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A „mitopoézis” fogalmáról
(Bevezet  gondolatok)

Disszertációm címadó idézete József Attila 1933-ban született költeményéb l, A
csodaszarvasból való. Mondai hagyományunk Arany regéjében megénekelt gímszarvasa úgy
idéz dik meg ebben a versben, mint a múlt szertefoszlott reménye, az s haza
feltalálásának beváltatlan ígérete – és mint a vágy ma is velünk él , tünékeny, titokzatos
tárgya: Tisza mellett, Duna mellett, / az a szarvas itt legelget. // Ázsiai nehéz szaga / ázott
pusztán füstöl tova / s aranysz re, mikor illan, / gyári füstön általcsillan. // Kortyolgat az ég
tavából, / villó aggancsa világol  / ága-boga tükörképe / csillagvilág mindensége.  József
Attila másik versében Arany a növényi létezés „poéziséhez”, a teremni muszáj  parancsához
való h séget testesíti meg; költészete, mely megkötötte, term re fordította a futó id
homokját, az ínség és hontalanság századának gyermeke számára aranytartalék és menedék:

Hadd csellengünk hozzád, vagyonos Atyánk folyamodik el djéhez a költ  mindnyájunk
nevében (Arany, 1933).
Már csak a két idézett költemény is jelzi, hogy  volna létjogosultsága egy olyan
disszertációnak, amely e két életm  érintkezési pontjait állítaná a középpontjába. Jelen
tanulmányaim azonban nem ennek a koncepciónak, komparatisztikai szándéknak a jegyében
születtek. A két Arany-balladát, illetve a József Attila-költeményeket tárgyaló írások két
önálló fejezetet alkotnak – a megközelítés horizontja, elméleti bázisa azonban mindkett ben
azonos. Az alcím „mitopoézis” terminusával arra az asztrálmitikus hagyományban rzött
„rejteki tudásra” kívántam utalni, amelynek segítségével elemzéseim során e m vek
mindezidáig felderítetlen mélyrétegei és egymással való összefüggései tárulkoznak fel.
Egyúttal körvonalazva azt is, hogyan közelíthetnénk új módon a stíluskorszakok határai közé
sosem szorítható klasszikus költ i életm vek közötti „párbeszéd”  kérdéséhez általában is.
Irodalomtörténeti és költészet-elméleti tanulmányaik ismeretében Aranyról és József Attiláról
egyként elmondható, hogy a „magas irodalom” éltet  forrásának a „történelem el tti” korok

vészetét, a mítoszokat, seposzokat  és a népköltészetet tekintették; mint ahogy közös
vonásuk a nyelv „nemzeti géniusza”  iránti alázatuk és elkötelezettségük is. Arannyal
kapcsolatban irodalomtörténeti közhely, hogy nemzeti eposzunk megírásával – szinkrónban
az európai romantika mítosz-felfogásával – fényes középkorunk és homályba veszett

störténetünk rekonstruálására, a nemzet mitikus emlékezetének újraélesztésére törekedett.
Vázlatos voltában is teljes költészet-tipológiájában a mítoszt a népköltészettel kapcsolja
össze: „A mítosz nem egyéb, mint a klasszikus népek mondája” – állapítja meg. A népmesék
alfajait az égi és földi szüzsé-típusok hierarchiája alapján rendszerezi; a sort a „jelképesbe
játszó” mitikus tündérmesékkel kezdi, mint amelyekben „a mesét költött népek vallásos hite
vagy természetr li nézete rejlik”. (Válogatott prózai munkái, Helikon, Bp. 1968. 949-950.)
József Attiláról ugyancsak tudnivaló, hogy esztétikai krédójának kulcsfogalma a tárgyak
„közös lelkét” felidéz tondi, melyb l a költ i ihletet származtatja, s hogy a költészet
forrásának és sformájának a képteremt  mítoszokat tekinti: „A képzelet addig csapongott
kép után a képtelenségben, míg meg nem teremtette a míthoszokat. A lélek (azaz a tondi P.
Á.) pedig a legnagyobb szükség okából átlényegül ihletté, amely a szemlélhetetlen világegész
helyébe szemlélhet  m egészet alkot” – olvashatjuk 1930-ban írott Babits-esszéjében (Az
istenek halnak, az ember él).

Kutatói érdekl désem homlokterében az állt, hogy az elemzett m vek epikai, illetve lírai
(mikro)szüzséje és költ i metaforikája miképpen válik olvashatóvá és értelmezhet vé a
hozzájuk társítható asztrálmitikus szimbólumok analógiás nyelvezetének, jelkészletének



segítségével. Kezdett l tisztában voltam vele, hogy ez a több ezer éves hagyomány Arany és
József Attila m vészi gondolkodásában nem olyasfajta tudatosan követett
szabályrendszerként van jelen, amely mintegy „el írná” alkotásaik jelhasználati módját.
Nyelvük kétségkívül egyéni; hangjuk – miként nagy költ inké általában is –
összetéveszthetetlen. Minden egyes m vük annak a csak rájuk jellemz  útnak a lenyomata,
ahogyan rátalálnak a (mitikus) valóság nyelvbe kódolt alapjeleire, meglelve bennük a
szimbólumteremtés kulcsát – József Attila kifejezésével élve a „keletkez  szót”.

Irodalomszemléletem alakulására az elmúlt huszonöt év során dönt  hatással voltak Pap
Gábor országos hír  „szabadegyetemének” m vészet- és m vel déstörténeti kurzusai,
népballada- és népmese-elemzései. Disszertációm elméleti bázisa az a „földtörténeti lépték ”
id szemlélet és vizsgálati mód, amelyet a 80-as évek közepén a Cantata profanát (a kolindát
és a bartóki zenem vet) csillagmítoszi keretben értelmez  tanulmányában dolgozott ki. 
nyitotta fel a szememet arra, hogy az adott m  képnyelvére való ráhangolódást miképpen
segítheti el  az asztrálmitikus szimbólumok ismerete, és viszont: hogy ez az önmagában is
szemléletes metanyelv miképpen telít dik a m elemzés során élettel, többletjelentést generáló
szimbolikus referenciával, és válik anyanyelvi szinten olvashatóvá, mint teljes világképet
közvetít  szerves jelképrendszer.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ugyanebben az id szakban (a hetvenes-nyolcvanas évek
fordulóján) személyesen is megismerhettem a néprajzos Lük  Gábort: estébe hajló vasárnapi
beszélgetéseink során  kapatott rá az analógiás gondolkodás ízére. Tanúja voltam, ahogyan
sokszor éveken át meditált egy-egy honfoglaláskori lelet sajátkez leg méretarányosan
felnagyított ábrája fölött, óvatos feltételes módban helyezve melléjük a dobozaiban gondosan
elraktározott közel- és távol-keleti párhuzamokat. Az  példája ékesen bizonyította számomra,
hogy az alkotó fantázia „költ i” szabadsága és a tudományos egzaktság következetes szigora
szerencsés esetben nem kizárja, hanem feltételezi és er síti egymást.

Disszertációm alcímének „mitopoézis” terminusát a filmrendez  és kultúrtörténész Jankovics
Marcellt l kölcsönöztem, aki az ókori mítoszok világa és a középkori képz vészet és
irodalom jellegzetes m fajai – a mondák, mesék, legendák – közötti kapcsolat, a tovább
hagyományozódó asztrálmitikus szemléletmód kutatójaként tudomásom szerint nálunk e
szóösszetétel meghonosítója volt. A hetvenes évek közepét l számos munkájában alkalmazza
a mítoszok „képes beszéde” és a képalkotó költ i nyelv közötti genetikai kapcsolat és/vagy
strukturális hasonlóság jelölésére (lásd legutóbb A szarvas könyvének 46. oldalát; Csokonai,
Debrecen, 2004.). M elemzéseim során engem úgyszintén az a meggy dés vezetett, hogy a
költészet a kultúra mitikus „ snyelvének” nem csupán a szókészletét örökli, hanem a
mítoszok szövegvilágának világkép-alkotó  grammatikáját és poétikáját is. Vagyis azt a
koherens gondolkodásmódot, melynek révén e szókészlet elemei a mitikus szemlélet
reprezentánsaként válnak a m vészi szöveg alkotó elemeivé.



Mitikus és/vagy metaforikus?
(Költészetelméleti kitekintés)
Értekezésem nem módszertani tanulmány; ennélfogva a „mi a mitopoézis?” kiterjedt
kérdéskörének és könyvtárnyi szakirodalmának szisztematikus tárgyalását nem tekintettem
feladatomnak. Mindazonáltal számos helyen idézek olyan mértékadó huszadik századi
teoretikusokat – Paul Ricoeurt l és Gustav Jungtól Mihail Bahtyinig, Alekszandr
Potyebnyától és Olga Frejdenbergt l Igor Szmirnovig és Thomka Beátáig – akik a

elemzéseim során újabb és újabb aspektusból megfogalmazódó alapkérdést, a kultúra
mitikus „ snyelvének” és racionális újkori nyelvezetének viszonyát elméleti megvilágításba
helyezik. Hadd emeljem itt ki Jurij Lotman és Borisz Uszpenszkij oroszul 1973-ban publikált
tanulmányát (magyarul: Mítosz  név  kultúra. – ford. P. Á. In: Kultúra és Közösség,
1988/1), melyben a szerz pár arra mutat rá, hogy az emberi kultúrát és civilizációt a
kezdetekt l mindmáig a „kétnyelv ség”, a mitologikus és a racionális tudat kett ssége
jellemzi: ahogyan a mitologikus tudat világképi dominanciájával jellemezhet  etnikai
csoportokról elmondható, hogy a hétköznapi életben differenciált m veletekre képesek a
logikai rendszeralkotás terén, a modern civilizált társadalom köznapi és m vészi beszéd-
megnyilvánulásairól ugyancsak elmondható, hogy rendre föllelhet ek bennük a mitologikus
gondolkodás sémái és elemei. M elemzéseim során az igazi kérdés azonban számomra az
volt, hogy van-e átjárhatóság, létrejöhet-e valódi dialógus e két egyidej leg létez  tudatforma,
eltér  jelhasználati mód, karakteresen különböz  nyelvi szisztéma között. A fenti
tanulmányban erre nemleges választ kapunk: a mítoszok világképe a világ leírásának
másfajta, nem-mitologikus modelljére elvileg lefordíthatatatlan – állítják a szerz k. A világ
mitologikus leírása, mely az izomorfián, a közvetlen és egyértelm  azonosításon alapul, nem
hozhat létre költészetet. A költ i képalkotás generátora e felfogás szerint a metaforizáció,
vagyis az áttételes jelentésképz dés és az alternatív értelemtulajdonítás, minek következtében
a költ i szövegb l az „egyértelm ” mítosszal ellentétben többféle jelentés, „üzenet” olvasható
ki.

Költ ként és m elemz ként szerzett tapasztalataim azonban korántsem igazolják ezt a
koncepciót. Meglátásom szerint a költ i kép létrejöttének mindenkori feltétele a mitikus tudat
mélyrétegeinek aktivizálódása, melynek hatására az izomorfikus (analógiás) szemléletmód
válik dominánssá. A metaforizáció, vagyis az áttételes, többértelm  jelentés létrejötte ehhez
az els dleges aktushoz képest  másodlagos (ami azonban nem jelenti azt, hogy a
metaforizáció aktuális formája ne volna meghatározó egy adott költészet poétikai karakterére
és újdonság-értékére nézve). Hadd idézzek erre egy eklatáns példát, Weöres Sándor
feln tteknek (is) szóló „tankölteményét”, mely a maga játékos módján arra vezeti rá az
olvasót, hogy a költészet képteremt  potenciálja akkor is a mitopoétikus gondolkodásban
rejlik, amikor a metaforikus gondolkodás átvitt értelmének izgalmát felfedezve látszólag
elfordulunk ett l a forrástól, és – miként a köznapi racionális logika evidenciájára el ször
rácsodálkozó gyermek, a „kisokos” –, megkérd jelezzük, vagy akár meg is tagadjuk azt: Ha
a világ rigó lenne, / Kötényemben  fütyülne, / Éjjel-nappal szépen szólna, / Ha a világ rigó
volna. // De ha a világ rigó lenne, / Kötényembe nem is férne, / Kötényem is honnan volna, /
Ha egész világ rigó volna?
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a költ i képalkotás terén a huszadik század legnagyobb
költ inél – így József Attilánál is – valójában két ellentétes tendencia egyidej  érvényesülése
figyelhet  meg: egyfel l a mitikus izomorfia univerzális kiterjesztése, a „minden mindennel
azonos” poétikai radikalizmusa, másfel l a metaforizáció áttételes voltának, gyakorta
illogikus többértelm ségének, a „senki és semmi nem azonos önmagával” elvének az
abszolutizálása,, s vele annak a végletes (ön)iróniának az eluralkodása, amely a lírai „én”
identitás-válságaként és/vagy elt néseként interpretálható. Vegyük például József Attila



Medáliák cím  költeményének negyedik darabját, melyben arra figyelhetünk föl, hogy az
önmegszólító formával a költ  a mitikus és a metaforikus szemlélet „karambolát” egyúttal a
lírai „én” hollétének (kiben- és mibenlétének) egzisztenciális drámájaként, a ki zetés és/vagy
hazatalálás alternatívájaként exponálja: Lehet, hogy hab vagy, cukrozott tejen, / lehet, hogy
zörej, meredt éjjelen, / lehet, hogy kés vagy ónos víz alatt, /, lehet, hogy gomb vagy, amely
leszakad  // a cselédlány könnye a kovászba hull, / ne keress csókot, ez a ház kigyúl, /
hazatalálsz még, szedd a lábodat  / füstölg  szemek világítanak 

A kardinális kérdés számomra József Attila költészetét és a huszadik század költészetét
tekintve általában is az, hogy a lírai „én” e drámai kétnyelv sége révén, a mitikus és a
metaforikus ön- és világkép dialógusát animálva hogyan képes a megújulásra? Hogyan hoz
létre e kétféle nyelvb l egy harmadikat, mely a megújuló emberi min ség (a teoretikus
Kovács Árpád kifejezésével élve az alkotói folyamat során létrejöv  „versszubjektum”)
kifejez dési  formája, beszédmódja, régi-új lírai nyelvezete lesz?

A dolgozatomban elemzett Arany-balladák esetében a kétnyelv ség kérdése másként vet dik
fel: a mitikus és a racionális világkép dialógusaként, illetve – közkelet  stíluskategóriákkal
élve – a költ i látásmód szürrealizmusaként és/vagy realizmusaként.  Mert mir l is van szó
például a Vörös Rébék esetében? Induljunk ki abból a feltételezésb l, hogy Arany a ballada-
indító népmondai töredék mitikus átváltozás-motívumát, az öregasszonyból varjú
metamorfózist Vörös Rébék általment a / Keskeny pallón, s elrepült ) próbálja meg itt egy
életképi szinten is koherens, realisztikus földi cselekményben kibontani. Ám paradox módon
éppen ez a vélhet  alkotói szándék teszi folyamatosan érzékelhet vé a mitikus dimenziót, a
való „égi másának” jelenlétét. Ez a „kétnyelv ség” a ballada nyolcadik szakaszában válik
nyilvánvalóvá; itt van ugyanis a mitikus és a racionális tudat ütköz pontja: a cselekménynek
az a fantasztikus fordulata, melyet Arany a reá jellemz  bölcsességgel a népi „szóbeszéd”
körébe utal: „Tudjátok, mi az eset? / Pörge Dani egy varjút l tt, / S Rebi néni leesett .
Bármilyen meglep , de a korábbi szövegváltozatok tanúsága szerint Arany számára
egyáltalán nem volt evidens, hogy a megl tt varjú és az eltalált vénasszony (avagy igazából
fordítva? – a megl tt vénasszony és az eltalált varjú!?) sorsa ezen a ponton kettéválik. A költ
el ször ugyanis a racionális megoldás felé hajlott: „Szól a puska, halva már; illetve: El se
hessen, pukkan bár: / Zupp, madár! . S ha ezek mellett a – varjú halálát konstatáló – verziók
valamelyike mellett marad, a történet mitikus „égi” dimenziója – a telibe talált madár
“mennybe menetele” – végképp elsikkadt volna. De nem így történt; s elemzésem során ez
indított arra, hogy a ballada földi értelemben „fantasztikus” cselekményének „égi mását”
keressem, abban a reményben, hogy ott lelhetem meg a kulcsot: azt a kozmikus konstellációt,
melyr l közmondásaink tanúsága szerint e „szürreális” népmondai töredéket is ránk
hagyományozó eleinknek még biztos ismeretei voltak – lásd:  Bakot l tt ; Eltalálta szarva
közt a t gyit". Utóbbi közmondás kozmikus referenciáját – azaz a lövés eredetileg nem
negatív, hanem az élet újraindítását célzó pozitív jelentését – szemlélteti az alábbi ábra, IV.
Károly német-római császár és cseh király kódexéb l a Nyilas–Bak–Vízönt  csillagképek
ábrázolása. Ha folyamatábraként próbáljuk e három képet összeolvasni, minden er ltetés
nélkül adódik a cselekmény általam javasolt „mitopoétikus” interpretációja, amely –
bármennyire is paradoxnak tetszik – eloszlathatja a realista életképi olvasat szintjén keletkezö
„balladai homályt”:



„Arany immár úgy tudott tekinteni a magyar folklórra, mint a 20. századi m vészek a
megújulást ígér  afrikai m vészetre” – írja a Vörös Rébék l Szörényi László –, megítélésem
szerint teljes joggal. – Majd így folytatja: „[balladaköltészete] minden tételes vallási és
filozófiai rendszert l elszakadva […] kereszténység-, s t görögség-el tti prelogikus világ-
látomást, világképet támaszt föl és örökít tovább.” Két balladaelemzésemmel reményem
szerint sikerült hozzájárulnom Arany világirodalmi rangú költ i epikájának
újraértelmezéséhez: a költ  történelmi-, s t történelem el tti korszakokon átível
„transzhisztorizmusának”, mitopoétikus költ i gondolkodásának feltárásához.

A fejezetek tematikus áttekintése
(Eredmények és perspektívák)

Els  tanulmányomban Arany Vörös Rébék cím  balladáját vizsgálom. A szem
kulcsmotívumának kett s (‘mag’ és ‘látószerv’) jelentéséb l és ambivalens jelképiségéb l
kiindulva, majd a címszerepl  állat-alteregójához, a varjúhoz kapcsolódó mitikus képzetek
történeti változását (fehér Nap-madár→károkozó fekete madár) nyomonkövetve  arra a
belátásra jutok, hogy a ballada konfliktus-szituációja az asztrálmitikus hagyomány évköri
modelljét alapul véve a termékenység–terméketlenség jegytulajdonság-párosát kijelöl  Rák-
Bak tengelyre vetíthet  (ennek jogosultságát támasztják alá a rák-kár palindromát játékba
hozó közmondásaink is). Mindezek alapján a m vet olyan kétesélyes megváltástörténetként
értelmezem, melynek végkifejletében – a halott Pörge Dani szemét magának követel  varjú-
asszony jelenetében – drámai módon tárul fel a földi értelemben lezáratlan cselekmény tétje:
az elsötétülés vagy megvilágosodás, fényelnyelés vagy fényfelszabadítás alternatívája.
A másik Arany-ballada, a Tengerihántás cselekményét – ellentétben a szerepl k földi
végzetére fókuszáló korábbi értelmezésekkel – a szerelem mennyei beteljesülése fel l
közelítem meg. Tuba Ferkó és Dalos Eszti égi nászának helyszínét (támaszkodva a költ
jegyzetének néprajzi adalékára is) a Tejúttal azonosítom, amely a nemzeti üdvtörténet mitikus
helyszíneként Arany eposzában, Az elveszett alkotmányban és  tervezett Csaba-trilógiájában
ugyancsak kulcsszerepet játszik. Olvasatomban a földi szerelem kudarca  nem Tuba Ferkó
tragikai vétségéb l, a h tlenségéb l fakad, hanem abból a mindkét nem számára kedvez tlen
konstellációból adódik, amely az id  kozmikus „kizökkenése”, a precessziós csúszás folytán
immár kétezer éve gátolja a teremt  er k földre áramlását. A cselekmény asztrálmitikus
interpretációja új megvilágításba helyezi a m faji specifikumot is: meglátásom szerint e



ballada az si dramatikus formák örököseként a termékenységet el mozdító rítusok funkcióját
veszi át,  a történetmondás aktusának ritualizálása révén avatva be hallgatóságát  az égi és
földi szerelem misztériumába.

Els  József Attila-tanulmányomban a Talán elt nök hirtelen / akár az erd ben a vadnyom
kezdet  költeményt újraértelmezend  arra keresem a választ, hogy a (vad)nyom „kulcsszó”
miként olvasható az életm  kontextusában; nem a lírai „én” elt nését teoretizáló hermenutikai
interpretáció m szavaként, hanem azon korábbi költemények fényében, melyekben a Cantata
profana átváltozás-motívuma, illetve a mitikus szarvas alakja megjelenik. Egyrészt a bartóki

l függetlenül (Er södik; A csodaszarvas), másrészt, a Bánat és a Talán elt nök hirtelen
esetében, a kolinda két fordítás-variánsára reflektáló költ i megnyilatkozásként (e
feltevésemet az utóbbi, 1937-ben született költeményt illet en az támasztja alá, hogy a
„hídnál csodaszarvasnyom  motívuma csak az 1936-ban publikussá vált Bartók-fordította
verzióban szerepel). A metrika és a metaforika bonyolult összjátékára fókuszáló
verselemzésem ugyancsak azt támasztja alá, hogy a Talán elt nök hirtelen a bartóki kolinda
lírai parafrázisaként értelmezhet . Olyan átváltozástörténetként, melyben a növényi-, állati- és
emberi létfokozat stációi (a kolinda szüzséjével ellentétben) többféle id rendben is
olvashatóak – a lírai „én” folyamatos útonléte és metamorfózisa révén hozva létre azt a
közvetít i státuszt, mely olvasatomban itt (akárcsak a Bánat esetében) a József Attila-i
„versszubjektum” sajátja.

Eszmélet-elemzésemben a negyedik rész aforisztikus tételsorának kvázi-lexémaként ismétl
bokra szóalakjából kiindulva Csak ami nincs, annak van bokra, / csak ami lesz, az a virág, /
ami van, széthull darabokra ) József Attila id szemléletének modellezésére teszek kísérletet
– rámutatván arra, hogy a jelen széthullásának konstatálásával egyidej leg, a költ i nyelv
teremt  potenciáljának aktivizálása révén itt a nincs l a leszbe, a kezdet kezdetének
teremtés-közegébe való visszatérés esélye is megszólaltatik. Ez az ellentétes irányban ható
kett s tendencia az asztrálmitikus hagyomány szerint  a Krisztus fellépését követ
Apokalipszis korszakában általános érvény ; ezt szemléltetem a Vízönt -paradoxon
ábrájával, mely a jelen ítélet-szituációját a Halak és a Bak térid -egysége közötti
id szakadékként  modellezi:

(Pap Gábor nyomán)



Ennek áthidalására az embert meglátásom szerint az id nek a költ i nyelvben (a fonémáktól a
szüzsé szintjéig) benne rejl  reverzibilis szemléletmódja teszi képessé, mely életképi
értelemben kétségkívül de-naturalizáló, ám mitikus eredet  szimbolikus referenciáját tekintve
a m vészi gondolkodás organikus nyelvi kódjaként m ködik. Ennek fényében új módon
láthatunk rá az Eszmélet kompozíciójára is: a nyitó szakaszban megjelen  teremt
(ég)anyaság és a záró szakaszban krisztusi stádiumába lép  (isten)fiúság csak olymódon
találkozhat, ha – mintegy a Vízönt  id szakadékát áthidalva – körkörösen visszazárjuk és
újraolvassuk a költeményt.
A Medáliákat elemz  tanulmányom mottója a jánosi Jelenések könyvé l való, utalván arra,
hogy a költemény képnyelvét, metaforikáját e bibliai el zmény fényében vizsgálom. A
párhuzam jogosultságát támasztja alá a 11. medáliában a „kölyök-királyok” számossága, mely
olvasatomban a Jelenések egy híján huszonnégy vénjét persziflálja. Az els  tíz medáliát a
„színr l színre” való látás prófétikus képességének megszerzéséhez vezet  út stációiként
értelmezem, melyek a szem megnyitásának, látóvá tételének egymásra rímel  módozatait
tematizálják. Elemzésem tanúsága szerint e költeményben bármely él  és élettelen létez  a
lírai „én” potenciális dialóguspartnere: alakmása és „szemmása”, szinesztétikus költ i
világérzékelésének „szerve”, melynek révén – ahogyan azt a 3. medália hernyó-metaforája
jelenetezi – a test→lélek→szellem útvonalát követve a tapintástól a belátásig, a világot

ködtet  Logoszig, a keletkez  „versszubjektum” centrumáig jutunk el. Végezetül, három
József Attila-tanulmányom elemz i tapasztalatának összegzéseként a költ  mitopoézisének
jellegadó vonásait a nagy Nap-év fix keresztjén elhelyezhet  evangelisták apokaliptikus
négyességével állítom párhuzamba, rámutatván a Bika-Skorpió tengely kitüntetett szerepére,
mely nemcsak a Medáliákban, de az életm  egészében is érvényre jut.

A függelékben olvasható utolsó, rövidebb terjedelm  tanulmányom centrumában a szó igei
és/vagy névszói eredetének nyelvelméleti kérdése áll, amely – az alany és az állítmány si
egységének hipotézisét megfogalmazó mottó tanúsága szerint – József Attila mitopoetikus
nyelvszemléletében ugyancsak kardinális kérdésként merült fel. A Genezis könyve és a
Halotti beszéd nbeesést jelenetez  szövegrészét elemezve, az övék  kett s, igei és névszói
olvasatából kiindulva arra a feltételezésre jutok, hogy az enyém, tied, övék... birtoklást
kifejez  szóalakokat olyan szinkretikus el zményeknek tekinthetjük, melyekben az igei és a
névszói paradigmatika alaki egybeesése az (alma)evés és  a énné válás drámai
egyidej ségének nyelvtörténeti vetülete, manifesztációja - üdvtörténetileg is visszaigazolva a
költ  hipotézisét, a (költ i) szó keletkezésér l vallott felfogásának létjogosultságát.

Vázlatos áttekintésem összegzéseként hadd idézzek két jelent s huszadik századi
gondolkodót: „Minden pillanat új és teremt ” – hirdeti Henri Bergson; a kultúra
folytonossága „örök visszatérés” a kezdetekhez – állítja Mircea Eliade. Jelen
tanulmányaimban reményem szerint sikerült megtalálnom egy olyan a néz pontot, amelyb l e
szemléletmódbeli kett sség, illetve a közöttük lév  ellentmondás feloldhatóvá válik. Arany
János és József Attila mitopoézise olvasatomban modell-érték  példája annak, hogy Janus-
arcú korunkban, a Krisztus fellépésével kezd  Vízönt -korszak ítélet-szituációjában a
„szemléleti világegész”  visszahódítása nem képzelhet  el másként, csak úgy, ha felismerjük a
kezdet és a vég drámai egyidej ségét, nyelvünkbe kódolt múltunk megtartó erejét és teremt
potenciálját – szellemi megújulásunk egyedüli esélyét.
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Közéleti tevékenység:
– A 2004-ben alakult IKON-csoport tagjaként  részt vettem a gödöll i Szent István
Egyetemen 2005. január 7-8-án tartott Virrasztás a nemzet árvájáért cím  összm vészeti
rendezvény megtervezésében és lebonyolításában, melyet a József Attila-emlékév
nyitányának szántunk. Animátora voltam a Jókai Annával, Ladik Katalinnal, Tóth Erzsébettel,
Nyilas Attilával és Acsay Rolanddal folytatott kerekasztal-beszélgetésnek, melyen a költ
szellemi hagyatéka volt a téma.
– A Polísz folyóirat f munkatársaként 2004 szén én kezdeményeztem és fogalmaztam
meg a Medáliák-emléknap (Homage a  József Attila) pályázati kiírását. A költészet
világnapján (2005. március 21-én) rendezett díjátadón a Medáliák fogadtatásáról és
id szer ségér l tartottam bevezet  el adást.


