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KIEGÉSZÍTÉSEK 

AZ ÖRÖK ZSIDÓ 

 a nagykőrösi pályaszakasz összegző, lezáró alkotása 

 a cím külső nézőpontból utal a központi alakra, a szöveg maga azonban egyes szám első 

személyben megszólaló önelemző, létértelmező monológ; az utolsó versszak első sora 

metonimikusan azonosítja a szimbolikus alakot a lírai énnel („Szegény zsidó… Szegény 

szivem”) 

 a szimbolikus alak, az örökké bolygó-bolyongó zsidó egy legenda szerint Pilatus ajtónállója, 

Kartaphilos volt, aki megütötte a palotából kilépő Krisztust, így sürgetve távozásra: „Menj 

már, miért késlekedsz.” Krisztus válasza: – „Én megyek, de te várj, míg visszatérek” – örök 

vándorlásra ítélte Karthaphilost: azaz a második eljövetelig, vagyis a keresztény hit szerint a 

világ végezetéig ne leljen nyugalmat. A versben alakjának örökös útonléte, szenvedése és a 

végső nyugalom iránt vágya lényeges. Az örök és reménytelen keresés vándora (vs. Csongor). 

A szövegben e feszültséget a strófák harmadik sorának végződései és a refrénsorok jelenítik 

meg 

 

 szerkezet 

o 1–3. versszak: tér- és időtapasztalatok (bizonytalan, ellenséges; szorongáskeltő) 

o 4–5. vsz.: vágyott és valós ellentéte 

o 6–7. vsz.: viszonya az emberekhez 

 

 idöszerkezet 

o a múlt: hiányzik (már úgy, hogy nem jelenik meg grammatikailag a szövegben) 

o a jelen: fenyegető 

o a jövő: teher 

o mindkettő utóbbit elutasítja a lírai én, a versben a folytonos állapotszerűség fejeződik 

ki; előképe ez a 20. századi emberi létezés alaptapasztalatának: az otthontalanság, 

idegenségérzet állapotának; 

 

 ezt erősítik az alapvető emberi hiánytapasztalatokkal (éhség, szomjúság, fáradtság) 

kapcsolatos, illúzióvesztéssé kristályosuló élmények (undor, égető ital, rémálom); a sivataggá 

metaforizálódó világ minden célja csupán hazugul kecsegtető délibáb, fata morgana; 

miközben a személyiség önazonosságának elengedhetetlen feltétele az önnön lényegét képező 

eszmények belső kényszerből fakadó szüntelen, egyúttal reménytelen keresése (vö. Arany 

alapvető entrópiaproblémájával) 

 

 inkább lírai alkotás, mint ballada, hiszen például teljesen lényegtelenné válik az epikai elem; 

sokkal inkább vallomásos önelemzés a szerepvers áttételességével: műfajilag az elégia 

irányába mozdul 

 

 iróniája a „céljához ér” kifejezésben összpontosul: a cél már nem valaminek az elérése (hisz 

bármely cél végül délibábnak bizonyul), hanem a teljesülhetetlen vágyak előli menekülés, az 

elmúlás nyugalma; e halál kegyelmét az isteni irgalomtól reméli 
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NATURAM FURCÂ EXPELLAS… 

 modernsége megnyilvánul tárgyilagossá-

gában, abban hogy úgy teremt lírai szituációt, 

hogy érzelem, érzelmek helyett egy tárgyat állít a 

figyelem középpontjába (le is rajzolja, mint 

láthatod) 

 az utolsó két sor epigrammaszerű zárlattal 

kapcsolja össze a gyermekkor játékos 

(reményteljes), önfeledt élményét a „beérkezett” 

költő ironikus feleslegesség-tapasztalatával 

 figyelemre érdemes a sajátosan átformált 

és tagolt szonettforma is 

 „A hangtalan harangszó világraszólóan 

visszhangos. Nagy, modern vers ez bizony. Az a 

mondanivalója, amit nem mond ki, az utalás, az 

allúzió. Akinek van füle, meghallja, hogy 

vészharangozás ez is, egy össznemzeti 

haláltánchoz kondítja a csontzenét. Romlik, omlik, 

elrepül a falusi éden; benyeli áldozatait az 

örvényes világvárosi folyó. Ez is benne van az 

Őszikékben, ez a profetikus „régi panasz”, hogy 

„nekünk már így is, úgy is / Minden módon veszni kell? / Egy világ hogy ránk omoljon? / Kül-

erőszak elsodorjon?… / Vagy itt-benn rohadni el?” Kérdőjeleket kongat némán a 

lélekharang: visszhangzik tőle a teljes magyar líra. Harangoz a magyarok Istene „Valahol, 

Sion-hegy alatt”, és szólnak a „Harangok, harangok — ajkukhoz féreg nem érhet”… 

Folytassam? „Elejtem a verset.” Maradjunk csöndben! Jönnek a harangok értünk.” (Géher 

István, Egy félrevert szonett üzenete) 

 

TENGERI-HÁNTÁS 

 az Őszikék népies (témájú) balladáinak egyike 

 narratív szerkezetében két kommunikációs szituáció épül fel: 

 a balladamondó (elsődleges elbeszélő) –olvaso/hallgató, az „irodalmi” 

beszédhelyzetben,illetve 

 a paraszti közösség valamely idősebb tagja (a másodlagos elbeszélő) – falu fiataljai, a tradíció, 

a hagyomány: a népköltészet „születésének” helyzetében; késő őszi estén, éjféltájig 

 ezek fonódnak egybe a versszakokon belül is, ahogyan a történetmondó közbevetései a lokális 

befogadói kérdésekre, reakciókra reflektálnak: bennük az ősi (archaikus) szimbolikus 

gondolkodás szintjén metaforikus válaszok fogalmazódnak meg a külső kommunikációs 

helyzetben érintett olvasó számára is (szél, hold, vadkan, harmat, kuvik); közben az érzelmi 

reflexiók széles spektruma is felvetül, a szigortól az aggodalmon, szánalmon át az 

együttérzésig 

 a főszereplők közül Dalos Eszti, az árva lány a közösség erkölcsi szabályait szegi meg Tuba 

Ferkóval folytatott viszonyával, halála részint a végleges kiközösítettségnek, illetve szerelmi 

elhagyottságának tudható be, legalábbis a balladai homály adta értelmezési lehetőségek 

szerint; Tuba Ferkó pedig lelkiismeret-furdalásába őrül bele; mindkettejük esetében kérdéses, 

hogy tettük arányban áll-e a sors által rájuk mért büntetéssel 

 mindenesetre a romantika által romlatlannak tekintett népi közeg sem bizonyul már a 

harmónia lehetséges körének: a közösség erkölcsi ítélete képtelen a megbocsátásra, a 
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rászorulók segítésére; hasonló tapasztalat fogalmazódik majd meg a mesterséges közösségek 

vonatkozásában a városi balladák esetében (ld. Híd-avatás): a rend mindkét tartományban 

reménytelenül szertefoszlik 

 a balladát legalább három szinten érdemes megragadni: 

 az elbeszélt tragikus szerelmi történet szintjén (fabula) 

 a tanító szándékú történetmondásén (ez a belső, a másodlagos történetmondó szólama; a 

szüzsé) 

 metanarrációs gesztusként a költő Aranynak a költészetteremtő megnyilatkozásról szóló 

megnyilatkozásaként 

a hatsoros versszakok magukban hordozzák e többszólamúságot, szerkezetük szerint 2 háromütemű 

tizenegyesből és 4 kétütemű nyolcasból állnak; hordozzák így a magasirodalmi szonetthagyomány 

mellett a népies költészet ütemhangsúlyos jellegzetességeit, együtt a magyar ősköltészet vaksoros 

hajlamával a rímszerkezet (aabbxb) szintjén; időmértékes mozzanatok mutatkoznak (anapesztuszok, 

ionicus a minorék) sok sor kezdetén 

 

 

HÍD-AVATÁS 

 a középkori haláltánc műfajának modern nagyvárosi környezetben a ballada műfaji 

jellemzőivel való újraalkotása 

 a kerettörténet egy fiatalember öngyilkosságát beszéli el; anyagi ellehetetlenülése miatt csupán 

szerencsés lapjárásában bízhat. A gondviselés nyilván nem 

segít rajta. Végső elkeseredése kísértetes látomásban idézi elé 

a hazug társadalom nyomorpanorámáját az egymással csak az 

öngyilkosságban nászra léphető szerelmespár alakjától a 

tisztes életet élő agg nyomorán át a prostituált létpozíciójáig 

 a Margit híd nem csupán városrészek, partok 

(horizontális) szimbolikus találkozási pontja, hanem az ember 

alkotta racionális (mechanikai-lélektani értelemben) 

világtartomány és a pusztulás, a semmi, a nemlét irracionális 

szférájának (vertikalitás) 

 

 

 

VÖRÖS RÉBÉK 

Ebben a művében Arany végletekig kiaknázza és szerves egységbe hozza a mondatfűzés 

töredékességét, a betű szerinti és a metaforikus jelentés váltogatását, a kihagyásos elbeszélést, az 

időrend fölbontását, és – elsősorban az élőbeszéd hatását fölidéző refrén segítségével – a közvetett 

elbeszélés és a közvetlenül idézett beszéd egymásba tördelését. Ahogy a Tengeri-hántás is, 

messzemenően kiaknázza a népi babona kultúraalattiságát, archaikus rémületét. 

 

 

 

https://hvg.hu/itthon/20110826_margit_hid_tortenete
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ŐSZIKÉK 

  

Olvasó, ha fennakadsz, hogy 

Könyvem címe „Őszikék”, 

Tudd meg: e néven virágok 

Vannak ősszel, és - csibék. 

  

Ha virágok: a deres fű 

Hantját szépen színezik; 

Ha csibék: ez is megjárja, 

Ki olyanra éhezik. 

  

A virágnak nincs illatja, 

Ha megcsapta őszi dér; 

De csibének húsa, vére - 

S a konyhában többet ér. 

  

(1877 aug. 13.)  

  

 

 

 

Végül egy kései allúzió, a csütörtöki könyvtárbéli beszélgetésben említett költőnőtől, Tóth 

Krisztinától: 

 

 

TÓTH KRISZTINA 

ŐSZI KÉK 

 

 

1. 

Október rézsút könnyei az ablakon. 

Rothad a szilva, fű között őszi kék. 

Annyi hullás között a test csak alkalom. 

Véletlen ízeit a héj hogy őrzi még. 

 

2. 

Forog a fejfájás lassú gömbje, 

Bolygó űrtojásban a sárga, 

A szavak tejútja kidöntve, 

Villogó abroszon egy mondat ágya. 

 

3. 

Felhőbeszéd. A szélre nem figyelni. 

Az álom alján testedből gyűlt avar. 

Sír, sár, susog, de nem lehet kivenni. 

Messziről jött mondat azt mond, amit akar. 

 

(2004) 

Őszi kikerics 


