követik.  A minták  tárgyalását  azonban  még  megelőzi  a  korai  német 

romantika töredékelméletével foglalkozó fejezet. Az 1798 és 1800 közötti időszakban, az 

Athenäum folyóirat  megjelenésével  ugyanis  a  jénai  kör  olyan  kivételes  és  egyedülálló 

teoretikus bázissal lépett fel, amelynek az ismerete elengedhetetlen a romantikus töredék 

vizsgálatához. A német koraromantikus Fragment nem a töredékvers szinonimája, hanem 

egy tágabb kategória, de az mindenképpen közös bennük, hogy olyan tárgyat prezentálnak, 

amelyet lehetetlen egész művel kifejezni35. A német koraromantika nem azért került be a 

kutatásba,  mert  nélküle  levezethetetlennek  tartom az  angol  vagy a  magyar  romantikus 

töredék  történetét.  Éppen  ellenkezőleg,  nem  állítható,  hogy  az  angol  vagy  a  magyar 

romantikus  töredék  a  schlegeli  fragmentumelmélet  hatáskövetkezménye  lenne;  a  jénai 

romantika  jelentősége  független  és  egyedülálló  elméleti  megalapozottságú 

töredékelméletében van. 

A második fejezet a töredékhez sok szálon kötődő romról szól, ugyanis a valaha 

volt egész leépülése, azaz a rom inherensen kötődik a szintén nem-egész töredékhez.  A 

romkultusz tárgyalása azért is megkerülhetetlen, mert úgy is tekinthetjük, mint a töredék 

széles  körű  elfogadásának  egyik  közvetlen  előzményére.36 A  további  fejezetek  a 

tulajdonképpeni  minták  bizonyos  aspektusait  tárgyalják:  a  pályaválság töredékeit,  a 

memória töredékeit, a  természetfeletti jelenlét töredékeit. A fejezetekben erősen szűkült a 

vizsgált versek köre, a cél ugyanis az volt, hogy olyan szövegek kerüljenek egymás mellé, 

amelyek  nem  csak  a  „minta”  figyelhető  meg,  de  amelyek  egymással  is  képesek 

párbeszédbe  lépni.  Ezért  a  tematikus  csoportok  is  szűkültek:  egy  általánosabb  válság-

csoport helyett például az alkotói válsághelyzetekkel foglalkozó költemények kerültek be a 

vizsgálatba.  A  minták  nem  nevezhetőek  általános  érvényűnek  és  kizárólagosnak:  a 

gyászfolyamatot ábrázoló töredékek például egészen biztosan külön mintába rendeződnek, 

ebben a kutatásban azonban mégsem szerepelnek, ugyanis egyelőre nem valósult meg az 

összehasonlító  vizsgálat  alapkövetelménye,  azaz nem sikerült  olyan szövegeket  fellelni, 

amelyek kiegyensúlyozottan képviselhették volna mindkét  nemzet irodalmát. Hasonlóan 

külön mintát alkotnak a megbomló elmével foglalkozó töredékes versek (Wordsworth: The 

Idiot  Boy;  Shelley:  Margaret  Nicholson; Petőfi:  Az  őrült),  amelyek  most  szintén  nem 

35 Thomas, I.m., 27.
36 Janowitz: I.m., 10.
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kerültek  be  a  szorosabb  vizsgálatba.  A  szövegek  kiválasztásában  óhatatlanul  is 

tapasztalható  némi  önkényesség,  nemcsak  a  konkrét  szövegek,  de  elhelyezésük 

tekintetében  is:  a  fellelt  minták,  együttállások,  tematikus  rendeződések  természetesen 

bizonyos mértékig átjárhatóak, azaz találunk például olyan szövegeket, amelyekben együtt 

figyelhető meg a rom jelentésalkotása és a memória működésének leképezése (The Ruined 

Cottage), esetleg a természetfeletti és az emlékezés (Keats Hyperion-versei), de számos 

egyéb kombináció is lehetséges.

A mintákban felbukkanó szövegek feldolgozásában egy koncentrált, szemléletes és 

a párhuzamokat és elkülönbözéseket érzékeltetni képes módszerre volt szükség. Az egyes 

alfejezetek legtöbbször egy-egy verset tárgyalnak, de a fejezeteken belül az összehasonlító, 

a  különbségeket  és  párhuzamokat  feltáró  elemzésre  törekszem,  amelyek  egy  releváns 

gondolati  ívet  kívánnak  kirajzolni.  A  kutatáshoz  elengedhetetlen  volt  a  fellelhető 

szövegváltozatok  vizsgálata,  hiszen  a  töredék  kapcsán  alapvető  kérdés  az  autoritás,  s 

gyakran  éppen  az  átírások  hoznak  döntő  bizonyítékot  a  töredék  létrejöttével  és  a 

hiányjelentések  feltérképezésével  kapcsolatban.  Noha  az  egyes  életműveken  belüli 

komplex  összefüggésrendszerek  feltárására  az  anyag  terjedelme  miatt  jobbára  nincs 

lehetőség, az adott szerző töredékkel kapcsolatos attitűdjét mindig igyekszem érinteni. A 

szövegváltozatok és a kontextus mellett a szövegekkel kapcsolatban elsősorban a szerkezet 

vizsgálata volt fontos, illetve a fragmentaritás a szoros olvasás módszerével való feltárása, 

azaz  a  szókincs,  a  költői  képek  és  a  mondatszerkesztés  vizsgálata.  Noha  a  metódus 

ugyanaz, az egyes elemzések között mégis vannak hangsúlybeli különbségek: olykor az 

előzményváltozatok textuális vizsgálata, a paratextusok elemzése, a szerkezeti egységek 

kapcsolódása, az életművön belüli érintkezések, máskor pedig egyéb szempontok, például 

az  adott  műről  írt  szakirodalom  töredékmegközelítésének  változatossága  lesz  a 

legfontosabb mozzanat. 

Érdemes már most a kutatás számos tanulsága (avagy nehézsége) közül érinteni 

kettőt.  Friedrich Schlegel úgy hivatkozik a romantikus költészetre,  mint olyan létezőre, 

amely állandóan alakulóban van, soha nem befejezett.37 Ez a gondolat sokszor felmerülhet 

a töredékek olvasójában is, már csak azért is, mert olykor egy szövegnek nemhogy több 

változatáról tudunk, de azzal is  tisztában vagyunk,  hogy szerzője szinte  egész életében 

37 A. W. és F. Schlegel: Athenäum töredékek, in: Uők: Válogatott esztétikai írások, Gondolat, 1980, 280., 
116. töredék
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alakította  az  eredeti  művet,  így az  olyan  kifejezések,  mint  a  „kész”,  a  „végleges”,  az 

„utolsó” is komolyan megkérdőjeleződnek – a tárgyalt szerzők közül főleg Wordsworth, 

Coleridge  és  Shelley  műveinél  követhetjük  nyomon  ezt  a  szempontot.  Egy  másik 

kifejezetten gyakorlati jellegű tanulság a szókinccsel kapcsolatos. Idegen nyelvű szövegek 

esetében természetes, hogy olykor utána kell néznünk, milyen szemantikai mezőt fed le 

egy-egy kifejezés, ezt a rákérdező attitűdöt azonban a két évszázaddal ezelőtt írt magyar 

szövegek esetében is  hasznos érvényesíteni,  hiszen egész elemzések fordulhatnak azon, 

hogy tisztában vagyunk-e nemcsak azzal, hogy az adott korban pontosan mit jelentett egy 

szó,  de  azzal  is,  hogy  az  adott  szerző  sajátos  szóhasználatában  pontosan  milyen 

jelentésmezőben érvényesült – ahogy Vörösmarty töredékei kapcsán látni fogjuk.    

Marjorie  Levinson  Wordsworth-könyvében38 úgy határozza  meg  saját  munkáját, 

mint – a két évszázados távolság okán – tudatosan megkésett kritikát, amely tisztában van 

ebből eredő tudatlanságával, de ezt egyfajta kritikai előnynek is tekinti, ugyanis a távolság 

lehetőséget ad arra, hogy úgy ismerjen egy szöveget, ahogy sem a mű maga, sem eredeti 

olvasói,  sem a szerző nem ismerhette  azt.  Levinson ezzel  nem azt  sugallja,  hogy csak 

bizonyos idő elteltével vagyunk képesek megfelelő kritikát alkotni,  hanem voltaképpen 

nyugtázza  saját  kritikusi  helyzete  és  gondolatai  relativitását  és  tudatosan  keresi  a 

lehetőséget, hogy metakritikai megállapításokat tegyen. Jelen kutatás sokat tanult ebből az 

(optimista?)  álláspontból  –  különösen,  mivel  sok  esetben  olyan  szövegekről  lesz  szó, 

amelyekről szobányi, sőt könyvtárnyi kritikai irodalom született.

Arany János a töredékes Csaba királyfiban a töredék imperativusáról is ír:

   
Mi emel? mi tart fön? mi sugall? mi biztat?...
Kebelem egy hangja. Követem is aztat.
Egy hang, mely csilingel az égi madárban,
Hogy lerombolt fészkét rakja késő nyárban;
Mely a pók fonalát százszor megfonatja,
Noha füstbe százszor menjen áldozatja;
S mely, hatalmasb szóval, a költőben riad:
„Ha későn, ha csonkán, ha senkinek: írjad!” 39

38 Marjorie Levinson: Wordsworth’s Great Period Poems: Four Essays, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1986, 12. 

39 Arany János: Keveháza, Buda halála, A hun trilógia töredékei, kiad. Voinovich Géza, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1953 (Arany János Összes Művei, 4), 176.
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A csonka  szöveg,  vagyis  a  töredék  tehát  egy belső  hang  sürgetésére  jön  létre.  Olyan 

késztetés  ez,  amelyre  sem nemet  mondani  nem lehet,  sem  befolyásolni  azt,  elemi  és 

mindent felülíró erő, mint a természet körforgása, mint a madár és a pók leküzdhetetlen 

vágya  az  alkotásra  és  a  túlélésre.  Arany  a  töredék  legitimitását  is  igazolja  ezekkel  a 

sorokkal, ugyanis azt a felismerését rögzíti, hogy a művész számára az élethez szükséges 

az alkotás, s az alkotás jellegénél fogva gyakran csonka, töredékes. A töredékvers kapcsán 

a hiány jelentésképzésén és a mondhatatlanságon is morfondírozhatunk. Lássuk, hogyan 

jelentkezik mindez angol  és  magyar  romantikus  fragmentumokban és  milyen mintákba 

rendeződnek a vizsgált töredékek. 
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II. FRIEDRICH SCHLEGEL ÉS A NÉMET ROMANTIKUS 
TÖREDÉK

A korai  német  romantika,  a  XVIII.  század  végén  alakult  jénai  kör  számára  a 

szándékosan  írt  töredék  központi  fontosságú  volt:  konkrét  és  vállalt  programmal, 

ideológiai  és  esztétikai  megalapozottsággal  külön műfajként  hivatkoztak a  Fragmentre. 

Ha közelebbről megvizsgáljuk az európai nemzetek romantikájának történetét, láthatjuk, 

hogy  a  töredékkel  kapcsolatban  nem  találunk  más  egységesítő,  a  teoretikus  háttérrel 

foglalkozó kísérletet – még párbeszéd(kezdet)et is csak keveset. A német kora-romantika 

ebben  tehát  egyedi  és  különleges,  olyannyira,  hogy az  európai  romantikus  töredékkel 

foglalkozó szakirodalom nem is nyilatkozik tárgyáról a jénai konstelláció említése nélkül. 

Az  összehasonlítás,  a  párhuzamok  és  a  különbségek  keresése  jogos  és  fontos,  hiszen 

Friedrich Schlegel és köre olyan megállapításokat tettek a fragmentumról, amely nemcsak 

esztétikai csomópontokat fordított ki a teoretikus talajból, hanem – mivel a töredékről a 

töredékkel nyilatkoztak – lehetőséget adott arra, hogy jelentésalkotás, vagyis „működés” 

közben figyelhessük meg a (schlegeli) romantikus töredéket. A tanulságok levonása pedig 

nemcsak  az  Athenäum  töredékek szimbiotikus  életterében  termékeny,  hiszen  számos 

egyezésre és párhuzamra bukkanhatunk a magyar és az angol romantika vonatkozásában 

is.  Különösen  izgalmassá  teszi  az  összehasonlítást  az  is,  hogy  a  jénai  kör 

töredékelméletének  tulajdonképpen  nem  volt  széleskörű  hatása  sem  az  angol,  sem  a 

magyar  romantikában.  Ez  az  adat  lehetőséget  ad arra,  hogy ismét  feltegyük a  kérdést,  

miben  is  rejlik  a  töredék  „titka”,  miért  tűnik  ellenállhatatlannak  vonzereje  egymástól 

függetlenül alakuló és fejlődő nemzeti irodalmakban is.  

„...mindig úgy tűnik, mintha éppen a kifejezés peremén lenne, és lám! Lebukik, 

mint a nap, elpárolog, mint a szivárvány és nagy zűrzavart hagy maga után” („ ...he always  

seems on the verge of meaning, and lo! He goes down like sunset, or melts like a rainbow,  

leaving a rather rich confusion”1) – írja Byron Friedrich Schlegelről 1821. január 28-án. 

Később  a  felülírja  korábbi  sommás  ítéletét:  „nem  akkora  bolond,  mint  amekkorának 

1 Byron's Letters and Journals 8, 38.

23



hittem” („not such a fool as I took him for”2). Az idézet talán többet árul el szerzőjéről, 

mint Schlegelről vagy a korabeli német irodalomelméletről, de azt mindenképp bizonyítja, 

hogy Byron olvasta Friedrich Schlegel, valamint korábban August Wilhelm Schlegel angol 

fordítását és volt is a szerzőkről véleménye. Hogy Friedrich Schlegel mely művét dobta 

oda, majd vette fel újra, nem tudni pontosan, de igen valószínű, hogy az 1818-ban angolra 

fordított Lectures on the History of Literature, Ancient and Modern című kötetről lehet szó 

– a naplóbeli megjegyzések nem is a schlegeli töredékelmélet Byron költészetében való 

esetleges  felbukkanása  miatt  lehet  érdekes,  hanem  a  tágabb  értelemben  vett  schlegeli 

esztétikára való reakció lenyomataként. 

A  XIX.  század  első  évtizedeiben  a  német  szerzőket  jelentős  brit  olvasótábor 

követte. Az edinburgh-i  Blackwood's Magazine  1817-től és a londoni  Fraser's Magazine 

1830-től  gyakran  publikált  fordításokat  a  közelmúlt  német  irodalmából,  a  szerzőlistán 

szerepel  egyéb nevek mellett  Goethe,  Schiller, Novalis  és  Tieck  is.  A német  irodalom 

népszerűsége nőttön nőtt, a német romantikus esztétikát jól ismerő Henry Crabb Robinson 

és Thomas Carlyle, valamint a németből fordító Thomas de Quincey tevékenysége révén 

is, de Sir Walter Scott, majd Shelley és Byron is a német irodalom csodálói közt tartották 

magukat számon. Közismert Madame de Staël De L'Allemagne című művének sikere is: az 

angol fordítást 1813-ban három nap alatt elkapkodták. A könyv kiemeli a német irodalom 

gótikus  irányát  és  középkori  beágyazottságát,  amely  egyértelműen  kívánatossá  és 

izgalmassá tette azt a brit nagyközönség számára.3  A német romantikus esztétika szövegei 

közül számos mű megjelent angol fordításban, de számottevő kísérletet az átültetésre és a 

párbeszédre  csak  Coleridge  életművében  találhatunk,  bár  az  ő  próbálkozásai  sem 

eresztettek mély gyökeret.4 A jénai kör számára központi fontosságú töredék viszonylag 

kevés  értő  figyelmet  kapott  az  angol  kortársaktól,  a  fragmentummal  kapcsolatos 

programszerű megállapítások nem keltettek nagy visszhangot. Marjorie Levinson szerint 

ennek az egyik oka az volt, hogy míg a német szerzők tudatában voltak annak, hogy az 

intellektuális  történelem egy igen fontos fejezetének társszerzői,  az angol romantikában 

(általában véve) nem volt efféle kohézió, sem közös diszkurzus, sem kollektív program.5 

„Schlegelt örömök közt olvasám végig; az igen derék író, kit akkor is kénytelenek 

2 I.m., 38.
3 Helen Postgate: Madame de Staël, New York, Twayne Publishers, 1968, 146.
4 Levinson, I.m., 10.
5 Uo., 9-10.
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vagyunk tisztelni, mikor értelmétől különbözünk. Még dolgom lesz vele, mert a kritikáról 

fogok  valamit  készíteni,  s  azután  tartozott  köszönettel  küldöm vissza”  –  írja  Kölcsey 

Ferenc 1827. február 7-én Bártfay Lászlónak6. Noha nem lehetünk biztosak abban, Kölcsey 

itt  melyik  műre  utal,  az  idézetet  (kis  félmosollyal)  összevethetjük  Byron  jegyzetével. 

Leginkább  pedig  azért  érdekes  az  ítélet,  mert  illusztrálja,  hogy a  magyar  esztétika  és 

filozófia  német  gyökerei  erősek  és  mélyre  nyúlnak:  Kant,  Herder  hatása  Kölcseyre; 

Herderé  Toldyra  és  Bajzára;  Lessing,  Schlegel,  Tieck  dramaturgiai  nézeteinek  hatása 

Vörösmartyra  mind  ezt  bizonyítják.7 Teleki  József  tanulmánya  (A  régi  és  uj  költés  

különbségeiről, 1818) többek között Schiller és Schlegel hatása alatt vizsgálja a klasszikus 

és  romantikus  költészet  különbségeit.  Schlegel  töredékelmélete  ugyanakkor  nem  hívta 

dialógusra  a  magyar  szerzőket,  bár  feltehetően  sokan  olvasták  a  jénai  kör  szerzőinek 

írásait. Érdekes viszont, hogy később, Petőfi 1847-es és Arany 1863-as kötetelőszavában 

mégis  a  schlegeli  gondolatokra  ismerhetünk,  amikor  a  töredékes  énről  és  a  töredékes 

jelenről  írnak,  s  ha  a  közvetlen  hatást  nem  is  lehet  egyértelműen  bizonyítani,  mégis 

figyelemreméltó egyezésről van szó. 

A FRAGMENT

Kanyarodjunk hát vissza az 1798 és 1804 között tevékeny jénai csoportosuláshoz. 

A  Schlegel  fivérek,  Novalis  és  Schleiermacher  Fragmentjeiket,  ezeket  a  rövid, 

aforizmarokon  írásokat  az  1798  és  1800  között  megjelenő  Athenäum folyóiratban 

publikálták.  Az együttesen  Athenäum töredékeknek hívott  szövegek részben művészeti, 

történelmi,  erkölcsi,  politikai,  filozófiai  kérdésekkel  foglalkoznak,  de  legfőképpen 

irodalmiak:  nem  lankadó  erőfeszítést  tesznek  a  költészet  és  műfajiság  tradicionális 

kereteinek felbontására és újratárgyalására. A töredékek egyik legjellemzőbb tulajdonsága 

az önreflexió, az a mód, ahogyan figyelmüket (s ezáltal az olvasó figyelmét) önmagukra, a 

formára, a műfajra, a művészi kifejezés módjára irányítják, amely végül abban csúcsosodik 

ki,  hogy  a  töredékre  a  művészi  kifejezés  legmagasabb  rendű  megnyilvánulásaként 

6 Levél Bártfay Lászlóhoz, In: Kölcsey Ferenc összes művei, III. kötet, Budapest, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1960, 163.

7 A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, III. kötet, szerk. Pándi Pál, Budapest, Akadémiai Kiadó. 
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/301.html
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hivatkoznak.  Lacou-Labarthe  és  Nancy  nagy  hatású  munkájukban,  a  korai  német 

romantikával foglalkozó L'Absolu littéraire című kötetben ezt a modellt úgy kezelik, mint 

olyan  irodalmat,  amely  saját  elméletének  terméke:  a  jénai  körre  auto-mozgalomként 

hivatkoznak, amely önszerveződő, önmeghatározó és önmagukat dekonstruáló szövegeket 

hozott létre.8

A  jénai  romantika  töredék-szempontból  leginkább  jelentős  figurája  Friedrich 

Schlegel volt. Ő jegyzi az Athenäum töredékek közül is a legtöbbet: Hans Eichner szerint 

kétszáztizenhat  biztosan,  kilencvenhat  valószínűsíthetően  Friedrich  műve,  nyolcvanötöt 

bizonyíthatóan  August  Wilhelm  írt,  négyet  pedig  valószínűleg.  Schleiermacher 

huszonkilencet, Novalis tizenhárom töredéket jegyez, míg négy töredék többszerzőjű.9

Friedrich Schlegel töredékelméletével több szálat fogott össze10. Először is felújított 

egy újszövetségi gondolatot, amely Luther fordítása óta különösen fontossá vált a német 

gondolkodás számára11: a tudás töredékességének problémáját, amely Pál korintusiakhoz 

írt levelében, a szeretethimnuszban olvasható: „ κ μέρους γὰὰρ γινώσκομεν κὰιὰ κ μέρουςἐ ἐ  

προφητεύομεν:  τὰν δεὰ  λθ  τοὰ  τέλειον,  τοὰ  κ  μέρους  κὰτὰργηθήσετὰι” „Denn unserὅ ἔ ῃ ἐ  

Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das 

Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.”12 „Most megismerésünk csak töredékes 

és töredékes prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget 

ér.”13 Az Újszövetség e passzusában a töredékesség emberi és gyarló, az a rész-állapot és 

rész-tapasztalás, amelyet csak akkor Isten által válhat teljessé. (Mind a görög eredeti, mind 

a  lutheri  német  fordítás  a  'rész,  darab'  jelentésű  szót  használja,  a  modern  magyar 

fordításban  már  a  töredék tő  szerepel.)  A töredékesség  tehát  az  emberi  lét  és  felfogás 

magától  értetődő következménye.  Ha a  Pál-levélben olvasottakat  összekapcsoljuk Péter 

Ágnesnek azzal a gondolatával, mely szerint a romantika „leírható úgy is, mint egy fontos, 

8 angol fordításban: Jean-Luc Nancy–Philippe Lacoue-Labarthe: The Literary Absolute: The Theory in 
Literature in German Romatnicism, Albany,  SUNY Press, 1988, 92.

9 Hans Eichner (szerk.): Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe, II, Zurich, Thomas, 1967, pcxiii.
10 Remo Ceserani–Paolo Zanotti: The fragment as a structuring form, in: Gerald Ernest Paul Gillespie, 

Manfred Engel, Bernard Dieterle (szerk.): Romantic Prose Fiction. Amsterdam, John Benjamins, 2007, 
457.

11 Ernst Zinn hívja fel a figyelmet először arra, hogy a lutheri bibliafordítás használta először extenzíven a 
töredék szót. Lásd:  Ernst Zinn: Fragmente über Fragmente, in: J. A. Schmoll (szerk.): Das Unvollendete 
als künstlerische Form, Ein Symposion, Bern/München, Eisenwerth, 1959. 

12 1 Kor 13, 9-10; Die Bibel, oder, Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der 
deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers, Breslau, Grass, Barth und Comp, 1817.

13 1 Kor 13, 9-10; Biblia: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Gál Ferenc, Gál József, Gyürki László, 
Kosztolányi István, Rosta Ferenc, Szénási Sándor, Tarjányi Béla (szerk.), Budapest, Szent István Társulat, 
2005.
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viszonylag  jól  körülhatárolható  stáció  abban  a  folyamatban,  melynek  során  az  újkor 

embere fokozatosan önmagát posztulálja minden dolgok mércéjéül”14,  láthatjuk, hogy a 

töredékesség  vállalása  értelmezhető  e  mértékváltás  következményeként  is.  Vagyis  a 

töredékes  szubjektum  középpontba  állítása  óhatatlanul  a  töredékes  megnyilatkozást 

eredményezi. Az újszövetségi-romantikus gondolatkapcsolódás mellett Schlegel merített az 

antik  töredékekből  és  a  francia  klasszicizmus  aforizma-hagyományából  is,  s  ezeket  a 

tradíciókat összefogva alkotta meg töredékelméletét, amelyben a fragmentum mint önálló 

műfaj lép fel.

„Ha rendszere van, vagy ha rendszere nincs, egyképp halálos a szellemre nézve. A 

szellemnek tehát  bizonnyal  úgy kell  döntenie,  hogy összekapcsolja  a  kettőt”15 („Es ist  

gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben, und keins zu haben. Er wird sich also  

wohl  entschließen  müssen,  beides  zu  verbinden”16)  –  írja  Friedrich  Schlegel  az  53. 

Athenäum töredékben. De lehet-e egyszerre rendszerben és rendszeren felül gondolkodni? 

A  rendszerszerűség  kitartó  felülvizsgálata,  átértékelése  jelentették  az  esztétikai 

fókuszproblémát  Schlegel  és  a  jénai  romantikus  iskola  számára.  A kategóriabontás,  az 

elemek helyének és határainak újragondolása amellett, hogy hangsúlyos pozícióba emelte a 

töredéket, jelentős műfajelméleti megállapításokhoz is vezetett. A bekezdés elején idézett 

töredék voltaképpen kulcs  a  schlegeli  fragmentumfelfogáshoz,  de  ahhoz is,  hogy mi  a 

különbség  az  aforizma  és  a  schlegeli  töredék  között  –  de  hogy  jobban  megértsük  a 

kapcsolódási  pontokat,  érdemes  azzal  kezdenünk,  hogyan  jutott  el  Schlegel  (és 

alkotótársai) a töredékkel kapcsolatos és az  Athäneum töredékekben kifejtett nézeteihez.

Schlegel intellektuális életrajza „klasszicista” periódussal indult. 1797-es, A görög 

költészet  tanulmányozásáról című  esszéjében  a  görög  költészet  „szép”,  míg  a  modern 

költészet csupán „érdekes”; az előbbi a magasabb rendű „eszményiért” küzdött,  míg az 

utóbbi az „eredetiségért”.17 Hasonló megkülönböztetésről olvashatunk Schiller  A naiv és  

szentimentális  költészet című  művében  is.  Schlegel  az  esszéhez  később  írt  előszóban 

elhatárolódik  a  schilleri  iránytól  és  kijelenti:  „nem szabad  a  szentimentálist  a  líraival 

összekeverni, ahogy nem szentimentális minden végtelenre törekvő költői megnyilatkozás: 

hanem csak egy olyan, amelyik összekapcsolódik az ideális és reális viszonyára irányuló 

14 Péter Ágnes: Roppant szivárvány. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 11.
15 August Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel: Athenäum töredékek, in: Uők: Válogatott esztétikai 

írások, Gondolat, 1980, 270.
16 Friedrich Schlegel: Athäneums-Fragmente und andere Schriften, Hofenberger, Berlin, 2013, 29.
17 Hans Eichern: Friedrich Schlegel, New York, Twayne, 1970, 49.
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reflexióval.  Ha  a  tiszta,  meghatározatlan,  nem  egyetlen  tárgyhoz  kötött  törekvés  a 

végtelenre az érzések változása közepette nem marad meg a lélekállapot (Gemüt) uralkodó 

hangulata (így van ez Szaffó, Alkaiosz, Szimónidész, Pindarosz verseiben, amelyek nem 

szentimentálisak,  hanem líraiak):  akkor  nem lehetséges  beteljesedett  lírai  szépség.”18 A 

schilleri  esztétikától  való elfordulás  a  töredék kapcsán is  érdekesen követhető.  Schiller 

1795-ben,  amikor  arról  ír,  hogy  „teljes”  emberekre,  teljes  jellemekre  van  szükség  a 

szétzilálódott világban, nyomasztó képet fest saját jelenéről, amelyben az ember maga csak 

mint  töredék  az  egész  egyetlen  kis  töredékéhez  láncolva,  s  maga  sosem  válik  önön 

harmóniájának kifejezőjévé, csupán foglalkozásának vagy tudományának lenyomata lesz.19 

E szöveghely nem irodalmi, hanem társadalmi problémára hívja fel a figyelmet, a francia 

forradalomtól  való  elfordulás  bizonyítéka  –  mégis  érdekes  számunkra,  hiszen  a 

töredékesség mint a harmónia hiányának tapasztalata olvasható benne, nem termékeny és 

előremutató,  hanem tompa  és  megbicsaklott.  A töredékesség  A naiv  és  szentimentális  

költészetről írt nagy hatású esszéjében sem eszményi:

A  naiv  költőt  a  természet  abban  a  kegyben  részesítette,  hogy  mindig 
osztatlan  egységként  hat,  hogy  minden  pillanatban  önálló  és  befejezett 
egész, és hogy az emberiséget teljes tartalma szerint ábrázolja a valóságban. 
A szentimentális költőnek azt a hatalmat juttatta, vagy inkább azt az eleven 
ösztönt  véste  beléje,  hogy  azt  az  egységet,  amelyet  az  absztrakció 
megszüntetett  benne,  önmagából  ismét  helyreállítsa,  az  emberiséget 
magában teljessé tegye és korlátolt állapotból végtelenbe menjen át.20

A naiv  költő  tehát  osztatlan  egész,  a  szentimentális  költő  pedig  képes  arra,  hogy  az 

elveszett  egységet  helyreállítsa.  Schiller  képletében a  töredékességnek nincs  semmiféle 

értékelendő, a művészi kifejezés viszonylatában pozitív hozadéka: a csúcsérték az egész, a 

teljes, a helyreállított.

A görög költészetről írt esszé utáni években Schlegel az ókori és a modern költészet 

megkülönböztetése  helyett  egyre  inkább  a  klasszikus és  a  romantikus (romantisch) 

ellenpontozására  helyezte  a  hangsúlyt,  mégpedig  úgy, hogy kimondottan  a  romantikust 

részesítette  előnyben.21 Ez  a  váltás  értelmezésbeli  kihívás  elé  állít.  Egyrészről  ugyanis 

18 Idézi Bacsó Béla –  Tematikus széljegyzetek August Wilhelm Schlegel A poézis című írásához 
http://www.c3.hu/~prophil/profi054/bacso.html 

19 Friedrich Schiller: Levelek az ember esztétikai neveléséről, in: Vajda György Mihály (szerk.): Schiller 
válogatott esztétikai írásai, Magyar Helikon, Budapest, 166-277, 169. Az én kiemelésem.

20 Uo., 75.
21 A romantisch középkori formákig és műfajokig nyúló gyökeréről és arról, hogyan lesz Schlegelnél a 

Roman tulajdonképpen az antik és saját korának irodalma közti határvonal, egy új időszámítás kezdete, 
lásd bővebben: Hans Eichner: F. Schlegel's Theory of Romantic Poetry, Proceedings of the Modern 
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Schlegel  ugyanazokat  az  jellemzőket  dicséri  a  romantikus  költészetben,  amelyeket 

korábban  elmarasztalt  –  ilyenek  például  a  Hans  Eichner  szerint  a  tisztán  képzeletbeli 

jelentősége,  a  didaktikusság,  az  irónia  és  paródia,  a  költészet  és  filozófia  házasítása.22 

Mindennek csírái azonban már ott vannak a korai  A görög költészet tanulmányozásáról  

című  esszében,  tehát  nem  beszélhetünk  egyértelmű  pálfordulásról  és  teljes  esztétikai 

értékrendcseréről, inkább csupán a súlypont áthelyezéséről. 

1789-ben  Schlegel  azt  írta,  hogy  csak  a  németeknek  és  a  franciáknak  vannak 

töredékeik,  s  közülük  is  Lessinget  és  Chamfort-t  emelte  ki.  Lessingről írt  1797-es 

esszéjében  kifejti,  hogy  Lessing  munkáiban  ami  a  legteljesebb  és  legérettebb,  az  a 

töredékek töredékei23. Chamfort aforizmái szintén erősen hatottak Schlegelre, inspirálták és 

továbbgondolásra  is  késztették.  Saját  töredékeit  azért  is  nevezte  Fragmentnek,  hogy 

egyértelmű  legyen  a  megkülönböztetés:  a  töredék  és  az  aforizma  nemhogy  nem 

szinonimák, de még csak nem is átjárható fogalmak. Korábbi töredékgyűjteményében, a 

Kritikai töredékekben kevésbé érvényesül ez a különbségtétel, azok a töredékek nagyon is 

aforizmaszerűek,  rövidebbek  és  függetlenek.  Az  Athenäum  töredékek viszont  olyan 

egységet  alkotnak,  amely  nem jellemző  az  aforizmagyűjteményekre,  számos  egymásra 

utalás  és  kapcsolat  található  az  egyes  fragmentumok  között,  olyan  találkozási  pontok, 

amelyek  nem  csak  segítik  a  megértést,  de  felrajzolásuk  olykor  elengedhetetlen  az 

interpretációhoz. 

A másik jelentős hatás  Laurence Sterne regénye, a  Tristram Shandy úr élete és  

gondolatai.  Christopher  Strathman  szerint  az  1759  és  1767  között  kilenc  kötetben 

publikált,  kitérőkkel  szaggatottá  tett  mű  hatékonyan  bontja  le  a  forma  és  a  tartalom 

megkülönböztetésén alapuló arisztotelészi  poétikát,  olyan nyelvészeti  anarchiát  mutatva 

be, amely lehetővé teszi, hogy a Tristram Shandyt a Schlegel által romantikus költészetnek 

vagy  „romantikus  műfajnak”  hívott  jelenség  kiindulópontjának  tekinthessük.  A 

gondolatmenet  szerint  a regény úgy satírozza el  az elválasztóvonalat  a latin,  a  beszélt, 

mindennapi nyelv, a magas, a köznapi és az alantas angol stílus, a  vallásos és szekuláris 

diszkurzus  között,  hogy azzal  olyan szövegtestet  alakít,  amely minden másnál  erősebb 

hatást  gyakorolhatott  a  schlegeli  romantikus  töredék  létrejöttére.  A  Tristram  Shandyt 

Strathman  nézőpontjából  úgy  is  meg  lehet  közelíteni,  mint  Sterne  idioszinkratikus 

Language Association, 71, 1956, 1018–41.   
22 Hans Eichner, Friedrich Schlegel, New York: Twayne, 1970
23 Uo., 37
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értelmezését a szókratészi dialógusról.24 Ezzel az olvasattal érdekes háromszög bontakozik 

ki, mert Platón művei – különösen pedig kedvence, a  Szümposzion – szintén  központi 

szerepet játszanak a schlegeli fragmentum létrejöttében.

„Legyen bármilyen jó, amit valaki a katedráról mond: minden örömük oda, mert 

nem szabad közbeszólnunk. Ugyanígy vagyunk a  tanító szándékú íróval”25 („Mag es noch 

so gut sein, was jemand vom Katheder herab sagt: die beste Freude ist weg, weil man ihm  

nicht drein reden darf. Ebenso mit dem lehrhaften Schriftsteller”26) – írja August Wilhelm 

Schlegel  a  204.  töredékben.  A  megszakítás,  azaz  a  közbeszólás,  a  párbeszéd  tehát 

örömforrás, amely nem csak jóérzést okoz, hanem az intellektuális értékteremtés alapja is. 

Ha az Athenäum töredékeket összefüggő, egymásnak felelgető, azonos témákra visszatérő, 

majd ismét elágazó műként olvassuk, pontosan ezt a teremtő párbeszédet figyelhetjük meg 

benne, a töredékek párbeszédét.     

Schlegel a dialógust a paródia, a farce, az irónia és a szatíra lencséjén keresztül 

vizsgálta,  a  dialógus  számára  legfontosabb  tulajdonsága,  hogy  komoly  és  komikus 

elemeket ötvöz, s eredendően ingatag, instabil műfaj. Ezt az ingatagságot végeredményben 

a töredék központi tulajdonságaként is felfoghatjuk. Lacou-Labarthe és Nancy a műfajiság 

izgalmas  kérdésére  is  kitérnek.  A dialógus  töredékes  voltának  következménye,  hogy 

akárcsak a fragmentum, nem tartozik tisztán egyetlen műfajhoz sem.27 A romantikus típusú 

költészetet – legalábbis a fragmentum viszonylatában – tehát nem lehet az arisztotelészi 

tragédia-költészet  viszonylatban  meghatározni,  inkább  arra  a  bizonytalan  és 

elbizonytalanító  területre  lép,  amely  a  tragédia  és  komédia,  a  filozófia  és  költészet 

határmezsgyéjeként fogható fel.28 

A  német  romantikus  töredék  legfontosabb  előképeinek  érintése  után  érdemes 

visszatérnünk  a  klasszicistát  a  romantikussal  váltó  Schlegel-értékrend  súlypontjaihoz. 

Lássuk először a sokat idézett 116. Athenäum töredéket, amely programszerűen tárgyalja a 

romantikus költészet mibenlétét:

A romantikus költészet progresszív egyetemes poézis.  Rendeltetése nem 
csupán az, hogy a költészet valamennyi, egymástól különválasztott műfaját 
újraegyesítse, és a poézist a filozófiával és a retorikával kapcsolatba hozza. 

24 Christopher A. Strathman: Romantic Poetry and the Fragmentary Imperative: Schlegel, Byron, Joyce, 
Blanchot, Albany, SUNY Press, 2006, 2. 

25 A. W. és F. Schlegel: Athenäum töredékek, I.m., 300.
26 F. Schlegel, I.m., 2013, 51.
27 Lacoue-Labarthe–Nancy: I.m., 85.
28 Strathman: I.m., 26.

30



E költészet szándéka és feladata poézist és prózát, zsenialitást és kritikát, 
műköltészetet  és  természeti  költészetet  hol  összevegyíteni,  hol 
eggyéolvasztani,  a  költészetet  elevenné  és  társassá,  az  életet  és  a 
társadalmat költőivé tenni, a szellemességet poétizálni, a művészet formáit 
a  műveltség  legkülönfélébb  témáival  megtölteni-telíteni,  és  a  humor 
rezdüléseivel átlelkesíteni.29

Die  romantische  Poesie  ist  eine  progressive  Universalpoesie.  Ihre  
Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu  
vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung  
zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik,  
Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie  
lebendig  und  gesellig,  und  das  Leben  und  die  Gesellschaft  poetisch  
machen, den Witz poetisieren, und die Formen der Kunst mit gediegnem  
Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen, und durch die Schwingungen  
des Humors beseelen.30

A romantikus  költészet  feladatai  tehát  számosak,  a  feladatkitűzés  hátterében  pedig  ott 

találjuk  azt  a  meggyőződést,  hogy  „a  filozófiának  tapasztalatokat  kell  elemezni,  s  a 

tapasztalatokat (már) csakis a művészetből meríthetjük (…) a romantikus poézis alapvető 

meggyőződése szerint a tapasztalat csakis a műalkotásban nyilvánulhat meg.”31 

Csak a romantikus költészet lehet az eposzhoz hasonlatosan az egész 
környező  világ  tükre,  a  kor  képe.  (...)  Más  költészeti  módok  már 
készen állnak, és teljességgel taglalhatók. A romantikus költészet még 
levés  közben,  alakulófélben  van;  ez  sajátos  lényege  éppen:  hogy 
örökké csak alakulhat, kész és befejezett soha nem lehet. Elmélet ki 
nem merítheti és csak a sugallatos kritika vállalkozhat eszményének 
jellemzésére. Csak ez a költészet végtelen, amiképpen szintén csak ez 
a  költészet  lehet  teljesen  szabad  is,  és  elsődlegesen  elismerendő 
törvénye,  hogy a költő ön-kénye,  nem tűr törvényt  maga felett.  A 
romantikus költésmód az egyetlen, amely több, mint egyfajta módi, 
egy válfaj: maga a költészet ez, mert bizonyos értelemben minden 
poézis romantikus, annak kell lennie.32 

Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden  
Welt,  ein  Bild  des  Zeitalters  werden.  (…)  Andre  Dichtarten  sind  
fertig,  und  können  nun  vollständig  zergliedert  werden.  Die  
romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches  
Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. Sie kann  
durch keine Theorie erschöpft werden, und nur eine divinatorische  
Kritik  dürfte  es  wagen,  ihr  Ideal  charakterisieren  zu  wollen.  Sie  
allein  ist  unendlich,  wie  sie  allein  frei  ist,  und das  als  ihr  erstes  

29 A. W. és F. Schlegel: Athenäum töredékek, in: Válogatott esztétikai írások, 280.
30 F. Schlegel, I.m., 2013, 37.
31 Weiss János, Mi a romantika, Jelenkor, 2000, 170.
32 A. W. és F. Schlegel: Athenäum töredékek, in: Válogatott esztétikai írások, 280.
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Gesetz anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich  
leide. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art, und  
gleichsam die Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist  
oder soll alle Poesie romantisch sein.33

A 116. töredék a romantikus költészet totalitását definiálja.34  A romantikus költészet tehát 

nem csak műalkotás, hanem művelet is egyben, alakulóban lévő, folyton változó folyamat. 

Hogy  a  romantikus  költészetnek  ebből  a  minden  mástól  megkülönböztető 

jellegzetességéből  egyenesen  következik  a  töredékesség,  a  töredék  felértékelése,  azt 

könnyen beláthatjuk, különösen, ha segítségül hívjuk a 22. töredéket, amely ugyanezt a 

gondolatot fűzi tovább, amikor az emberi tervekre mint a „jövő töredékeire” hivatkozik, 

amelyek a múltbeli töredékektől csak irányukban különböznek. A fogalmi tisztázás során 

érdemes megemlíteni, hogy Lacou-Labarthe és Nancy határozottan elválasztják a költészet 

és  poézis (poiesy)  fogalmát:  utóbbi  a  görög  poiesisből  származik,  s  jelentése  'alkotás, 

létrehozás'. Schlegel nem véletlenül használta a Poesie kifejezést a 116. töredékben, ezzel 

is  hangsúlyozva  az  alkotás  mozgásban  lévő,  aktív  jellegét.  A  22.  töredék  pedig  a 

fragmentumot is bevonja a körbe, s a „tervezet”, az alkotás legértékesebb tulajdonságának 

pontosan ezt a befejezetlenséget, nyitottságot, lezáratlanságot tekinti.35 Hogy fragmentum 

és  totalitás  kapcsolata  és  egyenjogúsága  korántsem ellentmondás  nélküli,  arra  Kulcsár 

Szabó Ernő is felhívja a figyelmet, amikor Manfred Frank mellett foglal állást és idézi is  

Frank a romantikus esztétikával kapcsolatos meglátását: 

Joggal mutat rá Manfred Frank, hogy a romantikus fragmentaritás ebben az 
értelemben olyan ellentmondásos „egésznek” a függvénye, amely „egységet 
létesít a káoszban, mert örökli az abszolút egész szintézist előidéző erejét; de 
az abszolútnak ezt az összekötő erejét  a végtelenség helyett  az egyediségre 
irányítja; azaz,  éppen nem totalitást teremt, hanem olyan individuálpozíciók 
összességét  (»káosz«)  hozza  létre,  amelynek  mindegyike  ellene  szegül  a 
másiknak.”36

Ami  Schlegel  számára  a  romantika  esszenciája,  az  tulajdonképpen 

önmaghatározásának  lényege  is:   „Saját  személyiségemből  nem  adhatok  mást,  mint 

töredékek  rendszerét,  mert  magam  is  töredék  vagyok,  egyedül  a  töredékes  stílus 

33 F. Schlegel, I.m., 2013, 37.
34 Nancy–Lacoue-Labarthe, I.m.,  43.
35 I.m., 43.
36 Kulcsár Szabó Ernő: Az irodalmi töredék romantika és modernség között, Híd, 1999/11., 766-774, 768.; 

az idézet innen: Manfred Frank: Einführung in die frühromantische Ästhetik, Frankfurt a. M., 1989, 297.
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természetes  számomra.”37 Ez  a  mondat  tehát  önmeghatározás,  szinte  ki  is  fut  a  költői 

program keretei közül. Maurice Blanchot, a töredékről és töredékkel sokat alkotó francia 

filozófus szerint viszont olyan kijelentés, ami vakvágányra tereli a fragmentumelméletet. 

Blanchot szerint ugyanis azt bizonyítja, hogy Schlegel számára a töredékesség megfelelő 

eszköz arra, hogy „elfogadja saját zűrzavarát”, vagyis hogy visszautasítsa a töredékesség 

kínálta  nyitottságot,  amely  túlhalad  a  teljességen,  nem  pedig  kizárja  azt.38 Blanchot 

miközben  elismerte  Schlegel  erőfeszítéseit  és  a  töredékkel  és  a  művészi  kifejezéssel 

kapcsolatos meglátásait, mindvégig igen kritikus volt azzal kapcsolatban, hogy (szerinte) 

Schlegel nem ment végig az úton és nem jelentette ki radikális(abb)an, hogy a töredék 

meghaladja  a  totalitást.39 De  valóban  szükség lett  volna  ilyen  explicit  kijelentésre?  És 

valóban ellentmond – ahogy Blanchot állítja – a 206. töredék a totalitás meghaladásának? 

A sündisznó-hasonlat Schlegel leghíresebb és legtöbbet elemzett fragmentuma. A jól ismert 

gondolatsínek ismertetése helyett azt javaslom, vizsgáljuk meg a töredéket a hasonló, azaz 

a sündisznó felől. 

37  Idézi Maurice Blanchot: Az Athenaeum, Athenaeum 1, 1991. 1, 41-51, 49.
38 I. m, 50.
39 Leslie Hill: Maurice Blanchot and Fragmentary Writing: A Change of Epoch, New York, Continuum, 

2012, 28.
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TERTIUM COMPARATIONIS: A KÖLTÉSZET, A FRAGMENTUM ÉS A 
SÜNDISZNÓ40

(...)The hedgehog
Shares its secret with no one.
We say, Hedgehog, come out
Of yourself and we will love 
you.

We mean no harm. We want
Only to listen to what
You have to say. We want
Your answers to our questions.

The hedgehog gives nothing
Away, keeping itself to itself.
We wonder what a hedgehog
Has to hide, why it so distrusts.

Paul Muldoon: The Hedgehog

Az egyik legismertebb Schlegel-fragmentum lélegzetelállító kísérlet az definícióra: 

„A töredék legyen, akár egy kis műalkotás: elhatárolódva a  környező világtól, önmagában 

teljes, akár egy sündisznó.”41 („Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerke von  

der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel.”42) 

Az  Athenäum töredékek 206. darabja magáról a műfajról szól, egyetlen, hatásos képben 

foglalva  össze  a  tőle  elvártakat:  elkülönült,  önazonos és  teljes  –  nem  pedig  nehezen 

körülírható,  befejezetlen  vagy  kétes  értékű.  A  fragmentum  meghökkentő  képpel,  a 

sündisznóéval zárul, de az utolsó szó mégsem zárja le a hasonlatot, sokkal inkább felviszi a 

hangsúlyt, hiszen egy olyan plasztikus vízióval hagyja magára az olvasót, amely egyszerre 

hat annak érzékszerveire, s követeli meg a továbbgondolást is. A sündisznó, ha veszély 

közelít,  gömbhöz  hasonló  formát  vesz  fel.  A  gömb  a  tökéletességet  asszociálja:  a 

matematikában  olyan  pontok  halmaza,  amelyek  egyenlő  távolságra  vannak  egy  adott 

ponttól, a fizikában pedig az a test, amely adott tömeg mellett a legkisebb felülettel bír. A 

40 Ez a fejezetrész a Ritka művészet/Rare Device – Írások Péter Ágnes tiszteletére (szerk. Gárdos Bálint, 
Ruttkay Veronika, Timár Andrea, Budapest, ELTE, Anglisztika Tanszék, 2011) című kötetben megjelent 
azonos című tanulmányom (116-124.) átirata.

41  A. W. Schlegel és F. Schlegel, I.m., 301.
42 F. Schlegel, I.m., 2013,  51.
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gömb  ősi  szimbólum,  a  teljességé,  az  egységé  és  a  végtelené.43 A 206.  fragmentum 

esetében a hasonló és a hasonlított közös jegye az, ami előrébb vihetne a töredékről mint 

schlegeli műfajról való gondolkodásunk útján, de a közös jegy mibenléte és értelmezése 

oszcilláló, többrétű és igen: töredékes. A továbbiakban a tertium comparationisról, azaz a 

sün és a fragmentum lehetséges érintkezési pontjairól lesz szó. 

De  miért  éppen  a  sündisznó?  Friedrich  Schlegelnek  tökéletes  hasonlatot  kellett 

találnia, hogy kétsoros aforizmájával gondolatokat ébreszthessen, s hogy meg is találta, 

arra  bizonyíték  a  kétszáz  éve  tartó  szakadatlan  érdeklődés.  A sün  érkezése  a  töredék 

univerzumába váratlanul éri  az olvasót,  a plasztikus kép meghökkenti  és felcsigázza az 

érdeklődését.  Érdemes  hát  sarkon  fordulnunk  és  az  értelmezés  során  nem  a  töredék 

irányából közelíteni a híres Athenäum fragmentumhoz, hanem a hasonló, azaz a sündisznó 

felől,  mégpedig  úgy,  hogy  megvizsgáljuk,  hogyan  bukkant  fel  a  sün  más  szerzők 

kéziratlapjain,  milyen  jelentésmezőben  és  asszociációkkal.  Ha  sikerül  ugyanis  az 

intertextuális  kísérlet  révén  olyan  sün-képeket  találni,  amelyeket  a  töredékünkre 

vetíthetünk, talán általuk többet megérthetünk a Schlegel-fragmentummal kapcsolatban is.

A sündisznó irodalmi és filozófiai művekben való felbukkanása nem ritkaság. A 

mottóul  szolgáló  Muldoon-vers  a  sünhöz Krisztus  asszociációját  társítja.  A sündisznók 

számos  nép  hitvilágában  kultúrhéroszként  szerepelnek44,  a  Bibliában  pedig  a  pusztulás 

hírnökei, akik az enyészet földjét veszik birtokba45. Sokunk számára azonban elsősorban a 

mesék  világából  ismerősek,  a  Grimm  testvérek,  Beatrix  Potter,  Vlagyimir  Szutyejev, 

Nemes  Nagy Ágnes  és  Csukás  István  csak  néhány azok közül  az  alkotók közül,  akik 

hozzájárultak az kiterjedt sün-meseanyaghoz. A továbbiakban három sündisznóról lesz szó, 

mind különösen érdekes egyed: az első a Kr. e. VII. században látta meg a napvilágot, a 

második a XIX. században, a harmadik a XX. század szülötte.

A sünöket szerepeltető mesék közös tulajdonsága, hogy így vagy úgy, de gyakran 

ők nevetnek utoljára, ravaszságuk vagy állhatatosságuk még a legnehezebb helyzetekből is 

kimenti őket. Ennek a felfogásnak egyik legrégebbi forrása lehet Arkhilokhosz töredéke, 

amely egy állatmesét  sejtet  és  amelyben  első  sündisznónk szerepel,  mégpedig  azzal  a 

tanulsággal,  hogy  sok  dolgot  tudhat  a  róka,  a  sün  viszont  tud  egy  nagy  dolgot.46 A 

43 George Poulet: The Metamorphosis of the Circle, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1966, 41.
44 Kicsi Sándor András–Magyar László András: A sün a művelődéstörténetben és a néprajzban, Ezredvég, 

XII., 2002/1. 70-72. 70.
45 Iz 14,23 és 34,11; Szof 2,14
46 Gilbert Murray, Cyril Bailey, E.A. Barber, T.F. Higham, C.M. Bowra (szerk.): The Oxford Book of Greek 
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plutarkhoszi és aiszóposzi állatmesékben is szereplő gondolat több huszadik századi írót is 

inspirált, az egyik legismertebb példa Isaiah Berlin A sündisznó és a róka47 című esszéje, 

amely Tolsztoj történelemszemléletét vizsgálva az alkotókat és intellektuális vezéralakokat 

két csoportba osztja, az egyetlen rendszerben gondolkodó, egy „tudománnyal” boldoguló 

sündisznókra és a változatosság igézetében élő rókákra. 

A róka  ravaszsága  és  a  világban  való  jártassága  az  arkhilokhoszi  megállapítás 

szerint nem helyezi a sündisznó fölé,  éppen ellenkezőleg,  hiszen a sün ugyan nem tud 

minden helyzetet és történést a maga kedve szerint alakítani, de képes valami ennél sokkal 

nagyobbra: a veszély közeledtével azonmód összegömbölyödni és önmagába zárkózni. A 

sün tehetsége egyoldalú, de pont egyoldalúsága védi minden támadás ellen, hiszen nincs 

szükség  arra,  hogy a  védekezés  számos  formája  közül  válasszon,  s  így nemcsak  időt, 

hanem a szó szoros értelmében életet is nyer. Friedrich Schlegel klasszika-filológusként jól 

ismerte az antik költészetet és Arkhilokhoszt, a 156-os számú Athenäum töredékben48 az 

ókori költő név szerint is szerepel. Elképzelhető tehát, hogy a töredékműfaj és a sündisznó 

összekapcsolását a róka és a sündisznó arkhilokhoszi kettőse generálta. Ha együtt olvassuk 

a két idézetet és az arkhilokhoszi sündisznó legfontosabb tulajdonságát szem előtt tartva 

értelmezzük a schlegeli töredéket, a fragmentum karakterisztikus jegye az egyfókuszúság 

lesz. A töredék egykarakterűvé válik, olyan tudás birtokosává, amely végső soron egyéb 

szövegek fölé helyezi, s amely a túlélés záloga.

1851-ben  Arthur  Schopenhauer  Parerga  és  Paralipomena című  művének 

Hasonlatok,  példabeszédek  és  mesék című  fejezetében  húsz  rövid  szöveget  publikált. 

Ezeket  akár  töredékeknek  is  nevezhetjük,  hiszen  formailag  és  gondolatiságukban 

illeszkednek a jénai romantikusok töredékelméletéhez. A 400. példabeszédben49 szerepel 

második sündisznónk, abban a részben, amely a „sündisznó dilemma” néven híresült el. (A 

koncepciót  egyébként  Siegmund  Freud  is  átvette  és  sikerrel  használta  az  emberi 

kapcsolatok és az intimitás utáni vágy nehezen elérhető beteljesítésének érzékeltetésére.50) 

A  történet  szerint  egy  hideg  téli  napon  a  sünök  csoportba  verődtek  és  összebújtak, 

Verse, Oxford, Clarendon Press, 1930, 156.
47 Isaiah Berlin: The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History. London, Weidenfeld & 

Nicolson, 1953.
48 A. W. és F. Schlegel: Athenäum töredékek, I.m., 290.
49 Arthur Schopenhauer:  Parerga és Paralipomena: kisebb filozófiai írások, 4. kötet. Budapest, 

Világirodalmi, 1925, 432.
50 Sigmund Freud: Tömegpszichológia és én-analízis, ford. Szalai István, in: Sigmund Freud: 

Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások, Budapest, Cserépfalvi, 1995, 185-248.
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védelmet  keresve  a  hideg  elől.  Hamarosan  azonban  érezték,  hogy  társaik  tüskéje 

kellemetlenebb,  mint  a  hideg,  így  ismét  széthúzódtak,  de  csak  addig,  míg  már  nem 

viselhették tovább a dermesztő időjárást, mert akkor ismét közelebb bújtak egymáshoz. A 

két  rossz,  a  hideg  és  a  fájdalom között  vergődve  a  sünök  addig  járták  táncukat,  míg 

megtalálták  azt  a  távolságot  egymástól,  ami  elviselhetővé  tette  az  együttlétet.  A 

példabeszéd,  ahogy Schopenhauer  azonnal  meg is  magyarázza,  a  társadalomról  szól:  a 

közelségre való vágyakozás és a kellemetlen emberi tulajdonságok nem férnek össze, az 

intimitás lehetetlen, a melegség utáni vágyódás kielégítetlen és kielégíthetetlen, az egyetlen 

lehetőség  a  távolság  megtartása,  a  jómodor  segítségével.  Remény  azok  számára  van 

csupán,  akik  megfelelő  belső  melegséggel  rendelkeznek,  s  kívül  tudnak  maradni  a 

társadalmon,  nem  véve  részt  a  hideg  és  a  tüskék  elleni  harcban.  Schopenhauer 

sündisznóinak legfontosabb tulajdonsága az egymáshoz való közelkerülés képtelensége. A 

példabeszédben a hasonlított a társadalom, a sünök közti kitöltetlen tér pedig az egyének 

közti távolság, amely a sérülés állandó veszélye okán nem megszüntethető. A sün ebben a 

szövegben  magányos  teremtmény,  s  mivel  nem érintkezik  társaival,  alakja  nem sérül, 

gömböt formázó sziluettje érintetlen marad, de ekképpen megtartott  önazonossága nem 

választás  eredménye,  hanem  kényszeré,  hiszen  önvédelmi  okokból  képtelen  a 

kapcsolatteremtésre.   

A  harmadik  sündisznó51 Jacques  Derrida  Mi  a  költészet?52 című53 1988-as 

esszéjében bukkan fel. Az írás – tulajdonképpen prózaversként is olvashatjuk – az olasz 

Poesia című  folyóirat  kérdésére  kísérelt  meg  (?)  választ  adni.  Jelzi  azonban,  hogy  a 

költészet definíciójának megállapítása szinte képtelenség, ugyanis az ellenáll mindenféle 

meghatározásnak: „A »mi a költészet?« kérdés a költemény eltűnését siratja, vagyis egy 

másik katasztrófát (…) a kérdés voltaképpen már a próza születését üdvözli.”54 A költészet 

tehát képtelen arra,  hogy önmaga lényegét,  egyfajta definíciót kommunikáljon,  mert az 

filozófiai  feladat,  s  mint  olyan,  rajta  kívül  eső,  s  számára  megoldhatatlan.  Derrida 

metaforájában a sün a költészet  maga: igyekszik átkelni  az úton,  amely az öndefiníció 

hivatott jelképezni, de félúton veszélyt szimatol és összegömbölyödik, pont ezzel téve ki 

51 Köszönet Barcsák Jánosnak, aki felhívta a figyelmemet erre a szövegre az irodalmi sündisznók 
vonatkozásában

52  Jacques Derrida: Mi a költészet? ford.: Horváth Krisztina és Simonffy Zsuzsa, in: Bókay Antal (szerk.): 
A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Budapest, Osiris, Bp., 2002, 276-279.

53  „Che cos'e la poesia?” inkább: „Miféle dolog a költészet?”
54 I.m., 279
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magát az eltaposásnak, elgázolásnak „az útra kivetett korlátlan, magányos, önmaga körül 

apróra  gömbölyödött  állat”55.  A  költészet  tehát  képtelen  saját  maga  lényegét 

kommunikálni, ha megkísérli – mint a sündisznó az átkelést –, kénytelen magába fordulni, 

hiszen  nem alkalmas arra, hogy önmagára való visszautalás nélkül határozza meg magát. 

Ez  pedig  mozdulatlanná  teszi,  azaz  elvágja  a  kommunikáció  útját,  innen  nincs 

továbbhaladás.  A sün létezésének lényege,  hogy önmagát teszi ki  balesetnek,  egyszerre 

sebezhető  és  veszedelmes.  A  szöveg  egyik  leginkább  impresszív  megállapítása  a 

schopenhaueri  dilemmát idézi:  „Nincs  költemény baleset  nélkül,  sem olyan költemény, 

mely  ne  tátongana  nyitott  sebként,  miközben  maga  is  hasonló  sebeket  üt.”56 Derrida 

sündisznójának legfontosabb tulajdonságai az önmagába zártság, a mozdulatlanság, a saját 

magában világgá levés. Ez a sün egyszerre bánt és bántható, tüskéi fájdalmat okoznak, de 

mivel egyetlen választ tud csak adni a veszély közeledtére, s ez az autókkal szemben nem 

jelent védelmet, védtelen is.

Derrida egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy noha az írás pillanatában a sündisznó 

a teremtés első napjának fiatalságával pattant elő a fejéből,  ő maga pedig nem gondolt 

egyéb irodalmi sünökre, később be kellett látnia, hogy két számára fontos szövegben is 

szerepel a sündisznó.57 Az egyik sündisznó Heideggeré, aki a Sün és a nyúl című Grimm-

mesére  hivatkozik,  amelyben  a  ravasz  sündisznó  a  futóverseny  előtt  társát  küldi  a 

célvonalhoz,  hogy úgy tűnjön,  ő  ért  oda  a  nyúl  előtt.  Az  másik,  talán  nem meglepő, 

Schlegel  töredék-sündisznója.  Derrida  számára  a  német  romantikusok  által  vallott 

kapcsolat  a  fragmentum és  a  totalitás  között  problematikus  és  vállalhatatlan  volt,  s  az 

interjú tanúsága szerint a The Literary Absolute olvasása után értette meg igazán, honnan is 

volt eredeztethető fenntartása a fragmentummal kapcsolatban: a sündisznó logkájáról58 van 

szó,  arról  a  gondolatról,  hogy a  töredékes  totalitás  nem helyezkedhet  egyetlen  pontra, 

hanem egyszerre van jelen az egészben és minden részben: minden töredék egyszerre jelöli 

magát  és  jelöli  azt  is,  amitől  elválasztott.  A  szerzők  rámutatnak,  hogy  a  schlegeli 

gondolkodás szerint a totalitás a töredék maga, befejezett egyéniségében. Derrida szerint 

viszont a fragmentumot a végtelen totalitáshoz kapcsolni lehetetlen vállalkozás. 

Derrida  mindenesetre  leszögezi:  az  ő  sündisznója  más  családba  tartozik,  mint 

55 Uo.., 276
56 Uo., 278
57 Elisabeth Weber (szerk.), Jacques Derrida: Points...Interviews, 1974-1994, Stanford, Stanford UP, 1995, 

301.
58 Lacoue-Labarthe–Nancy, I.m., 44.
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Schlegelé vagy Heideggeré, még a neve is más (hiszen olaszul és franciául írta a szöveget): 

istrice és hérrison a német Igel-lel szemben59. De valóban más a két alom? Anélkül, hogy 

azt  sugallnánk,  hogy  a  szöveg-sünök  egyértelműen  az  egyik  szerzőtől  kerültek  át  a 

másikhoz, tekintsük át az eddig felsorolt irodalmi-filozófiai sünöket. Az eredeti felvetés az 

volt, hogy a három sündisznó Schlegellel való együttolvasása közelebb vihet a töredék és a 

sün  nagyon  nehezen  megfogható  közös  jegyének,  az  összehasonlítás  alapjának 

megfogalmazásához, hiszen segít feltérképezni egy archetipikus sündisznó tulajdonságait. 

Vegyük tehát sorra, milyen üzenetekkel érkeznek. A Kr. e. VII. századi ravasz sündisznó 

Arkhilokhosznál a „nagy” tudás birtokosa, aki lehet, hogy nem él sok eszközzel, de van 

egy  tehetsége,  amely  minden  helyzetből  kimenti,  s  amely  a  többi  állat  fölé  emeli. 

Schopenhauer sündisznója képtelen közel kerülni társaihoz: érinthetetlen, megfoghatatlan, 

sértetlen  és  sérthetetlen  körvonalakkal  rendelkező  lény,  aki  a  megfelelő  távolság 

megtartására,  az  egyensúly  fellelésére  törekszik.  Derridánál  a  sün  képtelen  a 

kommunikációra, saját magába fordul, a kívülről jövő hatásokra bezárkózással válaszol.

Ha ezeket a sünre jellemző hipotetikus „tulajdonságokat” feltételesen elfogadjuk, 

mint  a  töredék  körülírásához  felhasználható  pontokat,  a  következő  megállapításokat 

tehetjük  a  Schlegel  használta  töredékfogalomról.  Először  is,  a  töredék  olyan,  mint  a 

sündisznó: egyetlen megoldással él.  Nem képes változatos utakon eljutni és eljuttatni a 

felismerésig, de „nagy” képessége az, hogy az út, amelyen halad, a biztos megoldás, az 

egyetlen működő rendszer. Tehát a világ és benne az egyén töredékes, így a kifejezés is az 

és annak is kell lennie. Másodszor, a töredék olyan, mint a sündisznó: gömböt formál, a 

tökéletességet asszociálja. A fragmentumban létező hiány nem negatív előjelű,  hiszen a 

kiegészítés vagy befejezés nem is lehetséges, így lehet önmagában egységes az, ami nem 

törekszik formailag vagy tartalmilag a teljesség kifejezésére. Harmadszor, a töredék olyan, 

mint a sündisznó: megtartja a távolságot társaitól. A töredék, tehát, nem kapcsolódik egyéb 

„részekhez”,  amelyek  egy  nagy  egészet  lennének  hivatottak  létre  hozni,  független  és 

önálló.  Negyedszer,  a  töredék  olyan,  mint  a  sündisznó:  bezárkózó  és  nehezen 

megközelíthető. A sokszor nehezen felfejthető jelentésalkotás és a (romantikus) töredéknek 

az a tulajdonsága, hogy szinte bátorítja az újraértelmezést az, ami ehhez a tulajdonsághoz 

kötheti. Az összegömbölyödött sünhöz is megpróbálhatunk több irányból nyúlni, de mindig 

ugyanazt érintjük – vagy ugyanazt nem tudjuk megfogni. 

59 Points...Interviews, 1974-1994. 302.
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Sas, oroszlán,  galamb, kutya,  farkas,  bárány, tigris:  bizonyos állatok különösebb 

nehézség  nélkül  ébresztenek  asszociációkat  a  befogadóban.  A  sündisznó nem  tartozik 

közéjük,  nem  magától  értetődő,  hogy  milyen  jelentésmezőt  kapcsolunk  hozzá.  A 

különböző szövegekben  előforduló hasonlatok és metaforák együttes vizsgálata pont ezért 

lehet  gyümölcsöző.  Ha a bemutatott  négy szöveget  nézzük,  arra  lehetünk figyelmesek, 

hogy  ez  a  jelentéktelennek  tűnő  állat  kifejezetten  absztrakt  és  összetett  fogalmakhoz 

kapcsolódik.  Az egyéni  tehetséghez és  annak megvalósulásaihoz  Arkhilokhosznál  (és  a 

gondolkodásmódhoz Isaiah Berlinnél), a töredékhez Friedrich Schlegelnél, az intimitásra 

való képtelenséghez Schopenhauernél és a költészet öndefiníciójához Derridánál. Schlegel 

döntése, amellyel ezt az „önmagában teljes” sündisznó képét helyezte a fragmentum elé, 

azt is jelenti, hogy a töredékelmélet megteremtője nagyon is tisztában volt a sün többrétegű 

jelentésképzésével,  s  pontosan  ezt  a  tulajdonságot  használta  ki  a  fragmentum 

definíciójának megalkotásával.      

Utolsóként  levonható  még  egy  tanulság. A  töredék  olyan,  mint  az 

összegömbölyödött  sündisznó:  vonzó  jelenség,  de  ha  nem  megfelelően  érintjük, 

sérüléseket  okoz.  Figyelmeztetés  ez  a  befogadónak,  sőt,  a  töredékről  gondolkodó 

kutatónak is,  ugyanis a romantikus fragmentumról – és a kapcsolatról  a teljességgel,  a 

totalitással  –  csak  úgy érdemes  megállapításokat  tenni,  ha  vigyázunk  a  tüskékkel.  Ha 

konkrét  szövegekkel  borítjuk be,  már könnyebben,  sérülés  nélkül  kezünkbe vehetjük a 

töredéket. 
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III. A ROMANTIKUS TÖREDÉK ÉS A ROM

But my soul wanders; I demand it back
To meditate amongst decay, and stand
A ruin amidst ruins; there to track
Fall'n states and buried greatness, o'er a land             
Which was the mightiest in its old command,
And is the loveliest, and must ever be
The master-mould of Nature's heavenly hand,
Wherein were cast the heroic and the free,
The beautiful, the brave -- the lords of earth and sea

Byron: Childe Harold Canto IV

Thomas McFarland, aki az romantikustöredék-kutatás első hullámának egyik kiemelkedő 

munkáját  írta,  azzal  az  alapsugallattal  végzi  a  töredék  vizsgálatát,  hogy  a  romantikus 

szerzők romok közt élő romok voltak1, egy széthulló világban lüktető töredékes emberi 

létezés példái. McFarland 1981-ben publikált kutatásában a rom központi szerepet töltött 

be,  s  az  érdeklődés  a  következő  évtizedekben  sem  lanyhult:  voltaképpen  minden 

töredékkutató2 szükségét érzi, hogy szót ejtsen arról, hogy a XVIII-XIX. században hogyan 

vált  a  rom  megkerülhetetlen,  központi  szerepű  entitássá  –   legyen  szó  vizuális 

művészetekről  vagy  irodalomról  –  és  arról,  hogy  miképpen  kapcsolódik  a  rom  és  a 

romantikus  töredék  koncepciója.  Mert  a  töredék  és  a  rom  egyértelműen  összefüggő 

fogalmak: egyrészt a mindkettőben érzékelhető rész-egész problematika kötése, másrészt a 

mind a töredékben, mind a romban hangsúlyosan érvényesülő időbeliség miatt. Amiben a 

rom és a romantikus töredék különbségei legjobban leírhatók, az éppen a rész-egész és a 

temporalitás  kontextusában tapasztalható  elkülönböződésük –  ez  pedig  nem csak a  két 

fogalom kapcsolatának vizsgálatához lesz fontos adalék, de látni fogjuk: a különbségek 

tisztázása  a  romantikus  töredék  meghatározásához  is  közelebb  visz.  A következőkben 

annak a gyümölcsöző felvetésnek a tudatában haladhatunk tovább, hogy a XVIII. századi 

megnövekedett érdeklődés a rom iránt (a rom-mánia) végső soron aktívan hozzájárult a 

töredékes  irodalmi  művek elfogadásához és  segített  kijelölni  a  korábban elhibázottnak, 

elvetéltnek vagy elhagyottnak vélt fragmentumszövegek helyét. 

1 McFarland, I.m., 14.
2 a legfontosabb példák: Janowitz, 1990; Levinson, 1994, Strathman, 2006; Thomas, 2008; Duff 2009; 

Regier, 2010.
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A szakirodalmat áttekintve arra lehetünk figyelmesek, hogy a romantikus töredék 

vizsgálatakor  a  rom  kifejezetten  jól  működik  mint  indítógondolat,  egyrészt  a 

megkerülhetetlen érintkezés miatt, másrészt mivel a rom könnyen érthető és vizuálisan is 

befogadható formában tárja elénk a töredékest. A vizuális befogadás alatt pedig nem is 

csak  a  fragmentumversre,  a  romkölteményekre,  az  ekfrázisokra  vagy  útleírásokra 

gondolhatunk – ahhoz, hogy megértsük, hogyan képez jelentést a rom az irodalomban, jó 

kiindulópontot nyújtanak a vizuális művészetek, elsősorban a festészet, az építészet és a 

kertművészet.  

Martin Procházka amerikai és európai irodalmi és építészeti romokkal foglalkozó 

kötetében  mind  az  európai  mind  az  „orientális”  romokat  spirituális  jelentőséggel  bíró 

helyekként  írja  le.  A romok egy letűnt  időhöz kapcsolódnak,  s  a  romra  tekintő  egyén 

érzelmi reakcióját az idealizált és esztétizált múlttal való kapcsolata határozza meg.3 Arra 

az alapvető kérdésre, hogy miért is olyan ellenállhatatlan sokak (sokunk) számára a rom, 

miért gyújtja fel a képzeletet és hogyan alkot jelentést, Christopher Woodward ezt a választ 

adja:

Amikor a romokon merengünk, saját jövőnkön merengünk. Az államférfi 
számára a rom a Birodalom bukását jelképezi, a filozófus számára a halandó 
ember vágyainak hiábavalóságát. A költő számára a pusztuló műemlék az 
individuum  feloldódása  az  Idő  sodrásában;  a  festő  és  az  építész  a 
grandiózus  régiség  töredékei  láttán  megkérdőjelezik  saját  művészetüket. 
Van értelme küzdeni az ecsettel vagy a vésővel az egész szépségét keresve, 
ha sokkal nagyobb műalkotásokat is elpusztított az Idő?

When we contemplate ruins, we contemplate our own future. To statesmen,  
ruins predict the fall of Empires, and to philosophers the futility of mortal  
man's  aspirations.  To a  poet,  the  decay  of  a  monument  represents  the  
dissolution  of  the  individual  ego  in  the  flow  of  Time;  to  a  painter  or  
architect,  the  fragments  of  a  stupendous antiquity  call  into  question  the  
purpose  of  their  art.  Why struggle  with  a  brush or  chisel  to  create  the  
beauty of wholeness when far greater works have been destroyed by Time?4

Nézzük, milyen válaszokat kaphatunk erre a felvetésre. 

3 Martin Procházka: Ruins of the New World, Prague, PB Tisk, 2012, 7.
4 Christopher Woodward: In Ruins, London, Vintage Random House, 2002 [2001], 2.
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ROM ÉS ROM: KÉT FESTMÉNY

A nap lement.
Eljött a csend.
Szellőüzött
Felhők között
Merengve jár
A holdsugár.
Mint rom felett
A képzelet.

Petőfi Sándor: Est

A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának XIX. századi gyűjteményében a 

látogató  lépten-nyomon  romfestményekre  bukkan.  A rom  hol  főszereplőként  uralja  a 

kompozíciót, hol egyéb alakokkal osztozik a figyelmen: párbeszédben vagy ellenpontként, 

esetleg csak a háttérben, alig-alig kivehető sziluettel. Egy látogatás alkalmával – korántsem 

reprezentatív felmérésként – tíz olyan XIX. századi festményt számoltam össze, amely így 

vagy úgy, de felkerülhet a romábrázolás-listára. A képek között vannak jól ismert alkotások 

(Telepy Károly: A diósgyőri várrom), szenvedélyes látomás vészjósló rommal a háttérben 

(Kisfaludy  Károly:  Tengeri  levegői  vihar),  antik  városkép  (Kerpel  Lipót:  A  római  

Colosseum; Ligeti Antal: Olasz táj) és idillikus tájábrázolás (Lányi Sámuel: Tájkép). 

Állítsunk  képzeletben  egymás  mellé  két  festményt  a  tárlaton  láthatóak  közül  – 

Kisfaludy Károly  Osszián keservei (1822) és Hofbauer János  Dévény vára (1830) című 

munkáit. A festmények színvilágukban, hangulatukban, a megelevenedő „történetben” és 

hatáskeltésben talán nem is állhatnának távolabb egymástól, ami viszont közös bennük, az 

a romvár tagadhatatlanul erős jelenléte a vásznon. A Dévény vára esetében természetesen a 

Duna-parti  vár  a  főszereplő,  az  ősi  rom  szigetszerűen  magasodik  a  kompozíció 

középpontjában,  körötte  a  folyó.  A csillogó,  hullámokat  vető  víz  és  a  lassan  pusztuló, 

sziklakemény vár ellenpontjával a csónak és a gőzhajó kezd párbeszédet, a tradíció és az 

innováció  jelképei.  A hatást  erősíti,  hogy a  festmény előtt  álló  befogadó  úgy érezheti 

magát, mint a vándor, aki éppen csak rábukkant a romra egy meredek ösvényen felfelé 

kaptatva – a kép jobb alsó sarkában kanyarodik az út –, majd megállt, hogy megpihenjen 

és befogadja a lenyűgöző látványt. A kilátás valóban megállásra kényszerít, a romvár és a 

szikla monolitikus, ősi alakja mögött éppen lebukik a nap, a hátulról érkező sugarak pedig 
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tovább  erősítik  az  ég,  a  rom  és  a  víz  kontrasztját.  A  hallgatag,  mozdulatlan,  de 

folyamatosan pusztuló rom körül ott az élet is, a víz és a járművek: így a képen egyszerre 

van jelen az ember és a természet, a pusztulás és a haladás. 

A dévényi  vár  helyén már  a  római  korban őrtorony állt,  majd  a  IX.  században 

palánkvárat emeltek a mészkőszirten, végül a kővár a XIII. században épült fel. A királyi 

határvárat,  amelyet  a Rómába vezető borostyánút  is  érintett  1809-ben robbantotta  fel  a 

Habsburg-ház ellen hadjáratot indító francia katonaság – sosem épült újjá.5  A Dévény vára 

a történelmi rom képe: olyan jellegzetes tájelemet választ főtémául, ami hatásosan hívja 

elő a változás, a történelmi nagyság és az ipari forradalommal forduló világ egzisztenciális 

alapproblémáit,  ráadásul  a  pusztuló  vár  a  közelmúlt  traumáját  is  hordozza,  hiszen  a 

festmény csak 21 évvel a robbantás után készült. A várrom szó szerint és átvitt értelemben 

is megkerülhetetlen része a tájnak. A szikla és a vár egy sziluettet alkotnak, azt artikulálva, 

hogy a sok évszázados, emberkéz alkotta építmény és a kő, amelyre épült,  már egy és 

elválaszthatatlan,  a vár része lett  a környék természetföldrajzának. De a rom nem csak 

földrajzi  értelemben  szilárd  és  egységes,  hanem  látványként,  gondolatébresztőként  is 

súlyos  jelenléte  van.  A  meredek  parton  megálló  vándort  is  éppen  emiatt  készteti 

megtorpanásra, a látvány befogadása csendet és időt igényel. 

Egészen  más  hatást  kelt  a  Kisfaludy-festmény  várrom-sziluettje.  Az  Osszián 

keservei gótikus romvára a háttérben áll,  erős hangulatfestő szerepe van. A kép forrása 

François  Gérard  festménye,  az  Ossian  a  Lora  partján  hárfája  hangjával  megidézi  a  

kísérteteket6. Gérard képe más színvilágú, mint az ezüstös Kisfaludy-festmény – a magyar 

festő nem az eredetit másolta, hanem egy metszet alapján dolgozott –, de az alakok és a 

kompozíció nagyrészt megegyeznek. Az eredeti kép „minden változata megkülönbözteti a 

színesen megfestett, még élő Ossiant az egytónusú szellemszereplőktől; Gérard-nál ezek a 

reális  perspektívájú  tájban  biszterbarna  csoportok.  Kisfaludy  a  maga  fantáziája  szerint 

élénkkék  és  vörös  ruhába  öltöztette  a  bárdot,  míg  az  egész  legendabeli  környezet  a 

holdfény – más műveiről is ismert – ezüstös szürkéjébe burkolózik”.7 A képen a romvár 

Osszián alakjával áll vizuális párbeszédben, hiszen a kompozíció előterében a bárd erősebb 

tónusú, sötét alak, mögötte-körötte a szellemalakok világosak, a háttérben a vár ismét sötét, 

5 Karczag Ákos: Dévény vára. http://jupiter.elte.hu/deveny/devenytortenet.htm
6 Szvoboda Dománszky Gabriella: Régi dicsőségünk…: Magyar históriai képek a XIX. században, 

Budapest, Corvina, 2001, 24.
7 Jávor Anna: „A magyar Ossian (Donát János egy elveszett képéről)”, Ars Hungarica 22: 95–100, 1994, 

98.
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míg a kép legmélyén a kelő hold ragyogja be az égboltot. 

Mielőtt a háttérben álló romvárra fordítanánk figyelmünket, érdemes elidőzni a kép 

előterében  helyet  foglaló  Osszián  alakján.  Jól  ismert  tény  és  fontos  irodalomtörténeti 

esemény,  hogy  James  Macpherson  1760-ban  publikált  egy  gaelből  fordított  vers-  és 

mesetöredékeket tartalmazó kötetet, majd a váratlanul nagy sikert követően bejelentette, 

hogy rátalált egy eredeti, ősi kelta eposzra, amelyet Osszián írt apjáról, a III. századi Fingal 

királyról. A következő években újabb, ritmikus prózában írt hőskölteményeket fordított, 

mígnem 1765-ben megjelentette Osszián összegyűjtött műveit. A sikerrel kéz a kézben járt 

a kétkedés, s mivel Macpherson nem tudott eredeti szöveget bemutatni, Osszián alakja és 

az irodalmi hamisítás vádja örökre összefonódtak. „A modern Osszián-kutatás álláspontja 

szerint  (...)  [James]  Macpherson  az  autentikus  skót  Felföld  irodalmi  –  főként  orális  – 

hagyományát  dolgozta  fel  ossziáni  költeményeiben”8.  Ez  az  aktus,  tehát  a  létező,  élő 

szövegek és szövegtöredékek újrarendezése, feldolgozása, kiegészítése, átírása különösen 

figyelemreméltó számunkra, ugyanis jobbára töredékekből dolgozik, s azokat alakítja át 

saját jelenének eposzi ízlésvilágát követve. Első kötetének a Fragments of ancient poetry,  

collected in the Highlands of Scotland, and translated from the Gaelic or Erse language 

címet adta:  Fragments, azaz Töredékek. Macpherson írói munkája nem áll messze attól – 

az emberi történelemben mindig is jelenlévő gyakorlattól –, hogy a romból, a használaton 

kívüliből újat,  tetszetőset,  a kortárs igényeknek megfelelőt hozzon létre, s ez ugyanúgy 

működhet szövegrészek, mint elhagyott romok építőköveinek esetében.   

Kisfaludy Károly életművében érdekes szerep jut a mitikus kelta bárdnak. De nem 

csak az övében – a XIX. századi magyar osszianizmus figyelemreméltó nyomokat hagyott 

maga  után.  Hartvig  Gabriella  tanulmányában  részletes  összefoglalót  ad  a  magyar 

fordítások,  valamint  a  második  hullám,  az  imitációk  és  a  stílusparódiák  világáról.9 

Kisfaludyval kapcsolatban megemlít két rövidebb művet, az Andor és Juci. Hamis pátoszt 

és a Hős Fercsit – mindkettőben a kelta hősök parodisztikus magyar párjait találhatjuk, az 

Andor és Juciban még a Kazinczy-fordítás (Kisfaludy szerint) helytelenül megválasztott 

magyar szókészletének kritikája is benne van. A két paródia mellé érdemes feljegyezni, 

hogy Kisfaludy gúnyos epigrammát is írt az ossziáni divathullámról, Ossianisták címmel, 

1826-ban.  Hartvig  egy  másik,  az  Osszián magyar  fogadtatásáról  írt  angol  nyelvű 

8 Hartvig Gabriella: Az Osszián-kultusz Magyarországon 
http://arkadia.pte.hu/magyar/cikkek/az_osszian_kultusz_magyarorszagon

9 Hartvig, I.m.
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tanulmányában megemlíti azt is, hogy Kisfaludy festett egy romantikus képet a bárdról10, 

azt azonban már nem, hogy a festmény másolat, így összehasonlító elemzésre sem kerül 

sor.  A festmény  1822-es,  a  két  paródia  1824-es,  illetve  1829-es.  A kép  határozottan 

elégikus hangulatú, míg a szövegek erősen ironikusak, s a tartalmi és hangulati különbség 

mellett figyelembe kell vennünk azt a meglehetősen fontos elemet is, hogy az  Andor és  

Juci és  a  Hős  Fercsi eredeti  munka,  míg  a  kép  nem.  A hatás  pedig  nem  is  lehetne 

ellentétesebb – vajon fel lehet-e oldani? 

A  festmény  és  a  szövegek  kapcsolódásáról  Benkő  Krisztián  tanulmányában 

találhatunk részletesebb gondolatmenetet. Az ő olvasatában a „festői és irodalmi alkotások 

életművön belüli dialógusviszonyára – sajátos módon – éppen a festmény recepciótörténete 

világított  rá”11.  Benkő  a  festmény  keletkezése  utáni  két  évszázad  képleírásait  olvassa 

együtt,  majd  hozzájuk  veszi  a  már  említett  Kisfaludy-szövegeket  is  és  a  festő-költő 

osszianizmusát a burke-i fenséges-koncepció kontextusában értelmezi. Kisfaludy álnéven, 

Szalay  Benjaminként  jelentette  meg  az  Andor  és  Jucit,  erről  a  tényről  pedig  fontos 

tudnunk,  ugyanis  „megalapozza  a  költői  bensőségesség  és  verbalitás  kölcsönös, 

történetileg  értelmezhető  előtérbe  kerülését,  illetve  a  másik  oldalról  az  olvasói  'látás' 

elbizonytalanítását ('obscurity') mint a fenséges feltételét”12. Benkő azt is észreveszi, hogy 

az „álnévhasználat Kisfaludynál több esetben is összefüggésbe hozható egyfajta ironikus 

önreflexióval”13,  s  ha  továbbmegyünk  és  ezt  a  megállapítást  az  Osszián-festményre 

vonatkoztatjuk,  úgy  is  tekinthetjük,  hogy  az  álneves  író  nem  egyszerűen 

szembehelyezkedik pár évvel korábbi festő-önmagával, hanem folyamatosan, vizuális vagy 

szövegszintű „átírásokat” készít – újrafogalmaz, megkérdőjelez, egy már elkészült alkotást 

újjáépít.  Ez  a  gondolat  pedig  nagyon  közel  is  áll  ahhoz,  amire  az  osszianizmus 

tárgyalásakor  utaltam,  vagyis  a  töredékek,  saját  vagy mások  gondolatainak,  a  művészi 

inspirációknak újrarendezéséhez. 

A Kisfaludy-festményen a vár a háttérben sötétlik,  a kelő hold hátulról világítja 

meg a csonka bástyát, a sugarak átütnek a fal résein. Az eredeti képen – melyből Gérard 

10 Hartvig Gabriella: Ossian in Hungary, in: The Reception of Ossian in Europe, szerk. Howard Gaskill, 
London, Athlone Press, 2004, 222-39., 234. 

11 Benkő Krisztián: Intermedialitás, irónia, szinesztézia: Kisfaludy károly és az Aurora. In: szerk. Szegedy-
Maszák Mihály–Veres András: A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919-ig, Budapest, Gondolat,  
2007, 91-106.

12 Uo., 98.
13 Uo., 103
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több változatot készített14 – szintén romvár áll a háttérben, ott még tisztábban kivehető és 

még  kísértetiesebb  az  épület  pusztulásnak  indult  sziluettje.  A rom a  gótikus  irodalmi 

művek szinte kötelező kelléke15, amely egyrészt  az ismeretlentől való tudattalan félelemet 

hívja elő, másrészt a fájdalom és a veszély jelenlétét hangsúlyozza.   

A  romábrázolás  kapcsán  és  tulajdonképpen  a  kompozíció  egészét  nézve  is 

mindenképp szó  kell, hogy essék a fenséges koncepciójáról, ugyanis a burke-i fogalom 

segít  a  leginkább  megérteni,  hogy  a  szorongás  és  a  rom  hogyan  válnak  konfluens 

fogalmakká.  A  már  említett  fájdalom-  és  veszélyfogalom  tökéletesen  illeszkedik  a 

romvárhoz,  mind  konkrét,  mind  elvont  értelemben.  A  rom  veszélyes,  a  szerkezet 

harmóniája megbomlott, a falak meglazultak, az építőkövek porrá omlottak vagy elhordták 

őket és azt sem lehet tudni, ki vagy mi lakja. Megközelítése konkrét fizikai kockázatot 

jelent  a  látogató  számára,  ugyanakkor  elvont  értelemben  is  telve  van  veszéllyel  és 

fájdalommal,  hiszen az elmúlt  idő és a pusztulás monumentuma. „Ahhoz, hogy valami 

igazán rettentő legyen,  általában szükségesnek tűnik a  homály. Ha valamely veszéllyel 

teljes  mértékben  tisztában  vagyunk,  ha  képesek  vagyunk  hozzászoktatni  szemünket, 

félelemérzetünk javarészt elszáll.”16 („To anything very terrible, obscurity seems in general  

to be necessary. When we know the full extent of any danger, when we can accustom our  

eyes to it, a great deal of the apprehension vanishes.”17) – írja Burke. Később pedig így 

folytatja: 

A festészet azonban, ha számításba vesszük az utánzás örömét, egyszerűen 
csak az általa bemutatott képek útján fejti ki hatását; de még itt is igaz, 
hogy a kép hatásához bizonyos esetekben jelentősen hozzájárul a  kellő 
mértékű  homályosság,  hiszen  a  festészetben  előforduló  képek  pontosan 
ugyanolyanok, mint a természetben fellelhetők, márpedig a természetben a 
sötét,  zavaros,  bizonytalan  képek  jobban  uralják  fantáziánkat  erősebb 
érzéseink felkeltésében, mint a világosabbak és határozottak.18  

But painting, when we have allowed for the pleasure of imitation, can only  
affect simply by the images it presents; and even in painting, a judicious  
obscurity in some things contributes to the effect of the picture; because  
the images in painting are exactly similar to those in nature; and in nature,  
dark,  confused, uncertain images have a greater power on the fancy to  

14 Murdo Macdonald: Ossian and Art: Scotland into Europe via Rome, in:  The Reception of Ossian in 
Europe, szerk. Howard Gaskill, A&C Black, 2008, 393-404., 140.

15 Andrew Smith: Gothic Literature, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007, 10.
16 Burke, I.m., 2008, 69. 
17 Burke, I.m., 1997, 231. 
18 I.m., 74.
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form the  grander  passions,  than those  have  which  are more clear  and  
determinate.19

Kisfaludy  és  Gérard  festményén  tökéletesen  alkalmazhatóak  ezek  a  gondolatok.  A 

homályos,  sötét  romvár  valóban  felgyújtja  a  fantáziát  –  ki  lakta,  miért  pusztult  el, 

megközelíthető-e,  kik  lakják  most?  De  nem csak  ezért  érdekes  a  háttérben  magasodó 

épületmaradvány:  a  romvár  a  képen  olyan  kellék,  eszköz,  amely  nem  egyszerűen 

önmagában izgalmas, félelmetes, jelentéssel bíró, hanem úgy nyomja bélyegét az egész 

kompozícióra, hogy az arcokat figyelő befogadóban talán nem is tudatosul, hogy a romvár 

a maga fenyegető sötétségével az (egyik) legfontosabb hangulatkeltő elem a képen. 

 A  Dévény  vára szilárd,  nosztalgiát  és  erőt  sugárzó,  a  múltnak  emléket  állító 

romvára egészen más gondolatokat ébreszt, mint az Ossian keservei központi szerepű, de 

hatását a háttérből érvényesítő romja. Mindkét romot ábrázoló festményben nagyon erős a 

múlt  jelenléte, a történelmi rom esetében a magunk mögött  hagyott  történelem miatt,  a 

szellemrom esetében a régmúlt legendákat idézve. A két festmény két olyan romkoncepciót 

jelképez – és ezért választottam őket illusztrációnak a romköltészet felütéséhez – , amelyek 

a  romantikus  romversekben  is  minduntalan  felbukkannak.  A  dévényi  várról  készült 

festményen az kap hangsúlyt, ami  jelen van: a rom, a megmaradt kövek, a még látható 

forma állnak a középpontban, minden járulékos érzelem és gondolat e köré szerveződik. 

Az  Osszián-festmény  esetében  a  rom  nem  főszereplő,  hanem  hatáskeltő  szerepe  van 

Osszián és a  megidézett szellemek háttereként.  Itt a romvár esetében nem a látható,  a 

megmaradt a hangsúlyos, hanem a hiány, az elpusztult, vagyis az, ami a romot önmagává, 

a  fenséges  forrásává  és  a  gótika eszközévé teszi.  A vak ablakokon és  a  félig  leomlott 

bástyán átsütő holdsugár nem a teljes sötétségben lévő romot, hanem a hiányzó részeket 

tölti  ki,  hangsúlyozza.  Figyeljünk erre a kettősségre – tehát arra,  hogy miképpen alkot 

jelentést, hogy a meglévőt vagy a hiányzót emeli ki a kompozíció –, mert a töredékversek 

esetében, látni fogjuk, ugyanez a hatásmechanizmus érvényesül. 

A ROM MINT ESZKÖZ ÉS INSPIRÁCIÓ

Ruinenlust –  a  német  szó  arra  az  örömre  utal,  amely  akkor  fogja  el  a  romok 

19 I.m., 234.
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rajongóját, ha érdeklődése tárgyával találkozik, de a kifejezés nem csak az örömre, hanem 

egyfajta legyűrhetetlen vágyakozásra is utal, amely a múlt romos emlékei váltanak ki az 

arra  érzékeny  befogadóból.  A  romok  iránti  érdeklődés  természetesen  nem  a  XVIII. 

században kezdődött, gyökerei egészen az ókori római utazókig nyúlnak vissza. A Kr.u. I. 

században,  amikor  Augustus  császár  megtisztította  a  Földközi-tengert  a  kalózoktól, 

megnyílt  a  lehetőség  a  tehetősebbek  számára,  hogy nagyobb  utakat  tegyenek,  pusztán 

kedvtelésből.  A megbízható  római  utak  és  az  ellátórendszer  kiépülésével  a  turizmus 

virágzásnak indult, így az első római turisták nagy lelkesedéssel látogatták Trója romjait, a 

ledőlt rodoszi kolosszust és az akkor még ép mauzóleumot Halikarnasszoszban, vagyis a 

jól  ismert történelmi események és mítoszok körüljárható és megtapintható emlékeit  és 

bizonyítékait.20 Az ókori  római  turisták  a  Mediterráneumot  érintő  útiterve  nem sokban 

különbözött attól,  amit az Erzsébet-korban induló, majd a XVII. század közepétől nagy 

népszerűségre  szert  tevő  „Grand  Tour”-on  résztvevő  brit  és  észak-európai  nemesség 

követett.  A „nagy  túra”  a  brit  résztvevők  számára  Londonban  indult,  majd  Calais-n, 

Párizson és Lyonon keresztül Itáliában folytatódott.  A Földközi-tenger partvidékét célzó 

utazók eljutottak Görögországig, sőt gyakran Konstantinápolyt, Kis-Ázsiát és Egyiptomot 

is  érintették.21 És  milyen  látványosságokra  készülhettek  a  Grand  Tour  résztvevői?  Az 

idegen városok és kultúrák felfedezése mellett – természetesen klasszikus antik romokra.

A XVIII. században a rom a jelentésalkotás új csapásain indult el több művészeti 

ágban,  ugyanis  összefüggésben  a  gótikus  és  a  picturesque (festőiség)  esztétikai 

irányvonalával és az antikvarianizmus térhódításával a rom már nem pusztán a klasszicista 

értékrend kifejezőjeként, majd a nemzeti múltat jelölő maradványként vált fontossá, hanem 

mint egy komplexebb jelentésközvetítő, azaz olyan tárgyi lelet, amely számos egymásra 

írt, épített gondolatot képes egyszerre kifejezni. A romfelfogás változása, a rom előtérbe 

kerülése olyan tendencia, amely az irodalmi töredékek szempontjából különösen fontos: a 

rom  mint  a  művészi  érdeklődés  fókusza  azt  jelzi,  hogy  nem  az  „egész”  az  egyetlen 

elfogadható lehetőség mint forma és mint inspiráció, a hiányos, a rongált, a pusztulóban 

lévő is legalább annyira számot tarthat a figyelemre. A romot, a romost övező fokozott 

érdeklődés voltaképpen utat tört a töredéknek. 

20 a témáról bővebben lásd: Tony Perottet: Ókori vakáció, Budapest, Tericum Kiadó, 2004, ford. Sziklai 
István és Lionel Casson: Travel in the Ancient World, Baltimore, JHU Press, 1994.   

21 Jeremy Black: The Britsh and the Grand Tour, London, Routledge, 2010, 4-22. 
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1717-ben  Londonban  megalakult  a  The  Society  of  Antiquaries22,  az  antikvárius 

társaság,  amely  számos  művészt  alkalmazott  azzal  a  kimondott  céllal,  hogy  azok 

megörökítsék  hazájuk  történelmileg  és  kulturálisan  fontos  helyszíneit.  Az  antikvárius 

elsősorban a  múlt  tárgyi  emlékeivel  foglalkozott  –  szemben  a  történésszel,  aki  a  múlt 

narratíváival –, így érdeklődésük óhatatlanul is a hazai romok felé fordult. 

Az antikvárius,  felderítő  és  megtartó igényű romábrázolásokat  követően a kései 

XVIII.  században a rom-tájképek története új  irányt  vett,  többek között  William Gilpin 

nyomán, aki a picturesque esztétikai ideálját képviselte az angol kulturális diskurzusba. A 

klasszikus,  matematikai  arányokra  építő  szépségprincípium  helyett  a  festőiség  olyan 

esztétikát kínált a vizuális művészetek számára, amely a szépség szubjektivitását emelte ki, 

s az elme működését igyekezett leképezni.23 A korábbi évtizedek tájépítészeti és kertészeti 

ízlése  Gilpin  hatására  a  festőiséget  már  a  természetes  tájban  is  kereste.  A művész  és 

könyvszerző 1782-ben kezdte publikálni a festőiséggel foglalkozó útleírásköteteit, amelyek 

megkíséreltek  törvénybe  iktatni  egyfajta  teremtő attitűdöt,  amelynek  fontos  célkitűzése 

volt festményeket előhívó tájakat keresni, megfigyelni, majd rögzíteni24 – különösen pedig 

olyanokat, amelyek Nicolas Poussin, Claude Lorrain és Salvator Rosa műveit evokálták. 

Az olvasót megszólító jegyzet a Wye-környéki túra felütésében a következőképpen fejezi 

ki ezt a vágyat: „különböző okoknál fogva utazunk, ez a kis kötet új célt javasol, mégpedig 

azt, hogy ne csupán a vidék arcát vizsgáljuk, hanem a festői szépség szabályait keressük 

benne,  ne  csak  leírjuk,  hanem adaptáljuk  is  a  természeti  táj  leírását  a  mesterséges  táj 

előírásai szerint.” („we travel for various purposes, the following little work proposes a  

new object of pursuit; that of not barely examining the face of a country; but of examining  

it by the rules of picturesque beauty: that of not merely describing; but of adapting the  

description of natural scenery to the principle of artificial landscape”25)

Ami  pedig  a  picturesque  és  a  rom  kapcsolatát  illeti,  Gilpin  szerint  az  utóbbi 

pontosan  a  festőiség  szempontjából  oly fontos  érdességet,  durvaságot  (roughness)  volt 

hivatva kifejezni. 

22 Rosemary Sweet: Antiquaries: The Discovery of the Past in the Eighteenth-Century Britain, A&C Black, 
2004, 84.

23 Woodward, I.m., 120.
24 The Encyclopedia of Romantic Literature, szerk. Frederick Burwick, New York, Blackwell (John Wiley 

and Sons), 2012, 1449.
25 William Gilpin: Observations on the River Wye and several parts of South Wales, &c.: relatively chiefly 

to picturesque beauty: made in the summer of the year 1770, A. Strahan, London, 1.  
https://archive.org/details/observationsonr00gilpgoog
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A  palladiánus  építészet  remeke  lehet  elegáns  a  legmagasabb  fokon. 
Részeinek  aránya  –  díszeinek  illendősége  –  és  egészének  szimmetriája 
lehet kifejezetten tetszetős. De ha egy képen mutatjuk be, azonnal formális 
tárggyá válik és már nem gyönyörködtet. Ha festői szépséget szeretnénk 
neki kölcsönözni, a kalapácsot kell használnunk, s nem a vésőt; szét kell 
vernünk  egyik  felét,  megrongálnunk  a  másikat,  majd  a  megcsonkított 
darabokat  szét  kell  szórnunk,  hogy  halmokban  álljanak.  Röviden: 
egyenletes épületből durva rommá kell tennünk. Nincs festő, aki ha a két 
tárgy  közül  kéne  választani,  egy pillanatig  is  tétovázna.  (…)  Az  egész 
egyenletessége, noha helyes és megfelelő a természetben, a képen sért és 
zavart kelt.   

A piece of Palladian architecture may be elegant in the last degree. The  
proportion of its parts – the propriety of its ornaments – and the symmetry  
of the whole may be highly pleasing. But if we introduce it in a picture, it  
immediately becomes a formal object,  and ceases  to please.  Should we  
wish to give it picturesque beauty, we must use the mallet instead of the  
chisel; we must beat down one half of it, deface the other, and throw the  
mutilated members around in heaps. In short, from a smooth building we  
must turn it into a rough ruin. No painter, who had the choice of the two  
objects, would hesitate a moment. (…) The smoothness of the whole, tho  
right and as it should be in nature, offends in picture.26

Gilpin szerint tehát a rom hasznos (sőt: olykor elengedhetetlen) eleme a tájképnek, mert 

tört  vonalaival,  amelyeket  a  moha és  a  felkapaszkodó növények hangsúlyoznak,  olyan 

változatosságot és textúrát hoz, amely örömet okoz a befogadónak.

TÍPUSOK ÉS VÍZIÓK: A MÚLT, A JELEN ÉS A JÖVŐ ROMJAI 

„Miss Bennet, there seemed to be a prettyish 
kind of a little wilderness on one side of your 
lawn. I should be glad to take a turn in it, if 
you will favour me with your company.” 

„Go, my dear,” cried her mother, „and shew 
her ladyship about the different walks. I think 
she will be pleased with the hermitage.”

Jane Austen: Pride and Prejudice

A XVIII. század szinte kielégíthetetlen roméhségét tárgyalva érdemes előbb-utóbb 

megtorpannunk, hogy feltegyük a nem is egészen magától értetődő kérdést: voltaképpen 

26 William Gilpin: On Landscape Painting, in: szerk. Joshua Charles Taylor: Nineteenth-century Theories of  
Art, University of California Press, 1987, 49-61., 51.  

51



mi is  a  rom? A válasz  látszólag  egyszerű:  a  rom olyan  megrongált,  összeomlott  vagy 

pusztulóban  lévő  épület  vagy  egyéb  fizikai  létező,  amely  vagy  emberi  kéz  által 

megcsonkított, vagy az elhagyatottság pusztítja el lassan. De hányféle rom van? És milyen 

különböző romtípusokat ismert a romantikus romrajongó?

Először is, antik romokat. A már említett Grand Tourról és a mindig is hihetetlen 

vonzerővel bíró és inspirációval szolgáló görög, itáliai és egyiptomi romokról már esett szó 

röviden. A külföldi utazás csak a kiváltságosak része volt sokáig – de jól ismert tény, hogy 

a  Görögországot  látogató  brit  üzletemberek,  politikusok  és  utazók,  valamint  az  antik 

romokkal London felé tartó hajók „jóvoltából” egy idő után már nem is kellett elhagynia 

hazáját  annak  az  egyre  szélesedő  közönségrétegnek,  amely  ókori  görög  és  egyiptomi 

kincsekre volt kíváncsi. A British Museum 1759-ben nyitotta meg a kapuját a szélesebb 

nyilvánosság előtt27 és az 1753-as Parliamentary Act szerint ingyenessé tette a belépést 

minden  „tanulni  vágyó  és  érdeklődő”  („studious  and  curious”)28 látogató  számára.  A 

bejelentkezés elvben ingyenes volt,  a valóságban azonban hosszú és fárasztó procedúra 

előzte meg a jegyhez jutást, melynek az volt a ki nem mondott, mégis egyértelmű célja, 

hogy a lehetőségekhez mérten alaposan megszűrjék a belépni vágyó publikumot. Végül a 

XIX.  század  első  évei  hoztak  jelentős  változást,  amikor  már  nem kellett  külön  jegyet 

igényelni  a  múzeumlátogatáshoz,  hanem  csak  az  előtérben  elhelyezett  vendégkönyv 

aláírására  volt  szükség  s  ezzel  párhuzamosan  a  nyitva  tartási  idő  is  megnyúlt.29 A 

változtatásokat az egyre növekvő érdeklődés és a közönség nyomása váltotta ki, hiszen az 

olyan nagy sikerű kiállítások, mint a Lord Elgin által Londonba hozott Parthenon-frízek és 

-szobrok,  a  Rosetta-kő  vagy  II.  Ramszesz  mellszobra  óriási  tömegeket  vonzottak.30 A 

kiállításoknak tudvalevőleg nagyon konkrét irodalmi vonzata is volt. Keatsnél a Parthenon 

márványok ihlették a „nagyság órjás árnyá”31-t („a shadow of a magnitude”), de az üsző 

képét, akit „zöld oltár elé szent pap vontat”32 („To what green altar, O mysterious priest, 

Lead'st  thou that  heifer  lowing at  the  skies”)  is  a  tárlat  egyik  fríze  őrzi  a  hagyomány 

27 https://www.britishmuseum.org/about_us/the_museums_story/general_history.aspx
28 Walter Harrison: A new and universal history: description and survey of the cities of London and 

Westminister, the borough of Southwark, and their adjacent part, 1776, 395.
29 A British Museumra vonatkozó történeti adatok forrása: Robert G.W. Anderson: British Museum, 

London: Institutionalizing Enlightenment, in: szerk. Carole Paul: The First Modern Museums of Art: The 
Birth of an Institution in 18th- and Early-19th-Century Europe, Getty Publications, 2012, 47-71., 65.

30 lásd: képek a Függelékben
31 John Keats: A Parthenon szobraira, in: John Keats versei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1975,  63. 

Radnóti Miklós fordítása.
32 John Keats: Óda egy görög vázához, I.m., 296. Tóth Árpád fordítása.
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szerint. „Arrább lágy homok / Lep egy kőarcot. Homloka setét”33 („Near them on the sand,  

/  Half  sunk,  a  shattered  visage  lies”)–  Shelley  akkor  írta  az  Ozymandiást,  amikor  II. 

Ramszesz mellszobra még csak úton volt Angliában34, de a verset ismerő látogató számára 

már örökre összekapcsolódnak a múzeumtermen uralkodó fáraószobor és Shelley sorai. Az 

ekfrázis az Achilles pajzsát leíró Homérosztól fogva jelen van a nyugati irodalomban. A 

romantika abban hozott újat,  hogy míg korábban az ekfrázis jobbára a narratívától való 

eltérést,  kitérőt  jelentett,  a  XVIII.  századtól  kezdődő,  a  romantikában  kibontakozó 

tendenciában önálló, teljes értékű műalkotássá vált.35  Az említett versek éppen ennek a 

tendenciának  legismertebb  romantikus  darabjai,  olyan  összetett  szövegek,  amelyekben 

egyszerre van jelen a hellenizmus-orientalizmus, az önálló ekfrázis és a romábrázolás.

Az antik romok iránti rajongás mellett a Ruinenlust nem csak a klasszikus romok, 

szobrok és épületmaradványok importálását eredményezte, hanem egyre inkább a figyelem 

középpontjába kerültek a helyi romok is. Ahogy a festőiség tárgyalásakor szó esett már 

róla,  ez  a  tendencia  a  XVIII.  század első  évtizedeiben  kezdődött,  az  antikvarianizmus 

megerősödésével.  A  nemzeti  és  helyi  történelem  fontosságának  erősödő  tudatával  a 

helyben található romok is jelentősebb esztétikai értéket kezdtek nyerni: már nem csupán a 

klasszikus hagyományokra építő antik romok, de a gótikus romtemplomok, mint a Tintern 

Abbey és  az  ősi  pogány építmények,  mint  Stonehenge  is  egyre  inkább  az  érdeklődés 

középpontjába kerültek.36 

Nem feledkezhetünk meg továbbá az egyik legérdekesebb, leginkább összetett és 

olykor  kifejezetten  zavarba  ejtő  jelenségről,  amivel  a  romkoncepció  tárgyalása  során 

találkozhatunk:  az  építészeti  folly (vagy  fabrique)  egyik  altípusáról,  a  műromról.  A 

Capability Brown és William Kent tervezte XVIII. századi parkok gyakran büszkélkedtek 

praktikus funkció nélküli,  leginkább díszítőelemként szolgáló épületekkel. A folly olyan 

konstrukció, amely kifejezetten arra szolgál, hogy a körötte kialakított tájjal párbeszédbe 

lépve aktívan hozzájáruljon a festői élmény kiváltásához. A folly vagy valamilyen konkrét 

funkciót sugall – mint például a neogótikus templomrom, a török sátor, a római szentély, a 

33 Percy Bysshe Shelley: Ozymandiás, in: Shelley versei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992. Tóth Árpád 
fordítása.

34 Lynn Parramore: Reading the Sphinx, New York, Palgrave Macmillan, 2008, 73.
35 James A. W. Heffernan: Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago, 

University of Chicago Press,  [1994] 2004, 137.
36 Inger Sigrun Brodey: Ruined by Design: Shaping Novels and Gardens in the Culture of Sensibility, 

Routladge, 2008, 31.
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remetelak –, vagy egyszerűen annyira extravagáns,  hogy formájával hívja fel  magára a 

figyelmet – mint a különleges alakú grottó. Angliában a két legkorábbi  folly 1729 körül 

épült, az egyik egy remetelak (King Alfred's Hall, Cirencester Park), a másik pedig egy 

templomrom (Fawlet Court, Henley közelében).37 A XVIII. század folyamán aztán több, 

mint harminc mesterséges apátság- és templomromot építettek az országban. 

A  XVIII.  században  és  a  XIX.  század  elején  épült  follyk  közül  számos  épen 

megmaradt és ma is látogatható. A továbbiakban lássunk néhány olyan példát, amelyek 

tipikus és izgalmas példái ennek az építészeti  jelenségnek, s  amelyek mind lehetőséget 

kínálnak  a  folly és  az  esztétikai  kategóriák  érvényesülése,  illetve  a  rom és  a  töredék 

összefüggéseinek  továbbgondolására.  Egy  igen  jól  ismert  angol  folly a  Wiltshire-ben 

található  Stourhead  birtok38 parkjában  látogatható  1765-ben  épült  Apolló-szentély.  A 

köralapú épület nem rom: épen megmaradt antik templomot formáz, így válik a park egyik 

legfontosabb,  a  festőiség  princípiumait  megvalósító  látványosságává.  A  szentélyt 

különösen érdekessé teszi, hogy nem csupán önmagában álló folly, hanem egy grandiózus 

látvány része,  ugyanis a közeli  Herkules-szentéllyel  együtt  Claude Lorrain (1600-1682) 

Déloszi  tengerpart  Aeneasszal című festményét  kelti  életre.39 A kép ma már a  londoni 

National Galleryben látható, de a park tervezése és kivitelezése során Henry Hoare-é, a 

birtok  tulajdonosáé  volt.  A Herkules-szentélyben  olvasható  latin  felirat  összekapcsolja 

Hoare-t,  aki  új  otthonát  építi  Wiltshire-ben,  Aeneasszal,  aki  Rómában  talált  új  hazára. 

Lorrain  a  picturesque számára  központi  fontosságú  és  nagy  megbecsüléssel  övezett 

művésze volt, William Gilpinnél is olvashattunk róla. A stourheadi Apolló szentély tehát 

egyrészt a festőiség nagyon is szó szerinti életre keltése azzal, hogy Lorrain alkotását „építi 

fel”. A folly ugyanakkor a tulajdonos öndefiníciójának is sarkalatos pontja, ugyanis Henry 

Hoare, a vagyonos bankárfiú 1717-ben nem megörökölte, hanem megvásárolta a birtokot. 

A nagyszabású átalakítások része volt, hogy az előtte 500 évig Stourheadben élő Stourton 

bárók házát lebontották és a parkot is átépítették.40 Az Apolló-szentély és az új park többi 

építménye így az új tulajdonos identitását is hivatott jelképezni, hiszen egyszerre építi fel 

térben és köti a mítikus múlthoz azzal, hogy párhuzamot von az épülő birtok és Aeneas 

letelepedése között.      

37 Woodward I.m., 126.
38 http://www.nationaltrust.org.uk/stourhead/
39 Nigel R. Jones: Architecture of England, Scotland and Wales, Greenwood Publishing Group, 2005, 268. 
40 Dudley Dodd: Stourhead, Basingstoke, The National Trust, 34.

54



1826-ban IV. György angol király építésze, Jeffry Wyatt felvetette, hogy az 1818 

óta a British Museum udvarán álló oszlopokat, szobrokat és épületfragmentumokat állítsák 

fel  a  király windsori  parkjában,  a  Virginia  Water  déli  partján.  A romok a  líbiai  római 

településről, Leptis Magnából származtak. Wyatt úgy rendezte el a romokat, hogy azok egy 

ókori  templom  romjainak  képét  adják,  s  Augustus  szentélyének  nevezte  el  az  antik 

töredékekből épített műromot.41  

Magyarországon a festőiség irányvonalait  követő,  tudatos  tájrendezéssel  létrejött 

parkokat angolkertnek hívták. A Czuczor-Fogarasi szótár nem tartalmaz külön  angolkert 

szócikket,  de  a  kertnél  már  ott  van  a  következő példamondat:  „Angol,  franczia  izlésü 

kert”42 „Hátul  a  kastély  mögött  nagyszerű  angolkert,  mesterséges  romokkal  és 

vízesésekkel”43 – olvashatjuk Jókaitól a  Kárpáthy Zoltánban a szentirmai birtok leírását. 

Ahogy a  XVIII. század utolsó évtizedében Magyarországon is egyre elterjedtebbé vált a 

kertépítés  „angol”  divatja,  úgy  az  egykorú  irodalmi  művekben  is  sok  helyütt 

találkozhatunk angolkertek említésével. Mégpedig nem csak tájleírásokban, mint Jókainál, 

de összetettebb gondolatok kifejezésére is.  Csokonai a korabeli  angolkertekben gyakori 

kellékét, az oltárt idézi meg A Hafíz sírhalma című versében.44 Fáy András Az ángol kert45 

című  példázatában  a  szűk  keretek  között  vergődő  nagyszabású  tervek  allegóriájának 

választja  a  sövényekkel  behatárolt  parkot.  Az  Aurorában  pedig  a  következő  sommás 

hasonlatot  olvashatta  a  közönség  1834-ben:  „Egyvalaki  azt  mondta,  hogy  az  Angol 

altaljában olly feszes és unalmas, mint a' megnyirbált fa a franczia kertben: a' franczia nép 

pedig  olly  kellemes,  mint  egy  angol  kert”46.  Kazinczy  Ferenc,  az  angolkertek  nagy 

csodálója pedig azt írja: „Meggyőzhetetlen passzióm az ánglus kertek látása”47. Kazinczy a 

gilpini eszmével összhangban azt vallja48, hogy az angolkert vonzereje abból fakad, hogy a 

41 Thomas I. m. 40-41.
42 Czuczor–Fogarasi, III. kötet, 596.
43 Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán. http://mek.oszk.hu/00800/00828/html/jokai6.htm
44 Margócsy István: Sóvárgás az urbanizált természet iránt. Felvilágosodás kori töredék, in: Uő: „... a 

férfikor nyarában...” Tanulmányok a XIX. és XX. századi magyar irodalomról, Kalligram, Pozsony, 2013, 
81-9., 85.

45  Fáy András: Mesék és allegóriák (Fáy András szépirodalmi összes munkái nyolcz kötetben, II.), Pest, 
1843, 244-5.

46 Néparczok in: Aurora. Hazai alamnach, szerk és kiadó: Kisfaludy Károly, Bajza József, Trattner, pest, 
1834, 10.

47 Vö. Granasztói Olga: Kazinczy és a korai angol tájképi kertek Magyarországon, in: Ragyogni és 
munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Mónika, 
Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2010, 193-206.

48 Kazinczy Ferenc: Hotkócz – Ánglus kertek (1806), in: Kazinczy Ferenc utazásai 1773-1831., szerk. Busa 
Margit, Széphalom Könyvműhely, 1995, 109-118.

55



látogató  a  kertépítész  szépítő  és  kiszámított  munkája  révén  úgy  érzi,  magában  a 

természetben  sétál.  Mivel  az  „angolkert  művészetfelfogásával,  a  természethez,  az 

antikvitáshoz,  a  középkor  örökségéhez  való  viszonyával,  egész  szellemiségével  a 

progresszió  jelképe  lett”49,  ez  a  vonzódás  különösen  fontos  a  Kazinczy-életmű 

szempontjából is. 

Az egykori angolkertek némelyike még ma is felkereshető Magyarországon: a dégi 

Festetics-kastélyt  hazánk  legnagyobb  angolparkja  veszi  körül  –  bár  a  park  területén 

található antik műkút csak az 1920-as felújítás során épült fel, így számunkra most nem 

érdemes a vizsgálatra. (A tény, ahogy az első világháború után, a park eredeti állapotát 

visszaállítani igyekvő Festetics gróf műromot helyezett el a platánok alatt, persze nagyon 

is  érdekes:  hiszen  a  kút  a  XIX.  századi  tájépítészeti  csúcsértéket  hivatott  felidézni  és 

azelőtt  bókol  –  azaz  „ál-műrom”.)  A tatai  Angolkertben  az  említett  angliai  follykkal 

csaknem  egykorú  műromra  bukkanhatunk.  Charles  Moreau  francia  építész  1803-ban 

építette  fel  a  mesterséges  romot,  a  vértesszentkereszti  bencés  apátság  XII.  századi 

maradványait  –  oszlopokat  és  pilléreket  –  és  egy  III.  századi  római  sírkövet  is 

felhasználva.50 Romokból persze mindig épült új; a gótikus romoknak például éppen azért 

jellegzetes a boltozatos,  csúcsíves,  kecses sziluettje,  mert  azok a  építőelemek maradtak 

meg eredeti  helyükön, amelyek nem voltak újrafelhasználásra alkalmasak.  Az egyszerű 

téglatesteket, a kockákat és a malomkőként használható kerek oszlopokat elhordták, de a 

díszes oszlopfőkre és  boltívekre senki  nem tartott  igényt.51 Az az aktus viszont,  amely 

autentikus romokat használ, hogy belőlük mesterséges romokat hozzon létre, új réteget ad 

egyre csak épülő rom-koncepciónkhoz. A romépítés és a szándékos töredék létrehozása 

között talán egyértelmű a párhuzam – de találhatunk irodalmi párhuzamot a romból épült 

mesterséges rom koncepciójához is. Gondoljunk csak az Osszián-énekekre: Macpherson 

létező  töredékeket  használt,  egy  valaha  volt  nagyobb  szerkezet  építőelemeit  –  a  skót 

Felföld orális költészetének darabjait –, hogy megalkossa a Fragments of ancient poetryt. 

Ahogy a Kisfaludy-festménynél már szó esett róla, a töredékek egy olyan töredékes mű 

alkotóelemei lettek, amely egy új korszak ízlését szolgálta – ez pedig nagyon is emlékeztet 

arra,  amikor  egy  romos  kolostor  grandiózus  oszlopai  épülnek  be  abba  a  mesterséges 

49  Galavics Géza: Az angolkert mint utópia, 2002, in: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, 
főszerk. Vizi E. Szilveszter, Budapest, MTA, 2005, 13.

50 Zádor Anna: “Az angolkertek Magyarországon”, Építés- és Építészettudomány, 5. évf. 1/2. sz., 1973, 3-
53, 17.

51 Woodward, I.m., 110.
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várromba,  amely  egy  angolkert  fáinak  árnyában  kívánja  gyönyörködtetni  és 

elgondolkodtatni látogatóit.   

A XVIII.  században  és  a  XIX.  század  elején  mintha  csak  romokra  lelhetnénk 

mindenütt, az aprólékosan megtervezett parkokban, az arisztokraták és a középréteg falain, 

a  múzeumokban,  a  külföldi  utakon –  és  a  jövőben is.  Sir  John Soane,  az  excentrikus 

építész, miután befejezte a Bank of England rekonstrukcióját,  megbízta Joseph Gandyt, 

hogy fesse meg az épületet mint romot.52 Az elkészült munka távoli légi felvételként hat és 

jól  kivehetők  rajta  a  falak,  udvarok  és  az  óriási  épület  labirintusszerű  felépítése.  A 

festmény hatása kettős, egyrészt bemutatja a grandiózus szerkezet megoldásait – mintegy 

három dimenziós alaprajzként –, másrészt az antik romokat hívja elő és azt az üzenetet 

rejti, hogy a bank épületének ott a helye a klasszikus görög-római látványosságok között.53 

Természetesen nem Gandy volt az egyetlen művész, akit foglalkoztatott a „jövő mint rom”, 

a  vízió a  XIX. századi  disztópiák gyakran felbukkanó motívumává is  vált.  A történész 

Thomas Babington Macaulay egy 1840-es  esszéjében azon spekulált,  hogy a katolikus 

egyház még akkor is létezni fog, amikor egy új-zélandi utazó a Szent Pál székesegyház 

romjait skicceli – vagyis amikor London romokban áll és Új-Zéland a világ gazdasági és 

kulturális nagyhatalma.54 Ez a bizonyos jövőbeli új-zélandi utazó, aki London romjai felett 

mereng  az  elmúlt  nagyságon  és  a  mulandóságon,  aztán  gyakran  felbukkanó,  már-már 

klisészerű  szimbóluma  lett  a  jövővel  kapcsolatos  aggodalmaknak  és  utópisztikus 

vízióknak.55 Macaulay Magyarországon is ismert és népszerű szerző volt. A londoni Szent 

Pál székesegyház romjait rajzoló új-zélandi utazó története ismeretem szerint egy 1863-as 

fordításban jelent meg először magyarul56. History of England from the accession of James  

II című művét Csengery Antal és Zichy Antal fordították magyarra – a kötetek 1875-77-

ben  jelentek  meg,  de  sokkal  korábban,  az  ötvenes  években  is  nagy  visszhangja  volt 

műveinek  Magyarországon:  a  száműzetésben  élő  Kossuth  1851-es 

52  Woodward, I.m., 164. 
53 Hogy milyen egyéb okai lehettek Soane-nak az életmű mint rom iránnyal lásd: Woodward I.m. 165-8.; 

szerk. Margaret Richardson–MaryAnne Stevens: John Soane, Architect: Master of Space and Light, 
London, Royal Academy of Arts, 1999, 24. 

54 Woodward I. m. 193. és Simon Dentith: Nineteenth Century British Literature Then and Now: Reading 
with Hindsight, London, Ashgate, 2014, 28.

55 A témáról bővebben lásd: Robert Dingley: The Ruins of the Future: Macaulay's New Zealander and the 
Spirit of the Age, in: szerk. Alan Adison és Robert Dingley: Histories of the Future: Studies in Fact, 
Fantasy and Science Fiction, Basingstoke, Palgrave, 2000, 15-33.

56 Révész Imre: A népek halála, Sárospataki füzetek, 7. évf. 1863, 530-1.
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Alkotmányjavaslatában57 említette,  Trefort  Ágoston  pedig  1862-ben arról  írt,  hogy már 

1845-ben olvasta Macaulay-t s a történész nagy hatással volt  rá58,  1856-ban pedig cikk 

jelent  meg  róla  a  Pesti  Naplóban  (Macaulay  nézetei  Machiavelliről59)  Könyves  Tóth 

Mihály tollából. 

A TÖREDÉK ÉS A ROM: TEMPORALITÁS

 Anne  Janowitz,  a  kiváló  töredékkutató  England's  Ruins:  Poetic  Purpose  and  

National Landscape című munkájában többek között arra hívja fel a figyelmet, miközben a 

romköltészet genealógiáját tárgyalja, hogy a XVIII. század végén a rom de-historizálása és 

de-kontextualizációja zajlott. Ez a tendencia a narratív formák helyett inkább az olyan lírai 

formák felé irányította az érdeklődést, amelyek térbeli szerkezetükben is megváltoztattak, 

azaz  a  töredékes  szövegek  felé:  „a  rom  időbelisége  –  amely  az  elpusztult  egészé  – 

költészetben elfoglalt helyét helyét a töredék formájának adja át” („the temporality of ruin  

– a whole now worn away – gives up poetic space to the shape of the fragment”60)

Ha a töredék és a rom kapcsolatát szeretnénk megérteni, célravezető megvizsgálni a 

két fogalom időhöz való viszonyát, s azt, hogy a rom hiánya (hiányzó része) és a töredék 

hiánya  vajon  ugyanolyan  premisszák  menték  érvényesül-e.  Egyértelmű,  hogy  a  rom 

kiindulási pontja egy valaha volt egész, amely az idő előrehaladtával hiányossá vált, jelen 

alakja pusztulás,  pusztítás eredménye: minden rom tehát egy korábbi egész része,  azaz 

tulajdonképpen töredék. Nem kétséges az sem, hogy a rom erős feltétele a korábban létező 

teljes,  egész  szerkezet.  A  rom  hiánya  valós  hiány,  a  Tintern  Abbey  falai  egykor 

magabiztosan álltak, a Ramszesz-szobor bal válla tökéletes szimmetriában állt a jobbal. A 

hiány ebben az esetben olyan tehát,  mint a rom megérinthető testéhez illeszkedő „zéró 

morféma”,  azaz  olyan  kitöltetlen  hely,  ami  ugyan  nem  látható,  mégis  szükséges  az 

értelmezéshez. Az időbeliség rendkívül fontos kérdés a rom esetében: a leomlott kolostor 

íves  ablakai,  a  várrom  pusztuló  kapuzata  persze  okvetlenül  képzeletbeli  kiegészítésre 

készteti a látogatót, sőt, az újraépítés sem elképzelhetetlen, mégis, a romtest olyan egység, 

57 Kossuth Lajos: Alkotmányjavaslat, 1851. http://mek.niif.hu/04800/04882/html/szabadku0167.html
58 Trefort Ágoston: Macaulay emlékezete, in: Budapesti szemle 14. kötet, szerk. Csengery Antal, Magyar 

Tudományos Akadémia, Franklin Társulat, Pest, 1862, 203-212.
59 Pesti Napló, 1856, 363-367.
60 Janowitz, I.m.,10.
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amely egyértelműen és megmásíthatatlanul a múlthoz kötődik. 

A rom és a töredék közti  kapcsolat  azonban nem szimmetrikus.  A töredék nem 

kötődik  olyan  egyértelműen  a  múlthoz,  mint  a  rom,  ugyanis  az  „egész”,  amelynek 

relációjában értelmezhetnénk a töredékben élő hiányt, soha nem is létezett. A romantikus 

töredék legfontosabb üzenete, hogy megkérdőjelezi a lezárt,  kerek és véges egész létét, 

amely pedig éppen a múltba ágyazódást teszi lehetetlenné. Összhangban áll ezzel a jénai 

romantikusok  teoretikus  alapvetése  is,  amely  szerint  a  töredék  leginkább  értékes 

tulajdonsága  a  nyitottsága,  lezáratlansága,  amelyre  Friedrich  Schlegel  és  köre 

biztosítékként tekintett mint a kifogyhatatlan lehetőségek és az örök fejlődés ígéretére.61 

David Duff úgy egészíti ki ezeket a gondolatokat, hogy kifejti62, a német teoretikusok azért 

tették meg a fragmentumot műfajelméletük alapköveként, mert az képes a jövő és a múlt 

irodalmát egyidejűleg lefedni.  A töredékesség (a rommal szemben) alkalmas arra, hogy 

felvázoljon egy olyan műfajt, amely még nem érte el teljes potenciálját, s amely nagyon is 

a  jövőbe  mutat  és  a  jövőt  kutatja,  s  nem a  múlt  teljesítményén  kesereg  –  szemben  a 

rommal.    

Milyen válaszokat adhat tehát a töredék és a rom kapcsolatáról az a felismerés, 

hogy az egyik nagyon is a múlthoz kapcsolódó fogalom, míg a másik kifejezetten ellenáll a 

végességnek? Anne Janowitz az England in Ruinsban a töredéket a rom részhalmazaként 

kezeli,  s  úgy  mutatja  be  a  romot,  mint  a  töredék  forrását,  a  fölérendelt  fogalmat.  A 

romantikus töredék ebben a gondolatrendszerben az építészeti rom megfelelője, vagyis egy 

olyan létező,  amely internalizálja  a  rom minden fontos  tulajdonságát,  s  amely nem az 

emlékezet  működésének  kifejezője,  hanem  sokkal  inkább  a  múlt  utáni  vágyakozás 

szimbóluma. Sophie Thomas63 éppen az ellenkező következtetésre jut, s azt állítja, hogy 

minden  rom  töredék,  de  nem  minden  töredék  rom.  A rom  és  a  töredék  kapcsolatát 

meghatározónak tartja, de az időbeliség szerinte is kulcskérdés, s tulajdonképpen döntő 

fontosságú is, hiszen a múlthoz kötődő, nagyon is az időben létező, az időhöz kötött rom 

nem lehet annak a töredéknek a fölérendelt fogalma, amely relációjában tulajdonképpen 

képtelenség az időbeliséget értelmezni.    

Minden rom töredék tehát, de nem minden töredék rom? Szükség van-e részességet 

implikáló  kapcsolatot  keresnünk  vagy  megelégedhetünk  azzal  a  kijelentéssel,  hogy  a 

61 lásd a Német romantika és a töredék című fejezetet
62 Duff, I.m., 149-50.
63 Thomas, I.m. 44-45

59



töredék  és  rom  kapcsolódási  pontjainak  említése  megkerülhetetlen  feladatunk,  ha  a 

romantikus  töredékkel  foglalkozunk?  Egy  biztos:  ez  a  kinek  részességet,  kinek  alá-

fölérendeltséget  sugalló,  de  mindenképp  mélyszerkezeti  kapcsolódást  sejtető  viszony 

különösen akkor válik érdekessé, amikor olyan szövegekkel találkozunk, amelyeknél a rom 

és  a  töredék is  az értelmezéshez termékenyen kapcsolódó fogalmak.  Ilyenek például  a 

romábrázoló  vagy  a  rommetaforával  operáló  romantikus  töredékversek.  E  szövegek 

esetében a  „hiányzó” és  az „jelenlévő” mind a rom, mind a töredék kapcsán más-más 

jelentéssel bír, majd ezek a jelentések egymásra íródnak. Két nem teljesen különböző, de 

nem is teljesen egyforma „hiányról” és „jelenlévőről” beszélünk – gondoljunk csak a rom 

körülrajzolható és az irodalmi töredék csak elvi síkon értelmezhető hiányára –, amelyek 

azáltal, hogy egy művön belül működnek, óhatatlanul is párbeszédbe kerülnek egymással, 

így kiegészítve és ellenpontozva egymást. 

Sophie  Thomas  hasonló  gondolatmenetet  fogalmaz  meg,  a  rom  és  a  töredék 

együttes jelenlétéről pedig így ír:      

A romra tekinthetünk úgy, mint egy példaszerű, bár korlátozott töredékre, 
mint  egy különösen közvetlen és  ismerős  töredékformára,  amelyet  ez  a 
részesség  figyelemreméltóan  szabályoz  és  alakít.  Különösen  érdekesek 
azok az esetek, amelyekben a töredékesség és a rom félreérthetetlenül jelen 
vannak, mivel a közös jelenlét vegyíti és sokszorozza azokat a hatásokat és 
a töredék paradoxonjaira tisztább rálátást biztosít. 

The ruin could be viewed then as  an exemplary  if  limited  fragment:  a  
particularly  immediate  and  familiar  form  of  the  fragment,  and  one  
conditioned  and  constituted  by  that  participation  in  illuminating  ways.  
Cases  where  both  fragmentation  and  ruin  are  explicitly  present  are 
particularly interesting because the co-presence compounds or multiplies  
those effects, and brings the paradoxes of the fragment into clearer focus.64

A  továbbiakban  három  vers  kapcsán  gondolkodhatunk  el  a  töredékesség  és  a  rom 

kapcsolódási  pontjairól.  A romantikus  romköltészet  alig  mérhetően gazdag,  a  szövegek 

kiválasztásában  egyrészt  a  sokszínűséget,  másrészt  a  hiány  esztétikájának  összetartó 

kifejeződését tartottam szem előtt. Három olyan művet választottam, amelyek keletkezési 

időt  tekintve,  a  rom tematizálását  illetően  és  a  versívet  nézve  is  igen  eltérőek,  mégis 

64 Thomas: I.m., 42. 
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képesek egy izgalmas párbeszéd szereplői lenni, pontosan a rom és a töredékesség együttes 

jelenléte miatt. A három versben találunk elhagyott vidéki házat (William Wordsworth: The 

Ruined Cottage), gótikus romvárat (Kölcsey Ferenc: Huszt) és pusztulófélben lévő alföldi 

csárdát  (Petőfi  Sándor:  A csárda romjai).  Kifejezetten épületromokról  lesz tehát  szó: a 

választás oka az, hogy ugyan az olyan nagy hatású és jól ismert romantikus műalkotásrom-

versek,  mint  Shelley  Oyzmandiasa és Keats antik ihletésű versei  (On Seeing the Elgin  

Marbles,  Ode on a Grecian Urn) is termékeny alapot szolgáltathatnának a vizsgálathoz, 

nehéz olyan anyagot találni a magyar romantikában, amely olyan szorosan, párhuzamosan 

együtt  haladhatna  velük  egy  összehasonlító  vizsgálatban,  mint  ahogy  az  említett 

épületromversek hármasában ez megvalósul.     
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HÁZROM, HIÁNY, TÖREDÉK – WILLIAM WORDSWORTH: THE 
RUINED COTTAGE

[W]ent down to look at the ruins. (…) I could have 
stayed in this solemn quiet spot till evening, without 
a thought of moving but William was waiting for me

Dorothy Wordsworth: The Alfoxden Journals

A Wordsworth-életmű különösen gazdag irodalmi romokban65. A Composed Among 

the  Ruins  of  a  Castle  in  North  Walesben  például Kölcsey  Husztjának  vershelyzetéhez 

hasonlóan egy romvárat  járhatunk  be,  de  ez  a  vers  egészen  más  típusú  felismeréseket 

tartogat, mint a huszti szellem üzenete. Más versekben – ilyen például a Yarrow Revisited  

egyik epizódja, a The Earl of Breadalbane’s Ruined Mansion és az Among the Ruins of a  

Convent  in  the  Apennines  – a  narrátor  a  természet  és  a  rom  erőharmóniájáról  és  a 

megállíthatatlan időről elmélkedik. A legjobban ismert és legtöbbet elemzett Wordsworth-

rom az egész életmű felett ott magasodó Tintern Abbey. A Lyrical Ballads utolsó verse, a 

Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey akkor íródott, amikor az templom és a 

körülötte  álló  épületek már évszázadok óta  romokban álltak,  a boltívekre kúszónövény 

kapaszkodott, de az apátság völgyben álló sziluettje messziről kivehető volt. A versben, ezt 

jól tudjuk, maga az apátság nem szerepel: a cím közli, hogy néhány mérföldre járunk a 

romtól – a költemény így nem a hagyományos értelemben vett romvers. Ugyanakkor azt is 

lehet tudni, hogy a romos apátság olyan jelenlét, amely nem csak közvetlen környezetében 

érzékelhető,  nem csak messziről  látszik,  de  a  jól  ismert  tájban vizuális  hatás  nélkül  is 

előhívja  az  emlékezés,  s  szövegbeli  „hiánya”  az  elbeszélő  saját  hosszas  távollétét  is 

visszhangozza66.  Ahogy  Sophie  Thomas  is  kitér  rá,  a  címet  sem  kezelhetjük  csupán 

adatrögzítésként – Jonathan Bate emlékeztet arra a körülményre, hogy Wordsworth a cím 

állításával ellentétben nem is a helyszínen írta a verset: a szerző saját visszaemlékezése 

szerint Tintern elhagyása után kezdte fogalmazni a költeményt, majd a nap végén Bristolba 

érve fejezte  be s  ott  is  írta  le  a  sorokat.67 A tinterni  apátság romja a versben testetlen 

65 Elhagyott és pusztulásnak indult épületek szerepelnek például a következő versekben: Address to 
Kilchurn Castle, in Loch Awe; The Tuft of Primroses; The White Doe of Rylstone; Fragment of a ‘Gothic’ 
Tale; For the Spot Where the Hermitage Stood on St. Herbert’s Island; Simon Lee, The Old Huntsman; 
Hart-Leap Well.

66 vö. Thomas: I.m., 99.
67 Jonathan Bate: The Song of the Earth, London, Picador, 2001, 149.
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jelenlévő  lesz:  kiemelt,  címbeli  említése  a  vers  értelmezési  mezejébe  vonzza  mindazt, 

amelyre a rom kapcsán gondolhatunk, az időt, a veszteséget, a maradandóságot. Az eddig 

sorolt  versek  robusztus  várai,  elegáns  udvarházai  és  csendes  kolostorai  után  meg  kell 

említeni:  nem csak tiszteletet  parancsoló épületek válhatnak rommá, hanem szerényebb 

hajlékok is. Wordsworth-nél erre is találunk példát, ráadásul olyat, amely sarokköve lehet a 

rom  és  a  töredék  együttes  vizsgálatának,  ugyanis  a  két  fogalom  alig  szétszakítható 

egységben van jelen a szövegben.    

„[Coleridge] megérkezte után az első dolog, amit felolvastunk, William költeménye 

volt, A romos falusi ház, amely nagyon tetszett neki.” („The first thing that was read after  

[Coleridge] arrived was William's new poem The Ruined Cottage with which he was much 

delighted”)68 írta  Dorothy  Wordsworth  Mary Hutchinsonnak  1797  júniusában.  És  nem 

tévedett: Coleridge valóban nagyra tartotta a szöveget, olyannyira, hogy pár nappal később 

megkérte Dorothyt, másolja le William új versének utolsó sorait, hadd küldje el barátjának, 

J.P. Estlinnek. „[A] nyelv egyik legszebb verse” („one of the most beautiful poems of the  

language”69)  –  mondta  Coleridge  erről  az  első  változatról  három  és  fél  évtized 

távolságából, 1832-ben.

Wordsworth tehát 1797-1798-ban írta meg70 a fiatal családanya, Margaret tragikus 

történetét  őrző  vers  első  változatát.  A szöveg  ezt  követő  története  igen  szövevényes, 

mégsem  lehetünk  meg  a  főbb  fordulópontok  ismerete  nélkül,  részben  a 

szövegváltozatokban  található,  az  értelmezésre  is  kiható  különbségek okán,  részben  az 

életmű kontextusa miatt. Utóbbi tényező azért lehet fontos, mert a The Ruined Cottage-on 

eszközölt változtatások hosszú évtizedeken át követhetőek a Wordsworth-életműben, s ha 

az átírások és a szöveg töredékességének összefüggéseit kutatjuk, az újraírás és átrendezés 

folyamatának részletei fontos nyomokkal szolgálhatnak. 

  Wordsworth először 1797 márciusában kezdett foglalkozni Margaret történetével. 

Coleridge  az  említett  levélrészlet  tanúsága  szerint  az  akkor  elkészült(nek  hitt),  azóta 

elveszett  szöveget  hallgathatta  meg.  1798 elejére  már a  később Armytage-nak nevezett 

68 idézi John A. Finch: "The Ruined Cottage" Restored: Three Stages of Composition, 1795-1798 The 
Journal of English and Germanic Philology Vol. 66, No. 2 (Apr., 1967), pp. 179-199, 179. 

69 idézi Peter Larkin: Wordsworth and Coleridge: Promising Losses, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
2012, 77.

70 a The Ruined Cottage szöveggenezisére vonatkozó adatok forrása:  Stephen Gill: Wordsworth's Poems: 
The Questions of Text, in: szerk. Robert Brinkley, Keith Hanley: Romantic Revisions, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1992, 56. és Alison Hickey: Impure Conceits: Rhetoric and Ideology in 
Wordsworth's Excursion, Stanford, Stanford University Press, 1997, 196-7.
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Házaló  (Pedlar)  kerettörténete  is  kezd  kibomlani,  márciusra  elkészül  a  teljes  Házaló-

történet, majd Wordsworth egy ún. „reconciling addendum”71-ot, azaz megbékítő, elsimító 

függeléket  is  beiktat.  A  szöveget  végül  a  The  Excursion első  könyvében  1814-ben 

publikálja, s még a későbbi kiadásokban is át-átírja azt. A The Excursion a  The Recluse 

második  részeként  készült,  amelynek  az  eredeti  tervek  szerint  a  blank  verse-ben  írt 

poszthumusz megjelent költői önéletrajz,  a  The Prelude lett  volna a bevezetője. A  The 

Ruined  Cottage így  megtalálta  a  helyét  abban  a  nagyobb  filozofikus  műben,  amely 

Wordsworth életművének betetőzése is lehetett volna – ő mindenképp így gondolt rá –, s 

amely  fősodra  a  visszavonultságban  élő  Költő  az  emberről  és  a  természetről  alkotott 

gondolatait követte.   

Amikor Helen Derbyshire 1949-ben a  The Excursion új kiadásának szerkesztésén 

dolgozott,  felismerte  a  The  Ruined  Cottage korai  változatának  fontosságát  és  egyéb 

szövegrészekkel, amelyekkel érzése szerint összetartozó volt, külön függelékben emelte ki 

azt: ez lett az MS B változat. Jonathan Wordsworth72, aki a vers első átfogó,  tudományos 

igényű  vizsgálatát  írta,  felülbírálta  ezt  a  döntést,  más  elrendezést  javasolt  és  külön 

publikálta a The Ruined Cottage és a The Pedlar címet kapó szövegeket (MS D) 1969-ben. 

Jonathan Wordsworth szerint az 1797-es legelső változatból valószínűleg hiányozhatott az 

MS  B  felütése,  a  házaló  életrajza  és  az  addendum következtében  létrejött  morális 

irányváltás.73 A kiadás- és a változattörténet szempontjából fontos még az 1979-es Cornell  

Wordsworth  Seriesben  megjelent,  James  Butler  szerkesztette  kötet74,  amelyben  egymás 

mellett  olvashatók  a  szövegváltozatok.  Ebben  a  kiadásban  az  MS  D  tartalmaz  olyan 

változtatásokat,  amelyek  1801-1802  és  1809-1812  között  kerültek  a  szövegbe.  James 

Butler  hívja  fel  a  figyelmet  arra  is,  hogy  az  1803-1804–es  alkotói  szakasz  végén 

Wordsworth készített egy letisztázott kéziratot (fair-copy manuscript) – ez a  The Pedlar 

címet kapta és Bulter MS E-nek nevezi – amely lehetőséget ad a gondolatilag egyre inkább 

széttartó  változatok  egységesítésére,  közös  elemzésére.  A szövegek  ugyanis  nagyon  is 

széttartanak:  nem  csak  a  Házaló  alakja,  de  a  természet  percepciója  is  változik  –  az 

71 Ez a rész a MS D-ben a 493. sorral kezdődik.
72 The Music of Humanity: A Critical Study of Wordsworth's Ruined Cottage, New York, Harper and Row, 

1969.
73 Kurt Fosso: Buried Communities: Wordsworth and the Bonds of Mourning, New York, SUNY Press, 

2003, 104.
74 William Wordsworth: The Ruined Cottage and The Pedlar, szerk. James Butler, Cornell University Press, 

1979. 
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elszigetelt Margarettel szemben könyörtelen természet helyett egy némán, rendíthetetlenül 

tanúskodó természetkép irányába haladnak a az átírások75. 

De  melyik  szövegváltozat  az  „igazi”?  Vagy,  amennyiben  ez  a  kérdés 

értelmezhetetlen, melyik változatot tárgyalja a mai irodalomtudomány? Hiába szeretnénk 

tudni,  milyen is  volt  pontosan az a gondolati  felépítés,  amelyért  Coleridge oly nagyon 

lelkesedett 1797-es racedowni látogatása alkalmával, a legelső változat – a levélbe másolt 

sorok kivételével – elveszett. Így tehát, ha a szerzői intenciót és a kézirat datálását vesszük 

figyelembe, az első hozzáférhető, letisztázott változat lehetne a kiindulópont, azaz az első 

olyan verzió, amelyet Wordsworth „késznek” vélt, de amely még őrzi az inspiráció első 

időszakának  bizonyítékait.  Ugyanígy lehetne  alapul  venni  az  utolsó,  a  The  Excursiont 

megelőző változatot, tehát az utolsó pillanatot, amikor a vers még önálló volt, s nem egy 

később  írt,  nagyobb  lélegzetű  munka  része.  Mindkét  pillanat  mérföldkő  a  vers 

történetében,  mert  egyértelmű  a  szerzői  akarat  és  kijelentés:  a  szöveg  prezentálásra 

alkalmas.  

A  szakirodalom  azonban  az  MS  D76 felé  mutat,  ez  a  legtöbbet  elemezett  és 

leggyakrabban antologizált, legjobban ismert változat77, így a továbbiakban praktikus okok 

miatt az idézeteknél és a sorszámozásnál erre a szövegre hivatkozom. Stephen Gill szerint 

csak a Butler szerkesztette kötet szövegeinek alapos áttanulmányozása után ismerhetjük 

fel,  hogy  az  MS  D  voltaképpen  szerkesztői  döntések  eredménye,  nem  pedig  szerzői 

szándékosságé,  mint  a  letisztázott  vagy  az  1814-től  a  The  Excursionben  publikált 

szövegváltozatok.  Ezt az adatot  fontos tudni,  ugyanakkor a kitétel  tulajdonképpen nem 

befolyásolja  vizsgálódásunk irányát, sőt, talán éppen segíti útján. A  változatok története és 

a  lezáratlanság  szöveget  és  gondolatot  megrengető  jelenlétének  tudatában  ugyanis  két 

igazán fontos kérdés tűnik alakot nyerni. Ezekkel lépünk tovább, arra keresve a választ, 

hogy romantikus töredék-e a The Ruined Cottage, illetve arra, hogyan válik szövegszinten 

is láthatóvá a címbe is emelt rom és a töredékesség szimbiózisa. 

A vers  felütése  –  első  17  és  fél  sora  –  idillikus  természetleírás,  amely  pozitív 

jelzőivel  és a megkapó részletek iránti  érzékenységével olyan ívet  épít  fel,  amely csak 

75 Larkin, I.m. 78.
76 Az MS D-t a Cornell Wordsworth alapján készült ebook szövegéből idézem: szerk. Jared Curtis: The 

Poems of William Wordsworth: Collected Reading Texts from the Cornell Wordsworth, 2012. 
http://www.humanities-ebooks.co.uk/pdf/Cornell_Wordsworth_Reading_Texts_Addendum.pdf (Letöltve: 
2013. szeptember)

77 Gill, I.m. 56.
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erősebbé  és  hatásosabbá  teszi  a  18.  sor  második  felének  a  jövőt  is  előrevetítő 

mondatkezdését („Other lot was mine”78). A narrátort sorsa egy barátságtalan és ellenséges 

mezőn keresztül vezeti, hogy végül elérjen az árnyas lombok alá, amelyek a romos házat 

rejtik.  A ház már első találkozáskor  zavarbejtő  képet  mutat,  sebezhető,  lemeztelenített, 

szavak nélküli és nagyon is antropomorf képet („I found a ruined house, four naked walls /  

That stared upon each other.”79 31-2.), mintegy előrevetítve rom és ember különös versbeli 

kapcsolatát. De a romot átjáró emberiességről és az embert romba döntő tragédiáról még 

nem tud semmit a narrátor, így figyelmünk a ház bejáratára fordul, ahol lehunyt szemmel 

egy idős férfi pihen. A narrátor örömmel ismeri fel, ugyanis két nappal korábban együtt 

utaztak: ő Armytage, azaz a Házaló. Armytage észreveszi az érkezőt, közelebb inti,  s a 

narrátornak ekkor nyílik igazán lehetősége befogadni a házromot és a körülötte jelenlévő 

pusztulás nyomait. Az egykori kert helyén erdei bogyós növények, a falat át lehet lépni, a 

természet már félig benőtte a házat – egy különösen erős képpel – megfullasztva az életet 

adó kutat („I found a well / half-choked with willow flowers and weeds”80 62-3.). Ha még 

egyszer  elolvassuk  az  utóbbi  két  idézetet,  szembetűnő,  hogy  a  kút  bemutatásának 

mondatszerkezete a 62. sorban a 31. sor felfedezését ismétli („I found...”), mégpedig úgy, 

hogy a ház „versföldrajzilag” pontosan félúton van a felütés és a kút között. Talán nincs 

okunk feltételezni, hogy a sorszámok matematikája, több, mint érdekes véletlen, az viszont 

annál inkább fontosnak tetszik, hogy a rátalálás hangsúlyosan egyes szám első személyű – 

a feltáruló látvány a cselekvő, aktív narrátor által tudjuk vizualizálni, ez pedig az egész 

vershelyzetet meghatározza.  

Miután a  narrátor  szomját  oltja,  az  idős férfi  beszélni  kezd,  s  utalva arra,  hogy 

tudomása  van  arról,  mi  történt  ezen  a  helyen,  a  történetet  egy  hosszas,  merengő 

bevezetővel kezdi:

                                        I see around me here
Things which you cannot see: we die, my Friend,
Nor we alone, but that which each man loved
And prized in his peculiar nook of earth
Dies with him or is changed, and very soon
Even of the good is no memorial left.
The Poets in their elegies and songs
Lamenting the departed call the groves,

78 „Az én jussom más volt”
79 „Egy romos házat találtam, négy meztelen falat, / Amelyek egymásra meredtek.”
80 „Egy kutat találtam, / félig megfojtotta a fűzvirág és gaz”
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They call upon the hills and streams to mourn,
And senseless rocks, nor idly; for they speak
In these their invocations with a voice
Obedient to the strong creative power
Of human passion.81  (67-79.)

„A jókról sem marad fenn emlékmű”: a rom jelen állapotában ugyan aktívan előhívja az 

emlékeket,  de  nem  örök  mementó,  csupán  pillanatkép,  egy  megállíthatatlan  folyamat 

egyetlen  mozzanata.  Az  öreg  számára  a  hiány  a  romban  nagyon  is  létező,  jelenlévő, 

ugyanis  jól  emlékszik  arra  az  időre,  amikor  a  hiány még  kitöltött  volt:  a  hiány  és  a 

pusztulás  itt  egyet  jelentenek és  a  felismerés,  hogy minden élőre és  élettelenre ez vár, 

elkerülhetetlen. De Armytage monológjának felütésében nem is ez a hangsúlyos gondolat, 

hanem az ezt követő – hogy nem csak az egyén tűnik el nyomtalanul, de  minden, amit 

szeretett és nagyra értékelt –, amely mintegy előrevetíti a lassan kibontakozó történet igazi 

tragikumát.   

Margaretre,  a  ház  egykori  asszonyára  Armytage  a  lányaként  tekintett  (”when  I 

appeared, / A daughter's welcome gave me, and I loved her / As my own child”82 94-6.). 

Margaret  és  férje,  a   szorgalmas  és  igyekvő  takács,  Robert,  két  gyermekükkel  éltek 

kényelemben és  nyugalomban a kis  erdei  házban.  A fiatal  házaspár családi  idilljét  két, 

termést alig hozó év és a férj súlyos betegsége árnyékolta be. A nyomorban megkeseredett 

és  mentálisan  is  megtört  férfi  végül  elhagyta  családját  és  katonának  állt,  legalábbis 

Margaret szerint.  A feleség igazi romlása ekkor kezdődik,  mert a korábbi nehézségeket 

még képes  volt  derűs  szívvel  venni,  de a  férj  nélkül  nem csak a  kert  és  a  ház  indult 

pusztulásnak, de a nő pszichéje is. A Házaló időről időre meglátogatja Margaretet, s egyre 

nagyobb  aggodalommal  figyeli  a  kialakuló  helyzetet.  Az  idősebb  gyermek  elkerül 

szolgálónak az egyházmegyéhez, de az anya sem fizikailag, sem lelkileg nem képes elég 

erős maradni a kisebb ellátásához. Armytage utolsó látogatásakor megtudja, hogy a férjét 

az utolsó  időkig hazaváró nő a  kisebbik gyermek halála  után  képtelen volt  elhagyni  a 

pusztuló házat, míg végül maga is megbetegedett és meghalt. A történet végéhez érve a 

81 „Dolgokat látok magam körül itt, / Dolgokat, miket te nem látsz: meghalunk, Barátom, / Nem csak mi, de 
minden, amit ember csak szeretett / És becsült önnön szegletén e földnek, / Meghal vele vagy 
megváltozik, s nagyon hamar / Még a jókról sem marad emlékmű. / A Költők elégiáikban és dalaikban / 
Az eltávozottakon merengve a berkekhez szólnak, / A dombokhoz és patakokhoz, gyászolva, / Az 
érzéketlen kőhöz, s nem hiába; hiszen  / E megszólításokban hangjuk az / Emberi szenvedély erős teremtő 
hatalmának / veti magát alá.”

82 „amikor megjöttem, / Leányi üdvözlettel fogadott és én úgy szerettem, / Mint saját gyermekem” 
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Házaló biztosítja a narrátort arról, hogy Margaret békésen nyugszik a földben, majd együtt 

elindulnak,  hogy a  lassan  megjelenő  csillagok  alatt  eljussanak  a  fogadóba,  aznap  esti 

szállásukra. 

Peter  Larkin  szerint  a  vers  legalább  annyira  a  történet  narrációjáról  szól,  mint 

magáról  a  történetről,  s  Geoffrey Hatman  nyomán  arra  a  következtetésre  jut,  hogy az 

emberi nyomorúság teátrálisabb aspektusai azért szorulnak ki a történetvezetésből, hogy a 

befogadónak, miközben együtt érez, még inkább legyen alkalma azon gondolkodni, hogy a 

tragikus események hogyan befolyásolják az emberi természetet.83 Margaret élete kettős 

keretben kerül az olvasó elé, az egyik narrátor Armytage, a másik a költő-elbeszélő. A 

versszöveg azonban nem párbeszéd,  mert  az egyes szám első személyű narrátor sosem 

szólal meg saját keretén kívül, azaz nem válaszol beszélgetőtársának, csak az elhangzottak 

kiváltotta érzelmi reakciót örökíti meg („ The old Man / ceased: he saw that I was mov’d; / 

From that low Bench, rising instinctively, / I turned aside in weakness, nor had power / To 

thank him for the tale which he had told.”84 493-6.) A narrátor némasága ismét egy hiány a 

versben. Nem a rom hiánya ez, egy valaha volt rész pusztulása, hanem sokkal inkább a 

töredék  hiányát  hívja  elő:  olvashatjuk  a  szavakkal  megfogalmazhatatlan  együttérzés,  a 

verbálisan nem kifejezhető,  vagyis a „mondhatatlan” hiányaként.  A költő-narrátor  azért 

nem szólal meg, mert képtelen rá, a helyek, amelyeket szavakkal kéne kitöltenie, üresek 

maradnak. Választalansága tulajdonképpen visszhang, a Margaretet felemésztő fájdalom és 

a  mélyen megélt,  tragikus  hiányra  adott  felelet.  Az egyes  szám első személyű narrátor 

aspektusából a hiány tehát az együttérzésből eredő paralízis. Margaret „hiánya” nem rajta 

kívül eső tényezők következménye, hanem abból, hogy Robert eltűnésével a remény tűnt el 

az  életéből.85,  ez  pedig  szintén  paralízishez  vezet,  de  sokkal  súlyosabb  és  komolyabb 

következménnyel  járó  képtelenséghez,  depresszióhoz  és  elsorvadáshoz.  A  nő,  aki  a 

megismert és elvesztett szerelembe és bizalomba kapaszkodik, nem lehet teljes, még akkor 

sem, amikor látja a fokozatos leépülést maga körül. De nem kell feltétlen a gyengeségben 

keresnünk  a  nő  tragédiájának  okait,  Harold  Bloom  szerint86 a  remény  és  a  szerelem 

83 Larkin, I.m. 78.
84 „Az Öregember / Elhallgatott: látta megindulásom; / Az alacsony padról ösztönösen felemelkedtem, / 

Gyengeségemben elfordultam tőle, s ahhoz sem volt erőm, / Hogy megköszönjem a mesét, amelyet 
elmondott nekem.”

85 Magnuson, I.m., 101.
86 Harold Bloom: Visionary Cinema of Romantic Poetry, in: The Ringers in the Tower: Studies in Romantic 
Tradition, Chicago, University of Chicago Press, 1971, 46–48., 47.
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elképesztő ereje az, ami kipusztít Margaretben mindent, ami életképessé tehetné – nem a 

támaszték hiánya dönti le a falakat, hanem saját érzelmeinek megzabolázhatatlan ereje. 

A fokozatos talajvesztés egyik szimbóluma pedig természetesen maga az otthon, a 

címbe is  emelt  romos ház.  A ház  metonimikus kapcsolatban áll  Margarettel,  ahogy az 

épület egyre rendezetlenebb, ziláltabb és elhanyagoltabb, úgy kerül Margaret mentális és 

fizikai egészsége is egyre rosszabb állapotba. Margaret halott, ismétli kétszer is a Házaló, 

de a fájdalmas megállapítás után nem a nőről szólnak a sorok, hanem a romról, arról, hogy 

a virágait hogy nőtte be a gaz és a falak hogyan pusztulnak. „[E]z a szegény kunyhó” („this 

poor hut” 104), mondja a narrátor a házra tekintve, miközben – noha gyásza tagadhatatlan 

–  Margaret  nem kap ilyen  együttérző  jelzőt.  A rom tehát  nem csak a  megállíthatatlan 

pusztulás hírnöke, hanem a metonímia által erős jelenlétet árasztó létező, gazdájával együtt 

változó, vele szimbiózisban élő, mégis szinte önálló szereplő. Az első kép a romos házról 

pontosan ezt a metonimikus kapcsolatot vetítette előre, a meztelen falak és az utolsó kő 

elporladásáig  egymás  tekintetét  fogó  falak  olyan  feszültségmezőt  teremtettek,  amely 

megfelelő talajt biztosított a tragikus történet kibontásához.  

Amikor  a  Költő-narrátor  vizet  merít  magának  az  elhagyott  kútból,  s  a  Házaló 

belekezd filozofikus felütésébe, a forrást is említi. Ez a pont nagyon fontos a vers egészét 

tekintve, mert arról is beszél, hogy a természet (a víz) és az ember között formálódott kötés 

elszakadt. 

Beside yon spring I stood
And eyed its waters till we seemed to feel
One sadness, they and I. For them a bond
Of brotherhood is broken: time has been
When every day the touch of human hand
Disturbed their stillness, and they ministered
To human comfort.87 (82-8.)

Alexander  Regier88 ezt  a  részt  (és  az  ezt  következő  sorokat)  együtt  olvassa  Walter 

Benjamin „On Language as  Such and on the  Lanugage of  Man” című nyelvfilozófiai 

esszéjével, részben hogy a két szöveg párbeszédbe kerülhessen egymással, részben azzal a 

reménnyel,  hogy  Wordsworth  költészetének  a  töredékesség  felé  forduló  arca  így  még 

inkább  megvilágosodhassék.  Regier  a  bábeli  nyelvzavarral  indítja  tanulmányát,  s 

87 „Ama forrás mellett álltam / S vizeit szemléltem, mert egy volt  / Szomorúságunk, nekik, s nekem. / 
Számukra a testvériség / Köteléke szakadt meg: egykoron / Emberi kéz zavarta meg minden nap / 
Nyugalmukat, s ők emberi kényelemnek / szolgáltak.” 

88 Regier: I.m., 30-51. 
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meggyőzően  érvel  amellett,  hogy  a  84-5.  sorok  kijelentése  („For  them  a  bond  /  Of 

brotherhood is broken”), amely a természet és ember közti testvéri kötés megszakadásáról 

szól, a (benjamini) gyászoló természet nyelvnélküliségének következménye – mert a gyász 

nem ismer nyelvet, nem képes nyelven kifejezni. Az ember és természet közti töretlen, napi 

kapcsolatot a vízbe merülő kéz pecsételte meg, amely, ha követjük a  minister liturgikus 

'szertartást  végez,  szentséget  szolgáltat'  jelentését,  a  szentségek  felvételéhez  hasonló 

állandó megerősítést jelentett. A Házaló ezzel a monológrészlettel és a szóválasztással a 

természetben  élő  ember  mindennapos  cselekedetét  vallásos  cselekménnyé  emeli, 

egyszersmind magára is irányítja a figyelmet, hiszen a hallgatóság megérti, hogy az öreg 

olyan tudás birtokosa, amely által képes átlátni az egész természetes világ misztériumát.89 

Ha  tovább  haladunk  a  szövegben,  találunk  még  egy fontos  mondatot,  amely  a 

töredékes létezéssel kapcsolatos gondolatokat is elindíthat. Ezek ismét a Házaló szavai:

When I stooped to drink,
A spider’s web hung to the water’s edge,
And on the wet and slimy foot-stone lay 
The useless fragment of a wooden bowl;
It moved my very heart.90  (88-92.)

A megszomjazó Házaló-narrátor megáll a romháznál, hogy vizet merítsen magának, meglát 

egy már használhatatlan, törött fatálat, s a látvány elérzékenyíti. Alig elkerülhető, hogy a 

táltöredéket  komplex  gondolati  koncepcióval  társítsuk:  először  is  a  tál  Margaret 

kedvességére  emlékezteti,  aki  mindig  lányaként  köszöntötte,  amikor  korábban  elhaladt 

ezen az úton. A törött tál egyúttal a család és az otthon pusztulását is megidézi, a gondos 

kézművesség terméke nedves és csúszós kövön hever, eltávolítva saját teréből, a házból és 

saját idejéből, amikor a család még boldogságban élt és a tárgyaknak volt feladatuk.  

Jerome McGann a romantikus ideológiát kutató műve91 többször is említi a  The 

Ruined  Cottage-ot,  s  ez  a  kritikai  mű  megkerülhetetlen  darabja  a  vers 

befogadástörténetének.  McGann  egyik  központi  fogalma,  a  displacement  ('kiszorítás, 

elmozdítás') ismertetése kapcsán a vers mint kézenfekvő példa92, esettanulmány szerepel. A 

rommá  dőlt  ház  és  az  azt  birtokba  vevő  természet  Jerome  McGann-nél  nem  csak  a 

89 Regier: I.m., 38.
90 „Amikor előrehajoltam, hogy igyak, / Pókháló lógott a vízre, / S a nedves és csúszós alapkövön ott 

hevert / Egy fatál haszontalan töredéke; / Megindította szívem.”
91 Jerome J. McGann: The Romantic Ideology: A Critical Investigation, Chicago, University of Chicago 

Press, 1985
92 Uo., 84.
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természet  dominanciájának ábrázolása,  de a szánalmas egyéni,  kulturális  és intézményi 

inkompetencia bizonyítéka is, amely képtelen stabilitást biztosítani az emberek számára. 

McGann ezt a kijelentést egy olyan – s töredékszempontból igen érdekes – analógiával 

folytatja, amely a költemény narratív metódusára vonatkozik.

Ahogy olvassuk, amint Wordsworth újrameséli  ezt  a szánandó történetet, 
úgy  kerülünk  egyre  messzebb  és  messzebb  Margaret  tragédiájának 
történelmi eredetétől és okaitól. Az ilyen gondolatok és aggodalmak helye 
elbitorlódik, elbozótosodik. Armytage, a költő és az olvasó mindannyian az 
érzékekre ható, főleg növényi részletekre összpontosítják figyelmüket.  

To read Wordsworth's re-telling of this pitiful story is to be led further and  
further  from  a  clear  sense  of  the  historical  origins  and  circumstantial  
causes of Margaret's tragedy. The place of such thoughts and such concerns  
is usurped, overgrown. Armytage, poet, and reader all fix their attention on  
a gathering mass of sensory, and chiefly vegetable, details.93 

  
Ez a megközelítés természetesen hangsúlyosan újhistorista, tehát lényegében a kulturális és 

történeti kontextuson keresztül kívánja értelmezni a művet. Sokféle versbeli hiányról esett 

már  szó,  s  talán  érdemes  elgondolkodnunk  azon,  hogy  az,  amit  a  displacement 

következményeképpen McGann hiányol (!)  – azaz a direkt történeti referencia – vajon 

hozzájárulhat-e  a  költemény  sokrétű  hiány-szerkezetéhez.  Most  azonban  ne  ebbe  az 

irányba induljunk el, ugyanis a fenti idézet elindíthat egy másik gondolatot is. Ha tovább 

fűzzük azt  a  megfigyelést,  hogy a kettős  narráció  által  egyre  messzebb kerülünk az  a 

történet magjától, de nem a történeti-kulturális aspektusra fókuszálunk, hanem a narrációra 

és a lezárásra, érdekes megfigyelést tehetünk. 

A kettős  narráció  révén nem csak Margaret  családjának története  bomlik  ki,  de 

Armytage fájdalma, békét kötő belenyugvása, valamint a Költő-narrátor együttérzése is. A 

szövegváltozatok történetét ismerve tudjuk, hogyan íródtak szinte egymásra a verziók. Az 

utolsó  rész,  amely  a  493.  sorral  kezdődő  addendum,  az  egyik  legtöbbet  vitatott 

változtatás94.  A  versszöveg  ezt  megelőző  részében  Margaret  személyes  tragédiájának 

megismerése  együtt  járt  a  természet  magától  értetődő,  könyörtelen  keménységének 

hangsúlyozásával is. A természet nincs, nem is lehet tekintettel a gyengére, a megrendültre, 

minden rést azonnal betölt, a kertet benövik az egresbokrok, a kutat körbefogja a gaz. A 

93 Uo., 83.
94 A kritikatörténettel, különösen Cleanth Brooks és Edward E. Bostetter koncepcióival kapcsolatban lásd: 

William A. Ulmer: „Wordsworth, the One Life, and 'The Ruined Cottage'”, Sudies in Philology 93, 3., 
1996, 321-22.
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lezárásban  azonban  mintha  egy  egészen  más  természettel  találkoznánk:  csendes 

megfigyelővel,  amely nyugodt  gyönyörűsége  által  („So still  an  image  of  tranquility”95 

517.) derűs gondolatokkal tölti el a Házaló szívét („my road in happiness”96 525.), aki a 

költőt is arra figyelmezteti, hogy már eleget szomorkodott („enough to sorrow have you 

given”97 508.),  ne  kételkedjen,  legyen inkább bölcs  és  vidám („Be wise  and chearful” 

510.). A feszültség feloldásával számos olvasat próbálkozik, az egyik értelmezés98  szerint 

a Ruined Cottage egyfajta „wordsworth-i felnőtté válást” is hirdethet, amelyben a Házaló a 

magasabb  szintű  lény,  aki  mintegy  átadja  a  tudást  a  Költő-narrátornak,  s  ezt  a 

tudásmegosztást követhetjük végig az egész szövegben – így a természet percepciójának 

változása  is  intenciózus  és  szükségszerű,  a  Házaló  pedig  ebben  az  olvasatban  mint  a 

narrátor  revíziója  lép  fel.  Egy  másik  kutató,  a  már  idézett  Alexander  Regier99 a 

töredezettség nyelvi jeleit kutatva azt a megfigyelést teszi az MS B-t alapul véve, hogy 

amikor  az  öregember  látó  szerepben  tűnik  fel,  aki  képes  a  természeti  jelenségek 

misztériumának maradéktalan befogadására, a Wordsworth által használt nyelv, a Költő-

narrátor nyelve hirtelen összeomlik, grammatikailag kivehetetlen, kétértelmű mondatokkal 

találkozunk.

Az olvasatok sokfélék. És igen, a természet is sokféle –  de sok száz sornyi néma, 

ciklikus könyörtelenség után nem lehet csodálkozni azon, hogy a vers (kritikus) olvasóját 

némi  kényelmetlen  értetlenség  fogja  el,  amikor  a  lezárás  mintegy fordulatszerűen  egy 

egészen másfajta, nyugodt csendességű, derűs természet képét festi fel. Nemcsak a kettős 

narráció  távolít  el  tehát  a  történet  magjától,  hanem önmagában a  lezárás  is.  Armytage 

történetmesélését  körbefogja  az  időnként  reagáló,  a  szüneteket  csenddel  és  a  saját 

gondolataival kitöltő egyes szám első személyű narrátor. A lezárás viszont, a természetkép 

változásával már ezen a kereten is kívül esik – noha Armytage hangján szólal meg, mégis 

ellentmond Armytage korábbi  szavainak – ,  s  ezzel  mintegy repedéseket  kelt  az  egész 

szövegtestben. A The Ruined Cottage-ban tehát nem csak a hiány sokféle jelenléte okoz 

töredékességet – a Margaretben kongó hiány, a rom hiánya, az elhalt család, a narrátorban 

visszhangzó hiány –,  hanem a  kettős  narráció,  valamint  az  egész  szövegre  visszaható, 

95 „Oly csendes, a nyugalom képe”
96 „utam a boldogságban”
97 „eleget adtál a bánatnak”
98 Jonathan Barron és Kenneth R. Johnston: „'A Power to Virtue Friendly': The Pedlar's Guilt in 

Wordsworth's 'Ruined Cottage'”, in: Romantic Revisions, 65-86., 82-3.
99 Regier, I.m., 172. 
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rianást vető lezárás is. 

 A törött  fatál  látványa  megindítja  a  Házalót.  De  az  edénytöredék  nem  csak  a 

szeretett Margaretet idézi, tájba nem illeszkedő alakjával, időből kiszakítottságával és azzal 

a  képességével,  hogy  összetett  érzelmeket  képes  előhívni,  olvashatjuk  a  fragmentum 

metaforájaként  is.  A  narrátorváltások,  a  választalan  párbeszéd  és  a  lezárás 

ellentmondásainak következményeként olyan vers a  The Ruined Cottage,  amely sokféle 

hiányra épülő szerkezetével eredményesen vonja be értelmezésébe a romantikus töredéket, 

s amelyben a házrom vizuális és metonimikus jelenlétével hatásosan járul hozzá az érzelmi 

hiány és a narratív hiány jelentésalkotásához.  
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VÁRROM, HIÁNY, TÖREDÉK – KÖLCSEY FERENC: HUSZT

Vár állott, most kőhalom

Kölcsey Ferenc: Hymnus

Kölcsey Ferenc költészetében és prózájában számos romábrázolást, romhasonlatot 

és  rommetaforát  találunk.  Az  1826-os  Mohács gondolati  ívét  végigkíséri  a  romkép;  a 

történeti emlékekkel és a romokkal szemben a kulturális emlékezet olyan szellemi öröklés 

következménye,  amelynek  megvalósulásához  nem  szükséges  a  múlt  megfogható 

emlékeinek keresése.  

Higgyétek el: a régiség becse nem a romok pompájában fekszik. A haza 
múlt kora olyan, mint a szeretett atya élete, minek történeteiről ősz korában 
körűle  tolongó  gyermekeinek  beszél.  Hallgatják  azok  a  harcokat,  a 
veszélyeket, a fájdalmat, dicsőséget; s mindezek nem az atyáéi már egyedűl. 
Ő  elhúny,  de  harcai,  veszélyei,  fájdalma  és  dicsősége,  gyermekeire 
maradnak  osztályrészűl.  Ezek  emlékezete  köti  öszve  az  élőket  az 
elnyúgodottal  továbbra  is;  és  e  kötelék  az  egymásra  következő 
nemzetségeket szellemi kapcsolatban tartja öszve.100 

A rom tehát nem csúcsérték, mindazonáltal a múlt köveinek és romjainak megbecsülése is 

egyértelmű parancs: „Őseitek parányi  fészkeket  raktanak? szedjétek össze a  romokat,  s 

tegyetek belőle mély alapot jövendő nagyságnak.”101 –  mert a nem végigvitt, a romban álló 

is lehet kiindulópontja az építkezésnek. Sőt, kell is, hogy az legyen: a múlt eredményei, 

még ha kicsinyek vagy elégtelenek is, nem önmagukban értékesek, hanem mint az alapzat, 

amelyre a jövő épül. A Mohács arra szólít fel, hogy a rom ne csak a csodáló vagy kutató 

tekintet, hanem az újjáépítő cselekvés tárgya is legyen.  

           A Kölcsey-életműnek abban a vonulatában, amelyet a szerző hazafias költészetének 

szokás  nevezni,  s  amely  a  múlt  nevezetes  emlékhelyeit  idézi,  gyakran  tűnnek  fel 

magyarországi romok. Az első példa lehet egy történelmi romvár, a drégeli, amely a Szondi 

című töredék utolsó sorában és a  Drégel című epigrammában is szerepel. Utóbbiban az 

első négy sor kutató kérdései és az 5-6. sor fájdalmas kiábrándultsága után a remény és az 

örömteli átlényegülés hangján szól az utolsó két sor („Ah de romod tetején az örök hír égi 

100 Kölcsey Ferenc: Mohács, in: Erkölcsi beszédek és írások, kiad. Onder Csaba, Bp., Universitas Kiadó, 
2008 (Kölcsey Ferenc Minden Munkái: Kritikai kiadás), 34-45., 41.

101 Uo.,  42.
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virága / Csillagi fényében századok óta virúl.”102). A Pipadalban a várrom csupán egysoros 

illusztráció: a harc, az igyekezet, a nagy érzelmek és az emberi küzdelem elkerülhetetlen 

sorsának példája, („Sok jót, dicsőt föld gyomra zár; / Leomla sok királyi vár”103). A verset a 

három  évvel  korábbi  Vanitatum  vanitashoz  fűzik  gondolati  szálak.  Míg  a  Vanitatum 

vanitasban a virtus, a nagyság, a tudomány, a hírnév „[m]ind csak híjábavaló”104, s a lírai 

én az időre, történelmi eseményekre, hagyományos hősökre, a tudományra, a filozófiára és 

a költészetre utal a salamoni elutasítással, a Pipadal beszélője nem a Vanitatum vanitasbeli 

tradicionálisan  pozitív  és  nagyra  értékelendő  felsorolás  ellen  helyezkedik,  hanem  egy 

csavarral minden strófában negativizál egy hagyományosan értékes tulajdonságot, s csak 

ezután utasítja el azt. Így a vadász tehetségéből könyörtelenség lesz, a vitéz bátorságából 

düh, a bölcs tudásából elégedetlenség, a szerelemből gyötrődés. 

A Vanitatum vanitas kapcsán óhatatlanul is szóba kerül a romantikus irónia, hiszen 

„[m]aga a költemény ad absurdum viszi, s ezzel legalább annyira ironizálja a bölcseletet, 

azaz leszámol vele, mint amennyire elfogadását sugallja.”105 Nincs ez másként a  Pipadal 

esetében sem, amely az általában nemesnek vagy értékelendőnek gondolt tulajdonságokat 

meglepő  eltökéltséggel  töri  darabokra.  Mivel  a  vers  keletkezési  éve  megegyezik  a 

Mohácséval,  érdekes  megfigyelni,  hogy  a  romok  a  két  szövegben  hasonló 

gondolatfutamban szerepelnek, bár a  Mohács-rom esetében múlthoz kötődő időbeliségén, 

míg a Pipadalban az elkerülhetetlen pusztulás folyamatán van a hangsúly. 

A Huszt a kritikai kiadás tanúsága szerint 1831. december 29-ei dátumozású106, de 

eredeti kézirat nem maradt fenn, csak az 1825 májusára datált korábbi változat, a  Régi  

várban107.  A két változat között jelentős a különbség, egyrészt a költői világ, másrészt a 

hazafiasság tartalmának változása miatt.108 Az első két sor szinte teljesen megegyezik, a 

kritikai  kiadás  a  Matthisson109,  Carl  Anton  Gruber  és  Kisfaludy Károly  verseivel  való 

102 Kölcsey VKK, 137.
103 Kölcsey VKK, 144.
104 Kölcsey VKK, 118.
105 Dávidházi Péter: A kitagadástól az irodalmi kánonig – A Vanitatum vanitas és a magyar kritika, in: Uő: 

Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Argumentum Kiadó, 1998, 144-173, 
150. 

106 Kölcsey VKK, 160.
107 Kölcsey VKK, 878.
108 Kölcsey VKK, 959
109 A két szöveget összeolvasva úgy tetszik, Matthisson  Elegie. In den Ruinen eines alten Bergschlosses  

gescrieben. című verse és a Huszt között a várrom-háttéren kívül nehéz figyelemre méltó egyezést találni. 
Ugyanakkor  érdekes  együttállás,  hogy  a  német  romantikus  szöveg  mind  a  magyar,  mind  az  angol 
irodalomhoz kapcsolódik, ugyanis az 1787-es Elegie gondolati és szerkezeti egyezést mutat Thomas Grey 
Elegy Written  in  a Country  Churchyard című 1750-es  versével,  míg Petőfi  1842-ben  magyarította  a 
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párhuzamot emeli ki. A várrom és az omló haza felett könnyeket ejtő Régi várbant Kölcsey 

több  függőleges  vonallal  áthúzta.  Áthúzta  (vajon  van-e  érzelmi  töltet  a  többszöri 

áthúzásban?), de nem dobta el, s hogy igaza volt és lett még dolga a verssel, annak a Huszt 

a  bizonyítéka.  A  Huszt december  29-ei  dátumozását  látva  eszünkbe  juthat,  hogy  az 

esztendő vége a mindenkori összegzés és tervkészítés ideje. Kölcsey megtartotta a  Régi  

várban szövegét, s persze nem tudjuk, pontosan mikor írta át azt, az év végi dátumozás 

biztos pont és össze is cseng a vers jövőbe mutató programszerűségével. 

Ebben az epigrammában azonban már nincsenek a hazáért kicsorduló könnyek, az 

expozíció  végén  a  „lebegő  rémalak”  megjelenése  viszi  fel  a  hangsúlyt,  a  klauzula 

csattanója  pedig  a  kísértet  üzenete,  aki  (vagy ami)  Kölcsey  Mohácsának retorikájához 

nagyon is hasonlóan kérdésekkel indít, majd az utolsó két sorban a jelen szintézisét és a 

jövő felé fordulást tanácsolja.  Margócsy István szerint a  „XIX. század húszas éveitől a 

hetvenes  évekig terjedő időszakaszban a kísértet  a  költészeti  konvenciók legátlagosabb 

megoldásai közé tartozott:  a különböző erkölcsi  princípiumok megszemélyesítésének és 

felléptetésének egyik legalkalmasabb eszköze volt egy halott visszatérésének eljátszása”110. 

Ebbe  a  hagyományba  illeszkedik  a  Huszt legfontosabb  üzenetének  közvetítője  is,  bár 

Margócsy  szerint  erről  a  bizonyos  kísértetről  még  nem  született  átfogó  szakirodalmi 

elemzés. 

A  Huszt szelleme rémalak, a  definíció szerint  „a képzelődésre ijesztőleg ható,  s 

valónkat remegésbe hozó tünemény, vagy kép, legyen az valódi, vagy csak képzelt”111. A 

szótárból  tudhatjuk  azt  is,  hogy  rém szóban  a  reszketegség rejtőzik,  a   vers  lebegő 

rémalakja  így  lesz  elmosódott  körvonalaival,  megérinthetetlen,  nyughatatlan,  állandó 

hullámzásban lévő sziluettjével  ősi  félelmeket  felkeltő  jelenség.  Ez  az  oszloptöredékek 

felett  lebegő  jelenés  azonban  nem  egy  ismerős  vagy  egy  családtag  szelleme, 

tulajdonképpen semmit nem tudunk meg róla üzenetén kívül. Márpedig ha szellem, akkor 

valaminek vagy valakinek a szelleme, s ugyan a huszti várhoz több legenda is fűződik112, 

Matthisson-verset  Elégia egy várrom felett  – Németből  Mathisson után  címmel.  (Petőfi  és  Berzsenyi 
magyarítása kapcsán lásd: Fried István:  A (poszt)modern Petőfi, Ister Kiadó, Budapest, 2001, 62-3.) A 
német vers aztán „visszatért” angol nyelvre, Henry Longfellow fordította 1839-ben. (Vö. The Letters of  
Henry Wadsworth Longfellow, szerk Andrew Hilen, Harvard University Press, 1967, Volume 2, 6.) 

110 Margócsy István: Petőfi mint hazajáró lélek, Beszélő, 12. évf., 12. szám, 2007. december. 
http://beszelo.c3.hu/cikkek/petofi-mint-hazajaro-lelek-0 

111 Czuczor-Fogarasi, I.m., 477.
112 Lásd szerk. Keresztyén Balázs: Rákóczi virágai. Kárpátaljai történeti és helyi mondák, Budapest, 

Intermix Kiadó, 1992. 
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nincs  arra  bizonyítékunk,  hogy  ezek  valamely  szereplőjével,  tehát  helyhez  kötődő 

kísértettel  van  dolgunk.  A  komplexebb  szellemtörténetek  relatíve  „új”  jelenségnek 

számítottak a XIX. században, a korábbi irodalmi művekben a szellem alakjánál sokszor 

fontosabb volt az információ, amelyet közvetít vagy leleplez, s bár az árny csodálkozást és 

félelmet  vált  ki,  nem jelenléte,  hanem mondanivalója  van a  központban,  azaz mintegy 

üzenethozóként funkcionál.113 A Huszt szelleme is ebbe a típusba tartozik, tehát ő maga az 

általa közvetített „erkölcsi princípium”, aki elutasítja a múltba nézést, a jelen elemzésére 

biztat és a jövőre függeszti tekintetét. Így akár azt is mondhatjuk, hogy a rémalak „a jelen 

hazaépítés  szelleme”.  Ráadásul  olyan  szellem,  aki  nagyon  konkrét  tanáccsal  is  szolgál 

(„Hass, alkoss, gyarapíts”), amely tömör felszólítás egészen különösen ellenpontozza az 

addig elképzelt jelenést. Ez a rémalak ugyanis nem sötét családi titkokkal vagy az élőkön 

való bosszút  keresve  közelíti  meg a látogatót,  nem is  rémiszteni  akar, hanem konkrét, 

letisztult programot ad át a szövegbeli énnek, elsődleges célja tehát az információátadás és 

az útkijelölés. 

Ugyan  a  Huszt-beli  rémalak  természetét  és  indítékát  megnyugtatóan  tisztáztuk, 

érdemes  még  egy  ideig  elidőznünk  a  romantikus  kísérteteknél,  ugyanis  számos 

csomóponton érintkeznek az  irodalmi  töredék jelenségével.  A gótikus  kísértettörténetek 

nagy  népszerűségnek  örvendtek  a  XVIII.  század  második  felétől  kezdve,  ez  a  csapás 

természetesen a legtöbbet olvasott romantikus angol költők műveiben is felfedezhető, mint 

például Coleridge  Ancient Marinerjében vagy Keats  The Eve of St Agnesében. A kísértet 

fontos tulajdonsága,  hogy nehezen megállapítható körvonalakkal  bír:  nem csak látható, 

testetlen testének határai kétségesek, de mintegy világok közötti létező is, olyan jelenség, 

amely temporalitása legalább annyira érdekes kérdés, mint a rom és végső soron a töredék 

időhöz való viszonya. A kísértet  (szellem, jelenés)  hiánya ontológiai  jellegű, ő maga a 

létezés,  az  élet  hiányjelensége.  Különösen  érdekes  ez  a  hiány, ha  a  szövegben  a  rom 

hiányával – azaz egy valaha volt egész hiányával – együtt érvényesül, hiszen a kísértet és a 

rom hiányüzenete így összefonódik és együtt érvényesül a mű hátterében. A kísértet és a 

töredék  hiánya  hasonlóan  izgalmas  párhuzamokat  rejt,  mivel  egyik  esetben  sem 

értelmezhető fenntartás nélkül a kiegészíthetőség, a betölthetőség lehetősége.  

Az  epigramma  klauzulája  a  Husztban  kettős  csattanó:  nem  csak  a  megjelenő 

113 The Concise Oxford Companion to English Literature, szerk. Dinah Birch, Katy Hooper, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, 280. 
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szellem alakja lepi meg az olvasót, de a kísértet mondanivalója is, hiszen míg a felütés egy 

gótikus kellékekkel operáló, a múlt nagyságán merengő vershelyzetet sugall,  a második 

rész nem teljesíti be ezt az elvárást,  a rémalak először közeledésre buzdítja a narrátort, 

majd értékprogramot vázol fel.  A vers első két szava „Bús düledékeiden” és utolsó két 

szava „fényre derül” ennek a hangulati ellenpontozásnak a kifejezői. A borús romvár fölött 

ki fog még világosodni, de csak akkor, ha Ruinenlusttal átitatott látogató merengés helyett 

a meglévő romokból alapot rak. A versbeli csattanóval bekövetkező fordulat, hasonlóan a 

Vanitatum  vanitashoz  és  a Pipadalhoz,  termékenyen  hívja  elő  a  romantikus  irónia 

fogalmát.  Korábban már  volt  arról  szó,  hogy Kölcsey jól  ismerte  a  német  romantikus 

esztétikát, Friedrich Schlegelre, akinek töredékeiben és esszéiben gyakorta felbukkan az 

irónia  fogalma,  nagy  lelkesedéssel  beszélt.  A  romantikus  irónia  egy  romantikus 

történetfilozófiával párhuzamosan jelentkezhet csak, Szegedy-Maszák Mihály szerint114 a 

Vanitatum  vanitas ennek  bizonyítéka.  Ha  a  Vanitatum  vanitast  a  romantikus  irónia 

koncepcióját  szemünk  előtt  tartva  nem  a  salamoni  bölcselet  elfogadásaként,  hanem 

leszámolásaként  értelmezzük,  azt  is  mondhatjuk,  hogy a  Huszt rémalakja  a  Vanitatum 

vanitas és  a  Pipadal beszélőinek lép helyébe.  A romantikus  irónia mindazonáltal  itt  is 

érvényesülhet,  a  hangsúlyosan  gótikus  indítás  és  a  rémalak-üzenet  között  nem  nehéz 

feszítő, ironikus ellentmondást látnunk. 

De hogyan kapcsolódhat  a  Huszt  a  romantikus  töredék koncepciójához?  A vers 

epigramma,  a  műfajhoz  rendelt  disztichonok,  az  expozíció  és  a  csattanó,  a  megfelelő 

sorszámok, a rövidség mind megtalálhatók benne. A vers beszélőjének jelenléte az első 

sorban az egyes szám első személyű ige miatt nagyon is hangsúlyos, ő az, akivel együtt 

látjuk  a  felkelő  holdat,  érezzük  a  feltámadó  szelet  és  az   ő  (feltehető)  ijedségében 

osztozunk  a  rémalak  megjelenésekor.  A  narrátor  azonban  a  szellem  közelebb  intő 

mozdulatának leírása után teljesen kikerül a látóterünkből. Tulajdonképpen azt sem tudjuk, 

közelebb  lépett-e  a  rémalakhoz  vagy  az  lebegett  az  irányába,  esetleg  mindkettő 

mozdulatlan  maradt.  A kommunikációra  hívó  intés  után   nem  párbeszéd  kezdődik,  a 

kísértet kitölti a fennmaradó négy sort. A verskezdet beszélője nem lesz verbális partner a 

párbeszédben, hanem – miután részletesen kijelöli a kommunikáció körülményeit és rögzíti 

a jelenés nyilatkozatát – elnémul. Erről az érdekes beszédhelyzetről Margócsy István is 

114 Szegedy-Maszák Mihály: Romantic Irony in Nineteenth Century Hungarian Literature, in: szerk. 
Frederick Garber: Romantic Irony,  Budapest, Akadémiai, 1988, 202-224., 205.
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említést tesz115, s azt is megjegyzi, hogy Kölcsey hasonló eljárással él Kazinczy című 1832-

es epigrammájában is. Nekünk pedig egy másik szöveg is eszünkbe juthat róla – a vers 

átírása (és az ezzel járó gondolati fordulatok), a vers beszélőjének felvezetése, a romnál 

váró partner, aki közelebb int, majd megosztja gondolatait, az első narrátor elnémulása s a 

csonka párbeszéd mind ismerős elemek lehetnek a The Ruined Cottage-ból. A két szöveg 

között persze megannyi elválasztó gondolati és stílusbeli különbség van, de nem is cél, 

hogy messzemenő  következtetéseket  vonjunk  le  Kölcsey  és  Wordsworth  költészetének 

kapcsolódására vonatkozólag. Az viszont már érdekes és megkerülhetetlen megállapítás, 

amennyiben együtt olvassuk a két verset, hogy a rom mindkét szövegben a mélyszerkezet 

legfontosabb tartóoszlopává válik a metonimikus jelentés miatt. A rompárhuzam nem csak 

a megérinthető, omló épület önmagán jóval túlmutató, mindkét versben felbukkanó szerepe 

miatt érdekes, de azért is, mert mindkét esetben valaki vár a romnál, ráadásul mindketten 

olyasvalakik, akiknek „nagy” mondanivalók és „nagy” igazságok vannak a birtokukban és 

akik nem is riadnak vissza a közléstől. A csonkaság, a párbeszéd hiánya is ilyen egyezés. 

Úgy tetszik,  a romos háznál épp megpihenő Házaló és a vár termeiben lebegő kísértet 

mondanivalója  elmetszi  a  társalgás,  a  válasznyilatkozat  lehetőségét,  ez  pedig  mindkét 

szövegben  olyan  alapokat  megrengető  hiányt,  törést  idéz  elő,  amely  fontos  eszköze  a 

hatáskeltésnek.     

Romantikus  töredék-e a  Huszt? Az eddig tett  megállapítások közül  emeljünk ki 

kettőt: először is, a Huszt műfaját tekintve epigramma, másodszor, a Husztban – lehetőség 

van  legalábbis  erre  az  olvasatra  is  –  detektálható  a  romantikus  irónia  jelenléte.  A 

romantikus irónia elpusztítja a műfajok autonómiáját116 –  a kijelentést illusztráló példaként 

Szegedy-Maszák  Mihály  az  epikus  és  lírikus  kombinációját  Aranynál  és  Kemény 

Zsigmond  tragédia-alapú  regényszerkezetét  hozza.  Talán  ebben  az  epigrammában  is 

hasonlóan,  az  autonómia  elpusztításának  igényével  lép  fel  a  romantikus  irónia,  mert 

törésvonalat idéz elő a szövegben az egymással szemben álló első és második négy sorral, 

így a párbeszéd felvételére nem csak az epigramma térbeli korlátai és a rémalak választ 

nem váró, kinyilatkoztatásszerű monológja miatt nincs lehetőség, de e törés, töredezettség 

miatt  sem.  A  Huszt lezárt,  a  szakirodalom  egybehangzó  ítélete  szerint  egyértelmű 

műfajiságú költemény, amelyet szerzője egy korábbi szöveg átírása után maga publikált. 

115 Petőfi mint hazajáró lélek, I.m.
116 Szegedy-Maszák, I.m., 1998, 220.
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Mégis,  a  rom,  a  romantikus  irónia  és  a  beszélő  szerepe  miatt  olyan  mélyszerkezeti  

kapcsolódásokat  fedezhetünk  fel  a  hiánnyal  és  a  töredékességgel,  hogy  termékeny  a 

romantikus  töredék  viszonylatában  olvasnunk,  még  akkor  is,  ha  nem  kívánjuk  újabb 

címkével ellátni. 
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„FÖLÉPÍT TÉGEDET ÚJRA KÉPZELETEM” – PETŐFI ÉS A CSÁRDA 
ROMJAI

Most már csak rom, természetesen.

Petőfi: Úti levelek, X. levél

„Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy segédszerkesztő, ki diszes hivatalába 

bele unván, utazni ment”117, hogy aztán, Ruinenlusttól hajtott vándorként minden alkalmat 

megragadjon az útjába kerülő romok megtekintésére. Petőfi, az utazó, természetesen meg 

is örökítette ezeket az élményeket és a hozzájuk kapcsolódó gondolatait. Sáros romjáról 

például a következő személyes, érzékeny jegyzetet készítette: „A hegy alatt elhagytam a 

társaságot  s  összeszedtem magam,  hogy hamarabb érjek  föl;  mert  tartottam tőle,  hogy 

könnyeimet  el  nem fojthatom...s  én  nem szeretem,  ha  más  sírni  lát  engemet.  E  várra 

vonatkozik A rom panasza című versem.”118

Minden  érdekli,  ami  rom,  s  persze  nem  csak  a  megérinthető,  bejárható 

épületmaradvány, de  a  történeti  háttér  és  a  legendák világa  is,  igyekszik  tehát  minden 

lehetséges információt begyűjteni róluk.  („Berzéte mellett  egy kis omladékot pillantván 

meg a hegyoldalon, kérdem kocsisomtól: mi volt ama rom?”119) A romok felett eljáró idő és 

a kövek praktikus hasznosítása – legalábbis a füleki vár esetében – már erős érzelmeket 

kelt benne120: 

Losoncra  menvén  Várgedéről  az  út  Füleken  visz  keresztül,  hol  szinte 
romokban fekszik az egykor nevezetes vár. Természetes, hogy összejártam; 
de kimondhatatlan harag fogott el, midőn láttam, hogy a romokat lehordják 
az utcákat tölteni...hogy amely köveken őseink szent vére szárad, azokon 
most tapodjanak…

Ami  igazán  megkapóvá  és  különlegessé  teszi  az  Úti  jegyzetek romképeit,  az  nem  a 

grandiózus,  történelmi  látószögű  csodálat,  hanem  a  gyakran  kiérezhető,  érzékeny,  a 

részleteket is rögzítő, lelkesedő szeretet. 

a Somoskő nem nagy vár volt, nem is nagy hegyen fekszik...de bámultam 
építését, mely gyönyörű öt-hat-hét-szögű kövekből van. Oldalában elszórva 

117Petőfi Sándor összes művei: Petőfi Sándor vegyes művei, Útirajzok, naplójegyzetek, hírlapi cikkek és 
egyéb prózai írások, 5. kötet, s.a.r.: V. Nyilassy Vilma, Kiss József, Budapest, Akadémiai, 1956., 193. 

118 Uo., 201.
119 Uo., 209.
120 Uo., 210.
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hevernek a hasonnemű falu házai, melynek lakói csaknem idillikus életet 
élnek még.121

A később versbe is emelt salgói várromról is ennek az odaforduló érdeklődésnek mentén 

nyilatkozik: „Talán nem volt Magyarországban vár, mely oly közel szomszédja lett volna a 

csillagoknak,  mint  Salgó.  Sokáig  ültem  romjainak  legfelső  csúcsán;  tekintetem 

mérföldeken, lelkem századokon túl barangolt.”122

Költészetében a rom hol egy egész szöveg legfontosabb szervezője, hol hasonlatban 

vagy egyéb költői képben bukkan fel – a sokszínűség illusztrálására lássuk a legfontosabb 

példákat. A boldogság romja szinte állandósult szókapcsolat, variációi gyakran előforduló 

képek  a  XIX.  századi  magyar  költészetben.  Petőfinél  például  a  korai  Lenke  sírjánban 

találunk hasonló képet („Mivé tevél te oly sok örömet? (...) Csak romja áll még: a keserv, a 

kín!”123) A rom esztétikája iránti erőteljes, már korán megnyilvánuló érdeklődést jelzi, hogy 

1842-ben  magyarítja  Matthisson  romversét  (Elégia  egy  várrom  fölött).  Az  estben 

hasonlatban idéz romot („Merengve jár / A holdsugár. / Mint rom felett / A képzelet.”124), s 

a rom mozdíthatatlan szilárdságát ellenpontozza Az apostol hasonlata is („S végigfutott rajt 

a hideg, / Mint a romok között a szél. / Mindenre jól emlékezett...”125) 

A  helység  kalapácsában  komikus  jelenetben  kerül  olvasó  elé  meghökkentő 

hirtelenséggel egy romvár-kép:

Nem bírta Harangláb
Csepü Palkónak terhét,
És összerogyott,
De véle rogyott
A helység kalapácsa is,
Mivel üstöke mindig
Marka között volt még.
Nagyszerü volt ez esés!
Igy hullnak alá a kövek
A romladozó várak tetejéről
A völgy mélységébe.126

De ugyanezt a képet, a romról lehulló kövekét, egészen más kontextusban is használja a 

Téli éj című versben: „Hogy dobog e szív! - szinte félek tőle, - / Ugy, mint a kő, mely 

121 Uo., 212.
122 Uo., 213.
123 PÖKM1, 43.
124 PÖKM1, 38.
125 PÖKM3, 37.
126 PÖKM2, 95.
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várromokról dől le”127. 

Összetettebb költői képben szerepel a romos ház („Igy lett szívem csöndes és üres, / 

Egy lepusztult ház, bús, laktalan; / Rajt az árva repkény, a remény”128) az  Ő, a  kedves,  

drága kisleány... kezdetű költeményben, amelyet érdemes lenne a The Ruined Cottage és a 

lélek mint rom tágabb kontextusában is olvasni. De nem csak a lélek lehet rom Petőfinél, 

hanem egyéb elvont fogalom, például a bizalom is, mint a Jókay Mórhoz című versben – 

(„Romjai között egy ép oszlop van: / Te állasz ott... csak te... magadban... / Téged le nem 

dönthettenek.”129).  Sőt, 1848 szeptemberében a világ is  rom: „Romba dőlt  a fél  világ... 

kietlen / Látomány, mely szemet s szívet bánt! / Hadd boruljon a rideg romokra / Dalunk, 

lelkünk zöld  repkény gyanánt.”:  a  Mit  daloltok  még ti,  jámbor  költők?-ben a  pusztuló 

falakra  felfutó  repkény,  amely  korábban  a  reményt  jelentette,  most  a  költészetet 

szimbolizálja.  A repkény  és  a  rom  társas  viszonya  a  Lennék  én  folyóvíz...  harmadik 

versszakában is szerepel, a várrom az egyes szám első személyű beszélő, a repkény pedig a 

szeretője. A rideg rom pedig a töredékes Ujonnan visszajött a régi baj... kezdetű versben is 

felbukkan, ott a föld (a világ) névátviteles megjelenítője, míg a Csonka toronyban a rom a 

mogorva, idétlen, puszta jelzőket kapja. 

A  Csalogányok  és  pacsirták szinte  a  Huszt szellemével  kérdezi,  annál  jóval 

keményebben, telve váddal és haraggal: 

Ugyan még meddig zengitek,
Ti holdvilágos emberek,
A régi kort,
Mit elsodort
Hullámival már az enyészet?
Mikor rontjátok le a fészket,
Mit várromokban raktatok,
Hogy ott versenyt huhogjatok
Vércsékkel és bagolyfiakkal?130

Az életműben az egyik utolsó szöveg, amely a romképet használja a Hideg idő, hűs őszi  

éj... kezdetű  költemény,  amelyben  a  kiábrándulás  és  a  magány  hozza  működésbe  a 

megszemélyesített romhasonlatot: „Várom, hogy elálmosodom, / Mint várja mélaszomorún 

/ Leroskadását a magányos rom.”131 Az 1848 novemberi keltezésű Elpusztuló kert ott a vár  

127 PÖKM4, 92.
128 PÖKM3, 126.
129 PÖKM4, 83.
130 PÖKM4, 186.
131 PÖKM4, 186.
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alatt... hasonlóan borongós, a várrom-enyészet toposzra építő vers. 

Az  említetteken  kívül  két  olyan  Petőfi-vers  van,  amely  címbe  is  emel  egy-egy 

romot és amely filozofikusan, kifejezetten sokrétű gondolati igénnyel járja körül azokat. 

Az 1846-os Salgó, a Felhők-korszak végén álló elbeszélő költemény, amely a „céltalan, az 

ország számára haszontalan és  értéktelen magánszenvedélyek,  a  közösségen kívül  állás 

tragédiája”132 és amely az Árpád-ház kihalása utáni időkben ábrázolja a férfiak egy család 

férfitagjainak birtoklásvágyát133. A másik vers  A csárda romjai, 1845-ből. 

A csárda romjai a nagy tájversek közül az egyetlen, amelyet azonnali ihlet váltott 

ki,  mégpedig  a  Fehér  Ló  csárda,  amelyet  a  középkori  Szalk  falu  templomromjából 

építettek.134 A vers 1845 októberében keletkezett135, azaz mintegy három hónappal az  Úti  

jegyzetek romleírásai  után.  A szöveg  kritikatörténetében  gyakran  említett  tény,  hogy 

különösen  sokszínű,  műfaji,  hangnembeli,  tematikai  váltások  jellemzik.  Fried  István  a 

Petőfi-romokat tárgyaló figyelemreméltóan gazdag tanulmányában Gyulai Pált idézi, aki 

egyértelműen  a  vers  javára  írja  a  sokszínűséget,  a  zsánerkép  és  a  lélektani  festés 

váltakozását  és  összeolvasztását136,  de  citálja  az  egészen  ellenkező  véleményen  álló 

Horváth Jánost  is,  s  amellett  teszi  le  voksát,  hogy az irodalomtörténésznek „igaza van 

abban, hogy ez a vers túlságosan gyakran, talán még hirtelenül is, váltogatja a hangvételt 

(…) Gyulai Pál ezt a vers érdeméül tudta be. Horváthot zavarta az ódai hangvételt megtörő 

reflexió,  majd  a  költemény  második  felében  található  zsánerkép,  benne  a  Petőfi-líra 

jellegzetes figuráival.”137 A továbbiakban lássunk egy kísérletet annak felvázolására, hogy 

a  „hirtelenség”  és  a  „megtörő  reflexió”  miért  nem  rendetlenség  és  szerkesztetlenség 

következménye,  hanem  éppen  ellenkezőleg:  egy  rendkívüli,  előremutató  és  komplex 

szöveg legfontosabb jelentésképző eszköze.     

A  csárda  romjait  különösebb  nehézség  nélkül  szét  lehet  tördelni  rövidebb, 

összefüggő  gondolati  egységekre.  A pusztához  írt  szinte  szerelmesen  lángoló  szavak a 

mesevilágot  is  idézik  (1-12.),  majd  a  következő  hat  sorban  (13-8.)  a  szabadság  mint 

csúcsérték  a  központi  gondolat.  Sőt,  nem is  csak  a  központ,  hanem a  megszólított  is. 

132 Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris Kiadó, Budapest, 2008. 238.
133 Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor kötetei, in: A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-

Maszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007, 243-57., 253.
134 Kerényi, 2008, 201.
135 PÖKM4., 358. 
136 Fried, I.m. 77. 
137 Fried, I.m. 79. 
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Ahogy az első sorokban az alföldet szólítja meg a beszélő, úgy a következő részben már a 

szabadságot, a töredezettség ezáltal még hangsúlyosabbá válik, mert nem csak tematikus, 

de  verbális  ide-odafordulás  is  történik.  A 19.  sor  („De  mi  ez?...sír...halál...hova  nem 

vetődtem!”)138 önreflexív kiszólás a versből, amit a csárdarom epikus leírása követ,  s a 

megfogalmazódó kérdésekre – hogyan épülhetett kövekből egy csárda a puszta közepén – 

az épület történetét taglaló válasz is megérkezik. A leírást a 31-2. sorban egy zárójeles (!) 

kiszólás szakítja meg: „(Szegény Magyarország, szegény édes honom, / Be sokféle bilincs 

volt már lábaidon!)”, majd a 41-8. sor az Isten házából épített ivó erkölcsi létjogosultságát 

védelmezi. A 49. sortól kezdődik a petőfis-alföldi zsánerkép, amennyiben a képzelet révén 

a rom felépül és benépesül, s itt is ott is felvillannak a pusztai csárda típusvendégeinek 

pillanatképei. A 62. sortól hirtelen váltással már a mulandóságról van szó, a pillanatképek 

izgalmát nyomasztó kép veszi át, a csárda mint megalázott öregember áll Teremtője előtt, a 

73-9.  sorok  pedig  tulajdonképpen  a  20.  sortól  kezdődő  leíráshoz  kanyarodnak  vissza, 

ebben a részben a pusztulás lecsupaszított alany-állítmány sorozattal íródik le. A tekintet a 

gém végében ülő sason állapodik meg, a 88. sorig tartó lezárás megkapó líraiságú képet 

tartogat.    

A  váltások  valóban  „hirtelenek”,  talán  azért  is  hatásosak,  mert  a  szöveget 

strófatagolás sem szaggatja, így a gondolati lezárás, illetve a váltás mintegy készületlenül 

éri a befogadót. De nem lehet kétségünk a szándékosság felől sem, mert a versszerkezet 

pontosan  e  mozaikszerűség  által  nagyon  is  ismerős  lehet  mindannyiunk  számára:  a 

gondolati  asszociációk  egymásutániságát,  a  gondolkodás  mechanizmusát  adja  vissza.  A 

leképezés pedig nagyon is pontos, hatása nyelvi eszközökkel, központozással is erősített, 

ugyanis a zárójelezés, a három pontok, a gondolatjelek, a kérdések és felkiáltások mind a 

váltakozás ritmusát gyorsítják.  

A csárda romja természetesen egészen más asszociációkat hordoz, mint a meleg 

otthon vagy a történelmi vár romja.  A  The Ruined Cottage címszereplője az elveszített 

családi otthon, a Husztban pedig a valaha volt nagyság és hatalom emlékével találkozunk. 

Mindkét  versben  erősen  érezhető  nem  csak  a  (passzív)  használaton  kívüliség,  de  a 

felismert  hasznavehetetlenség  is:  a  cottage már  nem  képes  az  otthon  megtartó,  óvó 

szerepét betölteni, a vár pedig romjaiban sem aktív végvári, sem szimbolikus erőjelkép-

szerepét  nem  vállalhatja.  Míg  a  ház  a  családi  kapcsolatok  tere,  a  vár  a  hatalmi 

138 A csárda romjai idézeteinek forrása: PÖKM4., 66-8.
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kapcsolatoké,  az  alá-fölérendeltség  és  az  államközösség  szimbóluma.  A  csárda  egy 

harmadik  típusú  locust  képvisel,  a  közösségi  teret,  amely  olyan  emberi  kapcsolatok 

színhelye,  amelyek  a  családinál  sokkal  lazábbak,  a  haza  közösségénél  viszont  jóval 

tapinthatóbbak, személyesebbek.  

A  Petőfi-versben  jól  érzékelhető  ez  a  különbözőség,  a  befogadói  horizonton 

óhatatlanul is ott lebeg a hagyományos (vár)romkép és kihasználva a várrom-csárdarom 

oszcillálását, a szöveg töredezettsége is felerősödik. Ha a verset együtt olvassuk az Úti  

levelekkel, feltűnhet, hogy a pátoszos harag, amely akkor fogta el a költőt, amikor a füleki 

vár  útba  épített  köveit  látta,  nem jelentkezik  a  templomromból  épített  csárda  kapcsán. 

Mivel a két szöveg csak pár hónap különbséggel íródott, nehéz ebbe nem szándékosságot 

látni: azt láthatjuk ugyanis, hogy a vallásos cselekménnyel megszentelt rom megfelelő alap 

lehet egy közösségi tér felépítéséhez, de a hősiességgel szentelt rom már más kategóriába 

tartozik,  újrahasznosítása  eszmei  értéke  ismeretében  elképzelhetetlen.  A  versbeszélő 

tudatában van annak, hogy az Isten házának romjaiból emelt borisszák háza sokak számára 

nehezen befogadható, ellentmondásos, sőt, istenkáromló koncepció lehet, de a felkiáltó-

kihívó  sor  („Az  isten  házából  csárda!...  és  miért  ne?”)  kétszeri  ismétlésével mintegy 

refutációval  megy elébe  az  feltételezett  kritikának.  A felkiáltójeles  kezdőmondat  a  41. 

sorban, úgy tetszik, a meglepettség vagy felháborodottság hangján szólal meg, míg a 45. 

sorban már elgondolkodó felkiáltásról van szó. Az érzelemmel teli felkiáltást és a költői 

kérdést három pont választja el, amely plasztikus kifejezése a beszélő megtorpanásának – 

itt a versszöveg kifejezetten dialógusszerű. Az ismétlődő sorok után háromsoros érvelő-

kifejtő részek következnek (42-44. és 46-48.), melyekben a beszélő egyrészt a test és a 

lélek  egységét  hangsúlyozza,  másrészt  azt,  hogy a  vallásosság és  az  erkölcsösség nem 

okvetlen együtt járó fogalmak.  

A verset olvasva és a verstagolás lehetőségeit vizsgálva nem csak a sokat emlegetett 

műfaji  sokféleség  lehet  szembetűnő,  hanem  egy  sokkal  egyszerűbb  megfigyelést  is 

tehetünk:  a  párbeszédszerű felépítés nem csupán az imént  idézett  sorokra,  de az egész 

versre jellemző. Nem pusztán a retorikus kérdések gondolatot elővivő technikájáról van itt 

szó, a kérdések egy szónoki fordulatnál testesebbnek, érzelemmel inkább töltöttnek tűnnek 

– mintha  két  hang,  két  beszélő  lépne  fel  a  szövegben.  A XVIII.  század végén Fichte,  

Schlegel és Novalis gondolatfilozófiájában alakult ki az „unendliche Reflexion” fogalma, 

amely  szerint  az  Én  a  végtelen  reflexió  folyamatában  produktív  igazán,  egy  olyan 
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gondolkodási  folyamatban,  amelyben  a  gondolkodás  azonnal  reflektál  saját  magára,  s 

ezáltal az Én az önismeret és önfelismerés magasabb rendű módozatait képes elérni.139 Ezt 

a koncepciót hatékonyan hívhatjuk elő A csárda romjainak vizsgálatakor, ha elfogadjuk, 

hogy  a  szövegben  a  gondolatok  és  a  kérdések  egymásutánja  mintegy  reflexív 

pszeudopárbeszédként  működik.  A  gondolati  egységeket  meg-megszakító  kérdések, 

kitérőszerű  megjegyzések  a  végtelen  reflexió  természetes  velejárói  –  s  a  töredékesség 

alapvető szervezői. 

A lezárást szokás a romantikus irónia jeleként értelmezni140, s ezt el is fogadhatjuk, 

ha a romantika iróniafogalmának szkeptikus relativizmusát tartjuk szem előtt.  A lezárás 

sas-képében azonban nehéz humoros olvasatot  igazolni,  mert  önmagában az,  hogy egy 

madárt  látunk  antropomorf-gondolkodó  szerepben  nem bizonyíték  arra,  hogy a  cél  az 

élcelődés lenne. Sőt, a lezárás talán a leginkább komoly, filozofikus és elgondolkodtató 

része a versnek, a mű reflexív-töredékes mozaikszerkezetének méltó záródarabja. A parlagi 

sas  otthona  a  puszta;  olyan  madárról  van  szó,  amelynek  a  magasság  szükséges  a 

biztonságos fészeképítéshez és a hatékony táplálékszerzéshez és amely igen érzékeny – 

ornitológiai kifejezéssel élve –  a zavarásra, azaz  az emberi jelenlétre. A magasban ülő sas 

tehát vár és figyel, nem is tehet mást, ez túlélésének záloga. 

Legmagasabb hely a pusztán e gém vége,
Azért ült föl a sas ennek tetejébe.
Fönn űl és merően maga elé bámul,
Mintha gondolkodnék a mulandóságrul.
Fölötte lángol a nap, az égnek ifja,
Lángol, mert kebelét a szerelem vívja;
Szeretője, aki epedve néz rája,
Délibáb, a puszták szép tündérleánya. 
(81-8.)

A  beszélő  természetesen  tisztában  van  azzal,  hogy  az  állat  nem  a  mulandóságról 

gondolkodik, ezért a „mintha”. A hatás mégsem humoros vagy meghökkentő, a szövegben 

eddig  tapasztalt  töredékesség,  a  magányos  utazó  (?)  tekintetével  befogadott  képsor,  a 

párbeszédszerű építkezés után a saskép kozmikussá tágul, sőt,  ha tudatunkban tartjuk a 

végtelen  reflexió  következményeit,  azt  is  mondhatjuk,  hogy  az  önismerethez,  az 

önfelismeréshez  nélkülözhetetlen  elem.  Gondoljunk  az  1844-es  Az  alföld soraira 

„Börtönéből  szabadúlt  sas  lelkem,  /  Ha a  rónák végtelenjét  látom.  /  Felröpűlök ekkor 

139 Romantic Irony, I.m., 59. 
140 Vö. Fried, I.m., 81-4.
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gondolatban / Túl a földön felhők közelébe, / S mosolyogva néz rám a Dunától / A Tiszáig 

nyúló róna képe.”141 És idézzük fel a salgói várromot látogató fiatalembert – az élmény 

még friss lehetett: a vár közel van a csillagokhoz, Petőfi azt írja, sokáig ült a rom legfelső 

csúcsán, tekintete mérföldeken, lelke századokon túl barangolt. A magasság, a pozíció, a 

tekintet,  a gondolati mélység mindhárom szöveghelyen szerepel, így a sas és a beszélő 

összeolvadása nagyon is  kézenfekvő gondolat.  Persze nem azért  kézenfekvő, mert  más 

szöveghelyeken találunk bizonyítékot  párhuzamra,  hanem az utolsó négy sor  miatt.   A 

salgói várnál a csillagok vannak közel,  a csárda romja felett  gubbasztó sasnak a forró, 

lángoló  égbolt.  „Fölötte lángol  a  nap”142,  az  egyes  szám  harmadik  személyű 

helymeghatározás az égboltot a sassal kapcsolja össze,  mert nem az égen lángol nap – 

esetleg „felettünk”, „felettem” –, hanem hangsúlyosan a sas felett. A beszélő itt és így válik 

eggyé a madárral, csak ül és néz a föld és az ég közti határon, merengve.     

A három különböző romvers egyezést mutat abból a szempontból, hogy egyikben 

sem puszta illusztrációként, mellékes hangulatkeltő elemként van jelen az adott épületrom. 

A The Ruined Cottage erős, metonimikus romábrázolása Margaret testi és lelki romlását 

visszhangozza, a részletek pontosan rögzítettek, az emberi munka gyümölcsét elfojtó, majd 

elsimító természet képe a romot többszörösen függő entitásként ábrázolja: a házat egyrészt 

a nő kivetüléseként, másrészt a körülötte élő, dobogó természet dimenziójában fogjuk fel. 

A Husztban a romvár a verskezdet megszólítottja, de a csattanó hamarosan rádöbbent, hogy 

a gótikus hangulatot idéző első sorok nem a visszatekintést, hanem éppenséggel jövőbe 

néző programot vezetnek fel. A romvár így a romantikus irónia kontraszteszközévé válik. 

A  csárda  romjai esetében  a  köznapi  regiszter  romjával  találkozunk,  amelyhez  nem 

illeszthetőek olyan érzelmek, mint a megrendülés, a pátosz vagy a hazaszeretet, mégis, a 

lezárásban kozmikussá táguló csárda-sas-ég hármasa a végtelen felé nyitja a szöveget az 

eggyé váló narrátor és a sas képével.    

A házrom és a várrom kapcsán már esett szó arról, hogy az épületet megközelítő 

narrátor  valakivel  találkozik  a  romnál,  ráadásul  olyasvalakivel,  aki  közelebb  inti  őket. 

Armytage  és  a  rémalak  is  mondanak  valamit  az  érkezőnek,  a  Házaló  nem  csak  egy 

szomorú történetet mesél el, de a benne kikristályosodott tapasztalatot is átadja, a szellem 

141 PÖKM2, 56.
142 az én kiemelésem
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pedig  retorikus  igényű  programot  dörög.  A csárdának  nincs  ezeknek  a  szereplőknek 

pontosan megfeleltethető lakója, a Petőfi-versben hasonló szerepet a belső monológ, majd 

a szöveg vége felé a sas lát el. A párbeszédszerűség és annak korlátai azonban nagyon is 

hasonló – ahogy a cottage mellett üldögélve és a vár oszloptöredékei között bukdácsolva 

sincs  valós,  kétszereplős  párbeszéd,  úgy  a  csárdánál  a  vizuális  tapasztalatokon, 

asszociációkon, gondolatkezdeteken lépkedő én sem valós párbeszéd része. A The Ruined 

Cottage Armytage-ának neve talán nem véletlenül hívja elő a hermitage, azaz a remetelak 

szót.  A  remete  és  a  rom  gyakran  jelennek  meg  együtt  festményeken  is,  az  egyik 

legismertebb példa Nicolas Poussin  Remete a romok között című képe, de többek között 

Jan Brueghelnél, majd Hubert Robert XVIII. századi francia festőnél is találunk a romok 

között  elmélkedő  remeteábrázolásokat.  A  romábrázolásokban  használt  emberalakok 

kontrasztba lépnek a rommal:  a masszív kőtömeg mellett  sokszor eltörpül  az ember, a 

kemény,  maradványaiban  is  rendíthetetlennek  tűnő,  pusztuló  romok  mellett  az  élő, 

gondolkodó,  fohászkodó,  megfigyelő,  esetleg  valamilyen hétköznapi  tevékenységet  űző 

emberek  kontextusba  helyezik  a  romot.  A három romvers  esetében  pontosan  ugyanezt 

figyelhetjük meg: Armytage, a rémalak és a belső párbeszédet folytató (sas-)én szerepe az, 

hogy a romépület köré összefüggéshálót szőjenek. 

Mindhárom  versben  érzékelhető  egy  nem  evilági  jelenlét  is,  a  romosodás 

transzcendens kiegészítői: a The Ruined Cottage-ban a mindent körbefonó Természet és az 

érzelemgazdag  leírásban  szinte  megelevenedő  Margaret  figurája;  a  Husztban  a 

márványszilárd  üzenetű  gótikus  rémalak;  a  Petőfi-versben  pedig  az  utolsó  sorok 

megszemélyesített délibábja. Az érzékelhető, mégis illúziószerű jelenések – különösen a 

kísértet  és a délibáb – a kőromok ellenpontjait adják a versekben, s pontosan azokat a 

gondolati csomópontokat erősítik, amelyekről már több szó esett: a tünékeny hiány, az időn 

kívüliség és a fenséges jelenvalóságát.   

A  rom  temporalitása  központi  probléma  mindhárom  műben,  amelyet 

mindegyikükben más és más módon közelíthetünk meg. A romos ház, a vár és a csárda a 

múlthoz tartozó létezők. A ház és a csárda esetében a helyreállítás a fantázia segítségével 

lehetséges  –  a  The  Ruined  Cottage esetében  fájdalmas,  de  a  narráció  szempontjából 

szükséges feladat,  A csárda romjaiban pedig nosztalgikus, izgalmas képzeletgyakorlat. A 

huszti  várnál  –  pontosan  a  szellemprogram  üzenete  miatt  –  nem  történik  meg  a 

hiánykitöltés. Mielőtt elkezdhetne azon gondolkodni a narrátor, hogy „düledékeiden” vajon 
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milyen élet folyhatott a fénykorban, s mielőtt elkezdhetné történelmi ismeretei és képzelete 

segítségével felépíteni a romot, megjelenik a rémalak, s pontosan a merengés ellen szólít. 

Abban  viszont  egyezés  van,  hogy mindhárom esetben  a  képzelet  működése  a  kulcs  a 

temporalitáshoz. A ház romjainál a hiányt Armytage szavaival kitöltő és továbbgondoló 

narrátor képzelete, a csárdát vizsgáló narrátornál saját csapongó, az alakok megidézésével 

szinte stílusgyakorlatot folytató képzelete, míg a Husztban az, hogy a narrátor képzeletét a 

rémalak tulajdonképpen elvágja, elnémítja.

A Wordsworth-, a Kölcsey- és a Petőfi-vers messze meghaladja a hiány és a rom 

esztétizálásának közhelyszerű lépcsőfokait. Mindhárom versben összetett a hiányfogalom, 

s a többféle hiány a szövegen belül egymásra is hat és ebben a kapcsolati hálóban együtt 

hozza létre  a szövegjelentést.  Az egyik legfontosabb hiány persze a romban élő hiány, 

amely tevékenyen hozzájárul a szövegeket romantikus töredékként értelmezzük – mint a 

The Ruined Cottage-ot és A csárda romjait – vagy azok kontextusában olvassuk – mint a 

Husztot. 
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IV. AZ ALKOTÓ ÉLET ÉRTELME, AVAGY A ROMANTIKUS 
TÖREDÉK ÉS A PÁLYAVÁLSÁG

N.  N.  úgy  érezte,  hogy  az  élet  ezernyi 
mozzanata s színe ellenére a nagy irodalmi 
alkotások mélyén is mintha ott kísértene az 
emberi  lét  végső  esendősége  s 
törékenysége,  és  ott  lebegne  a  kérdés, 
vajon egyáltalán van-e értelme mindennek.

Hankiss Elemér: A Nincsből a Van felé

A karrierválsággal, életútválsággal kapcsolatos versek külön csoportot alkotnak a 

romantikus töredéken belül. Vagy: a versek, amelyek azt a kérdést teszik fel, hogy „mivé 

lesz az életem?”, különösen vonzódni látszanak a fragmentumhoz. Talán éppen azért, mert 

a töredékes kifejezés jól illeszkedik a széttartó érzelmekhez és a mindent érteni akaró, de 

csak részleteket felfogó zaklatott emberi elme kifejezésvágyához. A továbbiakban három 

olyan  verset  fogunk  követni,  amelyek  három  különböző,  mégis  egy  csapáson  mozgó 

életválság  lenyomatát  mutatják.  Byron verse  a  jövőbe  néz,  de  tulajdonképpen egyfajta 

életkezdet-válság: azt  a pillanatot rögzíti,  amikor az ifjú az első lépés előtti pillanatban 

kijelöli  maga  számára  az  utat.  A  Vörösmarty-vers  az  életvég  válságának  pontos, 

szorongató, megrendítő leírása. Szendrey Júlia verse pedig egyfajta életközép-válság, az 

érzelmi és alkotói-szellemi hiányból fakadó krízis képe. A három szöveg hangja, háttere, 

végkicsengése igen eltérő, de különböző töredékjellegük is; követhetjük bennük a töredék 

mint  cím  jelentésalkotó  vetületét,  a  szerkezeti  töredékesség  összetett  gondolati 

következményeit  és a szaggatott  mondatszerkesztés érzelmi hatását.  Mindhárom szöveg 

töredék,  mindhárom  egyfajta  életválságot  rögzít  és  mindhárom  tulajdonképpen  egy 

központi kérdés körül köröz, sosem kimondva, sosem fókuszálva: ez pedig az alkotó élet 

értelme. 

BYRON: A FRAGMENT

Byron  azok  közé  a  romantikus  költők  közé  tartozik,  akiknek  nem  csak  a 

fragmentumalkotással,  de  a  fragmentum  vállalásával  sem  akadt  jelentős  művészi 
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konfliktusuk. Ezt az állítást tulajdonképpen életműve és levelei támasztják alá legjobban, 

mégis  érdemes  egy  irodalomtörténeti  jelentőségű  eseményt  is  megidéznünk,  mert 

beláthatjuk általa, hogy a töredék mint irodalmi mű elfogadása annyira kézenfekvő volt 

Byron  számára,  hogy  ezt  a  tézist  nem  csak  saját  műveire,  de  mások  szövegeire  is 

vonatkoztatta,  azaz  voltaképpen  programként  kezelte.  A  Kubla  Khan kiadási 

körülményeiről van szó, mégpedig arról, hogy Coleridge saját előszóbeli utalása szerint 

azért  publikálta  a  verset  (és  a  Christabelt)  a  töredékesség  ellenére  is,  mert  Byronnak 

nagyon tetszett a szöveg, támogatta és biztatta a közönség elé tárást. Coleridge eszerint 

Byron által jutott el ahhoz a feltételes felismeréshez – ha nem is meggyőződéshez –, hogy 

a  töredéknek  is  lehet,  sőt  van  létjogosultsága.  Hogy miért  feltételes  felismerés,  ahhoz 

érdemes  elolvasni  a   Kubla  Khan töredékének  első  előszavát,  amelyben  Coleridge  a 

következőképpen adja meg a közreadás okait: „Az itt következő töredéket a szerző egy 

méltán  híres  nagy  költő  kifejezett  kérésére  adja  közre,  a  szerző  azonban  inkább 

pszichológiai  érdekessége miatt  szánta rá  magát  a közlésre,  nem pedig mert  bármifajta 

erényt tulajdonítana neki.”1 („The following fragment is here published at the request of a  

poet  of  great  and  deserved  celebrity,  and  as  far  as  the  author's  own  opinions  are  

concerned, rather as a psychological curiosity, than on the ground of any supposed poetic 

merits”2).  Az  előszóból  kiviláglik,  hogy  a  fragmentummal  kapcsolatos  meggyőződés 

Coleridge számára nem annyira könnyen vállalható és biztos alapokon álló nézet,  mint 

Byron értékrendje szerint.  Míg Byron egyértelműen a megjelentetést  szorgalmazza,  s a 

töredéknek  értéket  tulajdonít,  addig  Coleridge  telve  van  bizonytalansággal  azzal 

kapcsolatban,  hogy  nem  teljes  szöveggel  kell  a  közönség  elé  állnia.  Az  előszóban 

követhető  kiadáselőzményt  természetesen  nem  tekinthetjük  az  események   pontos  és 

megkérdőjelezhetetlen  rögzítésének,  de  a  fenntartásokról  és  a  Kubla  Khan 

töredékjellegéről  nem  most,  hanem  a  későbbiekben  ejtünk  szót.  Annyit  azonban  még 

érdemes hozzátenni, hogy a történetnek a kiadással nemcsak Coleridge, de Byron számára 

sincs vége, ugyanis amikor megjelennek az első kritikák a versekről, neki is szembesülnie 

kell azzal, hogy a jobbára negatív visszhang az ő nevét is összekapcsolja a Kubla Khant, a 

Christabelt  és  a  The  Pains  of  Sleepet  tartalmazó  1816-os  kötettel.  Ez  a  válasz  miatt 

1 S. T. Coleridge: A Kubla Kán elé írt prózaszöveg, in: szerk. Péter Ágnes: Angol romantika, Budapest, 
Kijárat Kiadó, 2003, 196. Fordította Timár Andrea.

2 The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge: Poetical Works I, Poems, szerk. J.C.C. Mays, Princeton 
University Press, Princeton, 2001, 511.
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érdekes: Byron ekkor sem változtat korábbi véleményén, kifejti, hogy a versek értéke miatt 

állt melléjük, de magánlevelezésében arra is kitér, hogy talán nem lépett volna fel olyan 

határozottan,  ha  Coleridge-nak  adott  lelkiállapotában  nem  lett  volna  szüksége  a 

felkarolásra.3   

Ami  Byron  saját  életművét  illeti,  ott  is  hasonló  tudatossággal  és 

megingathatatlansággal találkozunk a töredék kapcsán. Strathman szerint Byron írásmódja 

nem  csak  tematikusan  fedezi  fel  a  töredékességet  (például  a  rommal  és  a  bukás 

mítoszával), de van egy ennél jelentőségteljesebb „felfedezése” is: az, hogy a költészetnek 

folyamatosan  meg  kell  haladnia  önmagát,  ki  kell  törnie  saját  korlátai  közül,  hogy 

szembekerülhessen  az  el  nem gondolt  gondolatokkal.  A kitörésnek,  az  újításnak  pedig 

Byronnál  a  töredékesség  lesz  a  legmegfelelőbb  formája,  amely  mintegy  centrifugális 

erőtérként működik és szétzúzza a létező kereteket.4 

A töredékességnek van egy jól megfogalmazható és fontos vetülete is Byronnál. 

Erről olvashatunk a költőre egyébként komoly ambivalenciával és elutasítással tekintő T. 

S.  Eliot  1937-es  Byron-tanulmányában  is:  Eliot  dicsérendő  pozitívumként  a  költői 

nyelvezet  áradó könnyedsége és  a  monotónia ellen ható váltások mellett  és  a  zseniális 

digressziós érzéket emelte ki, amely hatásosan tartja fenn az olvasó érdeklődését a mesélő 

és ezáltal a a történet iránt is.5 „A digresszió kérdése a kulcs Byron módszeréhez”(„The 

matter of digression is the key to Byron's method”6 ), állította 1968-as kötetében korunk 

egyik (ha nem a) legnagyobb Byron-kutatója, Jerome McGann. Később, a megszilárdult 

romantikus  kánon  és  a  kritikai  módszer  bírálata  során  McGann  meglehetősen 

távolságtartóan nyilatkozott erről a korai munkájáról7, félrevezetőnek bélyegezve azt, de a 

digresszióra,  a  byroni  kitérőkre,  elkalandozásokra  vonatkozó  állítás  azóta  sem vesztett 

fontosságából.  A digresszió   retorikai-poétikai  alakzat,  elsősorban  olyan  kitérőt  jelent, 

amely  elkanyarodik  a  fő  cselekménytől,  az  elbeszélés  fő  vonalától.  A narratív  kitérők 

töredékkel  való  kapcsolódási  pontjai  egyértelműnek  tűnnek:  a  digresszió  pontosan  az 

egységesség képzete ellen hat, az ellen, hogy az irodalmi mű (a történetmesélés) egyetlen 

3 Byron's Letters and Journals, Volume V: 'So Late into the Night', 1816-1817, szerk. Leslie A. Marchand, 
Harvard University Press, Boston, 1976, 150.

4 Strathman, I.m., 58.
5 T. S. Eliot: Byron, in: On Poetry and Poets, London, Faber, 1957, 205-6.
6 Jerome J. McGann: Fiery Dust: Byron’s Poetic Development, Chicago and London, University of 

Chicago Press, 1968, 278.
7 Jerome J. McGann, The Romantic Ideology: A Critical Investigation, Chicago and London, University of 

Chicago Press, 1983, 138.
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narratív lélegzettel eljusson az kezdőponttól a végpontig. Jane Stabler  úgy fogalmaz, hogy 

a  „digresszió  művészete”  kétséget,  kizökkenést  és  figyelemelvonást  eredményez, 

mégpedig  olyan  eszközökkel,  mint  a  töredék,  a  szatíra,  a  kevert  formák,  a  tolakodó 

allúziók  és  a  romantikus  irónia,  amelyek  mind  hatásosan  zavarják  meg  az 

olvasásfolyamatot.8 Stabler  szerint  a  byroni  digresszió  definíciója  kibővíthető  az 

intertextualitás különböző formáira,  a digressziós intertextúrára és  az allúzió változatos 

megjelenéseire.9 Az olvasó a digresszió által  abból a megnyugtató képzetből is ki  kell, 

hogy zökkenjen,  hogy az  egységes,  lineáris  történetmesélésre  való  igény reális  elvárás 

lehet  az  adott  művel  szemben.  Ezt  a  gondolatmenetet  követve  Byron 

irodalomszemléletével  kapcsolatban  nagyon  jól  használható  a  már  tárgyalt  schlegeli 

„romantische Poesie” definíciója, azaz egy olyan költészeté,  amely örökké folyamatban 

van, állandóan változik, de sosem befejezett; hiszen az örökös kitérőkkel szabdalt művek is 

jól illeszkedhetnek ebbe a definícióba. 

Marjorie Levinson a  Don Juanra az egyik leghatásosabb és leginkább szándékos 

romantikus  fragmentumként  hivatkozik10 –  mivel  Byron  is  úgy  beszél  a  műről,  mint 

olyanról, amely a végtelenségig bővíthető, s mivel a mű érezhető befejezetlensége nem 

annak következménye,  hogy fordulattal  végződik,  hanem éppen e kizökkentő epizódok 

egymásutániságának. A szerző a forma és a gondolat manipulációjával többek között saját 

kontextuális  érdeklődését  szolgálja  ki  és  az  „abszolút”  ellehetetlenítésére  tör. Levinson 

szerint Byron a formát ironikusan használja, mégpedig azért, hogy lerombolja az organikus 

vagy  szükségszerű  forma  mítoszát11,  s  mivel  Levinson  a  Don  Juan töredékjellegét  az 

eposzparódia irányába mutató irónia eredményeképpen másfajta szándékosságként tartja 

számon, így nem foglalkozik vele, sőt, azt állítja, hogy ezt a fajta fragmentaritást inkább a 

modernista  poétika  kontextusában  helyes  értelmezni.  Nem  könnyű  persze  ezzel  az 

állítással  egyet  érteni,  hiszen  magától  értetődőnek  tűnik,  hogy a  digresszióval  operáló 

byroni verses regény metódusa nagyon is fontos mérföldkő és mozdíthatatlan viszonyítási 

pont  lehet  a  romantikus  töredék  vizsgálatakor,  hiszen  nyomon  követhetjük  benne  az 

ironikus  jelentésképzést  és  a  töredékekből  álló  szerkesztésmód  sajátosságait.  Ezzel  a 

gondolattal, hogy a Don Juan és a romantikus töredék összetartozó mű és fogalom – sőt, 

8 Jane Stabler: Byron, Poetics and History, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 3. 
9 I.m., 109.
10 Levinson: I.m., 130.
11 Levinson: I.m. 130.
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hogy a Don Juan alapvető és megkerülhetetlen romantikus fragmentum – számos kortárs 

töredékkutató is egyet ért, köztük Christopher A. Strathman is.12 

Noha Levinson kizárja a Don Juant vizsgálódási köréből, ráirányítja figyelmünket 

egy olyan Byron-versre, amely még izgalmasabb kiindulópontja lehet egy összehasonlító 

vizsgálatnak.  Olyan  szöveg  ugyanis,  amely  nem csak  fennen  hirdeti  töredékvoltát,  de 

töredékességének, a benne működő hiánynak kitapintható, meghatározható oka is van. Ez a 

vers lesz a továbbiakban a vizsgálódás tárgya, mégpedig azért,  mert elgondolkodhatunk 

általa nemcsak a töredék-cím sajátosságain és a byroni „töredékbiztonság” egy epizódján, 

de jó kiindulópont ahhoz is, hogy két másik szöveggel együtt kirajzolódhasson az a közös 

minta, amely a töredékesség oka, okozója is lehet. 

A Fragment
When, to their airy hall, my father's voice
Shall call my spirit, joyful in their choice;
When, poised upon the gale, my form shall ride,
Or, dark in mist, descend the mountains side;
Oh! may my shade behold no sculptured urns,
To mark the spot where earth to earth returns!
No lengthen'd scroll, no praise-encumber'd stone;
My epitaph shall be my name alone:
If that with honour fail to crown my clay,
Oh! may no other fame my deeds repay!
That, only that, shall single out the spot;
By that remember'd, or with that forgot.13 

 Byron az  A Fragment című verset első verseskötetében, az  Hours of Idlenessben 

publikálta, 1806-ban. Mivel több Fragment című szöveg van az életműben – ezek együttes 

vizsgálata sem lenne érdektelen feladat –, a szakirodalom „Airy hall”-ként hivatkozik erre 

a szövegre, az első sor jellegzetes szókapcsolatát  használva.  A vers környezete, az első 

Byron-kötet  szövegteste  azért  is  érdekes,  mert  az  Byron  első  kísérlete  arra,  hogy egy 

12 Strathman a töredékesség kapcsán Bahtyint hívja segítségül a Don Juan értelmezéséhez, aki számára a 
regény felmelkedése és az egyéb műfajok novelizációja az irónia, a dialógus és a töredékesség 
segítségével hozzájárult egy történelmileg körültekintőbb pluralitás kialakításához. (I.m., 61.)

13 Egy töredék – Midőn tágas csarnokukba őseim hangja / Hívja szellemem, választásukban örömmel 
telve; / Midőn alakom a szélnek feszülve száll, / Vagy sötétlő ködben a hegyoldalban ereszkedik; / Ó! 
árnyamat ne fogja faragott urna, / Jelölve a helyet, hol rög a röghöz tér! / Sem cirkalmas tekercs, sem 
diccsel terhelt kő; / Sírversem csupán nevem legyen: / Ha az hamvamat nem koronázza dicsőséggel, / Ó! 
másfajta hírnév ne adja vissza tetteim! / Az, csupán az jelölje a helyet; / Azáltal emlékezzenek, vagy azzal 
felejtsék el.  
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nagyobb közönség előtt definiálja magát. 

Úgy gondolunk  Byonra,  mint  a  legszemélyesebb  költőre,  aki  óvatlanul 
nyílt és túlságosan is önfeltáró. (…) Byronnak sok híres álarca van, Childe 
Harold talán a legismertebb közülük – és a prototípusa is azoknak az őt 
követő álarcos férfiaknak, akiket byroni hősöknek hívunk. De Byron már 
első  nyomtatott  megjelenései  óta  en  masque alkotott.  Három  korai 
verseskönyve, amelyeket ma egységesen Hours of Idlesnessként ismerünk, 
a közönséggel való kapcsolatteremtés okán hoz létre fikciós ént. Amikor e 
szerep ellen  Henry Brougham nyilvános támadást  intéz és  nevetségessé 
teszi, Byron újraírja a karaktert az English Bards and Scotch Reviewersben. 
Childe Harold ezekből a korai fikciós én-ekből születik, majd gyorsan és 
ismétlődően mutálódik: a Gyaúr, a Corsair, Lara és Manfréd mind a Childe 
Harold-i vérvonal Byron-álarcai. 

We think of Byron as the most personal of poets, recklessly candid, self-
revealing to a fault. (…) Many of Byron’s masks are famous, Childe Harold  
being, I suppose, the most famous of them all – and the prototype of those  
subsequent masked men we call Byronic Heroes. But Byron was operating  
en masque from his first appearances in print. His three early books of  
poetry,  now  known  collectively  as  his  Hours  of  Idleness,  construct  a  
fictional self for establishing contact with his audience. When the role is  
attacked and ridiculed in public by Henry Brougham, Byron rewrites his  
character in English Bards and Scotch Reviewers. Childe Harold, evolving  
from these  earlier  fictional  selves,  mutates  quickly  and  repeatedly:  the  
Giaour, the Corsair, Lara, Manfred are all masks of Byron in the Childe  
Harold line.14 

Az  Hours of  Idleness nem befelé  tekintő,  nem leíró igényű kötet,  de nem is  a  múltat 

igyekszik  feltárni  –  az  utókor  számára  egyértelmű,  hogy ebben igencsak különbözik  a 

wordsworth-i  és  a  coleridge-i  gyakorlattól  –,  hanem  aktív,  a  jövőbe  mutató  kísérlet, 

amellyel Byron saját maga feltalálását célozza.15 

A  vers  címe  Egy  töredék.  Nem  meglepő,  nem  is  különleges  a  korszakban:  a 

lehetetlenhez közelítő vállalkozás olyan romantikus költőt találnunk, aki sosem írt töredék 

címmel vagy alcímmel szöveget. A bevezetőben tárgyalt töredékosztályozásomban külön 

kategóriaként hivatkozom rá, mégpedig olyan kategóriaként, amelyet nem csak lehetséges, 

de érdemes is két alkategóriára bontani: ezek a „[valóban] Töredék” és a „[csak címében] 

Töredék” címkét kapják. A nevek magukért beszélnek és annak eldöntése, hogy az adott 

szöveg vajon [valóban]  vagy [csak címében] töredék nem egyszerű eldöntendő kérdés, 

14 Jerome McGann: Hero with a thousand faces: the rhetoric of Byronism, in: Jerome McGann: Byron and 
Romanticism,  Cambridge University Press, 2002, 141-159., 141-2.

15 Levinson, I.m., 131.
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hanem  olyan  összetett,  cím-szövegtest  kapcsolatot  vizsgáló,  sokfelé  futó  probléma, 

amelyen  a  Byron-vers  kapcsán  is  érdemes  lesz  végigsimítani.  A cím a  befogadó  első 

találkozása a művel, ebben az esetben pedig (ebben az esetben is) megvilágítja a szöveget, 

speciális  kontextusba  helyezi  és  komplexebbé  teszi  megértésünket.  Lássuk,  miként 

működik a cím e Byron-vers esetében, s ehhez hívjunk segítségül három gondolkodót, akik 

– igen különböző nézőpontokból, de – elmélyültek a címadás kritikai vizsgálatában. 

Theodor W. Adorno Lessingről írt tanulmányában16 kifejti, hogy a megfelelő cím 

olyan, mint a szöveg találós kérdésére adott csavaros válasz, amely ugyan párbeszédben áll 

a  szöveggel,  de  annak  rejtett  sajátosságait  mégsem árulja  el,  mégsem fedi  fel.  A cím 

szerepe  Adorno  szerint  amiatt  paradox,  mert  illeszkednie  kell  a  szöveghez  –  mintegy 

névszerűen –  ,  mégsem hirdetheti  célját,  nem lehet  túlságosan egyértelmű.  Egy másik 

megközelítés, a komparatista Harry Leviné, leíró jellegű, s azt a megfigyelést teszi, hogy a 

cím  kompakt  költői  képként  viselkedik,  így  ő  szinekdochikus,  rész-egész  kapcsolaton 

alapuló, illetve metonimikus, azaz jellemző tulajdonsági kapcsolódáson alapuló címekről 

beszél.17 Anne Ferry a címről szóló könyvében rövidebb versek címeit  vizsgálja,  olyan 

szerzőket, akik jellemző és egyedi metódusuk révén ráirányították a figyelmet a címadás 

alapvető  kérdéseire,  meghatározó  csomópontjaira.  Ferry  szerint  a  cím  feltételek  közti 

létező; feltételezi az olvasót – ha csak az író látná, nem lenne szükség a címadásra – ,  

rövidsége miatt  feltételez egyfajta szelekciót,  illetve titokzatosságot,  valamint a legtöbb 

esetben a szöveg befejezését is feltételezi.18  

A töredék címbe emelésével a fragmentaritás a vers homlokzatára íródik. Az első 

találkozás  a  szöveggel  egy  meghatározó  tulajdonságot  emel  ki,  amely  nem a  verstest 

valamely konkrét megállapítására, részletére vagy üzenetére irányítja a figyelmet, hanem 

formai (műfaji?), a szöveg geneziséhez kapcsolódó megállapítást tesz. A levini „cím mint 

költői kép”-felvetéshez kapcsolódva a Fragment metonimikus, névátvitelen alapuló cím, a 

töredék  és  a  vers  ebben a  relációban egymás  megfelelői.  Felfoghatjuk  úgy is,  hogy a 

töredék mint cím újfajta szabadságot ad a szövegnek19, mert nem csak formai sajátosságot 

hangsúlyoz  –  ebben  az  esetben  mindegy,  hogy  büszkén  vagy  bocsánatkérően  –,  de 

16 Theodor W. Adorno: „Titel: Paraphrasen zu Lessing”,  in: Noten zur Literatur, Frankfurt, Suhrkamp, 
1974, 325−34. 

17 Harry Levin: „The Title as a Literary Genre”, The Modern Language Review Vol. 72, No. 4 (Oct., 1977), 
pp. xxiii-xxxvi., xxxiv.

18 Anne Ferry: The Title to the Poem, Stanford, Stanford University Press, 1996, 2-3.
19 vö. Ferry, I.m. 140.
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performatív  megnyilvánulás  is:  határozottan  kiáll  azért,  hogy  a  következő  sorok 

felmutatása,  bemutatása  tudatos  döntés  eredménye,  nem véletlenül  történik.  Ezt  pedig 

olvashatjuk úgy, mintha azt üzenné a cím, hogy „ugyan töredék, de íme”, valamint úgy is, 

hogy „töredék, nem is lehet más, íme”. De mit jelent mindez a befogadó számára? A cím 

előfeltevés-mezőt  hoz  létre,  ebben  az  esetben  a  részességet,  a  befejezetlenséget,  a 

befejezhetetlenséget vetíti előre, így az olvasó annak tudatában indul el, hogy ezeknek a 

fogalmaknak szoros kötődése lesz a következő sorokhoz. A párbeszédszerűség tehát  az 

olvasón keresztül valósul meg, akinek tudatában egyszerre van jelen az először olvasott 

cím és a szöveg maga a versolvasás közben.  

Érdekes egy apróságnak tűnő dolgon is elgondolkodnunk, amely kapcsolódik ahhoz 

is,  amire  Anne  Ferry  a  cím  titokzatosságaként  utal  –  amely  ebben  az  esetben  a 

határozatlanságban nyilvánul meg. A töredék (The Fragment) című művet tudtommal nem 

találunk – nagy számban legalábbis semmiképp – sem az angol, sem a magyar romantikus 

költemények között.  Töredéket,  Töredékeket  és Egy töredéket  azonban annál  inkább.  A 

Byron-vers  esetében  az  utolsó  példa  valósul  meg,  s  a  határozatlan  névelő  itt  valamit 

nagyon is meghatároz. A határozatlanság alapvető típusaiban a jelölt vagy nem határozható 

meg,  s  a  névelő jelentése 'valamilyen,  bármilyen'  (pl.  Olvastam  egy Byron-töredéket  a  

kötetben.)  vagy közelebbről is meghatározható, és a névelő a 'bizonyos, egyik' jelentésben 

szerepel (pl. Egy töredékében azt írja, hogy szeretné, ha csupán a neve lenne a sírfelirata.). 

Funkcióját  tekintve  a  határozatlan  névelő  alapvető  szerepe,  hogy a  „nem ismertséget” 

jelöli.  Ezzel  kapcsolatban  négy  megállapítást  tehetünk:  a  határozatlan  névelő  jelölhet 

egyedi határozatlanságot (pl. Szívesen elolvasnék végre egy töredéket.); jelölheti azt, hogy 

egy csoport egyetlen képviselőjéről vagy a csoportról generikusan van szó (pl. Egy töredék 

addig izgalmas, amíg nem tudjuk, mi hiányzik belőle.); előfordul, hogy a főnév jelöltje az 

adott  helyzetből  válik  ismertté  (pl.  Hoztam  egy töredéket,  tessék,  olvasd  el.);  legfőbb 

szerepe a szöveg rémájának, az ismeretlen tartalmi elemnek jelölése (pl.  Volt egyszer egy 

töredék, aki nem akart egész lenni.). 

Ha magunkban vagy akár  hangosan kiolvassuk a  címet,  valószínűleg  az  egyedi 

határozatlanság megjelenése lesz az első gondolatunk – ha pedig nem átallunk egy elsőre 

jelentéktelennek  tűnő  szó  jelentésmódosító  hatásán  tovább  elmélkedni,  arra  a 

következtetésre juthatunk, hogy a kétszavas cím mintha azt mondaná: a következő szöveg 

egy töredék lesz, amely egy a sokból, mégis fontos darab. Két következtetést is tehetünk 
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ennek kapcsán. Először is a cím (és főleg a határozatlan névelő) azt is közvetíti, hogy nem 

egyedülálló, mintegy véletlen töredékről van szó, hanem egy nagyobb, népesebb csoport 

valamely  tagjáról.  Az  egyéb  darabok  (versek)  mellett  ez  a  szöveg  ugyan 

„meghatározatlan”, de ez nem jelentéktelenségének bizonyítéka, hanem azt fejezi ki, hogy 

egy több darabból álló csoport része. Másodszor, világossá válik az is, hogy a bemutatás 

gesztusa nagyon is fontos, mintegy teátrális mozdulat, amely feltárja előttünk a szöveget. 

Ez a gesztus akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a címet olvassuk, mert nem a vers után 

kapjuk  meg  zárójelben,  hogy  „a  többi  hiányzik”  vagy  „töredék”,  hanem  a  legelső 

találkozáskor, ráadásul a határozatlan névelő furcsa határozottságával. 

Ha a többi határozatlanságtípust is megvizsgáljuk, további kijelentéseket tehetünk. 

Mivel első feltételezésünket arra építettük, hogy a töredék névszerű képződmény és magára 

a versre vonatkozik, a cím ebben az esetben olyan főnév, amelynek jelöltje a vers olvasása 

közben  neveződik  meg  –  hiszen  maga  a  szöveg  a  jelölt.  Érdekes  azonban,  hogy  így 

olyasvalamire utal a cím, aminek ő maga ugyanolyan része, mint a szövegtest (tehát az 

egész versre), azaz úgy hoz létre jelentést, mintha részévé lenne egy nagyobb egységnek (a 

töredékversnek)  és  közben  vissza  is  mutatna  magára  mint  erre  az  új  egység  részére. 

Különleges mozdulat ez, mert ráirányítja a figyelmet arra, hogy a rész-töredék probléma 

milyen érdekesen jelentkezik a cím és a szöveg kapcsolatában. És azért is különleges, mert 

általa  nem csak  többletinformációt  kapunk  a  szöveggel  kapcsolatban,  de  keresztelő  is 

zajlik: a szöveg a név által (is) átlényegül.    

A vers heroic coupletben,  párrímes jambikus pentameterekben íródott.  Az angol 

versformának Chaucer  volt  az úttörője,  de a  restauráció óta  különös népszerűségre tett 

szert,  különösen  az  eposzi  és  narratív  költészetben.  Jellemző  példa,  hogy  Homérosz 

eposzait  angolra  nem  hexameterekkel,  hanem  heroic  coupletekben  fordították.  A 

versformát Byron későbbi műveiben is használja – például az  English Bards and Scotch  

Reviewersben –, s egy 1823-as levélben régi barátként hivatkozik rá.20 De most még az 

első kötetnél járunk: az Airy hall versformája egy olyan hagyományba illeszkedik, amely 

hősöket és nagy tetteket idéz, így a versforma a szöveg mondanivalójával is összhangban 

áll.  A  vers,  ezt  szükséges  kiemelni,  mert  Byron  jövőbeni  megnyilatkozásaival  is 

összhangban  áll,  nem  a  költői  megdicsőülést  tűzi  ki  mint  csúcsértéket,  hanem  egy 

közelebbről  nem meghatározott  heroikus  életpályát.  A szöveg egésznek,  lezártnak tűnő 

20 Stabler, I.m., 173.
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antitetikus  szerkezete  és  befejezett,  ellentmondást  nem  tűrő  kijelentése  kapcsán 

elgondolkodhatunk: miért kapta a vers az Egy töredék címet, hol és hogyan érvényesül a 

fragmentaritás? 

Marjorie  Levinson,  aki  a  legfontosabb  elemzést  készítette  a  versről,  szándékos 

töredékként  kategorizálja  a  szöveget.  Ez a  definíció egybecseng mindazzal,  amit  eddig 

feltételeztünk  a  verssel  kapcsolatban.  Levinson  meghatározása  szerint  a  típusra  a 

következő jellemzők érvényesek:

A mű tökéletlensége, amelyet vagy a cím hirdet, vagy tipografikusan 
megjelenített,  formai  szükségszerűség  miatt  keletkezik,  a  művet 
irányító gondolat kifejezése.  A rendszerszerű és a formai dimenziók 
így  ugyanazt  az  ihletet  és  ugyanazt  az  eredetpillanatot  mondhatják 
magukénak. E lényegében organikus kivetülés súlya alatt  a forma a 
jelentés  következménye,  és  ami  töredék volt,  az  autonóm,  teljes  és 
koherens diskurzusként érvényesül. 

The  work's  imperfection,  announced  in  the  title  or  indicated  
typographically, figures as a formal necessity, expression of the work's  
governing thought.  Doctrinal and formal dimensions thus claim the  
same impulse and the same originary moment. Under the pressure of  
this  essentially organic projection,  form is the transparency of pure  
meaning,  and  what  was  fragment  is  revealed  as  autonomous,  
complete,  and coherent discourse.21

A cím vizsgálata után és a Levinson-idézet töredékdefinícióját szemünk előtt tartva 

térjünk rá magára a szövegre.  A vershelyzet egy távoli jövőbeli ént idéz meg, aki nem 

igényel magasztaló szavakat, csak a nevével jelzett urnát, amelyen a név kivált minden 

egyéb  sírfeliratot,  s  önmagában  is  tiszteletet  kelt  és  dicsőséget  hirdet.  Byront  egész 

életében foglalkoztatta  saját  sírfelirata  és  hogy halála  után  milyen körülmények között 

nyugszik majd. 1811-es végrendeletében kikötötte, hogy mindenféle ceremónia és temetési 

szertartás  nélkül  kell  eltemetni  testét  a  newsteadi  kertben  és  a  nevén  és  korán  kívül 

semmilyen feliratot nem helyezhetnek el  sírján.22 Nyolc évvel  később már határozottan 

elutasítja az angol  földben nyugvást,  s  John Murray-nek azt  írja,  hogy némely ferrarai 

sírfelirat egyszerűségében is többet jelentett neki, mint a ragyogó bolognai műemlékek. 

Két példát rögzít, az egyik békéért, a másik örök nyugalomért könyörög egyetlen sorban, s 

21 Levinson, I.m., 129.
22 Byron's Letters and Journals Vol. 2, 71. 
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Byron  kifejezi  azt  a  vágyát,  hogy csupán  ennyit  szeretne  a  sírjára.23 Figyelemreméltó 

kiegészítője a byroni sírfelirat-tematikának a  Felirat egy újfoundlandi kutya síremlékére 

című 1808-as verse, amelyet Boatswain nevű kutyájának halálakor írt. A vers egy tizenkét 

soros  sírfelirat  mellett  a  newsteadi  parkban álló  síremlék plakettjén  olvasható,  ahol  az 

1811-es  végrendelet  szerint  ő  maga is  nyugodni  kívánt.  A felirat,  amely provokatív  és 

fájdalmas, a kutyát erényei okán az ember fölé helyezi, így fejeződik be: „E dicséret, mely 

semmitmondó hízelgés lenne emberi hamvak fölé írva, jogos tisztelgés Boatswain, a kutya 

emléke előtt” („This praise, which would be unmeaning Flattery if inscribed over human  

Ahes, is but a just Tribute to the Memory of Boatswain, a Dog”). A feliratot követő vers 

pedig így indul: 

When some proud Son of Man returns to Earth,
Unknown to Glory, but upheld by Birth,
The sculptor’s art exhausts the pomp of woe,
And storied urns record who rests below.
When all is done, upon the Tomb is seen,
Not what he was, but what he should have been.24

Bizonyára  más  példák  is  akadnak  a  Byron-levelezésben  és  -életműben,  amelyek  a 

sírfelirathoz vagy a halál után megemlékezés mikéntjéhez kapcsolódnak, de az említettek 

is egyértelműen jelzik, hogy Byront nagyon is foglalkoztatta a téma. A példákban nem az 

az érdekes, hogy csak a név, esetleg a név és életkor, vagy a békéért könyörgő felirat az 

ideálisnak tartott epitáfium, hanem az, hogy ugyanazt a szándékosságot érezhetjük bennük, 

amelyről a byroni ön-kompozíció kapcsán már esett szó. Az élet záróköve a síremlék – 

bármilyen szerény is –, amely megtervezhető és megtervezendő, s az életmű szolgálatában 

kell, hogy álljon. Boatswain sírfelirata pedig ugyanazt a megfigyelést teszi, amely ellen 

részben az Airy Hall is helyezkedik: a sírfelirat mint tartalom nélküli forma ellen. 

A  byroni  költészetben  többször  is  szereplő  síremlék  egy  magyar  romantikus 

párhuzammal  is  bír:  Vörösmarty  ugyanis  1823-ban  Emlékkönyvbe  (Byronból) címmel 

magyarította Byron egy versét. A vers beszélője az emlékkönyv tulajdonosát szólítja meg, 

mégpedig úgy, mintha egy utazót szólítana a síron túlról, s a nevét emlékként állítja elé: 

„És  ha  egykor  megtekintvén  /  Rajta  látod  nevemet,  /  Eszmélj  rólam mint  halottról:  / 

23 Byron's Letters and Journals Vol. 6, 149.
24 Ha új lakót kapnak a temetők, / nem is dicsőt, csak épp előkelőt, / a gyász pompázik szoborrá virulva / és 

az elhunytat zengi név meg urna: / nem azt, aki csakugyan volt, hanem / akinek kellett volna hogy legyen. 
(Szabó Lőrinc fordítása)  
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Szívem ott – temetve lett.”25  

Az  Airy Hall nagyszabású célt  fogalmaz meg: a név ugyanis nem a vérvonalat, 

hanem  a  vágyott  egyéni  nagyságot  jelzi.  Levinson  szerint26 a  vers  az  epitáfiumtól  a 

próféciáig jut, két olyan műfaj között mozogva, amelyek tulajdonképpen szinte tükörképei 

egymásnak.  Mindkettő  a  sorssal  kapcsolatos  diskurzus  ugyanis,  a  próféciát  retorikus 

orientációja a történelem felé fordítja, míg az epitáfiumé éppen ellenkezőleg, a halhatatlan 

felé  irányít,  hogy abban vigasztalást  találjon.  Ebben az olvasatban – a  prófécia  műfaji 

sajátosságait  szem  előtt  tartva  –  az  Airy  Hall ugyan  kriptikus  és  sűrített,  de  teljes 

megnyilatkozásként működik,  amely teljesség azonban éles ellentétben áll  a címmel.  A 

verset szabdaló fragmentaritásnak két oka is van. Egyrészt a jelentések széttartó jellege, 

vagyis  az,  ahogy  ha  egymás  mellé  tesszük  az  sírfelirat  és  a  prófécia  általános 

mondanivalóját, azok semmiképp nem lesznek egymásra írhatóak. A sírfelirat visszatekint, 

a prófécia előre. A másik ok az, hogy a forma és a tartalom bizonytalansága ahistorikus 

befogadásmódot  ösztönözne,  de  a  versszöveg  a  valós  történelem művészetkritikájának 

ideálját  követi  –  tehát  pontosan  annak  a  közönségnek,  közösségnek  véleményét  tartja 

szeme  előtt,  amelyet  egyszersmind  elutasítani  is  látszik  –  ,  ezzel  pedig  aláássa  saját 

formális premisszáit.

Levinson olvasata igen átgondolt, részletes és meggyőző. Azonban ha az Airy Hall 

töredékességét  igyekszünk  megragadni,  nem  muszáj  tovább  lépnünk  a  prófécia  és  az 

epitáfium sajátosságain és a címadás gesztusán, ebben a két mozzanatban már megtaláljuk 

a választ arra, hogy miért lesz töredék a vers. Ennek a diskurzusnak az egyik terhe ugyanis 

a hiány, ez egyértelműnek tűnik. Nem csak az a be nem teljesített, még jövőbeli esemény 

keltette hiány, amely a próféciát jellemzi (és amely hiánytól a jövendölés még nagyon is 

egész  megnyilatkozás  lehet),  hanem  a  prófécia  és  a  sírvers  beszédhelyzeteinek  és 

jelentéseinek oszcillálása. A pálya legelején önmagának programot és életutat jövendölő 

hang, amely saját sírfeliratát írja egyfajta ráolvasás kiváltotta borzongást idéz. Nem csak a 

jelen és jövő csúsznak össze, de a nézőpontok, tekintetek is: a jelenbeli fiatalé, a nagy 

tettekkel nevet író elhalté, utóvégre a közönségé is – hiszen a sírfeliratok azért készülnek, 

hogy elolvassák őket.  

A másik teher maga a cím és a cím határozatlan névelője, amely repedéseket kelt a 

25 Vörösmarty Mihály: Összes költeményei, szerk. Horváth Károly, Budapest, Osiris, 2006, 661
26 Levinson, I.m., 134-6. 
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szövegben. Nagyon fontos a cím maga és a címadás gesztusa is, a már említett performatív 

feszültségmező  miatt,  amely  hatásosan  valósítja  meg  azt  a  közeget,  amelyben 

kibontakozhat a vers és cím között  zajló párbeszéd. Byron azzal,  hogy az  Egy töredék 

címet választja, kijelöli a szöveg helyét, vállalja annak töredékességét, sőt, ráirányítja a 

figyelmet. Próbaképpen elgondolkodhatunk azon, hogy a vers akkor is töredékes lenne-e, 

ha  nem kapott  volna  címet  vagy ha  más  címet  kapott  volna.  Azt  gondolom,  hogy az 

előzőekben  részletezett  sajátosságok  miatt  a  válasz  mindenképpen  igen,  ugyanis  a 

töredékesség  egy  bonyolultabb  gondolati  összefüggésben  érvényesül,  nem szintaktikai, 

versszerkezeti vagy címmel kapcsolatos sajátosságok miatt. Az viszont, hogy a cím mégis 

az,  ami,  emiatt  nem veszít  fontosságából,  sőt.  A cím-név  a  kijelölő  szerep  miatt  és  a 

szövegtesttel  való  érdekes  kapcsolódása  révén  hozzáad  a  jelentéshez,  s  Byron 

fragmentummal kapcsolatos álláspontjának felfejtéséhez is hozzájárul. 
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FOGYTÁN VAN A NAPOD – VÖRÖSMARTY UTOLSÓ UTÁNI VERSE

Vörösmarty, Byron fénykorában, nem byroni lélek. Nem 
született betegnek; de a túlságos erő maga is betegség; a 
túlságos  élvezet  fájdalom.  A betegség  relativ;  plussza, 
minusza van. Vörösmarty lelke fölfelé beteg. Észreveszi: 
nem  akar  beteg  lenni.  Korlátozza,  leköti, 
egyensúlyozgatja,  a  túlságos  lelket,  művészettel, 
életfilozófiával,  munkával,  munkával!  Szerelemmel  is. 
De nem bír lelkével; az egyensúly ujra meg ujra fölbillen. 
Így lesz örök körforgás élete.

Babits Mihály: A férfi Vörösmarty

A Byron-zsenge egy kezdődő karrier erővel, inspirációval és vágyakkal terhes első 

szakaszának   elvárásait  rögzíti,  s  mint  ilyen  tökéletes  ellenpontja  a  szokásosan  az 

életvéggel kapcsolatos elégedett vagy kiábrándult, de mindenképp visszatekintő pozícióból 

szóló műveknek. Utóbbira alkalmas példa Vörösmarty Fogytán van a napod kezdetű verse, 

amely nem csak visszatekintés,  nem csak utolsó vers,  hanem romantikus töredék is.  A 

töredékesség máshogyan érvényesül ebben a versben, mint az  Airy hallban,  a gondolati 

fragmentaritásnak izgalmas és jól követhető szerkezeti következményei vannak. Az  Airy 

hall   és a  Fogytán van a napod a folyó két partján áll, de ugyanazokat a habokat nézi, 

ugyanarról  a  sodorról  beszél  –  erővel  telten  vagy  meggyötörten,  de  mindkettő  az 

életlehetőségekről, sőt, az élet értelméről szól. A Byron-vers a cél kijelölésével szabatosan 

egyértelmű választ ad,  míg Vörösmarty verse abban is  elbizonytalanít,  hogy egyáltalán 

feltehető-e a kérdés. 

Fogytán van a napod…

Fogytán van a napod,
Fogytán van szerencséd,
Ha volna is, minek?
Nincs ahova tennéd.
Véred megsürűdött,
Agyvelőd kiapadt,
Fáradt vállaidról
Vén gunyád leszakadt.
Fogytán van erszényed,
Fogytán van a borod,
Szegény magyar költő,
Mire virradsz te még?
Van-e még reménység,
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Lesz-e még hajnalod?
Férfi napjaidban
Hányszor álmodoztál,
Büszke reményekkel
Kényedre játszottál!...27 

„Töredéknek látszik, de mégis elég befejezett arra, hogy mint utolsó költeménye itt 

helyet foglalhasson”28 – írja Gyulai Pál a versről, amikor először megjelenteti Vörösmarty 

1861-64-es,  a  teljességet  célzó  életműkiadásában.  Mielőtt  a  versre  térnénk,  érdemes 

elidőzni a Gyulai-idézeten: a  Fogytán van a napodat csakis azért ismerjük, mert Gyulai 

megtalálta, felmérte és bemutatta, ezáltal az ő töredékre, töredékességre, befejezettségre, 

teljességre  vonatkozó  gondolatai  és  attitűdje  tehát  különösen  fontosak  –  nemcsak  az 

irodalmi  fragmentum XIX.  századi  magyar  recepciótörténete,  de  a  Vörösmarty-vers  és 

-életmű kapcsán  is.  A  Fogytán  van  a  napodról  azt  írja,  töredéknek  tűnik,  mégis  elég 

befejezett – de mit jelentett Gyulai számára a töredék? Az idézetben a töredéket negatív 

jelentésmező  övezi.  Ha  a  szöveg  nem  lenne  valamennyire  is  befejezett,  nem  lenne 

megjelentethető  és  nem lenne  méltó  a  kötetzárásra,  tehát  a  publikálás  annak  ellenére 

történik, hogy töredékről van szó. Az, hogy szándékosan is töredékké íródhat egy mű, nem 

része az idézett megjegyzés művészetszemléletének.

Hogy jobban  értsük,  mit  is  jelentett  Gyulai  számára  a  szó,  érdemes  megnézni, 

hogyan  használja  egyéb  írásaiban.  A válogatott  műveit  tartalmazó  kötetekben29,  úgy 

számoltam,  hetvenkét  alkalommal  fordul  elő  a  töredék szó  vagy annak  képzett  alakja. 

Ugyan  nem  került  sor  összehasonlító  vizsgálatra  a  kortárs  irodalomtörténészek  és 

kritikusok műveivel, de a szám semmiképp sem tűnik alacsonynak. A legtöbb szöveghely a 

mi  szempontunkból  nem túlságosan izgalmas,  a  töredék valami  megbicsaklott,  be nem 

fejezett,  elégtelen vagy részben elhalt szinonimája.  Van azonban néhány említés, amely 

mégis érdekes lehet. Ilyen például az, hogy – éppen Vörösmarty költészetének tárgyalása 

közben –  Gyulai  hiányolja  a  magyar  eposztöredéket,  amely egy európai  áramlat  része 

lehetett  volna,  s  arra  a  következtetésre  jut,  hogy a  magyar  epikus  költők  így szomorú 

helyzetben  vannak, hiszen  „a  hagyományok,  mondakör,  eposztöredékek  hiányát  nem 

27 Vörösmarty Mihály Összes művei: Kisebb költemények, III, 1840–1855, s. a. r. Tóth Dezső, Budapest, 
Akadémiai, 1962, 196. 

28 Uo., 591-592.
29 Gyulai Pál válogatott művei, s.a.r. Hermann István, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956. 

http://mek.oszk.hu/04900/04968/04968.rtf
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pótolja semmi, még a lángelme sem”30. A nemzeti múlt originális töredéke tehát nem csak 

számot  tarthat  a  kor  modern  érdeklődésére,  annál  sokkal  fontosabb:  hiánya  olyan 

értékveszteség, amely be nem tölthető inspirációs űrt okoz, amelyet hiába próbál a költői 

tehetség kitölteni. Arany kapcsán pedig a következőket írja: „Kedves előtte minden mese, 

dal,  ballada,  históriás  ének,  adoma,  közmondás (…) ezeket  szüli  újra,  s  majdnem úgy 

tekinti magát, mint a hajdani rapszód, aki a régi maradványokat javítgatja, darabosságukat 

egyengeti,  hézagaikat  kitölti,  s  töredékeiből  egészet  alkot”31 –  vagyis  a  töredezett  régi 

értékből  egész  alkotása  a  magas  szintű  költői  tevékenység  egyik  záloga.  A „szétszórt, 

idomtalan” töredék ellenpontja nála a harmonikus egység – de hogy időről időre mégis van 

létjogosultsága a töredékes megnyilvánulásnak, azt két saját szövegéről szóló önreflexív 

megnyilatkozása jelzi.  A  francia klasszikai drámáról írt tanulmányában bocsánatot kér, 

mert „részletes és kimerítőbb tanulmány helyett csak töredékes vázlatot nyújtok, s mintegy 

előre lehangolom olvasóim várakozását és részvétét”,  de a tanulmány végén igazoltnak 

látja, hogy érdemes így is közreadnia, s hasonlóan szabadkozik töredékes jegyzetei miatt a 

Petőfiről szóló írása felütésében is (Petőfi Sándor és lírai költészetünk). A példákat olvasva 

tisztán  látszik,  hogy Gyulai  felfogásában a  töredék nem lehet  cél,  csak  szükséges,  bár 

vállalható rossz, amely felett szemet lehet hunyni, ha a meglévő anyag elég értékes. 

A  képlet  egyértelműnek  tűnik.  Mégis  kissé  elbizonytalanodunk  az  ismeretlen 

értékében, ha visszagondolunk A csárda romjai kapcsán már említett Gyulai-kritikára – 

arra, hogy Gyulai dicsérte a vers sokszólamúságát, azaz éppen azt a tulajdonságot, amelyet 

a töredékesség forrásaként tárgyaltunk. Főleg mivel a Petőfi-vers mellett egyéb példát is 

találunk  Gyulainál  arra,  hogy  a  töredékesség  válhat  a  művészi  kifejezés  magasrendű 

formájává  –  Gyulai  persze  nem könnyíti  meg  annyira  a  helyzetünket,  hogy a  töredék 

esztétikájáról  írjon  tanulmányt,  mégis  van  egy  izgalmas  szövegrész,  amit  érdemes  a 

példasorba emelni. Katona József és Bánk bánja című munkájában így ír Bánkról: „Mi jól 

jellemzi e néhány sor Bánkot, s mennyire megvan Katonában az a drámaírói sajátság, mely 

töredékesség és szaggatottságban kerekíti ki a fölzavart lélekállapot rajzát.” A Bánk bán 

persze  más  műfaj,  más  műnem,  szó  sincs  arról,  hogy  a  töredékverssel  kapcsolatban 

kapnánk poétikai  útmutatót,  a  szöveghely mégis  elgondolkodtató,  mert  több kérdést  is 

felvet. A töredékesség elfogadható, sőt, kifejezetten kívánatos, ha egy nagyobb műegész 

30 Gyulai Pál: Toldi estéje. Költői beszély hat énekben, Uo.
31 Gyulai Pál: Arany János,Uo.
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részeként  és  nem önálló  alkotásként  tekintünk rá?  Vajon ennek  a  felismerésnek volt-e 

szerepe abban, hogy a Fogytán van a napod bekerült a nagy műegészbe (az életműkötetbe) 

mint utolsó vers, mégsem tárgyalta soha Gyulai utolsó költeményként32? Valóban relatív 

„befejezettsége” miatt került be a vers a kötetbe vagy pedig azért, mert Gyulai nagyon is 

tisztában volt vele,  hogy a töredék is lehet fontos és megőrzendő közvetítő? Megannyi 

kérdés. 

A versről az eddigi talán legnagyobb hatású és legérdekesebb tanulmányt Szajbély 

Mihály írta, de érdemes kitérni Czibula Katalin értelmezésére is, amely új irányt mutat a 

szöveg töredékességének feltárásához. Mindkét elemzés azt igyekszik körüljárni, hogyan 

építkezik a töredék, milyen belső rend és milyen hiányjelenségek miatt válik töredékké a 

szöveg,  s  mindkét  tanulmány  megkísérli  pontosan  feltárni  a  töredékesség  sorról-sorra 

leírható  szerkezeti  következményeit,  ezt  a  nehezen  kézbe  fogható  problémát.  A 

továbbiakban  erről  a  két  szerkezetelemzésről  ejtünk  szót,  s  kiegészítjük  egy harmadik 

megfontolással,  amely  talán  termékenyen  járulhat  hozzá  a  töredéképítés  titkának 

feltárásához.   

Szajbély  elemzése  szerint  a  rímképlet  és  a  hangsúlyozás  (felező  hatosok 

szabálytalan  cezúrákkal)  mellett  a  töredékességet  egy  sorról  sorra  követhető 

mélyszerkezeti sajátosság okozza. A szöveg eszerint az értelmezés szerint először miniatűr 

verzióban alkotja meg magát, majd kitágítja méreteit, hogy világosan érthető nagyságúvá 

váljon, s e két verzió egymással való párbeszéde adja a szöveg feszültségét.  A verset így 

egy kis versre (1-4. sor) és egy nagy versre (1-18. sor) lehet felosztani, amely két egység 

különös,  megfelelésekkel és hiányokkal operáló kapcsolatban áll  egymással.  A kis vers 

első két sorának állításához a nagy vers 1-10. sora kapcsolható, a 3. sor kérdéséhez a 11-

14. sor kérdései, míg a 4. sorban megfogalmazódó válasz a nagy versben teljesen hiányzik. 

De nem csak a nagy versben van hiány, a kis  versből is hiányzik a nagy vers indokló 

funkciójú (5-10.) és késleltető funkciójú (15-18.) része.  

A kis versből hiányzó indoklást megkapjuk a nagyban, így a kis vers 
indoklás híján homályos, fölfüggesztve maradt válasza a nagy vers 
fölépült részének ismeretében világossá válik, s az utolsó törés után 
az olvasó azonnal odagondolja a végső választ: nincs tovább. Ez a 
csend mögé rejtőzött, kiíratlan válasz döbbenetesebb erejű, mintha a 
költő nyíltan fogalmazta volna meg. Mert az azt jelentené, hogy a 
deklarált nincs tovább ellenére mégiscsak volt tovább, hisz be tudta 

32 Szajbély Mihály: Vörösmarty utolsó töredéke, ItK, 1978/3: 303-320, 303.
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fejezni  a  verset.  így  viszont  a  csend  cáfolhatatlanul  jelzi,  hogy 
tényleg nem volt tovább.33

A vers eszerint a meggyőző és alaposan elemző olvasat szerint az utolsó nyolc sorban a 

továbblépés  lehetetlenségét  felismerő,  mégis  a  végtelenre  vágyó  szubjektum  képtelen 

feloldást találni, a vers így nem megnyugvást, inkább tragikus beletörődést tükröz. A verset 

Szajbély önmegszólító versként kategorizálja Németh G. Béla nyomán, aki ezt a verstípust 

azokra a szövegekre alkalmazza,  amelyekben egyszerre  van jelen a válság és az ebből 

fakadó számvetés igénye.34  

Czibula Katalin kitűnő elemzése35 elfogadja a Szajbély-féle töredékmagyarázatot, 

de  részben  szembe  is  helyezkedik  vele.  Czibula  a  „Fogytán  van...”  ismétléseit  tartja 

szerkezetelválasztó  elemeknek,  s  az  idő-  és  értékszembesítő  verset  a  Késő  vágy-gyal 

rokonítja, mégpedig azon az alapon, hogy az mintegy lírai előzményként „egy pozitívként 

értékelt és egy negatívnak felfogott emberi léthelyzetet állít szembe egymással. A kívánt 

világot a múltba helyezi, míg az elszenvedettet a jelennel azonosítja.”36 A Késő vágy abban 

rokon ezzel a verssel, hogy az ismétléses technikát aknázza ki retorikájában, egyszersmind 

a fogyó sorok eszközével is él: 12-10-8 soros szerkezeti egységekre bontható, ahol a fogyó 

sorok  a  beszűkült  életlehetőségek  szövegszintű  megnyilvánulásai.  De  Vörösmarty 

költészetében  több  olyan  verset  is  találhatunk,  amelyekben  az  ismétlés  és  a  sorfogyás 

összefonódása  hozza  létre  a  meghatározó  versszerkezetet  (A  magyartalan  hölgyhöz, 

Laurához,  Virág és pillangó), ezekben a szövegekben az ismétlés mindig egy szerkezeti 

elemen  (mondaton,  szólamon)  belül  helyezkedik  el.  A  Fogytán  van  a  napodban 

Vörösmarty „megtartja az ismétléses technikát, mondat elejére is helyezi, a fogyó sorokat 

is  hozzákapcsolja,  de az  ismétlés  nem egy szerkezeti  egységen belül,  hanem éppen új 

szerkezeti egység kezdetén helyezkedik el”37 A versszerkezet így a következőképpen épül: 

(8 sor jelen)–(6 sor jövő)–(4 sor múlt). A fogyó sorok ismét a beszűkült életlehetőségek és 

a beszűkült tudat kifejezői. A rímképlet sajátosságai is ezt a szerkezeti felépítést erősítik. 

Czibula  Katalin  nagyon  pontosan  rögzíti,  hogyan  van  hangsúlyosan  jelen  a  hiány  a 

33 Uo., 318. 
34 Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról, in: Mű és személyiség, Budapest, Magvető, 1970, 621-

671., 624-6.
35 Czibula Katalin: Fogytán van...? Gondolatok Vörösmarty utolsó töredékéről, ItK, 2006., CX, 1-2., 184-

190.
36 Szegedy-Maszák Mihály: Vörösmarty: Késő vágy, in: Világkép és stílus: Történeti-poétikai tanulmányok, 

Budapest, Magvető, 1980, 165–181, 165.
37 Czibula, I.m., 189.
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versben: „a válaszadás (...) kétsoros csendet ébreszt az olvasóban”38. 

A versvégi három pont éppen ezt a hiányt  is  hivatott  jelölni.  Nem mintha nagy 

szükség lenne rá, ha elfogadjuk akár a fogyó soros töredékelméletet, akár a kis-vers, nagy-

vers szerkezeti megoldását (akár mindkettőt), beláthatjuk, hogy a hiány akár írásjelekkel 

jelölt, akár nem – ott van. A sorszámolás és a versegységek kijelölése mindenképp fontos 

feladat,  mert  a  hiány  mélyszerkezeti  megjelenítésének  mikéntjére  ad  választ.  A verset 

olvasva  azonban  akkor  is  ott  tátong  a  mondatok  közt  megbúvó  hiány  és  a  versvégi 

félbemaradtság, ha nem fordítunk tudatos figyelmet a szerkezeti sajátosságokra. Az egyik 

eszköz, amely hozzájárul ehhez a hatáshoz, a verselés. A felező hatos, tizenkét szótagú 

verssorok  csak  visznek,  visznek  magukkal.  Nem  szenvedélyes  sodrás  ez,  de  nem  is 

nyugodt áradás, a viszonylag rövid sorok nem engedik el az olvasót, sorról sorra zuhanunk 

velük. Minél többször olvassuk a verset,  annál  erősebb lehet meggyőződésünk, hogy a 

tizenkét  szótagú  sorok  belül  is  kettéosztott,  nyugodt,  de  állandó  ritmusa  és  ennek  a 

megállíthatatlannak tűnő hangnak a megszakadása, elhallgatása adja a töredékes hatást. Az 

utolsó koppanás, az utolsó sor ott  visszhangzik az ürességben, a három pontban. A dal 

véget ér, mi mégis, akaratlanul is folytatnánk az ütemet.

     Vörösmarty élete utolsó éveit súlyosan betegen töltötte, nehezen tudott dolgozni, 

s a családnak folyamatos megélhetési gondjai voltak. Egy sikertelen gyógyvizes kezelés 

után erős rohamok törtek rá, végül 1855 novemberében az egész család felköltözött Pestre, 

ahol az állandó orvosi felügyelettől reméltek enyhülést.  Gyulai Pál életrajza szerint pár 

nappal a költözés után agyszélhűdés, azaz agyvérzés okozta halálát39. Vörösmarty tizenöt 

hónappal azelőtt így írt Tóth Lőrincnek: „Adósság, tehetetlenség, sánta remény, hidd el, 

alig nevezhető életnek; itt a lelki erő oszlop, melyről elpusztult a híd.”40 A belső tartás a 

konkrét  anyagi  és  szellemi  lehetőségek  nélkül  nem sokat  ér,  mint  a  híd,  aminek  csak 

pillérei állnak. Szorongató vég ez, a művészé, aki hosszú évekig nem ura teljes fizikai és 

szellemi  kapacitásának.  A  válság  többirányú,  Vörösmarty  sem  anyagilag,  sem  az 

alkotásban,  de  még  a  kettő  érintkezése  tekintetében  sem  találhatott  megnyugtató 

válaszokat,  hiszen  tízéves  kizárólagos  szerződésének  lejárta  után  nem tudott  műveinek 

kiadót  találni.  A  Fogytán van a napod az egyetlen Vörösmarty-vers,  amelyben pénzzel 

38 Uo., 190.
39 Gyulai Pál: Vörösmarty Mihály életrajza, 

http://mek.oszk.hu/04700/04740/html/gyulaivm0012/gyulaivm0012.html
40 Idézi: Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza
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kapcsolatos  szorongásról  olvashatunk.  Ebben  az  életszakaszban,  a  költő  halála  előtti 

években, nem csak az idő volt fogytán, de a javak is, s egyértelmű, hogy ezt a helyzetet a 

felesége  és  gyerekei  iránt  érzett  felelősség  tette  különösen  kínzóvá.  Százhatvan  év 

távlatából, az adatok, sőt a magánlevelezés ismeretében persze könnyű látni, hogy milyen 

kilátástalan helyzetben volt Vörösmarty 1855-ben, a vers valószínű keletkezésekor. Súlyos 

betegség, egy család, amelyről gondoskodni kellene, munkaképtelenség, szegénység, majd 

az év novemberében a vég. Ennyit  az életrajzról,  most nézzük,  a vers beszélője – aki 

természetesen nem lehet bizonyos saját jövője felől – vajon milyen érzelmeket közvetít a 

szövegben.

A  Fogytán van a napod válságvers, fájdalmas, meggyötört,  szomorú. Kezdetnek 

azonban  érdemes  alaposabban  megfontolni,  hogy  vajon  valóban  a  kilátástalanságig 

kiábrándult-e. A totális kilátástalanság ugyanis nem reménykedik és nem is nagyon kérdez 

– és ha kimondott reményt nem is találunk ebben a versben, kérdéseket igen: „Van-e még 

reménység,  /  Lesz-e  még  hajnalod?”.  A nyomorba,  a  végbe  beletörődött  beszélő  nem 

kérdezi azt,  hogy virrad-e még rá új nap,  a kilátástalanságnak nincs a horizontján ez a 

kérdés.  Itt  a  versben mégis  elhangzik.  Persze gyanakodhatunk erre  a  kérdésre,  főleg a 

harmadik sor után („Ha volna is, minek?”), amely nem hagy sok kétséget afelől, hogy még 

a lehetőségekkel,  idővel,  szerencsével sem tudna mit kezdeni a fizikailag és lelkileg is 

megtört beszélő. Ami viszont idekapcsolódó érdekes és elgondolkodtató mozzanat, az az 

utolsó  négy  sor  elhelyezése.  „Férfi  napjaidban  /  Hányszor  álmodoztál,  /  Büszke 

reményekkel / Kényedre játszottál!...” A felkiáltás íve, a múlt megidézése szinte kívánja, 

hogy a leírás ellentételezéssel folytatódjon: mi van most? Hogyan változtak az álmok, a 

remények?  Milyen érzéseket kelt ez? De folytatás nincs, csak három pont. Az utolsó négy 

sor utáni  visszhangos szünet egyébként  kitölthető,  mégpedig a  vers korábbi soraival:  a 

felkiáltásos múlt ellentéte az első sorral kezdődő kijelentő módos jelenleírás. A jelen idejű 

megállapítások  után  és  múlt  idejű  igéket  és  (így  is  olvashatók)  befejezett  melléknévi 

igeneveket  látunk,  amelyek  mind  egy  közelmúltban  lezajlott  változásokat  rögzítenek 

(megsürűdött, kiapadt, fáradt, leszakadt). 

Nem egyszerűen jelen-jövő-múlt hármasról van szó, hanem egy fokkal összetettebb 

idősík-szerkezetről. A régmúlt az utolsó négy sorban, a (közel)múlt a második négy sorban, 

a jelen az 1-4. és a 9-10. sorokban, a jövő a 11-14. sorokban jelennek meg. Fontos ez a 

négyesség,  mert  plasztikusabbá  válik  általa  a  kilátástalanság  folyamatszerűsége,  hiszen 
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nem  egyszerű  szembeállítás  történik,  hanem  a  fizikai,  szellemi  és  lelki  romláshoz 

vezetőutat  írja le a vers. Ez a folyamat spirálszerű,  a teljes leszűkülés,  beszűkülés felé 

vezet. Az egyik dolog, ami érdekessé és végső soron töredékké teszi a szöveget, az az, 

hogy a spirál nem egészében ábrázolódik, nem a múlt tág lehetőségeitől jutunk el a jelen 

fojtogató szorításához. Az idősíkok, a kronológia átrendezésével mintha felszabdalódna a 

spirál  és  a  szűkebb-tágabb  koncentrikus  körök  újrarendezése  után  a  múlt,  azaz  a 

legszélesebb  kör  lesz  az  utolsó  felfűzött  elem.  Emiatt  van  ilyen  végtelen  nyitottság, 

lezáratlanságérzés a szöveg végén, emiatt érezzük, hogy hiányzik a következő taktus, hogy 

talaj nélkül is, de futna tovább a gondolat. A rövid sorok és a verselés csak erősítik ezt a 

hatást, a felszabdalt spirál így még inkább szuggesztívvé válik. Az újrafűzött időspirál, úgy 

gondolom, a töredékesség kulcsa – de azt is fenntartom, hogy ez az állítás tulajdonképpen 

nem mond ellent a másik két szerkezeti  alapú töredékanalízisnek, a versnek talán pont 

abban  rejlik  titka  és  ereje,  hogy  fragmentaritására  párhuzamosan  több  különböző 

magyarázat is létezhet.

A Fogytán van a napodnak több Vörösmarty-vershez is felfedezték kapcsolódását. 

A  Délsziget és  a  Magyarvár töredékessége,  a  Késő  vágy  fogyó  soros  technikájának 

jelentésképzése,  az  Előszó gondolati  fragmentaritása  és  jelen-múlt  képe  remek  alapot 

kínálnak az együttolvasásra. A továbbiakban egy olyan megfigyelésről lesz szó – hosszabb 

távon a töredékesség körüljárásához kapcsolódóan –, amely ezt az utolsó  utáni verset az 

utolsó vershez, A vén cigányhoz köti. 

A vén cigány  alapszituációja a „cigányozás”, egy olyan szolgáltatás, amelyben a 

vendég,  azaz a  beszélő  folyamatosan  instruálja  a  zenészt,  akinek  az  a  legfontosabb 

feladata,  hogy  muzsikával  fejezze  ki  a  megrendelő  érzelmeit.41 A  cigányzenész 

előadóművész,  tehát  nem elsősorban alkotó  művész,  sokkal  inkább a  színésszel  rokon, 

akinek  talán  még  fontosabb  is,  hogy  közönségére  hangolódjon,  mint  az,  hogy  saját 

interpretációját érvényre juttassa. A versben az én és a zenész közti viszony hangsúlyosan 

hierarchikus, mivel a beszélő (feltehetően) megvásárolta a zenész szolgáltatását („megittad 

az árát”), elvárja, hogy kívánságai szerint alakuljon a műsor.  Az (előadó)művész és a költő 

persze nem egy kategória, előbbi az értelmezéssel teremt, utóbbi alkotással – de művész 

mivoltuk rokonítja őket. Az értelmezések gyakran tárgyalják önmegszólító versként A vén 

41 Gintli Tibor: Kollokvialitás és pátosz, in: A vén cigány, szerk. Fűzfa Balázs, Szombathely, 2012, 82-96., 
85.
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cigányt, a zenészt és a beszélő alakját mintegy egymásra csúsztatva. Az érintkezési pontok 

világosak,  elég,  ha  a  régi  korok  lantosaira  és  kobzosaira  gondolunk,  akik  az 

előadóművészet és a költészet metszetében alkottak.  A vén cigányban azonban nincs szó 

direkt önmegszólításról, csupán a két szerep egymásba játszásáról. A Fogytán van a napod 

valóban tiszta példája a csoportnak, ebben a versben viszont érdemesebb a kézenfekvőbb 

megoldáshoz  ragaszkodnunk,  azaz  két  külön  személyként  kezelnünk  a  cigányt  és  a 

beszélőt.   

Először, az alapvető vonalak tisztázása végett megállapíthatjuk, hogy a versben a 

bor, a zene és a mámor van megjelölve mint a közelgő halálérzet, a fogyatkozó idő, a 

nemzeti  és  egyéni  tragédiák időleges  elfeledésének lehetséges  eszközei.  A képek egyre 

nyomasztóbbak és riasztóbbak, a hatodik versszakra biblikussá nő a nyomor és a szenvedés 

rajza. De nem is rajz ez, a hangok, a hangutánzó és hangfestő szavak olyan érzékletesen 

sorakoznak  egymás  után,  hogy  az  szinte  zenei  élményt  teremt.  Az  utolsó  versszakra 

érkezik  a  feloldás,  a  lecsendesülés,  noha a  remény és  a  szebb jövőbe vetett  hit  valós 

indoklását  nem  találjuk,  talán  csak  annyit,  hogy  a  vész  után  el  kell,  hogy  jöjjön  a 

megnyugvás. 

A két vers, A vén cigány és a Fogytán van a napod összekapcsolására nem (csak) 

közeli keletkezési idejük szolgáltat alapot, hanem szókincsbeli egyezésük is. A mindkét 

versben megtalálható kifejezések fontos gondolati csomópontokat jelölnek, s mivel végső 

soron a töredékhez vezetnek, érdemes a legfontosabbakat egyenként végigvenni. Ehhez a 

vizsgálathoz a kiindulópontunk egy feltűnő, ismétlődő kép lesz.  A vén cigányban ezt a 

felszólítást  olvassuk:  „Véred  forrjon  mint  az  örvény  árja,  /  Rendüljön  meg  a  velő 

agyadban”42,  a  Fogytán van a napodban pedig ezt  a kijelentést:  „Véred megsürűdött,  / 

Agyvelőd kiapadt”. Vér és agyvelő, egymás utáni sorokban és két versben, amelyek ha 

nem  is  egymás  után  vagy  pontosan  egy  időben,  de  mindenképp  egymáshoz  közel 

keletkeztek. A vér és az agyvelő meghökkentő, a testnedvet és testrészt mint az élet és a 

szellem szinonimáit használó kifejezések. Váratlanul erős, szinte homéroszi csatajelenetet 

idéző képek, amelyek lerántanak, talán még el is borzasztanak. A borzadáson túl azonban, 

ha szeretnénk megérteni ezt a képet, ráadásul másfél évszázad távlatából, érdemes jobban 

megvizsgálni egyrészt a Vörösmarty-életművet, másrészt kortárs szövegeket. A két említett 

versen túl még egy Vörösmarty-versben találhatunk példát a vér és a velő előfordulására, 

42 Vörösmarty: Összes költeményei, I.m., 524. 
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az  Emlékkönyvbe című,  1849-es  szövegben  (bár  elképzelhető,  hogy  ez  a  példa  nem 

agyvelőre, hanem csontvelőre utal): 

Ily férfitól, nemes hölgy, mit kivánsz
Emléklapodba? Inkább adj nekem
Hitet, sejtelmet, egy reménysugárt,
Hogy el nem vész, hogy él még nemzetem.
Koldulni járnék ily remény-hitért,
Megvenném azt velőm - és véremen.
Imádkozzál - te meghallgattatol -
Az tán segíthet ily vert emberen.43 

Egyéb szöveghelyeken persze sokszor olvashatjuk azt a szót, hogy vér44,  sőt, a  velőre is 

találhatunk példát45, de a kettő, az agyvelő és a vér csak ebben a három versben szerepel 

együtt. De vajon csak a mai érzékenységnek – vagyis, mivel az általánosítás valószínűleg 

helytelen:  az  én érzékenységemnek – meglepő-e a  kifejezés,  főleg az agyvelő  ismételt 

használata?  Rögtön  leszögezhetjük:  valószínűleg  igen.  Kisfaludy  Sándor  költészetében 

például számos kiváló  velő-előfordulást találunk („Mert sem szív nincs kebelében, /Sem 

velő szűk agyában.”), de (ugyancsak) a Himfyben a vér és velő kettőse is szerepel:  „Bár 

keserű könnyeimmel / Vérem s velőm kifolyna! (…) Míg bennem vér s velő lesz, / Búmon 

semmi ki nem tesz.”46. Kisfaludy Károlynál ezt olvashatjuk: „A' hevült vér, a' feszült velő 

a' fájdalmat valóvá teszik, mikor a' félelemtől kábulva elcsüggedsz”47, Széchenyi pedig egy 

nem  kívánt  haza  képének  festése  közben  arról  ír,  hogy  nehéz  lenne  olyan  ember 

kegyelmétől függeni, aki „a sorstul privilegiált, kiben sokszor se velő se sziv, csak testi 's 

lelki gyengeség”48. 

A „vér  és  velő”  a  korszakban  tehát,  úgy tűnik,  nem volt  annyira  plasztikus  és 

fizikalitásában megdöbbentő szófordulat, mint két évszázaddal később. Sőt, a hevenyészett 

felmérés arra utal,  hogy nagyon is gyakori képpel állunk szemben. A példákban a velő 

vagy a bátorság, elszántság, vagy a józan ész, a szellemi jelenlét szinonimája, a szív és a 

velő,  illetve  a  velő  és  a  vér  gyakran társuló  fogalmak annak leírására,  hogy az  egyén 

legfontosabb,  legmélyebben  lakozó,  lényegi  tulajdonságairól  van  szó,  voltaképpen  a 

43 Uo., 513.
44 a Zalán futásában például 
45 Az éjféli ágy („De szemében a leánynak / Tiltó tűz ragyog, / Mondhatatlan, mely velőkön / S lelken 

átlobog”)
46 Kisfaludy Sándor: Himfy, http://mek.oszk.hu/00700/00734/00734.rtf.
47 Kisfaludy Károly: A betegek, in: Kisfaludy Károly minden munkái, 4. kötet, szerk. Schedel Ferencz, Pest, 

Kilián György,  1843, 15.
48 Széchenyi István: Világ vagyis felvilágosító töredék, Pest, Landerer, 1831., 401.
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hagyományos emberi értékrend alapjairól. Persze a tágabb kontextus ismeretében sem lesz 

kevésbé  érdekes  A  vén  cigány és  a Fogytán  van  a  napod idézett  szövegrészleteinek 

összehasonlítása, ugyanis a lényeg ugyanaz marad: a Vörösmarty által ritkán használt kép 

ismételt előfordulása a két vers közti kapcsolódást hangsúlyozza. 

A  Fogytán van a napodban az  öndefiníció  fontos  mozzanata,  hogy a  költőként 

szólítja  meg  magát  a  beszélő.  Nem apaként,  férjként,  aggódó  hazafiként  vagy az  élet 

értelmét  kereső  filozófusként,  hanem –  költőként.  Az  egész  vers  így  az  alkotó  ember 

dimenziójában lesz értelmezhető, minden más funkció, szerep másodlagossá válik. „Véred 

forrjon  mint  az  örvény  árja,  /  Rendüljön  meg  a  velő  agyadban”,  kiáltja  a  beszélő  a 

zenésznek,  „Véred  megsürűdött,  /  Agyvelőd  kiapadt”  állapítja  meg  a  szegény magyar 

költő. Az első idézet annak a képességét írja le, hogy az egyén hogyan tudja átadni magát 

teljesen  a  (művészi,  zenei)  szenvedélynek,  hogyan  tud  átlényegülni  és  feloldódni  az 

önkifejezésben. A második idézet, a fragmentumé, a totális képtelenség kifejeződése, mind 

a  tettrekészség  (vér),  mind  a  szellemi  lehetőségek  (agyvelő)  hiányoznak,  már  sem  a 

fizikumra, sem az intellektusra nem lehet megmentőként számítani – ami az első idézetben 

a  szenvedélyhez,  a  teremtéshez  szükséges,  a  másodikban  használhatatlan  és  halott, 

tulajdonképpen az egyik legfontosabb hiány a versben. A vén cigány második versszakában 

ez az idézet úgy folytatódik, hogy a beszélő egészen kivételes átváltozásra szólítja fel a 

zenészt  –  erre  a  másik  vers  megtört  költője  a  hiányjelenség  miatt  képtelen  lenne  –, 

mégpedig úgy, hogy az könnyen felidézheti az egyik legismertebb romantikus fragmentum, 

a  Kubla Khan zárósorait. „Szemed égjen mint az üstökös láng, / Húrod zengjen vésznél 

szilajabban” – folytatja  a beszélő a második két sort,  míg a Coleridge-versben a költő 

szent  átlényegülése  láttán  így kiáltanak:  „His  flashing  eyes,  his  floating  hair!”  (Szabó 

Lőrinc fordításában: „Szeme villám! haja libeg!”). Az átváltozás minkét esetben konkrét 

testi jelekkel jár, csak Vörösmartynál a beszélő lényegíti át a zenészt, Coleridge-nál pedig a 

művészt látják a kívülállók hasonlóan. 

Ráadásul az érdekes szókincsbeli egyezéseknek ezzel koránt sincs vége. Pap Kinga 

tanulmánya49 arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy  a  vén jelzős  szerkezetben  csak  három 

Vörösmarty-versben található meg, a Márk Bandiban, A vén cigányban és a Fogytán van a  

napodban. Ez izgalmas felfedezés is lehetne, de az alaposabb vizsgálat bebizonyítja, hogy 

49 Pap Kinga: A nyelvi agresszió mint az „Elfojtott sohajtás” poétikai verbalizációja, in: A vén cigány, 
szerk. Fűzfa Balázs, 152-166, Szombathely, Savaria University Press, 2012., 159.
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az állítás (sajnos) nem igaz. Ha a nagyobb epikai műveket nem is tekintjük, a felsorolt 

három szövegen kívül számos egyéb vers is van, amelyben szerepel a vén szó, mégpedig 

főleg  jelzős  szerkezetben  (Az  sors  és  a  magyar  ember,  Névnapi  köszöntés,  Toldy 

Csepelben,  A katona,  A templomba záratásomkor, Mely hős ez...,  A tihanyi visszhang, Az 

ősz  bajnok,  Előszó).  Sajnos  –  mert  ha  valóban csak  ebben a  két  versben  és  még egy 

példában  találkoznánk  a  vénnel,  az  valóban  különös  jelentőséget  kölcsönözne  a 

szóválasztásnak. Így sincs okunk csüggedni, ha nem is egyedi a Vörösmarty-életműben A 

vén cigány és a  Fogytán van a napod vénje, azért mindenképp érdekes ez a szókincsbeli 

egyezés  is.  Különösen  azért,  mert  mindkét  versben  a  megszólított kapja  jelzőként,  az 

egyikben a zenész, aki maga sosem szólal meg, csak állja a monológot, a másikban pedig a 

költő  saját  öltözéke.  Mindkét  szövegben  súlyos  ez  a  szó,  a  földhöz  szegez.  A cigány 

öregségét Vörösmarty ráadásul a címbe emeli, s ezzel létrehoz egyfajta befogadói elvárást 

– arra számítunk, hogy időn merengő tapasztalatot, életvégi összegzést kapunk a zenész 

karakterétől. Nem egészen ez történik. Ami kevés a szövegben a zenészre vonatkozik, az a 

korával kapcsolatos. „Húzd, ki tudja meddig húzhatod, / Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot”, a 

refrén olyan párbeszédpartnert fest, aki vagy tudatában van a múló idő szorongatásának, 

vagy nem, de akit a beszélő mindenesetre az öregedés megszemélyesítőjeként láttat. A vers 

ugyan nem önmegszólító, de ezen a ponton nagyon is érthető, miért csúszik egymásra sok 

értelmezésben  a  cigány  és  a  beszélő  alakja:  bizonyos  fokú  azonosulás  mindenképp 

érzékelhető. A Fogytán van a napodban nem személy kapja a jelzőt: „Fáradt vállaidról / 

Vén gunyád leszakadt”,  de  egyértelmű a  névátviteles  kapcsolódás  a  gúnya  és  viselője 

között.  A  lemeztelenedett,  megfáradt  beszélőre  ugyanúgy  vonatkozik  a  jelző,  mint 

hasznavehetetlen öltözékére.

A  közös  szókincselemek  listáján  ott  szerepel  a  bor  is:  A  vén  cigány első 

versszakában („Tölts hozzá bort a rideg kupába”), a refrénben („Sziv és pohár tele búval, 

borral”) és a záróstrófában („Szűd teljék meg az öröm borával”). Az első két idézetben a 

bor a mámor előidézője, amely megszabadít a valóságtól. Az utolsó versszakban az öröm 

bora egészen más: szinte biblikus jelentést hordozó összetétel. Az Újszövetségben a bor 

mint az öröm és az ünnep szinonimája jelenik meg, különösen a János evangéliumában 

olvasható kánai menyegző története és Jézus szőlőtőke-parabolája kapcsán. Ha ebből az 

evangéliumi képből indulunk ki, a bor kettős jelentésben él a versben, maga is átlényegül. 

A töredékben egyszer szerepel a bor, a „Fogytán van a borod” sorában. Az előző versben 
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fellelt kettős jelentés kapcsán elgondolkodhatunk, hogy a Fogytán van a napodban vajon a 

mámor átforrósító bora, vagy az öröm bora látszik lassan elapadni. Olvashatjuk úgy is, 

hogy mindkettő: az összecsengés mindenesetre figyelemreméltó.

További  egyező szókincselem a  remény.  A vén cigány negyedik  versszakában a 

remény „vakmerő”, azaz nem reális, nem belátható és nem beteljesülő. Egy olyan zaklatott 

és  felzaklató  felsorolásban  szerepel,  amely  csupa  megszemélyesítésből  áll,  tragikus, 

szomorú vagy riasztó fogalmakból. A remény, nem nevesítve ugyan, de visszatér az utolsó 

versszak csendesülésével, bár, erről már esett szó, nem kifejtetten, hanem mintegy az örök 

körforgásba vetett bizalom tükreként. A Fogytán van a napod reményéről volt már szó, ott 

először kérdésben szerepel a szó és a jelenre-jövőre utal, aztán felkiáltásban és a múltra – a 

töredékesség legfontosabb eszköze, az idősíkcsere miatt azonban a remény létezése ha nem 

is teljesen elvetett, de legalábbis aggasztóan kétséges. 

A  két  vers  szókincsbeli  érintkezése  nem  véletlenszerű  jelenség,  hanem  annak 

bizonyítéka, hogy a szerzőt ugyanaz a gondolatkör foglalkoztatta, s végső soron hasonló 

építőköveket használt fel a két vers megalkotásához. Azért is lehetünk biztosak ebben az 

állításban, mert a felsorolt és összevetett kifejezések (vér és  velő,  vén,  bor,  remény) nem 

csak amúgy mellékesen szerepelnek a két versben, hanem a szövegek súlypontjaiként is 

olvashatók, ha szerepük nem is kizárólagos és egyedüli. Az, hogy a két vers ugyanazokat a 

gondolatokat,  félelmeket,  életkérdéseket  járja  körül,  persze  nem  jelenti  azt,  hogy 

megoldásaik, válaszaik (ha vannak) is egyformák. Összecsengéseik, egyező kifejezéseik 

mindenesetre  figyelemreméltóak,  mert  segítenek  feltárni,  hogy  milyen  gondolati 

csomópontok  mentén  jöttek  létre  az  időben  valószínűleg  egymáshoz  közel  születő 

szövegek.

A Fogytán van a napod keletkezési dátuma ismeretlen, A vén cigányé valószínűleg 

1854 július-augusztusára  tehető.  Mivel  vizsgálatunk fókuszában a  töredék áll,  érdemes 

megvizsgálni,  hogy  a  két  versben  milyen  hiányok  szerveződnek.  A  vén  cigány 

értelmezéséhez releváns az üres helyek poétikáját felhasználni, ezt megtehetjük a hiányzó 

kapcsolódások retorikai  szempontú  vizsgálatával  is,  az  enthüméma,  az  aszindeton és  a 

katakrézis  alakzatainak  segítségével.50 A  hiány  mindenképpen  fontos  jelentésképző  a 

versben, mert mindent átjáró, gondolatot és hitet megrengető bizonytalanságot hoz létre. A 

50 Kappanyos András: Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja, in: A magyar irodalom történetei 
1800-tól 1919-ig, I.m., 341-354., 343-4. 
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Fogytán van a napodban másfajta hiányokkal találkozunk, nagyon is konkrétan számba 

vett,  megfogalmazott  üres  helyekkel.  Ha  közvetlenül  A vén  cigány után  olvassuk,  azt 

tapasztalhatjuk, hogy az előbbi vers túlfeszítettsége, majd reményteljes feloldása után az 

önmegszólítás és a valóság következnek. A vén cigány a szimbolikus nyelv határára ért, a 

Fogytán  van  a  napod… pedig  az  e  határon  túli  elsivárosodás  tudomásul  vételének 

bizonyítéka.  A vers  valósága  nem  pokoli,  nem  izzó,  nem  biblikus,  de  nem  is  tud  a 

feloldásban  olyan  őszintén  reménykedni.  A vén  cigány alkotója  úgy helyezi  egymásra 

építőköveit, hogy a mű nehezen hihető, mégis reményteljes befejezésben csúcsosodjon ki, 

míg a Fogytán van a napod alkotója – noha a kövek részben meg is egyeznek –, belátja, 

hogy  képtelenség  egyszerre  kifejezni  a  valóságot  és  befejezni  az  épületet.  Az  építés-

metafora  csak  eddig  működik,  a  Fogytán  van  a  napod ugyanis  sosem  lehet  egész, 

mégpedig  nem  azért,  mert  félbehagyták  a  „vége”  előtt,  hanem  azért  mert  olyan 

felismerésekkel foglalkozik, amelyek lehetetlenné teszik a lekerekített megnyilatkozást. A 

vén cigány megpróbálta, a  Fogytán van a napod belátja, hogy nincs más út. Vörösmarty 

utolsó  (?)  verse  töredék  és  szándékosan  az,  a  szerkezet  sajátosságai  és  az  idősíkok 

egymásra  épülése  olyan  tudatosságról  árulkodnak,  amely  valószínűtlenné  teszi  a 

„befejezetlenség” szándéktalan voltát. 
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SZENDREY JÚLIA: MIÉRT VAN ÍGY?

Ha vissza élés van, mely káros, irtsad a gúny és kritika 
fegyverével: de a nőiróság ez nem visszaélés, ez csak 
olyan, mint a középkori nőkardoskodás, – sem árt sem 
használ.

Arany János Gyulai Pálnak

A  fiatal  Byron  útkijelölő  töredéke  és  az  életvég  szorító  tudatában  kérdező 

Vörösmarty-fragmentum beszélői, s az élethelyzet és a hang, amelyen megszólalnak, nem 

is különbözhetnének jobban. Mégis, szövegeiket összeköti az életválság – a nyitás és a 

zárás krízisének tapasztalata. Mindketten szakadékba pillantanak, amikor saját jövőjüket 

mérlegelik, s ennek közvetlen következményeként a töredék jelentésteremtő ereje válik az 

egyetlen lehetséges kifejezési formává. Nincs ez másképp harmadik szövegünk esetében 

sem. Szendrey Júlia verse válságvers, nem a karrierkezdeté vagy az életvégé,  hanem a 

megélt  mindennapoké,  a  vágyak  és  a  valóság  ütközésének  kríziséé.  Szendrey 

fragmentumának válsága  nagyon különbözik  Byronétól  és  Vörösmartytól,  de  nem csak 

abban,  hogy  sokkal  inkább  magánéleti  hangsúlyú.  Abban  is,  hogy  olyan  problémával 

találkozunk benne, amellyel sem a kezdő, nagy reményeket dédelgető angol férfiköltőnek, 

sem az alkotói sikereket és elismerést magáénak tudó magyar férfiköltőnek nem volt soha 

a horizontján: egy alapvető, irodalmi pályával és lehetőségekkel kapcsolatos kétellyel. A 

szövegválasztást, mint eddig is, most is az az elvárás irányította, hogy a nagyon különböző 

szövegek közös jegyeinek feltárásával megtaláljuk a töredéket irányító mintát, azt a témát 

vagy jelenséget, amely különösen vonzza a töredékes formát. De több ez, mint vonzalom: e 

művek esetében (is), úgy tűnik, a fragmentaritás a téma egyenes következménye.     

Ma már talán nem szükséges azzal indítani Szendrey Júlia irodalmi munkásságának 

tárgyalását, hogy leszögezzük, több volt, más volt, mint a „bírom végre Juliskámat” és az 

„ezerszer, Júlia” kétdimenziós, keresztneves költőfelesége. A recepciótörténet egyes elemei 

és Szendrey változó megítélésének  ismerete mégis igen fontos, ha költői tevékenységét 

vizsgáljuk, különösen, ha olyan versét és naplójegyzeteit, amelyek az egyéni boldogulással 

foglalkoznak.  Az  eddig  tárgyalt  szerzők  mindegyike  –  saját  hazájában  legalábbis  –  az 

irodalmi hagyományba és a kulturális emlékezetbe mélyen beépült költő. Noha Szendrey 

Júlia neve Petőfi vonatkozásában a nagyközönség számára is jól ismert, irodalomtörténeti 
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pozíciója  egészen  más,  mint  eddigi  így  ebben  a  fejezetben  a  pályaválság  tárgyalása 

kapcsán a szövegek története és a kortárs recepció is nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. 

Az elmúlt két évtizedben az irodalomtörténet-írás egyre nagyobb figyelmet fordít a 

XIX. századi női irodalom történetére, vitáira, sajtóval és közönséggel való kapcsolatára, s 

ezzel párhuzamosan Szendrey helye és szerepe is pontosabban körülhatárolható a kortárs 

irodalomban és a kortárs nőírók körében.51 Ha a XIX. századi magyar nőköltészet egészét 

nézzük,  az  eredmények  azonban  továbbra  is  legalábbis  bővíthetőnek  tűnnek  és  ebben, 

nyilvánvalóan,  a  szakma is  egyetért.  A legnagyobb kiterjedésű fehér  foltok nem a nők 

kultúrtörténeti  szerepének megítélésében vannak – hiszen ezen a  téren számos komoly 

kutatómunkára épülő,  nagyívű tanulmány született  –,  inkább a fellelt  szövegek magyar 

irodalmi és világirodalmi kontextusban való elhelyezése, monográfiák és legfőképpen a 

konkrét  művek  elemzése  az,  amit  sokan  szívesen  olvasnánk.  Az  ehhez  vezető  első 

lépcsőfok pedig mi más lenne, mint a szövegkiadás. Ehhez kapcsolódóan nézzük először 

röviden  Szendrey  Júlia  még  életében  publikált  szövegeinek  történetét  –  egy  olyan 

történetet,  amely segít jobban megérteni, mit jelenthettek számára az olyan kifejezések, 

mint költő, írás és pálya. 

Szendrey Júlia  irodalmi  pályafutása  még  akkor  kezdődött,  amikor  a  tizenkilenc 

éves fiatal  nő Petőfi  felesége volt  – és ez a pályakezdés természetesen nem is lehetett 

független Petőfitől. Jókai, aki 1847 júniusától az  Életképek szerkesztője volt, elindított a 

lapban egy  Hölgysalon című rovatot.  Ennek első megjelenéskor tudatta  a közönséggel, 

hogy „rövid  év  alatt  költő  barátunk  hölgyének  nevében  olly  csillagát  fogjuk  látni  a 

szépirodalomnak, melly még az övére is fényt veten”52 – azaz beharangozta az akkor már 

nagy közönségsikert magáénak tudó Petőfi feleségének fellépését, ráadásul nem mással, 

mint  naplórészleteinek kiadásával.  A beharangozó természetesen legalább annyira  a lap 

marketingjét  szolgálta,  mint  az  irodalom  új  csillagának  leleplezését.  Petőfi  akkoriban 

jelentette meg az Úti jegyzeteket, így azok és Szendrey Júlia naplójegyzetei tulajdonképpen 

párhuzamosan lettek olvashatók, akárcsak egy több részből álló szerelmi történet epizódjai. 

A  Petőfi-házaspár  írásairól  eszünkbe  juthat  egy  másik  szerelmespár  közös  útinaplója 

harminc  évvel  korábbról  –  Mary és  Percy Shelley  History  of  a  Six  Weeks'  Tour című 

könyve, amely Mary, Percy és Claire Clairmont két európai utazását írja le. Ez az útinapló 

51 Szendrey Júliával kapcsolatban külön kiemelendők Fábri Anna és Gyimesi Emese kutatásai; Salgó Ella a 
világirodalmi párhuzam felrajzolásával; Csetriné Ungvay Klára a pályakép-kísérlettel. 

52 Jókai Mór: Hölgysalon, Életképek, 1847. II. 11., 56
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Percy előszavát, naplójegyzeteket, négy levelet és Percy Shelley Mont Blanc című versét 

tartalmazta.  A szövegeket  Mary Shelley szerkesztette,  írta  át  és  állította  össze:  ez és  a 

Petőfiéknél  megfigyelhető  szerkesztői  tevékenység  talán  érdemes  lenne  összehasonlító 

vizsgálatra  is.  Szendrey  Júlia  koltói  naplójából  ugyanis  Petőfi  másolta  ki  a  megjelent 

részleteket  –  sőt,  apróbb  változtatásokat  is  eszközölt  rajtuk,  tulajdonképpen 

megszerkesztette  a  szövegeket.  A Petőfi-Petőfiné  (mintegy  his  and  hers)  szövegkiadás 

illeszkedett  ahhoz  az  írói  feladatkörhöz,  amit  Petőfi  és  Jókai  is  vallott,  azaz  egyfajta 

termelő jellegű munkához, amelynek része volt, hogy az „író mint pozitív iparlovag (…) 

állandó termelésével (azaz kínálatával)  a piacon állandó keresletet gerjesszen és tartson 

fenn”53 saját  egzisztenciája  megteremtése  érdekében.  Fábri  Anna  szerint  a  múzsa 

megszólalása szokatlan, sőt, példátlan jelenség volt az akkori magyar irodalomban, s ezt 

Szendrey is pontosan tudta és értette.54 Petőfinének – ezen a néven publikált – nem volt 

ellenére  a  szerep,  sőt,  tudatosan  alakította  azt.  A naplórészletet  követően  decemberben 

megjelent  a  később németre  is  fordított  Ábránd című  „fantáziadarab”,  amely felépített 

szerkezetű, önálló prózai mű a nő boldoguláshoz való jogáról. A felfokozott érzelmekben 

gazdag írásoknak nagy rajongótábora lett,  noha akadtak olyan vélemények is, miszerint 

túlzottan  intim  és  túl  nagy  betekintést  enged  magánéletükbe.  Ráadásul  „szakmabeli” 

vélemények,  ilyen volt  például  Kánya Emília,  a  Családi  Kör későbbi  szerkesztője,  aki 

önéletírásában  visszaemlékezett,  hogy  mennyire  bántotta  szemérmességét  Petőfiné 

kitárulkozása55. És ilyen volt Gyulai Pál is – de róla később. 

Szendrey  Júlia  első  publikált  verse  A  három  rózsabimbó volt,  amelyet  1857 

szeptemberében közölt  a  Napkelet.  Mire  ez  a  vers  megjelent,  már  számos költeménye 

készen állt, ezt az MTA Kézirattárában megtalálható kéziratos versgyűjteményéből tudjuk, 

amelynek legtöbb darabja 1856-ban keletkezett. A verseskönyv azonban sokáig ismeretlen 

volt még az irodalomkutatás előtt is. Amikor Mikes Lajos 1930-ban publikálta a Szendrey 

Júlia ismeretlen naplója, levelei és haláloságyán tett vallomása című kötetet, a verseket 

nem  tette  közzé,  csupán  az  életrajzi  szempontból  fontosnak  tartott  anyagot  „Júlia 

levelesládájából”  –  ezzel  tulajdonképpen  Szendrey  történeti  rehabilitálását  célozta.  A 

Mikes  közölte  írások  mellett  költemények,  töredékek,  fordítások  és  elbeszélések  is  a 

53 Margócsy, I.m., 1999, 52.
54 Fábri Anna: A szép tiltott táj felé”: A magyar írónők története két századforduló között (1795-1905), 

Budapest, Kortárs, 1996, 174.
55 Kánya Emília: Réges-régi időkről. Egy 19. századi írónő emlékiratai, szerk. Fábri Anna, Kiss Bori, 

Budapest, Kortárs, 1998, 88.
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hagyaték részét képezték, ezek azonban továbbra is kéziratban maradtak – mindmáig, noha 

2012-ben Gyimes Emese részletes és alapos tanulmányt56 közölt a kéziratokról és azóta 

több  vers  is  megjelent  nyomtatásban57.  A tollal  és  ceruzával  írt,  pontosan  dátumozott 

verseskötetben  negyvenkilenc  vers  szerepel,  az  időközben  nyomtatásban  is  megjelent 

verseknél a megjelenés helye is rögzített. Szendrey negyvenévesen, hosszas betegség után 

halt meg, s halála előtt Tóth Józsefre, az utolsó időszakban mellette álló fiatal tanítóra bízta 

kéziratait,  a  kiadási  joggal  együtt.  A kéziratkötetben fellelhetőek olyan módosítások és 

megjegyzések is, amelyek feltehetően egy jövőbeni publikálásra készítették elő a szöveget, 

ezek részben Szendrey Júlia, részben Tóth József kézírásával maradtak fenn. Tóth azonban 

sosem adta ki a kötetet, s ennek okát csak találgatni lehet.  

Szendrey Júlia versei gyakran mély belső ellentétet tárnak fel, olyan kettősséget, 

amelyben a külvilág felé mutatott álarc és a belső világ sehogy sem illeszkednek, a maszk 

fájdalmas ellentmondásokat, szerepproblémákat, elégedetlenséget és bizonytalanságot rejt. 

A  kibékíthetetlennek  tűnő  ellentét  következménye  olyan  frusztráció,  tehetetlenség  és 

nyugtalanság, amelyek különös erővel sugároznak át ezeken a szövegeken. A versekben 

gyakran találkozunk a halálvággyal, amely legtöbbször az élet egzaltáltságával szemben 

álló nyugalom megtestesítője. A költeményekben és  feljegyzésekben nyomon követhető 

repedések  két  megremegő  életpillér  nyomán  keletkeznek:  a  válságot  a  fájdalmas 

magánéleti  tapasztalatok  és  csalódottság,  valamint  a  munkával,  írással,  irodalommal 

kapcsolatos bizonytalanságok okozzák. És persze a kettő érintkezési pontja, a XIX. századi 

női szerep nehezen felfeslő kötése. 

A nőírókkal kapcsolatban kirobbant vita érdekes lenyomata a szerepproblémának58, 

ezért érdemes megemlékeznünk róla. A vita kirobbantója Gyulai Pál volt, akit 1858-ban 

közvetlenül  Majthényi  Flóra  és  Szendrey  Júlia  bírálata,  közvetetten  pedig  a  nőírók 

nagyarányú  megjelenése  késztetett  háromrészes,  Irónőink című  cikksorozatának59 

közlésére a Pesti Naplóban. Gyulai leginkább vitát szító meglátása az volt, hogy a nőírókat 

általánosítóan  a  dilettantizmussal  és  a  magukat  a  kritikai  kánonok  fölé  helyező 

törekvésekkel  azonosította.  A vitában  ehhez  kapcsolódóan  egy  igen  fontos  kétirányú 

56 Gyimesi Emese: Szendrey Júlia versgyűjteménye a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában, ItK, 
116(2012), 83-91.

57 2000, 2013/2., http://ketezer.hu/2013/07/szendrey-julia-versek/
58 Vö. Gyimesi Emese: Polémia és „epeláz” a nőírók körül, in: Nőtörténet,  Századvég, 68. szám, 2013/2., 

101-120. 
59 Gyulai Pál: Irónőink, in: Uő: Kritikai dolgozatok 1854–1861. Budapest, MTA.
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társadalmi  kérdés  is  kapcsolódott,  mégpedig  az,  hogy  egyrészt  a  nő  elhagyhatja-e 

hagyományos  szerepeit  mint  anya,  feleség  és  az  otthon úrnője  (ti.  hogy íróvá  váljék), 

másrészt ha megteszi, lehet-e egyéb mint dilettáns próbálkozó. Gyulai alapvetően ellenezte 

a nőíróságot, csak annyit nézett volna el, hogy a nőírók bizonyos számukra meghatározott, 

hozzájuk illő szerepekben lépjenek fel, s ennek irodalmi vetülete a reproduktív, mimetikus 

megjelenítésre  és  a  fordításra  korlátozódott.  Támadta  továbbá  a  nőírókat  támogató 

divatlapokat is, ugyanis úgy gondolta, hogy azok nem az értékest keresik, hanem csak a 

divatot igyekeznek kiszolgálni. Az érvrendszer hiányosságai felett még bő másfél évszázad 

távlatából is nehéz egy kézlegyintéssel elsiklani, de sok kortárs is hasonlóan érezhetett. 

Szendrey Júlia 1857-es Andersen-mesefordításainak kiadása után nagyon is érintve érezte 

magát, egy név nélkül megjelentetett novellával „válaszolt”60. Ebben egy Bereginé nevű 

amatőr írónő körül  – a negatív kritikák miatt – szépen lassan felbomlik az élet, férjével 

megromlik a viszonya, gyermekei szégyenkeznek miatta és még háztartását is képtelen lesz 

vezetni. A kép tragikus is lehetne, de Szendrey Júlia olyan finom iróniával, a zárásban 

pedig egy Gyulait megidéző fiatalember szerepeltetésével olyan ellenállhatatlan humorral 

vezeti a történetet, amely ráirányítja a figyelmet a vádak nevetségességére. 

A nővita ezután számtalan választ és viszontválaszt eredményezett. A vitában részt 

vett  Brassai  Sámuel,  Kánya Emília,  Jókai  Mór és  mások is,  s  bár  szokásosan öt  éven 

keresztül  tartó  polémiaként  hivatkozik  rá  az  irodalomtörténet,  a  vitában  testet  öltő 

elképzelések  már  a  negyvenes  években  is  nyomon  követhetők  voltak.61 A  polémia 

izgalmasan alakult. Hátteréről érdemes tudni, hogy a nőírókérdés feltehetően úgy érte el az 

ötvenes években a forráspontot, hogy a nők irodalmi és sajtóbeli jelenléte akkorra egy már 

visszafordíthatatlan folyamat eredménye volt, az ötvenes évekre jelentősen megnőtt a nők 

önreprezentációja a sajtó bizonyos területein, ez elsősorban a korábban sokkal alacsonyabb 

arányú  verspublikációk folyamatos növekedésében figyelhető meg.62 A vita fő kérdései 

főleg arra irányultak, hogy milyen szerepeket érdemes a női íróknak vállalniuk, milyen 

stratégiák  segíthetik  őket  az  irodalmi  berkekben  való  előrejutásban.  A  hozzászólók 

nagyrészt  egyetértettek  abban,  hogy a nőiség  sajátos  élményeinek közvetítése a  nőírók 

feladata, azaz kizárólag olyan érzelmeknek és élethelyzeteknek, amelyek átélésére és belső 

60 Történet, mely ha még nem történt meg, megtörténhetik s ha nem történik meg, megtörténhetnék, in: 
Petőfiné Szendrey Júlia költeményei és naplója, szerk. Bihari Mór, Kunossy és Társa, Budapest, 1909, 54.

61 Gyimesi, I.m., 2012, 103.
62 Uo., 113-4.
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megismerésére a férfiak nemüknél fogva képtelenek. A vita szimbolikus lezárását Arany 

János  Koszorú-beli szerkesztői  Nyilatkozata hozta 1863-ban. Arany Gyulai mellé állt, de 

felhívta a figyelmet az azonos kritikai mérce fontosságára is: „Mivé lenne az irodalom, ha 

kiváltságokat követelne például a rossz írónő lovagias tekintetekből, a hazafia rossz író 

patriotizmusból,  az  arisztokrata  főrangú  állásánál  fogva,  a  silány  tanköltő  morális 

irányáért, a klérushoz tartozó palástja miatt, s kit csupa éhség hajt a múzsák oltárához, a 

gyomor joga tiszteletben tartásáért.”63 Ha a  Nyilatkozatot összevetjük a mottóban idézett 

levélrészlettel64, jogosan merülhet fel bennünk, hogy Arany a női irodalommal kapcsolatos 

(magán)véleménye  valószínűleg  sarkosabb  volt  annál,  mint  amit  szerkesztőként 

megfogalmazott.  Most  azonban  fordítsuk  figyelmünket  Szendrey  Júlia  egy romantikus 

töredékére. 

Az  elemzésre  választott  vers,  a  Miért  van  így? a  Szendrey  Júlia  hagyatékában 

maradt  kronologikus  felépítésű  versfüzetben  az  első  darab,  1854-es  keltezésű.  A vers 

sosem  jelent  meg  Szendrey  életében,  noha  ő  feltehetően  kiadásra  szánta,  a  pontos 

kézirattisztázás legalábbis erre látszik utalni. A szöveget nyomtatásban 2013-ban közölte a 

2000 folyóirat. 

Miért van így?

Forró lánggal égni,
Aztán elhamvadni
Boldog szerelemtől!…
Mért nem ez a sorsom? –
Mért kell jéggé fagynom
Élet hidegétől?

Csillagként lefutni,
Napként hanyatlani,
Ég boltozatárul:
Ekképen elhalni,
Életből kimúlni,
Pályazáradékul!… –

Föld porában csúszni,
Lábbal tapodtatni,
Ez lett osztalékom;
Növényként tengődni,

63 Arany János Válogatott Művei III. (Magyar Remekírók), s.a.r. Keresztury Dezső és Keresztury Mária, 
Budapest, Szépirodalmi, 1975, 799.

64 Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, tanulmányok, szerk. Bisztray Gyula, Komlós Aladár, Budapest, Akadémiai, 
346.
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Féregként tenyészni,
Életföladatom! –

A  szöveg  rendkívül  zaklatott,  ezt  nem  csak  a  megfogalmazott  kérdések  és  a 

kibontakozó krízishelyzet, hanem erőteljes nyelvi eszközök, így a mondatszerkesztés és az 

írásjelek  is  alátámasztják.  A vers  három felkiáltásból  és  két  kérdésből  áll.  A hiányos 

szerkezetű mondatokban az állapotok és cselekvések kifejezői legtöbbször főnévi igenevek 

(égni,  elhamvadni,  lefutni,  hanyatlani,  elhalni,  kimúlni,  csúszni,  tapodtatni,  tengődni, 

tenyészni), amelyek mindig a sorok végén tűnnek fel, s ez a szöveg kétharmadában nem 

csak a rímelést zárja rövidre, de egyfajta záporozó ritmust is ad a mondatoknak. 

Az első három sor felkiáltása a kívánt életállapot festése. Azt, hogy ez a boldog, 

szenvedélyes állapot mennyire ellentétes a megélt valósággal, az utána következő három 

sor  kérdései  fedik  fel.  A cím  is  kérdés  –  kifejezetten  általános,  a  konkrét  helyzetre 

egyáltalán  nem  utaló  kérdés,  amely  tapintható  feszültséget  rejt  magában,  hiszen  ha 

kételkedünk az adott állapot, tehát az így okaiban, az csak amiatt lehet, mert nem találunk 

érveket helyénvalósága mellett. Az egész vers a kérdőszó köré rendeződik, s a töredékes 

mondatok mellett nem csak a válasz hiánya, de az utolsó strófában felismert reménytelen 

lehetetlensége  is  befejezhetetlenné  teszik  a  szöveget.  A három pontok és  a  háromszori 

gondolatjeles  sorzárás  is  a  szüneteket,  hiányokat  jelzik  a  versben.  Ezek  nem  az 

elgondolkodás, megállás szünetei, hanem ziháló, kétségbeesett hiányok. 

De mi is jelenti a krízist a vers beszélője számára? Először is a boldog szerelem 

hiánya, ez egyértelműen megfogalmazott az első versszakban. Amikor Szendrey Júlia a 

szerelemről ír, akkor pontosan tudja, hogy mivel első házassága bizonyos tekintetben a 

nyilvánosság előtt zajlott,  s a gyászév fordulóján kötött második házassága mérhetetlen 

felháborodást  okozott,  tulajdonképpen  „ismert”  történet  „ismert”  szereplőiről  ír.  Nem 

lehetett kétsége afelől, hogy ha saját neve alatt jelenik meg ez a verse, akkor a közönség 

mint  házasságáról  tett  vallomást  fogja  fogadni  a  szöveget,  a  neve  olyannyira  ismert 

márkanév volt, amely elvette a lehetőségét saját személyétől különböző szerep eljátszástól. 

Amit  Szendrey  Júlia  írt,  azt  Petőfiné,  vagyis  a  fátylat  fejfára  akasztó  özvegy  írta. 

Elképzelhető,  hogy ez a körülmény  szerepet  játszott  abban,  hogy nem ezt a  (korábbi) 

verset  jelentette  meg  először,  hanem  az  anyai  szerep  versét,  A három  rózsabimbót  – 

különösen mivel az első rózsabimbó Petőfi Zoltán volt. Az életében sosem publikált Miért  
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van így? tehát a szenvedélyes, mindent elsöprő szerelmet siratja. 

De valóban „csak” annyit? A második és a harmadik versszak talán többet, mást 

mond ennél és több ponton érintkezik a Byron- és a Vörösmarty-verssel. A verszáró kép, a 

növényként vagy féregként tengődő alig-életé nem ritka kép Szendrey Júlia költészetében. 

A puszta tengődés és az állati létforma az  Élni vagy meghalni! című versében is ott van 

(„Nem  tespedés,  nem  tengés,  mire  vágyom,  /  Tudni  hogy  élek,  és  érezni  ezt;  /  Zárt 

levegőben elalél a szellem, / S az ember nem más, mint állati test.”65). Ez nem egyszerűen 

a kilátástalanság képe, a növény- és féregkép a szellemi élet ellenpontozásaként jelenik 

meg, tehát az inspirált, teremtő, alkotó, író, olvasó élet ellenében. Az én olvasatomban nem 

csak a boldogtalan szerelemről van szó, hanem másfajta hiányról is, arról a sorshiányról, 

amely az alkotni vágyó művész él át a rákényszerített érzelmi és szellemi sivárságban. Az 

eddig tárgyalt  pályakezdet és a pályavég után itt van tehát a pálya ellehetetlenülésének 

verse.

Ezen  a  ponton  érdemes  Szendrey  Júlia  naplójegyzeteit  is  kézbe  venni.  Nem 

egyszerűen  azért,  mert  értékes  életrajzi  hátteret  biztosítanak:  de  azért  is,  mert  nehéz 

feltételezni,  hogy Szendrey számára a koltói  napló megjelentetése után a napló csupán 

önmagának  írt  feljegyzéseket  jelentett  volna.  De  nem  is  a  befogadócsoportról  (egyén 

kontra közönség) van itt szó, hanem arról, hogy a naplóírás irodalmi igényű aktus lehetett 

számára – ennek bizonyítéka az 1847-ben megjelent  Ábránd is, amely naplórészletszerű 

feljegyzés,  mégis,  az  alaposabb  olvasás  során  kitűnik,  hogy megszerkesztett,  felépített 

műről van szó. Nem az a cél, hogy Szendrey minden naplósorát egy nagyobb irodalmi mű 

részeként olvassuk. De, ahogy már Petőfinél is termékenyen hasznosíthattuk a nagyon is 

tudatosan írt naplójegyzeteket A csárda romjai elemzésekor, ebben az esetben is érdemes 

összecsengéseket keresnünk. Salgó Ella Dorothy Wordsworth és Szendrey Júlia írásainak 

párhuzamos  elemzésben66 például  sikeresen  hasznosítja  ezt  a  módszert,  s  a  két  írónő 

kapcsán leszögezi, hogy a naplóik nyújtotta  társadalmi és életrajzi háttér azért fontos, mert 

mindketten  –  különböző  mértékben  ugyan,  de  –  a  nőíróság  limitált  lehetőségei  között 

alkottak,  melynek  óhatatlan  következménye  volt,  hogy  naplóik  fontos  pillérré  váltak 

önmeghatározásuk számára.  A naplók így segíthetnek és  segítenek felfejteni,  hogy mit 

65 Szendrey Júlia: Élni vagy meghalni!, Kétezer, 2013/2. http://ketezer.hu/2013/07/szendrey-julia-versek/
66 Salgó Ella: Dorothy Wordsworth and Júlia Szendrey, MA szakdolgozat, ELTE Anglisztika, 2009. 

Kéziratban. 
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jelentett számukra egyrészt maga az írás67, másrészt nőiségük és a szerzőség kapcsolata, 

de,  mivel  sokszor  esztétikai  és  filozófiai  problémákkal  is  találkozunk  ezekben  a 

szövegekben, egy komplexebb irodalomszemlélet is kibontakozik belőlük.        

A  vers  keletkezésének  évéből  négy  feljegyzés  maradt  fenn  –  ezektől  joggal 

várhatjuk, hogy többszólamúvá teszik a költemény kétségbeesett hangját. Az 1854. október 

5-ei keltezésű  naplótöredékben például Szendrey a következőket írta:

...néha azt hiszem, hogy mit irnék, talán más szívekben is viszhangzanék, 
hogy nem csupán szavakat, de eszméket irna le tollam, érzelmeket festene, 
nem csak a szemnek tetsző tarka színekkel, de a szívekre jóltevőleg ható 
melegséggel. (...) Nem feledhetem ilyenkor, hogy nem irónő, hanem anya, 
feleség, háziasszony vagyok, hogy gyermekeim, férjem s háztartásom van, s 
hogy kötelességem mindenek fölött ezeknek szentelni időmet s két kezem 
munkáját.  Irói  tehetségem igen  kétséges,  bizonytalan,  mint  iró  tán  nem 
használnék soha semmit sem, s igy pedig mint nő, mint anya, hivatásomat 
teljesitve, tisztaságot, rendet, jólétet teremthetek házamnépe körül.(...) Mint 
házinő,  helyem,  mig  élek,  betölthetlen  más  által,  elmulasztott 
gondoskodásim szeretteim körül kipótolhatlanok maradnának s ők hiányt 
szenvednének elvont figyelmem, más czél felé irányzott pillanataim miatt; 
talán  ők  is  elfordulnának  tőlem  irántuki  közönyösségnek  vélve  a 
szükségképen bekövetkezendő megosztott érdeket köztük s a világ között.68 

Ezek a sorok jól  összefoglalják azt a dilemmát,  amely sosem hagyta nyugodni és amit 

tulajdonképpen  évekkel  később,  a  nőíróvitában  közreadott  novellájában  meg  is 

fogalmazott. Az 1854-es Levelek naplómból és Tűnődések címet kapó feljegyzésekben van 

egy hangsúlyosan közös gondolat, amelyről érdemes megemlékezni: a női szubjektummal 

azonosított gyengeségé. 

Nincs erőm azon cél  felé  törekednem, hova minden vágyam vonz,  hova 
minden sóhajtásom száll; más uton vonszolom tántorgó lépteimet s ez az mi 
oly elégedetlenné tesz magammal és a világgal, e szüntelen küzdés vágyaim 
és tetteim között,  mi meghiúsitja törekvéseimet és gyümölcstelenné teszi 
fáradozásaimat.  Oh  szellem  világa  ott  a  magasban,  mért  vonzasz  úgy 
magadhoz,  ha  az  anyag  a  földön  tart  lekötve;  vagy  mért  nincs  erőm, 
kitartásom, küzdeni az egyik felé s elszakadni a másiktól, vagy mért nem 
tudom a  kettőt  össze  egyeztetni,  miként  annyian,  kik  bölcsen  ki  tudják 
mérni mindkettőnek az illető részt. Oh, ha bízni tudnék tehetségemben, ha 
nem kételkedném hivatásomban, akkor -69

67 vö. Gyimesi Emese: „Ugy jártok, mint a pillangó, mely tűzbe száll”: Szendrey Júlia irodalmi pályájának 
problémakörei, 2000, 2013/2. http://ketezer.hu/2013/07/7755/

68 Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt...”: Szendrey Júlia naplója, levelezése barátnőjével és vallomása 
halálos ágyán, szerk. Szathmáry Éva, Ciceró, Budapest, é.n., 121-2.

69 Uo., 118.
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Ez a részlet a Miért van így?-hez hasonlóan gondolatjeles hiánnyal zárul. Mivel ismerjük a 

jegyzetek hagyományozásának körülményeit, biztosak lehetünk a szándékosságban: ahogy 

a vers is töredék, nem is lehet más, úgy a naplójegyzet is az, de olyan töredék, amelyet 

tizennégy évvel később is megőrzésre alkalmasnak tartott szerzője, tehát az időszak – és 

naplóinak ismeretében a nő mint gondolkodó – pontos lenyomatának tartotta. Olyan őrlő 

alkotói válságról, pályaválságról van benne szó, amely egyik kiváltója a saját tehetségben 

megrendült  bizalom,  a  másik  pedig,  természetesen,  a  folyamatos  ütközés  a  kor  női 

szereppel kapcsolatos elvárásaival. 

A vers  kapcsán  egy  másik  feljegyzést  is  megemlíthetünk:  1847-ben  megjelent 

koltói  naplóból  való  az  a  részlet,  amely hosszasabban kifejti,  hogy milyen  gondolatok 

fogják el a csillagfutás, azaz csillaghullás láttán. 

Millyen  kár  volt  kitalálni  hogy  tulajdonképen  mi  az  a  csillagfutás! 
gondolom  valahányszor  azt  látok.  Akár  ki  találta  föl  először  nagy 
kegyetlenséget  követett  el,  mikor  azt  másokkal  közölte;  már  ha 
tudományával elrabolt magától egy élvezetet, legalább hagyta volna azt meg 
másoknak,  hadd  bámulták  volna  örömet  szerző  tudatlanságukba,  és 
értelmezték szórul-szóra azt a szép csillagfutást. (…) Ha minden tudomány 
ennyi  költészetet  ront  le,  mint  nálam ez,  úgy sajnálom a  tudósokat,  kik 
mindenről lefosztva az ékességet, egész életökben úgy áll a világ minden 
szépsége  előttök  mintegy  meztelen  váz,  mellynek  csontjait  és  belső 
részeinek alkotását vizsgálják.70

A csillag mint a remény szimbóluma gyakran előfordul feljegyzéseiben és költeményeiben 

is,  a  Miért  van  így? második  versszakában  pedig  pontosan  a  csillaghullásképpel 

találkozunk. A naplójegyzetben Szendrey nem csak azt írja le, hogyan lett szegényebb egy 

ábrándképpel, miután megtudta, mi is valójában a csillaghullás, de azt is rögzíti, milyen 

érzelmekkel tekintett az égen kihunyó csillagokra korábban: „Szegény csillag! - gondoltam 

illyenkor -  nem volt  boldog,  azért  inkább lemondott  az örökkévalóságról;  inkább akart 

sötét  semmiségbe  elenyészve  nyugalmat  keresni,  mint  fájdalmát,  fényes  ragyogásba 

burkolva,  szenvedni.”71 A versbeli  kép  nagyon  hasonló,  azzal  a  különbséggel,  hogy a 

beszélő ott nem csendes lemondással „távozik”, hanem telve szenvedéssel, sőt, indulattal. 

Szendrey Júlia versében a töredékesség vizuális és hangásbeli forrása az, hogy a 

mondatszerkesztés sajátosságai  és az írásjelek kifejezetten szaggatottá teszik a szöveget. 

De  a  verset  nem  csak  a  nyelvi  eszközök  miatt  érdemes  a  romantikus  fragmentum 

70 Uo., 82-4.
71 Uo., 83-4.
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vonzásában  értelmezni,  hiszen  olyan  válságvers,  amelyet  legfontosabb,  központi 

problémája,  az  érzelmi  és  művészi  ellehetetlenülés  tesz  töredékké,  voltaképpen  költői 

megfogalmazása a naplótöredékekben olvasható alkotói (és magánéleti) krízisnek. Sokkal 

több ez a vers tehát, mint a szenvedélyes, boldog szerelem siratása, az első sorok után 

kibomló  képek  –  és  ez  csak  hangsúlyosabb  a  naplókkal  együtt  olvasva  –  másfajta 

életválságról beszélnek. A második versszaktól, ugyan sosem egyértelműen kimondott, de 

különösen a nap- és a csillagkép nyomán egy másik dimenzió bontakozik ki. A második 

versszak utolsó szava (pályazáradékul) is az alkotói-szerzői dimenziót erősíti. A pálya nem 

csak a  karriert jelentette a korban, első jelentése általánosabb érvényű volt – gondoljunk 

csak  Kazinczy  önéletírására,  a  Pályám  emlékezetére  –  ,  nagyjából  a  mai  út,  életút 

jelentésben, de azzal a kitétellel, hogy átvitt értelemben „különösen az életmódnak kitűzött 

iránya vagy neme, melyet valaki követ, gyakorol”72, s a szótárban az ezt követő példák is 

mind hivatásokat sorolnak: ügyvédi, irodalmi, katonai, egyházi. Joggal gondolhatjuk tehát, 

hogy a „pályazáradékul” legalább annyira vonatkozhat a hivatásra, mint az életútra.  Ez 

pedig a vers központi problémájává teszi a pályakrízist. A Miért van így? az élet értelmét 

kutatja,  mégpedig  egy  olyan  életét,  amelyet  sem  egy  inspiratív  kapcsolat,  sem  az 

alkotómunka nem tud felemelni.  

Három különböző  verset  vizsgáltunk,  amelyekben  különböző  módokon  valósult 

meg  a  töredékesség  és  amelyek  szerzői  nagyon  különböző  indulóponttal  és  kifutással 

kezelték a pályaválság problémáját. Byronnál a kezdet krízisét figyelhetjük meg, amely 

nem tűnik a hagyományos értelemben vett válságnak mégis, a prófécia és az epitáfium 

egymásraírtsága olyan betölthetetlen hiányjelenséget kelt, amely kritikus helyzetet teremt. 

A töredék mint cím is ezt a jelenséget hangsúlyozza, s olyan dinamikába lép a szöveggel e 

nevesítéssel (és a határozatlan névelővel), amely ráirányítja a figyelmet a szövegszervező 

gondolati  fragmentaritásra.  Vörösmarty  utolsó  versében,  a  pályavég  válságának 

töredékében, tisztán leírható szerkezeti fragmentaritást figyelhetünk meg, melynek egyik 

lehetséges eszköze a szűkülő idősíkok újrarendezése.  A vén cigány-nyal együtt olvasva a 

két  vers  között  bizonyos  fokú  újraíró,  újragondoló  gesztust  fedezhetünk  fel,  amely  a 

töredék  felé  mutat.  Szendrey  Júlia  versében  mondatszerkesztésbeli  és  nyelvi  jelekkel 

hangsúlyozott  szaggatottságot  követhetünk.  A  költemény  –  az  előző  két  szöveget 

72 Czuczor-Fogarasi, 5. kötet, 36.
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tulajdonképpen kiegészítve – nem hangsúlyosan pályakezdő vagy pályazáró vers, hanem 

az  úton  haladás  képtelenségének  verse.  Olyan  problémát  fogalmaz  meg,  amely  a  kor 

férfiköltői  számára  voltaképpen  értelmezhetetlen  volt,  az  alkotói  szerepválság,  a  női 

szubjektumban  gyökerező  ellehetetlenülés  problémáját.  Választ  nem  ad,  s  annak 

felismerése, hogy a cím kérdésére való válaszadás voltaképpen lehetetlen, olyan indulatos, 

szenvedélyes hiányt hoz létre, amely a vers fő szervezőjévé válik.     

Mindhárom versre tökéletesen alkalmazható Marjorie Levinson szándékostöredék-

definíciója, hiszen mindhárom versben a művet irányító gondolat kifejezése miatt  válik 

elkerülhetetlenné  a  töredékes  kifejezés.  Ez  a  gondolat  pedig,  bár  elsősorban  a 

pályakrízissel kapcsolatos a szövegekben, mégis megidéz egy általánosabb kérdést is – az 

alkotó  élet  értelmét.  Nem  csodálkozhatunk  tehát,  hogy  a  kérdésre  töredék-válaszok 

érkeznek,  hiszen  maga  a  probléma  zúzza  össze  a  válaszadás  lehetőségét.  Ennek 

mindhárom  szerző  pontosan  tudatában  volt,  s  töredékverseikben  rögzítették  is  a 

tapasztalatot. 
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V. MOHOS ZUG, IBOLYAILLAT, DESZKASZÁL: AZ 
EMLÉKEZET ÉS A TÖREDÉK

There was an awful rainbow once in heaven:
We know her woof, her texture — she is given
In the dull catalogue of common things.

John Keats: Lamia

Hova lett a tarka szivárvány az égről? (…)
Odavan mind! csak az emlékezet által
Idéztetnek föl, mint halvány síri árnyak.

Petőfi Sándor: A téli esték

Induljunk  ezúttal  távolabbról,  mégpedig  a  modern  pszichológiától.  A 

memóriakutatás  ugyanis  nemrégiben  korszakalkotó  empirikus  eredményre  jutott:  a 

Psychological Science-ben 2015 nyarán publikált kutatás1 szerint a divergens gondolkodás 

és  az  emlékezés  között  erős  és  bizonyítható  kapocs  van.  A kísérletben  két  csoportnak 

ugyanazt a filmet vetítették le, majd az egyik csoport tagjaitól azt kérték, hogy konkrét 

részleteket  és  epizódokat  idézzenek  fel,  míg  a  kontrollcsoporttól  általánosabb  leírást 

kértek. A módszert epizódspecikus indukciónak nevezik, s a kísérletvezetők úgy találták, 

hogy a részletek felidézésére kért csoport tagjai a következő feladatot – amely hétköznapi 

tárgyak alternatív felhasználási lehetőségeinek listázását kérte tőlük – sokkal kreatívabban 

oldották meg. A divergens gondolkodás a kreativitásnak azon része, amely segít a lehető 

legszélesebb  lehetőséghorizontot  feltárni:  az  epizódfelidézéses  technika  ezt  a 

gondolkodásmechanizmust  erősítette.  A  kísérlet  azt  nem  bizonyítja,  hogy  a  múlt 

részleteinek,  képeinek  felidézése  kreatívvá  tesz,  azt  azonban  igen,  hogy  az 

epizódfelidézéses technika erősíti és inspirálja a divergens, az átlagostól, szokásostól eltérő 

gondolkodásfolyamatokat.  Ugyan  egy  a   jelenkori  emlékezetkutatással  foglalkozó 

hosszabb  kitérő  szétfeszítené  e  dolgozat  kereteit,  mégis  érdemes  tudnunk  erről  a 

tudományos  fejleményről,  hiszen  a  tény,  hogy  az  epizodikus  emlékfelidézés  hat  a 

divergens,  a  szokásostól  eltérő  gondolkodásra,  elgondolkodtató  háttérinformáció  az 

1 Kevin P. Madore, Donna Rose Addis, Daniel L. Schachter: Creativity and Memory. Effects of an 
Episodic-Specificity Induction on Divergent Thinking, Psychological Science, September 2015, vol. 26, 
no. 9, 1461-1468. 
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emlékezetfókuszú romantikus műveket olvasásához – felveti ugyanis a lehetőséget, hogy a 

rendszeres  emlékfelidézés  és  annak  epizodikus  megörökítése  nem egyirányú  folyamat, 

hanem egy visszacsatolással az egész kreatív folyamatra is hatással van.   

Az  emlékezet  pedig  –  amelyet  a  kritikai  irodalom  gyakran  együtt  tárgyal  a 

képzelőerővel – a romantikus filozófia és költészet számára központi jelentőségű fogalom. 

Péter Ágnes Shelley és Hölderlin költészetével kapcsolatban az általunk vizsgált versekre 

is érvényes kijelentést tesz: „Az emlékezés mint az önmeghatározás tipikusan romantikus 

formája  és  a  nyelv  mint  az  én konstituálásának egyetlen  lehetséges  eszköze  két  olyan 

probléma,  mely  szükségszerűen  összekapcsolódik  a  romantikus  költői  gyakorlatban  és 

elméleti  írásokban.”2 A  megfigyelés  tárgya  az  a  töredékvers-vonulat  lesz,  amelybe 

kifejezetten az emlékezettel kapcsolatos versek rendeződnek. A minta vizsgálata felveti azt 

a kérdést, hogy vajon a romantikus érdeklődésnek mintegy magától értetődő hozadéka-e, 

hogy  metszet  képződik,  s  a  jellegzetesen  romantikus  töredékversben  is  felbukkan  a 

memória-emlékezet  párosa.  Vagy másról  van  szó,  s  az  emlékezet-ihletésű  versek  azért 

íródnak nagy számban töredékké,  mert magukban hordozzák a  felismerést:  a  töredékes 

kifejezés egyenes  és ellenállhatatlan következménye a  mondanivalónak? A kérdés talán 

sejteti, hogy az utóbbi értelmezést tartom bizonyíthatóbbnak – ráadásul izgalmasabbnak is 

–, így a következőkben annak a feltevésnek fogunk a nyomában járni, hogy az emlékezetet 

vagy  annak  leképezését  azért  találjuk  meg  nagy  számban  a  romantikus 

fragmentumversekben,  mert  a  tárgyból  mintegy  következik  a  forma.  Ismét  arról  a 

jelenségről van szó, amelyet Christopher Strathman a töredék kényszerének nevez: eszerint 

a  fragmentált  megnyilatkozás  nem  stílusbeli  sajátosság,  hanem  az  elgondolhatatlan 

gondolat felismerése és kifejezése.

Wordsworthnél,  ez  jól  ismert  tény,  az  emlékezés  tapasztalata  központi  érzelmi 

élmény, maga az emlékezésfolyamat  pedig a  forma egyik  legfontosabb szervező elve.3 

Shelley  Defence of  Poetry című művében más típusú emlékezés-szereppel  találkozunk. 

Péter  Ágnes  megfogalmazása  szerint  Shelley  gondolatiságában  a  művész  kitüntetett 

szerepben van a műélvezővel szemben, s ez a különbség abból is eredeztethető, hogy „bár 

2 Péter Ágnes: Mnémoszüné és Léthé: Hölderlin és Shelley az emlékezésről, in: szerk. Ittzés Gábor, Kiséry 
András: Míves semmiségek – Elaborate trifles. tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára, 
Piliscsaba, PPKE, 2002, 210-241, 241.

3 Wordsworth és az emlékezet kapcsán magyarul lásd: Komáromy Zsolt: A szokás hatalma: Wordsworth és  
az emlékezet etikai funkciójának hagyománya, szerk. Bényei Tamás: Átjárások. Fiatal anglisták és 
amerikanisták tanulmányai, Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 121-159, 123.
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a  gondolati  megfogalmazás  nehézségei  eleve  frusztrációhoz  vezetnek,  a  művész  mégis 

képes  az  anyagi  formákban  az  emlékképeknek  eleven  életet  adni,  míg  az  olvasónak 

nincsenek  meg  az  eszközei  rá  (portals),  hogy  ezeket  az  emlékképeket,  az  emlékezés 

nyomán  támadt  örömöt  közölni  tudnák”4.  Petőfi  Sándor  költészetében  is  újra  és  újra 

előkerülő tárgy az emlékezés, s a Shelleyéhez hasonló felfogást olvashatunk a Tündérálom 

című  versben:  „Oh  lassan  szállj  és  hosszan  énekelj,  /  Haldokló  hattyúm,  szép 

emlékezet!...”  A továbbiakban három olyan versről lesz szó, amelyek különbözőképpen 

közelítenek az emlékezéshez mint tárgyhoz vagy eszközhöz, de amelyek mélyszerkezeti 

vagy nagyon is  látható töredékességük okán megfelelő alapot kínálnak a töredék és az 

emlékezet  összefüggéseivel  kapcsolatos  következtetések  levonására.  A három szöveget, 

Wordsworth Nuttingját, a Shelley-házaspár Music when soft voices die… kezdetű versét és 

Petőfi  Emlékezet…-ét  azért  helyeztem  egymás  mellé,  mert  jól  megkülönböztethető 

emlékezet-felfogásokat tartalmaznak, mégis, a formai és gondolati sajátosságok egyezései 

miatt  párbeszédképes  darabok.  A  választást  a  szövegek  viszonylagos  rövidsége  is 

befolyásolta,  mert  a  töredékesség  és  a  hiány  jelentésteremtő  ereje  tömörebben  és 

koncentráltabban  érvényesül  ezekben  a  rövidebb  szövegekben.  Ahogy  minden  korábbi 

töredékminta  esetében  tisztáztuk,  most  is  fontos  leszögezni,  hogy  számos  egyéb 

fragmentum van,  amely része  lehetne  egy összehasonlító,  emlékezetalapú vizsgálatnak. 

Ilyen például Charlotte Smith kései, hosszú verse, a Beachy Head (1807), amely töredékes, 

nem lineáris szerkezetű mű: a sziklákat a címbe emelő vers voltaképpen arról szól, hogyan 

válik  az  évezredek  alatt  alakuló  tájban  szinte  érzékelhetővé  és  tapinthatóvá  a 

megállíthatatlanul  rétegződő földrajzi,  történeti,  regionális  és  személyes  emlékezet.5 És 

ilyenek  Keats  Hüperión-töredékei  (Hyperion,  The  Fall  of  Hyperion),  amelyekben  az 

emlékezet a két istenség, Mnémoszüné és Moneta alakjával szorosan az időhöz kötődő 

fogalommá válik. 

Az emlékezés tárgyalásakor érdemes arra is kitérni, hogy nem csupán a felidézés 

mozzanata, de az emlékezés felejtésbe ágyazottsága is alapvetően fontos jellemző – azt is 

mondhatjuk, hogy az emlékezet és a felidézés éppen a tudatos vagy tudattalan felejtés miatt 

töredékes.  A rom esetében a „megmaradt” és az „elveszett” szimbiózisa a legfontosabb 

4 Péter Ágnes: Késhet a tavasz? Tanulmányok Shelley poétikájáról, Modern filológiai füzetek 60., 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 181.

5 Christoph Bode: The Subject of Beachy Head, in: Charlotte Smith in British Romanticism, szerk. 
Jacqueline Labbe, London, Pickering&Chatto, 2008, 57-70, 67.

132



forrása  minden  jelentésnek;  ezzel  könnyen  párhuzamba  állíthatjuk  a  romantikus 

töredékben  érzékelhető  dualizmust:  a  felejtését  és  az  emlékezését.  Az  emlékezésnek 

ugyanúgy alapvető része a felejtés, ahogy a töredéké a hiány.    
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WILLIAM WORDSWORTH: NUTTING

The Pictures drawn in our Minds, 
are laid in fading Colours;  and if 
not  sometimes  refreshed,  vanish 
and disappear.

John  Locke:  Essay  on  Human 
Understanding 

„Wordsworth  előtt  keveseket  ihletett  volna  meg egy olyan eset,  mint  amilyet  a 

Nutting rögzít. Az ő ihletettsége az azonosuló képzelet új fejlődési szakaszát jelöli.” („Few 

before him would have been inspired by the event recorded in 'Nutting'. That Wordsworth  

is so inspired argues a new phase of development of the sympathetic imagination”)6 – írja 

Geoffrey  Hartman  a  versről,  kijelölve  annak  helyét  és  hangsúlyozva  korszakos 

jelentőségét. Az azonosuló képzelet Walter Jackson Bate által bevezetett fogalma azt a fajta 

intuíciót jelöli, amely által a képzelőerő képes áthatolni a saját maga és tárgya közt feszülő 

téren, s mintegy belépni a tárgyba, hogy pillanatnyi, de teljes azonosulást érjen el vele.7 A 

Nutting magával ragadó képi világa egy idillikusnak induló napot idéz fel a késő nyári 

angol erdő pontos, mégis kifejezetten emlékszerű részleteivel. A versben a töredékesség az 

emlékezésfolyamat  leképezésének  nélkülözhetetlen  eszközévé  válik,  de  nem  csak  az 

emlékezet magától értetődő hiányai miatt. A Nutting jelentősége abban rejlik, hogy olyan 

tapasztalatot  helyez  az olvasó elé,  amelyben az emlék állandóan változó,  folyamatosan 

újraélt és újraértelmezett jelenség, amely legalább annyira kapcsolódik a megőrző elme 

jelenéhez, mint a múlthoz, amelyben gyökerezik.     

Wordsworth 1843-ban átlapozta az előző két  évben megjelent  köteteit  (Poetical  

Works;  Poems, Chiefly of Early and Late Years), s Isabella Fenwicknek, régi barátjának, 

száznyolcvan kéziratoldalnyi megjegyzést diktált le. A hozzáfűzések az olvasói megértést 

voltak hivatottak segíteni,  s háromszázötven vershez kapcsolódóan tisztázták az alkotás 

körülményeit, a történeti kontextust és a költő céljait. A Nuttingról azt olvashatjuk, hogy 

6 Geoffrey H. Hartman: Wordsworth's Poetry 1787-1814, New Haven, Yale University Press, 1964, 73.
7 Walter Jackson Bate: The Sympathetic Imagination in Eighteenth-Century English Criticism,  ELH, Vol. 

12, No. 2, 1945, 144-164, 144.
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egy hosszabb, a saját  életéről  szóló költemény (azaz a  The Prelude)  részeként készült, 

ahonnan  végül  kikerült,  s  hogy  a  vers  „azoknak  az  érzéseknek  emlékéből  született, 

amelyeket  fiúként  gyakran átéltem,  különösen abban az  erdőben,  amely még ma is  az 

Esthwaite-tó és Graythwaite között található, s az ősi Sandy család otthona” („arose out of  

the remembrance of feelings I often had when a boy, and particularly in the extensive  

woods that still stretch from the side of Esthwaite Lake towards Graythwaite, the seat of  

the  ancient  family  of  Sandys”)8.  A vers  Dorothy  és  William  Wordsworth  1798-99-es 

szászországi tartózkodása alatt keletkezett, ez a termékeny időszak a Lucy-verseket és a 

The  Prelude első  változatát  is  hozta.  A  testvérek  számára  a  Goslarban  töltött  tél 

gyötrelmesen hideg volt,  elszigetelt  és nehéz – jelentősége a költői életmű tekintetében 

azonban óriási. 

A  Nuttingot  számos  változatban  ismerjük,  nyomtatásban  először  1800-ban,  a 

Lyrical  Ballads második  kiadásában  jelent  meg,  de  még  az  utolsó,  1845-ös  kiadás  is 

tartalmazott változtatásokat9: 

Nutting10

—It seems a day,
(I speak of one from many singled out)
One of those heavenly days that cannot die;
When, in the eagerness of boyish hope,
I left our cottage-threshold, sallying forth
With a huge wallet o'er my shoulders slung,
A nutting-crook in hand; and turned my steps
Tow'rd some far-distant wood, a Figure quaint,
Tricked out in proud disguise of cast-off weeds
Which for that service had been husbanded,
By exhortation of my frugal Dame—
Motley accoutrement, of power to smile
At thorns, and brakes, and brambles,—and, in 
truth,
More ragged than need was! O'er pathless rocks,
Through beds of matted fern, and tangled 
thickets,
Forcing my way, I came to one dear nook
Unvisited, where not a broken bough
Drooped with its withered leaves, ungracious 
sign
Of devastation; but the hazels rose

Tall and erect, with tempting clusters hung,
A virgin scene!—A little while I stood,
Breathing with such suppression of the heart
As joy delights in; and, with wise restraint
Voluptuous, fearless of a rival, eyed
The banquet;—or beneath the trees I sate
Among the flowers, and with the flowers I 
played;
A temper known to those, who, after long
And weary expectation, have been blest
With sudden happiness beyond all hope.
Perhaps it was a bower beneath whose leaves
The violets of five seasons re-appear
And fade, unseen by any human eye;
Where fairy water-breaks do murmur on
For ever; and I saw the sparkling foam,
And—with my cheek on one of those green 
stones
That, fleeced with moss, under the shady trees,
Lay round me, scattered like a flock of sheep—
I heard the murmur, and the murmuring sound,
In that sweet mood when pleasure loves to pay

8 The Fenwick Notes of William Wordsworth, szerk. Jared Curtis, London, [1993] 2008, 62.
9 The Poetical Works of William Wordsworth, szerk. Ernest de Selincourt–Helen Darbyshire, Oxford, 

Clarendon Press, 1940-49, II, 504. 
10 Rakovszky Zsuzsa fordítása a Függelékben olvasható
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Tribute to ease; and, of its joy secure,
The heart luxuriates with indifferent things,
Wasting its kindliness on stocks and stones,
And on the vacant air. Then up I rose,
And dragged to earth both branch and bough, 
with crash
And merciless ravage: and the shady nook
Of hazels, and the green and mossy bower,
Deformed and sullied, patiently gave up

Their quiet being: and, unless I now
Confound my present feelings with the past;
Ere from the mutilated bower I turned
Exulting, rich beyond the wealth of kings,
I felt a sense of pain when I beheld
The silent trees, and saw the intruding sky.—
Then, dearest Maiden, move along these shades
In gentleness of heart; with gentle hand
Touch—for there is a spirit in the woods.

Mivel  a  vers  eredetileg  a  The  Prelude-be  készült,  majd  kihúzatott  onnan 

(Wordsworth szavaival: „struck out”11),  hogy aztán önálló szövegként a  Lyrical Ballads 

második  kiadásában  jelenjen  meg,  ebben  az  esetben  is  érdemes  a  szövegtörténettel 

foglalkoznunk,  mégpedig abban a reményben,  hogy az hozzáadhat  a töredék működési 

mechanizmusának  megértéséhez.  Speciális  helyzettel  szembesülünk  ugyanis:  egy olyan 

szövegdarabbal, amelyet az eredeti elgondolással ellentétben a szerző mégsem tudott vagy 

mégsem akart egy nagyobb egységbe illeszteni, kiemelte onnan, változtatásokat eszközölt 

rajta és külön műként tárta a közönség elé. A változtatások megfigyelésével nem csupán 

egyfajta  szerkesztői  munkát  követhetünk,  hanem,  mivel  a  Nutting töredékvers,  azt  is 

jobban átélhetjük, hogyan jön létre egy „rész”-szövegből független és tulajdonképpen a 

befejezhetetlenség  problémáját  előhívó,  s  azt  egyszersmind  elutasító  vers.  A  Nutting 

ugyanis nem azért töredék, mert valami konkrét és jól leírható rész hiányzik belőle: ebben 

az esetben is  azzal a  felismeréssel  íródik a szöveg, hogy az egész,  körbezárt  szerkezet 

megvalósítása  gondolatisága  számára  nem  a  megfelelő  út,  s  a  kifejezés  pontosabb, 

valódibb  és  igazabb  töredékformában.  Lássuk  tehát  a  töredékké  válás  folyamatának 

állomásait.

Ami  az  életmű  kronológiáját  illeti,  a  Nutting első  változatával egy  időben, 

ugyanannak az alkotói időszaknak termékeként keletkezett a három Lucy-vers, („Strange 

fits of passion have I known”; „She dwelt among th'untrodden ways”; „A slumber did my 

spirit seal”). A négy vers között érdekes kapocs, hogy a  Nutting korai változata is említi 

Lucyt  – de a név aztán kikerült   a szövegből.12  A vers első nyoma két korai változat, 

amelyek  feltehetően  1798  decembere  és  1799  áprilisa  között  íródtak13 (Dove  Cottage 

11 The Fenwick Notes of William Wordsworth, 62.
12 Lucy  tisztázatlan  identitása  a  Lucy-versek  és  a  Nutting kapcsán  is  gyakran  felmerülő  kérdés  a 

szakirodalomban,  s  noha  önmagában  elgondolkodtató  problémáról  van  szó,  az  emlékezet  és  a 
töredékesség szempontjából tulajdonképpen kevéssé érdekes, így ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk.

13 lásd: Cornell Wordsworth Reading Texts Addendum, 5.
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Manuscript 15,  illetve  16)14. A DC MS 16-ban többek között a  The Ruined Cottage  egy 

korai  verziója  is  szerepel,  valamint  számos  olyan  vers  vagy  verskezdemény,  amelyet 

Wordsworth (még) nem publikált 1798-ban. A két változat különböző zárlattal ér véget. A 

második verzió hosszabb, s később ennek átiratát olvashatjuk: fontos változtatás, hogy a 

„dearest Maiden” ebben a verzióban már a Lucy nevet kapta – feltehetően megelőzve ezzel 

a Lucy-verseket.  A végső változatból,  a  Lyrical  Ballads második kiadásában,  1800-ban 

megjelent  Nuttingból  Lucy ismét  eltűnik,  s  az  egyetlen  utalás  a  nő  alakjára  az  utolsó 

sorokban olvasható: „Then, dearest Maiden, move along these shades.” 

Az  alkotásfolyamatot  nem  csak  a  korai  kéziratokban  és  a  kiadott  versben 

követhetjük.  Még  Goslarból,  1798  december  21-én,  azaz  két  évvel  a  publikálás  előtt 

Dorothy és William Wordsworth Coleridge-nek küldött levelében is szerepel egy Nutting-

változat15.  A levélben három blank verse-ben írt szöveg található, kettő ezek közül – a 

korcsolyázásról és a csónaklopásról szólók – bekerültek a The Prelude első könyvébe, míg 

a harmadik a mi versünk 49 soros változata. A Coleridge-levélben található vers számos 

fontos változtatáson esett  át,  különösen a  szövegkezdés  vonatkozásában.  Ismerve a két 

költő közti  kapcsolatot,  az a  változat,  amelyet  Wordsworth letisztázva Coleridge-hoz is 

eljuttatott,  különösen  fontosnak  tűnik,  lássunk  tehát  néhány  fontosabb  változtatást.  Az 

1798-as szöveg első tizenöt sora a következőképpen hangzott16:

Among the autumnal woods, a figure quaint,
Equipped with wallet and with crooked stick
They led me, and I followed in their steps,
Tricked out in proud disguise of beggar's weeds
Put on for the occasion, by advice
And exhortation of my frugal dame.
Motley accoutrement! of power to smile
At thorns, and brakes, and brambles, and in truth
More ragged than need was. They led me far,
Those guardian spirits, into some dear nook
Unvisited, where not a broken bough
Drooped with its withered leaves, ungracious sign
Of devastation, but the hazels towered
Tall and erect, with milk-white clusters hung,

14 a DC MS-ról bővebben:  Stephen Gill: Wordsworth's Revisitings, New York, Oxford University Press., 
2011, 50.

15 Mary Moorman: William Wordsworth: A Biography: The Early Years, 1770-1803, Oxford, Clarendon 
Press, 1957, 416. 

16 Az 1798-ból származó szövegváltozat forrása: The Letters of William and Dorothy Wordsworth, szerk. 
Ernest De Selincourt, Chester L. Shaver, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 2000, 241.
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A virgin scene!17

A retrospektív felütés tehát teljesen hiányzik a korábbi  változatból,  az  1800-as  Nutting 

narrációs kerete – ahol verszárlatból azt is megtudjuk, hogy a beszélőnek van hallgatósága 

–  tehát  későbbi  döntés  eredményeképpen  íródott  a  vershez.  A  felütés  és  a  zárlat 

kulcspozícióban vannak, így érdemes lesz részletesebben is megvizsgálnunk őket. 

Marjorie Levinson, aki külön fejezetet szentel a  Nuttingnak és valódi töredékként 

(true fragment) kategorizálja a romantikus fragmentumon belül, a kezdő félsor fontosságát 

hangsúlyozza  –  az  életművet  is  figyelembe  véve  –  mint  a  töredékesség  első  és  talán 

leginkább fontos bizonyítékát.18 A Wordsworth-életműben ugyanis nem gyakori technika a 

félsoros indítás, összes verse közül csupán hat ilyen szöveget találhatunk. Ebben az esetben 

a  legegyszerűbb  megoldás  tűnik  a  leginkább  megfelelőnek:  a  félsor  és  különösen  a 

megelőző gondolatjellel  hangsúlyozott  félsor  itt  nem „véletlenül”  vagy metrikai  okból, 

esetleg  valamilyen  hagyományt  követve  szerepel,  hanem annak  vizuális  megjelenítése, 

hogy  a  szöveg  csonka,  töredék  –   hiszen  látványosan  és  tagadhatatlanul  szünettel, 

kihagyással  kezdődik.  Fontos  adalék,  hogy  Wordsworth  1815-ös  kötetében  újfajta 

rendszerező  elv  szerint  jelentette  meg  verseit,  s  az  elme  működésének  az  alkotói 

folyamatban  érvényes  területét  jelölte  meg  a  klasszifikáció  kiindulópontjaként.  Olyan 

verscsoportokat  hozott  létre,  mint  például:  „Poems  from  Sentiment  and  Reflection” 

(érzékenységből  és  visszatekintésből  fakadó versek),  „Poems of the Fancy” (a  fantázia 

versei),  „Poems  of  the  Imagination”  (a  képzelőerő  versei).19 Az  említett  hat,  félsorral 

kezdődő  szöveg  közül  négy  (A  Night-Piece,  Airey-Force  Valley,  The  Simplon  Pass, 

Nutting)  a  „Poems  of  the  Imagination”  csoportjába  került,  s  ez  a  döntés  érdekes 

információval  szolgálhat  a  képzelőerőt  mint  elsődleges  versteremtő  hatalmat  leíró 

csoportról, hiszen ha követjük az előző gondolatmenetet, az ott elhelyezett félsorral kezdő 

versek mind olyan szövegek, amelyek töredékességüket a kezdőhiánnyal is hirdetik. Okkal 

17 Az őszi erdőben engem, furcsa figurát, / Tarisznyával és kampós bottal felszerelkezve / Vezettek és én 
követtem léptüket / Kicicomázva büszke koldus-álruhában / Melyet az alkalomra öltöttem magamra / 
takarékos néném tanácsára és intésére. / Szedett-vedett páncélzat! ereje volt mosolyogni / Töviseken, 
páfrányon, galagonyán és igazság szerint / Rongyosabb, mint szükséges lett volna. Messze vezettek / azok 
az őrző szellemek, egy kedves, elhagyatott zugba / Ahol nem törött ág / Hajolt le hervadt leveleivel, a 
pusztulás / Éktelen látványa, de mogyoróbokrok tornyosultak / Magasan és sudáran, s tejfehér fürtök 
lógtak, / Szűz kép!  

18 Levinson, I.m., 60-62.
19 John A. Hodgson: Poems of the Imagination, Allegories of the Imagination: Wordsworth's Preface of 

1815 and the Redundancy of Imaginative Poetry, Studies in Romanticism, 27/ 2. (Summer, 1988), 273-
288.
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juthatunk tehát arra a következtetésre, hogy a rendszerezés arra hívja fel a figyelmet, hogy 

a  képzelőerő  működésének  gyakori,  voltaképpen  megkerülhetetlen  következménye  a 

töredékes megnyilatkozások létrejötte.

A  változtatások  nem  csak  a  verskezdetet  és  versvéget  érintik.  A többes  szám 

harmadik  személyű,  titokzatos  „guardian  spirits”  is  hiányzik  a  későbbi  változatból.  A 

Nutting narrátorának nincsenek kalauzai, pedig a levélből ismert szövegben nagyon fontos 

a  szerepük,  ők  azok  az  oltalmazó  szellemek  akik  elvezetik  a  narrátort  a  felfedezés 

helyéhez.  Az  alakok  teljes  elhagyásával  független  narrátort  kapunk,  ennek 

következményeképpen pedig hangsúlyosabb és valódibb az emlékezésfolyamat leírása – 

egy  felnőtt  férfi  idézi  fel  egy régi  gyermekkori  kirándulás  emlékeit.  Szintén  fontos  a 

központozás megváltoztatása, legfőképpen az, hogy a korábbi változatban nem szerepelnek 

gondolatjelek,  míg  a  megjelentetett  versben  kilenc  szövegközi  gondolatjel  tördeli  a 

szöveget. Tördeli: a gondolatjel ugyanis vizuálisan és a szakaszhangsúlyok tekintetében is 

a szünet, esetleg a hiány kifejezője. Ha gondolatjelet látunk olvasás közben, nem tartunk 

minden esetben hosszabb szünetet, mintha vesszőt vagy mondatzáró írásjelet olvasnánk, a 

szünet  a  vizualitás  miatt  mégis  hangsúlyosabbnak  tűnik,  s  a  vonalak  a  szöveget 

látványosan szaggatottabbá teszik. A versváltozatokban szókincsbeli változtatások is tetten 

érhetők: bizonyos cserék pontosabbá teszik a szöveget – de van olyan átírás is, amely által 

a természeti kép plasztikusabbá, sőt, testivé válik (“but the hazels towered / Tall and erect, 

with  milk-white clusters hung” > “but the hazels  rose / Tall and erect, with milk-white 

clusters hung”20 – a „milk-white”-ból a későbbi kiadásokban „tempting” lett, amely még 

inkább  erősíti  a  testiséget  is  előhívó  asszociációt).  A 48.  sorban  „quiet  being”  lesz  a 

korábbi „quiet spirit”-ből, ez a változtatás a későbbi vers utolsó három sora miatt fontos, 

hiszen  így  a  spirit szó  csupán  egyszer  fordul  elő  a  versben,  mégpedig  hangsúlyos 

pozícióban, a zárásban: “Then, dearest Maiden, move along these shades / In gentleness of 

heart;  with  gentle  hand /  Touch – for  there  is  a  spirit  in  the  woods.”  A változtatások 

jelentősek azokon a szöveghelyeken, ahol egész sorok cserélődnek, ilyen például a későbbi 

változat 35-37. sora. 

(…) and I saw the sparkling foam,
And with my cheek upon the mossy stones,
That like a flock of sheep were fleeced with moss,

20 saját kiemelések
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I heard the murmur, and the murmuring sound21

(1798, 28-31.)

(…) and I saw the sparkling foam,
And–with my cheek on one of those green stones
That, fleeced with moss, under the shady trees,
Lay round me, scattered like a flock of sheep– 
I heard the murmur and the murmuring sound22

(Nutting, 1800, 35-7.)

A változtatások közül akad olyan, amely ismétlést iktat ki (“mossy stones”, “fleeced with 

moss”) és sor kerül egy hasonlat áthelyezésére („like a flock of sheep were fleeced with 

moss” > „fleeced with moss, under the shady trees, / Lay round me, scattered like a flock 

of sheep”). Az arcát a mohás kövekre fektető és a természettel egy pillanatra szinte eggyé 

váló narrátor kifejtettebb, részletesebb képe az egész szövegrész hangulatát meghatározza, 

a  a  változtatások  által  árnyaltabb,  hatásosabb  képet  mintegy  keretbe  foglalja  a  két 

gondolatjel.  A  stílusbeli  zökkenők  elsimításán  kívül  ezek  mind  olyan  módosítások, 

amelyek  amellett,  hogy  pontosabb  narratív  keretet  hoznak  létre,  hangsúlyozzák  az 

emlékelőhívás  folyamatát,  hiszen  a  pontos,  részletgazdag  képek  egymásutániságával  a 

memória  működését  képezik  le.  Az  érzékelés  képei,  a  wordsworthi  emlékezetvilágra 

nagyon jellemzően, ebben a szakaszban is előbb jönnek, mint a hozzájuk kötődő érzelem 

vagy gondolat. Érdemes megjegyezni, hogy az első és az utolsó sor csupán központozási 

különbségeket  mutat  –  de  ez  nem  marginális  eltérés.  Az  első  sorban  egy  vesszőből 

pontosvessző lesz, az utolsó sorból kimarad a vessző. A pontosvessző olyan írásjel, amely 

nagyobb gondolati  egységeket  választ  el  és  –  hasonlóan a  versbeli  gondolatjelekhez  – 

hosszabb szünetet, hangsúlyosabb tagolást eredményez, ezzel is szabdalva a szöveget. Az 

utolsó sorban éppen ellenkező hatású a változtatás, hiszen a vessző elhagyásával a moraj (a 

hangutánzó murmur-rel) még inkább egybefüggő, megszakítatlan hanggá válik. 

Itt  azonban  egy  pillanatra  meg  kell  állnunk:  elképzelhető  ugyanis,  hogy  a 

központozás  mégsem olyan egyértelmű,  a töredékességet  hangsúlyozó változtatás,  mint 

amilyennek elsőre tűnik. Wordsworth ugyanis nem tartotta magát jó központozónak – ezt 

abból a levélből tudjuk, amit 1800. július 29-én írt Humphry Davynek a  Lyrical Ballads 

21 „és láttam a szikrázó habot, / S arcommal a mohos köveken / Melyeket juhnyájként irházott a moha / 
hallottam a morajt és a morajló hangot”

22 „és láttam a szikrázó habot, / S – arcommal a sok közül az egyik zöld kövön / Amelyek mohával irházva 
az árnyas fák alatt / Köröttem feküdtek, szétszórva, mint egy juhnyáj – / Hallottam a morajt és a morajló 
hangot.” 
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második kiadásának kéziratához csatolva: „Igazán lekötelezne,  ha átnézné az itt küldött 

verseket és kijavítana bármilyen hibát, amelyet a  központozásban talál,  abban ugyanis, 

szégyenemre, kevéssé vagyok jártas.” („You would greatly oblige me by looking over the  

enclosed poems and correcting any thing you find amiss in the punctuation a business at  

which I am ashamed to say I am no adept.”)23 Az tehát, hogy kinek a tollából származnak a 

zárójelek,  vesszők  és  gondolatjelek,  nem  tudjuk  megnyugtatóan  tisztázni,  a  levélből 

ugyanis az tűnik ki, hogy – legalábbis pályája elején – Wordsworth a szerkesztői munkára 

hagyatkozott  ebben a  kérdésben.  Ez  pedig  az  egész  Wordsworth-életmű szempontjából 

érdekes, hiszen kifejezetten nehéz helyzetbe hozza a textuális érdeklődésű kutatókat. Nincs 

okunk azonban azt feltételezni, hogy Wordsworth a  Nutting kiadott  szövegével (majd a 

későbbi szövegváltozatokkal) kapcsolatban elégedetlen lett volna, így, ha esetleg meg is 

rendül szilárd hitünk abban, hogy a központozásbeli változtatások a töredékesség erősítését 

szolgáló  fontos  és  tudatos  döntések  lettek  volna,  azt  nyugalommal  vállalhatjuk,  hogy 

Wordsworth vagy maga eszközölte a változtatásokat, vagy legalábbis saját költői céljaival 

nem tartotta ellentétesnek az áthelyezett vesszőket, gondolatjeleket, zárójeleket. 

A gondolatjelekről már esett szó, de ide tartozik és nagyon fontos a második sor 

zárójelezésének  kérdése  is.  Bernard  Lennard,  aki  számos  költő  és  író  szövegeiben 

megvizsgálta a közbevetések és kifejezetten a zárójelezés hatását – a korszakból főként 

Coleridge-dzsal  és  Browninggel  foglalkozott  –  a  zárójelezés  retorikai  célját  és  hatását 

kutatta. Lennard arra a következtetésre jutott, hogy a zárójelek minden esetben éket vernek 

a szövegtestbe, s repedéseket idéznek elő mind a nyelvtani és modális, mind a gondolati 

szerkezeten belül.24 Robert Grant Williams, szintén a parentézisről szóló tanulmányában 

felteszi azt a teoretikus kérdést, hogy vajon mi történne, ha a zárójeles megjegyzéseket 

eltávolítanánk  az  adott  szövegből.  Érezhetőek  lennének-e  az  üres  helyek  vagy  épp 

ellenkezőleg,  egységesebb  szöveget  kapnánk?25 A  Nutting második  sora  esetében  a 

zárójeles közbeszúrás törlésével némiképp a jelentés is módosulna, s mivel ez a kérdés 

szervesen  tartozik  a  szöveg  töredékességének  problémájához,  a  későbbiekben  még 

visszatérünk rá.

A szövegváltozatokkal  kapcsolatban egy fontos  textuális  mozzanat  van,  amelyre 

23 William Wordsworth and Dorothy Wordsworth: The Letters of William and Dorothy Wordsworth, szerk. 
Ernest DeSelincourt, 8 vols., Oxford, Clarendon Press, 1967–93, vol. 1, 289.

24  John Lennard: But I Digress: The Exploitation of Parentheses in English Printed Verse, Oxford, 
Clarendon Press, 1991, 114–38.

25 Robert Grant Williams: Reading the Parentheses, SubStance Vol. 22, No. 1, Issue 70 (1993), 53-66, 56.
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még  érdemes  kitérni.  A már  említett  Dove  Cottage  Manuscript  16-ban  található  az  a 

próbaképpen  (?)  írt  felütés,  amelyben  a  beszélő  Lucyhez  intézi  szavait  és  „beloved 

Friend”-ként, azaz szeretett barátként hivatkozik rá. Ez a rész és ezáltal Lucy jelenléte is 

törlődik  a  későbbi  változatokból,  s  így  azok  a  következtetések,  amelyeket  a  [beloved 

Friend]-[Lucy]-[dearest  Maiden]  figurájával  kapcsolatban  levonhatnánk,  ugyancsak 

törlődnek. Lucy ebben a szövegrészben kifejezetten elgondolkodtató alak, vad, megkapó, 

szinte démoni. Douglass H. Thomson szerint e sorok vizsgálatával azt tudhatjuk meg, hogy 

mit jelentett Lucy (eredeti) alakja a költő vagy a narrátor számára, mielőtt Wordsworth 

határozott  mozdulattal  kiiktatta  volna  a  versből.26 A válasz  korántsem  kézenfekvő,  a 

legérdekesebb csapás (erre Thomson már nem tér ki) az a kéziratos „beloved Friend” és a 

Nutting „spirit”-je között érzékelhető rokonság lehet.   

Ah! What a crash was that! with gentle hand
Touch those fair hazels – My beloved Friend!
Though 'tis a sight invisible to thee
From such rude intercourse the woods all shrink
As at the blowing of Astolpho's horn.
Thou Luc, art a maiden ”inland bred”
And thou hast known”some nurture”; but in truth
If I had met thee here with that keen look
Half cruel in its eagerness, those cheeks
Thus [  ] flushed with a tempestuous bloom,
I might have almost deem'd that I had pass'd
A houseless being in a human shape,
An enemy of nature, hither sentence
From regions far beyond the Indian hills–
Come rest on this light bed of purple heath,
And let me see thee sink into a dream
Of gentle thoughts, protracted till thine eye
Be calm as water when the winds are gone
And no one can tell whither.27

A  változtatások  áttekintése  után  leszögezhetjük:  vizsgálatuk  azért  fontos,  mert 

általuk kaphatunk képet arról, hogyan vált a szöveg független létezővé, hiszen jól tudjuk: a 

levélbeli  vers  még  máshová  és  másvalaminek  készült.  A különbségek  így egyrészt  az 

önállósodásnak,  másrészt  a  töredékesség  hangsúlyozásának  stációit  rögzítik.  Azok  az 

olvasók viszont, akik 1800-ban kezükbe vették a kötetet és elolvasták a  Nuttingot, nem 

26 Douglass H. Thomson: Wordsworth's Lucy of "Nutting", Studies in Romanticism Vol. 18, No. 2 (Summer, 
1979), 287-298, 288.

27 The Poetical Works of William Wordsworth, szerk. Ernest de Selincourt és Helen Darbishire, Oxford, 
Clarendon Press, 1959, II, 504-6., idézi: Thomson, I.m., 287-8-
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tudhatták, hogy Wordsworth eredetileg a később The Prelude-nek nevezett szövegben, azaz 

egy nagyobb egységen belül kívánta elhelyezni a vers elődjét. Számukra a Nutting önálló 

szöveg volt,  se  több,  se  kevesebb annál  az  ötvenöt  sornál,  ami  a  kötetben szerepelt  – 

esetleg  a  köteten  belüli  helye  vagy  a  többi  verssel  való  együttolvasás  szolgálhatott 

valamelyest  kontextussal.  Fragmentáltságával  a  Nutting nem áll  egyedül  a  kötetben  – 

számos  olyan  vers  került  be  a  Lyrical  Balladsba,  amelyet  érdemes  és  termékeny  a 

romantikus töredék vonatkozásában olvasni. Egy példát emelek ki: a második kiadásban 

szerepel  az A  Fragment  (1836-tól:  The  Danish  Boy)  című  vers,  amelynek  ugyancsak 

említésre  méltó  keletkezéstörténete  van,  legalábbis  Wordsworth  visszatekintését  alapul 

véve. A Fenwick-jegyzetekből azt tudhatjuk meg erről a versről, hogy teljes mértékben a 

képzelet szülötte („entirely fancy”28), s hogy egy ballada bevezetőjeként készült, amelyben 

egy dán herceg értékeit mentve elmenekül a csatából, majd meggyilkoltatik, hogy aztán a 

gyilkosság helyszínét, a házat és a környező völgyet örök átok ülje. Ez a ballada sosem 

készült  el,  így a  The Danish Boy „valódi  töredék”,  egy nagyobb,  de sosem befejezett 

műegészből  letört  darab.  Számunkra  mégis  érdekes,  mégpedig  azért,  mert  ugyanazt  a 

döntést visszhangozza, amelyet azok a szándékos töredékek, amelyek nemet mondanak az 

egésznek: a fragmentum érdemes az önálló létre és bemutatásra – s ez a gesztus  erősíti a 

Nutting töredékpozícióját is a köteten belül.     

A keletkezéstörténet után fordítsuk figyelmünket arra, hogyan lesz egy emlékből 

töredékvers.  Jól ismert tény, hogy Wordsworth számára központi fogalom volt a  spot of  

time29,  azaz az elmúlt  idő folyamából kiemelt,  jól  körülhatárolható időpont,  időpillanat, 

amely  nem  csupán  emlék,  de  különleges,  a  képzelőerőt  megtermékenyítő  és  szinte 

megváltó erejű jelenség. A Nutting, úgy tetszik, az egyik első  spot of time-ként íródott, 

hogy aztán önálló töredékké váljon – független töredékléte azonban elkülöníti a  spot of  

time tipikusan  szövegbe  ágyazott,  körülhatárolt  karakterétől.  Az  emlékezés  sajátja  a 

töredékesség, szaggatottság, s egyfajta megbízhatatlanság is: egyrészt a múltbéli történés 

és a jelenbeli  felidézés  közt  eltelt  idő,  másrészt  a  szubjektív – pillanatnyi  érzelmektől, 

lelkiállapottól  és  a  külső  hatásoktól  átitatott  –  érzékelés  teszik  az  emlékeket  folyton 

változó, nem statikus létezőkké. A Nutting hangsúlyosan emlékrögzítő vers. Ez a pozíció 

már a felütésben egyértelmű, s azt is megtudjuk a zárójeles második sorból, hogy a beszélő 

28 The Fenwick Notes of William Wordsworth, I.m., 12.
29  „There are in our existence spots of time, / That with distinct pre-eminence retain / A renovating virtue” 

– The Prelude, Book XII, 208-10.  
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sok más nap, azaz sok más emlék közül választotta ki éppen a mogyorószedős kirándulást. 

A verskezdetben a beszélő – és a félsoros kezdés ezt a hatást csak erősíti – mintha egy 

elmélyült múltba tekintésből szólalna meg hirtelen. A kihagyott félsor így a megszólalás 

előtti állapotot, azt a csendet képezi le szövegszerű eszközökkel, amelyben a beszélő már 

tudja, hogy meg fog szólalni, de még valahol köztes helyen áll saját csendje és a verbális 

megnyilatkozás között: néhány ütem erejéig még csend van, de a lélegzet már gyorsul. 

Arra pedig, hogy több nap közül választja ki pont azt, amelyről beszélni fog30, bizonyára jó 

oka van. A zárójel fontosságát már érintettük, jelentősége itt abban rejlik, hogy ugyan úgy 

tűnhet,  mintha  kevésbé  fontos  háttéradatot  rögzítene  az  emlékfelidézés  folyamatával 

kapcsolatban,  éppen  ellenkező  hatást  ér  el,  s  a  vizuális  bekerítés  inkább  felhívja  a 

figyelmet  a  közölt  információra.  A szöveget  megtörő  kitétel  már  a  kezdetek  kezdetén 

elvárásokat ébreszt: vajon megtudjuk-e, miért volt oly különleges a hasonló napok sorában 

épp  ez  az  egy?  A vers  nem  okoz  csalódást,  s  választ  kapunk  a  kérdésre.  Mert  ez  a 

mogyorószedés,  noha  csak  egy  szabad,  ellenőrizetlen,  bár  céltudatos  gyermeki 

kirándulásnak  indult,  sokkal  több  lett  annál,  tapasztalatszerzés,  valódi  találkozás  a 

természettel.  Mégpedig  olyan  tapasztalás,  amely  a  finom  természetleírás  után  hirtelen 

mozdulattal ragad el magával, s nagy erővel billent ki abból – a vers korábbi részében 

felépült – bizonyosságból, hogy csupán egy ártatlan séta tanúi vagyunk. Valami ugyanis 

történik a mogyorószedős kirándulás alatt.   

Az első három sor látószög-beállítása után a tizennegyedik sorig mintegy kívülről 

láttatja magát a beszélő („Figure quaint”). A 14-21. sorok a felfedezéshez vezető utat és 

magát  a  felfedezést  rögzítik,  s  ebben  a  részben  már  egyértelmű,  hogy a  fiú  útja  nem 

könnyű, mintegy betolakodóként kell utat törnie magának a bozótoson át („Forcing my 

way”),  hogy  megtalálja  az  eddig  senki  által  nem  látogatott  mogyoróbokros  zugot.  A 

huszonegyedik  sortól  különös,  túlcsorduló  örömleírásnak  adja  át  helyét  a  korábbi 

kirándulásfelidézés, az árnyas zug pontos leírása részletes és az egymásra halmozott képek 

következményeképpen  nemcsak  jól  vizualizálható,  de  kifejezetten  emlékszerű  is.  A 

természettel való  személyes és semmitől meg nem zavart találkozásban fontos pillanat, 

amikor  a  harmincnyolcadik  sor  megszólal:  „I  heard  the  murmur  and  the  murmuring 

sound”. Nemcsak azért, mert eddig a minden érzékszervre ható leírásból csak a hangok 

hiányoztak, hanem azért is, mert az ezt megelőző szakaszban felmerül a beszélőben, hogy 

30 „singled out” – a szó erre a bizonyos napra vonatkozik, nem pedig az említett sok egyéb napra
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talán olyan varázslatos helyen jár, ahol tündérforrás morajlik („Where fairy water-breaks 

do murmur on / For ever”) – és valóban. A morajlás a természet folyamatosan jelenlévő, 

megszakítatlan háttérzaja, tulajdonképpen egyfajta nyelv, amely akkor válik hallhatóvá, ha 

a befogadó belép a természet terébe. 

A negyvenharmadik sortól hirtelen váltás következik,  az  előző szakasz áhítatos 

megfigyelése  után  ismét  a  korábbi  cselekvő  én  veszi  át  az  irányítást  és  a  következő 

részben, bekövetkezik a „pusztítás” – azaz a mogyorószedés –  mégpedig olyan érzékletes 

és  könyörtelen  leírással,  ami  jogosan  gondolkodtatja  el  az  olvasót:  mi  is  történik 

valójában? A mogyorószedő nem gondolkodik, csak érez: mégpedig fájdalmat, amikor tette 

után megpillantja a csendes fákat és az árnyékos zug felett a betolakodó eget. Az utolsó 

három  sor  kiszólás  („dearest  Maiden”),  tanácsformájú,  az  elbizonytalanító,  fájdalmas 

érzésből következő tanulság: az erdőben nem vagyunk egyedül.

Meg kell  jegyeznünk,  hogy a  vers  értelmezései  így vagy úgy, de szinte  kivétel 

nélkül  kitérnek  a  szöveg  erősen  testi,  sokak  számára  a  szexualitást  idéző  képiségére. 

Tagadhatatlan,  hogy  számos  olyan  kifejezés  van  a  szövegben,  amelyek  a  szűzi 

ártatlanságra („unvisited”, „virgin scene”, „unseen”), a gyönyörre („joy delights”, „sudden 

happiness”), az erőszakos behatolásra („Forcing my way”, „dragged”, „merciless ravage”, 

„deformed and sullied”, „mutilated” stb.) utalnak. A dearest Maiden és a gyakran említett, 

titokzatos Lucy-figurához való kapcsolódás persze csak erősíti ezt az olvasatot, hiszen a 

beszélő hallgatósága, amint a vers publikált változatából is kiderül, egy fiatal nő. Az idézett 

szöveghelyek  valóban  nagyban  hozzájárulnak  a  vers  hangulatának  megteremtéséhez, 

ugyanakkor  a  Nuttingot  pusztán  (vagy elsősorban)  a  testiség  vagy a  szexuális  erőszak 

diskurzusaként  olvasni  úgy  szűkíti  az  értelmezési  lehetőségeket,  hogy  az  bántó 

leegyszerűsítéssé válik: hiszen többről, másról is van itt szó. 

Kíséreljük meg tehát felfejteni, hogy mi ez a több, mi ez a más. Mivel elsősorban a 

töredékességgel  összefüggésbe  hozható  szempontokra  koncentrálunk,  nézzük,  hogyan 

tematizálódik  az  emlékezés  mechanizmusa  és  hogy  mi  az  a  jelentésréteg,  amely  a 

gyermekkori  emlékre  rakódik.  Először  is,  a  versben  rögzül  az  a  tapasztalat,  hogy  az 

emlékezést nem csak a múlt, hanem a jelen is formálja. A zárásból világossá válik, hogy a 

beszélő  nem csak  egy emléket,  de  azon  keresztül  egy tanulsággal  záródó  parabolát  is 

megfogalmaz,  ráadásul  az  is,  hogy mindehhez  hallgatósága  is  van.  Az emlék-parabola 

valóságossága  nem  lesz  kétséges  ezáltal  –  ebben  persze  részben  Wordsworth  későbbi 
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megjegyzései  is  segítenek –,  a  történet  nagyon is  hihető,  emlékszerű  és  részletes.  Van 

ugyanakkor a versben egy félmondat („unless I now / Confound my present feelings with 

the past”), amely arról árulkodik, hogy a beszélő észleli azt a lehetőséget, hogy a jelenbeli 

felnőtt  meglátások  és  érzelmek  átszüremkedhetnek  a  múltba  és  át  is  értelmezhetik  a 

gyermek-emlék  jelentéseit.  Fontos  meglátás:  ugyan  a  beszélő  nem  állítja,  hogy 

újrafogalmazta  volna  a  mogyorószedésen  tapasztalt  élményeit,  a  befogadó  mégis 

elbizonytalanodik. Az emlék ennek az elbizonytalanodásnak a következményeképpen már 

nem  statikus,  változatlan  egységként  van  jelen  a  versben,  hanem  olyan 

elmeképződményként,  amelynek  nem  egy  alakja,  egy  formája,  egy  jelentése  van.  A 

részleteket megőrzi az emlékezet, de a fontossági sor átrendeződhet, az értelmezés és a 

levont tanulság változhat. Ebben a pillanatban, ebben az emlékidézésben a beszélő számára 

a felfedezés, az öröm és legfőképpen az „aktus” (a mogyorószedés) utáni bűntudat lesz a 

csomópont. És persze a bűntudat forrása: annak felismerése, hogy „az erdőben lélek lakik”. 

A versben hagyományos tündérmesés (népmesei) elemeket találunk. A felpakolt fiú, 

aki elindul a nagy útra, a kalandok, azaz a mogyoróbokrok megközelítése, a titokzatos, 

árnyas zug varázsa a tündérforrással és a végső küzdelem mind mesei elemek. A fiút a 

felnőtt  társadalmat  is  jelképező   „frugal  Dame”  teljes  természetességgel  engedi  el  a 

mogyorószedésre, hiszen abban semmi erkölcsileg megkérdőjelezhető elem nincs, a termés 

azé, aki leszedi. A gyermek ösztönös és érthető kapzsisága azonban olyan pusztítást hagy 

maga után, amely különösen fájdalmas és bűntudatot keltő azután, hogy már látta, láttuk az 

ember nem járta erdei zug áhítatos szépségét. A bűntudat tanulási pillanat: annak belátása, 

hogy az erdő több, mint a levelek, ágak és kövek együttese. Így tűnik el a mesei varázslat, 

hogy átadja helyét a szent áhítatnak. 

Hogy megértsük, miként lesz szent az áhítat, érdemes az utolsó sort aprólékosabban 

megvizsgálni – a vizsgálat kiindulópontja pedig Ovidius lesz. Ovidius hatását Wordsworth 

költészetére az elmúlt két évtizedben széles körben tárgyalta a szakirodalom – Wordsworth 

tradicionális, klasszikus neveltetése és forradalmian újat hozó tehetsége két fontos, de csak 

kitartó munkával összeegyeztethető vonás: a költő egyszerre adósa a klasszikus mintának 

és alapanyagnak, ugyanakkor forrásaitól mégis független és költészetében szabad szerző.31 

A kérdés kapcsán nem is kell eltávolodnunk a Nuttingtól, hiszen annak lehetséges ovidiusi 

31 Wordsworth és a klasszikus vonatkozásában lásd: Richard W. Clancy: Wordsworth's Classical 
Undersong: Education, Rhetoric and Poetic Truth, New York, St. Martin's Press/Palgrave, 2000.
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forrásáról, az antik költő Nux című verséről Arnd Bohm összehasonlító elemzést készített32, 

amelyben  kiemeli  a  két  költemény  közti  kapcsolódási  pontokat.  A  Nuxban  egy  diófa 

panasza olvasható,  aki  szabadon nő az út  mellett,  nincs  gazdája,  így bárki  büntetlenül 

leszedheti termését vagy megdobálhatja. Az összecsengés valóban figyelemreméltó, még 

ha csak másodlagosan bizonyítja is az ihletettség lehetséges forrását. A kötet, amelyben a 

Nux olvasható,  nem volt  meg Wordsworth könyvtárában,  de egy másik  Ovidius-könyv 

igen,  és  a  költő  érdeklődésére  alapozva  feltételezhetjük,  hogy olvasta  a  verset.  Bohm 

szerint ha így volt, a diófa panasza bizonyára élénken élt emlékezetében, hiszen költészete 

számára a fák mindig is különösen fontosak voltak.33

Számunkra azonban nem a dió és a mogyoró ovidiusi-wordsworthi összeérése az 

érdekes, hanem egy olyan lehetséges összefonódás, amelyet Bohm ebben a tanulmányban 

nem is  említ:  ez  pedig  az  utolsó  sor  ovidiusi  forrása.  Ovidius  Fasti (Ünnepek)  című 

művében a római naptár szerint haladva emlékezett meg a különböző régi és új ünnepekről. 

A szöveghely, amely a  Nutting felé nyúl, csupán két szó  a  harmadik könyvből: „Numen 

inest”, azaz „Itt isteni jelenlét van”34. Az idézet James George Frazer fordításában angolul 

így hangzik: „There is a spirit here”35 – ez a fordítás persze jóval Wordsworth ideje után 

keletkezett, 1929-ben, de a szókincsbeli összecsengés mégis izgalmas. A numen jelentése 

'istenség',  'isteni  jelenlét',  'isteni  akarat',  amelyet  meg  kell  különböztetni  a  deus 'isten' 

jelentésű szótól. A numen36 a római mitológiában olyan személyiség nélküli lélek, amely a 

természetben  lakozik,  névtelen,  megfoghatatlan,  az  animizmushoz  köthető  entitás, 

amelynek (akinek?) sokszor nagyon is specifikus szerepe, funkciója van. A numen, azaz az 

animizmus hitvilágának  szelleme ősi jelenség, a római vallás legkorábbi időszakában is 

követhető és gyakran egy adott helyhez vagy természeti jelenséghez kötődő transzcendens 

szellemet, lelket jelentett. Wordsworth tehát valami nagyon ősi tapasztalásról, találkozásról 

ír  a  Nutting utolsó  sorában;  nem Istenről,  nem is  istenekről,  hanem egy konkrét  erdei 

zughoz köthető  transzcendens  jelenlétről.  Az „elvevő” társadalom tagja,  a  fiú  azzal  az 

ártatlannak, sőt jogosnak tűnő céllal érkezik az erdőbe, hogy mogyorót szedjen. A hely 

32 Arnd Bohm: Wordsworth's “Nutting” and the Ovidian “Nux”, Studies in Romanticism, 45/1, 2006, 25-48.
33 Bohm, I.m., 31.
34 “lucus Auentino suberat niger ilicis umbra, / quo posses uiso dicere, Numen inest.” Ovidius, Fasti, III 296-

7 
35 idézi Herbert Jennings Rose: Nvmen inest: 'Animism' in Greek and Roman Religion, The Harvard 

Theological Review, Vol. 28, No. 4 (Oct., 1935), pp. 237-257, 237.
36 Cyril Bailey: The Religion of Ancient Rome, London, Archibald Constable&Co. Ltd.,1907. 

http://www.gutenberg.org/files/18564/18564-h/18564-h.htm
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megbabonázza,  egy rövid ideig úgy tűnik,  tökéletes,  áhítatos összhangban szinte eggyé 

válik az ember nem járta, ember nem látta zuggal. Aztán felülkerekedik az eredeti cél, de a 

termést – noha a természet nem fordul ellene – csak erőszakosan, pusztítást maga mögött 

hagyva tudja megszerezni. Ekkor azonban elfogja a fájdalom, a bűntudaté és az elvesztett 

összhangé, amit a beszélő felnőtt hangja magyaráz meg a lánynak és nekünk: megzavarta a 

hely szellemét, a nument. 

Az  emlékfelidézés  mechanikájának  és  következményeinek  jobb  megértéséhez 

nézzünk két szöveghelyet a  Lyrical Balladshoz írt  Előszóból. Először is, Wordsworth azt 

írja, hogy: „mindig igyekeztem aprólékosan szemügyre venni a tárgyat, melyet leírtam, 

következésképpen remélem, a leírásokban nem sok olyan mozzanat van, ami hamis volna, 

s  a  gondolataimat  sikerült  olyan  nyelven  megfogalmazni,  mely  illeszkedik 

jelentőségükhöz”37 (“I  have  at  all  times  endeavoured  to  look  steadily  at  my  subject;  

consequently, there is I hope in these Poems little falsehood of description, and my ideas  

are  expressed  in  language  fitted  to  their  respective  importance”).  Másodszor,  a  híres 

költészetdefiníciót is az Előszóból ismerjük: 

a  költészet  az  erőteljes  érzések  spontán  kiáradása,  eredetét  a  nyugalmi 
állapotban  felidézett  érzelmekből nyeri,  mely  érzelmeket  addig 
szemléljük,  míg  –  mint  valami  ellenhatás  nyomán  –  a  nyugalmi  állapot 
fokozatosan eltűnik, s fokozatosan olyan érzelmi állapotba kerülünk, mely 
rokon  azzal,  amelyet  a  tárgy  közvetlen  szemlélete  váltott  ki,  míg  végül 
maga az eredeti érzelem tölti ki lelkünket38

poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin  
from emotion recollected in tranquillity: the emotion is contemplated till, by  
a species of reaction, the tranquillity gradually disappears, and an emotion,  
kindred to that which was before the subject of contemplation, is gradually  
produced, and does itself actually exist in the mind

Harold Bloom ezt a folyamatot úgy írja le, hogy az elme mintegy befogadja a világot, 

majd, immár a bensővé tétel után, ismét megfigyeli azt, azaz kettős befogadás és kétszintű 

megfigyelés  zajlik  (“world  taken  up  into  the  mind  and  seen  again  by  the  eye  of  the 

mind”39). A hosszan tartó, elmélyült tekintet, a tárgy pontos ismerete a versben a részletes 

leírással igazolható: a tarisznya, a hurkos bot, a tüskék, virágok, ágak, mohadarabkák, a 

37 Előszó a Lírai balladák 1802-es kiadásához, In: Angol romantika, 153., Péter Ágnes fordítása (az én 
kiemeléseim)

38 Romanticism and Consciousness, szerk. Harold Bloom, New York, W. W. Norton, 1970,157. (az én 
kiemeléseim)

39 Uo., 41.
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mogyoróágak ívének felidézésében. Az így befogadott és megőrzött világ aztán az ismételt 

megfigyeléssel  válik  verssé,  a  felidézés  folyamata  és  az  időközben  az  emlékdarabra 

rakódott  gondolatiság  és  jelentéstulajdonítás  egyaránt  szerepet  játsszanak  abban,  hogy 

töredékes művet kapunk. A feeling és az emotion kettőssége a szövegrészben azért fontos, 

mert előbbi az érzékeléshez jobban kapcsolódó kifejezés (Péter Ágnes érzéssel fordította, 

míg  az  emotiont  érzelemmel).  Ha  azt  mondjuk,  a  költészet olyan  érzelmekből fakad, 

amelyeket  nyugalmi  állapotban  idézünk  fel,  azzal  egyszersmind  a  távolság  és  az  idő 

szerepét hangsúlyozzuk – és az emlékezését.  

A Nuttingban egy fiúkori emlék felidézéséből olyan történet lesz, amely egy már 

elfeledett,  de  nagyon  is  élő  szakrális  közösségre  hívja  fel  a  figyelmet  egy  különös 

találkozás, tapasztalás kapcsán. Sophie Thomas40 a The Prelude egyik szöveghelye kapcsán 

arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy  Wordsworth-nél  a  nyelv  összeomlása  következik  be, 

amikor  az  írásfolyamatot,  a  gondolatiság  megfelelő  nyelvi  reprezentációját  igyekszik 

feltárni:  “the Power so called / Through sad incompetence of human speech”. Az ember 

nyelvi kifejezése e sorok szerint szomorú – érdekes szóválasztás – , de nem elégséges.  

Geoffrey  Hartman  szerint41 az  ezzel  a  felismeréssel  járó  pillanatnyi  megtorpanás  más 

Wordsworth-versekben  is  követhető,  s  mindig  a  halált,  a  magányt,  a  veszteséget,  a 

különállást felidéző hatása van, amely a természetes, természeti rend megzavarásában is 

megnyilvánul.  Más  helyütt  Hartman  azt  a  végkövetkeztetést  vonja  le  Wordsworth 

költészetével  kapcsolatban,  hogy abban „a gyász  és  az  emlékezet  végtelen  feladatként, 

'munkaként' fut össze” („In Wordsworth's poetry mourning and memory converge as an  

infinite task, a 'work'”42). Az emlékezet mint soha véget nem érő feladat nem meglepő, ha a 

maga  töredékességében,  annak  elkerülhetetlenségét,  s  a  nyelvi  kifejezés  határait 

felismerve, (a szó szoros értelmében) töredékeredményeket hoz. A Nutting nem csak azért 

töredék, mert szerzője találkozik azzal a meghatározó alkotói élménnyel, hogy a „valóság” 

„mondhatatlan”,  hanem azért  is,  mert  ennek  a  konkrét  szövegnek  az  esetében  tudatos 

döntéssorozat következményeképpen a forma szándékosan tükrözi a felismerést.

Ide tartozik továbbá,  hogy Paul  de Man  Time and History in Wordsworth című 

40 Thomas, I.m., 108.
41 Geoffrey Hartman: Wordsworth’s Poetry 1787–1814, Cambridge, Mass., and London, Harvard University 

Press, 1987, 16–17. 
42 Geoffrey H. Hartman: The Unremarkable Wordsworth, (Theory and History of Literature; v. 34), 

University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987, 30.
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előadásának zárlatában43 arra  a  következtetésre  jut,  hogy Wordsworth  számára  az  „én” 

autentikus  megértése  először  is  azoknak  az  őt  körülvevő  létezőknek  a  leírását  és 

rangsorolását követeli meg, amelyekkel az „én” kapcsolatba lép. Wordsworth számára a 

kapcsolat az idővel fontosabb, mint a természettel való kapcsolat, s ez az életműben egyre 

csak mélyülő folyamat úgy hat, hogy a természettel való érintkezés egyre inkább az idővel 

való érintkezésbe fordul át. De Man nem említi versünket, de hasonlót tapasztalhatunk itt 

is, hiszen a vers töredékessége – amelyet a félsoros kezdés, a központozás szaggatottsága 

is hangsúlyoz – elsősorban abból fakad, hogy a pontos múltidézés felett át- meg áttűnik a 

felnőtt  tapasztalat.  Paul  de  Man  Hartmannal  összhangban  úgy  véli,  az  időfogalmat  a 

halandóság  tapasztalása  ébreszti  fel  bennünk,  de  ennek  leképezésére  a  nyelvnek  és  a 

képzelőerőnek nincs lehetősége,  s  „Wordsworth csak az idő manifesztációjának felületi 

mozgását  képes  leírni,  ez  a  felületi  mozgás  pedig  szükségszerűen  felbomlasztó” 

(„Wordsworth can only describe the outward movement of time's manifestation, and this  

outward movement is necessarily one of dissolution”)44. Ebbe a keretbe tulajdonképpen az 

emlékfelidézés  megnyilvánulásai  is  illeszkednek,  mégpedig  úgy,  hogy  a  lehető 

legpontosabb leképezésre a töredék lesz az alkalmas út, mert képes visszaadni a szüntelen 

oszcillálást, az idősíkok Möbiusszalag-szerű egymásba fordulását.      

43 Paul de Man: Time and History in Wordsworth, Diacritics, Winter, 1987, 4-17., 16-7.
44 Uo., 117.
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**** SHELLEY: „MUSIC WHEN SOFT VOICES DIE...”

A  Nutting egy bizonyos  emléket  idéz  fel,  s  jelentősége  abban  is  rejlik,  hogy a 

jelentéktelennek  tűnő  eseményt  alakítja  önmagán  túlmutató,  sorsfordító  emlékdarabbá. 

Egyetlen  konkrét  emlék  hasonló  kifejtése  számos  más  romantikus  szövegben  is 

megtalálható,  a  látszólag  vagy  valóban  a  személyes  múltból  táplálkozó,  a  felidézés 

aktusára épülő versek központi szerepe a korszakban vitathatatlan, mint ahogy a  Lyrical  

Ballads vízválasztó szerepe is az. Az emlékezet azonban nem csak ezekben az „emlékező” 

szövegekben  van  jelen,  az  érdeklődés  számos  olyan  versben  is  követhető,  amelyek 

kimondottan  az  emlékezetről  vagy  a  memóriáról  szólnak,  s  annak  specifikus 

tulajdonságaival, jelentésteremtő erejével és működési mechanizmusával foglalkoznak. A 

továbbiakban ilyen verseket állítunk a középpontban, ráadásul azzal az eltökélt hittel, hogy 

a töredékesség esetükben relevánsan tematizálható probléma. 

Amikor  Percy  Shelley  1822.  július  8-án  egy  tengeri  viharban  életét  vesztette, 

számos  szövege  kéziratban  volt.  Mary  Shelley  1824-ben  szerkesztette  és  publikálta  a 

Posthumous Poems of Percy Bysshe Shelley című kötetet, amelybe ezek a kiadatlan versek 

kerültek.  Később is  komoly részt  vállalt  férje  irodalmi  teljesítményének megőrzéséből, 

1839-ben  Shelley-összest,  majd  az  Essays  and  Letters  from Abroad,  Translations  and  

Fragments című kötetet szerkesztette.45 

A  Shelley-életműből  számos  töredéket  ismerünk,  főleg  Mary  Shelley 

tevékenységének köszönhetően, aki igyekezett a lehető legtöbb szöveget, szövegdarabot 

megmenteni  és  a  közönség  elé  tárni  –  e  versek  többsége  persze  kívül  esik 

töredékvizsgálatunk  legszűkebb  értelemben  vett  fókuszán,  hiszen  a  szándékosság 

esetükben legalábbis megkérdőjelezhető. Mary Shelley hite és felismerése, hogy még ilyen 

rész-formában  is  érdekesek  és  megőrzendők,  persze  izgalmas  és  a  töredékesztétika 

számára messzire vezető úton indíthat el – különösen azért, mert Mary Shelley, jól tudjuk, 

nem csak adatrögzítő, megőrző szerepben támogatta férjét, de maga is alkotó ember volt, 

és,  amint  látni  fogjuk,  szerkesztői  tevékenysége olykor  az alkotótevékenység határát  is 

súrolta. 

Mielőtt  azonban  rátérünk  vizsgálódásunk  tárgyára,  érdemes  néhány  szót  ejteni 

45 vö. The Cambridge Companion to Mary Shelley, szerk. Esther Schor, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, xvii-xviii.
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Shelley  „viszonyáról”  a  szándékos  töredékhez,  mégpedig  olyan  szövegek  érintésével, 

amelyek esetében egyértelmű volt a szerzői szándék. A Shelleyt a romantikus töredékvers 

szempontjából  vizsgáló kritikai művek46 jobbára két  szöveget  említenek – az első ezek 

közül  az  oxfordi  diák  tizennyolc  éves  korában,  1810-ben  megjelent  Posthumous 

Fragments of Margaret Nicholson.47 A kötetet Shelley és barátja, Thomas Jefferson Hogg 

úgy  mutatták  be,  mintha  azok  az  1786-os,  III.  György  elleni  sikertelen  merénylet 

elkövetőjének,  Margaret  Nicholsonnak költői  töredékei  lettek  volna.  A kötet  az  utókor 

számára  azért  is  érdekes,  mert  Shelley  politikai  nézeteinek  és  radikalizmusának  korai 

megnyilvánulása – számunkra pedig azért is, mert szándékos, ráadásul álarc mögé bújtatott 

fragmentumok gyűjteménye.  A versek  közül  néhány címmel  ellátott,  a  legtöbb csupán 

számozott, kettő pedig a (névelő nélküli) Fragment címet viseli – az egyik Töredék-címet 

még  gyengéd  „szerkesztői”  útmutatás  is  kíséri  mintegy  értelmezési  segédletként: 

„feltehetően Francis Ravaillac és Charlotte Cordé epithalamiuma”. Shelley úgy mutatja be 

a  központi  szereplőt,  a  versek  állítólagos  szerzőjét,  mint  aki  az  őrület  szélén 

egyensúlyozik, s a cím természetesen halálát is implikálja. (Ha Shelley merészségéhez még 

kétség  férne,  érdemes  megjegyezni:  a  versek  megjelenésének  idején  Nicholson  még 

nagyon  is  életben  volt,  a  Bethlem  Royal  Hospitalban  szigorú  őrizet  alatt,  őrültnek 

nyilvánítva tengette napjait 1828-ban bekövetkezett haláláig48.) Az áltöredékek Margaret 

Nicholson történelmi pályájának széttartóságát, sikertelenségét voltak hivatva ábrázolni.49 

A töredékformát  segítségül  hívva  a  szövegek azt  képezik  le,  hogy a  főhősnek,  miután 

reményei  és  ideái  elvetélnek,  hogyan  törik  darabokra  személyisége,  hogyan  őrül  meg. 

Figyelemreméltó, hogy Shelley már ebben a korai művében is biztos kézzel használta a 

töredékes formát egy összetett lélektani folyamat ábrázolására .Ahogy a Bevezetőben már 

utaltunk rá, a megbomló elme ábrázolása sokszor a textus felbomlásában nyilvánul meg 

különböző romantikus szövegekben: az őrület kifejezését így olvashatjuk egy lehetséges 

romantikustöredék-mintának  is.  A  hagyományos  logika,  különösen  az  ok-okozati 

kapcsolódások hiánya, a zaklatott mondatszerkesztés és képhalmozás és a váratlannak tűnő 

asszociációk  adják  ezekben  a  szövegekben  a  töredékesség  alapját.  Ismert  példák 

Wordsworth The Idiot Boy és Petőfi Az őrült című verse.

46 többek között: Marjorie Levinson, Sophie Thomas, Thomas McFarland, Mark Sandy idézett művei
47 Posthumous Fragments of Margaret Nicholson: Being Poems Found Amongst the Papers of that Noted 

Female who Attempted the Life of the King in 1786, London, J. Munday, 1810. [Google e-könyv]
48 lásd: Catherine Arnold: London and its Mad, Simon and Schuster, Sydney, 2009, 161-169.
49 Levinson, I.m., 141.
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A  másik  Shelley-mű,  amely  látóterünkbe  kerülhet  a  romantikus  fragmentum 

kapcsán, az természetesen a The Triumph of Life. Mivel a szövegvégi hiány, a befejezetlen 

mondat egyértelműen a szerző halálának következménye, nehezebb feladat a szöveget a 

romantikus  töredék  kontextusában  vizsgálni.  Nem  kell  töredékszkeptikusnak  lennünk, 

hogy  feltegyük  a  kérdést:  hogyan  olvashatjuk  szándékos töredékként  azt  a  szöveget, 

amelyről biztosan tudjuk, hogy véletlen töredék?  A választ Péter Ágnes fogalmazza meg 

Shelleyről írt tanulmánykötete zárszavában50:

...minthogy a vers saját jelentést konstituáló természete szerint is körkörös, 
megszakításos és fragmentált, sokkal helyesebb azt állítani, hogy ha a Don 
Juan nevű törékeny vitorlással együtt Shelley teste nem is süllyedt volna alá 
a  tengerbe,  s  Shelley  visszatérhetett  volna  a  kézirathoz,  hagyományos 
értelemben véve akkor sem fejezte volna be a versszöveget. Hiszen a  The 
Triumph  of  Life a  lezártság,  a  kultúra  egyenes  vonalú  fejlődésének 
gondolatát cáfolja, s egyben az „én”, a társadalom és a világtörténet állandó 
kaotikus mozgásának elfogadását sugallja.    

A vers, amelyben a továbbiakban foglalkozunk, sem a Margaret Nicholson lélektani 

állapotot illusztráló áltöredékeivel, sem a The Triumph of Life lekerekített forma ellenében 

ható soraival nem rokon. Az 1824-ben közzétett posztumusz Shelley-kötetben szereplő a 

„Music  when  soft  voices  die…”  kezdetű  verssel  kapcsolatban  mégis  releváns 

felismerésekkel  járó  olvasatot  biztosít,  ha  a  romantikus  fragmentum  szempontjából 

tekintünk rá. A vers fölé Mary Shelley első kézirat-átiratában a Memory címet írta, végül 

To – címmel jelent meg. A szöveg az egyik leggyakrabban antologizált Shelley-mű. 

To –51

  
Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory—
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken.

 Rose leaves, when the rose is dead,
Are heaped for the belovèd's bed;
And so thy thoughts, when thou art gone,

50 Péter Ágnes: Késhet a tavasz? Tanulmányok Shelley poétikájáról, I.m., 301.
51 ---nek A zene, amikor a halk hangok elhalnak, / Az emlékezetben rezeg tovább – / Az illatok, amikor az 

édes ibolya émelyít, / A megmozdított érzékben élnek. / Ahogy a rózsalevelek, amikor a rózsa halott, / A 
kedves ágyán halomban állnak, / Úgy a gondolataid is, amikor már nem vagy itt, / A szerelem pedig 
továbbszendereg. 
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Love itself shall slumber on.52

A memória  a  versben  a  megtartó,  az  utóéletet  biztosító  médium:  a  zene,  akárcsak  az 

ibolyaillat, nem önálló létezőként, hanem a felkeltett érzékeken és érzelmeken keresztül él 

tovább akkor is, amikor már elhallgatott. A vers két szakasza két mondat. Mindkét mondat 

kettéválik,  az első  két  sor  a  zenéé,  a  második  az illaté,  a  harmadik  a  rózsaleveleké,  a 

negyedik azé, akihez a beszélő a szavait intézi – a képek mind egy irányba tartanak, s azt 

mutatják be, hogy az érzékelést felváltó hiány hogyan töltődik ki, s hogy miként működik 

az emlékezés megtartó ereje. A maradandóság kulcsszó a verssel kapcsolatban, a memória 

olyan helyként funkcionál, amely megtart, megőriz, s egyúttal lehetőséget ad arra, hogy az 

élmény  újra  és  újra  átélhető,  továbbgondolható  legyen:  az  emlék  és  az  élmény  így 

egyenlőekké válnak. A vers belső elrendezése feszes és egyfajta csúcspont felé tart mind 

„cselekményében”,  mind  képi  világát  illetően.   Mind  a  négy  sorpárban  ott  szerepel 

nemcsak az élet és a halál, de a transzcendens is, amely a fizikai valón túl tapasztalható 

értéket kínálja fel.53 (die-vibrates; sicken-live, quicken; dead-heaped, gone-slumber) 

A vers textológiai története olyan hullámokat vet, amelyek át- meg átcsapnak az 

értelmezés  felett  is,  így  érdemes  azokat  –  mint  eddig  is  minden  szöveg  esetében, 

amelyeknél  a  változatok története feltárhatott  valamit a töredékességgel  kapcsolatban – 

röviden áttekintenünk. A változattörténet szerkesztői vonatkozásában Irving Massey 1960-

as tanulmányára54 támaszkodhatunk, amely vízválasztónak tekinthető abból a szempontból, 

hogy korábban ismeretlen adatokat közölt a vers kiadástörténetével kapcsolatban. A vers 

kiadás  előtti  változatait  két  kéziratforrásból  ismerjük,  az  egyik  Percy  Shelley  eredeti 

szövege (Bodleian MS), a másik az előbbi kisilabizálására tett kísérlet Mary Shelley keze 

által .55

Percy Shelley eredeti kézirata:

[A? roseleaf when]
Rose leaves, when the rose is dead,

Mary Shelley kéziratos másolata:

Memory

52 Posthumous Poems by Percy Bysshe Shelley, London, 1824, 214. [Google e-könyv]
53   Irving Massey: Shelley's "Music, When Soft Voices Die": Text and Meaning, The Journal of English and 
Germanic Philology, Vol. 59, No. 3 (Jul., 1960), 430-438., 433.
54 Irving Massey: Shelley's "Music, When Soft Voices Die": Text and Meaning, The Journal of English and 

Germanic Philology, Vol. 59, No. 3 (Jul., 1960), 430-438. 
55 A kéziratos szövegek és az azokkal kapcsolatos adatok forrása: Massey, I.m., 434. és 438. A szögletes 

zárójelek a kihúzott szavakat jelölik, a kérdőjelek a bizonytalan olvasatokat. 
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  the beloveds
Are heaped for [a Sultana's] bed – 
[Poets] [When] [When a Poet gone]

The [thoughts]

And so thy thoughts, when thou art

gone,

Love itself shall slumber on . . .

--------------

[Spirit sweet! from th from]

soft
Music,                 [th] when [sweet] voices
[Thoughts? even when] they die,

Vibrates
[Linger] in the memory. – 

[yet]

Odours, when sweet violets sicken

Live within the sense they quicken

Rose [l] leaves, when the rose is dead

Are heaped for the beloved's bed,

       so
And ^ thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on

[Spirit sweet–when soft voice die] 

Music, [?] when [they] soft voices die,

Vibrates in the memory, – 

Odours, when sweet violets sicken

Live within the sense they quicken– 

Ha  összevetjük  ezt  a  két  szöveget  a  nyomtatásban  megjelent  változattal, 

szembetűnő  különbséget  fedezhetünk  fel:  Mary  Shelley  ugyanis  megcserélte  a  két 

versszakot.  Újraolvasva  a  két  verziót  egyértelmű,  hogy  ezzel  a  változtatással  nem 

egyszerűen  egy  felsorolásszerű,  szabadon  átrendezhető  elemekből  álló  szöveget 

szerkesztett  át,  hanem a cserével egyszersmind kifordult  a kontextus  és megváltozott  a 

jelentés is. Erre az átírt jelentésre pedig csak még egy réteg rakódik a címadással, hiszen a 

kéziratban Mary Shelley a Memory, a kiadott kötetben pedig a titokzatos To – címet írja a 

versre.  

De mi is ez az „eredeti” jelentés? Ha visszahelyettesítjük a kihúzott „Poet” szót, 

kiderül, hogy nem a szerelmes a megszólított, az egyes szám második személyű „thou” a 

versben tulajdonképpen önmegszólítás. Irving Massey alapos érvelésében arra hívja fel a 

figyelmet,  hogy a vers így a költészettel  kapcsolatos megnyilatkozás kifejezője is, nem 

pusztán  és  elsősorban a  szerelem felé  forduló  alkotás.  Ez  a  jelentésréteg  a  nyomtatott 

változatból Mary változtatásai révén szinte nyomtalanul eltűnik, s a cím hatására a „te” 

névmást  kifelé  fordul.  A Költő  több  próbálkozás  után  húzatott  ki  a  szövegből  –  talán 

túlságosan  explicit  utalásnak  tűnt?  Ha  egy  gondolatkísérlet  erejéig  mégsem  hagyjuk 
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figyelmen kívül az eredeti szóválasztást,  az első versszak így olvasható: a Költő olyan, 

mint a rózsa, gondolatai mint a rózsalevelek, amikor pedig meghal, az ő gondolatai élnek 

tovább, s tartják meg a szerelmet. Irving Massey számos egyéb Shelley-verset felsorol, 

amelyben hasonló mozzanatot találhatunk, azaz a költő vagy a gondolat hervadó virággal 

azonosított képét (To Constantia, Music, Epipsychidion, The Magnetic Lady to her Patient, 

Letter to Maria Gisborne). Ezek között szerepel az Ode to the West Wind című verssel való 

párhuzam is, ahol a hervadtlevél-gondolatok új életnek adják át helyüket – ez különösen 

azért érdekes, mert ebben a szövegben a levelek nagyon is a Költőhöz és az alkotáshoz 

köthető metaforák. A párhuzamoknak ezzel nincs vége, Judith Chernaik56 például a hasonló 

képiség, az érzelmek vibrálása, a hang- és illathatás okán a  Lines Written in the Bay of  

Lerici  című vershez hasonlítja szövegünket, amely hasonlóan írja le a fizikai valóságból 

érzékelt  és  elraktározott  emlékek  jelenlétét.57 Kétségtelen:  Shelley  számára  fontos  és 

gyakran rögzített témáról van szó. 

A jelentésváltozás másik fontos forrása a versszakcsere. Amit az eredeti szövegből 

biztosan hiányzik,  az a kiadott  vers „csúcspontja”,  valamint az a lírai,  finom lezártság, 

amely a  csere révén jön létre.  Az első kéziratos változat  végén semmilyen írásjel  nem 

szerepel.  A második versszak említi  a  zenét,  majd az illatokat,  de olyan érzésünk van, 

mintha a felsorolás nem befejeződne, csupán félbeszakadna, hiszen a szöveg hangsúlya 

nem ereszkedik, hanem megtorpan. Shelley kéziratváltozatát így kézenfekvő befejezetlen 

töredéknek  tekinteni,  hiszen  nemhogy  bizonyítékunk  nincs  arra,  hogy így  és  ilyennek 

szánta volna szerzője, a versvégi írásjel hiánya éppen az ellenkező feltevést erősíti. Mary 

Shelley másolata erről a kéziratról, amelynek a Memory címet (címkét?) adta, már sokkal 

inkább emlékeztet egy szándékos töredékre: a hatást leginkább a versvégi gondolatjellel éri 

el,  amely mintegy jelzi,  hogy több következik,  több következhetne.  A publikált  vers,  a 

harmadik  változat,  azonban  lezárt  egységnek  tűnik,  különösen  az  előző  két 

szövegváltozathoz  képest.  Nem  tudjuk,  valóban  Mary  döntése  volt-e,  hogy  pontosan 

milyen formában jelent meg a vers, nem tudjuk, volt-e egyéb, a közönséggel meg nem 

osztott információja a szövegközléssel kapcsolatban. Azt azonban sejthetjük, hogy dátum 

nélküli kéziratmásolata férje segítsége nélkül készült, hiszen a kihúzásokból látszik, hogy a 

56  Judith Cherniak: The Lyrics of Shelley, Cleveland, Case Western Reserve University Press, 1972, 281-84, 
175.

57 „And feeling ever—oh, too much!—  / The soft vibration of her touch, / As if her gentle hand, even now, / 
Lightly trembled on my brow; / And thus, although she absent were, / Memory gave me all of her / That 
even Fancy dares to claim”
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másoló maga is megküzdött az eredeti szöveggel. A leginkább kézenfekvő magyarázatnak 

az tűnik, hogy Mary egymaga döntött az átírásról.

A változtatások okának felfejtéséhez érdemes még egy adatot figyelembe vennünk. 

Massey említi azt az életrajzi vonatkozást, hogy a keletkezési időszak az Emilia Viviani és 

Percy Shelley között szövődött viszony végére esik – és ennek Mary Shelley is pontosan 

tudatában  volt.  A  magánéleti  háttér  részletesebb  taglalásra  tulajdonképpen  nincs 

szükségünk, annyit azonban érdemes megkockáztatni a végleges címadással kapcsolatban, 

hogy  Mary  Shelley  részéről  lehetett  voltaképpeni  „dátumozási”  erőfeszítés  is,  azaz, 

amennyiben a szerkesztő-feleség biztosra vette, hogy a téma szerelmi és az időpont miatt 

Vivianihoz  köthető,  igyekezett  ezt  diszkréten,  mégis,  amennyire  lehetett,  egyértelműen 

kifejezésre juttatni. „Jobban ösztönzött az a félelem, hogy nehogy géniuszának egyetlen 

műemléke  is  odavesszen,  mint  az  a  vágy, hogy kizárólag  teljes  alkotásokat  kínáljak  a 

kritikus ízlésű olvasónak” („I have been more actuated by the fear lest any monument of  

his genius should escape me, than the wish of presenting nothing but what was complete to  

the  fastidious  reader”58)  –  írja  Mary Shelley  a  kötet  előszavában.  Az  előszóból  képet 

kaphatunk  nemcsak  arról,  hogy  mennyire  nagyra  tartotta  Percyt  mint  barátot,  férjet, 

művészt  és megismételhetetlen,  egyszeri  embert,  de azt is  leírja,  hogy számára a költő 

minden  sora,  szava  –  érték.  Érzésem  szerint  ettől  az  értékközpontú,  mindenáron 

megtartani, rögzíteni vágyó kiállástól nem idegen az a cselekedet, amely egy biztosra vett 

jelentést tulajdonképpen a cím segítségével ráír a versre: a viszony ott volt, akkor volt – és 

Percy Shelley életének minden mozzanata megőrzendő. A szövegváltozatok vizsgálatakor 

azt is érdemes megjegyezni, hogy Mary Shelley előtt nem volt ismeretlen a posztumusz 

átírás gyakorlata59. A megjelentetett költemény varázslatos líraiságát ismerve azonban az 

utókornak sem lehet panaszra oka, talán még akkor sem, ha a vers ebben az elrendezésben 

érdekes  módon  sem szó  szerinti  jelentését  tekintve,  sem formailag  nem tükrözi  Percy 

Shelley eredeti elgondolását.       

A  szöveg  történetét,  összefoglalóan,  így  látom  tehát:  az  eredeti,  Percy-féle 

58 Mary Shelley: Preface to the Volume of Posthumous Poems, Published in 1824, in: The Poetical Works of  
Percy Bysshe Shelley, szerk. Mrs. Shelley, London, Galignani, 1841, 328.

59 Irving Massey egy konkrét esetet is ismeretet bizonyítékként: Mary Shelley a “Mine eyes were dim with 
tears unshed” kezdetű verset 1821-es dátummal közli azt sugallva, hogy a versnek van egy meg nem 
nevezett címzettje (egy másik szerelem), noha tisztában volt vele, hogy a szöveg 1814-ben keletkezett és 
ő maga volt a címzett.  
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kéziratban  egy  befejezetlen,  talán  továbbírásra  váró,  talán  örökre  elhagyott  szöveget 

olvashatunk.  Noha  tudjuk,  hogy  Shelleytől  nem  volt  idegen  a  szándékolt  töredékes 

kifejezés  –  gondoljunk  csak  a  két  említett  példára,  a  Margaret  Nicholsonra  és  a  The 

Triumph of Life-ra – , arról nem áll rendelkezésünkre információ, hogy mi volt a célja a 

verssel,  s  hogy  egyáltalán  felmerült-e  benne,  hogy  szándékosan  töredékké  írja  ezt  a 

szöveget.  Mary  Shelley  másolata  már  egyfajta  átírat,  amely  a  címadással  és  a  lezáró 

gondolatjellel  a  szándékostöredék-vonalat  erősíti,  s  ha  ebben  a  formában  adja  közre, 

egészen  biztosan  romantikus  töredékként  olvasnánk.  A  publikált  változat  ellenben 

átszerkesztett, s végső soron az eredetitől eltérő üzenetet hordozó egész szöveg. Számunkra 

a második változat a leginkább érdekes, hiszen itt  érhetünk tetten egy a töredékességre 

reflektáló, de nem kiegészítő vagy befejezésre törekvő felismerést. Mary a másolás közben 

szembesülhetett azzal, hogy a vers szándékos töredékként is olvasható, a címadás és az 

apró, mégis jelentékeny változtatások legalábbis erre is utalhatnak. 

A szövegváltozatok története  számos kérdés  felvet.  Tekinthetjük-e a  To –  című, 

1824-ben közreadott verset Shelley szövegének? Nem lenne-e helyesebb, ha Mary Shelley 

művei  között  szerepelne,  vagy  legalábbis  kettős  szerzőségű  szövegként?  Fejérvári 

Boldizsár  a  két  változatot  egy  organikus  egész  részeiként  olvassa,  mégpedig  olyan 

következtetéssel, hogy a végső változat ugyan elveszi Percy eredeti változatának „helyét” a 

kánonban, de mégsem írja ki belőle teljesen.60 A kettős szerzőség elvitathatatlannak tűnik, 

ugyan a szavak Percy tollából származnak, de az elrendezés Mary ollójának műve. Közös 

munkáról szó sincs, Percy Shelleyt mégsem írhatjuk ki a versből, s nem csak azért, mert az  

olvasók kétszáz éve az ő verseként gondolnak a szövegre. Ismét Mary Shelley előszavából 

idézünk61: 

A hálátlan  világ  nem érezte  meg  veszteségét,  s  a  törés,  amelyet  halála 
okozott,  úgy zárult  össze emléke felett,  ahogyan a gyilkos hullámok élő 
teste felett. Mostantól az emberek azon fognak tűnődni, hogy felsőbbrendű 
intellektusa még azelőtt kitöröltetett, hogy legdrágább kincseit rájuk ruházta 
volna.  Barátai  számára  elvesztése  orvosolhatatlan:  a  bölcs,  a  bátor,  a 
gyengéd mindörökre eltávozott! Olyan számukra, mint egy fényes látomás, 
amelynek  ragyogó  nyomát  az  emlékezet  őrzi,  s  amely  ér  annyit,  mint 
minden tény, amelyet a társadalom nyújthat.    
  

60 Fejérvári Boldizsár: Lingering in the Memory: The After Effects of Two Shelley Versions, elhangzott: 
Cultural Memory in Literature Conference, ELTE, Budapest, 2010. szeptember 24.

61 Mary Shelley: Preface to the Volume of Posthumous Poems, Published in 1824, in: The Poetical Works of  
Percy Bysshe Shelley, szerk. Mrs. Shelley, Galignani, London, 1841, 327.
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The ungrateful world did not feel his loss, and the gap it made seemed to  
close as quickly over his memory as the murderous sea above his living  
frame. Hereafter men will lament that his transcendant powers of intellect  
were extinguished before they had bestowed in them their choicest trasures.  
To his friends his loss is irremediable: the wise,  the brave, the gentle is  
gone for ever! He is to them as a bright vision, whose radiant track, left  
behind in memory, is worth all the realities that society can afford.

A verset segítségül hívhatjuk önmaga olvasatához is: 1824-ben közreadott változata így a 

Mary emlékezetében továbbélő Percy kivetülése lesz. A vers nem a szokásos értelemben 

vett romantikus töredék, de szövegtörténetében a töredéket érintő mozzanat is szerepel. Ha 

pedig úgy olvassuk, mint Percy „ragyogó nyomát” Mary elméjében, voltaképpen legalább 

annyira izgalmas és pontos kivetülését kapjuk az emlékezet teremtő erejének, mint egy 

konkrét emlék, például a  Nutting esetében. Természetesen nagyon fontos mozzanat az is, 

hogy a  vers  mindeközben  magáról  az  emlékezetről,  a  gondolat  továbbéléséről  szól,  a 

szöveg ettől a kettősségtől is különleges. Ha visszagondolunk korábbi töredékmintáinkra, a 

romkövekből  létrehozott  új  építménnyel  találhatunk  párhuzamot:  Percy  Shelley 

filozofikus, befejezetlen anyagából Mary Shelley lírai kecsességű épületet emelt. Ez pedig 

– attól az írótól, aki megálmodta Victor Frankenstein töredékmonstrumát – talán nem is 

olyan váratlan fordulat.

ZÁRÓJELBEN A SHELLEY-VERS UTÁN: ELIZA ACTON: TO **** ÉS 
MAJTHÉNYI FLÓRA: SZEGFŰ

O! Hány eszme vész el
A költő agyában
Mint a tengerhabja,
Mely a sikról jöve
Messze elterűlve
Egymást elragadja.

Majthényi Flóra: O! Hány eszme…

Mivel az összehasonlító elemzés egyik magától értetődően fontos vetülete az, hogy 

segít  egyértelműbbé tenni,  miért  és  miben különleges  az adott  szöveg, most  két  verset 

hívunk segítségül  a  Shelley-vers  tárgyalásához mintegy utóiratként.  A zene hullámai,  a 

tünékeny szépségű virágzás, az édes álmok természetesen nem csak Shelley számára olyan 
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képek, amelyek az emlékezet működésének megragadásához köthetőek. Eliza Acton 1826-

ban és Majthényi Flóra 1857-ben publikált költeményében például több olyan pont is van, 

amely érdemessé teszi őket – ha nem is a részletes összehasonlításra, de legalábbis – a 

Shelley-verssel  való együttolvasásra.  A versekben közös,  hogy mindkettő kevesek által 

ismert,  szinte  egyáltalán  nem  elemzett  alkotás,  noha  szerzőik  irodalmi  érdeklődésű 

kortársaik  számára  ismert,  viszonylag  sokat  alkotó  nevek  voltak,  akik  az  eltelt  másfél 

évszázadban szorultak a perifériára. Ugyan a versek nem kifejezetten eredeti alkotások, 

mégis érdekesnek találom citálásukat, tulajdonképpen illusztrációként is: mindkét vers a 

memória  működésének  egy  mozzanatát  igyekszik  megragadni,  bár  eszköztárukban  és 

hatásukban is nagyon különböznek az eddig tárgyalt két szövegtől. 

Eliza Acton62 (1799-1859) angol leányiskola-alapító és költő volt, aki széles körű 

népszerűséget recepteskönyvével szerzett (Modern Cookery for Private Families), amely 

tiszta  és  élvezetes  stílusával,  szakmai  pontosságával  úttörő  műnek  számított.  Két 

verseskötete jelent meg (Poems, 1826; The Voice of the North, 1842)63, amelyek közül az 

első nem csak több száz  előrendelést  kapott,  de egy hónap múlva  új  kiadást  is  kellett 

nyomni belőle.64 Ebben a kötetben mindjárt két fragmentumverset is találunk. Az egyik a 

Portrait, amely két üres, kipontozott sorral kezdődik, majd a vers első szöveges sorának 

kezdete („The second...”, azaz „A második...”) arra utal, hogy az első sorokból egy nagyon 

is  konkrét  leírás  hiányzik.  A másik  példa  az  Adine:  A  Fragment című  vers,  amely 

töredékvoltát ismét egy látványos hiánnyal, a verszáró üres sorral (is) jelzi. A megkapó és 

érzékletes verstöredék egy leányt mutat be, aki éjszakánként a tengerparti sziklákon áll, s 

lelke az univerzum gyönyörűségét issza. A szöveg olyan lírai karakterrajz, amely után az 

olvasó többet kíván, s a hangulatteremtő felütés természetes következménye lenne konkrét 

történetleírás: ez azonban már hiányzik. A szöveg így, a töredékre jellemző módon, szinte 

foglyul  ejti  az  olvasót,  hiszen  a  befejezés,  továbbgondolás  vágyát  szüli.  A kötetben 

olvasható az az ismeretlenhez címzett vers65 is, amelyből – számos más szöveggel együtt – 

egy szerelem rajza bontakozik ki:

62 lásd: A Historical Dictionary of British Women, szerk. Cathy Hartley, Old Woking, Unwin Brothers 
Limited, 2003, 2.

63 Joanne Shattock: The Cambridge Bibliography of English Literature: 1800-1900, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1999, 222.

64 Sheila Hardy: The Real Mrs Beeton: The Story of Eliza Acton, Chicago, The History Press, 2011, 59.
65 a szöveg forrása: Poems by Eliza Acton, Ipswich, 1826, 29. [e-kiadás, British Women Romantic Poets 

Project, University of California, Davis] 
http://digital.lib.ucdavis.edu/projects/bwrp/Works/ActoEPoems.htm#p29
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To *****66

How sacred is the lightest thing
Which wakes a thought of thee!– 
The wild-flow'r's lonely blossoming;
The young spring-zephyr's laden wing,
Are spells, which to my bosom bring
Rich tides of memory! 

Soft tones of music floating far
At ev'ning o'er the sea;– 
The trembling of the twilight star,
When not a cloud hath dar'd to mar
Its dewy smiles,–but sweet dreams are
Which lead my soul to thee! 

Sietünk leszögezni: a vers nem (tipikus) romantikus töredék. Ami miatt mégis érdekes, az a 

Shelley-verssel való egybecsengés, az emlékezetműködés leképezése és az a tény, hogy a 

hiány fontos szerepet kap a versben, mégpedig a címbeli, meg nem nevezett személlyel. 

A To ***** az emlékezésfolyamatot katalizáló benyomásokkal indít. A vadvirág, a 

kora tavaszi szellő, a tenger felett hallatszó zene és az alkonyati csillagfény mind olyan 

tapasztalások, amelyek a megszólítottat idézik. A felsorolt képek nem konkrét emlékeket 

idéznek,  hanem  pozitív  tulajdonságaik  révén  mintegy  varázsszóra  („spells”)  pozitív 

benyomásokat keltenek a megfigyelőben, s ezek irányítják a gondolatot a megszólítottal 

kapcsolatos emlékek felé („bring / Rich tides of memory”). Ez a vers két évvel a „Music 

when soft voices die...” után jelent meg, s az is elképzelhető, hogy Eliza Acton olvasta 

Shelley posztumusz verseit. Figyelemreméltó az összecsengés: a zene („music when soft 

voices die”; „soft tones of music”), a virágok („sweet violets”, rose leaves”; „wild-flow'r's 

lonely blossoming”), az álomszerűség („slumber”; „sweet dreams”), a távollét („when thou 

art gone”; „lead my soul to thee”) mind hasonló jegyek. Shelley versében az érzékelés 

továbbélése, az emlékezet megőrző szerepe hangsúlyozott, Actonnál pedig az, ahogy az 

érzékelés felébreszti, mozgásba hozza az emlékezetet.

66 *****-nek Mily szent a legkisebb dolog / Mely gondolatodat idézi! – / A vadvirágok magányos virulása; / 
Az ifjú tavasz-zefír súlyos szárnya / Varázsszavak, melyek keblemet elborítják / Az emlékezet gazdag 
hullámával! Halk zenehang száll messze / Este a tenger felett; – / Az alkonyi csillag remegése, / Amikor 
egy felhő sem merészeli elcsúfítani / harmatos mosolyát, –Mind édes álmok, / Amelyek lelkemet hozzád 
vezetik. 
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A vers címzettje ismeretlen, ugyanakkor a költőnő fontosnak tartotta, voltaképpen 

Mary Shelleyhez hasonlóan, a címben hangsúlyozni ezt az ismeretlenséget. Az életrajzból 

ismert, hogy Eliza Acton udvarlója feltehetően egy francia katona volt, s a versek, amelyek 

ebben a kötetben jelentek meg, ennek a szerelemnek a stációit jelzik. A cím tehát egyrészt 

titkol,  másrészt  állít:  a  nevet  nem közli,  mégis  kifejezi,  hogy fontos  számára,  hogy a 

sorokat  egy  konkrét  személyhez  intézi.  A név  így  hiánnyá  válik  a  versben,  amelyet 

értelmezhetünk  a  diszkréció,  de  a  szándékos  kihúzás  eredményeképpen  is.  A kötetben 

szereplő többi szerelmes vers – és a kortárs olvasók az egész kötetet egyben olvashatták – 

ugyanis nemcsak a kapcsolat örömteli időszakát, de a csalódással, szakítással záruló végét 

is  rögzíti.  Ebben  a  kontextusban  ez  a  rövid  vers  ha  nem is  töredékként,  de  mint  egy 

hosszabb  narratíva  mozaikdarabja  érvényesül.  A  kicsillagozott  név  a  többi  szöveg 

ismeretében olyan aktus is lehet, amely felhívja a befogadó figyelmét a szándékos törlésre, 

hiszen  a  szövegre  írással  (azaz  a  törléssel)  egyszersmind  ki  is  írja  a  megszólítottat  a 

szövegből.   

Az emlékezet és a környező világ, különösen a zene, az illat, a szépség kapcsolata 

gyakori,  olykor  közhelyszerű  szereplője  lírai  műveknek.  Egy további  példa  különösen 

alkalmas  arra,  hogy  párbeszédbe  léptessük  a  Shelley-  és  az  Acton-verssel.  A költő, 

Majthényi  Flóra  (1837-1915)  versei  és  angol  fordításai  1851-től  jelentek  meg  a 

Hölgyfutárban.  Hét  kötete  közül  az  elsőt  1858-ban  adták  ki  (Flóra  50  költeménye).67 

Gyulai Pál a Szendrey-versnél tárgyalt háromrészes cikksorozatát – amely a nők irodalmi 

szereplésének problémáit járta körül – Szendrey Júlia és Majthényi Flóra frissen megjelent 

versei apropóján írta 1858-ban. Majthényi köteteinek fontos témája a merengő emlékezés, 

az emlékeket felkeltő tárgyak és tapasztalások, a múlt és a jövő kibékíthetetlennek tűnő 

szembenállása (Emlék itten minden fűszál…, Letarolt kert…, Hogy röptével el ne fújja...). A 

Szegfű című vers 1857-es:

Szegfű

Ismét érzem a virág illatát,
Mely kis kertünkben nyilott egykoron.
Ah nem az már csak annak rokona,
De az illat még az a szirmokon.

S mig érzem, ismét gondolok reád

67 Fábri Anna: A szép tiltott táj felé”: A magyar írónők története két századforduló között (1795-1905), 
Budapest, Kortárs, 1996, 110.
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Még most is hallom halk rezgő szavad.
Ki hinné el: ilyen kis virág
Egy egész multat ismét visszaad!

De hát te hogyha jársz a hegytetőn
És elbájol a virág mosolya,
Gondolsz e rám, vagy mulóbb érzeted
Mint egy virág elhaló illata.!68

Szembetűnő, hogy a versben számos részlet összecseng az előző két szöveggel: a virág, az 

illat,  a  halk  szó  is  ismerősek,  sőt,  a  felidézett  „halk  rezgő  szavad”  a  „vibrates  in  the 

memory”-val szól együtt. A versben kifejtett tapasztalat, az érzékelés kiváltotta emlékezés 

az Acton-vers alapélménye is – de a Nuttinghoz és a Music when soft voices die…-hoz is 

termékenyen kapcsolható gondolat. Majthényi Flóránál a megszólított, azaz egy konkrét 

személy emlékét a virágillat hívja elő, míg Eliza Acton költeményében minden kellemes, 

szép, pozitív tapasztalat a megszólítottat idézi. 

Majthényi  Flóra  Elégiák  kis  fiamhoz című  kötete  a  töredékes  megnyilatkozás 

előszóban megfogalmazott  reflexióvonulatát  is  felidézi  –  azaz Petőfi  és  Arany egy-egy 

kötetét – , ebben ugyanis így fogalmaz: „A ki e kis füzetet kezébe veszi, ne keressen benne 

költészetet sem bel sem külalakra nézve; mert a tartalom nagyon is való és nem költött, a 

külalak  pedig  pongyola,  mint  ez  nagy  fájdalmak  benyomása  alatt  szokott  lenni”69 És 

valóban: a kötet versei sokszor szaggatottak, érzelmi felindulásról tanúskodnak, nagyfokú 

személyességgel,  olykor  személyeskedéssel.  Majthényi  az  előszóval  és   a  kitárulkozó 

versekkel  nem kendőzi  el  az életrajzi  hátteret,  hanem kifejezetten ráirányítja  az olvasó 

figyelmét: férje – a népszerű költő, Tóth Kálmán – válásuk után elvette tőle közös fiukat, a 

kötet  a  gyermektől  való  elszakítottságból  fakadó  gyötrelem  termése,  telve  váddal, 

fájdalommal és haraggal. Ami számunkra érdekes, az egyrészt az alkotói felismerés, hogy 

a trauma hatása szövegszinten is megjelenik, másrészt az olvasót bevonó, a felismerést az 

olvasóval is közlő gesztus. 

Majthényi  Flóra  versében  szinte  prousti  élménnyel  találkozunk,  a  madeleine 

sütemény íze itt a szegfű illata, amely mozgásba hozza az emlékezésfolyamatot és egy régi 

kertet,  egy régi  kapcsolatot  idéz.  Eliza Actonnál  nem lehetünk abban biztosak,  hogy a 

68 Majthényi Flóra: Flóra dalai, Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája, 1860, 18. 
69 Majthényi Flóra: Elégiák kis fiamhoz, Pest, Fanda és társai, 1868, 3.
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felsorolt képek konkrét emlékekhez kötődnek-e, vagy megkapó szépségük csak a pozitív 

képzettársítás okán idézi fel a megszólítottat – az érzékelt világ és az emlékek akaratlan 

feltörése azonban ebben a versben is egyértelmű kapcsolatban áll. Shelley versében – ha a 

Mary Shelley szerkesztette lírai változatot tekintjük – nem azon van a hangsúly, hogyan 

emelkednek  ki  az  emlékek  a  múltból,  milyen  kiváltó  tényezők  járulnak  hozzá  a 

felidézéshez. A versben éppen a felidézést megelőző mozzanat rögzül, az, hogy az érzékelt 

világ  az  érzékelésen  keresztül  milyen  lenyomatot  hagy  maga  után.  A vers  (azaz  két 

szerzője) a befogadóra bízza annak továbbgondolását, hogy a zene, az illat, a gondolatok 

nyomokat  hagynak  maguk  után,  s  hogy ezek  a  nyomok  aztán  az  emlékezetben  élnek 

tovább. A Shelley-házaspár verse így lesz több, mint egy emléktapasztalat rögzítése, s így 

válik a memóriaműködés egyetlen mozzanatának érzékeny, különleges leképezésévé.      
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PETŐFI SÁNDOR: EMLÉKEZET…

Oh nékem olyan jó barátim 
E tarka égi vándorok. 
Ugy ismernek már, hogy talán 
még 
Azt is tudják, mit gondolok. (…)

Miért vonzódom úgy hozzájok? 
Mert ők lelkemnek rokoni, 
Mely mindig új s új alakot vált 
S mégis folyvást az egykori. 

Petőfi Sándor: A felhők

A  fragmentumra  jellegzetesen  romantikus  képződményként  tekintünk,  s  míg 

Wordsworth és Shelley esetében nincsen szükség költészetük romantikus voltának külön 

tárgyalására,  Petőfi  Sándorral  kapcsolatban érdemes a „romantikussága” körül kialakult 

vitát  is  érinteni,  ha  csak  egy bevezető  bekezdésben  is.  Szegedy-Maszák  Mihály  nagy 

hatású és közismert tanulmánya70 a romantika és a realizmus kölcsönhatását jelöli  meg 

mint Petőfi művészi fejlődésének mozgatóerejét, s az oszcillálást az egész életművön át 

követi. A Felhők ciklust a romantikus líraiság látnoki következményeképpen értelmezi, s 

úgy  hivatkozik  rá,  mint  egy  „még”  töredékes  világkép  termékére,  amelyet  aztán  a 

Tündérkép már egységes(ebb)en láttat.71 Szegedy-Maszák e tanulmányában is felhívja a 

figyelmet  arra,  hogy  „a  romantika  előtti  időszaknak,  az  érzékenység  korának 

esztétikájához”72 köthető Petőfi legkorábbi alkotóidőszaka. Bő két évtizeddel a tanulmány 

megjelenése  után  Szegedy-Maszák  már  a  klasszicista  értékrendet  és  a  felvilágosodás 

hatását emelte ki mint a Petőfi-életműben és -esztétikában döntő fontosságú elemeket, így 

–  tulajdonképpen  korábbi  nagy  jelentőségű  kutatása  ellen  foglalva  állást  –  a  költőt  a 

romantika előtti időszakhoz kötötte.73 Margócsy István ezzel szemben – Szegedy-Maszák 

Mihály és S. Varga Pál a problémát körüljáró írásai említésével74 – úgy véli, hogy „Petőfi 

nemhogy  'meghaladta'  volna  a  romantikát,  hanem  éppen  minden  gesztusával  annak 

70 Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus Petőfi költészetében, in: Világkép és stílus, Magvető, 1980, 
221-250.

71 Uo., 222. 
72 Uo., 221.
73 Szegedy-Maszák Mihály: Szerepjátszás és költészet, in: „Minta a szőnyegen.” A műértelmezés esélyei, 

Budapest, Balassi, 1995, 67-75.
74 Margócsy István: Petőfi Sándor. Kísérlet, Budapest, Korona, 1999, 280-281.
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megtestesítésére tör”75,  s a költő szubjektivizáló és relativizáló nyelvi gesztusaira Petőfi 

romantikusságának  egyértelmű  jeleként  tekint76.  A  következőkben  egy  olyan  Petőfi-

töredékkel foglalkozunk, amellyel kapcsolatban termékenyen tematizálhatóak a romantika 

töredékjelenségének sajátosságai, s amely kétségtelenül azt sugallja: Petőfi – romantikus 

költő volt.      

Petőfi hatvanhat verset tartalmazó kötete, a Felhők, 1846. április 23-án jelent meg. 

A  Felhőkre  a  kritikai  irodalom  jobbára  műfajteremtő  kötetként  hivatkozik,  amely  az 

egykorú magyar irodalomban korszakos jelentőségű, a romantikus fragmentum számára 

pedig különösen fontos, hiszen – Kerényi Ferenc szavaival – „a gnóma, a szentencia, az 

epigramma,  az  exemplum  hagyományait  a  romantikus  műfajként  felfogott  töredék 

lehetőségeivel egyesítette”77. A magyar irodalomban kétségkívül fontos pillanat volt a kötet 

megjelenése, de világirodalmi kontextusban is van jelentősége, hiszen a magyar költészet 

belépését  jelenti  a  romantikus  fragmentum  Európában  már  évtizedek  óta  jelenlévő 

vonulatába.78 Szándékos  töredékek  persze  korábban  is  születtek  magyar  nyelven,  ám 

kötetbe  rendezett  tudatosságával  a  Felhők mindenképpen  mérföldkőnek  számít.  A 

versgyűjtemény újdonsága  abban is  rejlett,  hogy nem összegző közlésként  jelent  meg, 

hanem mint  egy ihletett  életszakasz,  egy vonulat  terméseként,  ezzel  is  szembemenve a 

magyar  irodalomban  korábban  bevett  líraimű-közlő  gyakorlattal.79 S  hogy  az  utána 

következő évtizedek költői  teljesítményeire  milyen hatással  volt,  arra  Arany János egy 

kritikai  megjegyzéséből  is  következtethetünk.  Arany  ugyanis  Vida  József  verseihez  írt 

jegyzeteiben a rövid, elmés versek kapcsán azt írja, hogy Vida csak „felhősködik”80, de 

nincs új vagy újjá szült gondolata. A gyakorító képzővel igésült alakot itt nem a Petőfi-

kötet kritikájaként érthetjük, hanem egy olyan jelenség leírásaként, amikor rövid, töredékes 

szöveggel  „nagyot”  kíván  mondani  a  szerző,  hogy  aztán  csúful  megbukjon.  Ami 

számunkra a megjegyzés kapcsán érdekes az éppen az, hogy szemlátomást Arany is külön 

75 Uo., 146.
76 Uo., 281.
77 Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor kötetei, in: A magyar irodalom történetei 1800-1919, 243-257, 249.
78 Kerényi Ferenc a Felhők kapcsán olyan világirodalmi hatásokat említ, mint Byron (szemléletben) , Heine 

(a romantikus irónia és a gúny tekintetében), és Shelley Fragment című verse (a tömör megnyilatkozás 
vonatkozásában). Hogy Kerényi pontosan melyik Shelley-versre gondolt, sajnos nem derül ki a 
szövegből. Petőfi Sándor élete és költészete, 215.

79 Margócsy, I.m., 68-69.
80 idézi: Balázs Eszter Anna: Arany János széljegyzetei Vida József Nemzeti koszorú című verseskötetében, 

ItK, 2002, CVI 5-6., 676-689.,  684.
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verstípusként tekintett a Felhők-szerű versekre, ez pedig jelzés a kortárs recepcióval és az 

egy-két évtizeddel későbbi kritikai állásponttal kapcsolatban is. 

A siker természetesen nem volt osztatlan, de a fanyalgó kritikák szenvedélyességét 

is  olvashatjuk  a  kötet  újszerűségének  bizonyítékaként.  Az  egyik  legtöbbet  idézett 

elmarasztaló vélemény Zerffi  Gusztáv kritikus – később bécsi titkosügynök81 – tollából 

származott, aki a konzervatív Honderű lapjain  publikált, s 1846-ban a következőt írta: „a 

költői kedélynek magasztalt művészeti képzettség öntudatával kell bírnia; ha ez nincs így, 

akkor a költő csak töredékest, zavarost, szaggatottat fog létesíteni”82. Erre a kritikára szinte 

válaszol – nem Zerffinek, hiszen valós párbeszédről köztük nem volt szó, hanem nekünk, 

olvasóknak – Petőfi  1847-es gyűjteményes kötete elé írt  előszava,  amelyből most  csak 

röviden idézünk:

Végre, hogy bennem szaggatottság van, az, fájdalom, való; de nem csoda. 
Nekem  nem  adta  isten  a  sorsot,  hogy  kellemes  ligetben  csalogánydal, 
lombsusogás  és  patakcsörgés  közé  vegyítsem  énekemet  a  csendes 
boldogság-  vagy csendes  fájdalomról.  (…) Aztán e  szaggatottság nem is 
egészen az én hibám, hanem a századé. Minden nemzet, minden család, sőt 
minden ember meghasonlott önmagával. (…) Ilyen e század, s lehetek-e én 
másforma? én, századom hű gyermeke!83

Margócsy István84 és Kerényi Ferenc is ellene megy annak a a közkeletűnek tartott 

olvasatnak,  amely a  Felhőket  válságműként  kezeli,  egy személyes  vagy egzisztenciális 

krízisidőszak termékének, amelyben szélsőségesen romantikus indulatok és szenvedélyek 

viharzanak.  Kerényi  szerint  a  Felhők „[v]alójában  legalább  annyira  intellektuális 

vállalkozásnak  tekinthető,  ami  a  hagyományos  „válság”-gal  nem  írható  le.”85  Ezt  a 

véleményt,  amint  Kerényi  hangsúlyozza,  a  stilisztika  és  nyelvtudomány  kutatási 

eredményei is igazolják.86 

Akár  műfajként,  akár  formaként  gondolunk  a  töredékre  (amely  mindkét 

hagyományos kategória kereteit szétfeszíti), a Felhők számos darabja tökéletesen megfelel 

81 lásd: Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820–1892, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1985.

82 idézi: Endrődi Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban, [1911], FszEK, Budapest, 1972, 199. (az én 
kiemelésem)

83 Petőfi Sándor: Előszó az Összes Költeményekhez (1847), in: Petőfi Sándor vegyes művei, Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1956 (P. S. Összes Művei, 5), 38.

84 Margócsy, 1999, 34.
85 Petőfi Sándor élete és költészete, 216.
86 lásd: Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése, Budapest, 1986, Nyelvészeti 

tanulmányok 27.; Vajda András: Petőfi verselésének néhány funkcionális vonása, ItK, 1973, 77/1., 50-71.
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mindannak, amit a romantikus fragmentumtól elvárunk – vagyis ezek a szövegek nem a 

kudarcos  kiegészítetlenség  vagy befejezetlenség  miatt  lesznek  töredékek,  hanem azért, 

mert gondolatiságuk egyenes következménye a töredékes megnyilatkozás. Kerényi Ferenc 

a  Felhőket  a  kérdések ciklusának nevezte87,  s  ez a  felismerés  tulajdonképpen szorosan 

kötődik a versek töredékességéhez is. A kötetnek nem minden verse fragmentum, vannak 

lezárt,  egész darabok is  –  s  a  versek színvonala közel  sem egységes.  Az egy kötetben 

körbekerített,  kifejezetten  rövid  (négy-nyolcsoros)  versek  azonban  hasonló  tónusukból 

következően  is  felvetik  azt  az  értelmezési  lehetőséget,  amely  az  egész  kötetre  egy 

egységként  tekint  –  ugyanerre  a  felismerésre  alapozva  nevezzük  hagyományosan 

„ciklusnak” a  Felhők-kötet verseit. A Felhőket kifejezetten termékeny egyetlen hosszabb 

műként olvasni, ekkor végeredményként nem egy töredéket kapunk, hanem töredékekből 

és  lecsiszolt  darabokból  összeállított  mozaikot. E  mozaikban  az  egyes  –  különböző 

színvonalú – darabok külön is szemlélhetőek, szemlélendőek, de az egész kép csak akkor 

válik  láthatóvá,  ha  bizonyos  távolságból  tekintünk  a  rövid  szövegek  együttesére;  a 

kibontakozó látvány ugyanis nem csak mintába rendezi, de súlyozza is a jelentéseket, s 

míg a szövegek egymást is magyarázzák, viszonyukat nem kizárólag az egymásrautaltság 

határozza meg. E vizsgálatnak a romantikus töredék alapproblémái – mégpedig elsősorban 

az  időprobléma szöveget  konstituáló  következményei  –  lehetnének  a  kiindulópontjai. 

Ebben a fejezetben azonban szűkebbre kell vennünk a fókuszt, így csak egyetlen versre 

koncentrálunk, amely a töredék és az emlékezet összekapcsolódását tematizálja, ez pedig a 

Felhők Emlékezet… kezdetű darabja:       

Emlékezet!
Te összetört hajónk egy deszkaszála,
Mit a hullám s a szél viszálya
A tengerpartra vet... – –88

A töredékesség vizsgálatához érdemes először a versformát megfigyelni. A Felhők versei 

mind külön cím nélkül jelentek meg (mutatóul az első sorok szolgálnak), s ez nem csak 

megkönnyíti,  de  hangsúlyozza  is  a  rövid  szövegek  összeolvasásának  lehetőségét.  Ide 

kapcsolódik,  hogy Anne Ferry megjegyzése  Wordsworth-nek a Lyrical  Balladsban már 

megfigyelhető  és  később  is  jelenlévő  címadó  vagy  címelkerülő  gyakorlata  kapcsán: 

Wordsworth  ugyanis  kifejezett  figyelmet  fordított  arra,  hogy  kitágítsa  és  fellazítsa  a 

87 Petőfi Sándor kötetei, I.m., 220.
88 PÖKM4, 113.
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címmel kapcsolatos konvenciókat, volt, hogy mintegy elkerülte, üresen hagyta a címsort 

(Lucy-versek,  I Wandered Lonely as a Cloud), de a szövegre utaló, idézetszerű címek is 

gyakoriak (We Are Seven).89 A cím kiiktatásának költői gyakorlata tulajdonképpen a szöveg 

integritásának megőrzését célozza – s ezekben az esetekben a cím hiánya azt hangsúlyozza, 

hogy a vers autonóm entitás.90 A Felhők mozaikdarabjainak címnélkülisége kettős hatású: 

egyrészt valóban egyfajta különállóságot, kézbe vehető, toldalékmentes szövegtestet hoz 

létre, másrészt viszont a rövid szövegek zökkenőmentes illeszkedését is lehetővé teszi, s 

ezáltal a mozaikban minimális közkitöltéssel érvényesülhetnek az egyes darabok.

A vers jambikus lejtésű, a-b-b-a rímelésű, de változó szótagszámú és hosszúságú 

sorokból  áll.  Az  első  sor  a  legrövidebb,  majd  a  másodiktól  a  negyedikig  csökkenő 

hosszúságú sorokat kapunk. A kétmondatos vers első sora felkiáltás, a második mondat 

pedig három ponttal szakad meg az utolsó sorban. Sőt, a három pont után gondolatjeleken 

fut tovább az olvasó szeme, s ez, ahogy korábban is tapasztaltuk – legutóbb a Nutting és a 

Music  when  soft  voices  die... esetében  –  a  hiányjelenlétet  húzzák  alá.  A  vers 

mondanivalójának vizuális kivetülését nem csak a három pont és a gondolatjelek erősítik; a 

sorok változó hossza mintha a tengerpartot nyaldosó hullámok közül jelenítene meg egyet 

– a hullám taraja a második sor –, amely az elme metaforájaként egy emléktöredéket vet ki  

a partra.

  Az  első  olvasásra  egyszerű  és  egyértelmű  metaforikus  kép  azonban  mintha 

tartogatna némi zavart. Az első sor megszólítottja az emlékezet, tehát a második sor egyes 

szám második személyű visszautalása egyértelműen rá vonatkozik. Ha követjük a metafora 

útját, a deszkaszál az emlékezet – de mi a hajó, mi a tenger, mi a szél és mi a  tengerpart? A 

négy sorban csak az emlékezet-deszkaszál  alkot teljes metaforát,  a szókép többi  eleme 

azonosítatlan. Ha az emlékezet a hajó roncsa, a hajó akkor a múltbéli történésekre, a part 

pedig  a  jelenre  utal.  A múlt  ebben  a  képben  egy valaha  létező,  de  sosem tökéletesen 

rekonstruálható egységként  jelenik  meg,  s  a  négysoros  vers  azt  a  megfigyelést  rögzíti, 

amivel tulajdonképpen az eddig vizsgált, a memóriával foglalkozó versek is szembesültek: 

az emlék – Petőfinél az emlékezés – csak töredékes lehet. Ez a vers, mivel a deszkaszálat 

nem  egyetlen  emlékkel,  hanem  magával  az  emlékezéssel  azonosítottuk,  kizárja  azt  a 

lehetőséget,  hogy létezhet  az  emberi  elme és  az  emlékezésfolyamat  tevékenysége által 

89 Ferry, I.m., 247.
90 Ferry, I.m., 263.
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tökéletesen rekonstruálható múlt, hiszen az emlékezés mindig csak töredék. Ugyanakkor 

azon  is  elgondolkodhatunk,  hogy  mivel  a  versvégi  hiány  akár  az  egész  szövegre  is 

visszahathat, s a „te” így nem csak az emlékezetre utaló névmás lehet – hanem mondjuk 

egyetlen emlékre –, amely egészen más premisszákat hoz létre a versben. Az „Emlékezet!” 

így  csak  versindító  felkiáltás  lesz,  a  következő  sorok  egy  emlékről  szólnak,  de  a 

befejezetlenség miatt nem derül fény arra, hogy mi is ez az emlék, milyen a jelenre is  

kiható információ vagy milyen tanulság fűződik hozzá. Az előbbi értelmezés kézenfekvőbb 

és egyértelműbb, de már az a tény is a versvégi hiány nagyon erős jelentésre ható erejét 

bizonyítja,  hogy egyáltalán  létezhet  egy zökkenőmentesen  működő másik  megoldás  is, 

amelyhez csupán a második sor névmását kell megkérdőjeleznünk.

A  vers  metaforikussága  azért  is  fontos  elem  a  töredékjelleg  vizsgálata 

szempontjából,  mert  a  metafora  ebben  az  esetben  nem  egyértelműen  azonosítható, 

leleplezhető  elemekkel  hoz  létre  jelentést.  Ugyan  a  metafora  olyan  nyelvi  eszköz, 

amelynek segítségével  absztrakt  fogalmakat  konkrét  képpel  tudunk kifejezni,  értelmező 

ereje mégis oszcilláló, mert a végleges azonosítás miatt lezárhatatlan, mozgásban van. Paul 

Ricoeur szerint a metafora a tartalom (tenor) és a hordozó (vehicle) egyidejű jelenlétéből, 

interakciójából születik91, ez az interakció pedig lezáratlan, lezárhatatlan – a metaforikus 

jelentés  mozgásának  (hullámzásának?)  töredékessége  Petőfi  versében  a  romantikus 

fragmentumot konstituáló jellemzővé válik.      

A mozaikszerűség, a vissza-visszatérő képek és gondolati motívumok miatt számos 

Felhők-darab olvasható együtt termékenyen versünkkel, ezek közül most kettőt emelünk 

ki. Petőfi jól ismert szövegei óhatatlanul is belépnek még a fókuszált értelmezésbe is, így 

kézenfekvő annak megállapítása, hogy milyen gyakran és változatosan használta a tenger-

képet  metaforáiban  és  hasonlataiban92;  hogy  csak  néhány  példát  említsünk,  ilyenek  a 

Föltámadott a tenger, A Tisza, A szerelmes tenger, a Szerelmem zúgó tenger…, és persze a 

János vitéz „óperenciás” tengere is. A Felhőkben a tenger- vagy óceán-képet a Hány csepp 

van az óceánban…, a Fövényszem… harmatcsepp... és A bánat? egy nagy oceán… kezdetű 

versekben követhetjük.  Utóbbi  az  Emlékezet…  párverseként  is  olvasható,  nem csak az 

összeérő metaforák, de a szerkezet miatt is.

91 Paul Ricoeur: Az élő metafora, Osiris, Budapest, 2006, 103. Ford.: Földes Györgyi
92 a shakespeare-i hatásról lásd: Szigethy Gábor: Shakespeare-t olvasó Petőfi, Budapest, Magvető, 1979. 
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A bánat? egy nagy oceán.
S az öröm?
Az óceán kis gyöngye. Talán,
Mire fölhozom, össze is töröm.93 

A vers komplex költői képként érvényesül.94 A két vers metaforája hasonlóan építkezik. 

Először  is  közös  bennük  a  tenger-óceán,  a  beláthatatlan,  egészében  befogadhatatlan 

víztömeg képe. A víz mindkét versben komplex, nehezen körülírható azonosítottat rejt, az 

egyik  versben  az  elmét,  a  másikban  a  bánatot.  Közös  továbbá  az,  hogy a  víz  valami 

értékeset vagy egykor értékeset őriz – a deszkaszálat és a gyöngyöt. Az Emlékezet…-ben a 

metafora passzív, a víz csak hozza ezt a tárgyat, az egyes szám első személyű befogadó is  

hiányzik a szövegből, a deszkaszálhoz sem erőfeszítés, sem vágyakozás nem kötődik. Nem 

úgy, mint a másik versben: ott  a megszerzéssel  járó erőfeszítés  törődést  és értékrendet 

sejtet.  A bánat? egy nagy oceán…a lezárás nemcsak tanulságszerű, de személyes is, s az 

öröm és a bánat metaforája erre a vallomásos befejezésre fut ki. Az Emlékezet… esetében a 

metafora nyitott marad, se személyességet, sem tanulságot nem kapunk a zárásban. Ott van 

helyette a hiány, amely szavak nélkül tematizálja az emlékezés töredékességét. 

A másik  vers,  amelyet  érdemes  kiemelni,  az  a  Gyertyám  homályosan  lobog… 

kezdetű mozaikdarab. Ebben az esetben nem a metaforaépítkezés hasonlóságai, hanem az 

emlékezésfolyamat megjelenítése az összekötő kapocs.

Gyertyám homályosan lobog...
Magam vagyok...
Sétálok föl s alá szobámban...
Szájamban füstölő pipám van...
Multam jelenési lengenek körűlem...
Sétálok, sétálok, s szemlélem
A füst árnyékát a falon,
És a barátságról gondolkodom.95 

A nyelv szaggatott és sűrített, nem könnyedén felfejthető. Az egyes szám első személyű, 

jelen idejű hang és a folyamatos közvetítés arról, hogy mit tesz és mit érzékel éppen, a 

korábban tárgyalt versek közül  A csárda romjait  hívja elő, ahol a töredékesség hasonló 

„közvetítés” következménye is volt.   Az emlékek a múlt jelenései – de a versben nem 

93 PÖKM4, 118.
94 Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, I.m., 219.
95 PÖKM4, 119.
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minden kép ilyen egyszerűen megfeleltethető. „A füst árnyeéka a falon” megkapó részlet, 

rebbenő  kép,  amelyet  bátran  értelmezhetünk  nem  csak  a  barátság,  de  az  emlékezés 

metaforájaként  is.  Az  emlékezéssel  való  kapcsolódásra  bizonyítékként  szolgál,  hogy a 

pipafüst és a múlt jelenései egyszerre „lengenek” a beszélő körül, majd a füst vet a falra 

árnyékot, így a jelenés és a füst vegyül ebben a képben. Ez a szöveg nem csak az emlék 

töredékes valóját, de a elillanó természetét is hangsúlyozza.   

A vers idézi Wordsworth a költészet eredetével kapcsolatos gondolatát is: mind a 

nyugalmi állapot – a csend, a magány –, mind a felidézés – „multam jelenési” –, mind az 

érzelmek –  itt  a  barátsággal  kapcsolatban  –  szerepelnek  a  versben.  A lezárás  ebben  a 

versben is  kérdéses,  a szöveg voltaképpen nyitva marad, s ez annak a felismerésnek a 

következménye, hogy nincsen tanulság, nincsen egyértelműen leírható konzekvencia. És 

felfedezhető még egy wordsworthi kapcsolódás: Kerényi Ferenc szerint a  Felhők azért is 

jelentett  fordulatot  a  magyar  lírában,  mert  kifejezetten  korlátozott  jelzőhasználatot 

figyelhetünk meg benne, s a felbukkanó jelzők is jobbára elkoptatott összetételeket hoznak 

létre,  ez  pedig  ellentétes  azzal,  hogy „a  romantika  a  maga  eredetiségkövetelményeit  a 

merész,  új  képzettársítások  révén  tudta  leginkább  érvényesíteni”96.  A  merész 

képzettársításoknak talán ellen megy, de annak a Wordsworth által megfogalmazott célnak, 

hogy a valós, mindenki által használt nyelvet kövesse versben, azzal tulajdonképpen együtt 

szól.

Míg a Nuttingban az emlék folyamatosan változó és átértelmezett jelenség, amelyre 

újabb és újabb jelentések rakódnak, a  Music when soft  voices die…-ban az emlékezést 

megelőző,  de  ahhoz  nélkülözhetetlen  állapot  rögzül,  az  érzékelésben  továbbfutó 

tapasztalat.  Petőfi  Emlékezet…-ében  az  emlékezés  maga  mint  egy  nagyobb,  de  nem 

rekonstruálható  egység  darabja,  töredéke  kerül  elénk.  Mindhárom  vers  esetében  azt 

tapasztalhatjuk,  hogy  nem  csak  lényeges,  hanem  szinte  megkerülhetetlen  a  töredékes 

forma: az emlékezésre, az emlékezetfolyamatra reflektáló szövegek maguk után vonják a 

fragmentaritást,  annak  szükségszerűségét,  s  a  töredékesség  a  jelentés  meghatározó 

építőelemévé  válik.  Mindhárom  versben  –  és  megkockáztathatjuk,  hogy  minden 

emlékezés-fragmentumban  –  az  egyén  elmúlásának  döbbenete  is  kifejeződik:  az  a 

96 Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, I.m., 217.
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tapasztalás,  amely az emlékezés kapcsán az élet  végességével találkozik.  Az illatokkal, 

tapintással, hangokkal, ízekkel, tehát az érzékeléssel gyakran összekapcsolódó emlékezés a 

testi elmúlást idézi, így lesz a szövegek inherens velejárója a töredékesség.  
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VI. TÖREDÉKES PALOTÁK: A TERMÉSZETFELETTI ÉS A 
FRAGMENTUM

I pass, like night, from land to land;
I have strange power of speech;
That moment that his face I see,
I know the man that must hear me:
To him my tale I teach.

Coleridge: The Rime of the Ancient 
Mariner

Az  utolsó  fejezetben  olyan  szövegek  rendeződnek  mintába,  amelyekben  a 

természetfeletti  hangsúlyos  jelenléte  a  töredékesség  egyik  kiváltója.  A vizsgálat  tárgya 

ebben az esetben is lehetne több, korábban már említett mű, így John Keats  Hyperion és 

The Fall of Hyperion című szövegei, valamint Coleridge-tól a Christabel vagy a The Rime 

of  the  Ancient  Mariner.  Meg  kell  említeni,  hogy  az  újraolvasó  anyaggyűjtés  egyik 

tanulsága  az  volt,  hogy  a  magyar  romantikában  szűkebb  a  természetfelettivel,  az 

érzékelésen  túli  jelenségekkel  foglalkozó  fragmentum-anyag  –  ez  a  megfigyelés  talán 

érdemes a továbbgondolásra. Ami a fellelt példákat illeti, ahogy eddig is, most is érdemes 

volt szűkíteni a vizsgálat körét, s így két olyan műre esett a választás, amelyek nem csak a 

töredék  és  a  természetfeletti  összeérésével  kapcsolatban  alkalmasak  a  vizsgálatra,  de 

párhuzamos olvasásra is lehetőséget adnak. Coleridge Kubla Khan és Vörösmarty A Rom 

című  töredékeiben  olyan  fogalmak  vannak  kulcsszerepben,  mint  az  álom,  a  vízió,  a 

természetfeletti  és  az  emberi  találkozása.  A természetfeletti  a  Kubla  Khan esetében  a 

misztikumtapasztalatban és az átlényegülés víziójában jelenik meg,  A Romban pedig egy 

istenség és egy ember interakciójában. Noha a két mű hangulata, stílusa és tulajdonképpeni 

tárgya  különbözik,  figyelemre  méltó  szövegszintű  és  fogalmi  összecsengéseik  vannak, 

összehasonlító igényű olvasásuk ezért is termékeny.
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TÖREDÉK AZ ÉRTELMEZÉSI LABIRINTUSBAN – SAMUEL TAYLOR 
COLERIDGE: KUBLA KHAN: OR, A VISON IN A DREAM. A 
FRAGMENT

Sötét és semmi voltak: én valék,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj,
És a világot szültem gyermekűl.
Mindenható sugárral a világ
Fölkelt ölemből; megrázkódtatá
A semmiségnek pusztaságait,
S ezer fejekkel a nagy szörnyeteg,
A Mind, előállt. 

Vörösmarty Mihály: Csongor és 
Tünde – Az Éj monológja

A Kubla Khan nem csak az angol romantikus költészet egyik leghíresebb darabja, 

de a legismertebb romantikus töredék is. Olyan fragmentum, melynek mind a paratextusok 

keltette fragmentaritás,  mind a szerkezeti  és a gondolati  töredékesség sajátja.  A szöveg 

komplex, réteges jelentésszerkezete fontos csomópontja a mindenkori olvasatoknak – s a 

töredékesség is  az.  Az értelmezések jobbára megemlítik a verssel kapcsolatos alapvető, 

mégis  többféle  interpretációnak  utat  engedő  problémákat,  így  többek  között  a  benne 

érvényesülő kettősséget, a teremtés és a művészi alkotás párhuzamosságát, a hanghatások, 

a tulajdonnevek, a ritmus és a rím jelentésalkotását. John Spencer Hill 1983-ban azt írta a 

Kubla  Khan kritikai  irodalmát  áttekintő  munkájában,  hogy a  versnek  feltehetően  nem 

született még olyan interpretációja, amely bárkit is kielégített volna, legalábbis magán az 

értelmezőn kívül.1 Noha az állítás kétségtelenül ironikus túlzás, ráirányítja a figyelmet a 

vers  enigmatikus  jellegére,  amely  ellenszegülni  látszik  minden  kizárólagos  értelmezési 

kísérletnek, de arra is, hogy a megjegyzés óta eltelt évtizedekben sem alakult ki kritikai 

konszenzusra emlékeztető állapot.

A továbbiakban elsősorban a vers szerkezetében érvényesülő hiányjelenség lesz a 

vizsgálódás  tárgya,  másodsorban  a  fragmentaritás  szempontjából  jelentős  értelmezési 

irányok  feltérképezése.  Utóbbira  nem  csak  azért  van  szükség,  mert  egy  régóta  folyó 

kritikai  párbeszédbe  lépünk  be,  s  a  megszólaláshoz  az  előzmények  ismerete 

1 John Spencer Hill: A Coleridge Companion, London, Macmillan Press, 1983, 98.
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nélkülözhetetlen, hanem azért is, mert a vers kritikai irodalma ezerszínű: erre pedig pedig a 

töredék  receptivitásának  és  nyitottságának,  az  olvasót  magába  vonó  erejének 

következményeképpen gondolok. Érdemes megemlíteni, hogy noha a  Kubla Khan és  A 

Rom külön  alfejezetben  szerepel,  az  összefüggések  okán  az  értelmező  összehasonlítás 

fontos elemei az utóbbi versről szóló részben kapnak helyet.

Kubla Khan2

In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
So twice five miles of fertile ground
With walls and towers were girdled round:
And there were gardens bright with sinuous rills
Where blossom’d many an incense-bearing tree;
And here were forests ancient as the hills,
Enfolding sunny spots of greenery.

But O, that deep romantic chasm which slanted
Down the green hill athwart a cedarn cover!
A savage place! as holy and enchanted
As e’er beneath a waning moon was haunted
By woman wailing for her demon-lover!
And from this chasm, with ceaseless turmoil 
seething,
As if this earth in fast thick pants were breathing,
A mighty fountain momently was forced;
Amid whose swift half-intermitted burst
Huge fragments vaulted like rebounding hail,
Or chaffy grain beneath the thresher’s flail:
And ’mid these dancing rocks at once and ever
It flung up momently the sacred river.
Five miles meandering with a mazy motion
Through wood and dale the sacred river ran,
Then reach’d the caverns measureless to man,

And sank in tumult to a lifeless ocean:
And ’mid this tumult Kubla heard from far
Ancestral voices prophesying war!

The shadow of the dome of pleasure
Floated midway on the waves;
Where was heard the mingled measure
From the fountain and the caves.
It was a miracle of rare device,
A sunny pleasure-dome with caves of ice!

A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw:
It was an Abyssinian maid,
And on her dulcimer she play’d,
Singing of Mount Abora.
Could I revive within-me,
Her symphony and song,
To such a deep delight ’twould win me,
That with music loud and long,
I would build that dome in air,
That sunny dome! those caves of ice!
And all who heard should see them there,
And all should cry, Beware! Beware!
His flashing eyes, his floating hair!
Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread,
For he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise.

A vers három jól elkülöníthető részre oszlik (1-11., 31-36., 37-54. sorok) – ebben a 

2 S. T. Coleridge: Poetical Works I.1, szerk. J.C.C. Mays, Princeton, NJ, and London, Princeton University 
Press and Routledge, 2001, 512-4. A magyar műfordítás a függelében olvasható.
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hármas szerkezetben a legmélyebb törésvonal az 1-36. és a 37-54. sorok között fedezhető 

fel. A második részre a szakirodalom gyakran hivatkozik a „coda”-ként. (Ez a szóhasználat 

nem  problémamentes:  azt  sugallja  ugyanis,  hogy  az  utolsó   tizenhét  sorból  álló  rész 

kevésbé  fontos  elem,  esetleg  konklúziószerű  szerepben  van.  A töredék  diszkurzusában 

egyik  lehetőség  sem  kielégítő,  így  a  továbbiakban  helyesebbnek  látom  kerülni  ezt  a 

kifejezést.) A két szerkezeti egység között, mint ismeretes, hirtelen váltás következik be, s 

ez a váltás adja a  Kubla Khanban feszülő dichotómiát. A következőkben elsősorban azt 

fogjuk körüljárni, hogy az egyes elemek, tehát a cím, az alcím, az előszó és a vers két 

elkülönülő része hogyan működnek együtt  és hogyan hatnak mégis a  teljesség képzete 

ellen. 

Induljunk azonban egy kicsit messzebbről, mégpedig azzal, hogy kevés mélyen a 

kánonba  épült  vers  van,  amelynek  kritikai  irodalmában  számtalanszor  előkerül  az 

értelmetlen jelző. A Kubla Khan ilyen. Gyakran idézett példa William Hazlitt véleménye, 

amelyet  1816-ban,  az  Examinerben  jelentetett  meg:  „Ez  nem vers,  hanem zenemű.  A 

kezdősorokat újra és újra elismételhetjük magunknak, noha főleg azért, mert nem értjük a 

jelentésüket.” (“It is not a poem but a musical composition. We could repeat the opening  

lines to ourselves not the less often for not knowing the meaning of them.”). Charles Lamb 

egy Wordsworthnek írt levélben pedig úgy fogalmaz, hogy a vers, különösen Coleridge 

előadásában, az elíziumi lugasokat hozza a nappalijába – mégis félő, hogy a mű leírva 

értelmét  veszti,  akárcsak  egy  elmesélt  álom.3 A  recepció  később  más  álláspontra 

helyezkedett, s míg a XIX. században a vers kevéssé volt a figyelem középpontjában, a 

XX. századi befogadástörténet a fordulópontnak tekinthető újkritikus álláspontot követően 

már egyértelműen az egyik, ha nem a legfontosabb Coleridge-műként kezelte. 

Napjaink  egyik  leginkább  elismert  Coleridge-kutatója,  J.C.C.  Mays  azt  veti  fel 

közelmúltban megjelent monográfiájában, hogy a Kubla Khan megértéséhez először le kell 

hántanunk a szövegre rakódott kritikai konvenciót, s tisztába kell jönnünk újdonságával.4 

Úgy  gondolom,  ehhez  (paradox  módon)  ismernünk  kell  a  szövegtörténetet,  valamint, 

ahogy  már  esett  szó  róla,  meg  kell  neveznünk  a  tulajdonképpeni  kritikai  konvenció 

bizonyos  elemeit  –  különösen,  ha  célunk  az  újszerűséghez  nagyon  is  kapcsolódó 

3 Hazlittet és Lamb-et idézi: Richard Holmes: Coleridge: Darker Reflections, London, HarperCollins, 
1998, 434, ill. 429-30.

4 J.C.C. Mays: Coleridge's Experimental Poetics, Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2013, 
x.
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töredékesség feltárása –, így a továbbiakban eszerint járok el. 

A szöveg  létrejöttének  vizsgálatához  a  Kubla  Khan esetében  elengedhetetlen  a 

szöveg „melletti” szövegek, azaz a Gérard Genette által paratextusoknak nevezett elemek 

tanulmányozása. A főszöveghez tartozó cím, alcím és előszó a Kubla Khan esetében igen 

fontos jelentésképző elemek, amelyeket – és ez kifejezetten az előszó esetében érdekes – 

az újabb kritika tipikusan összeolvaszt  a  vers szövegével,  s  a prózai  előszót  a vershez 

tapadt,  azzal szimbiotikus kapcsolatban lévő szövegdarabként kezeli.  A recepciótörténet 

szempontjából ez a kritikai tendencia önmagában is figyelemre méltó, számunkra azonban 

az a felismerés a legfontosabb, hogy a fragmentum kapcsán nem csak a vers szerkezete, de 

a  cím-alcím-előszó-vers  kapcsolat  is  kulcskérdéssé  válik.  A paratextus  Genette  szerint 

szerzői intenció terméke, s egyfajta felelősségvállalást is feltételez5, a Kubla Khan esetében 

mindkettő  elengedhetetlen  a  töredékjelleg  vizsgálatához.  A vershez  kapcsolódó  kritikai 

irodalom, talán megjegyezni is szükségtelen, óriási: az általunk tárgyalt szövegek között 

biztosan  a  legkiterjedtebb,  de világirodalmi  léptékben is  kiemelkedő.  Azt,  hogy a  vers 

alcíme,  előszava és szerkezete  megkerülhetetlenné teszi  a töredékfókuszú vizsgálatot,  a 

szakirodalomban  is  követhetjük,  s  mivel  ez  a  szempont  önmagában  nem  szűkíti 

különösebben az elmúlt két évszázad kritikai termését, elsősorban a legfrissebb olvasatok 

bizonyos elemeit emeljük be a vizsgálatba. A vers fontos eleme a transzcendens: az utolsó 

tizenhét  sor  a  költővé  váláshoz  szükséges  átlényegülést  a  természetfelettit  érintő 

folyamatként  láttatja,  s  az ihlet  és  az alkotás  az előszóban és  a vers  szövegében is  az 

emberi érzékelésen kívül eső tartományban ábrázolódik, aminek egyenes következménye 

lesz a töredékesség.   

Byron A Fragment című szövege kapcsán már volt szó a  Kubla Khan publikálási 

körülményeiről, s Byron szerepéről – a keletkezési időpont viszont olyan kérdés, amellyel 

kapcsolatban  nem  áll  rendelkezésünkre  megbízható  adat.  Pontos  dátum  hiányában  a 

szakirodalom azt leggyakrabban 1797 őszére helyezi6 az  annus mirabilis elmélettel (ezt 

Coleridge saját visszaemlékezése is erősíti), de a dátumozási kísérletek között 1799 vége, 

sőt 1800 is felmerült7. A keletkezési időponttal foglalkozó kutatások számos másodlagos 

5 Gérard Genette: Paratexts: Thresholds of Interpretation, ford. Jane E. Lewin, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997, 3.

6 Richard Holmes: Coleridge: Early Visions, 1772-1804, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 
162.

7 Mays, I.m., 65-66. és 107.; vö. Elisabeth Schneider: Coleridge, Opium and “Kubla Khan”, Chicago, 
Chicago University Press, 1953. 
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bizonyítékot figyelembe vesznek, például a képalkotás lehetséges forrásait (akár a tájban 

is),  más irodalmi művek hatását és a szövegkontextust az életműben. Mays nem foglal 

egyértelműen állást – a döntő bizonyíték hiányában nem is teheti –, de azt kiemeli, hogy a 

dátumozás a kötetszerkesztői és életrajzírói praktikus megfontolásokon kívül azért lehet 

érdekes, mert a vers megítélését tükrözi, hiszen a művet vagy olyasvalaminek tekinti, ami 

szinte  a  semmiből,  előzmény  nélkül  teremtődött,  vagy  pedig  olyan  szövegnek,  amely 

visszautal,  visszatekint  valamire.8 A  Kubla  Khan első  nyoma  Dorothy  Wordsworth 

hamburgi naplójából, 1798 októberéből származik egy nem könnyen dekódolható utalás 

formájában, amelyet értelmezhetünk a vers allúziójaként is – ebben Dorothy „Kublának” 

nevezi  azt  a  korsót,  amellyel  vizet  merít  a  piactéren  lévő  ivókútból.9 Az  ezt  követő 

években, a kiadás előtt még fel-felbukkannak a Kubla Khannal összekapcsolható utalások: 

Mary „Perdita” Robinson egy verse 1800-ból, amely egyértelmű idézeteket tartalmaz; John 

Payne Collier naplóbejegyzése, amely Coleridge  Kubla-szavalását idézi fel; Leigh  Hunt 

megemlékezése  arról,  hogy Coleridge  elszavalta  a  verset  Byronnak  1816-ban;  Charles 

Lamb idézett levele; valamint Mrs. Coleridge egy meglehetősen elmarasztaló megjegyzése 

a vers bosszantó és sajnálatos eljövendő megjelentetése kapcsán.10 Az adatokat  számba 

véve figyelemreméltó, hogy milyen kevés nyomot hagyott a vers publikálása előtt, ugyanis 

fogantatása és közreadása között mintegy 18-19 év telhetett el, s tudvalevő, hogy Coleridge 

gyakran  idézte  is  a  verset11.  A költeményről azonban  Coleridge  is  keveset  írt,  noha 

egyébként  gyakran  idézett  saját  verseiből  leveleiben  és  jegyzeteiben.  Csupán  három 

szöveghelyről tudunk: Coleridge említi a verset az 1810-ben keletkezett egyetlen kéziratos 

változat, a Crewe Manuscript végjegyzetében, az 1816-os kiadás előszavában és 1830-ban 

egy keletkezéssel kapcsolatos megjegyzés formájában.12 A coleridge-i  hallgatás kapcsán 

eltöprenghetünk azon, hogy annak oka a zavar, a bizonytalanság, a szöveggel kapcsolatos 

ambivalens érzelmek vagy valami egészen más lehetett. A hipotetikus kérdés az előszóval 

kapcsolatos vizsgálódásokhoz irányít. 

A romantikus töredék, úgy tetszik, kifejezetten gyakran vonzza az előszavakat és 

8 I.m., 107.
9 Lucy Newlyn: William and Dorothy Wordsworth: 'All in Each Other', Oxford, Oxford University Press, 

2013, 80.
10 lásd: John Spencer Hill: A Coleridge Companion, London, Macmillan Press, 1983, 248-9. 
11 Tim Fulford: The Late Poetry of the Lake Poets: Romanticism Revised, (Cambridge Studies in 

Romanticism), Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 132-3.
12 Hill, I.m., 62.
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egyéb  magyarázó,  hozzáfűző  paratextusokat.  Genette  mindmáig  hivatkozási  alapnak 

tekinthető (és elsősorban könyvekre vonatkozó) meghatározása szerint a paratextusok nem 

választóvonalként  vagy határvonalként  működnek,  hanem sokkal  inkább úgy, mint  egy 

„küszöb”.13 A küszöb a külső és a belső tér összekötője, átmeneti terület, amely Genette 

szerint  a  szöveg  jobb  befogadását  és  helyesebb  olvasását  szolgálja.  Akár 

magyarázkodásként,  akár  figyelemfelhívó  szövegekként  tekintünk  rájuk,  a  romantikus 

töredékhez kapcsolt jelenlétük elgondolkodtató – de rögvest le is kell szögeznünk: nem azt 

bizonyítják,  hogy a töredék képtelen a támogatás nélküli  jelentésképzésre,  így határain 

kívül  eső megnyilatkozásokra  kell  hagyatkoznia.  A „verskörüli”,  csatolt,  utalt,  hozzáírt 

szövegek, úgy gondolom, azért jönnek létre, mert a töredék hangsúlyosabban hívja elő a 

reflexiós késztetést, mégpedig nem csak a befogadóban, akiben a kiegészítés, befejezés, 

hiánykitöltés vágya erősebben megmozdul, hanem voltaképpen a szerzőben és a szerzői 

szövegekben is. Vannak persze olyan előszók, amelyek egyértelműen apológiának hatnak – 

ilyen Arany Jánosé, aki 1867-es kötetének, az Elegyes daraboknak kiadásakor a következőt 

írja  annak  előszavában:  „Az  idő,  melyben  e  töredékek  nagyobbrésze  kelt,  nem  vala 

alkalmas hoszszabb költői dolgozatokra.”14 Egészen más kicsengésű Petőfi már említett 

1847-es  kötetelőszava,  amely  nemcsak  megmagyarázza  a  szaggatottság  okait,  de 

egyszersmind tudatosan ki is áll mellette. A Kubla Khan esetében azonban nem kötet elé írt 

bevezetőről  van  szó,  hanem  egy  olyan  paratextusról,  amely  egy  konkrét  szövegre 

vonatkozik,  így  szűkebb  fókuszú  információt  tartalmaz  a  szerzői  intencióval  és  a 

felelősséggel kapcsolatban.

 Az  említett  1810-es  Crewe  Manuscript  olyan  szövegváltozat,  amely  egy 

publikálást  megelőző állapotot,  állomást rögzít.  Ha összehasonlítjuk az 1816-os kiadás 

szövegével,  követhetjük a  változtatásokat  nemcsak magában a versben15,  de az előszó-

előtörténet szövegben is. A Crewe Manuscripthez ugyanis rövid végjegyzetet írt Coleridge, 

s ez az utóirat és a végső változat előszava  figyelemreméltó különbségeket rejt. A kézirat 

1934-es felfedezése a kritikatörténet fontos epizódjává vált, mert aláásta a publikált előszó 

– korábban is némi távolságtartással fogadott  – állításait,  ez pedig fontos lépés lehetett 

13 Genette, I.m., 1-2.
14 Arany János összes művei, I, Kisebb költemények, s.a.r. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951, 

401.
15 A versbeli változtatások többféle értelmezést szültek, de leginkább arra hívják fel a figyelmet, hogy 

Coleridge-nek két fontos forrása volt, a Purchas, his Pilgrimage és Milton Paradise Lostja, s hogy utóbbi 
szerepét igyekezett kisebbíteni. (Spencer Hill, I.m., 71-4.)
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ahhoz, hogy ma az előszót és a verset nehezen elválasztható entitásokként kezeli a kritika. 

A Crewe MS végjegyzete a következőképpen hangzik:   

Ez a töredék és még egy nagyobb, nem visszaállítható rész egyfajta éber 
álomban  íratott,  egy  bélgyulladás  megállítására  bevétetett  két  szemer16 
ópium hatása alatt, egy tanyán Porlock és Linton között, negyed mérföldre a 
culbone-i templomtól, 1797 őszén. 

This fragment with a good deal more, not recoverable, composed in a sort  
of Reverie brought on by two grains of Opium, taken to check a dysentery,  
at a Farm House between Porlock and Linton, a quarter of a mile from  
Culbone Church, in the fall of the year, 1797.17

A  jegyzet  rövid,  felsorolásszerű,  mégis,  a  Kubla  Khan előszavánál  specifikusabb 

részleteket is tartalmaz. A két szövegben18 először is különbözik a keletkezés dátuma, s ez 

lehet egyszerű tévedés, figyelmetlenség, de akár okkal is íródhatott – abban a tekintetben 

azonban számunkra is mindenképpen érdekes, hogy a Coleridge-kritikában felszította azt a 

kérdést,  hogy  mennyire  is  lehet  a  publikált  előszó  állításait  a  történések  megbízható 

rögzítésének tekinteni.  A legfontosabb különbség az,  hogy az 1816-os előszóban „rossz 

közérzet”19 („slight  indisposition”),  majd  az  arra  bevett  „csillapítószer”  („anodyne”) 

szerepelnek  mint  alkotáselőzmény.  Tehát  Coleridge  a  gyengélkedés  okát  korábban 

pontosan megnevezte, bár a betegség kellemetlen tünetei miatt nem meglepő, hogy később 

kihúzta  azt.  Kiiktatta  továbbá  az  ópium  említését,  helyette  csillapítószert  írt.  Timár 

Andrea20 ezzel  kapcsolatban  arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy míg  1798-ban  Coleridge 

elsősorban  fájdalomcsillapításra  használhatta  a  szert,  1814-ben  már  a  leküzdhetetlen 

ópiumfüggőségre  panaszkodik.  Az  ópiumhasználatot  a  XIX.  századi  olvasó  az  alsóbb 

osztályokkal  kapcsolhatta  össze,  akik  izgatószerként  használták  azt.  Timár  szerint 

Coleridge  azzal,  hogy csillapítószerre  hivatkozik,  nem csak ezt  az asszociációt  kívánja 

kizárni, de a „hallucinatorikus olvasást, a megszállottságot, valamint a szavak és szavakká 

vált  képek  performativitását”21 is  igyekszik  semlegesíteni  a  szövegben  azok  politikai 

16 0, 0648 g
17 idézi: Hill, I.m., 67
18 A Kubla Khanhoz írt előszó szövegét lásd a függelékben
19 a magyar fordítás forrása itt és a további idézetekben: A Kubla Kán elé írt prózaszöveg, in: Angol 

romantika, I.m., 196-7., Timár Andrea fordítása.  
20 Timár Andrea: Dekrétumok: a “Kubla Kán” (1797 körül) és a hozzá csatolt prózaszöveg, in: Forradalom 

és retorika. Tanulmányok az angol romantikáról, szerk. Gárdos Bálint és Péter Ágnes, Budapest, 
L'Harmattan, 2008, 121-142., 139-41.

21 Uo., 141.
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kockázatossága okán.

Az előszó fölé írt teljes cím (Kubla Khan: Or, a Vison in a Dream. A Fragment) 

szintén  érdemes  részletesebb  vizsgálatra. Coleridge  a  verset  minden  fennmaradt 

változatban töredéknek nevezte, s ezt az alcímben rögzítette. A Byron-vers kapcsán már 

tárgyaltuk a töredék-cím sajátosságait,  érdemes azonban arra  is  kitérni,  amiről  ott  csak 

kevés  szó  esett,  mégpedig  a  töredék mint  cím  és  a  töredék mint  alcím  elkülönböző 

jelentésképzéséről és hatásáról. Az alcím-töredék hangsúlyozza azt a képzetet, hogy egy 

teljes, hosszabb mű részét olvassuk, egészen egyszerűen azért, mert azáltal, hogy a cím (itt 

a Kubla Khan) is látható, még egy mozaikdarab a helyén van, s nem csak a szövegtestet, de 

egy hozzá tartozó elemet is birtoklunk; a két darab kapcsolatba lép egymással, az olvasat 

kitágul. Ha a töredék (Töredék, Egy töredék) a cím, azaz a szöveg nem kap  „külön” címet, 

azzal más lesz a kontextus, a szöveg  magára marad, s a verstest fragmentaritása is más 

hatást  kelt:  mégpedig  a  kiszakítottságét.  Úgy  is  fogalmazhatunk,  hogy  amennyiben  a 

töredék  a  (fő)címbe  kerül,  akkor  a  hiány  –  függetlenül  a  szerkezeti  és  egyéb 

töredékességtől – mintegy körbeveszi a verset, míg ha a töredék alcím, akkor a hiány a cím 

és a vers között is érvényesül, s nem a kiszakítottság, hanem a hiányosság lesz a fókuszban 

lévő jelentésalkotó elem. 

A Kubla címe nem egyszerűen úgy épül fel, hogy a főcímet követi a töredékességre 

való utalás,  hanem a kettő között  van még egy közbeékelt  réteg: „avagy egy álombéli 

látomás” („or, a vision in a dream”), s a három együtt adja ki a teljes címet. Az alcímben 

tehát  három főnév szerepel,  s mindhárom a versre utal:  álom, látomás,  töredék. Ami a 

tagolást illeti, mivel az álom után pont van, világos, hogy az Egy töredék külön egység, a 

következő megnyilatkozás.  De vajon miért  van  szükség az  álom,  a  vízió  és  a  töredék 

említésére, s legfőképpen mire vonatkozik a „töredék”? Az álomra? A látomásra? A Kubla 

Khanra mint címre és a versre biztosan. Charles Lamb már említett leveléből tudjuk, hogy 

Coleridge maga is látomásként hivatkozott a versre: „Coleridge kiadja a Christabelt Lord 

Byron Murray-nek adott ajánlásával, mégpedig az általa Kubla Khan látomásnak nevezett 

művel együtt  – ezt a látomást olyan magával ragadóan adja elő, hogy az beragyogja a 

nappalimat,  s elhozza a mennyet és az elíziumi lugasokat,  mikor énekli  vagy szavalja” 

(„Coleridge is printing Xtabel by Ld. Byron's recommendation to Murray, with what he  

calls a vision Kubla Khan – which said vision he repeats so enchantingly that it irradiates  
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& brings heaven & Elysian bowers into my parlour while he sings or says it”)22. Ha az 

egész címet nézzük, a  Kubla Khan – Genette-től kölcsönzött kifejezéssel – a tematikus 

cím23, amely a mű alanyára vonatkozik, azon belül is szinekdochikus, ugyanis nem Kubla 

kán a vers kizárólagos középpontja. Ezzel szemben az or, a vision in a dream. A Fragment 

a rematikus cím, amely arra a módozatra utal, ahogyan a vers (a szerző stb.) megvalósítja 

célkitűzéseit. A hosszú cím így olyan komplex, témából és rémából álló képződmény lesz, 

amelyben ott van Kubla Khan, vagyis a versre utaló név, a látomás, azaz Coleridge saját 

definíciója, az  álom, tehát az előszó utólagosan ráírt rétege és a  töredék, amely pedig az 

egész  cím-előszó-vers  képződményre  vonatkozik.  A  hosszú  cím  így  tartalmazza  és 

megmagyarázza az egész utána következő szövegegyüttest, az előszót és a verset is; s így a 

töredék sűrített képét adja.  

A  verssel  kapcsolatos  egyik  fontos  értelmezési  iskola  a  mitológiai  és  bibiliai 

hagyományokat  vizsgáló.  Az  Elinor  Shaffer  által  képviselt  irány  a  Jelenések  könyve 

mitikus  értelmezésének  és  az  Ószövetség  prófétás  látomásképeinek  coleridge-i 

szintetizálásaként tekint a  Kubla Khanra, amely szerint a versben a teremtő és pusztító 

Isten energiája  a  mitikus  elemekből  összeálló  tájképvízióban jelenül  meg.  Péter  Ágnes 

egyet  ért  Shafferrel  abban,  hogy  a  költeményben  a  vallásos  embernek  a  civilizáció 

eredetéről és pusztulásáról szóló ősi nagy mítosza fogalmazódik meg, s ezt azzal a fontos 

mozzanattal egészíti ki, hogy a látnok-költő olyan önarcképét is kapjuk a Kubla Khanban, 

amely ellentmond a wordsworthi „emberekhez beszélő ember” költő-képének.24

A mitikus  tájképvízióhoz  kapcsolódik  a  Kubla  Khan tulajdonnévkincse,  amely 

szintén  a  kritikai  irodalom  fókuszában  van.  Coleridge  versében  a  görög  ábécé  első 

betűjével  a  kezdet  kezdetét  idéző  életet  adó  szent  folyó,  az  Alph25 Xanadu  létének  is 

biztosítója  –  a  „túloldalon”  pedig  két  alliteráló  tulajdonnév  áll,  a  Mount  Abora  és 

Abyssinia. Az első és a második rész tulajdonnevei kölcsönösen reflektálnak egymásra, s a 

vers mítosza a tulajdonnevek  kapcsolati hálójával is leírható – Coleridge olyan neveket 

választott, amelyek különösen tág teret adnak a betűalapú jelentéstulajdonításnak.26 A kán 

22 1816. április 16-ai levél, in: The Letters of Charles and Mary Anne Lamb, szerk. Edwin W. Marrs, Jr.,  
Ithaca és London, Cornell University Press, 1975–8, 3 kötet, III., 215.

23 Genette, I.m., 83-89.
24 Péter, I.m., 1996, 41.
25 Az Alph a kritikai irodalom szerint a görög Alpheus folyót is asszociálhatja 
26 Gregory Leadbetter: Coleridge's Daemonic Imagination, New York, Palgrave Macmillan, 2011, 187.
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alakját Purchas művéből vette át az előszó alapján, s az uralkodó békés és jólétet hozó 

vezetőnek tűnik, de az ő kertje nem az Éden, s az Alph sem a Paradicsom folyója. John 

Beer szerint a kán a géniusz megtestesítője, mégpedig démoni erőt birtokló géniuszé.27 A 

versben a nagy hatalmú kán ellenpontja a második rész  beszélője, aki, ha felidézhetné 

magában korábbi vízióját, szintén természetfölötti képességeket birtokolna, képessé válna 

a semmiből teremtésre, csodálatot és rémületet keltene, démonivá lényegülne. 

A  kapcsolati  háló,  amely  az  előszó  és  a  vers  két  része  között  feszül,  fontos 

vitapontja  a  kritikai  irodalomnak,  vegyünk  most  sorra  az  ezzel  kapcsolatos 

kérdésfelvetések közül néhányat. A cím után következő előszóban a szerző részletezi az 

alkotás  körülményeit,  idéz  egy  másik  verséből  a  látomások  felidézhetetlenségét 

illusztrálandó (The Picture; or, the Lover's  Resolution),  s ellenpontként utal  a kötetben 

szintén megjelenő  Pains  of Sleep című versre,  azzal,  hogy az „a fájdalom és betegség 

szőtte  álmot  ugyanilyen  őszintén  ábrázolja”.  Gregory  Leadbetter  Coleridge  démonikus 

verseiről  szóló  kötetében  a  recepciótörténet  tárgyalását  azzal  a  kétségkívül  központi 

kérdéssel kezdi, hogy a kritika hogyan értelmezte a két egység közti kapcsolatot. Kitér arra 

is,  hogy  a  korábbi,  széles  körben  elterjedt  nézet  egy  mechanikus  és  egy  ihletett 

költeményre osztja fel a verset.28 Ezt az olvasatot Leadbetter szerint azonban ellehetetleníti 

az a szintén gyakran tárgyalt tény, hogy a vers egészének metrikai és rímkaraktere nagyon 

is egységes zeneiségű, ez pedig az elválasztó olvasatok ellen szól. A kán az elmúlt öt-hat 

évtized szakirodalmában megjelent már diktatorikus arisztokrataként, eszmei művészként 

és parancsoló géniuszként  is  – de függetlenül a pozicionálástól,  a  verset  leginkább két 

költőtípus dichotómiájaként értelmezik. Leadbetter szerint a kérdés nyitott, bár a kettősség 

tagadhatatlan.29 

Marjorie  Levinson  szintén  a  kritikatörténet  felvázolásával  kezdi  a Kubla  Khan 

egységéről  alkotott  véleményének  kifejtését,  s  ő  úgy  látja,  hogy  a  töredékesség 

tekintetében  legalábbis,  a  kritikai  konszenzus  és  egyet  nem  értés  legalább  annyira 

tanulságos, legalább annyit elárul a versről, mint maguk az olvasatok.30 Levinson a verset 

palimpszesztként31 olvassa,  amely  szerint  a  vers  első  része  az  eredeti  szöveg,  amelyre 

mintegy ráíródik a  coda és az előszó.  Az 1-36. sorok így egy olyan víziót  rögzítenek, 

27 John Beer: Coleridge the Visionary, New York, Collier, 1970, 210-12. [Humanities E-Books, 2007]
28 Lásd például: George Watson: Coleridge the Poet, London, Routledge and Kegan Paul, 1966, 124–26.
29 Leadbetter, I.m., 185.
30 Levinson, I.m., 102.
31 Uo., 111.
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amelyben az organikus, látomásos esztétika érvényesül. Az előszó és a vers második része 

egy  újraíró  aktus  eredménye,  tulajdonképpen  a  töredék  kiegészítése,  átírása  egy  új 

nézőpontból.  Levinson a  Kubla Khant  így „completed fragment”-ként, azaz kiegészített 

töredékként  kezeli,  tehát  olyan  versként,  amelynek  az  írása  egy  lelkiállapotban  vagy 

hangulatban  kezdődött,  de  egy  másikban  fejeződött  be.  Ez  az  álláspont  azért 

problematikus,  mert  úgy is  tűnhet,  mintha  a  versre  írt,  vershez  írt  előszóra  tekintettel 

azonosítaná a fikciót és a valóságot – Levinson azonban nem erről beszél, a dichotómia 

nála egyrészt a xanadui vízióban, másrészt a látnokra tett hatásban rögzíthető.32   

J.C.C. Mays a Kubla Khanra alapvetően racionális szövegként tekint, s az előszót a 

vers  trivializációjára  tett  kísérletnek  tekinti.33 Ez  az  olvasat  más  alapról  indul,  mégis 

gondolati közösséget mutat Timár Andrea már említett megfigyelésével, amely szintén a 

befogadói reakcióra felkészülő változtatásokat emeli ki – míg Timárnál semlegesítésről, 

Maysnél leértékelésről, leegyszerűsítésről van szó. Mays úgy gondolja, hogy noha a mű 

valószínűleg köthető kábítószeres élményhez, s ahhoz a felismeréshez, hogy hova vezethet 

a függőség, ez önmagában nem magyarázza az előszóírás aktusát. Sőt, ennél érdekesebb 

az,  hogy  Coleridge  tulajdonképpen  azt  igyekszik  elérni,  hogy  mintegy  eltemesse, 

elkendőzze a  vers  eredeti  mondanivalóját  az  előszó segítségével,  mégpedig  azért,  mert 

amit  az  eredeti  vers  implikál  saját  költői  státuszával  kapcsolatban  később  túlságosan 

fennköltnek, sőt fellengzősnek tűnhetett. Mays szerint amikor a  Kubla Khan megjelent a 

Christabellel együtt, Coleridge aggodalmai a fogadtatással kapcsolatban beigazolódtak, így 

nem lehet  azon csodálkozni,  hogy –  voltaképpen  saját  maga védelmében –  igyekezett 

bagatellizálni a vers a Költővel kapcsolatos nagyszabású, látomásos képeit. Ami pedig a 

makroszerkezet illeti, Mays a pindaroszi óda felépítését látja a Kubla Khanban.34 Az előszó 

eszerint a strófa, amely a tárgy megnevezését, a tárgyhoz fordulást tartalmazza; a vers első 

része az antistrófa, azaz a tárgy kifejtése; a 37-54. sor pedig az epodosz, vagyis a levonható 

tanulság rögzítése. Mays a töredékjelleggel kapcsolatban azt állítja, hogy a Kubla abban az 

értelemben töredék, ahogy a Pains of Sleep: ha Coleridge képes lett volna rá, tovább írta 

volna ezeket a szövegeket – de ezekben a versekben minden benne van, amit csak mondani 

tudott. Mays szerint Kubla Khan  a teljes zavar dagályos gesztusa , egy olyan szerkezet, 

32 Uo., 104-5.
33 Mays, I.m., 109-11.
34 Uo., 108.
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amely  ugyan  reszket  a  nyugtalanságtól,  mégis  elegánsan  teljes,  akárcsak  egy  Fabergé 

tojás.35 Míg a pindaroszi ódával való összevetést figyelemre méltó felvetésnek tartom, sem 

a  fellengzősséget,  sem  a  zavarodottságot  nem  gondolom  a  vers  meghatározó 

jellegzetességének:  a  Kubla  Khanra olyan versként  tekintek,  amelyben a  „reszketés”  a 

vízió  súlyának  következménye,  s  amely  a  látomásosság  kiegészíthetetlensége  miatt 

töredék.      

Tim Fulford – aki Southey válogatott leveleinek és kései költeményeinek kiadását 

szerkesztette  –  monográfiájában  megkérdőjelezi  azt  a  XX.  századra  jellemző  kritikai 

tendenciát,  amely elsősorban a tavi költők fiatalkori  verseire fókuszál, az 1820-as évek 

termésével  kevéssé  foglalkozik,  s  figyelmen  kívül  hagyja  Wordsworth,  Coleridge  és 

Southey harmincas-negyvenes években felívelő népszerűségét is. Fulford ezen a csapáson 

haladva  a  Kubla  Khant  a  közelmúlt  kritikai  irodalmával  egyetértésben  nem az  annus 

mirabilis termékeként,  azaz  korai  versként,  hanem  1816-os  szövegként  olvassa,  s  az 

értelmezés egyik fontos csomópontjának azt a kötetet tartja, amelyben a vers megjelent a 

Christabellel  és  a  Pains  of  Sleeppel  együtt:  mindhárom  versben  közös  ugyanis  a 

töredékesség, az éber álom, a bűvölet és a látomás központi szerepe. A kötet kiadását és az 

ezzel  szorosan  összefüggő  átírási-kiegészítő  gesztust  a  Kubla  Khan kapcsán  azonban 

Fulford  nem  egyfajta  belső  ellentmondás  kivetülésének  tartja.  Szerinte  ugyanis 

Wordsworth, Southey és Coleridge is érzékenyek voltak az irodalmi piac változásaira, s 

Coleridge azért alakította át a verseket – különösen a  Kubla Khant –, hogy szemléltesse 

ideáit a kreatív géniusszal és a romantikus fragmentummal kapcsolatban. Ez számunkra 

nagyon érdekes és fontos megállapítás, mert nagyfokú tudatosságot sejtet. A kötetkiadás 

aktusa összhangban állt  azzal,  hogy Coleridge 1816-tól kezdve tudatosan képviselt  egy 

olyan esztétikát, amely a töredéket, a szóbeli előadást és a középkori tematikát állította a 

középpontba  –  részben  saját  pozíciója  újraértelmezéseként.  Fulford  szerint  ugyanis  a 

Byron és Scott  képviselte  vonal  hatástörténetileg Coleridge-nak adós,  s  tulajdonképpen 

Coleridge  publikálatlan,  de  szájól  szájra  terjedő  és  feltehetően  széles  körben  ismert 

szövegei36,  például  a  Christabel hatásai  érhetőek  tetten  benne.  Az  1816-os  kötet 

megjelentetése tehát, Byron szerepének elismerése mellett, voltaképpen beavatkozásnak is 

tekinthető  az  1815-16-os  irodalompiaci  leosztásba,  s  egyszersmind  Coleridge  kísérlete 

35 Uo., 108.
36 részletes leírást a kézről-kézre adott Christabel izgalmas útjáról lásd: Fulford, I.m., 132-3.
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saját maga újrapozicionálására.

Láthatjuk, a  Kubla Khan nagyon eltérő szerkezetet és szerzői intenciót feltételező 

olvasatokban  is  termékenyen  érvényesül.  A  historista  gyökerű  levinsoni  kritika,  a 

formalista  Mays,  és  a  historizmus  kései  hullámán  érkező  Fulford  más  és  más  okok 

következményének tekintik a vers strukturális sajátosságait – Levinson a befejezett töredék 

palimpszesztszerűségét  látja  benne,  Mays  az  életmű  kontextusát  és  a  meglepően 

harmonikus  ódai  szerkezetet  emeli  ki,  Fulford  pedig  Coleridge  és  az  irodalmi  piac 

kapcsolatát  hangsúlyozza.  A lista  persze  tovább bővíthető,  például  David  Duff-fal,  aki 

műfajelméleti könyvében a Kubla Khant egyenesen egy műfaj fragmentumának nevezi37, 

amely egyszersmind az  álom és  a  látomás  képeivel  a  töredékes  mű rekonstruáló  vagy 

leképező szándékát is mitologizálja.

Az  interpretációk  labirintusában  bolyongva  szerencsére  ott  van  a  fonal  a 

kezünkben: mégpedig a felismerés, hogy végső soron nem azért olvassuk a Kubla Khant 

fragmentumként, mert az előszó vagy az alcím, esetleg a versszerkezet ezt diktálja mint 

célravezető  olvasásmód,  hanem  azért,  mert  a  vers  tárgya  ellene  megy  minden  olyan 

erőfeszítésnek, amely egy lezárt, befejezett egységbe kényszerítené. Coleridge talán sosem 

mondott le az „egész”-be vetett hitéről, mégis, a romantikus kánon sok más darabjához 

hasonlóan  a  Kubla  Khan nagyobb  és  gazdagabb  mű  töredékként,  mintha  mindenáron 

egésszé íródott volna. Tulajdonképpen – ahogy a pályaválság- és a memóriaversek kapcsán 

is  megfigyeltük  –   ismét  egyfajta  kényszernek  lehetünk  tanúi,  ebben  az  esetben  az 

alkotásfolyamat,  a  megírhatatlanság és  az  alkotó  átlényegülése  olyan  tárgyak,  amelyek 

nyomása a töredékes megnyilatkozást eredményezi. 

Szent folyam, démon-kedves, szent vidék, csoda, látomás, szent borzalom: a Kubla 

Khanban számos olyan kifejezést találunk, amely a természetfelettihez, a nem evilágihoz 

köthető.  A legfontosabbnak  a  képzelet  erejének  illusztrációját  tartom,  mert  ahogy  a 

kristálypalota,  úgy  az  abesszín  lány  éneke  is  az  önmagát  építő,  önmagából  kiáradó 

műalkotás képe. Míg a The Picture című vers, amelyet a Kublához írt előszóban szerepeltet 

Coleridge, a képzelet keltette vágyak megzabolázásáról szól, a Kubla Khanban a képzelet 

nem  tűnik  korlátok  közé  szorítható  jelenségnek,  sokkal  inkább  olyan  irányíthatatlan 

tényezőnek,  amely  elragad  és  uralkodik:  a  látnok  tehát  nem  tud,  talán  nem  is  akar 

37 Duff, I.m., 153-4.
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szabadulni. A körülötte állók reakciója pedig a  should szóval válik kétségessé („And all 

should cry, Beware! Beware!”) – ugyan képesnek kellene lenniük a védekezésre, de talán 

már ők is a varázslat hatalma alatt állnak. A természetfeletti erővel felruházott képzelet így 

válik a töredékesség előidézőjévé.
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A KÖRKÖRÖS TÖREDÉK – VÖRÖSMARTY MIHÁLY: A ROM

Nincs kedvem sem időm mindennapi dolgokat írni:
Újat irok, nagyot is, kedvest is, rettenetest is

Vörösmarty Mihály: A Délsziget

Mészöly Miklós A Romról szóló esszéjében azt írja, hogy mikor az ifjú kalandor 

kikényszeríti  a  negyedik  álmot,  s  a  költemény  meghaladja  a  mitikus  trinitást,  kihívó 

következetességgel gondolja tovább azt, amit egyébként nem szoktunk továbbgondolni – 

hogy miből születik a harmónia, a győzelem és a boldogság. „Vajon nem diszharmóniából, 

pusztulásból,  boldogtalanságból – a másik oldalon? Nem a másik pusztulása árán?”38 – 

kérdezi Mészöly. Hogy ez a továbbfutás, továbbgondolás a vers legfontosabb mozzanata 

lehet,  az  egykorú  recepció  nem  értékelte  maradéktalanul.  Erdélyi  János,  aki  1845-ös 

kritikájában allegóriának tekinti  a  szöveget,  sommás  véleményt  alkot,  amelyet  így zár: 

„jobb  lett  volna  ezt  is  töredékül  adni  ki,  akkor  legalább  odagondolnók  a  végire,  amit 

szeretnénk  odagondolni,  mert  a  költői  elégtétel  valóban  hiányzik  belőle”39.  Amikor 

töredékről  beszél,  feltehetően  a  Magyarvárra  (is)  gondol,  amely  valóban  befejezetlen, 

elhagyott  szöveg.  Erdélyi  szerint  tehát  a  versvégi  hiány nem von maga után  jelentést, 

hanem olyan tökéletlenség,  amely azzal,  hogy a töredék címke sincs  fölé  írva,  még a 

kiegészítés lehetőségének reményét is elveszi jobb sorsra érdemes olvasójától. Hasonlóan 

elmarasztaló kritikát közölt néhány évtizeddel később Toldy Ferenc is: 

Egészen elhibázott  művek pedig  A Délsziget (...)  s  A Rom egy énekben 
(1830), hol e tan „Mérsékeld vágyaidat”, gyönyörűen van ugyan jelezve, de 
a Romisten helytelenül tétetik az emberi sors intézőjévé (...) a költő, nem 
érezve,  hogy  a  tündérvilág  hagyományos  törvényeiben  is  van  bizonyos 
rendszer, mely a tündérmese-költészetnek némi belső valóságot kölcsönöz, 
korlátlan önkénnyel teremt, s így nem leli az olvasónál azt a hitet, mellyel 
ez  a  valódi  népi  tündérmesék  jelentes  szép  játékainak  magát  átengedni 
szereti.  Minden  érdemök  tehát  e  költeményeknek  a  sokszor  elragadó 
szépségű, hol szenvedélyes, hol idilli, naiv részleteikben van.40

A szerző  „korlátlan  önkénye”  tehát  ellehetetleníti  azt  az  olvasói  igényt,  amely  átadná 

38  Mészöly Miklós: A rom, in: Érintések, [1980], Digitális Irodalmi Akadémia, Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Budapest, 2011. http://www.pim.hu/object.812D9764-757E-4E91-BC25-FA4F8FDDF381.ivy

39 Erdélyi János: Irodalmi tanulmányok és pályaképek, s.a.r. T. Erdélyi Ilona, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1991, 85.

40 Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelen korig rövid előadásban, 
1864–1865, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1987, 247.
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magát a tündérmese mélyszerkezetében fellelhető „valóságnak”,  így a kompozíció csak 

részleteiben  lehet  figyelemreméltó.  Az  Erdélyi-  és  a  Toldy-féle  álláspont  némiképp 

emlékeztethet a Kubla Khan kapcsán tapasztalt szórványos értetlenségre – A Rom esetében 

nem a szöveg nonszensz jellege lesz visszatérő kritikai megjegyzés, hanem a szerkezettel 

kapcsolatos értetlenség.  

A  korai  recepció  problematikussága  mellett  számos  egyéb  párhuzamot  is 

találhatunk a két vers között: ha szorosan egymás után újraolvassuk a  Kubla Khant és  A 

Romot,  nehezen  tudjuk  kivonni  magunkat  az  összecsengések  hatása  alól.  Mielőtt  a 

részletekre térnénk, érdemes tisztázni: nincs arról tudomásunk, hogy Vörösmarty olvasta 

volna a nála 28 évvel idősebb, Magyarországon alig ismert Coleridge verseit vagy egyéb 

szövegeit.  Ugyanakkor tudjuk, hogy az angol irodalom fontos volt  számára.  Először is 

természetesen  Shakespeare,  akit  nemcsak  fordított,  de  akinek  szövegszerű  hatása  is 

kimutatható  műveiben.41 Olvasta  továbbá  a  húszas  évek  elejétől  itthon  is  nagy 

népszerűségnek örvendő Byron és Scott  verseit  – Byront eredetiben is  –,  s  az 1820-as 

években írt értekezéseiben sűrűn hivatkozott angol szerzőkre.42 Az angol irodalom jobbára 

német  közvetítéssel,  német  fordításban  vagy  német  lapokból  jutott  el  a  magyar 

közönséghez. Az első német Coleridge-említés 1804-es, J. D. Reuss Das Gelehrte England 

(A tanult Anglia) című ki-kicsodájában található, s felsorolja Coleridge addig megjelent 

műveit  (noha  a  Lyrical  Balladst  Wordsworth  művei  közé  sorolja).43 Német  irodalmi 

körökben egyébként Coleridge kifejezetten ismert volt, A. W. Schlegel és Ludwig Tieck 

nemcsak  személyesen  ismerték  a  tízes  években,  de  tehetségének  is  csodálói  voltak. 

Szélesebb körű ismertséget Európában végül az 1876-ban kiadott The Rime of the Ancient  

Mariner, Illustrated by Gustave Doré fordításai  hoztak – évtizedekkel  Coleridge halála 

után. Elképzelhető tehát, hogy a német irodalmi lapokban járatos magyar olvasó találkozott 

Coleridge nevével a húszas években.  A Coleridge-Byron kapcsolatról volt már szó, s a 

Byron-Vörösmarty hatás is termékeny felvetés, kérdés azonban, hogy megrajzolhatjuk-e a 

hatásívet egy Coleridge-Byron-Vörösmarty vonallal. Ami biztos: az orientális érdeklődés 

41 Ruttkay Kálmán: Vörösmarty Shakespeare-fordításairól, in: Összegyűjtött írások, Universitas 
Könyvkiadó, Budapest, 42-73.

42 Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig, in: Uő: Skóciai Szent 
Margittól A walesi bárdokig, szerk. Czigány Lóránt és Korompay H. János, Budapest, Universitas, 2000, 
302-375., 335.

43 a Coleridge német recepciójával kapcsolatos adatok forrása: Elinor Shaffer: Coleridge's Dialogues with 
German Thought, in: The Oxford Handbook of Samuel Taylor Coleridge, szerk. Frederick Burwick, 
Oxford, Oxford University Press, 2009. [Kindle-e-könyv]
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és hatás mindhárom szerző életművében egyaránt követhető. Nézzük először, melyek azok 

a párhuzamok, amelyek egyáltalán felvetik Coleridge és Vörösmarty gondolatközösségét 

keleties gyökerű álom-töredékeikben.  

A legszembetűnőbb kapcsolódási  pont  az  álom-vízió  szerepe  a  két  versben.  De 

miről  álmodik-vízionál  a  Kubla előszavának  beszélője  és  milyen  álmok  szerepelnek 

Vörösmarty  versében?  Coleridge-nál  az  álom  az  előszóban  az  alkotás  valóságon  túli 

locusa: „A szerző vagy három órán keresztül mélyen aludt, már ami a külső érzékszerveit 

illeti, ám élénk meggyőződése, hogy ez idő alatt nem kevesebb, mint két-háromszáz sort 

alkotott – amennyiben alkotásnak lehet nevezni, amikor a képek dolgokként tűntek elé”44. 

Az álom és a valóság összemosódása A Romban is követhető: az ifjú „Ébrede s álmainak 

nyilt szemmel látta valóját”; „Ébrede most s mit imént álomnak véle, való lön”; „s előtte / 

Minden az álomtól festett tárgy képe jelen volt”; majd a vers zárásánál: „Álma való képét 

látá és látta sötéten / Fénylő fegyvereit, hű kísérőit utának”. Az álom tehát nem egyszerűen 

valósággá válik, hanem kétséges, hogy valaha köznapi értelemben vett álom volt-e, illetve 

hogy hol  van  az  álom és  a  realitás  határa.  Zentai  Mária  megállapítása  szerint  az  ifjú 

egyetlen álmot lát, négy részre bontva, amely önmaga magyarázatát is magában foglalja, 

hiszen ismételt  tanácskérés tanúi lehetünk. „A műben valóságos létezőnek tekintendő a 

kalandor, a sivatag,  a Rom. Ezek az elemek az első álom előtt  és az utolsó álom után 

egyaránt szerepelnek. Ami közben történik, az valóság és álom határán lebeg, de közelebb 

az  álomhoz.”45 Zentai  1981-es  tanulmánya  vitatta  az  addigi  hagyományos  értelmezői 

pozíciót, amely az álmokon keresztül a mű boldogságkereső karakterét emelte ki. Három 

évtizeddel  első tanulmánya után Zentai  ismét  felvette  a Rom-álom fonalat,  s  2001-ben 

arról a fontos meglátásról is írt, hogy az ifjú sem irányítani, sem befolyásolni nem tudja 

álmait: „saját létezésének nem tudja biztosítani folyamatosságát. Személyisége töredékes, 

létezése megszakított lesz”46. 

A Kubla Khan előszavában az álom álmodója a szerző, az álom kiváltója pedig egy 

konkrét  olvasásélmény. Az  álom víziószerűen  mutatkozik,  és  olyan  valóságosnak  tűnő 

44 I.m., 196., Timár Andrea fordítása. Babits Mihály Az európai irodalom történetében ezt a részt a 
következőképpen fordította: „Ha ugyan komponálásnak lehet nevezni, mikor a képek létező dolgokként 
készen állnak a lélek elé, s a kifejezés, minden érezhető erőfeszítés nélkül, egyszerre születik meg velük.” 
http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm#81

45 Zentai Mária: Vörösmarty Mihály: A Rom (elemzés), Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tomus 
XVIII, Szeged, 1981, 107–115., 113.

46 Zentai Mária: Ösvények és romok, in: A Rom, szerk. Füzi Izabella és Odorics Ferenc, deKON KÖNYVEK 
26., sorozatszerk. Odorics Ferenc,  Gondolat Kiadói Kör, Budapest–Szeged, 2003,  84-195., 192.
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képeket  vetít  az  előszó  beszélője  elé,  amelyeket  utána  már  csak  le  kell  jegyezni  –  ha 

töredékesen  is  –,  tehát  (a  közkeletű  értelmezés  szerint)  az  ihletett  állapot,  az  alkotás 

forrásaként  vagy kiváltójaként  szerepel.  A Romban az álmodó az ifjú,  az álom eredete 

azonban már kétségesebb. A romon lakást találó Romisten – egyelőre ne foglalkozzunk az 

előzményekkel –  álmot bocsát az ifjúra. Nem kívánságteljesítésről van tehát szó, nem is 

hagyományos álomról, hanem arról, hogy az unatkozó  istenség, aki már rég vár a kellő 

pillanatra és alanyra, az érkezőt egy előre meghatározott dramaturgiába helyezi, a hármas 

álomszerkezetbe.47 Levonható  a  következtetés:  Romisten  képtelen  a  kézzelfogható 

teremtésre és megvalósításra, lehetőségei az álombocsátásban merülnek ki. 

A Romban nem géniusz vagy emberfelettivé váló ember a címszereplő, hanem egy 

isten,  mégpedig egy romboló istenség. A  rom szóból  kiindulva a  vers  anagrammatikus 

olvasására  több  kísérlet  is  született48,  amelyek,  ha  nem  is  találjuk  őket  kimondottan 

messzire vivő próbálkozásoknak, lehetőséget adnak a nyelvi anyag érdekes együttállásain 

való elgondolkozásra. A kritikai kiadás jegyzete szerint: „Rom: nem a 'ruina' jelentésű szó, 

hanem elvonás a rombol, romlik szavakból, kb. ’a dúlás komor istene’ jelentésben.”49 Az 

etimológia ismeretében is nehéz olvasóként csak és kizárólag az igetövekkel azonosítani az 

isten nevét, hiszen a rom, az omladék is ott van a versben: Romisten a düledékeken talál 

magának  otthont,  s  ott  várakozik  az  ifjú  felbukkanására.  Vörösmarty  költészetében 

egyébként  is  gyakran  találkozhatunk  romversekkel.  Nem  csak  az  olyan  szövegekre 

gondolok,  amelyekben  nagyon  is  konkrét  vár-  vagy  épületromokról  van  szó  (mint  a 

Magyarvár, a Zalán futása, a Széplak, az Eger, a Szigetvár, a Klára Visegrádon), de olyan 

versekre  is,  ahol  a  rom  elvont  fogalmakkal  társul,  egy  eltiport  világgal,  a  szívvel, 

érzelmekkel, esetleg a lélekkel (ilyen például a Csongor és Tündében az Éj monológja, A 

hű lovag,  A szív temetése, a Gondolatok a könyvtárban).  A Romban szerepel a harcokban 

leomlott rom, vagyis Romisten romboló tevékenységének bizonyítéka. Ez a rom azonban 

át  is  lényegül,  mert azzal,  hogy Romisten „a düledék palotán fölütötte tanyáját” a rom 

egyszersmind az isten kivetülésévé,  templomává is  lesz,  ezért  fogadhatja:  „Ki legelőbb 

düledékeimet  leborulva  köszönti,  /  Teljesedésbe  hozom  háromszoros  álmait  annak,  / 

47 Kis Attila Atilla: Rém gótikus rom: Read only mechanism?, in: A Rom, I.m., 51-60., 56.
48 például Ármeán Otília: Rom. költ. Egy anagrammatikus olvasat esélyei, in: A rom, I.m., 21-50. (Vö. 

továbbá: Odorics Ferenc, Szilágyi Márton, Kis Attila Atilla, Mesterházy Balázs tanulmányai ugyanebben 
a kötetben.) 

49 Vörösmarty Mihály: Nagyobb epikai művek 1, kiad. Horváth Károly, Martinkó András, Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1963 (Vörösmarty Mihály Összes Művei, 4), 612.
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Boldoggá teszem őt, fogadásom tartja, s ez így lesz!” Ha jobban megnézzük, mit is tudunk 

meg a szövegből erről a bizonyos düledékről, az első nyom a Romisten győzelme utáni 

tulajdonképpeni rommá válás leírása, amikor az ötvenéves küzdelem után Véd elhagyja a 

vidéket és átadja a területet Romnak:

Égi hazája felé elszállt a puszta tetőkről
A Mentő szomorún, és a fejedelmi gyönyörlak,
A hírben ragyogott Országok háza leomlék. 
Rom pedig a düledék palotán fölütötte tanyáját,
Nagy Siva pusztáin egyedűl őrszellem az éjben.
És ha ki szürke világánál félholdas időnek
Jőne felé, láthatta, miként tört oszlopon ülvén
Hosszu szakálla mohát lengették pusztai szellők,
S várkoszorúzta fejét zsibbadt könyökére nyugasztva,
A szomorú sivatagba miként nézett ki merően,
Messze Araltónak látszván hallgatni zugását.

Az idézetben olvasható „Fejedelmi gyönyörlak”-ról  a  Kubla Khanban „stately pleasure 

dome”-ja juthat eszünkbe. A stately 'méltóságteljes, impozáns' jelentésű szó, de ahogy a 

brit  stately  home50 ('főúri  otthon,  kastély')  összetételben  is  érzékelhető,  a  'nemes' 

jelentésmezővel  is  érintkezik.  Nem  mutat  semmilyen  bizonyíték  arra,  hogy  a  három 

egységből álló szókapcsolat Coleridge-től került át Vörösmartyhoz, azt azonban kockázat 

nélkül közölhetjük, hogy a hatás, a palota képe legalábbis hasonló. Ami még számunkra 

érdekes az idézett részből, ahhoz érdemes ismét a kritikai kiadást segítségül hívni, ugyanis 

ha  magyar  anyanyelvűként  szótár  nem is  kell  A Rom megértéséhez,  mégis  több olyan 

kifejezés szerepel benne, amelyet könnyen félreérthetünk. Ilyen az Ország, amely a Nagy 

Arszág fejedelem nyomán 'pártus király' jelentésben értendő51  – ahogy a Kubla Khanban, 

itt  is  megtaláljuk  nemcsak  a  konkrét  földrajzi  helyszínt,  de  a  pontosan  megnevezett 

„keleti” népet és a „keleti” uralkodót is. 

A vers felütésében találunk még a Kublához kapcsolható kifejezéseket, nézzük őket 

sorban. Mindkét versben ott van egy nagy, a jelzőkkel ijesztő jelenlétté váló víztömeg: 

Coleridge-nál  naptalan tengerről („sunless sea”) és élettelen óceánról  („lifeless ocean”) 

olvashatunk, Vörösmartynál a hang hiányzik („csendes Araltónak zaj nélkül nyugszanak  

árjai”). A jelzők a vizet legalapvetőbb asszociációitól fosztják meg, Xanaduban a fénytől, 

50 A köznyelvben mára megszilárdult stately home kifejezést egyébként Felicia Hemans 1827-es versében, a 
The Homes of Englandben olvashatta először a közönség; a Kubla Khan megírásának idejében tehát nem 
volt közismert a szókapcsolat. 

51 vö. Devescovi Balázs: A' Rom, a' Khaos és a' Matrix, in: A Rom, I.m., 117-132., 118.  
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és életforrás-jellegétől, az Aral-tónál a hanghatástól és a hullámmozgástól. A nap mindkét 

leírásban fontos szerepet kap („sunless sea”, „sunny pleasure-dome”, „Hol szomorú volt a 

napnak tüneménye, ha feljött, / És szomorú, ha lement, élőt nem látva körösleg”; „fénynek 

hajléka”), s mindkét palotára utal is egy-egy fénnyel-napsütéssel kapcsolatos kifejezés. A 

leírásokban összecseng még a magas falak említése: a Kubla Khanban a palota és kertjei 

köré falakat és tornyokat emeltek („walls and towers were girdled round”), de A Romban is 

tudható,  hogy a romot  egykor  messziről  látszó  falak vették  körül  („messzünnen feltolt 

falakat készül vala tenni / Földdel egyenlőkké”). 

A két  leírás  szöveghelyeinek  összeolvasása  után  érdemes  visszatérnünk  A Rom 

földrajzi lokalizációjához és tulajdonnevei közül Sivához. A vers helyszíne az Aral-tó és a 

Kaszpi-tenger  vidéke,  a  szkítákkal  rokonságban  álló  pártusok  birodalmának  területe. 

Vörösmarty  1828-ban  a  Tudományos  Gyűjteménybe  fordított  keleti  irodalommal 

foglalkozó  cikkeket  német  nyelvből,  s  A  Rom keletkezése  idején  ültette  át  az 

Ezeregyéjszakát is. A Sivát leginkább a sivatag szó csonkolásaként olvassuk („Rom pedig a 

düledék palotán fölütötte tanyáját, / Nagy Siva pusztáin egyedűl őrszellem az éjben.”), de 

mód van másféle értelmezésre is. A védikus olvasat – a Romisten ellenpárjaként megjelenő 

„ház őre”, azaz Véd erősítésével – a hinduizmus Siva istenét látja benne. Vörösmarty az 

ezeregyéjszakabeli  Brahmán  Padmanába  történetéhez  a  következő  megjegyzést  fűzte: 

„Visnu, az indus szentháromság' második személye, a' fentartó hatalom jelképe.”52 Ebben a 

„szentháromságban” Brahma a teremtő isten, Visnu a fenntartó, Síváé pedig a pusztító és 

megújító hatalom. Zentai Mária olvasatában Rom Síva kettős munkáját, a rombolást és a 

teremtést végezheti  el,  ha a védikus alapú értelmezést követjük.53 Odorics Ferenc ezzel 

szemben úgy látja, hogy a versbeli Sivában egyszerre  lehetne jelen Rom és Véd isten, a 

két attribútumnak megfelelően. Létezik azonban egy harmadik lehetőség is, amely szerint 

Brahma szerepét – aki a teremtéstörténet szerint az egész világot megálmodja (!) – így az 

ifjú, Visnuét Véd, Síváét pedig Romisten tölthetné be – talán ez a társítás használja ki a 

leginkább termékenyen a lehetséges kapcsolódási pontokat. Felmerül azonban a kérdés, 

hogy érdemes-e  ezen  a  vonalon  továbbhaladni.  Úgy gondolom,  a  hinduizmusra  épülő 

értelmezési  kísérletek,  akár  a  tanulmányokban  említett,  akár  az  itt  leírt  harmadik 

lehetőséget  követjük,  nem  fognak  jelentős  súllyal  bíró  vagy  különösebben  termékeny 

52 Vörösmarty Ezeregyéjszaka-fordítása, Vörösmarty Mihály összes művei 13., Horváth Károly – Martinkó 
András, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967.  

53 Zentai Mária, I.m., 2003, 191.
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olvasatot hozni, s a vers többet ad, ha nem szűkítjük a védikus olvasattal. 

Amit  azonban  mindenképp  magunkkal  vihetünk,  az  a  biztos  tudás,  hogy 

Vörösmartyt  –  Coleridge-hoz  hasonlóan  –  megihlették  orientális-keleties  témájú 

olvasmányélményei. Coleridge esetében ez a Purchasnál olvasott,  Marco Polo által leírt 

nyári palota volt a legendás Xanaduban, amelyet Dzsingisz kán unokája, Kubla kán épített. 

Vörösmarty  pedig  fordításai  révén  ismerkedett  meg  az  Ezeregyéjszaka világával  és  a 

perzsa iga alatt nyögő parthus néppel.54 A Romban sok ezer kilométerre vagyunk a kublai 

helyszín(ek)től, az Aral-tó partján, a Turáni-alföldön, amely a vers írása idején a magyar 

nép  eredettörténetének  egyik  feltételezett  állomása  volt.  Mindkét  szerző  beemelte  a 

tapasztalatot szövegébe – Coleridge a papírról az álombéli vízióban életre kelő Kubla kán 

alakjával,  Vörösmarty  a  párthus  ivadék  ifjú  romtövi  álmaival.  A béke  és  a  háború 

kontrasztos, feszültséget és rettenetet kiváltó együttes jelenléte mindkét versben jelen van: 

Coleridge-nál  Kubla kán egy békeidőszakban építi  palotáját,  a  nyugalom azonban nem 

lehet örök az ősi hangok háborút jövendölnek („And ’mid this tumult Kubla heard from 

far /  Ancestral voices prophesying war!”). Ha együtt olvassuk a verseket, ez a háborús 

prófécia visszhangzik Véd és Rom versindító theomachiájában és az ifjú negyedik álmában 

is.  

A Rom töredékességének vizsgálata a kritikai irodalom egyik csomópontját adja, s 

ennek  kapcsán  gyakran  előkerül  a  vers  előtörténete  is.  Ahogy  Erdélyi  János  kritikája 

kapcsán utaltunk rá, a vers előképének a  Magyarvárt tekintjük, ezt a nézetet már Toldy 

Ferenc és Gyulai Pál is képviselték.55 Martinkó András a Magyarvár előtörténetét tárgyaló 

tanulmánya  arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy Vörösmarty 1826-ban egy a  Zalán futása 

terjedelmét is felülmúló eposzt tervezett,  amelyhez – Toldy szavaival – az ősmagyarok 

ázsiai  életét  kívánta tárgyul  választani.  1825 és  1826 között  keletkezett  feljegyzéseiből 

(Jegyzések) tudjuk, hogy az eposz főhőse az utolsó pártus király vagy annak fia lett volna, 

s  az  eposzt  a  magyarság  őseinek  és  rokonainak  keresésével  egyfajta  eredettörténet-

epizóddá kívánta  formálni.  A  Jegyzések sok  szövegrészt  tartalmaz,  amelyek különböző 

művekben  találták  meg  végső  helyüket  (például  a  Hábadorban,  a  Magyarvárban,  A 

Délszigetben), ezeket Martinkó egy nagyobb eposzi konstrukció szétszórt darabjaiként írja 

54 Staub Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában: Vörösmarty. 
http://mek.oszk.hu/01300/01385/html/staud4.htm 

55 Martinkó András: „Magyar” vártól Magyarvárig: Egy cím, egy eszme, egy évszám és több félreértés 
genezise, ItK, 68. évf. 4. sz., 1964, 441.
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le.56  Gyulai Pál, ezt még érdemes feljegyezni, a Magyarvárt és A Romot egy nagyobb mű 

részeinek tekintette, előbbire töredékként, utóbbira részként hivatkozik, s ezzel azt állítja, 

hogy A Rom valódi kiteljesedését, jelentését csak egy nagyobb kompozíción belül érhette 

volna el.57 Mivel  A Romot romantikus töredékként olvassuk – azaz olyan műként, amely 

nem csupán  egy hipotetikus  Egész  kontextusában  létezhet  –,  ezzel  természetesen  nem 

érthetünk egyet. 

A  Magyarvárral  kapcsolatban  is  kitérhetünk  a  paratextusok,  hozzáfűzések 

jelentésalkotására.  1828-ban,  első  megjelenésekor  a  Koszorúban  Vörösmarty  a  „'sat” 

szócskát, azaz az „és a többi” rövidítését írta a vers után, s alcímnek a Töredéket adta. A 

„satöbbi” fontos kitétel, míg az alcím a töredékjelleget hangsúlyozza, a zárszó azt jelzi, 

hogy folytatás várható, s szerzője mintegy mutatványként jelentette meg a már elkészült 

szövegrészt.  Ezzel  szemben  később,  az  1847-es  kötetkiadáskor  már  az  szerepel,  hogy 

„[Több  nincsen]”,  ez  mintegy  lezárja  a  kérdést,  s  már  nem  kecsegtet  a  folytatás 

lehetőségével.58  Attól függetlenül, hogy tisztában vagyunk az eredeti szerzői intencióval, a 

Magyarvárat  persze  olvashatjuk  romantikus  töredékként  (nem  pedig  „véletlen” 

töredékként)  –  sőt,  pontosan ezért  olvashatjuk romantikus töredékként:  az az esztétikai 

pozíció, amely a nem-egész alkotást is bemutatásra alkalmasnak találja, nagyon is tisztán 

kivehető ebben az esetben is. Hogy a töredékek nyilvánossága mindinkább elfogadottá vált 

a reformkori Magyarországon, arra példa Kisfaludy Sándor  A somlai vérszünet. Rege a  

magyar előidőkből című műve, amelyet a szerző töredékként olvasott fel a Magyar Tudós 

Társaságban  1836-ban,  majd  úgy  is  közölte  az  Emlényben.59 A  kérdés,  amely  a 

töredékközlés  mellett  ugyancsak  fontos  számunkra,  az  a  Magyarvár és  A  Rom 

kapcsolódása: úgy tűnik ugyanis, hogy Vörösmarty A Rommal újra felvette a nem sokkal 

előtte  elejtett  fonalat  és  az  eredeti  alapanyagból,  az  eredeti  gondolatból  kiindulva  egy 

egészen más jellegű művet alkotott – mégpedig olyat, amelyet sosem nevezett töredéknek, 

a fragmentaritás mégis fontos attribútumává vált. 

De nem csak a Magyarvár és A Rom szorosabb közösségű művek, Gere Zsolt egy 

56 Uo., 438.
57 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza, Budapest, Szépirodalmi, 1985, 104.
58 Gere Zsolt: „Hat gím jőve sebten elébe”: Vörösmarty eposzterve és őstörténeti felfogása a Zalán futását 

követően, ItK, 104. évf., 3-4., 2000, 454-496.,  487.
59 Szegedy-Maszák Mihály: Vörösmarty és a romantikus töredék, in: Vörösmarty és a romantika, szerk. 

Takáts József, Művészetek Háza, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Pécs-Budapest, 2001, 
31-7., 36.
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csoportba sorolja velük A Délszigetet is60 és erős  kapcsolódást lát a három töredék között. 

Gere mindhárom műre eposzként hivatkozik, s az azonosságot többek között abban látja, 

hogy  az  emberi  sorsot  befolyásoló  istenvilág  –  a  Zalán  futása mellett  –  ezekben  a 

Vörösmarty-művekben van csak jelen. A Magyarvár és  A Rom kötését még szorosabbra 

fűzi a bennük nyomon követhető dualisztikus isteni jelenlét.  Az erős szimbolizmus, az 

őstörténet egyező elemei, az  elvont történetfilozófiai gondolatiság, a nevek és helyszínek 

hangsúlyos szerepe is kapcsolatot teremt a művek között. Ha nem is akarjuk feltétlenül egy 

nagyobb  koncepcióban  elhelyezni  a  három művet,  a  Magyarvár és  A Rom érintkezési 

pontjai  valóban  egyértelműen  arra  a  felismerésre  visznek,  hogy  Vörösmarty  a  témát 

egyszer elhagyta, majd újra felvette. Ez a mozzanat emlékeztethet két korábban említett 

töredékre, Keats  Hyperion-verseire, ott ugyanis a szerző hasonló eredménnyel nyúlt egy 

eposzi témához, a titánok bukásához: első szövegét befejezetlenül hagyta, de idővel a téma 

ismét magához vonta. Jelentős különbség, hogy Keats nem kívánta publikálni a Hyperiont 

és  a  The  Fall  of  Hyperiont,  míg  Vörösmarty  mind  az  első  elkészült  szövegrészt,  a 

Magyarvárat,  mind  A  Romot  kiadta.  Jelentős  különbség  az  is,  hogy  A  Rom 

töredékességében nem a  Hyperion- vagy a Magyarvár-féle fragmentaritást látjuk:  A Rom 

nem félbeszakad, hanem körkörös építkezésével a befejezhetetlenséget implikálja. 

Szegedy-Maszák Mihály Vörösmarty és a romantikus töredék című tanulmányában 

Vörösmarty  kritikusainak  ítéletével  kezdi  a  költő  töredékes  műveinek  tárgyalását,  s 

összefoglalóan úgy írja le, hogy „a váratlan, az előrehaladás bizonytalansága, a hiányzó 

láncszem,  a  vonalszerűség  nem  pontos  érzékelhetősége”61 kelti  a  töredékes  hatást. 

Vörösmarty műveiben (ilyenek többek között A Rom, A Délsziget, Az emberek, az Előszó, 

A vén cigány) a legfontosabb együttállás a metaforikus kifejezés kifejtetlenségének és a 

töredékszerűségnek kapcsolata: a metafora szinekdochés  vetülete a rész-egész, a töredék-

teljesség  viszonyra  hívja  fel  figyelmünket.  Szegedy-Maszák  abban  látja  Vörösmarty 

költészetének időszerűségét, hogy a „vonalszerűség tagadása (…) nemcsak az idő és tér 

szembeállítását, de egyúttal az ésszerűség, az előrehaladás mibenlétét is kérdésessé teszi”62. 

Az idő fogalmával való szembesülés eddig tárgyalt  töredékmintáinkban is kulcsszerepű 

volt – a Kubla Khanban például a múlt és a jelen hirtelen váltása irányítja figyelmünket a 

temporalitásra –, s Vörösmarty fragmentumaiban is fontos tényező.

60 Gere, I.m., 488.
61 Szegedy-Maszák, I.m., 33.
62 Uo., 37.
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A Rom töredékességének egyik kulcsa tehát az idő – a másik az álmokat hozó, az 

eseményeket látszólagosan mozgásba lendítő Romisten:  vegyük tehát sorra,  mit  tudunk 

róla. Először is kétségtelen, hogy isteni ereje nagy, legalábbis dúlni és rombolni tisztjének 

megfelelően és hatékonyan képes.  Amit még tudunk róla,  az az,  hogy szakállas és ősz 

(„Hosszu  szakálla  mohát  lengették  pusztai  szellők”;  „gyér  hosszu  szakálla”;  „az  ősz 

Romhoz  lemosolyga  az  égutazó  hold”)  Az  őszbe  csavarodott  szakáll  a  korral  járó 

bölcsesség  szimbóluma  is  lehetne,  legalábbis  emberi  fogalmaink  szerint,  látni  fogjuk 

azonban,  hogy a  szöveg  világának  idő-  és  ezáltal  korfogalma  sem illeszthető  egyfajta 

objektív,  ketyegő  időfogalomra.  De  térjünk  most  vissza  Romistenhez,  akit  a  győztes 

háború után ugyancsak furcsa pozícióban találunk, s ha nem lennénk egy pusztító istennel 

szemben ösztönösen elővigyázatosak, helyzete még együttérzést is kiválthatna. Rom, az 

öreg,  a  romboló,  ugyanis  egyedül  van  és  unatkozik.  Véd és  Rom „Ötven egész  évig” 

csatáznak, majd Romisten „Évekig így és túl azokon” néz ki a sivatagba – ekkor teszi a 

fogadalmat, amelyben azt ígéri, hogy három álmot teljesít és boldoggá teszi a jelöltet. Első 

olvasásra azonban átsiklik a figyelmünk afölött, hogy az ígéret nem végleges boldogságot 

ígér, ezt  csak a szöveg végén értjük meg igazán: a Rom által  felkínált  boldogság csak 

pillanatnyi,  epizódszerű  az  ifjú  számára.  Az  ifjú  csak  akkor  érkezik,  „mikoron  másod 

századnak  folytanak  évei”,  azaz  Rom  sok-sok  emberöltőt  tölt  egyedül.  A  Rom 

időértelmezéséhez  útmutatóul  szolgál  Zentai  Mária  felvetése,  amely  egy  Vörösmarty 

fordította  Ezeregyéjszaka-történettel  von  párhuzamot.  Ebben  Gábor  arkangyal  mindent 

megmutat Mahometnek a hét égben, a Paradicsomban és a Pokolban, majd visszahozza a 

földre, mindezt annyi idő alatt, hogy a korsóból, amelyet induláskor szárnyaival felborított, 

még nem folyt ki a víz. „Az időnek ehhez hasonló értelmezésére épül A Rom is. Az ifjú úgy 

álmodik, ahogyan a próféta és a mese szultánja. A kétféle idő, a mozdulatlan, örökkévaló, 

illetve a múló, mozgó nem zárja ki egymást, hanem alapvetően azonos. Lehetséges a kicsi, 

álomnyi idő végtelenné tágítása, illetve a világtörténet, a végtelen idő besűrítése egyetlen 

álomba.”63

Az ifjú álmai nem egészen sajátjai:  mind Romistentől  függnek.64  A négy álom 

közül a második és a harmadik előtt az ifjú pontosan tudja, hogy mi az, amit szeretne – a 

bukolikus magány helyett közösséget, az alá-fölérendelt kapcsolatrendszer helyett érzelmi 

63 Zentai Mária, I.m., 1981, 113.
64 Uo., 110.
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alapú  együttélést.65 Ilyesfajta  tudatosság  az  első  álomban  még  nincsen,  ott  a  teljes 

kimerültségre  és  a  halálközeli  élményre  érkezik  az  álom.  Az  utolsó  álom  is  más: 

negyedikként, a megígért hármon túl kéri Romistentől, s nem is lehet hálás azért, amit a 

látomásos álomban kap. Tulajdonképpen nem is az előzőekhez hasonló álom ez, hanem 

töredékes  hangok,  zajok  ijesztő,  vészjósló,  víziószerű  együttese.  Erről  az  álomról  is 

eszünkbe juthat a  Kubla Khan már idézett  sora,  hiszen amit az ifjú hall  („Két roppant 

hadnak távol hallotta csatáját”) nagyon emlékeztet arra, amit a kán hallott a vizek felett – 

ősi hangok háborús jövendölését („Ancestral voices prophesying war”).  

A Rom első három álmában a nyugodt magány, majd a közösség és jólét, illetve a 

szerelem jelentik a csúcsértéket, végül a negyedik szabadság helyett háborút és halált hoz. 

A körkörös  szerkezet  úgy valósul  meg,  hogy nincs  valós  fejlődés,  nincs  csúcspont  és 

megoldás,  a  negyedik  álomból ismét  az  első  következhetne.  Az ifjú  nem kapja  meg a 

remélt boldogságot, amivel – olvasóként úgy érezzük –, Romisten kecsegtette, de arra is 

rádöbbenünk, hogy az eredeti fogadalomban a tökéletes boldogságban való kiteljesedésről 

szó sem volt. A negyedik álom utáni állapot – s itt zárul be a kör – az első álom előtti 

helyzetet idézi  

Így kele fel, s mint jött, tovament a messze világba,
A hírben ragyogott fejedelmek végivadéka,
Nőtlen, hontalanúl, fényes birodalma elesve,
S a rideg országnak szomorún elhagyta homokját.
Rom pedig ült egyedűl és a sivatagba kinézett. 

Az ifjú tehát továbbindul, maga mögött hagyja a sivatagot, helyzete jottányit sem változott, 

léte  minden  szempontból  csak  a  hiánnyal  és  a  veszteséggel  írható  le.  Romisten  pedig 

ugyanúgy  a  gondolataiba  mélyed,  mint  az  ifjú  érkezte  előtt.  A  befogadó  számára 

egyértelmű  lesz:  az  istenségben  szánalmat  vagy  együttérzés  hiába  is  keresne.  Ahogy 

Vörösmarty utolsó töredékében, a  Fogytán van a napod…-ban a régmúlttól  a jövő felé 

haladó spirálisan szűkülő idősíkok átszabdalása és újra összeillesztése vált a töredékesség 

forrásává, úgy  A Romban is az idő lesz a kulcs:  ebben az esetben nem spirális,  hanem 

végtelen, körbefutó epizódok láncolatáról van szó, amelyekben az idő egyszerre tágul és 

sűrűsödik is. 

65 Vö. Gere Zsolt: Örökké romokban kell hevernie mindennek, in: A Rom, I.m., 196-204., 199.
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A Rom méltó  lezárása  az  előző  fejezetekben  tárgyalt  versek  sorának,  hiszen  a 

romantikus fragmentum minden eddig követett mintájához kapcsolódik valami módon. A 

fenséges  a  romantikus  töredékhez  oly  erősen  kötődő  kategóriája  nemcsak  Romisten 

nagyságában, de az álmok közti megszakítások, hiányok vákuumában is érzékelhető. A 

töredék  és  a  romesztétika  konfluenciája  a  pusztítás  után  megmaradt,  Romisten  lakta 

düledék versbeli jelentőségében követhető. A pályaválság-versek közül Vörösmarty utolsó 

töredékének  pesszimizmusa  meglehetős  távolságból,  cseppet  sem  személyesen,  de  A 

Romban  is  jelen  van.  A  memória-fejezetben  szereplő  Felhők-ciklus  kifejezetten 

Vörösmarty romantikájának hatását mutatja. A legérdekesebb kétségtelenül Kubla Khannal 

való  párhuzam:  mindkét  versben  a  természetfeletti  jelenlétre  és  az  álomszerű  vízióra 

vezethető vissza a töredékesség eredete – ezek az elemek járulnak hozzá ahhoz, hogy a 

lezárhatatlanság  megkérdőjelezhetetlen üzenete legyen a műveknek.   
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VII. LEZÁRÁSKÉPPEN: MI A ROMANTIKUS TÖREDÉK?

Gondolatom szappanbuboréki
Csillogók, mint odafenn az égi:
De töredék mindkettőnek utja – 
Mind szétpattan, mielőtt megfutja. 

Arany János: Meddő órán

But words are things, and a small drop of ink,
Falling like dew, upon a thought, produces
That which makes thousand, perhaps millions, think

George Gordon Noel Byron: Don Juan

A Bevezetőben tisztáztuk: az szóelemzésre építő töredékdefiníció a fragmentumot 

elsősorban  az  egészhez  képest  határozza  meg,  s  nem  vesz  tudomást  arról,  hogy  a 

romantikus töredék gondolatmezejében a „teljes” értelmezhetetlen fogalom, hiszen a pótlás 

lehetetlen –  az elveszett vagy eltávolított darab nem megsemmisült, hanem sosem létezett. 

Az eddigi fejezetekben tárgyul szolgáló versekben láthattuk, hogyan érvényesíti magát ez a 

jelenség.  Az  időfogalommal,  az  alkotói  vagy életválsággal,  az  emlékezésfolyamattal,  a 

transzcendenssel és az átlényegítő víziókkal való szembesülés mind olyan minták (vagy 

részminták), amelyek egyenes következménye a töredékesség, a kifejezhetetlen hiánnyal 

való kifejezése. Ha a tulajdonképpeni etimológiát nem is tartjuk messzire vezető útnak, a 

töredék lexémával mégis érdemes a zárógondolatokban is foglalkoznunk. 

Először  is  ott  van  a  szó  általánosan  ismert,  beszédhelyzettől  független,  azaz 

denotatív jelentése. Mivel a kétszáz évvel ezelőtti jelentésmezőt termékeny – amennyire 

lehetséges  –  kortárs  definíciókkal  alátámasztani,  nézzük,  mit  jelentett  a  XIX.  századi 

Angliában és Magyarországon a  fragment és a  töredék. Az angol nyelvű szótárak közül 

Samuel  Johnson  1755-ben  szerkesztett  szótárának  második,  1828-as  kiadásában  a 

következő meghatározás szerepel:  fragment „egy egészből letört  rész; tökéletlen darab” 

(„A part broken from the whole; an imperfect piece.”)1, illetve  fragmentary (töredékes) 

„töredékekből  létrehozott” („composed  of  fragments”)2.  Egy  XVIII.  századi  szótár,  az 

1 Samuel Johnson: A Dictionary of the English Language, szerk. John Walker, Robert S. Jameson, 2., jav. 
kiadás, London, W. Pickering, 1828, 1 kötet, 296.

2 Uo., 296.
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1763-ben megjelent  An Universal etymological English dictionary fragment-címszavát is 

idézzük,  mert  abban  egy  a  johnsoni  meghatározáshoz  képest  harmadlagos  jelentés  is 

szerepel:  „bármi  törött  darabja  vagy  része;  egy  szerző  másik  szerző  által  említett 

tökéletlen, befejezetlen mondatai, amelyek nem szerepelnek írásaiban” („a broken Piece or  

Part of anything; also imperfect Sentences of one writer mentioned by another, and not to  

be found among the Writings of the former.”3) Az angol szócikkek tehát egyöntetűen a rész-

egész  viszonyt  és  a  befejezetlenséget,  tökéletlenséget  hangsúlyozzák.  Kissé  meglepő  a 

második  idézet  jelentésleírása,  amely  az  idegen  forrásból  származó  idézet-  vagy 

vendégszöveg-jelleget  (intertextualitást?)  emeli  ki.  Ez  a  definíció  azért  is  zavarba  ejtő, 

mert a kitétel  szerint akkor érvényes,  ha az idegen elem „eredeti” írója műveiben nem 

szerepel: azaz olyan mondatokra, szövegrészekre vonatkozik, amelyek szerzőjének vagy 

nem volt  lehetősége  vagy nem tartotta  érdemesnek  sajátjai  közt  megőrizni.  A töredék 

ezekben a meghatározásokban mindenképp másodrendű jelentésű, amely a teljes értékűhöz 

képest fogalmazódik meg.     

A magyar Czuczor-Fogarasi  szótárban azt találjuk, hogy a  töredék „[á]ltalán oly 

darabrész, mely bizonyos erőszak, nevezetesen törés által vált le az egésztől”4 – az idézett 

angol  címszavakhoz  igen  hasonló  magyar  meghatározásban  az  egésztől  való  elválás  a 

töredék létének legfontosabb meghatározója. A magyar szótárban is van nyoma az irodalmi 

vonatkozásnak:  a  töredék  második jelentése ugyanis „csonkán maradt,  be nem végzett, 

vagy az egészből kiszakasztott szellemi mű”5. Figyelemre méltó adalék, hogy nemcsak a 

törékeny kapott  külön  szócikket,  de  a  mára  egészen  kikopott  töredékeny is.  Utóbbi 

jelentése a szótár szerint „ami könnyen törik, minek részei nincsenek szorosan egymáshoz 

kötve, mi az ütésnek; nyomásnak erejét ki nem állja, és szétomlik”6. A szótárszerkesztők 

szerint  a  két  szó abban különbözik,  hogy a  törékenyben a „gyakorlat  alapfogalma”7 is 

benne rejlik. Ha továbbgondoljuk ezt a megkülönböztetést és egymás mellé helyezzük a 

három  szót  (töredék-töredékeny-törékeny),  egy  a  moderntől  árnyaltnyit  különböző 

jelentésmező sejlik fel előttünk a töredék kapcsán, amelyben hangsúlyosabban van jelen az 

egész alig megérinthető, alig kézbe fogható természete.

3 Nathan Bailey An Universal etymological English dictionary, London, [1721] 1763. 
https://archive.org/details/universaletymolo00bail

4 Czuczor– Fogarasi, I.m., 424. hasáb.
5 Uo., 424. hasáb
6 Uo., 424. hasáb
7 Uo., 426. hasáb
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A szándékosan, tudatos koncepció nyomán töredékké írt szöveg, azaz a romantikus 

töredék tartalmának  feltárásához  a  denotatív  jelentés(ek)  mellett  a  konnotatív  jelentés, 

tehát  a  szövegkörnyezetből  következő,  a  szótárakban  nem  rögzített  mellékjelentés 

megismerése  lesz  a  kulcs.  Ehhez  az  egyes  szövegeken  túl  a  szerzők  önreflexív 

megnyilatkozásai biztosítanak anyagot, mert általuk olyan, a szótári jelentésen túlmutató 

töredékértelmezést kaphatunk, amely még akkor is vizsgálatra érdemes, ha nem törekszünk 

támadhatatlan,  tökéletes  definícióra  megfogalmazására.  Noha az  eddig  tárgyalt  szerzők 

szinte kivétel nélkül alkalmasak ilyen jellegű fókuszált vizsgálatra, most két prominens és 

kontrasztos példát emelünk ki közülük, olyan szerzőket, akiket nem hasonlóságuk, hanem 

különállásuk miatt gyümölcsöző együtt olvasni: Byront és Arany Jánost. E két költőnél 

eltérő töredékfogalmat és eltérő módon érvényesülő töredék-internalizációt figyelhetünk 

meg  –  önreflexív  szövegrészleteiket  abban  a  reményben  olvassuk,  hogy  segítenek 

kibontani a töredék konnotatív jelentését.

Arany  János  leveleiben  és  költészetében  is  használja  a  töredék szót8,  olykor 

filozófiai,  esztétikai,  sőt  érzelmi  töltéssel.  Saját  műveivel  kapcsolatban  is  utal  a 

töredékességre, például Tompa Mihálynak írt levelében, 1866. november 14-én:

Pedig  firkálni  is  szeretnék  még  valamit,  bevégezni  egyet-mást  töredék 
munkáimból.  E  három  havi  rettegés  alatt  semmit  sem  csinálhattam:  de 
fogadást tettem: hogyha e kolera-vizitáció még az életre »tauglich«-nak talál: 
hát igyekszem csonka-béna munkáimat kiegészíteni. De mikor tegyem? Én 
már némi kényelemmel szeretnék dolgozgatni; egy kis séta, egy-pár strófa. 
De, hogy kiállva, mint a ló, itthon nekiüljek: az már nem megy.9

A töredék ebben a kontextusban „csonka-béna”,  befejezésre váró mű. Arany leveleiben 

számos helyen említi, hogy nagyobb lélegzetű munkához olyan folytonosságra, zavartalan 

életre  lenne  szüksége,  amely  nem  adatik  meg  neki.  Úgy  tűnik,  ebben  az  időszakban 

egyébként is hangsúlyosan van jelen a gondolataiban az, hogy  miképpen és miért marad 

valami töredékben, illetve hogy miért születik szándékos töredékvers. 1867-es kötetének, 

az Elegyes daraboknak kiadásakor a következő Előszót írja: „Az idő, melyben e töredékek 

nagyobbrésze kelt, nem vala alkalmas hoszszabb költői dolgozatokra.”10 A következőkben 

8 Az aranyi töredék-előfordulásokról bővebben lásd: Végh Veronika: Fordítás, vers, töredék: Arany János 
és a romantikus fragmentum, in: Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása, 
szerk. Dávidházi Péter, Komáromy Zsolt, Reciti, Budapest, 2015, 263-272. – az itt közölt gondolatok egy 
része eben a tanulmányban szerepel.

9 Sáfrán Györgyi: Arany János leveleskönyve, Budapest, Gondolat, 1982, 579.
10 Arany János összes művei, I, Kisebb költemények, s.a.r. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951, 

401.
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pedig kifejti ezt a gondolatot, általánosabb európai párhuzammal bíró megfigyelést, ok-

okozati összefüggést és alkotáspszichológiai hátteret felvázolva: 

Nem, másutt  se  a  nyugoti  gazdagabb irodalmakban,  hol  az össze nem 
pontosulhatott  költői  erőt  szintén  apróságokban  elforgácsolva  látjuk; 
annál kevésbé nálunk az 1849 utáni leveretés időszakában, mely kivált a 
szerző  lelkületére  ólomsúllyal  borult.  Mint  a  patak,  melynek  útjába 
sziklakövek hengerültek, egyszerre irányát veszti; egyrésze tóvá tesped, 
más vadvíz gyanánt bukkan elő, más, egy darabig futva, posvánnyá lapul, 
vagy  iszap-  és  fövénytalajban  vész  el:  úgy  voltam  én.  Hajtott  a 
munkaösztön, de nem találtam irányomat.11 

Arany maga is elismeri, hogy apológiának szánja az előszót, s azt írja, hogy a töredékek 

„méltán  nyomhatnák  szerzőjükre  a  könnyelmüség  vádját”12.  A  töredék  ebben  a 

szövegkörnyezetben tehát még mindig olyan befejezetlen vagy darabokra hulló mű, amit 

illik  megmagyarázni,  sőt,  amiért  illik  bocsánatot  kérni  az  olvasótól  –  de  az  idézett 

levélrészlettel szemben a befejezés igénye, a teljessé írás kérlelhetetlen kötelessége már 

nincs  ott  a  sorokban.  Eszünkbe  juthat  Petőfi  1847-es  kötetének  előszava,  amely  a 

szaggatottságot  a  század  szavával  magyarázza,  s  nem kér  bocsánatot,  hanem az  okok 

kifejtése után azzal a büszke felkiáltással  zár, hogy ő nem más,  mint igaz gyermeke a 

kornak,  amelyben él.13 Más  a  két  kötet  rendszerező elve,  más  a  két  kötet  előszava  és 

homlokegyenest különbözik az előszavak töredékfelfogása, de egy igen fontos kérdésben 

mégis  van  egyezés:  mindkét  szerző  tudatosan  döntött  amellett,  hogy  publikálja 

töredékesnek,  illetve  szaggatottnak  gondolt  költeményeit.  Arany  a  külön  kötetbe 

szerkesztéssel a töredékesnek gondolt szövegeket elhatárolja egyéb munkáitól és nem csak 

a címmel fejezi ki, hogy más természetű anyagot jelentet meg, de magyarázó előszóval is 

hangsúlyozza a különbséget. Mégis, úgy gondolom, a közlés maga nagyobb súlyú aktus, 

mint  az  előszóírás,  így  a  versek  tulajdonképpen  lerázzák  magukról  az  apologetikus 

mondatokat. 

A pályatársaknak írt leveleken kívül számos vers is bizonyítja, hogy a töredékesség 

Arany számára szüntelen jelenlévő probléma, amelyet költőként lehetetlen figyelmen kívül 

hagynia.  A  töredék szó  az  Arany-líra  számos  darabjában  szerepel.  Az  ötvenes  évek 

verseiben  ha  találunk  utalást  a  töredékességre,  az  mind  negatív  konnotációt  hordoz,  a 

11 Uo., 401.
12 Uo., 401.
13 Petőfi Sándor: Előszó az Összes Költeményekhez (1847), in: Petőfi Sándor vegyes művei, Bp., Akadémiai 

Kiadó, 1956 (P. S. Összes Művei, 5), 38.
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képtelenséget és a megbicsaklott szándékot. Az értékítélet egyértelműnek látszik, a töredék 

nem egész, nem teljesíti be küldetését, tehát gondolatilag nem lehet súlya.  A dalnok búja 

gondokba és gondolatokba merült poétája magányos, „mellette és körűle vannak / Romjai 

sok  törött  sohajnak,  /  Szárnyaszegett  dalok,  /  Szelleme  gyászos  töredéki”14.  A  vers 

kérdésekből és feleletekből építkezik, a kérdések az okokat kutatják és a feloldást keresik, 

a válaszok viszont a teljes kiábrándultság hangján szólnak és nem remélik az eszményi 

teljesség elérését. A töredék itt a hiány metaforája, a hangsúly azonban nem annak aktív és 

termékeny jelentésképzésén van, hanem kifejezetten az eszmei csúcsérték egész elérésének 

képtelenségén. Arany későromantikus lírájában már a modernizmus allegóriái felé mutat15, 

s  úgy  tűnik,  az  öregedés  egyértelműen  ráirányította  a  figyelmét  a  töredék  gondolati 

csomópontjára. Az En Philosophe keserű és komor soraiban összekapcsolódik a töredék és 

a derű,  mégpedig oly módon, hogy a sorok a romantika iróniafogalmát is  asszociálják, 

legfőképpen  Schlegel  gondolatait  a  töredék  és  a  romantikus  irónia  kapcsolódásáról.  A 

schlegeli  gondolat  szerint  a  fragmentum  az  abszolút  indirekt  ábrázolásának  kísérlete. 

Ebben  a  eszmerendszerben  a  romantikus  irónia  is  központi  szerepet  kap,  ugyanis 

„jelentéktelen  semmiségként  gúnyolja  ki  azt,  ami  szubsztanciális  realitásként 

pöffeszkedik”16. Arany szövegében: „Azt hivém: tört dal lesz az / Mely derülten játszik, / 

Míg rájegyzi jámbor kéz: / 'A többi hiányzik.'”17  A versből kiderül, miért és hogyan számol 

le a vallomástevő korábbi élet-  és művészetfelfogásával,  hogyan tűnik el  mellőle az út 

végére a nyomorúságot enyhítő komikum és derű. Ha vesszük a bátorságot és az az  En 

Philosophe-ot  Arany  költészetére  vonatkoztatható  önvallomásként  értelmezzük,  arra 

lehetünk  figyelmesek,  hogy  a  Meddő  óránhoz  hasonlóan  ez  a  vers  is  nagyobb  fokú 

tudatosságot és elfogadást sejtet a töredékkel kapcsolatban, mint azt korábbi szövegei látni 

engedték. 

Byron egy töredékversével már foglalkoztunk részletesebben, de naplóit és leveleit 

is  érdemes  kézbe  venni,  ha  a  byroni  értelemben  vett  romantikus  töredék  konnotatív 

jelentéséről szeretnénk többet megtudni. Byron 1821-ben számozott elemekből álló naplót 

írt  Detached  Thoughts,  azaz  Különálló  gondolatok címmel,  amely  a  schlegeli 

14 Arany János összes művei I., 150.
15 Eisemann György: Az irónia beszéde és a töredék elhallgatása, in: A későromantikus magyar líra, 

Budapest, Ráció, 2010, 254.
16 Manfred Frank: A kora romantika filozófiai alapjai, Gond, 1998/17., 40-117, 108.
17 Arany János összes művei I., 393.
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fragmentumot is előhívja. Ennél jóval korábban, 1813. november 29-én a következő levelet 

írta kiadójának, John Murraynek:

Nem  lett  volna  jó,  ha  a  hirdetésben  az  szerepel,  hogy  2  énekben? 
egyébként töredékekre fognak gondolni, az pedig olyan költésfajta, amely 
rendben van egyszer, mint egyetlen rom a tájban; de senki nem építene 
várost belőle. A The Bride, akármilyen is, az első teljes költésem, hosszra 
tekintet nélkül (kivéve a szatírát, vinné el az ördög), mert a  The Giaour 
nem más, mint szövegrészek füzére, a Childe Harold pedig, azt gondolom, 
mindig is befejezetlen lesz. 

Would  it  not  have  been  as  well  to  have  said  in  2  cantos  in  the  
advertisement? they will else think of fragments, a species of composition  
very well for once, like one ruin in a view; but one would not build a town  
of them. The Bride,  such as it  is,  is  my first  entire composition of any  
length (except the Satire, and be damned to it), for The Giaour is but a  
string of passages, and Childe Harold is, and I rather think always will be,  
unconcluded. I return Mr. Hay's note, with thanks to him and you.18

Byron ebben a levélben praktikus kiadási kérdések kapcsán nemcsak egy fontos formai 

problémáról fejti ki véleményét, de azt is érinti, hogyan látja korábbi művei illeszkedését a 

teljesség-töredékesség tárgyköréhez. Ami számunkra különösen érdekes, az először is az a 

kitétel,  amely  a  töredékköltést  elfogadható,  sőt  kívánatos  formának  tartja,  az  egyetlen 

fenntartása  vele  szemben  az,  hogy  egy  egész  életmű  nem  állhat  töredékekből.  A 

romhasonlat plasztikus példa: a romnak – miként a töredéknek is – megvan a maga helye, 

amelyben képes jelentést alkotni, de ahogy kizárólag romokból építkezni sem szerencsés, 

úgy a töredék is elveszti különleges és egyedi tartalmát, ha sokaságban aprózódik el. Az 

előző  fejezetek  töredékminta-meghatározásaihoz  is  visszacsatolható  ez  a  gondolat.  A 

romantikus fragmentum általunk vizsgált rendeződései ugyanis specifikus témákra adott 

válaszként is értelmezhetőek, amelyekben azért  is nyújthat többet a töredékforma, mert 

bármennyire elterjedtté és divatossá is válik, mégis megőrzi a hiány jelentésalkotásából 

fakadó sajátos karakterét. 

Byron az idézett levél után tizenegy nappal, 1813. december 10-én a következőt írja 

naplójában: „Murraynek jól megy, már ami a kelendőséget illeti. Magam a Töredékemhez 

húzok  inkább.  Nem  csoda,  hogy  ilyesmit  írtam  –  az  elmém  is  töredék.”19 („Murray 

18 Byron's Letters and Journals, I.m., 182.
19 Byron: Naplók, levelek, 1978, vál. Péter Ágnes, Európa Könyvkiadó, Budapest, 41.  Tótfalusi István 

fordítása.
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prospers, as far as circulation. For my part, I adhere (in liking) to my Fragment. It is no  

wonder that I wrote one—my mind is a fragment.”20) Byron Töredéke a The Giaour című, 

1813-ban kiadott mű, amelynek alcíme a The Fragment of a Turkish Tale (Egy török mese 

töredéke) volt. Byron a naplójegyzetben azon lamentál, hogy a töredékes elme velejárója, 

működésének következménye a töredékes megnyilatkozás. Azaz nem pontosan ezt mondja: 

két állítást helyez egymás mellé, az első (ilyesmit írt) és a második (elméje töredék) után 

levonható  tanulságot  végül  nem  mondja  ki.  A logikai  következményreláció  ebben  a 

mondatban úgy épül fel,  hogy a premisszát („elmém is töredék”) megelőzi a konklúzió 

(tehát  „ilyesmit  írtam”),  s  a  két  tagot  egy gondolatjel  választja  el,  amely  még  inkább 

drámai hangsúlyt ad a töredékes elmével kapcsolatos állításnak. Az általánosítást, amelyet 

néhány  mondattal  előbb  megfogalmaztam,  a  naplórészlet  nem tartalmazza  szó  szerint, 

mégis, a mondat két feléből tulajdonképpen mégis következik és ezt a „nem csoda” kitétel 

jelzi legjobban. Ha nem lehet azon csodálkozni, hogy a beszélő töredékes elméje töredékes 

megnyilatkozást hoz létre, az azért lehet, mert a kettő között természetes és egyértelmű 

kapcsolat  van,  amely  általánosító  következtetésre  is  feljogosíthat.  Byron  a  töredéket 

inherens egységben látja szerzője lényegével: a szerző nem azért alkot fragmentumot, mert 

többre nem képes, hanem mert  mást nem tehet, a világot töredékként tapasztalja meg és 

ennek csak eredménye is csak töredék lehet. 

Arany  költészetének,  egész  írói,  kreatív  lényegének  meghatározó,  újra  és  újra 

visszatérő,  gyötrő  problémája  volt  a  töredékesség.  A  romantikus  fragmentum  és  a 

töredékkultusz hangsúlyos jelenlétét Arany nagyon is tudatosan kezelte: a kortárs európai 

irodalomra  ható  jelenségre  utal  az  Elegyes  darabok idézett  előszavában,  a  közelmúlt 

történelmében keresve az okokat. A töredékességet a szabadságharc utáni szétaprózódásra 

adott reakcióként kezeli, egy olyan időszakban, amelyben a szorongás és a kiábrándultság 

hozzájárul  a  „nagy  egész”  megvalósíthatóságának  megkérdőjelezéséhez.  Arany 

töredékértelmezése  merőben  különbözik  a  jénai  romantikusok  koncepciózus 

töredékesztétikájától,  de  attól  az  önbizalommal  teli  költői  kiállástól  is,  amivel  Byron 

legitimálta  a  fragmentumot,  kapcsolata  a  romantikus  töredékkel  ambivalens,  vonzalom, 

tagadás és kérdések elegye. Byron ezzel szemben, ahogy korai  Fragment című verse is 

igazolja, tudatosan és programszerűen írt töredékeket legkorábbi alkotóidőszakától kezdve. 

20 Byron's Letters and Journals, I.m., 186.
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A  tudatosság  azonban  nem  jelentette  azt,  hogy  a  töredéket  az  egyetlen  lehetséges 

megnyilatkozási formának tekintette – ahogy levélrészletéből kiderül, a fragmentum csak 

bizonyos pozícióban tudja jól érvényesíteni sajátos karakterét, s egy végletekig fragmentált 

életmű önmagában nem lesz értékes csupán a töredékesség miatt.  Byron a naplójegyzet 

alapján a töredékesség forrását  abban találja meg, hogy az töredék-elméjének egyetlen 

lehetséges kimenete, legalábbis a The Giaour írása idején. Míg Petőfi és Arany történelmi 

és  közéleti  jelenségek  következményeként  gondolnak  a  töredékre  (vagy  legalábbis 

szükségét érzik így magyarázni azokat előszóikban), Byron – a fellelt bizonyítékok alapján 

legalábbis  –  nem  tekint  saját  tudatának  határain  túl.  Talán  nem  meglepő,  de  a 

töredékutalások abban egyeznek, hogy mind olyan alkotóegyéniséget rajzol, aki számára 

kiemelt fontosságú az újrakezdés, az átírás, a folytatás és a befejezhetetlenség problémája. 

És a töredékesség is: Christopher Strathman ezt a jelenséget „fragmentary imperative”21-

nek,  azaz  a  töredék  parancsának  nevez.  Strathman  szerint  a  töredékes  forma  gyakran 

nemcsak  a  meghatározatlansághoz  vagy  nyitottsághoz  vezető  formával  kapcsolatos 

kísérletezést jelenti, hanem egy félig-meddig erkölcsi szükségszerűséget is megtestesít: azt, 

hogy ily módon gondolkodni és írni  azt  jelenti,  hogy fogékonyak maradunk az el  nem 

gondolt gondolatokra.22 

Láthattuk: a töredék denotatív, szótári jelentése a romantikában új jelentésmezővel 

bővült, amely a szándékosságot, a hiány értékét s egyfajta elkerülhetetlenséget is magában 

foglal. Noha úgy gondolom, meggyőzőek azok a kutatások, amelyek szerint a romantikus 

fragmentum gyökerei egészen a kora-reneszánszig nyúlnak és termékeny a modernizmus 

és a posztmodern felé  mutató ágakat  is  vizsgálni,  a romantikát mindenképpen érdemes 

fordulópontként kezelni a töredék történetében. Amiben ugyanis a XVIII. század végétől a 

XIX. század közepéig-második feléig tartó időszak újat hozott, az a nagyfokú tudatosság és 

a  széles  körű elfogadottság mellett  a  töredék kapcsán kialakult  újfajta  beszédmód,  egy 

olyan diskurzus, amely voltaképpen a korábban egyáltalán nem ismert vagy sokadlagos 

jelentés előtérbe kerülésében is megnyilvánult.

Camelia Elias több írásában is kifejtette, hogy a töredékről szóló akadémikus munkáktól 

21 Christopher A. Strathman: Romantic Poetry and the Fragmentary Imperative, New York, SUNY Press, 
2005.

22 Uo., 106.
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mindig  elvár  egyfajta  inherens  fragmentaritást.23 Ezzel  a  kijelentéssel  voltaképpen nem 

szükséges  egyetértenünk  (én  nem  is  teszem),  de  e  dolgozatban,  valamelyest  mégis 

megvalósul  –  mégpedig  a  fejezetekben  összegzett  gondolatok  továbbgondolásának 

lehetőségében.  A tézisem,  miszerint  a  romantikus  töredék  jól  leírható  mintákban  és 

együttállásokban  jelentkezik  a  leggyakrabban,  s  ezek  a  minták  nem  csak  lazán  vett 

tematikus  csoportokat  jelentenek,  de  a  töredékességet  kiváltó  konkrét  hatásokra  vagy 

létállapotokra vezethetők vissza,  számos új  irányt  is  rejt.  Ahogy a fejezetekben mindig 

jeleztem,  az  egyes  mintához,  így a  romhoz,  a  (pálya)válsághoz,  az  emlékezethez  és  a 

természetfelettihez is megannyi egyéb töredékvers illeszkedik. De nem csak e csoportok 

továbbgondolása tartogathat eredményeket, hanem a romantikus töredék a posztmodernig 

érő hatásának megfontolása, illetve a fragmentum kárpitjának mintájába nem illeszkedő, a 

hátteret  adó,  azaz  a  hagyományosan  „egésznek”  tartott  romantikus  szövegek  is.  A 

romantika egység- és teljesség-fogalma s különösen az, hogy milyen szövegcsoportokra 

nem jellemző a töredékesség (és miért) talán a legérdekesebbek e kérdések közül

23 vö. például: Camelia Elias: A review of Romantic Poetry and the Fragmentary Imperative, Hyperion, 
Volume II, issue 3, October 2007, 2.
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FÜGGELÉK – MAGYAR MŰFORDÍTÁSOK 

William Wordsworth: Mogyorószedés1

Egy volt e nap
(egyről beszélek, bár sokat megértem)
a halhatatlan mennyei napokból,
mikor mohó, fiús reménytől űzve
kiléptem kunyhónkból, vállamra vetve
óriási tarisznya, míg kezemben
hosszú kampót vittem, s egy távoli
erdő felé indultam - furcsa látvány,
gyomokkal tűzdelt büszke álruhámban,
amelyet takarékos mostohám
intése szerint aggattam magamra,
e tarka mezben, melynek meg nem ártott
ág vagy bokor, s mely jóval rongyosabb volt
a kelleténél. Vad sziklák között,
áttörve csapzott páfrány sűrüjén,
tüskés bozóton, kedves zugba értem,
hol senki nem járt, nem konyult törött ág,
nem hullt fonnyadt levél a pusztulás
hírnökeként: a mogyorók sudáran
tartották fel igéző terhüket.
Szűz látvány! - moccanatlan, visszafojtva
lélegzetem, álltam, hosszúra nyújtva
a drága percet: majd tartózkodó
gyönyörrel, vetélytárs nélkül vettem 
szemügyre
a kínálkozó lakomát: leültem
a fák alá s virágokat becéztem.
Ismeri ezt az érzést mind, akit
meddő várakozástól elcsigázva,

már nem remélt, édes öröm lepett meg.
Tán egy lugas volt ez, hol fák tövén
öt tavasz ibolyái nőttek újra,
s emberi szem nem látta hervadásuk,
s ahol a tündér forrásmormolás
örök. S én láttam csillámló habot,
és arcomat egy nagy zöld kőre hajtva -
amelyből, zöld mohától gyapjasan
több is hevert ott, szétszórt birkanyájként -
hallottam mormolást és mormoló dalt,
olyan derűvel, amelyet csak a
nyugalom ad, mikor a sziv pazarlón
apró dolgokban lel biztos gyönyört
s a puszta légben. Ám ekkor fölálltam,
s oly vadul és durván földre húztam
az ágat, hogy letört: s a mogyorók
zöld lugasa, az árnyas és mohos zug
eltorzítva és meggyalázva, csöndes
létét föladta: s hacsak nem mai
érzéseim vetítem rá a múltra,
mielőtt mámorosan kincseimtől
a dúlt lugasnak hátat fordítottam,
fájdalmat éreztem, látván a néma
fákat és az eget, tettem tanúját. -
Ezért, kedves leány, járj itt szelíd
szívvel a lomb alatt, szelíd kezekkel
érintsd - az erdőben lélek lakik.

(Rakovszky Zsuzsa fordítása)

1 William Wordsworth: Mogyorószedés, in: Wordsworth és Coleridge versei, vál. Szenczy Miklós, Budapest, 
Európa, 1982, 131-2.
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S. T. Coleridge: Kubla kán2

Kubla kán tündérpalotát
építtetett Xanaduban,
hol roppant barlangokon át
örök éjbe veti magát
az Alph, a szent folyam.
Mérföldnyi jó földet tizet
gyorsan torony s fal övezett:
s itt tömjénfa nyilt, illat volt a lomb
tündöklő kertek és kanyar patak;
ott sötét erdők, vének, mint a domb,
öleltek napos pázsitfoltokat.

De óh, amott a cédrusfödte bércen
a mélybe milyen hasadék szakadt!
Micsoda vad hely! démon-kedvesét sem
siratja szentebb, iszonyúbb vidéken
elhagyott nő a sápadt hold alatt!
S e szakadékból, forrva, zakatolva,
mintha a föld gyors lélegzete volna,
hatalmas forrás lüktetett elő:
torkából, mint felugró jégeső
vagy mint a pelyvás mag a csép alatt,
ívben repült a sok nagy szirtdarab:
s táncos sziklákkal együtt így okádta
a folyót a kút örök robbanása.
Öt mérföldet átkanyarodva szállt a
szent Alph a völgybe, nagy erdők alatt,
aztán elérte a barlangokat
s leviharzott a halott óceánba:

s e messzi zajból Kubla ősatyák
szavát hallotta, hadak jóslatát!

A kéjpalota nézte sok száz
lenge tornyát a vizen
és egy zene volt a forrás
és a barlang, egy ütem.
Ritka müvészet, ihlet és csoda:
jégbarlangok és napfénypalota!

Ismertem egy lányt valaha,
látomás lehetett:
Abesszinia lánya volt,
Abora hegyéről dalolt
s cimbalmot pengetett.
Zendülne csak szivemben
még egyszer a dala,
oly vad gyönyör gyúlna ki bennem,
hogy felépítném csupa
muzsikából azt a szép
fénydómot! a jégtermeket!
S mind látná, aki hallana,
s „Vigyázzatok!” kiáltana,
„Szeme villám! haja libeg!
Hármas kört reá elébb,
s csukja szemünk szent borzalom,
mert mézen élt, mézharmaton,
s itta a Menyország tejét.”

(Szabó Lőrinc fordítása)

2 S. T. Coleridge: Kubla kán, in: Szerb Antal: Száz vers, Budapest, Magvető, 2007, 297-9. 
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A Kubla Kán elé írt prózaszöveg (1797)3

Kubla kán

avagy egy álombéli látomás

Töredék

Az itt következő töredéket a szerző egy méltán híres nagy költő kifejezett kérésére 
adja közre, a szerző azonban inkább pszichológiai érdekessége miatt szánta rá magát a 
közlésre, nem pedig mert bármifajta költészeti erényt tulajdonít neki.

Ezerhétszázkilenvenhét nyarán a szerző, ki ez idő tájt betegeskedett, Somerset és 
Devonshire exmoori határvidékére, egy Porlock és Linton közti elhagyatott tanyára vonult 
vissza. Rossz közérzetének enyhítésére csillapítószert írtak elő neki, melynek hatására épp 
akkor szenderedett el ültében, amikor az itt következő mondatnál, vagy egy lényegileg 
ehhez hasonlónál tartott „Purchas Zarándoklatában”: „Ekkor Kubla kán azt parancsolta, 
építsenek egy palotát s köré egy pompázatos kertet. Tíz mérföldnyi termékeny földet fallal 
zártak hát körül.” A szerző vagy három órán át mélyen aludt már ami külső érzékszerveit 
illeti, ám élénk meggyőződése, hogy ez idő alatt nem kevesebb, mint két-háromszáz sort 
alkotott – amennyiben alkotásnak lehet nevezni, amikor a képek dolgokként tűntek elé, a 
megfelelő kifejezésekkel együtt, ám ő ezért a lehető legcsekélyebb érzékelhető vagy 
tudatos erőfeszítést sem tette. Ébredéskor úgy érezte, mindenre világosan emlékszik: tollat, 
tintát és papírt ragadott hát, s buzgón lejegyezte az itt olvasható sorokat. Ekkor üzleti 
ügyben bekopogott hozzá valaki Porlockból, s több, mint egy órán keresztül feltartotta. 
Amikor a szerző visszatért szobájába, legnagyobb meglepetésére és kétségbeesésére azt 
tapasztalta, hogy bár a látomásról általánosságban még mindig őriz valami halvány és 
elmosódott emléket, nyolc-tíz tétova sort és képet leszámítva minden szertefoszlott, akár 
egy folyó felszínén a kép, amikor a vízbe követ dobnak, és sajnos semmi remény, hogy a 
képek valaha összeállnak. 

A szerző mindazonáltal többször is nekifogott, hogy emlékei maradványaira 
támaszkodva befejezze, ami eredendően, hogy úgy mondjam, megadatott neki. Σὰµερον 
ὰδιον ὰσω [ὰυριον ὰδιον ὰσωde 1834]: de eljő még a holnap.

A látomás ellenpontjaként egy egészen eltérő jellegű töredéket mellékeltem, mely a 
fájdalom és betegség szőtte álmot ugyanilyen őszintén ábrázolja.4

(Timár Andrea fordítása)

3 S. T. Coleridge: A Kubla Kán elé írt prózaszöveg, in: szerk. Péter Ágnes: Angol romantika, Budapest, 
Kijárat Kiadó, 2003, 196-7.

4 Ez a The Pains of Sleep című költemény.
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FÜGGELÉK – KÉPEK

1. Kisfaludy Károly: Osszián keservei - 
http://www.mng.hu/kiallitasok/allando/176/oldal:8/637

2. Gérard: Osszián a Lora partján megidézi a kísérteteket - 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Fran
%C3%A7ois_Pascal_Simon_G%C3%A9rard_001.jpg
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3. Hofbauer János: Dévény vára - 
http://www.mng.hu/kiallitasok/allando/176/oldal:6/1002

4. II. Ramszesz szobra, British Muesum - 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramses_II_British_Museum.j
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5. Parthenon fríz, British Museum (saját kép)

6. Stourhead, Apolló-szentély - 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stourhead,_Temple_of_Apoll
o.jpg
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7. Virginia Water, Windsor, romok - 
http://www.old-picture.com/europe/Windsor-Virginia-ruins-Water.htm

8. Tata, Angolkert - http://www.schefferj.ps.hu/Arb_Tata.htm
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