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6. 
Kohézió és koherencia Füst Milán Tél című versében 

BODA ISTVÁN KÁROLY–PORKOLÁB JUDIT 
 

Bevezetés 
 
Füst Milán „egész költészete valami sajátos pokoljárás” (Santarcangeli 1980: 
287).i Tél c. verse apokaliptikus látomás, amely mind a külső, mint a belső világ 
összeomlásának több szimbólumát magába sűríti. A vers rendkívül tömör, a 
költő végig szimbolikus nyelvezetet használ, és ennek révén egyidejűleg több 
jelentésrétegben fejezi ki mondanivalóját. Éppen ebben rejlik a vers értelme-
zésének nehézsége. Azonban ha megtaláljuk a vershez a „kulcsot”, feltárul Füst 
Milán versszövegének kristálytiszta logikája. Ennek alátámasztására a versszö-
veg elemzéséhez és értelmezéséhez főként szövegtani eszközöket fogunk hasz-
nálni.ii Első lépésként a versszöveg kohézióját biztosító fontosabb korrefe-
renciális elemeket (indexeket) és az indexek által kialakított tematikus hálót 
határozzuk meg, versszakonként végezve el a vers korreferenciális elemzését. 
(Az áttekinthetőség kedvéért az elemzés teljes formalizmusát egyes pontokon 
egyszerűsítettük.) Az elemzés során különösen fontosak a korreferencia indexek 
szemantikai kapcsolatai, amelyek kiindulópontjai lehetnek a vers szimbolikus 
értelmezésének, amelyen keresztül feltárul a versszöveg koherenciája. 
 
1. A versszöveg kohéziója. A szöveg korreferenciális elemzése 
 
Az elemzés során a [Kxx] módon jelölt szövegmondatokat [kyy] formában jelölt 
kommunikációs egységekre bontottuk. A szövegmondatokat és kommunikációs 
egységeket „önálló információs egységgé kiegészítő, zárójelek között (dőlt 
betűtípussal szedett) verbális kifejezések” (Boda-Porkoláb 1998: 36) a vers-
szöveg kohéziója szempontjából nélkülözhetetlenek. Az áttekinthetőség érde-
kében a korreferencia indexek két csoportját különböztettük meg, ezeket [ixx] és 
[axx] módon jelöltük. Az első csoport a vers kulcsszavait, a második ezek 
fontosabb attribútumait írja le. Az általunk használt jelölésrendszer egyebekben 
megfelel a fent hivatkozott tanulmányban alkalmazott formalizmusnak. 
 
1.1. Az első versszak: a Halál képei 
 

Fagyos és sötét a föld. S egyre ridegebb lesz, meglásd, amint majd lassu 
ütembe’ fordúl 
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Az Orion-csillagzat ködképe felé. Tapintsd meg göröngyeit is, azok is 
porosak, ridegek 
S képzeld el: még egyre porosabb lesz minden. Mindétig szürkébb lesz a 
világ, – mintegy a ridegség 
Elönti majd a dolgok leglényegét, lehatol s a por is itt fenn 
Mindegyre elhatalmasodik... 
(Füst Milán: Tél) 

 
[K0] 

[k00] A tél[i00] 
[K01] 

[k01] Fagyos[a01] és sötét[a02] a föld[i01]. 
[K02] 

[k02] S (a Föld [i01]) egyre ridegebb[a03] lesz, 
[k03] meglásd (te[i02]), amint[k04], 
[k04] (a Föld [i01]) majd lassu ütembe’ fordúl / Az Orion-csillagzat[i03] 
ködképe(i03)[i04] felé. 

[K03] 
[k05] Tapintsd meg (te[i02]) (a földet(i01)[i05]) (és a Föld[i01]) 
göröngyeit(i01)[i06] is, 
[k06] (a föld(i01)[i05] és) azok(i01)[i06] is porosak[a04], ridegek[a03](.) 

[K04] 
[k07] S képzeld el (te[i02] azt[k08-k12]): 
[k08] még egyre porosabb[a04] lesz minden[i01]. 

[K05] 
[k09] Mindétig szürkébb[a05] lesz a világ[i01], 

[K06] 
[k10] – mintegy a ridegség[a03] / Elönti majd a dolgok[i01] leglényegét(i01)[i07], 
[k11] (a ridegség[a03]) lehatol (a föld[i01] mélyére(i01)[i07]) 
[k12] s a por[a04] is itt fenn(i01)[i05] / Mindegyre elhatalmasodik... 

 
A versszak elsődleges, szó szerinti jelentésben a Föld, a földi világ jelenlegi 

állapotát írja le; a lehetséges másodlagos jelentéstartományokra később kitérünk. 
A szöveghez az alábbi korreferencia indexek kapcsolhatóak: 
 
[i00] a tél; a (szimbolikus) halál, a „végső dolgok” időszaka; az összeomlás, az 
apokalipszis ([i08], ld. később) eljövetelének szimbóluma 
[i01] a Föld (bolygó); a (földi) világ, „minden”, a „földi dolgok” összessége 

(i01)[i05] a föld; a Föld felszíne, „itt fenn” (vö. [i07] „ott lenn”, a Föld mé-
lyén; vö. tudatos és tudattalan mentális tartalmak) 

 (i01)[i06] a Föld göröngyei; (metaforikusan) a (földi) emberek 
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 (i01)[i07] a Föld mélye, „leglényege” (vö. [i05] „itt fenn”, a Föld felszínén) 
[i02] „te”, a vers olvasója, akit a költő megszólít; ezzel szemben áll a lírai én 
([i13], ld. később) 
[i03] az Orion csillagkép, „csillagzat” 
 (i03)[i04] az Orion csillagkép (köd)képe (vö. [i05] „itt fenn” és [i07] „ott lenn”) 
 

A későbbiek (a versszöveg koherenciájának vizsgálata) szempontjából na-
gyon fontos lesz az, hogy a bevezetett korreferencia indexeket szemantikai kap-
csolataik (pl. alá- és felérendeltségi, rész-egész, cél-eszköz, ok-okozati stb. relá-
cióik) alapján hierarchikusan ábrázoljuk. 

Érdemes kiemelnünk, hogy a vers első versszaka hármas szimbolikus világképet 
vázol fel: az „itt fenn” a Föld felszínére ([i05]), az „ott lenn” a Föld mélyére, a 
„dolgok leglényegére” ([i07]), az Orion csillagkép pedig a csillagos égre ([i04]) 
vonatkozik. Mindezek szimbolikusan utalhatnak a tudatos, a tudattalan és a spi-
rituális tudattartalmakra is. Ebben az értelemben a kihűlő (poros, szürke, rideg stb.) 
világ a csökkenő életerő, a halálhoz egyre közelebb kerülő lélek szimbóluma. Az 
első versszakban használt attribútumok is ezt fejezik ki: 
 
[a01] fagyos 
[a02] sötét 
[a03] rideg; ridegség 
[a04] poros; „a por” 
[a05] szürke 
 

A szövegmondatok (és az ezeket alkotó kommunikációs egységek), valamint 
a korreferencia indexek kapcsolatát az alábbi táblázat mutatja: 
 

 K00 K01 K02 K03 K04 K05 K06 
i00 1       
i01  1 2 5 1 1 5 
i02   1 1 1   
i03   2     
i04   1     
i05    2   1 
i06    2    
i07       2 
a01  1      
a02  1      
a03   1 1   2 
a04    1 1  1 
a05      1  

 1 3 7 12 3 2 11 
1. táblázat: Korreferenciaindex – szövegmondatmátrix 
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A táblázatban a számok az adott korreferenciaindex előfordulási gyakoriságát 
mutatják szövegmondatonként. 
 
1.2. A második versszak: az Apokalipszis képei 
 

S menj most tovább! Képzeld el azt is, hogy már egész 
fagyott, megállt, megúnta vándorlását, megmeredt, – 
S már itt harsog feletted az apokalypszis száraz kőförgetege, melyben 
A fagyott göröngy majd úgy repül, akár a vak madár, 
Veri a szél, a forgó-szél veri, tölcsérben forog, avagy a rohanó szélvihar 
Lökéseiben csapdos, szárazon kopog és megver... 
(Füst Milán: Tél) 

 
[K07] 

[k13] S (te)[i02] menj most tovább! 
[K08] 

[k14] Képzeld el (te[i02]) azt[k15-23] is[k08-k12], 
[k15-18] hogy (a Föld[i01]) már egész fagyott[a01], megállt, megúnta 
vándorlását, megmeredt[a03], – 

[K09a] 
[k19] S már itt[i01] harsog (te[i02]) feletted az apokalypszis[i08] száraz[a06] 
kőförgetege(i08)(a06)[i09], 
[k17] melyben(i08)(a06)[i09] / A fagyott[a01] göröngy(i01)(a01)[i06] majd 
úgy repül, akár a vak madár, 

[K09b] 
[k18-20] (A fagyott göröngyöt(i01)(a01)[i06]) Veri a szél(i08)[i10], a forgó-
szél(i08)[i10] veri, tölcsérben(i08)(i10)[i11] forog, 
[k21-23] avagy (a fagyott göröngy(i01)(a01)[i06]) a rohanó szélvi-
har(i08)[i10] / Lökéseiben(i08)(i10)[i12] csapdos, szárazon[a06] kopog és 
megver (téged[i02])... 
 
A versszak elsődleges, szó szerinti jelentésben a Föld jövőbeli állapotát írja 

le. A szöveghez az alábbi korreferenciaindexek kapcsolhatóak: 
 

[i01] a Föld (bolygó); a (földi) világ, „minden”, a „földi dolgok” összessége 
 (i01)[i06] a Föld göröngyei; (metaforikusan) a (földi) emberek 
  (i01)(a01)[i06] fagyott göröngy(ök) 
[i02] „te”, a vers olvasója, akit a költő megszólít; ezzel szemben áll a lírai én 

([i13], ld. később) 
[i08] apokalipszis, „apokalypszis” 
 (i08)(a06)[i09] kövek; „az apokalypszis száraz kőförgetege” 
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 (i08)[i10] a (forgó)szél; a (rohanó) szélvihar 
  (i08)(i10)[i11] a forgószél „tölcsérei” 
  (i08)(i10)[i12] a (rohanó) szélvihar lökései 
 
[a01] fagyos; fagyott 
[a03] rideg; ridegség; merev, „megmeredt” 
[a06] száraz 

 
A szövegmondatok (és az ezeket alkotó kommunikációs egységek), valamint 

a korreferenciaindexek kapcsolatát az alábbi táblázat mutatja: 
 

 K07 K08 K09a K09b 
i01  4 2 2 
i02 1 1 1 1 
i06   1 2 
i08   3 5 
i09   2  
i10    5 
i11    1 
i12    1 
a01  1 2 2 
a03  1   
a06   3 1 
 1 7 14 20 

2. táblázat: Korreferenciaindex – szövegmondatmátrix 
 
1.3. A harmadik versszak: a Felszállás vagy Felemelkedés képei 
 

S képzeld el ezután, hogy itt jártam én, vedd szívem melegét, 
Vedd, hogy itt voltam egykor, énekeltem s míly dallamokat! Földnek 
fekete göröngye felszállottam 
Mélységes éjszakámból sáppadt arccal, fel a nap elé, a fény alá... 
S himnuszaimat zengettem feléd! – és harsogtam 
S rajtad feledtem szomoru szemeimet: vígasztalan örökkévalóság! 
(Füst Milán: Tél) 

 
[K10] 

[k24] S (te[i02]) képzeld el ezután (azt[k25]), hogy 
[k25] itt jártam én[i13], 
[k26] (te[i02]) vedd (az én[i13]) szívem(i13)[i14] melegét(i13)(i14)[a07], 
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[k27] (te[i02]) Vedd (azt[k28-29]), hogy 
[k28] (én[i13]) itt[i01] voltam egykor, 
[k29] (én[i13]) énekeltem s míly dallamokat[i15]! 

[K11] 
[k30] Földnek[i01] fekete(i01)[a08] göröngye(i01)(a08)[i16] (én[i13]) 
felszállottam / (az én[i13]) Mélységes[a02] éjszakámból(i13)(a02)[i17] 
sáppadt[a09] arccal(i13)(a09)[i18], fel a nap[i19] elé, a (nap[i19]) 
fény(e)(i19)[a10] alá... 

[K12] 
[k31] S (én[i13]) himnuszaimat(i13)[i20] zengettem feléd![i02 vagy i22] – 

[K13] 
[k32] és (én[i13]) harsogtam 
[k33] S (én[i13]) rajtad[i22] feledtem szomoru[a11] szemeimet(i13)-
(a11)[i21]: 
[k34] (te[i22] vagy a) vígasztalan[a11] örökkévalóság(a11)[i22]! 

 
A versszakban a költő keresi a helyét a világban, alkot és kapcsolatokat pró-

bál kialakítani – emberi és spirituális értelemben egyaránt. A szöveghez az aláb-
bi korreferenciaindexek kapcsolhatóak: 

 
[i01] a Föld (bolygó); a (földi) világ, „minden”, a „földi dolgok” összessége 
 (i01)[i06] a Föld göröngyei; (metaforikusan) a (földi) emberek 
  (i01)(a08)[i16] földnek fekete göröngye; metaforikusan a lírai énre 

([i13]) utal 
[i02] „te”, a vers olvasója, akit a költő megszólít; ezzel szemben áll a lírai én 

(vö. [i13]) 
[i13] „én”, a költő, a lírai én 
 (i13)[i14] a költő szíve 
  (i13)(i14)[a07] a költő szívének melege 
 (i13)[i15] a költő írt („énekelt”) versek („dallamok”) 
  (i13)[i20] a költő himnuszai 
 (i13)(a08)[i17] a költő sötét („mélységes”) éjszakája 
  (i13)(a09)[i18] a költő (sápadt) arca 
  (i13)(a11)[i21] a költő (szomorú) szemei 
[i19] a Nap 
 (i19)[a10] a Nap fénye 
[i22] az örökkévalóság 
 (a11)[i22] a „vígasztalan” (azaz elérhetetlen) örökkévalóság 

 
A versszakban a költő sötét, „mélységes” éjszakája a költő búskomorságára – 

melankóliájára, ill. depressziójára – utal (mint ahogy pl. Nerval teszi El Desdichado 
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c. versében). A fény felé való törekvés pedig kifejezi a lélek ösztönös próbálkozá-
sát a reménytelen depresszióból való kitörésre. A vers egyik legfontosabb kérdése 
a versben a költő által használt egyes szám második személyhez kapcsolható 
jelentéstartalom; a „himnuszaimat zengettem feléd” ([k32]) kommunikációs egy-
ségben ez egyaránt utalhat a vers olvasójára ([i02]), ill. vers további részében meg-
jelenő „vígasztalan örökkévalóság”-ra ((a11)[i22]). Az örökkévalóság megszemé-
lyesítve akár Isten arcára is utalhat (mint pl. cummings versébeniii), ezen keresztül 
az elveszett, de vágyott spirituális kapcsolatra Istennel. Az értelmezési bizony-
talanság ennek megfelelően kétféleképpen is feloldható: részint a zengő himnusz 
fenségessége sokkal inkább Isten felé irányul, mint a vers olvasója felé; részint 
pedig a vers egy megszólított olvasója helyett azt is feltételezhetjük, hogy a költő 
végig – tehát a korábbi versszakokban is – Istenhez beszélt. Az elemzés során 
most az első megoldást fogadjuk el. 

 
[a02] sötét; „mélységes” 
[a07] meleg 
[a08] fekete; vö. sötét, „mélységes” ([a02]) 
[a09] sápadt („sáppadt”), vértelen 
[a10] fény; fényes 
[a11] szomorú; vigasztalan; hiábavaló 

 
A szövegmondatok (és az ezeket alkotó kommunikációs egységek), valamint 

a korreferenciaindexek kapcsolatát az alábbi táblázat mutatja: 
 

 K10 K11 K12 K13 
i01 1 3   
i02 3    
i13 6 4 2 3 
i14 2    
i15 1    
i16  1   
i17  1   
i18  1   
i19  3   
i20   1  
i21    1 
i22   1 3 
a02  2   
a07 1    
a08  2   
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a09  2   
a10  1   
a11    4 
 14 20 3 11 

3. táblázat: Korreferenciaindex – szövegmondatmátrix 
 

1.4. A negyedik versszak: a Káosz és a Kivonulás képei 
 

Kakasviadal volt itt s ó minő! Még emlékeznem is! A földnek két röge 
feltámadt 
S egymásnak eredt... Ezernyi pár párviadalban öklözött s hirtelen vissza-
hullt. 
Időnként rádmeredtek: Megfoghatatlan! – s kiáltának: íme a megfog-
hatatlan! s vérben forgó szemeik 
Kimeredtek az iszonyattól... Lobogás volt itt, lázas vacogás, – lélek, ó 
árva vándor, 
Pornak vándora, – lassan vond ki magad innen, úgy akarom. Ne figyeld a 
lobogást. Várj. 
Amíg majd befordulunk valamerre valahányan s a felejtés szürke köpenye 
s a kőzivatar 
Betemet s beborit. 
(Füst Milán: Tél) 

 
[K14] 

[k35] Kakasviadal[i23] volt itt[i01] 
[k36] s (a kakasviadal[i23]) ó minő[a12] (volt)! 

[K15] 
[k37] Még (nekem[i13]) emlékeznem is (rá[i23] borzasztó[a13])! 

[K16] 
[k38] A földnek[i01] két röge(i01)[i24] feltámadt 
[k39] S (a földnek két röge(i01)[i24]) egymásnak(i01)[i24] eredt... 

[K17] 
[k40] (A földnek[i01]) Ezernyi pár (röge(i01)[i25]) párviadalban(i25)[i26] 
öklözött 
[k41] s (ők(i01)[i25]) hirtelen visszahullt(ak a földre[i01]). 

[K18] 
[k42] Időnként (ők(i01)[i25]) rád[i28]meredtek: 

[K19] 
[k43] Megfoghatatlan[a14] (ő[i28])! – 
[k44] s kiáltának (ők(i01)[i25] valamit[k43+k45]): 
[k45] íme (ő[i28]) a megfoghatatlan[a14]! 
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[K20] 
[k46] s (az ő(i01)[i25]) vérben forgó[a15] szemeik(i01)(i25)(a15)[i27] / 
Kimeredtek az iszonyattól[a14]...  

[K21] 
[k47] Lobogás[a12] volt itt[i01],  
[k48] lázas[a12] vacogás[a14] (volt itt[i01]), – 
[k49] lélek[i28], ó árva[a16] vándor(a16)[i28], / Pornak[a04] (árva[a16]) 
vándora(a04)(a16)[i28], – lassan vond ki[a17] magad[i28] innen[i01], 
[k50] (én[i13]) úgy[k49] akarom. 

[K22] 
[k51] Ne figyeld (te[i28]) a lobogást[a12]. 

[K23] 
[k52] (Te[i28]) Várj (addig[k51-52]). 

[K24] 
[k53] Amíg majd (mi[i29]) befordulunk valamerre[i30] valahányan 
[k54] s a felejtés [i31] szürke[a05] köpenye(a05)[i31] s a 
kőzivatar(i08)(a06)[i09] / Betemet (minket[i29] és/vagy mindent[i01]) s 
beborit (minket[i29] és/vagy mindent[i01]). 
 
A versszak a káoszba hullt világ állapotát mutatja be, amelyben a költő nem 

találja a helyét. A szöveghez az alábbi korreferenciaindexek kapcsolhatóak: 
 

[i01] a Föld (bolygó); a (földi) világ, „minden”, a „földi dolgok” összessége 
 (i01)[i06] a Föld göröngyei; (metaforikusan) a (földi) emberek 
 (i01)(a08)[i16] földnek fekete göröngye; metaforikusan a lírai énre ([i13]) 

utal 
 (i01)[i24] a földnek két göröngye, „röge” (akik egymásnak estek, „ered-

tek”) 
 (i01)[i25] a földnek ezer pár göröngye 
  (i01)(i25)(a14)[i27] a dühödt göröngyök vérben forgó szemei 
[i02] „te”, a vers olvasója, akit a költő megszólít; ezzel szemben áll a lírai én 

(vö. [i13]); = [i22] 
[i03] az Orion csillagkép, „csillagzat” 
 (i03)[i04] az Orion csillagkép (köd)képe 
 [i30] az a hely, irány vagy cél, amerre „mi”[i29] fordulunk, amerre a 

helyünket keressük; a csillag(kép) ([i04]) szimbóluma valószínűleg erre 
utal 

 (a05)[i31] „a felejtés szürke köpenye”; a „második halál”, amikor valakit 
elfelejtenek, már nem is emlékeznek rá 

[i08] apokalipszis, „apokalypszis” 
 (i08)(a06)[i09] kövek; „az apokalypszis száraz kőförgetege”; a kőzivatar 
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 (i01)(a12)[i23] a Földön kialakult (áldatlan, őrült stb.) konfliktus, káosz, 
„kakasviadal” 

  (i25)[i26] az emberek, „göröngyök” egymás elleni harca (verekedése, 
„öklözése”, (pár)viadala stb.) 

[i13] „én”, a költő, a lírai én 
 (i13)(a04)(a16)[i28] a költő magányos, árva lelke, aki keresi (és nem 

találja) a helyét itt a Földön (és aki a „föld göröngyei” számára megfogha-
tatlan) 

 (i13)[i29] „mi”, akik a költővel együtt „valahányan” vagyunk, és a földi 
dolgok[i01] helyett a csillagok „ködképe”[i04] felé fordulunk 

 
Az örökkévalóság [i22] egyik szuggesztív költői képe az Isten képében vagy 

arcában tükröződő világ, amely az egymás ellen hadakozó emberek számára 
nemcsak érthetetlen és megfoghatatlan víziót jelent, hanem rettenetest, iszo-
nyatost ([a14]) is (előre vetítve pl. az utolsó ítéletet és a pokolbeli szenvedést). 
Az egyes szám második személy azonban határozatlanná (szó szerint is „meg-
foghatatlanná”) teszi a referenciát, mert a versszakban később a költő saját ma-
gát is egyes szám második személyben szólítja meg; így a „megfoghatatlan” 
másik lehetséges értelmezése lehet maga a költő (ill. „megfoghatatlan” lelke), 
azaz [i13]. Mivel azonban a versszak tartalmilag meglehetősen különálló egy-
séget alkot, elemzésünk során az utóbbit fogadjuk el. 

 
[a04] poros; „a por” 
[a05] szürke 
[a06] száraz 
 
[a12] a konfliktus „állandó” jelzői: őrült, tébolyodott (?); lázas (vö. „lobogás”, 

„lázas vacogás”) 
[a13] borzasztó (?); a költő attitűdje a konfliktus felé 
[a14] megfoghatatlan (a lélek); a konfliktusban résztvevők attitűdje a lélek felé: 

rémült, iszonyodó (vö. a szemeik „kimeredtek az iszonyattól”), „hideg-
lelős”, (hisztérikusan) rettegő, (teljes) pánikban levő (vö. „lázas vacogás”) 

[a15] a konfliktusban résztvevők attitűdje egymás felé: agresszív, dühödt (vö. 
„vérben forgó”, „kimeredt” szemek) 

[a16] a lírai én állandó jelzői: magányos, árva (vö. „lélek, árva vándor”) (vö. 
még szomorú, vigasztalan, ld. [a11]) 

[a17] kivonulás, elfordulás, „kívülállás”; a költői lélek attitűdje a konfliktus felé 
 
A szövegmondatok (és az ezeket alkotó kommunikációs egységek), valamint 

a korreferenciaindexek kapcsolatát az alábbi táblázat mutatja: 
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 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 
i01 1  2 3 1 1 1 3   +1? 
i02 
= 

i22 

    1 2      

i08           1 
i09           1 
i13  1      3 1 1 2+1? 
i23 2 1          
i24 
= 

i25 

  2 3 1 1 1     

i26    1        
i27       1     
i28        3    
i29           3 
i30 
= 

i04 

          1 

i31           1 
a04        1    
a05           1 
a06           1 
a12 1       2 1   
a13  1          
a14       1     
a15       1 1    
a16        2    
a17        1    

 4 3 4 7 3 4 5 16 2 1 13 
4. táblázat: Korreferenciaindex – szövegmondatmátrix 

 
Végezetül emeljük ki, hogy az elemzés során egyes pontokon utaltunk arra, 

hogy a versszöveg jelentése nem egyértelmű. Amikor ezekhez a részekhez egy 
adott értelmezést rendeltünk, már kiléptünk a versszöveg kohéziójának a 
területéről és a versszöveg koherenciáját vettük figyelembe. 

Az 1-4. táblázatokban szereplő mátrixokból az indexek előfordulási gyako-
risága alapján a szövegmondatokhoz „súlyt” rendelhetünk és ennek alapján meg-
határozhatjuk a leginkább informatív „kulcsmondatokat” (ezek súlyát a táblá-
zatban dupla keret alkalmazásával kiemeltük). A kulcsmondatok rendelkeznek a 
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legtöbb korreferenciális kapcsolattal, ezért az egyes kommunikációs egységek-
ből, ill. szövegmondatokból kialakítható hálóstruktúrában a szövegkohézió 
szempontjából meghatározó szerepet töltenek be. 
 
2. A versszöveg koherenciájának vizsgálata 
 
2.1. A szöveg értelmezésére használt kognitív séma 

 
A továbbiakban a versszöveg koherenciáját vizsgáljuk. Első lépésként nagy 
vonalakban felvázoljuk az általunk választott szó szerinti értelmezésnek legjob-
ban megfelelő kognitív sémát, majd a versszöveget (formálisan) beillesztjük a 
kiválasztott sémába. Ezután következhet a szöveg értelmezése, amelynek köz-
ponti eleme a választott séma és a versszöveg kiegészítése olyan – elsősorban 
apokaliptikus látomásokat tartalmazó szövegekből származó – tartalmakkal, 
amelyek a sémát és rajta keresztül a vers értelmezését teljessé teszik.. Ennek 
során figyelembe kell vennünk, hogy a versszöveg elsődleges, szó szerinti jelen-
tése mellett további, metaforikus-szimbolikus jelentéssíkok is létezhetnek. 
Emellett a vers különlegessége, hogy Füst Milán a versben előforduló, konkrét 
referenciával nem rendelkező személyek (én, te, mi, ők) esetében mintha 
tudatosan használta volna az álommunkából ismert sűrítés technikáját – a vers 
„főszereplői” határozatlanok és sok esetben összemosódnak (egyfajta „átválto-
zásokként”), és így a vers olvasója döntheti el, hogy különböző vagy azonos 
személyekről van-e szó. A jelentéssíkok és szereplők meghatározása értelem-
szerűen szintén az értelmezés feladata. 

 
A kiválasztott kognitív séma rövid leírása a következő: 
A Föld a végnapjait éli, és közel az apokalipszis, a végső összeomlás. A Föl-

dön az emberek egymás ellen fordulnak, és eluralkodik a káosz, a kollektív őrü-
let. A költő megpróbál a költészetben vigaszt találni, és spirituális kapcsolatba 
kerülni Istennel. Amikor ráébred a próbálkozás hiábavalóságára, szomorúan 
elfogadja sorsát és megpróbálja a káoszt kívülállóként szemlélni. Miközgben 
várja, hogy az apokalipszis beteljesedjen, lélekben a csillagok felé fordul. 

 
2.2. A kiválasztott séma korreferenciális elemzése 
 
Az alábbiakban séma szövegmondatait [Sxx], kommunikációs egységeit [syy] 
módon fogjuk jelölni. Az elemzéskor felhasználjuk a korábbiakban bevezetett 
korreferenciaindexeket és attribútumokat is. Amennyiben ezek jelentése mó-
dosult, azt *-gal jelöljük. Az újonnan bevezetett korreferenciaindexeket [jzz], az 
attribútumokat [bww] módon jelöljük. 
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[S01] 
 [s01] A Föld[i01] a végnapjait(i01)[j01] éli, 
 [s02] és közel (van) az apokalipszis[i08], a végső összeomlás[j02]. 
[S02] 
 [s03] A Földön[i01] az emberek(i01)[i06] egymás ellen 

fordulnak(i25)[i26], 
 [s04] és (a Földön[i01]) eluralkodik a káosz(i01)(a12)[i23], a kollektív 

őrület(i25)[a12]. 
[S03] 
 [s05] A költő[i13] megpróbál a költészetben[i15] vigaszt[b01] találni, 
 [s06] és (a költő[i13] megpróbál) spirituális kapcsolatba(i13)(i22)[j03] 

kerülni Istennel[i22]. 
[S04] 
 [s07] Amikor (a költő[i13]) ráébred a próbálkozás hiábavalóságára[a11], 
 [s08] (a költő[i13]) szomorúan[a11] elfogadja sorsát(i13)(a11)[j04]  
 [s09] és (a költő[i13]) megpróbálja a káoszt(i01)(a12)[i23] 

kívülállóként[a17] szemlélni. 
[S05] 
 [s10] Miközben (a költő[i13]) várja, hogy az apokalipszis[i08] 

beteljesedjen[i00],  
 [s11] (a költő[i13]) lélekben(i13)[i28] a csillagok[j05] felé fordul. 

 
A szöveghez az alábbi korreferenciaindexeket és attribútumokat kapcsoltuk: 
 

[i00] a tél; a (szimbolikus) halál, a „végső dolgok” időszaka; az összeomlás, az 
apokalipszis ([i08], ld. később) eljövetelének szimbóluma  

 (i01)[j01] a Föld végnapjai 
[i01] a Föld (bolygó); a (földi) világ, „minden”, a „földi dolgok” összessége 
 (i01)[i06] a Föld göröngyei; (metaforikusan) a (földi) emberek 
[i08] apokalipszis, „apokalypszis” 
 (i01)(a12)[i23] a Földön kialakult (áldatlan, őrült stb.) konfliktus, káosz, 

„kakasviadal” 
  (i25)[i26] az emberek, „göröngyök” egymás elleni harca (verekedése, 

„öklözése”, (pár)viadala stb.) 
  (i25)[a12] kollektív őrület 
 [j02] végső összeomlás, (el)pusztulás 
[i13] „én”, a költő, a lírai én 
 (i13)[i15] a költő írt („énekelt”) versek („dallamok”) 
 (i13)(a11)[j04] a költő (szomorú) sorsa 
[i22] az örökkévalóság; *Isten 
 (a11)[i22] a „vígasztalan” (azaz elérhetetlen) örökkévalóság 
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 (i13)(i22)[j03] (spirituális) kapcsolat a költő és Isten, az „örökkévalóság” 
között 

[j05] a csillagok 
 [i03] az Orion csillagkép, „csillagzat” 
  (i03)[i04] az Orion csillagkép (köd)képe (vö. [i05] „itt fenn” és [i07] 

„ott lenn”) 
 

[a11] szomorú; vigasztalan; hiábavaló 
[a12] a konfliktus „állandó” jelzői: őrült, tébolyodott (?); lázas (vö. „lobogás”, 

„lázas vacogás”) 
[a17] kivonulás, elfordulás, „kívülállás”; a költői lélek attitűdje a konfliktus felé 
[b01] vigasz, öröm (szemben pl. a „vigasztalan” örökkévalósággal, (a11)[i22]) 

 
2.3. A kognitív séma és a versszöveg kapcsolata, a koherencia szükséges fel-
tétele 
 
Vegyük észre, hogy néhány kivételtől eltekintve (amire alább kitérünk) a vers-
szöveg elemzésekor bevezetett korreferenciaindexeket használhattuk a séma-
szöveg korreferenciális elemzésekor. Ez, valamint az, hogy az indexek hasonló 
verbális kontextusban fordulnak elő, intuitíven igazolja, hogy általunk javasolt 
séma összhangban áll a versszöveggel. (Egy egzaktabb, formális igazoláshoz a 
versszöveg és a sémaszöveg relációs indexeit – a szöveg verbális elemeihez 
kapcsolt indexeket – is használnunk kellene, de ettől most eltekintünk.) 

A sémaként használt szövegben korábban használt korreferenciaindexek és 
attribútumok mellett új indexek és attribútumok is megjelentek. Azonban az 
indexek hierarchiájából látszik, hogy ezek egyértelmű szemantikai kapcsolatba 
hozhatóak a versszöveg korreferenciális elemzése során korábban bevezetett 
korreferenciaindexekkel. Így 
 a Föld végnapjai ([j01]) a tél([i00]) egyik lehetséges szimbolikus jelentése; 
 a végső összeomlás ([j02]) az apokalipszis ([i08]) egyenes következménye; 
 a (spirituális) kapcsolat létesítése a költő és Isten, az „örökkévalóság” között 

([j03]) a költő([i13]) lehetséges célja, 
 a költő sorsa ([j04]) 
 a csillagok ([j05]) a versszövegben az Orion-csillagkép ([i03]) formájában 

jelennek meg; 
 a vigasz és öröm ([b01]) a szomorúság, vigasztalanság és hiábavalóság 

([a11]) ellentéte. 
 
A fentiek alapján megfogalmazhatjuk a koherencia szükséges feltételét: egy 

szöveg koherens, ha létezik egy olyan – szövegként megfogalmazható – séma, 
amelynek korreferenciális elemzésekor a séma korreferenciaindexei megfelelő 
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szemantikai (pl. alá- és felérendeltségi, rész-egész, cél-eszköz, ok-okozati stb.) 
kapcsolatba hozhatóak a szöveg korreferenciaindexeivel. A koherencia elégsé-
ges feltételét megadni egy példa alapján nyilvánvalóan nem lehetséges (nem is 
szólva a koherencia egyéb, pl. pragmatikai vonatkozásairól). Az mindamellett 
elvárható, hogy a vizsgált szövegben előforduló minden korreferenciaindex kap-
csolódjon szemantikailag a szöveg értelmezéséhez használt séma (illetőleg az azt 
leíró szöveg) valamelyik korreferenciaindexéhez. Ez esetünkben formálisan két 
korreferenciaindexre nem nyilvánvaló; azonban 
 a vers olvasója ([i02]), akit a költő megszólít, a versben főként retorikai funk-

ciót tölt be, és a koherencia szempontjából irreleváns (eltekintve most attól az 
értelmezési lehetőségtől, amikor a versbeli én, te és mi „megfoghatatlan” sze-
mélyeket egy személybe sűrítjük), 

 a Nap ([i19]) a versben a Föld([i01]) ellenpontja, ahogyan a fénynek([a10]) a 
sötétség ([a02]), a lélek melegének (a07) pedig a Földet fokozatosan elöntő 
hidegség, ridegség, fagy ([a01]). Ezekben az esetekben a fogalmak szimbo-
likus jelentése kerül előtérbe, amely nem része az általunk használt sémának 
és elsősorban a koherencia pragmatikai vonatkozásaihoz kapcsolódik. 
A koherencia pragmatikai vonatkozásaira a következő szakaszban térünk ki. 
 

2.4. A vers értelmezése, a koherencia pragmatikai vonatkozásai 
 
Az előző szakaszokban abból indultunk ki, hogy a versszöveg koherenciájának 
vizsgálatakor az első lépés egy megfelelő kognitív séma kiválasztása. Ebben a 
szakaszban a versszöveget fogjuk értelmezni, amely magában foglalja az értel-
mezéshez választott kognitív séma kiegészítését, kibővítését a sémához illeszke-
dő tudástartalmakkal, majd a versszöveg beillesztését a választott sémába. Ké-
zenfekvő lehetőség a versszöveg, ill. sémaszöveg kulcsszavaiból kiindulni (ame-
lyeket például a szövegek korreferenciális elemzésekor mintegy „készen” ka-
punk) és olyan, különböző forrásokból származó szövegeket felhasználni az ér-
telmezési folyamat során, amelyek az adott kulcsszavak konnotatív jelentését 
kibővítik. Érdemes megjegyeznünk, hogy az értelmezési folyamat „végterméke” 
ilyen értelemben egy koherens hiperszöveg előállítása. Tekintve a számba jövő 
szövegek szinte korlátlan számát, a séma kiegészítésére értelemszerűen számos 
(lényegében végtelen sok) lehetőség kínálkozik. Az értelmezéshez felhasznált 
szövegek kiválasztásakor tehát nem törekedhetünk teljességre, és nem lehet 
elkerülni bizonyos mértékű szubjektivitást sem – a legfontosabb kritérium az 
előállított hiperszöveg koherenciája. (A jobb követhetőség értelmében a felhasz-
nált szövegek eredeti szóhasználatának megfelelő szöveg-kiegészítéseket, „allú-
ziókat” igyekeztünk idézőjelek között beilleszteni.) 
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2.4.1. Az apokalipszis és a pokolra szállás sémája, „forgatókönyve” 
 
Induljunk ki a versszöveg központi fogalmából, az apokalipszisből, és ezzel fog-
lalkozó apokaliptika fogalmából. „Az apokaliptika a végidő eseményeinek »feltá-
rása«”, amely egyszersmind egy irodalmi stílusra, egy világlátásra, és egy törté-
nelmi folyamatra is vonatkozik (Kránitz–Szopkó 2001: 22) A végidő esemé-
nyeinek, az ember és a világ végső sorsának, a „végső dolgoknak” a tárgyalása az 
eszkatológia tárgya (uo. 53), amely „a halál utáni ítélettel és a világ végével kap-
csolatos dolgokra” utal (Jeromos 2002: 464). „Az eszkhatológia és apokaliptika 
szavakat olykor azonos értelemben használják, noha a két fogalom jól elkülönít-
hető egymástól. Az utóbbi ugyanis a közelesen bekövetkezni gondolt világvégével 
kapcsolatos elgondolásokkal, hangsúlyosan is az arra vonatkozó számítgatásokkal 
foglalkozik, s benne a végváradalom sokkal intenzívebben jut kifejezésre, mint az 
eszkhatológiában; amelyben a spekulációnak lényegesen kisebb a szerepe” 
(Bartha 2000: 413). Az apokaliptika mint irodalmi műfaj „az angyalok által 
benépesített transzcendens világgal és transzcendens eszkatológiával foglalkozik, 
melynek mind személyes, mind kozmikus dimenziója van” (uo.). Az ebbe a 
műfajba sorolható irodalmi alkotásokban „a szerző(k) mitológiai utalásokkal te-
lített, szimbólumokban bővelkedő nyelven a közeli végidőket jövendöli(k) meg, 
ill. az ezt követő hatalmas történelmi fordulatot” (Bartha 2000: 94). 

Az emberi vallások, mítoszok és kultúrák különböző alkotásaiban az apoka-
lipszis, a „végső dolgok”, az anarchiához, káoszhoz, összeomláshoz vezető esz-
katologikus „világvége” látomása,iv ill. ezek egyes motívumai különböző for-
mákban jelenik meg:v 
 özönvíz (árvíz), elsüllyedés az örvényben, „örvénybe jutás”; elmerülés („bü-

dös mocsárban”, iszapban, szennyben, „piszkos vízben”, „bűzlő sárban”, mo-
csokban, vérben, „vérfolyamban”, penészben, ürülékben, forró vízben, vér-
ben vagy szurokban stb.); pokoli bűz, „bűzözön”; fuldoklás; megfulladás stb. 
(a vízözön mítoszai;vi Biblia: Ter 7.17–24, 2Pt 3.6; Odüsszeusz hányódása a 
tengeren, Kharübdisz; Dante: Isteni színjáték. Pokol VI., VII., VIII., XI., 
XII., XVIII., XXI., XXII.; T. S. Eliot: Átokföldje IV. A vízbefúlás stb.), 

 vízhiány, kiszáradás; a vizek (folyók stb.) elapadása; „pokoli szélvihar”; for-
róság, „tikkadt nap”, forró (homok)sivatag; elsivatagosodás, sivataggá, pusz-
tasággá, „pusztává” válás; elmerülés, ill. elsüllyedés a porban stb. (Biblia: Iz 
19.5–7, Jer 4.23–28; Dante: Isteni színjáték. Pokol V., XIV., XV.; T. S. Eliot: 
Átokföldje vagy A puszta ország I.19–30, V.331–359; Arthur C. Clarke: 
Holdrengés; Frank Herbert: Dűne; Zsoldos Péter: Ellenpont; Marion Zimmer 
Bradley: A Világok Háza stb.), 

 éhezés, éhínség; elsötétedés és kihűlés, fagyhalál; erőforrások (és egyúttal a 
remény) elfogyása; bezártság, (örök) sötétség; jeges eső; dermesztő hideg, 
„közeleg a tél” stb. (Biblia: Ám 18–20, Zak 14.6; Dante: Isteni színjáték. Pokol 



Kohézió és koherencia Füst Milán Tél című versében 
 

 112 
 

III.,vii VI., XXXII., XXXIII.; Madách Imre: Az ember tragédiája; Robert Frost: 
Tűz és jég; A. E. van Vogt: Fekete torpedóromboló; Trónok harca stb.), 

 tűzhalál; megperzselődés, megégés; „világégés”, amelyhez akár több más 
csapás is kapcsolódhat, például természeti katasztrófák (földrengés, vulkán-
kitörés; csillaghullás; tűzvihar, kén- és tűzeső, az ég lángba borulása; jégeső; 
özönvíz stb.), a Gonosz (titánok, óriások, sárkányok stb.; szörnyeteg, fene-
vad, Sátán stb.) eljövetele; kártevők és vadállatok pusztítása (sáskajárás, pat-
kányok, kígyók, pókok stb.) idegenek vagy űrlények támadása, „inváziója”; 
háborúk és öldöklés, betegség és járványok (pl. pestis, lepra, „a test szétmál-
lása”, fekélyek, rüh stb.), mérgezés és (környezet)szennyezés, „undokság” 
stb. (Biblia: Iz 2.10,19, Ez 14.21–22, 15.4–8, Dán 9.26–27, Joel 1.4–12, Zak 
14.12,15, Mal 3.19, 2Pt 3.10–12; Szodoma és Gomorra pusztulása, Ter 
19:24, Jelenések könyve; Hénok apokalipszise; Dante: Isteni színjáték. Pokol 
IX., X., XVI., XVII., XIX., XXIV., XXV., XXVI., XXVII., XXIX.; W. B. 
Yeats: A második eljövetel; John Wyndham: Újjászületés; Stanisław Lem: 
Kiberiáda. Két szörnyeteg; Fred & Geoffrey Hoyle: Űrhajók a Göncölszekér-
ben; Philip K. Dick: A kozmosz bábjai; Lengyel Péter: Ogg második boly-
gója; Stephen King: Álomcsapda; James Herbert: Patkányok; Luc Besson: 
Az ötödik elem stb.). 
 
Az apokalipszis szó szerinti értelmezése mellett figyelembe kell vennünk a 

lehetséges allegorikus–szimbolikus jelentéstartományokat is. A külső, „profán” 
világ összeomlása, amely magában foglalja a fizikai, „objektív” valóság és a 
benne élő emberek, a társadalom – benne az emberi közösségeket összekötő er-
kölcs, értékek és kultúra – pusztulását, szimbolikusan utalhat az emberi lélek 
válságára és meghasonlására , a „vad vadonban való eltévedésre”viii (pl. Ady 
Endre: Krónikás ének 1918-ból; Radnóti Miklós: Töredék; Pilinszky János: 
Apokrif stb.ix). Ilyen értelemben az apokalipszis átvitt értelemben a lélek, a bel-
ső, mentális világ mély, feloldhatatlan konfliktusait, az átélt igazságtalanságok 
nyomait („Kizökkent az idő – ó, kárhozat!”, Hamlet), és az ezzel együtt járó 
legbelső félelmeket, szorongásokat (belső démonokat, „félelmetes fenevadakat”) 
is kifejezheti. Ezekhez a különböző (mitológiai, irodalmi) történetekben 
megjelenített Alvilág, és különösen a Pokol képei társíthatóak (pl. a Tartaroszba 
zárt titánok; Titüosz, Sziszüphosz, Tantalosz, Ixión, Aszkalaphosz stb.; Dante 
pokla; a különböző korszakok pokolábrázolásai; ld. Turner 2007, Minois 2012). 
Másrészt a különböző korok mai szemmel elképesztően kegyetlen, iszonyatos 
(horrorisztikus, „gótikus”) kínzási és kivégzési rituáléi is alighanem ennek a 
pokolbéli mentális világnak a földi tükröződései, projekciói.x 

A legfontosabb kérdés mind a külső, mind a belső apokalipszis esetében az, 
hogy van-e kiút az összeomlásból. Számos mitológiaixi és irodalmi történet tanú-
sága szerint a pusztuló külső világból a menekülés jelenti a kiutat egy másik, 
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szebb vagy jobb világba (pl. Noé, Lót, Aineiasz stb.). Ennek a folyamatnak a lé-
lekben való szimbolikus tükröződésexii az alvilágba vagy pokolba történő leszállás 
és felemelkedés (pl. Odüsszeusz; Aineiasz; Orpheusz; Héraklész, Thészeusz;xiii 
bibliai példák;xiv Dante; a költők „pokoljárását” illetően ld. Santarcangeli 
1980xv), amely nélkül a lélek nem képes elszakadni az összeomló külső világtól 
(és ennek belső tükröződésétől).xvi 

Az apokalipszis és az Alvilágba, Pokolba történő leszállás túléléséhez a 
történetek tanúsága szerint szükség van külső segítségre, egy spirituális vezetőre 
(pl. Kirké, Pallasz Athéné, Hermész; Teiresziasz; Próteusz; Médeia, Ariadné; 
Sibylla; Merlin; Vergilius, Beatrice stb.) aki (át)vezetixvii és segíti (pl. tanácsadás, 
jóslás, isteni beavatkozás vagy „deus ex machina”, (őr)angyali segítségxviii stb. 
formájában) a hőst alvilági utazása során. Ennek hiánya vagy visszautasítása (pl. 
az elbizakodottság, „hübrisz”, mértéktelenség, „szabad akarat” stb. nevében), a ve-
zető elhagyása vagy egy rossz vezető követése szinte biztosan bukáshoz vezet. A 
tragikus vég lehetőségét számtalan történet példázza (pl. Bellerophontész, Szi-
szüphosz, Peirithoosz; Iaszón; Arthur és a Kerekasztal lovagjai stb.). 

Az alvilági, „pokolbeli”, egymással tusakodó lelkekkel való találkozás meg-
felel a belső konfliktusokkal, „démonokkal” való szembenézésnek.xix Ezek után 
a megtisztult, a pokolbeli történésektől megcsömörlött, és a hiábavalósággal való 
szembenézés révén bölccsé váltxx lélek felemelkedhet a Pokolból. Ez együtt jár – 
egyebek közt – a világi terhektől való megszabadulással, az „elveszett illúziók” 
és hiábavaló vágyak feladásával,xxi a mértékletességgel,xxii az elérhetetlen, 
hiábavaló célokxxiii elvetésével, a „helyrehozhatatlan” jelenhezxxiv és élethely-
zethez kapcsolódó sorsxxv (vagy ananké) elfogadásával (vö. Biblia, Prédikátor 
könyve; Lao-ce: Tao te king; Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas stb.). Mindez 
óriási alkotó energiákat képes felszabadítani („Pokolra kell annak menni”, József 
Attilaxxvi). A felemelkedés után, ha megtörténik, lényegében már „egyenes út” 
vezet a Paradicsomba, az Elyziumba, a Boldogok Szigetére, vagy éppen egy 
lakatlan szigetre vagy csendes kunyhóba, ami együtt jár a múltbéli borzalmak 
elfelejtésével (Dante: Isteni színjáték;xxvii Jókai Mór: Az arany ember; W. B. 
Yeats: Innisfree,; Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita stb.). Itt a boldog 
élettel együtt jár a megnyugvás, a megbocsátás és az átélt borzalmak elfelejtése 
(„nem szabad visszanézni”: Orpheusz, Lót felesége stb.). Ezután már a hősök 
„boldogan élnek, míg meg nem halnak”, ill. halhatatlanok lesznek, vagy újjá-
születnek és üdvözülnek. 

 
2.4.2. Füst Milán: Tél c. versének apokalipszise és a költő pokolra szállása 

 
A vers elsődleges jelentésrétegében az apokalipszis „forgatókönyve” a kiszára-
dástól és kihűléstől a káoszon át az összeomlásig követi végig a kozmikus ese-
ményeket, a „jövő emlékeit”. A vers szimbolikus jelentéstartományában azon-
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ban a földi világ (a „puszta ország”) a költői lélek és az egyre fokozódó, a lelken 
fokozatosan úrrá levő belső feszültségek szimbóluma. A lélek „lassú ütemben el-
fordul” a mindennek spirituális értelmet adó „fénytől” és „naptól”, és egyedül 
marad a hideg, poros és szürke téli világban. Végül eljut oda, amikor „a ridegség / 
Elönti [...] a dolgok leglényegét”. A sorsát nem értő, de igazságot és segítséget 
hiába váró lélek fokozatosan egyre távolabb kerül a világ megértésétől, míg 
végül „megúnja vándorlását, megmered”. A folytonos kudarcok, lelki sérülések, 
traumák először szenvedést és szomorúságot, majd „ridegséget” okoznak, azután 
– ahogy a lelket fokozatosan ellepi, „elönti” a lelki sérülések fullasztó „pora”, 
amely végül mindent belep, „elhatalmasodik” –, a belső apokalipszis kiteljesedik 
és melankóliához, mély depresszióhoz vezet. Ez „forgószélként”, szélörvény-
ként, mintegy „tölcsérként” magába szívja, és kőförgetegként veri a „fagyott gö-
röngyöt”, a szenvedő, „vak madárként” csapkodó lelket. 

A költő először megkísérel kitörni „mélységes éjszakájából”, „a melankólia 
fekete napja” (Nerval) alól. A költészetben próbál vigaszt találni („Hangzavart? 
– Azt!”, Illyés Gyula), és „himnuszokat zengve” spirituális kapcsolatba lépni az 
„örökkévalósággal”. Az állandósuló, feldolgozatlan és feldolgozhatatlan ellent-
mondások azonban kiüresedéshez, tanácstalansághoz, „vigasztalansághoz” ve-
zetnek („A semmi ágán ül szivem”, József Attila). 

A végső pusztulás felé rohanó világban így a költői lélek hiába keresi, nem 
találja a helyét, és végül azt a megoldást választja, mint előtte annyi költő: 
„leszáll a pokolba” és megpróbálja kívülállóként, „a por vándoraként” szemlélni 
a történéseket, a pokolbéli káosz „kakasviadalban” tusakodó, elkárhozott lelkeit. 
Amikor pedig már eleget látott a „lobogásból és lázas vacogásból”, továbblép és 
fokozatosan elszakad a káoszba süllyedt világtól. Ennek szimbolikus kifejező-
déseként a költő, többedmagával, lélekben „befordul” a csillagok – az Orion 
csillagképe, „ködképe” – felé, miközben a kőzivatar betemeti az egymással 
hadakozó árnyakat, és az őrület lassan a feledés homályába vész. 

Vegyük észre, hogy az előző szakaszban felvázolt séma tökéletesen illik Füst 
Milán versére. Egy pontot kivéve, és ez önmagában is rámutat a Füst Milán-i 
„objektív” líra egyik legsajátosabb vonására. És ez a spirituális vezető hiánya – 
akit a személytelen „örökkévalóság” nem képes pótolni. A pokolra szálló, 
„megfoghatatlan” lélek végzetesen magányos, „árva vándor”. Vagy mégsem? A 
rejtélyes többes szám első személy „befordulunk ... valahányan” akár azokra az 
elődökre is utalhat, akik korábban – Füst Milánhoz hasonlóan – lélekben megtet-
ték már ezt az utat. 

De hogy utána mi lesz a költő sorsa, azt már nekünk kell eldöntenünk. A 
versnek két lehetséges befejezése képzelhető el attól függően, hogyan értel-
mezzük az utolsó mondatot: 
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(1) „[...] s a felejtés szürke köpenye s a kőzivatar / Betemet s beborit 
[minket].” A felejtést, a „második halált” végül sem a költő, sem a vele tartók 
nem kerülhetik el. Ez a végkifejlet a nagy, tragikus drámai hősök (Oidipusz, 
Hamlet stb.) sorsára emlékeztet, bár a versben ehhez társuló felejtés motívuma 
meglehetősen szokatlan. 

(2) „[...] s a felejtés szürke köpenye s a kőzivatar / Betemet s beborit 
[mindent].” A költő (és lelki társai), akik tudatosan kivonták magukat a végzetes 
események sodrásából, a „kakasviadalból”, mintegy kívülről szemlélik az össze-
omlást – mint egykor Noé, Lót vagy Deukalión. 

 
Az első esetben a versbeli történések az apokalipszissel lezárulnak. A vers 

végkövetkeztetése ekkor alapvetően pesszimista, a depresszióba merülő költői 
lélek útkeresése tragikus – ezt támasztja alá a vers címe is (a Tél ugyanis a halál 
szimbóluma, amely Füst Milán költészetének talán legfontosabb kulcsszava).xxviii 
A tragikus sors szükségszerűsége (ananké), az apokaliptikus végzet (heimarmené) 
elkerülhetetlensége a verset a görög tragédiák életfelfogásával, életszemléletével 
rokonítja, ami Füst Milán esztétikai felfogásához mindig is nagyon közel állt.xxix 
Mindamellett például a majd többszöri előfordulása miatt gondolhatjuk, hogy a 
vers a jövőről (is) szól. És ez ad némi vigaszt az olvasónak. 

A második esetben a vers gondolatisága az apokalipszis „forgatókönyvét” 
követi, amelyben az apokalipszis nem a vég, hanem a Pokolból való felemel-
kedés után a (megszenvedett) boldogsággal kapcsolódik össze. A lehetséges 
végkifejletre a versben az első versszak „lassu ütembe’ fordúl” és az utolsó 
versszak „Várj. / Amíg majd befordulunk” összecsengése utalhat, a kettőt pedig 
a lélek csillagok felé fordulása mint a halhatatlanság („örökkévalóság”) szimbó-
luma köti össze.xxx A csillag ebben az összefüggésben a kivonulás szimbóluma is 
lehet, amely mutatja az utat, amikor a költő – a hozzá csatlakozókkal együtt – 
elhagyja az összeomló világot. Mint egykor Danténak: 

„Vezetőm velem együtt lépett a rejtett kis ösvényre, hogy végre hazakerüljünk 
a fény világába. Anélkül, hogy útközben kívántunk volna megpihenni [...] 
végül egy kerek sziklanyíláson át a messzeségből az ég szépsége fényesen és 
derűsen integetett felém. Mikor pedig kiléptünk, viszontláttuk a csillagokat.” 
(Dante: Isteni színjáték. Pokol XXXIV. ford. Szabadi Sándor; 2004: 80) 
 

3. Összegzés 
 

Tanulmányunkban Füst Milán: Tél című versét alapul véve vizsgáltuk a vers-
szöveg kohézióját és koherenciáját. A kohézió formális vizsgálatát a Petőfi S. 
János által kidolgozott korreferenciális elemzés segítségével végeztük el. A 
koherenciát két szempontból vizsgáltuk. Elsőként egy alkalmas kognitív séma 
kiválasztásával és korreferenciális elemzésével igazoltuk, hogy a választott séma 
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és a versszöveg reprezentálható egymással szemantikai kapcsolatban levő a 
korreferenciális indexek segítségével. Ezzel egy szükséges feltételt adtunk a 
versszöveg koherenciájára. Ezután a kohézió pragmatikai vonatkozásait vizs-
gáltuk úgy, hogy a kiválasztott sémát Füst Milán versére alkalmaztuk és kiegé-
szítettük további, különböző forrásokból származó szövegekkel. Ennek ered-
ményeként megadtuk Füst Milán versének egy lehetséges koherens értelmezését. 
Ezzel igazoltuk a versszöveg koherenciáját, és egyszersmind egy elégséges 
feltételt is adtunk a koherenciára. 
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Cohesion and Coherence in Milán Füst’s Poem Winter 
 

In this study we examine the textual cohesion and coherence of Milán Füst’s poem titled 
Winter. The formal study of its cohesion has been performed by using co-reference 
analysis devised by János S. Petőfi. In observing its coherence, two aspects have been 
considered. First, we identified a cognitive schema which intuitively corresponded to the 
text of the poem. We described the schema as a text and performed its co-reference 
analysis. The almost exact matching and the similar verbal context of the co-reference 
indices of the schema as well as the poetic text verified their correspondence, and at the 
same time, provided a necessary condition for coherence. Second, the pragmatic aspects 
of coherence were examined. In doing so, we applied the selected schema to Milán 
Füst’s text and completed the text with other texts deriving from different sources. As a 
result, we have construed a possible and coherent interpretation of the poetic text which, 
on the one hand, justified the coherence of Milán Füst’s text and, on the other, provided 
a sufficient condition for coherence. 
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Jegyzetek 
 
                                                
i „A Szellemek utcájától kezdve (»Az életem javát sötétben töltöm el, / a mélyen elrejtező, 
néma férfikort«) végig: a Szózat az aggastyánhoz, Tél, Öregség (»A legszebb versem« – 
mondta nekem egyszer ő maga), Önarckép, Barátaimhoz, Levél a rémületről, Kajetán 
beszéde, a teljes Őszi sötétség ciklus és az Objektív kórus, egészen az Epilógusig, egytől 
egyig mindmegannyi fájó vándorlás a Lét–Nemlét országában, a Sötétség birodalmában; 
csupa panasz és meditáció az ember és a költő egzisztenciájának és létjogosultságának, 
indítékainak, [és mindezek] összeegyeztethetőségének ellentmondásos feszültsége fölött” 
(Santarcangeli 1980: 287). 
 
ii A tanulmányunkban használt szövegtani és szemiotikai-szövegtani fogalmakat ismertnek 
tételezzük fel (ld. például Boda–Porkoláb 2012, Petőfi 2004, Dobi 2000, Beaugrande–
Dressler 2000, Szikszainé 1999, Tolcsvai 2001). 
 
iii „isten rettenetes arca, fényesebb, mint egy kanál / egy végzetes szó képét tükrözi, / így az 
életem (mely kedvelte a napot és a holdat) / olyasmire hasonlít, ami nem történt meg” (e.e. 
Cummings: A Clown's Smirk in the Skull of a Baboon; idézi Borges 2002: 41). 
 
iv „Ami az eszkhatológia létrejöttét és kialakulását illeti, annak okát abban kereshetjük, 
hogy már a primitív népek gondolatvilágában kialakult egyfajta félelemérzet ijesztő 
természeti jelenségek (nap- és holdfogyatkozás, üstökösök megjelenése, meteorhullás) és 
természeti katasztrófák (földrengések, vulkánkitörések, árvizek, kemény telek) kapcsán, 
hogy egy ilyen esemény adott esetben a világ elpusztulását eredményezheti. Ehhez járult 
bizonyos népek esetében (mint pl. az indiaiak, babiloniak), hogy a mulandósággal kapcso-
latos általános tapasztalatokat a világ egészére is vonatkoztatták, úgy gondolva, hogy maga 
a világ is elöregszik, elerőtlenedik, s a végén »meghal«” (Bartha 2000: 413). Ezek a gon-
dolatok és sémák azonban ma is ugyanúgy részei az emberi kultúrának, mint a régi idők-
ben. Például a tudományos-fantasztikus irodalomban (és az ehhez kapcsolódó egyéb mű-
vészeti alkotásokban, pl. a filmművészetben, valamint a rokon műfajokban, pl. a fantasy-
ban stb.) rendszeresen megjelennek és újrafogalmazódnak az ősi mítoszok világvégével és 
a világ pusztulásával kapcsolatos elképzelései és történetei. 
 
v „Ami a végidők eljövetelének módját illeti, a leggyakoribb egy világégéssel kapcsolatos 
elgondolás, így pl. az indiaiak, a babiloniak és a perzsák esetében. Más esetekben vulkani-
kus jellegű eseményekre gondolnak, s vannak vallások, amelyek szerint csillagok hullanak 
a Földre, és megsemmisítik azt. Több vallás özönvízszerű katasztrófára számít, míg mások 
fagykatasztrófára gondolnak” (Bartha 2000: 413–414). 
 
vi „Az özönvíz-mondák igen széleskörűen elterjedtek (a téma nincs meg vagy csak vélet-
lenszerű nyomai vannak a japán s az afrikai és ausztráliai népek mitológiájában). [...] 
Vannak olyan mondák, amelyekben az özönvíz világméretű katasztrófát jelent (elárasztja a 
világot). Ilyenkor elpusztul minden élőlény, vagy csak az a kevés marad meg, amely 
később újra feltámaszthatja az életet a földön. Ebbe a képzetkörbe tartoznak azok az 
özönvíz-mondák, amelyek az »idők kezdetén« bekövetkezett világpusztulást s az embe-
riség kipusztulását magyarázzák, valamint az elkövetkező világvégét festő eschatologikus 
mondák (amelyek szerint a világ özönvíz, tűz és víz áldozata lesz)” (Tokarev 1988: 210). 
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„A séma legősibb megfogalmazása a sumer változat (Ziuszudra), amely forrásul szolgált a 
későbbi babiloni (Atram-haszísz, sumer-akkád mitológia) és a bibliai (Noé) változatokhoz. 
Az özönvíz-monda sémi változata talán hatott Deukalión és Pürrha mítoszára” (uo.). „A 
görög vízözön-mítosz lényegileg az elő-ázsiai vízözön-mítoszokkal rokon. Csak néhány 
motívuma különbözik azoktól, különösen a befejezés, az emberiség újraszaporodása, ezek 
a görög költői képzelet termékei” (Román 1963: 151). „Az elő-ázsiai és görög mitológia 
híres története, a vízözön, bár egészen más formában, de megjelenik Indiában is. Néhány 
mozzanata feltűnő párhuzamot mutat az elő-ázsiai mítosszal, s ezen belül is az ószövetségi 
elbeszéléssel” (uo. 206). „A héber vízözön-mítosz a mezopotámiainak helyi változata. 
Csupán a sok istent irtották ki a közismert mítosz szövegéből. Nem lehetetlen, hogy a 
Gilgames-eposz XI. táblájának közvetlen hatása alatt készült, s ezt a szöveget később egy 
másik változattal egyesítették” (uo. 412). „Az isteni Gilgames története [...] az ókori Kelet 
kultúrájának egyik legnagyobb alkotása, amely jelentékenyen befolyásolta az antik keleti 
irodalmat.” Az eposz egyik legismertebb epizódja a vízözön-történet. „Volt-e vízözön? – 
tették fel már oly sokan a kérdést. Kalandos elméletek születtek az igenlő felelet 
igazolására. Kutatták is a vízözön nyomát, de ilyen formában nem bukkantak rá. A vízözön 
a sokféle pusztulás-mítosz egyik változata. Az öregedő Ré és az emberek összeütközéséről 
szóló mítosz, a Bábel-tornya, a Szodoma pusztulását okozó tűzeső azonos mitológiai 
motívumot dolgoz fel: az emberek fellázadnak az istenség ellen, és a felsőbb hatalmasság 
haragja elpusztítja őket” (uo. 76). 
 
vii „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” (Dante: Isteni színjáték. Pokol III. in: 
Babits 1974: 14); „Jaj nektek, romlott lelkek! Temessétek el itt örökre azt a reményt, hogy 
a Paradicsomba fogtok jutni; azért jöttem, hogy átvigyelek benneteket a túlsó partra, örök 
sötétségbe, a tűz és jég honába. Te pedig ott, aki még élő ember vagy, távozz ezek közül, 
akik már halottak” (Dante: Isteni színjáték. Pokol III. in: Szabadi 2004: 18). 
 
viii „A vad vadonban való eltévedés a mű elején, a három jelképes vadállattal való találko-
zás, majd rögtön utána Vergilius megérkezése” előkészíti a „megtisztító pokolbéli utat” 
Dante számára (Santarcangeli 1980: 219). A három vadállat szimbolikusan mind a belső, 
mind a külső világ konfliktusára utalhat. „A párduc, az oroszlán és a farkas képe a bibliai 
hagyományban gyökerezik” (Szabadi 2004: 81). A vonatkozó bibliai idézet a külső világ-
gal, a világi hatalommal szembeni konfliktusra utal (Jer 5.4–6): „Azt gondoltam: »Talán 
csak az egyszerű nép viselkedik ostobán, mert nem ismeri az Úr útját, sem Istene törvé-
nyét. Fölkerestem hát a főembereket, és beszéltem velük, hiszen ők jól ismerik az Úr útját 
és Istenük törvényét.« De bizony ők is mind összetörték az Úr igáját, széttépték bilincseit. 
Hát ezért marcangolja szét az erdei oroszlán, és pusztítja el őket a pusztai farkas. A párduc 
ezért leskelődik városaik körül: széttépi mind, aki onnét kilép. Mert megszámlálhatatlan a 
vétkük, és hűtlenségeik száma folyton nő.” Mindamellett „Dante első magyarázói szerint a 
párduc a szabad szerelem, az oroszlán a gőg, a nőstény farkas pedig a kapzsiság (beleértve 
az anyagi és politikai törekvéseket is) jelképei” (Szabadi i.m. 81). Ha viszont a vadállatokat 
politikai allegóriának tekintjük, akkor „a párduc Firenze pénzügyi korruptságára, az 
oroszlán a pápaság (vagy Franciaország) veszélyes hatalmi gőgjére, a nőstény farkas pedig 
Franciaország (vagy a pápaság) politikai telhetetlenségére utal” (uo.). Dante személyes 
konfliktusának mélységét, életének „apokalipszisét” azonban nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül: 1302-ben Dantéra a firenzei városvezetők politikai bosszúból először súlyos pénz-
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bírságot róttak ki, utána távollétében élve elégetésre ítélték, házait leégették, javait elko-
bozták (Pál 2009: 91). Száműzöttként írta meg főművét, az Isteni színjátékot, amelyet 
halálának évében, 1321-ben fejezett be (uo). 
 
ix Paolo Santarcangeli külön fejezetet szentel a magyar költők – köztük Arany János, Petőfi 
Sándor, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Ady Endre, Füst Milán, József Attila, Radnóti 
Miklós, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Nagy László, Juhász Ferenc – „pokoljárásának” 
(Santarcangeli 1980: 281–290). 
 
x „Jóval többet tudunk a túlélő áldozatokról, mint azokról, akik a gonosztetteket elkövették. 
Újabban azonban a pszichológusok már igyekeznek részletesebben bemutatni a folyama-
tot, amelynek során az emberek eljutnak a »hétköznapi pszichológiai működéstől« a ke-
gyetlenségig.” (Pelle 2006: 12). Például „[a] családi erőszak rendkívüli kegyetlenséggé fa-
julását olyan rehabilitációs programokkal lehet megelőzni, amelyek megtanítják az embe-
reknek, miként birkózzanak meg a frusztrációval, a sérelemmel és a vággyal anélkül, hogy 
az erőszak eszközéhez nyúlnának” (uo.). 
 
xi A mitológiában óriási pszichés tartalékok rejlenek. Például „a régebbi kultúrák embereinek 
azért nem volt szükségük pszichoterápiára, mert más módszerekkel rendelkeztek, amelyek 
sokkal zseniálisabb módon elégítették ki az emberi lélek igényeit” (Dethlefsen 1997: 17). A 
pszichoterápia „csupán kényszerű válasz arra a veszteségre, amit kultúránk elszenvedett. [...] 
A mítoszról és a kultuszról van ugyanis szó, a múlt eme nagyszabású és jelentős erőtarta-
lékairól” (uo. 18). Nem meglepő ezért, hogy „[a] pszichoanalízis a psziché minden funkcióját 
egy-egy megszemélyesített mitológiai alakkal azonosítja. Ebben az értelemben Hadész, azaz 
az alvilág, az elfojtás megjelenítője” (Pál–Újvári 2000: 39). 
 
xii „A modern keresztény gondolkodásban a pokol a lelki gyötrelmeket jelképezi, amelye-
ket az Isten ellen lázadó lélek zúdít magára. Ez lényegében ugyanaz a felfogás, mint a pro-
testánsoké, akik az Istennel való kapcsolattól megfosztott lélek állapotának jelzésére 
szolgáló, tisztán szimbolikus értelmű szót látják a pokolban” (Gardin et al. 2009: 478). 
 
xiii „A görög-római mitológiában az élők alászállásának célja az ismeret- és tapasztalat-
szerzés (Odüsszeusz, Aeneas) vagy keresés (Orpheusz), ill. valamilyen feladat teljesítése 
(Thészeusz, Héraklész)” (Pál–Újvári 2001: 38). Azonban szinte mindegyik mitológiai tör-
ténet hátterében mély külső, ill. belső konfliktusok húzódnak meg – Odüsszeusz esetében a 
otthontól és a családtól való elszakítottság, Aineiasz esetében Trója pusztulása, Orpheusz 
esetében felesége halála, Thészeusz esetében az emberáldozatra szánt athéni fiatalok meg-
mentése, Héraklész esetében a rabszolgasors stb. 
 
xiv „A pokoljárás, ill. az alászállás az alvilágba (descensio) az ideiglenes halál, a feljövetel 
pedig az újjászületés szimbóluma. Krisztus sírba tétele és feltámadása között a Pokol torná-
cán tartózkodik, s diadalt arat a halál felett (Mt 12,40). A tipológiai szimbolizmus értelme-
zésében ennek az alászállásnak számos előképe van az Ószövetségben: pl. Dániel az orosz-
lán barlangjában, a három ifjú az égő kemencében. A klosterneuburgi oltár a sírbatételt a 
következő ótestamentumi jelenetek ábrázolásaival felelteti meg: József a kútban (Ter 
37,24), Jónást bekapja a hal (Jón 2,1; vö. Mt 12,40)” (Pál–Újvári 2001: 39). 
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xv A költők pokolra szállásának és a pokolra szállás miértjének vizsgálatakor Paolo 
Santarcangeli a megjelenési formák és a szimbólumok olyan típuscsoportját mutatja be, 
amely „újra és újra felbukkan egymástól történelmileg, kulturálisan, helyileg egészen elté-
rő szövegekben” (Santarcangeli 1980: 12–13). Kiemeli „az egyezéseket azzal a bizonyos 
másik, jelképes, pokolbéli zarándokúttal, a labirintusba való betévedéssel”, rokonítja „az 
Árnyak birodalmában tett utazást az állandó emberi kutatásban rejlő elidegenedéssel, ami 
egy csodálatos sziget utáni vágyban fejeződik ki, egy olyan sziget utáni vágyban, amely 
kívül áll időn és világon, ahol [...] a holtak lelke éli árnyéletét, és ez a lét már kívül áll az 
emberi viszontagságokon, az örömön és a bánaton”, és az Éjszaka birodalmába való 
belépéssel (uo.). Miközben a költőt „hatalmába keríti az Éj érzése”, „egy olyan belső világ-
mindenség valósága felé halad, amely képes összhangot teremteni a »csillagok járásával«” 
(Santarcangeli 1980: 120). Ez utóbbi „az az állomás, amely a föld alatti vizekben történt 
megtisztulás után következik, és ami talán a legalapvetőbb indoklása a pokolbéli utazás-
nak” (Santarcangeli 1980: 13). 
 
xvi A (fizikai vagy verbális) erőszakot, kegyetlenséget, traumát, terrort átélt emberek „[a] 
gonosztettről, a kegyetlenségről több okból is hallgatni szoktak. Az áldozatok nem beszél-
nek, mivel nem akarják újra átélni a terrort, ezért elfojtják az emlékeiket, így érve el, hogy 
bizonyos részletekről »ne is tudjanak«. A család és a közösség fél szembenézni saját 
cinkosságával. [...] A kegyetlenség következményeként a legtöbb ember szégyenkezik, 
bemocskoltnak vagy bűnösnek érzi magát már attól is, ha tanúja volt ilyen jeleneteknek. 
[...] Sigmund Freud azt állította, hogy vagy áldozatként, vagy elkövetőként, de elkerül-
hetetlenül újra át kell élnünk azt a traumát, amelyre nem emlékszünk” (Pelle 2006: 9–10). 
Az emlékezés és újbóli átélés mellett a traumák „túlélői számára a horror, a kitörölhetetlen 
emlékek, az elveszett társak és az elrabolt, normális élet meggyászolása a gyógyulás elen-
gedhetetlen része. [...] A rendkívüli traumából való lelki felgyógyulás egyik jellemzője az 
az igény, hogy az ember saját szenvedését másokéval hozza összefüggésbe. Segítséget je-
lent, ha társakra talál, akik ugyanezt a sérelmet szenvedték el, ha megemlékezhet a többi 
áldozatról is. Ugyanakkor az áldozatok súlyos problémákra várnak választ, mindenekelőtt 
arra, mi legyen az igazságos bánásmód az elkövetőkkel” (Pelle i.m. 11). 
 
xvii „az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalan-
sága és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jóakarat nevében 
átvezeti a gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett 
gyermekek meglelője” (Quentin Tarantino Ezékiel 25,17-ként megírt monológja a Ponyva-
regényből; Tarantino 2012: 222). 
 
xviii „Minden hívőnek legyen angyala, hogy nevelőként és pásztorként vezesse. Ez Mózes 
tanítása” (Szent Baszileioszt idézi Daniélou 2015: 99). 
 
xix „Valamennyien tele vagyunk konfliktusokkal és problémákkal [...] késztetést érzünk 
arra, hogy harcias szembenállást tanúsítsunk a környezetünkben lévő személyek és témák 
iránt, gyakran anélkül, hogy belátnánk: saját magunkban rejlik – még ha tudat alatt is – 
mindezen konfliktus és probléma gyökere” (Dethlefsen 1997: 14). 
 
xx A Prédikátor könyve „határozottan és félreérthetetlenül hangsúlyozza, hogy minden hiá-
bavalóság. Ennek bizonyítására hozza a szerző életének eseményeit, vagy az ezt határozot-
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tan bizonyító példákat. Szinte minden szóba kerül itt, ami jellemzőt láthat e vonatkozásban 
a figyelő emberi szem. [...] Aki nem akarja elvesztegetni életét hiábavalóan, aki a lehető-
ségekkel jól akar élni, annak a bölcsesség megszerzése, s a bölcsesség kívánta életfolytatás 
nélkülözhetetlen” (Zergi 1995: 1190). „A megélt helyzetek, a meghozott döntések, a kipró-
báltság adja az ember igazi értékét – aki most jött a világra, annak még minden ezután 
következik, s akár el is ronthatja az életét. [...] a szerencsétlenségnek lehetnek előnyei, a 
jólét pedig rossz hatásokkal is járhat. Azonban mindkettőnek a hatásai attól függnek, hogy 
hogyan fogadjuk őket: bölcsen vagy ostobán” (Szabó Ferenc [é.n.]: 23). 
 
xxi „A hatalmas fa / kicsiny csírából nő magasra; / a kilenc emeletes torony / előbb csak egy 
kis földhalom; / az utazásra, ha messze is jutunk, / egyetlen lépéssel indulunk. / Cselekvés-
nek kudarc a bére, / ragaszkodásnak vesztés a vége. / Ezért a bölcs: / nem cselekszik, / s 
nem vall kudarcot semmivel; / nem ragad meg, / s nem veszít semmit el. [...] Ezért a bölcs: 
/ vágyik vágytalanságra” (Lao-ce: Tao te king 64. ford. Kulcsár F. Imre). 
 
xxii „Aki a világot megragadná, / jól tudom: célhoz nem ér. / A világ áldozati edény, / érint-
hetetlen. / Aki megérinti: összetöri, / aki megragadja: elveszíti. [...] A bölcs: / kerüli a 
mértéktelent, / kerüli a túlzást, / kerüli a feleslegest” (Lao-ce: Tao te king 29. ford. Kulcsár 
F. Imre). 
 
xxiii „Minden folyó a tengerbe ömlik, s a tenger mégsem telik meg; a folyók egyre foly-
tatják útjukat céljuk felé” (Préd 1.7). „És láttam, hogy a bölcsesség felülmúlja a balgaságot, 
mint a világosság a sötétséget. A bölcs maga elé néz, a balga vaktában megy. De arra is 
rájöttem, hogy egy és ugyanaz a sorsa mind a kettőnek” (Préd 2.14–15). 
 
xxiv „Jelen idő és múlt idő / A jövő időben talán jelen van, / S a jövő idő ott a múlt időben. / 
Ha minden idő örökké jelen, / Úgy minden idő helyrehozhatatlan. / A lehetett volna elvont 
fogalom / És csak egy kiokoskodott világban / Marad meg mint állandó lehetőség. / Ami 
lehetett volna s ami volt / Egy célba fut és az mindig jelen van” (T. S. Eliot: Burnt Norton. 
ford. Vas István). 
 
xxv „Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt: Van ideje 
a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. Ideje az ölés-
nek és ideje a gyógyításnak, ideje a bontásnak és ideje az építésnek. Ideje a sírásnak és ide-
je a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Ideje a kő eldobálásának, és ideje a 
kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek, és ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje 
a keresésnek, és ideje az elveszítésnek; ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje 
az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje a 
szeretetnek, és ideje a gyűlöletnek; ideje a háborúnak, és ideje a békének” (Préd 3.1–8). 
 
xxvi „»Aki dudás akar lenni / pokolra kell annak menni / ott kell annak megtanulni / hogyan 
kell a dudát fújni.« Ezt a különös varázsú, megejtően édes mérgű népi strófát először a 
Külvárosi éj című kötet élére tette József Attila, aztán a Medvetánc válogatott verseinek lett 
a mottója” (Fejtő 1935: [o.n.]). József Attila egy zuglói estén, Fejtő Ferenccel beszélgetve 
maga értelmezte a mottót: „Félrehajtotta fejét, s jobb keze mutatóujját az ajkára tette: 
»Mintha én írtam volna; de mit is jelent tulajdonképpen?« [...] »A vers papírpénz – mondta 
váratlanul –, s a szenvedés az aranyfedezete.« Homályban gubbasztottunk, abban a barna, 
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langyos alkonyi homályban, ahol a lélek ágyában érezheti magát, s kinyújtózik. A két 
ujjával megtámasztotta fejét. »Nekem van fedezetem – mondta aztán büszkélkedve, 
komolykodva, kedvesen. – Színarany. « S ennek örült.” (uo). 
„Az élet szomorúságai bölcsebbé tesznek” (vö. Préd 7.1–3, in: Szabó Ferenc [é.n.]: 23). A 
Prédikátor könyve hivatkozott verseinek József Attila gondolataihoz talán leginkább illő 
része: „Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.” (Préd 
7.3, Kálvin K. 1997.) Mindamellett ennek az attitűdnek a korlátaira is rámutat a Prédikátor, 
amikor „újra és újra visszatér arra a témára is, hogy világunkban – ha csak ezt az életet 
nézzük – nincsen igazság, nem érdemük szerint bánik az élet az emberekkel. Sokszor nincs 
igazság és jogosság, a gonoszoknak jó soruk van, míg mások szenvednek, s a halál 
egyformán elragadja mind a jót mind a gonoszt (3,16; 4,1–2; 5,8; 6,1–3; 7,15; 8,9–14; 9,4–
5; 9,13–14; 10,2–4)” (Szabó Ferenc [é.n.]: 2). 
 
xxvii „A földi paradicsomban, még mielőtt ivott volna a Léthé vizéből, Beatrice felszó-
lítására Dante visszaemlékezett a múltra, s egy alig hallható s az ajkáról is csak nehezen 
kivehető igent suttogott” (Pál 2009: 79). Beatrice vádbeszéde, amelyre Dante „beismerő 
vallomása” megszületett, a Purgatórium XXX. énekének végén hangzik el: „amikor máso-
dik életem küszöbén életet cseréltem, [Dante] egészen elszakadt tőlem és másvalaki kötötte 
le gyorsan a figyelmét. Mihelyt testemből a lélek világába szálltam, és szépségben s 
erényben gyorsan növekedtem, egyre kevésbé kedves és kevésbé értékes lettem számára. 
Lépései letértek az igaz útról, csalfa boldogság képe ejtette foglyul, mely soha nem adja 
meg azt, amit ígér. [...] Oly’ mélyre zuhant, hogy a megmentésére pazarolt minden hívás 
hiábavalónak bizonyult – kivéve egyet: megmutatni neki az elveszett népet!” (Szabadi 
2004: 191) Dante a Poklon és a Purgatóriumon át vezető útjának végén, „[a] paradicsom-
ban, célba érése előtt többször is visszatekintett a születésétől fogva megtett útra. Ekkorra 
már megszűnt veszélyeztetettség érzése, a megélt szörnyűségek és szenvedések múlt időbe 
kerültek” (Pál i.m. 79). 
 
xxviii Füst Milán – szemben a kor más költőivel (Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós 
stb.) – mintha nem igazán hinne a „jövő nemzedékének” optimista alternatívájában sem. 
Amelyre számos példát találhatunk: „Ifjú szívekben élek” (Ady Endre); „Én egész népemet 
fogom / nem középiskolás fokon / Taní- / tani!”, (József Attila: Születésnapomra); „holnap 
visszadalolja majd, / mit néki mondok és megértik / nagyranövő fiak és leányok” (Radnóti 
Miklós: Nyugtalan órán) stb. 
 
xxix A tragikum „a művészet legfőbb anyaga”, amely „a művészeteknek vagy legalábbis az 
irodalmi művészeteknek legfőbb és legbőségesebb forrása volt minden időkben, olyannyi-
ra, hogy egyesek megítélése szerint az irodalomnak olyan táptalaja ez, amelyhez viszo-
nyítva a többi szinte jelentéktelennek mondható” (Füst 1963: 129). 
 
xxx A csillag „[a] tiszta éjszakai égbolton fényes pontnak látszó égitest. Az istenség jelen-
létét, a fensőbbséget, az örökkévalóságot, a halhatatlanságot és a reményt fejezi ki” (Pál–
Újvári 2000: 97). Emellett „[a] Bibliában a fénylő csillag az isteni vezetés, útmutatás és 
pártfogás szimbóluma. [...] A napkeleti bölcseknek is egy csillag mutatta az utat Júdea 
újszülött királyához” (i.m. 98). 


