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10. 
Kompozícióalkotó korreferencianyalábok 
Példaszöveg: József Attila, Thomas Mann üdvözlése. 

B. FEJES KATALIN 
 

1. A szövegválasztás szempontja 
 
Ha egy szöveg költői szövegmű, vizsgálatában egyik első szempont az el-

mondhatósága. „Papírvers”-nek látjuk-e (Németh László „papírszínház”-ának 
részleges analógiájára), olyannak tehát, amely vizuális architektonikája nélkül 
kevesebbet érne önmagánál. Vagy pedig s z ó l  a vers valakihez: meghittebb 
helyzetben, esetleg egyidejűleg többekhez, akár egy nagy terem hallgatósá-
gához. 

Így közelítve a Thomas Mann üdvözlése c. József Attila-költeményhez, az 
elemzőnek, előadóművésznek egyszerű dolga van. Keletkezési körülményei is-
meretében tudja, hogy a költemény valóban ü d v ö z l é s , tehát keletkezésében 
közrejátszhatott a közönség előtti elhangzás elképzelt helyzete. Ez az elképzelt 
helyzet olyan erős is lehetett, hogy a kompozíció egészén rajta hagyta nyomát. 
Ezzel a feltételezéssel vizsgáltam meg néhány közismert magyar költeményt, 
köztük a Thomas Mann üdvözlésé-t is (B. FEJES 1997a), amiben az igen hatásos 
lezárás kompozíciós előkészítését igyekeztem föltárni. A költemény záró mon-
datrészlete ugyanis gondolati és költői lelemény. Annyira szerencsés, hogy a ha-
tásos befejezést szinte el sem lehet rontani: 

„… lesz, aki csak éppen 
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt 
fehérek közt egy európait.” 
 
A beszédről a látványra (a hangról a képre, a meséről a jelenlétre) vált át a 

költemény befejezése, a valóságra vonatkozó tudásunk színemlékezeti kompo-
nensét ütközteti a civilizált emberről tanult tudáskomponensünkkel: 

egy fehér,     ‘civilizált’         a feketék, ‘vadak’ közt 
egy európai, ‘civilizált’        a fehérek, ‘vadak’ közt. 
 
Az analógia által sugallt jelentésváltozás (a fehérek = vadak) annyira megle-

pő, hogy az utolsó két sor a költeményt saját erejéből is le tudná zárni. A szálló-
igévé vált zárósor azonban mégsem önálló dísz, hanem nagyon is mélyről jön; 
már az indítás kijelöli a befejezéshez szánt megérkezést. Nem szintaktikai alap-
szerkezete révén (Mint gyermek \ így kérünk), hanem az érzékletek területén: az 
együttlét testközeliségének k i n e t i k u s  csatornájával közösen szereplő h a l -
l á s  és l á t á s  útján. 
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A három együtt referáló kommunikációs csatorna: 
 

a u d i t í v :  k i n e t i k u s : v i z u á l i s :  
 
mesélj 
a mesét-e 
mesélj 
Mondd el 
az igazat mondd 
párnás szavadon 
mesélj 
fölolvashatol 
Arról van szó, 
ha te szólsz 
 
Kezdd el a mesét 
Mi hallgatunk 

 
Ne menj el 
ott legyél 
Ülj le közénk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foglalj helyet 
 
 
lesz, aki 
[mint gyermek] 
csak éppen 
néz téged, mert örül, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hogy lát ma itt 
fehérek közt 
egy európait 

 
A lexémák anaforikus nyalábjaiból kitűnik, hogy önmagán belül egyik érzéki 

területen sem lehetne fokozni a vendéglátók örömének kifejezését. Erre való itt 
a „csatornaváltás”. A szokásos használatában ‘lefelé’ módosító csak nyilvánva-
lóan ‘fölfelé’ fokoz: ‘annyira örül, hogy csak néz téged’. 

 
2. A költemény szövegmondatai 

 
Ve: 

Thomas Mann üdvözlése 
 

1Mint gyermek, aki már pihenni vágyik 
és el is jutott a nyugalmas ágyig, 
még megkérlel, hogy »Ne menj el, mesélj« — 
(igy nem szökik rá hirtelen az éj) 
s mig kis szive nagyot szorongva dobban, 
tán ő se tudja, mit is kiván jobban, 
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a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél: 
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj. 
2Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük, 
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt 
s együtt vagyunk veled mindannyian, 
kinek emberhez méltó gondja van. 
3Te jól tudod, a költő sose lódit: 
az igazat mondd, ne csak a valódit, 
a fényt, amelytől világlik agyunk, 
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. 
4Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén, 
hadd lássunk át magunkon itt ez estén. 
5Párnás szavadon át nem üt a zaj — 
mesélj arról, mi a szép, mi a baj, 
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig. 
6Most temettük el szegény Kosztolányit 
s az emberségen, mint rajta a rák, 
nem egy szörny-állam iszonyata rág 
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, 
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék, 
fő-e uj méreg, mely közénk hatol — 
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?... 
7Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, 
de mi férfiak férfiak maradjunk 
és nők a nők — szabadok, kedvesek 
— s mind ember, mert az egyre kevesebb… 
8Foglalj helyet. 9Kezdd el a mesét szépen. 
10Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen 
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt 
fehérek közt egy európait. 

 
2.1. Szövegmondatonkénti elemzés 
 
[K00]Thomas Mann üdvözlése  

 
[K01]1Mint gyermek, aki már pihenni vágyik és el is jutott a nyugalmas ágyig, 
még megkérlel, hogy »Ne menj el, mesélj« — (igy nem szökik rá hirtelen az éj) 
s mig kis szive nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kiván jobban, a 
mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél: igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj. 
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[K01/vb]: 
...aki már pihenni vágyik és el is jutott a nyugalmas ágyig, (várható volna, 

hogy elcsendesedik, nem szól, de) még megkérlel … 
 
Kommentár:  

A költői szövegmű önmagában is teljes, kerek, egész. Később lesznek ugyan szituatív 
utalásai, ezek azonban itt még nem teremtenek kitöltendő hiányt. ([K01/&vb]-ben a záró-
jelben kurzivált beírás a helyzetre vonatkozó konvencionális tudásból származik.) 

A két fő részre tagolódó kompozíciónak a [K01] az első fő része. A mi nevében a 
költő gyermeki lélekkel, gyermek módjára kéri Thomas Mannt, hogy meséljen nekik. A 
mint gyermek jellemző verskezdő hasonlata József Attilának („Mint a mezőn a kisfiút 
…”, „Mint gyerek a páncélos bogarat …”, „Mint gyermek, aki bosszút esküdött …”). 

A [K01] szintaktikai szerkezete többszörösen összetett mondat, amiben a hátul álló 
főmondat utaló szava — anaforikus irányából következően — a palatális így. A hasonla-
tot szinte megismétli a kompozíció második fő része: megkérlel – kérünk, ott legyél – ülj 
le közénk, mesélj – mesélj, az éj – sötétben vagyunk.  

 
A [K01]-hez az alábbi korreferenciaindexek rendelhetők: 
i01 = megkérlel; 
i02 = (Te); 
i03 = (Mi); 
i04 = ott/itt legyél; 
i05 = mesélj; 
i06 = az éj. 
 
[K01/ind]: 
Mint gyermek, aki már pihenni vágyik és el is jutott a nyugalmas ágyig, még 

megkérlel[=i01], hogy »Ne menj el[=i04], mesélj[=i05] « — (igy nem szökik rá 
hirtelen az éj[=i06]) s mig kis szive nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit 
is kiván jobban a mesét-e[=i05], vagy azt, hogy ott legyél[=i04]: igy kérünk 
(i03, i02): Ülj (i02) le közénk (i03)[=i04] és mesélj (i02, i03) [=i05]. 

 
 

[K02] Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük, mesélj arról, hogy itt vagy 
velünk együtt s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gond-
ja van. 

[K02/vb]: 
Mondd el (te = Thomas Mann) (nekünk) (azt = a mesédet, gondolataidat), 

mit (el) szoktál (te) (mondani) (nekünk), bár mi (a hallgatóid) nem feledjük (a 
mesédet, a gondolataidat), mesélj (te) (nekünk) arról, hogy itt (a találkozás he-
lyén) vagy (te) velünk (a hallgatóiddal) együtt, s együtt vagyunk (mi) veled 
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mindannyian, kinek (neked és nekünk, akik itt vagyunk együtt veled) emberhez 
méltó gondja van. 

 
Kommentár: 

A szövegmondat felszólító módú (sg. 2. személyragos) állítmányai („mondd el”, „me-
sélj”), valamint a további kijelentő módú (sg. 2. személyragos) állítmányok („szoktál”, 
„vagy”) a te-ben rejlő Thomas Mannra utalnak, és őrá vonatkozik a „veled” névmás is. 
Az üdvözlő a hallgatóság nevében kér, a szövegmondatban ezt a „mi”, a „velünk” név-
mások fejezik ki, valamint a „nem feledjük”, a „vagyunk” (pl. 1. személyragos) állítmá-
nyokban jelenik meg. A „kinek” vonatkozói névmás alaki egyeztetése csak a „veled” 
személyére utalna, szintaktikai beszerkesztése azonban (a „mindannyian” után) a jelen-
tést ehhez is kapcsolja: a hallgatóságnak is emberhez méltó gondja van. 

A [K02] szintaktikai szerkezete párhuzamosan építkező többszörösen összetett mon-
dat. A főmondatok állítmányai az a k u s z t i k a i  kapcsolatot viszik tovább a [K01] foly-
tatásaként, a mellékmondatokban pedig a k i n e t i k u s  kapcsolódás figyelhető meg. 

A [K01] szövegmondat (önálló szövegmondatnak is értelmezhető) befejezés: „Ülj le 
közénk és mesélj.” 

A [K02] szövegmondatban:  
„itt vagy velünk együtt”   „Mondd el, mit szoktál” 
„együtt vagyunk veled mindannyian”  „mesélj arról” 
A főmondatbeli „arról” kataforikus szerepű mutató névmás a k i n e t i k u s  kapcsolat-

ra utal, tartalmát a mellékmondat fejti ki. 
 
[K02/&ind]: 
Mondd(i02,i03)[=i05] el, mit szoktál(i02), bár mi[=i03] nem feledjük(i03), 

mesélj(i02, i03)[=i05] arról[=i04], hogy itt vagy(i02) velünk(i03) együtt[=i04] s 
együtt vagyunk(i03) veled(i02)[=i04] mindannyian(i03), kinek  emberhez  méltó  
gondja van(i02, i03). 

 
 

[K03]Te jól tudod, a költő sose lódit: az igazat mondd, ne csak a valódit, a 
fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. 

[K03/&vb]: 
Te jól tudod, a költő (itt Thomas Mann) sose lódit (= igazat mond, mesél): az 

igazat (= igaz mesét) mondd(te) (nekünk), ne csak a valódit (= a valódi mesét), a 
fényt (= az igazságot), amelytől világlik (a mi) agyunk, hisz egymás nélkül (= 
nem segítve egymást) sötétben vagyunk(mi). 

 
Kommentár: 

A „Te jól tudod” főmondattal (a tárgyas ragozású igei állítmánnyal) konvencionális 
tudást vezet be az üdvözlő „mi”, melyet a „te”-re is érvényesnek tart: „a költő sose lódit, 
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az igazat mondd, ne csak a valódit”. Az igazat és a valódit tárgyak jelzős szerkezetek 
redukciói, költői tömörítések. Értelmezésük az a k u s z t i k u s  kapcsolás körébe tartozik, 
hiszen a jelzős szerkezet alaptagjaként a mese adható meg. Költői jelentésátvitel (sze-
mantikai összeférhetetlenség: álszinesztézikus teljes metafora) az igaznak a fénnyel való 
azonosítása. Olyan interakciót figyelhetünk meg, melynek során a költő az akusztikus 
csatornáról a vizuális csatornára vált át, mindkettő érvényét fenntartva: 

az igazat, (vagyis, azaz) a fényt, amelytől világlik agyunk. A metaforikus képsorban a 
kinetikus csatornát is bekapcsolja a szövegmondat: egymás nélkül (= egymást segítve, 
támogatva). 

 
[K03/&ind]: 
Te[=i02] jól tudod(i02), a költő[=i02] sose lódit[=i05], az igazat mondd(i02, 

i03)[=i05], ne csak a valódit[=i05], a fényt[=i06], amelytől világlik[=i06] 
agyunk(i03), hisz egymás  nélkül[=i04] sötétben[=i06] vagyunk(i03). 

 
 

[K04]: Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén, hadd lássunk át magun-
kon itt ez estén. 

[K04/&vb]: 
Ahogy Hans Castorp (a te A varázshegy című művének egyik szereplője) ma-

dame Chauchat (a te A varázshegy című művének szereplője) testén, hadd lás-
sunk át (mi is) magunkon itt (a veled való beszélgetés helyszínén) ez estén (ami-
kor nekünk igazat mondsz, mesélsz). 

 
Kommentár: 
Szintaktikai/szemantikai szempontból nyílt utalás épül be a szövegmondatba, melyet 

a köszöntő (mi) arra használ fel, hogy az önmagán való gondolkodását/átlátását hasonlít-
sa az igaz mesét mondó te egyik művében történtekhez. A szövegmondat szövegen belüli 
referenciájába ez a hasonlat a vizuális csatornán keresztül érvényesül. Vagyis a hasonlí-
tó-módhatározói mellékmondatban szereplő utalás nem szól bele a versszöveg (kor)re-
ferenciális szerveződésébe, ezért nincs szükség új indexek bevezetésére. 

 
[K04/&ind]: 
Ahogy Hans  Castorp(i02) madame  Chauchat(i02) testén, hadd  lássuk(i03)  

át[=i06] magunk(i03)on itt(i04) ez  estén[=i06] 
 
 

[K05] Párnás szavadon át nem üt a zaj — mesélj arról, mi a szép, mi a baj, 
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig. 
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[K05/&vb]: 
Párnás szavadon (a te szavadon = Thomas Mann szaván) át nem üt a zaj 

(nem halljuk/érzékeljük a bántó hangokat/eseményeket), mesélj (te) (nekünk) 
arról, mi a szép, mi a baj, emelvén (miközben emeled te) (a mi) szivünk a gyász-
tól a vágyig. 
 
Kommentár: 

A szövegmondat szintaktikai szerkezete két egymáshoz lazán kapcsolódó főmon-
datból áll, melyek közül a másodikba egy állandóhatározói mellékmondat épült be. A két 
főmondatban a te és a mi korreferenciáján kívül alapvetően az a k u s z t i k u s  csatorna 
érvényesül: párnás szavadon át nem üt a zaj — mesélj. Az emelvén határozói igenév az 
egyidejűség kifejezése mellett magába sűríti a 2. személyre utalást is: mesélj … emelvén 
(miközben emeled te) szívünk a gyásztól (a sötétségtől) a vágyig (a reménykedésig). 

 
[K05/&ind]: 
Párnás szavad(i02)on[=i05] át nem üt a zaj[=i05] — mesélj(i02, i03)[=i05] 

arról, mi a szép, mi a baj, emelvén(i02) szivünk(03) a gyásztól(i06) a vágyig. 
 
 

[K06] Most temettük el szegény Kosztolányit s az emberségen, mint rajta a rák, 
nem egy szörny-állam iszonyata rág s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, hon-
nan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol — meddig 
lesz hely, hol fölolvashatol?… 

[K06/&vb]: 
Most (a te-vel való beszélgetés idejéhez viszonyítva) temettük (mi) el szegény 

Kosztolányit s az emberségen (melynek a te és a mi is része), mint rajta (Koszto-
lányin) a rák, nem egy szörny-állam iszonyata rág s mi (a hallgatóid, az emberek 
általánosítva is) borzadva kérdezzük (tőled) mi lesz még (velünk), honnan 
uszulnak ránk (emberekre) új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk (embe-
rek közé) hatol — meddig lesz hely (számodra), hol fölolvashatol (te, ne-
künk)?… 

 
Kommentár: 

A szövegmondat nyílt utalása aktuális tényt említ: Kosztolányi halálát, temetését, 
mely a hasonlításhoz nyújt konkrét és valóságos hátteret. A mi kérdésének bevezető része 
ez a hasonlat, mely a betegséget (a rákot) absztrakt jelentésben nagyítja fel az emberség 
(’emberiség’) elpusztítójává, így az itt ülő mi tagjait is érinti: Thomas Mannt emberséges 
emberek jönnek el meghallgatni. Az emberségen (így rajtunk is) nem egy szörny-állam 
iszonyata rág, s mi (a hallgatóid és tágabb értelemben minden tisztességes ember) bor-
zadva kérdezzük (tőled); a mi kérdései közül három általánosan kérdez a leselkedő veszé-
lyekre (ezért is ítélem a mi jelentését tágabb értelműnek), a negyedik kérdés (meddig lesz 
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hely, hol fölolvashatol?...) visszavált a konkrét szituációra. (A tipográfiában gondolatjel 
választja el ezt a kérdést az előzőektől.) A korreferenciális kapcsolatban a te szerkezeti 
kiegészítőként; lesz hely (számodra), illetőleg igei személyragban jelenik meg: 
fölolvashatol (te) ebben a szövegmondatban. A három csatorna közül az a k u s z t i k u s  
kap szerepet: kérdezzük. 

 
[K06/&ind]: 
Most temettük(i03) el szegény Kosztolányit s az emberségen, mint rajta a 

rák, nem egy szörny-állam iszonyata rág s mi[=i03] borzadva kérdezzük(i03, 
i02), mi lesz még(i03), honnan uszulnak ránk[=i03] új ordas eszmék, fő-e új mé-
reg, mely közénk[=i03] hatol — meddig lesz hely(i02), hol fölolvasha-
tol(i02)[=i05]?… 

 
 

[K07]Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak férfiak maradjunk 
és nők a nők — szabadok, kedvesek s mind ember, mert ez egyre kevesebb… 

[K07/&vb]: 
Arról van szó (akkor), ha te szólsz (hozzánk), ne lohadjunk (mi) de mi férfiak 

férfiak maradjunk és nők (maradjanak) a nők – szabadok, kedvesek s mind em-
ber (= mindannyian emberek maradjunk), mert ez (ember) egyre kevesebb... 

 
Kommentár: 

Az arról kataforikus szerepű névmás tartalmát a mellékmondat adja meg: ne lohad-
junk, de (= ’hanem’) mi férfiak férfiak maradjunk stb. A szövegmondat szintaktikai szer-
kezetében érdemes eltűnődnünk a ha te szólsz feltételes időhatározói mellékmondat kap-
csolódásán. Lehetne előrevetett mellékmondata a ne lohadjunk tagmondatnak is, a szö-
vegmondat a k u s z t i k u s  kapcsolódását figyelembe véve azonban a főmondathoz kell 
kapcsolnunk. Mikor van arról szó, hogy ne lohadjunk? Akkor, ha te szólsz. Vagyis az 
arról van szó nyelvi klisé jelentése: ’arról győzöl meg bennünket, arra biztatsz a szavaid-
dal, amikor szólsz hozzánk, hogy ne lohadjunk’. Így kapcsol jelentésében ahhoz a gondo-
lathoz, hogy míg mesélsz, a szívünket a gyásztól a vágyig emeled. 

A szövegmondatban található állandóhatározói mellékmondatok között öszszefoglaló 
jelentésű a mind ember tagmondat: mi férfiak férfiak maradjunk és nők a nők — szaba-
dok, kedvesek, vagyis mind ember. A közvetlenül kapcsolható a relatív főmondathoz: ne 
lohadjunk, de (= ’hanem’) mindannyian emberek maradjunk. 

 
[K07/&ind]: 
Arról van szó[=i05], ha te[=i02] szólsz(i02)[=i05], ne lohadjunk(i03), de 

mi[=i03] férfiak(i03) férfiak maradjunk(i03) és nők a nők — szabadok, kedve-
sek s mind ember(i03), mert ez egyre kevesebb… 
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[K08]Foglalj helyet. 
[K08/&vb]: 
Foglalj (te) helyet (körünkben). 
 

Kommentár: 
A szövegmondattal a mi (a hallgatóság) megismétli a kérést: Ülj le közénk = foglalj 

helyet körünkben. Bár nincs jelen a szövegmondat szintaktikai reprezentációjában a mi, 
de a megszólított 2. személyt csak a mi kérheti meg. A legerősebb korreferencia, mely a 
szövegegészbe kapcsolja a mondatot, a k i n e t i k u s  kapcsolás: Foglalj helyet. 

 
[K08/&ind]: 
Foglalj(i02) helyet[=i04]. 
 
 

[K09]Kezdd el a mesét szépen. 
[K09/&vb]: 
Kezdd el (mondani nekünk) a mesét szépen. 
 

Kommentár: 
A szövegindítás a k u s z t i k u s  kapcsolódásának a megismétlése ez a szövegmondat. 

A kezdésben szereplő mesélj igei állítmányt analitikus szerkezeti forma ismétli meg: 
Kezdd el a mesét szépen. A kezdd el igekötős igei állítmány egyértelműen magában fog-
lalja, hogy nem írni, nem énekelni, nem rajzolni, hanem ‘mondani’ kezdd el a mesét, 
továbbá azt is, hogy kinek kezdi el mondani. 

 
[K09/&ind]: 
Kezdd(i02) el a mesét(i03)[=i05]. 
 
 

[K10]Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt 
fehérek közt egy európait. 

[K10/&vb]: 
Mi (a hallgatóid) hallgatunk (téged) és lesz (közöttünk olyan), aki csak éppen 

néz téged, mert örül, hogy lát ma (a beszélgetés ideje) itt (a beszélgetés helye) 
fehérek közt (közöttünk) egy európait (ez te vagy), (azaz: ’vadak közt egy civili-
záltat’). 

 
Kommentár: 

A vers befejező mondatában az előző mondat cselekvő akusztikus hatása befogadó 
akusztikus élményre vált: ’te kezded mondani a mesét, mi pedig hallgatunk téged’. A 
gyors „csatornaváltásokkal”, valamint a nyelvi anyag sorokra tagolásával (az áthajlások-
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kal) sajátos fokozást s egyben a lezárást készíti elő a költő: csak éppen – néz (mint cse-
lekvés = ’rád csodálkozik’) téged lát ma itt – fehérek közt egy európait. 

Az igei állítmányokban József Attila azt a finom jelentésjátékot érvényesíti, melyet a 
néz és lát különbsége fejez ki. (A köznyelvi használatban is ismert ez: ‘néz, de nem lát’.) 
A nézés k i n e t i k u s , a látás v i z u á l i s  élményként jelenik meg. A szövegmondat záró 
részében a te-re történő utalás 3. személyű azonosítás: néz téged, egy európait. 

 
[K10/&ind]: 
Mi[=i03] hallgatunk(i03, i02)[=i05] és lesz, aki csak éppen néz[=i04] té-

ged[=i02], mert örül, hogy lát[=i06] ma itt fehérek közt(i03) egy európait[=i02]. 
 

2.2 A korreferenciaindexek jegyzéke  
 
i01 = kérés;  
i02 = (te),  Thomas Mann, 
i03 = (mi); 
i04 = ülj le közénk (kinetikus kapcsolat), 
i05 = mesélj (akusztikus kapcsolat), 
i06 = az éj (vizuális kapcsolat). 
 

2.3. [Ve/ind]: az eredeti korreferenciális indexekkel kiegészített változata 
 

[K01/ind]: 
Mint gyermek, aki már pihenni vágyik és el is jutott a nyugalmas ágyig, még 

megkérlel[=i01], hogy »Ne menj el[=i04], mesélj[=i05] « — (így nem szökik rá 
hirtelen az éj[=i06]) s mig kis szive nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit 
is kiván jobban a mesét-e[=i05], vagy azt, hogy ott legyél[=i04]: igy kérünk 
(i03, i02): Ülj (i02) le közénk (i03)[=i04] és mesélj (i02, i03) [=i05]. 

 
[K02/&ind]: 
Mondd(i02,i03)[=i05] el, mit szoktál(i02), bár mi[=i03] nem feledjük(i03), 

mesélj(i02, i03)[=i05] arról[=i04], hogy itt vagy(i02) velünk(i03) együtt[=i04] s 
együtt vagyunk(i03) veled(i02)[=i04] mindannyian(i03), kinek  emberhez  méltó  
gondja van(i02, i03). 

 
[K03/&ind]: 
Te[=i02] jól tudod(i02), a költő[=i02] sose lódit[=i05], az igazat mondd(i02, 

i03)[=i05], ne csak a valódit[=i05], a fényt[=i06], amelytől világlik[=i06] 
agyunk(i03), hisz egymás  nélkül[=i04] sötétben[=i06] vagyunk(i03). 
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[K04/&ind]: 
Ahogy Hans  Castorp(i02) madame  Chauchat(i02) testén, hadd  lássuk(i03)  

át[=i06] magunk(i03)on itt(i04) ez  estén[=i06] 
 
[K05/&ind]: 
Párnás szavad(i02)on[=i05] át nem üt a zaj[=i05] — mesélj(i02, i03)[=i05] 

arról, mi a szép, mi a baj, emelvén(i02) szivünk(03) a gyásztól(i06) a vágyig. 
 
[K06/&ind]: 
Most temettük(i03) el szegény Kosztolányit s az emberségen, mint rajta a 

rák, nem egy szörny-állam iszonyata rág s mi[=i03] borzadva kérdezzük(i03, 
i02), mi lesz még(i03), honnan uszulnak ránk[=i03] új ordas eszmék, fő-e új mé-
reg, mely közénk[=i03] hatol — meddig lesz hely(i02), hol 
fölolvashatol(i02)[=i05]?… 

 
[K07/&ind]: 
Arról van szó[=i05], ha te[=i02] szólsz(i02)[=i05], ne lohadjunk(i03), de 

mi[=i03] férfiak(i03) férfiak maradjunk(i03) és nők a nők — szabadok, kedve-
sek s mind ember(i03), mert ez egyre kevesebb… 

 
[K08/&ind]: 
Foglalj(i02) helyet[=i04]. 
 
[K09/&ind]: 
Kezdd(i02) el a mesét(i03)[=i05] szépen. 
 
[K10/&ind]: 
Mi[=i03] hallgatunk(i03, i02)[=i05] és lesz, aki csak éppen néz[=i04] té-

ged[=i02], mert örül, hogy lát[=i06] ma itt fehérek közt(i03) egy európait[=i02]. 
 

3. Általános kommentár  
 
A fentiekben elemzett szöveg műfajából következően is sajátos. Ha elbe-

szélés — vagy elbeszélő költemény — volna, akkor jellemző módon a benne 
található időbeli korreferencialáncok folyamatossága/megszakadása komponál-
ná a szövegművet; s természetesen az időbeliséggel összefüggően szerepelnének 
a történések, a helyszínek, a cselekvések korreferencialáncai.  

József Attila költeménye egyetlen helyzet megjelenítése, az a cselekvés, 
amelyben a grammatikai többes első személy (mi) üdvözli, köszönti a grammati-
kai egyes szám második személyt (a te-nek megfelelő, a versben meg sem szóla-
ló, semmit nem cselekvő vendéget). A költő szándéka így egyértelműen az 
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öröm, a tisztelet, a várakozás. A köszöntés örömét szavakkal alig lehet elmon-
dani, a szavakat a te-től várja a mi: kér, megkérlel, kérdez, illetőleg: néz, örül, 
lát. Ezért lehet feltételeznünk, hogy a szövegegész kompozícióját is a kérünk 
pillanatának az a u d i t í v -k i n e t i k u s -v i z u á l i s  megjelenítése alkotja (A 
hangzáskép és az íráskép viszonyáról: B. FEJES 1997b). Így kerülhet bele a szö-
vegbe néhány, egymásra nem utaló (önmagukban viszont szövegen kívüli isme-
reteket mozgósító) elem: A Varázshegy két főszereplője, Kosztolányi temetése, 
az igazságnak mint fénynek az említése a politikai korra nyomuló sötétségben 
(TÖRÖK GÁBOR 1976. 151). 

 
3.1. A korreferenciaindexek előfordulását összefoglaló táblázat (1. táblázat): 

 
 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 

i01 Meg-

kérlel, 

kérünk

         

i02 Thomas 

Mann 

(TÉ-

GED) 

(TE) 

(téged) 

(te) 

ülj le 

(te) 

(te) 

veled 

Te jól 

tudod, 

a költő, 

mondd 

Hans 

Castorp 

madame 

Chau-

chat 

szava-

don, 

(te) 

mesélj 

emel-

vén: 

‘mi-

közben 

emeled’

(te) 

fölol-

vas-

hatol 

ha te 

szólsz 

(Te) 

Foglalj 

helyet. 

(Te) téged, 

egy 

európait 

i03 (mi) 

közénk 

(nekünk)

(nekünk 

is) 

mi, 

velünk 

együtt, 

együtt 

vagyunk 

veled 

agyunk, 

vagyunk

lássunk

magun-

kon 

(a mi) 

szívünk

temettük

el 

mi … 

kérdez-

zük,  

(velünk)

ránk, 

közénk 

(mi) ne 

lohad-

junk, 

férfiak 

marad-

junk 

mind 

ember 

(marad-

junk) 

(kö-

rünk-

ben) 

(nekünk) Mi 

hallga-

tunk, 

fehérek 

közt  

(=kö-

zöttünk) 

i04 ne menj 

el, 

itt vagy 

velünk 

együtt, 

egymás 

nélkül 

itt 

(ahol 

együtt 

   Foglalj 

helyet. 

(Itt 

vagy.) 

(Itt 

vagy.) 
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 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 

i04 ott 

legyél, 

Ülj le 

közénk 

(=KINE-

TIKUS 

kapcso-

lat) 

s együtt 

vagyunk 

veled 

mind-

any-

nyian 

 va-

gyunk) 

     csak 

éppen 

néz 

i05 mesélj 

(=A- 

KUSZ-

TIKUS 

kapcso-

lat) 

mondd 

el, 

mesélj 

arról 

sose 

lódít, 

az iga-

zat 

mondd, 

ne csak 

a való-

dit 

 Párnás 

szava-

don át 

nem üt 

a zaj, 

mesélj 

arról 

kérdez-

zük, 

fölol-

vas-

hatol 

Arról 

van szó, 

ha te 

szólsz 

 Kezdd 

el a 

mesét 

szépen. 

(Hall-

gatjuk a 

mesét.) 

i06 az éj 

(=VIZU-

ÁLIS 

kapcso-

lat) 

 a fényt, 

amelytől

világlik 

agyunk, 

… 

egymás 

nélkül 

sötétben 

va-

gyunk, 

itt ez 

estén 

hadd 

lássunk 

át ma-

gunkon

itt ez 

estén 

a gyász-

tól 

(=’feke-

tétől’) 

    lát ma 

itt 

fehérek 

közt 

egy 

európa-

it. 

 
1. táblázat 
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