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A különkiadás elé

A Magunk c. kollégiumi kiadvány elég hosszú múltra tekint
vissza; és "magunkról", a mi életünkről ad tudósitást.
A mult az 1967-es évvel kezdődik. A lap egyaránt fóruma az
egyéni próbálkozásoknak, alkotásoknak; kollégiumi munkánk különböző területeinek; közösségi életünk kisebb, nagyobb eseményeinek.
A különkiadás sem uj fogalom az újság történetében.
Az elsőévesek üdvözlése és fogadásaként 1968 óta minden szeptemberben 1/2 számmal kö3zönti a lap gólyáinkat.
A jelenlegi különkiadás egy ujabb kezdeményezés első lépését jelenti. Ez is "kivételes" alkalom most, hiszen kollégiumi
munkánk uj műhelye jelentkezik ebben a számban a szakkollégisták munkájának bemutatásával.
A szakcsoportokban folyó önképző munka jelentős része
összkollégiumi munkánknak; fontosnak tartjuk, hogy közelebbről
is megismerjük. A különkiadás azonban nemcsak - s nem elsősorban - eddigi eredményeiket kivánja bizonyitani; azt szeretnénk,
hogy a még nem szakkollégisták is betekintsenek ezeknek a kis
szakmai közösségeknek az életébe, izelitőt kapjanak tevékenységükből.
Egyetlen szám kevés ahhoz, hogy minden szakcsoport munkáját megismerhessük. Ezért ,hogy a kép teljesebbé váljék, a
szakkollégisták tevékenységét figyelemmel kisérjük, a következő szakkollégiumi különkiadásban a többi szakcsoport munkájáról számolunk be.
Reméljük, hogy a szakkollégiumi különkiadás néhány év
múlva már nevet és rangot is jelent a Móra kollégium életében.
Ha ez igy lesz, s kezdeményezésünk folytatásra és lelkes folytatókra talál, akkor a különkiadás értelme és tartalma realitás.

Vályi Zsuzsa
m-ped.szakos tanárjelölt

Szakkollégiumunkról
... a szakkollégium nemcsak a
kollégiumi mozgalom fejlődésének
egyik lehetséges perspektívája,
hanem perspektíva minden egyes
kollégista számára is. ... épp
azért lehet a kollégiumok fejlődésének perspektívája, mert minden
kollégistának távlatot nyit." /1.

Több éves múltra tekintenek
vissza kollégiumunkban
azok a kezdeményezések, ameiyek a szakmai tevékenység, az
önképzés mind ujabb lehetőségeinek feltárásával és felhasználásával kapcsolatosak. A tervek és kivitelezésük
irányitő gondolata az a felismerés volt, hogy az egyetemi oktatással párhuzamosan a kollégium biztosithatja a
legmegfelelőbben a megszerzett ismeretek elmélyítését,
kiegészítését.
A szakmai önképzés formáinak különböző szintű - szervezett, de önmagukban mégis elszigetelt - változatai alakultak és módosultak az évek során. Ezek a próbálkozások
vezettek el egy olyan rendszer kialakításának szükségességéhez, amelyben egységes irányitással hosszabb távlatra is folyamatosan valósulhat meg a magasszintü szakmai
tevékenység.
A kollégium ösazmunkóját, a kollégisták növekvő szakmai igényeit elemezve ugy láttuk, megértek a feltételek
ahhoz, hogy szakkollégiumot hozzunk létre, a korábban is
biztositott művelődési, önképzési lehetőségek uj tipusu
rendszerével.
1972. őszén kollégiumi aktivaülés vitatta meg és fogadéi a szakkollégium megszervezésének tervezetét. Kidolgozását az ország néhány olyan kollégiumában tett látogatások,
tapasztalatcserék előzték meg, ahol már régebben működik
szakkollégium.

Az 1972/73-aa tanévben kisérletl jelleggel dolgozott a
szakkollégium. 32 kollégista hat szakcsoportban végezte
munkáját, amelyeknek egy-egy választott diákvezetője volt.
Ezt az évet tapasztalatok gyűjtésére szántuk. Pontosítottuk számos elméleti és gyakorlati kérdésre - a szakkollégiumi munka módszerére, a felvétel feltételeire - vonatkozó elképzeléseinket.
Közösen vitattuk meg a szakkollégium Szervezeti Szabályzatának tervezetét, amelynek végleges formáját a tanév végére a rektorhelyettes hagyta jóvá.
A kisérletl évet azzal a biztos tudattal zárhattuk, hogy a
szakkollégium valóban a legjobb eredményeket biztositó
formája a kollégiumban szervezett szakmai önképzésnek.
Ezt igazolta az 1973/74-es tanév kezdetén a szakkollégiumba jelentkezők megnövekedett száma is. 62 hallgató
/50 móra kollégista, 2 József Attila kollégista, 2 eötvös
kollégista, 2 szegedi és 6 albérletben lakó hallgató/ kérte felvételét hat különböző szakcsoportba.
A felvételi kérelmeket a szakkollégium vezetősége /a
szakcsoportok diákvezetői, a szakkollégium titkára valamint a kollégiumi tanár/ egyénenként birálta el.
Ennek során igyekeztünk maradéktalanul eleget tenni a Szervezeti Szabályzatban kidolgozott feltételeknek, elsősorban
a következőknek: "A szakkollégiumba az a hallgató kérheti
felvételét, aki a JATE Móra Ferenc Kollégium tagja; legalább II. éves, a felvételt megelőző évben a tanulmányi
átlageredménye 4,00 vagy ennél magasabb és társadalmi tevékenysége valamint emberi magatartása ellen kifogás nem
merült fel." /2.
A szakkollégiumnak jelenleg 36 tagja van. 14 kollégista, mi
vei nem érték el a kötelező tanulmányi átlagot, a azakkollé
gium vezetőségének engedélyével vehet részt az órákon, 12
nem móra kollégista pedig kültagként látogathatja azokat.
A szakkollégisták az évkezdő szakkollégiumi gyűlésen
szakkollégiumi leckelanot kaptak, amely a szakórákon végzett munkájukat igazolja, s annak konkrét minősítésére is
lehetőséget ad.
A szakkollégiumi szakórák heti 2 órás foglalkozások formájában zajlanak, az egyetemről felkért oktatók irányításával.

A szakcsoportok munkamódszerére általánosan jellemző,
hogy a hallgatók az oktató irányításával, rendszeresen
és részben önállóan dolgoznak. A kislétszámu csoportok
lehetőséget adnak arra, hogy a szakkollégisták elsajátítsák a tudományos kutatási módszereket, behatóan foglalkozzanak egy-egy tudományos részterülettel, ezzel is
megalapozva a választott hivatás későbbi gyakorlását elősegítő kutatómunkát.
A szakkollégisták önálló, alkotó jellegű tevékenysége a
Tudományos Diákkörök munkájához is pozitivan kapcsolódik: szélesiti azok kutatási területét, alapot teremtve
mind ujabb tematikájú tudományos diákköri dolgozatok megírásához.
A szakkollégiumi órák jellege valamennyi szakcsoport
esetében különböző, közös viszont a foglalkozások tudományos igényessége.
A szakkollégium jelenleg működő 6 szakcsoportjából négy
a kísérleti évben megkezdett munkáját folytatja, két szakcsoport pedig ebben a tanévben alakult meg, uj tematikával.
A szakcsoportok munkáját röviden a következőkben mutathatnánk be:
A "Mai orosz nyelv" szakcsoport az orosz nyelv morfológiai és lexikai problémáit vizsgálja a magyar nyelv szemszögéből. Az egyes alkérdéseket a csoport tagjai egyénileg dolgozzák fel, majd az órán kerül sor az adott téma közös megbeszélésére. A tudományos, elemző munka a szakórákon Dr. Pete István docens irányításával folyik.
Ebben a tanévben alakult meg a "Német nyelvi stiluselemző" szakcsoport. Tagjai a szakórákon a német nyelvi kifejezés sajátosságait vizsgálják irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő, politikai stb. stílusokat képviselő szemelvényekben. A módszer lényege e szakcsoportban is az adott
anyag többsiku felbontása az egyéni elemzések számára, majd
a referátumok alapján az órákon történő összegzés. Kiemelen
dő szempont, hogy a foglalkozások kizárólag német nyelven
folynak, Dr. Gerhard Meier, a német tanszék lektorának veze
tésével.
A "Mai magyar munkásmozgalom" szakcsoport elmúlt évi mun

káját folytatja, bizonyos szükitéssel. A magyar munkásmozgalom történetének a kezdetektol 1945-ig való áttekintése után, most a mai magyar munkásosztály helyzetének elemzése áll kutatásuk középpontjában. Munkájuk része az MTA Tört.tud. Intézete által irányitott, a munkásosztály helyzetének országos igényli szociológiai felmérésének. A szakcsoport tagjai a szociológiai, szociográfiai jellegő elméleti képzés lezárulása után a Szegedi Gumigyárban végeznek majd felméréseket. A feldolgozott anyagokat a Tört.tud. Intézetbe továbbitják. A munka
során a csoport tagjainak lehetősége nyilik az anyag bizonyos szempontú feldolgozására is, szakdolgozat és egyéb
pályamunkák formájában. A szakcsoport tanárvezetője
Dr. Somlyai Magda tudományos főmunkatárs.
A "Kriminológia - kriminálpszichológia" szakcsoport már
a kisérleti évben is működött. Tagjai joghallgatók. Konkrét
tudományos kutatómunkájuk megkezdése előtt pszichológiai
alapképzésben vesznek részt. Az elméleti jellegű foglalkozásokon a személyiséglélektan köréből dolgoznak fel irodalmat, különös tekintettel a személyiségzavarok, a társadalmi /jogi/ elvárásokkal ellentétes magatartásformák kérdéseire. A szakcsoport munkájának irányítására Dr. Fonyó
Antal egyetemi tanárt kértük fel.
A "Pedagógia" szakcsoport tagjai ebben az évben uj kutatási területet választottak. Munkájuk az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatán alapszik. A csoport tagjai nevelési helyzeteket elemeznek, együttes helyzetfelvételek
alapján. Az esettanulmányokat elméleti tudományos szinten,
szakirodalom feldolgozásával a foglalkozásokon bővitik ki.
A csoport tanárvesetője Dr. Veczkó József adjunktus.
Már második éve működik a szakkollégiumban a "Modern műelemzés" szakcsoport is. Munkájának célja a mai magyar lira
egy-egy alkotásának elemző vizsgálata, a vers és a költői
egyéniség teljesebb megértése. A szakcsoport tagjai az elemzendő anyag többszempontú felbontása alapján, önálló referátumokkal ké szülnek az órákra, ahol az összegzések során
értékes módszertani és irodalomelméleti ismereteket kapnak.
A szakcsoport munkáját Dr. Vörös László adjunktus vezeti.

A szakórákon kívül a szakkollégisták heti 2 órás nyelvi
képzésben vesznek részt - a két nyelv szakosok kivételével.
A többség német és angol nyelvet tanul, kezdő ós középhaladó szinten.
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A szakkollégium keretein belill "a nyelvtanulás nem önálló
cél, hanem az eredményes szakmai munka végzéséhez megszerzendő eszköz". /3.
A szakkollégisták, komoly tudományos tevékenységük mellett
részt vesznek a kollégium egészének munkájában is, elsősorban
a tanulmányi, kultúrpolitikai és szervezési-politikai területeken. Arra törekszünk, hogy a szakkollégisták szakmai,
módszertani képzésüknek és képzettségüknek megfelelően olyan
társadalmi, közéleti tevékenységet folytassanak, amely az
egész kollégium közössége szempontjából is hasznos , előrevivő.
Feltétlenül számithatunk a szakkollégistákra az alsóbb évesek rendszeres tanulmányi segítésében, nyelvtanfolyamok vezetésében
valamint az X. éveseknek a szakkollégiumba való előkészítésében. fiz utóbbi konkrét formáinak kidolgozása folyamatban van, annak érdekében, hogy a szakkollégium már meglévő keretei között a tartalmi munka színvonalát folyamatosan emelhessük.
Természetesen, az eredményes szakkollégiumi munkához bizonyos objektív feltételek biztosítása is feladatunk. E téren
még számos nehézséggel küzdünk. A szakcsoportokat vezető tanárok az órákat társadalmi munkában látják el. /A nyelvórákhoz a lektorátus biztosit fizetett tanárokat./
Két szakszemináriumi termünk felszerelése hiányos. Több magnetofonra, lemezjátszóra, Írógépre és komolyabb kézikönyvekre lenne szükségünk. Ezeket a problémákat lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk folyamatosan megoldani.

A szakkollégium létrejötte több éves kollégiumi munkánk
eredménye. annak kifejezője, hogy a szakmai önképzés, a
szakmai, módszertani tájékozottság, a jó szakemberré válás
mind több kollégista igényévé válik.

A szakkollégium léte, a az ebből adódó aktuális feladatok összkollép;iumi munkánk távlatát is jelzik, hiszen:
"a szakkollégium magába foglalja a kollégiumi munka egészét,
természetesen magasabb szinten", s ezzel perspektivát nyit
a "Kiváló Kollégium" cim elnyeréséhez. /4.

Srankó Klára
német-orosz szakos tanárjelölt
a szakkollégium titkára

Szakirodalmi hivatkozások:
1. Az V. Országos Kollégiumi Konferencia
/Az Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség
tájékoztatója/; Budapest 1973.
Pusztai Ferenc: A szakkollégium elvi kérdései
2. A JATE Móra Ferenc Kollégium Szakkollégiumának
Szervezeti Szabályzata; 1. pont
3. lásd 1. pont
4. Az V. Országos Kollégiumi Konferencia
/Az Országos Felsőoktatási Nevelósi Munkaközösség
tájékoztatója/; Budapest 1973.
Dr. Tóth Gábor: Az V. Országos Felsőoktatási Kollégiumi Konferencia beszámolója
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Ebben a rovatunkban - mint azt cime ia jelzi - a
szakcsoportok munkájába szeretnénk időről-időre betekintést nyújtani.
A szakkollégisták tevékenységéről valóban reális képet akkor adhatunk, ha ők maguk mutatkoznak be - dolgozataikkal, tudományos munkájuk eredményeit rögzitő részelemzéseikkel.
A rovat első bemutatottjai : Bsresi Csilla II. éves
magyar-angol szakos hallgató, a "Modern műelemzés" szakcsoport tagja, valamint Biró Katalin II. éves magyarpedagógia szakos szakkollégista a "Pedagógia" szakcsoportból.
Móricz Irén IV. éves joghallgató , a"Kriminol ótria-kr i mi nálpszichológia" szakcsoport vezetője pedig a szakcsoport
eddigi munkájáról, elvi és módszertani jelentőségéről
ad összegzést.
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FÖLTÁMADT

PIROS

CSIZMA

Petőfi Sándor születésnapjára

Lélekzenditő asszonylábon
sólyomideg-varrottasan
föltámadt piros csizma kisért
megostorozott délibáb
orra vasának újhold a minta
szögeinek csillagmező
ugy szikrázik egyetemes télben
hogy tébolyog itt legalul
ahol mi fekszünk behavazva
sebzetten, csonkán éktelenül
üres a bölcső, a harctér teljes:
balsors-csinálta babákkal néma
s föltámadt piros csizma a sikon
szivünk dombjának duvadja már
végzet-igézte agyunkon táncol
sarkantyúzza a dögöket is
mit akar, mit akar, azt akarja
szeresse ez a nagy havu ország
kövesse holt és eleven
föltámadt piros csizma kisért
aki hordja, ki az a barna?
könyökölj fel a hóban é3 látod
nem Júlia a sikon, de más
a Géniusz keresi Sándort, sarka
rúgja a tölgyet, dől róla a dér
s ahol a dárdák és lángok állnak
medvebundás győzők kezében
világos vérrel meging a pohár
föltámadt piros csizma a sikon
eszelős látomás csak?

hát nem szebb az újjászületés
hó-alatti kárhozatunknál?
lélekzem a télben, fohászkodom
föltámadt piros csizma, csak zaklass
te irgalmatlan édes, te fényes
csikorogd széjjel a szivünk havát!

/ A számozás a vers szerkezeti egységeit jelöli/
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Nagy László: Föltámadt piros csizma c. versének elemzése
a képrendszer szempontjából

Mielőtt a részletes elemzésbe kezdenénk, a vers képrendszerének felépítéséről a következőket mondhatjuk el. A vers
épitőelemei kontrasztok, ezek egyrészt állóképek, másrészt
az ellentétes elemek váltogatásán keresztül a vers előrehaladó mozgást is végez.
Az elemzés érdekében a költemény kisebb egységekre tagolható, ezek egymásba kapcsolódásából bomlik ki maga a vers. Az
egységek - egy-két kivétellel - egybeesnek a versszakokkal,
ami jelzi a költő tudatos épitkezését.
A vers első szerkezeti egyáége tehát azonos az első versszakkal. Fontos helyzeti, szerkezetbeli szerepe van, előlegezi a vers további kibontását, igy annak elemeit is sajátos módon tartalmazza már.
Az első egység helyzeti funkciójából tehát következik, fontos előre- és visszautalási rendszere van. Az előreutalások
vannak jelen nagyobb számmal, s mind azt sugallják, valami
föltámadt, élni, hatni kezd. A készülődés, előrefeszülés e
kénéi sajátos módon mind mozgással asszociálhatók. Az előreutalási rendszer legerősebb eleme a föltámadt piros csizma képe, az újrakezdést legegyenesebben a "föltámadt" ige
sugározza. 3gyben mint az előreutalások magva, visszautalást is tartalmaz, hiszen a föltámadás előzménye a készülődés-újjáéledés ellentéte, a halál. A föltámadt piros
csizma képen belül a csizma emberi mozgáshoz asszociálódik.

A piros szin ugyan nem mozgásképzet, de szinten az újjászületéssel asszociálható. A niros szin képzetének alakulását látjuk míg a továbbiakban. ügyéiként a "föltámadt piros csizma"
kéü igen fontos a vers felépülésében, egysegeinek ösazetartója, természetesen a vers többi képéhez, eleméhez való viszonya
mindig cnás és más lesz a vers előrehaladó fejlődése következtében.
Vizsgáljuk meg az előreutalások hasonló töltésű elemeit, amelyek azonban az előbbinél homályosabb, áttettebb módon kapcsolódnak a rendszerbe.
Egyben szintén mozgásképzetek hordozói. Ide tartoznak:
asszony láb
sólyomideg: itt a sólyom kelti a mozgás asszociációját.
lélekzenditŐ:nem annyira mozgás, inkább hang képzetével
kapcsolható össze, valahogy azonban ez is történés, illeszkedik a mozgás képzetéhez.
Az előreutalások mellett az első egység egyetlen visszautalást
tartalmaz /a már emiitett kettős szereoü "fültámadt" jelzőn
kivül/, a "megostorozott" kifejezést. Erős utalás ez arra,
hogy a megéledés, megujuló próbálkozás nem egyszeri, hanem
sokszori ismétlődés, s eddig szenvedések, kudarcok kisérték.
Láttuk, az első egység eloreutaló elemei mozgásképzetekhez kapcsolódtak. Vizsgáljuk meg ezt a mozgást közelebbről! Szempontunk a mozgás terér.ek kijelölése legyen. Ez az első egységben
alapvetően a bizonytalanság közegében történik. Ennek ellenére az előbbi szemüontból kétféle mozgást különböztetünk meg:
a/ finom, apró uozg-'st: ilyen képzeteket hordoz az "asszonyláb", "csizma" kén
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b/ tag, nagyivü mozgást. Ilyen képek:
"sólyomideg" , a sólyom szárnyalásának asszociációjával,
"l'ílekzenditő"; ez a kép igen fontos, bizonytalanságában,
ki nem bontottságában is eloreutal a mozgás terére: lelki történés voltára. A vers első szava is egyben, igy
fontossága helyzeti értéke és az emiitett rejtett utalás miatt i^en nagy.
A vers első egységét még egy ellentétpár szempontjából is meg
kell vizsgálnunk. /Termesz¿tesen eddig is ellentétpárokkal volt
dolgunk./ az a kontraszt szintén a bizonytalanság közegében
jelentkezik, halványabb, nem olyan erősen kibontott, mint a későbbiekben, de mar jelen van. Az erős és a finom

lágy képek

közti ellentét ez, sajátosan épül fel; minden sorban megtalálható ugyania az ellentétpár mindkét eleme, még sorrendjük is
ugyanaz.
erőa, feszes képek

lágyak, finomak, bizonytalanok

lélekzendi tő

aaszonylábon

aólyomideg: itt az ideg

varrottasan

kifeszítettsége kelti az
erő képzetét
feltámadt piroa csizma

kisért

megostorozott /: az os-

délibáb

tor, akárcsak az ideg,
szintén a kifeszitettség képzetét kelti
Az erőt, feszessé~et suyársó képek előreutalást jelentenek, hiszen hogy a mcgujulást hordozó tényező, nevezzük ezt jelképesen
a "csizmának" - erőt sugároz, utalás küzdelmének lehetőségeire.
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Ennyiben a " megostorozott " jelző is előreutal; mivel erős ellenállás ellenében megujuló nekifeszülés maga is csak erős, küz
delemre elszánt lehet. Hogy a kontrasztba állitás a lágyság-finomság-bizonytalanság képeivel történik, s mindez még a csizma
képzetkörén bellii, a megujulást hozó erő ellentmondásosságát
mutatva jelentkezik, ez elsősorban ennek az erőnek lelki-szelle
mi, igy bizonytalanabb, megfoghatatlanabb voltára utal. Akaratunkból, vágyainkból született, valóságos léte is

kérdéses

\

ezért. A "délibáb", a "kisért" szavak direkt módon is utalnak
a fenti összefüggésre. Mint már emiitettük, a kontraszt nem
olyan erős, nyilván, hiszen a csizma-képzet ugyan ellentmondásos, s ez szüli a bizonytalanság erős jelenlétét az első egységben, de ellentmondásai nem feloldhatatlanok, s ezért nem is
olyan élesen szembeállítottak.
Nézzük most már a vers második egységét, a második versszakot.
Itt már az előbbi bizonytalanságot a vers előrehaladó szerkezete következtében erősebb kontrasztok váltják fel.Egyben az
ellentétes elemek élesebb szembeállításának oka, hogy az ellentét itt már nem a "csizma" képzetkörén belül van, hanem
ez van szembeállítva a mi világunkkal. Természetesen az is a
vers előrehaladó szerkezetéből adódik, hogy sor kerül immár
ennek a szembeállításnak a kibontására. Vizsgáljuk meg tehát
a második egység ellentétpárjait!
Az első egységben is megjelent ellentét - ott a mozgásra vonatkoztatva jelentkezett - a tágasság, sz'ikösség ellentéte.
Itt azonban mór ez is eresebben van jelen. Az ellentétpár
először a csizma k'.pzetkörén belül -jelenik meg, az első egy
séghez hasonlóan. Az ellentét pólusai sorról sorra jelen
vannak a m'.sodik egység első két sorában

szűkösség

tágasság

orra vasa

újhold

szögei

csillagmező

Nem véletlen az ellentétes elemek sorrendje sem; a szűkösségtől a tágasság

felé haladunk, hogy az ellentmondásosságból

ujabb egység szülessen, immár egyértelműen a tágasság jegyében. Ezt az egységet a harmadik sor képviseli:
Ugy szikrázik egyetemes télben
A "csizma" ellentmondásosan, s előttünk születő tágasságával
szemben ezután jelenik csak meg a "mi" szűkössége, szoros
körülhatároltsága. Pontos megnevezéssel jár ez együtt; a mi
többes szám első személyü személyes névmás használatával,
másrészt pontos helymeghatározással is; "Itt", "legalul".
Azt mondhatjuk, a csizma-kép kezdeti ellentmondásossága ebben az egységben a "mi"-re való vonatkoztatásból adódik.
Látjuk tehát, bármilyen erős is a szembenállás az ellentét
pólusai között, azok áthatják, befolyásolják egymást a dialektika törvényei szerint. Ezzel a csizmaképzet ellentmondásosságának másik elemét is megkaptuk. Az első versszakban azt
mondtuk, ennek oka a történések részben lelki jellege.
Az ellentétpárok hasonló áthatását látjuk a mozgás-képzetek
esetében is. Ugyanakkor az előző egységhez viszonyitva a kontrasztosság itt is jóval eró'sebb. Az első szerkezeti egységben
egyértelműen csak mozgás képzeteket láttunk, ha bizonytalan,
nem-körülirt mozgásokat is. Itt viszont a mozgás mellett
megjelenik a mozdulatlanság képzete, természetesen a "mi"-re
vonatkoztatva, ellentétben a "mi"-vel szemben külső erőt képviselő "csizma" mozgósitó hatásával.
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mozgás /csizma-kép/
tébolyog

mozdulatlanság /"mi"/
fekszünk

Az ellentétes elemek egymásrahatása itt ugy jelentkezik, hogy a
csizma mozgása, amint saját egyetemességéből kiszakad, s a szűkösséggel kerül kapcsolatba, maga is bizonytalan, kisszerű mozgássá válik.
Az erő - erőtlenség ellentétpár is megjelenik, akárcsak az első
szerkezeti egységbin, természetesen szorosan összekapcsolódva az
előbbi ellentétpárokkal. S igy, áthatva az egyetemesség-szűkösség ellentététől, ugy is fogalmazható, mint a teljesség /erő/
és csonkaság /erőtlenség, gyengeség/ ellentéte. Természetesen
az "erő"-képek a "csizmához", az erőtlenség-képek pedig a "mi"hez kapcsolódnak.
teljesség /erő/: /"csizma"/

csonkaság /erőtlenség/:/mi/

orra vasa
szögei
de a "szikrázik", "egyetemes"

sebzetten, csonkán, éktelenül

képek is erőt, sebezhetetlenséget sugároznak, az "újhold"
kép a maga kerekségével kelt
hasonlóan erőképzetet.
Az erő-képzetek hasonlóan az első szerkezeti egységhez, itt is
előreutalnak, sőt az újhold kifejezés közvetlenül is hordozza
az "uj" melléknevet. A gyengeség-képzetek ugyanakkor

implicit

módon visszautalnak, a tehetetlenség oka a harcok hozta pusztulás .
Láttuk tehát az éles szembenállást a "csizmának" mint külső,
tőlünk idegen tényezőnek ereje s a "mi" képviselte gyengeség
között.
A következő kisebb egység a harmadik versszak, mindössze két
sor, már nem az előbbi kontraszt további kibontása. Inkább a
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"mi" közelképe, kivülről történő lefényképezése. Az, hogy ez
még egyelőre külső közelítéssel valósul meg, annak a vers továbbépülése szempontjából jelentősége van:
A harmadik szerkezeti egység egyben a "mi" előtörténetének erősebb kifejtése is, s igy ismét fontos visszautalás hordozója.
Előreutalást is tartalmaz; a két elem egymásra vonatkoztatása
sajátos módon oldódik meg, igazodva ahhoz a sajátos helyzethez,
ameddig ö vers fejlődése során eljutottunk.
Még ebben a kétsoros egységben is észrevehetünk egy sajátos
mikromozgást. Az első sorban ellentétes elemek kerülnek egymás
mellé:
Ur^^a^bölcs

harctér teljes

Az ellentétek egymasra vonatkoztatása, kapcsolatuk kibontása a
második sorban történik meg;
balsors-csinálta

babákkal néma

Az első sorban még nem tudtuk tehát, mi a kapcsolat az üres
bölcsők s a harctér között, most látjuk, a harctereket borítják be a "babák". Természetesen itt nem harctérre kivezérelt
csecsemőkről van szó; a kérdés sokkal bonyolultabb, s elsősorban az előre- és visszautalási rendszer szempontjából van
jelentősége.
Lássuk ezt a rendszert!
előreutalás

visszautalás

üres a bölcső

a harctér teljes

babákkal néma

balsors-csinálta

A visszautalás képei itt hangsúlyozottan okát adják a "mi" tehetetlenségének. S az előreutalások itt ennek a tehetetlenségnek jövőre vonatkozó megfogalmazásai.
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I^y az előző szerkezeti egységhez képest meg is fordult az
előreutalások töltése, jelentősége, egyértelműen negativvá
vált, hiszen most a "mi" világival kapcsolódott össze.
Ezért van az, hogy a "bölcső", a "babák", újjászületést
hordozó képei ellentétes értelmet nyernek; a bölcső üres,
á babák némák. A néma melléknév visszautal a vers első, igy
hangsúlyozottan kiemelt szavára, a "lélekzenditő" kifejezésre, a vers elején megindított folyamat, mozgás megtorpanása az ellentétes hangképzetekkel is jelzett.
Ha most a két utolsó egységnek a vers szerkezetében elfoglalt helyét vizsgáljuk, a következőket szögezhetjük le.
Megtörtént itt a külső mozgató

tényező, a "csizma" és a "mi"

kiélezett szembeállítása, különbségük egyelőre még abszolút,
feloldhatatlan. Ebből adódik, hogy a harmadik egység előreutalási rendszere egyértelműen negativ; a "csizma" meg külső idegen volta miatt nem képes feltámasztani a "mi" sebesült, csonka világát. A második és harmadik egység előreutalási rendszerének kapcsolata jól mutatja tehát, hogy a
vers lendülete lefékeződött; nem az erőtlenség, hanem a
nagyfeszültségű, egyelőre fel nem oldott ellentétek jegyében, hogy aztán további fejlődését éppen ezeknek az ellentéteknek a feloldása biztositsa.
Ez azonban már a következő szerkezeti egységben történik,
amely azonos a negyedik versszak első négy sorával. A vers
továbbfejlődése szempontjából fontos, itt keriil sor a "csizma" mozgási körének pontosabb meghatározására. Ebben az egységben is megjelenik a föltámadt piros csizma kifejezés,
mint az egység mindenre szétsurárzó magja, de immár más vonatkoztatási rendszerbe elhelyezve, mint a második egységben láttuk.
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A mozgás helyének kijelölésével ismét megjelenik a tágasság szűkösség ellentétpár, azonban egységükben, nem ellentétükben.
Az ellentétes elemekből az egység ismét szemünk előtt alakul
ki, hiszen a vers szerkezete legapróbb elemeiben is dinamikus.
Ez a szerkezeti egység a tágasság képzetével nyit; amely külső, tőlünk idegen tágasság még az előbbiek értelmében: a "csizma" mozgási köre még a "sikon" van:
föltámadt piros csizma a sikon
A következő sortól kezdve azonban váltás történik, a tágasság
már nem áll szemben mereven a belső világgal, asszimilálódik
ahhoz, igy kitágitva a belső világ szűkösségét. A "csizma"
Szivünk dombjának duvadja már
A már időhatározószó is hangsúlyozza, az ellentét feloldása
szemünk előtt zajlott le.
Már tehát itt a történések helye, a megujulás lehetőségei a
belső világban adottak, innen támadt a kivánsá^, s ezt képviseli a rnegujitó, mozgósító erő, a csizma-kép. Utaljunk
vissza a lélekzenditő jelzőre, s annak előrejelző funkciójára, amely pontosan ezt a belső-külső azonosságot sugallja.
Ugyanakkor a külső világból itt átkerültünk

a belső világ-

ba, hogy immár az ellentétpárok ezen a mozgási körön belül
jelentkezzenek. Megegyeznek ezek az előbbi kontrasztokkal
/ a második szerkezeti egység kontrasztjaival/, de már nem
éles, merev a

szembenállásuk, létrejött az ellentétes ele-

mek egysége, szintézise.
Megjelenik igy a mozgás-mozdulatlanság ellentétpár.
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mozgás

mozdulatlanság

/csizma/ táncol

végzet-igézte agyunkon

sarkantyúzza

a dögöket

A fenti ellentétpártól itt nehezen választható el az előrevivő
erő és a tehetetlenség, bénaság kontrasztja. A csizma "duvad",
ez egyértelműen erőképzet, agyunk azonban "végzet-igézte", s a
"dögöket" kifejezés szintén a tehetetlenség képzetével

asszoci-

álódik.
A mozgó, élő és a mozdulatlan, holt kontrasztja jelentkezik habár lehet,hogy ez belemagyarázás - sziv - agy képpárban is,
a sziv meleg-élő, az agy valahogy a hideg képzetével asszociálható. Nem is szólva arról, hogy itt "sziviink dombjáról" van
szó a sikkal szemben, s ez valahogy szintén a teljesség, erő
képzeteivel hozható kapcsolatba. /Hasonló töltésii volt a második egységben az újhold kifejezés./
S mivel, mint láttuk, a

külső mozgató erő belsővé, lelkivé,

szivünk dombjából fakadóvá változott, s igy már velünk azonos,
tőlünk nem idegen erő, lehetséges a megujúlás, föltámadás.
Az erő és gyengeség képei egységbe kerülnek, a holtból, dermedtTgyengéből a belső-lelki azonosság révén élő, erős, előremutató születhet. Ennek az egységnek jegyében áll a 'ers
következő szerkezeti egysége, a negyedik versszak utolsó
három sora. Ez, hogy számontartsuk, az ötödik egység. Ismét
előrehaladást jelent a vers szerkezetében, a "csizma" velünk
való azonosságának kimondása után sor kerül "céljainak" tisztázására. Az egység önmagán belül is hasonló mikromozgást
végez, mint amire már többször is láttunk példát.
A csizma céljainak kimondása igy a bizonytalanságból kinövő
biztonság, a "célok" megvalósulásában való hit a hangsúlyos.
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Hogy a bizonytalanság,azért mindvégig ,jelen van, az nem véletlen, okait már többször emiitettük. Az ötödik szerkezeti

egy-

séget inditó sor tehát kibontja a bizonytalan, ráadásul kétszeri kérdezés után a célok biztos-hitü megfogalmazását:
mit akar, mit akar, azt akarja
S a célok további megfogalmazásában már ismét részleges nézőpontváltozás van. Láttuk, az előző szerkezeti egységben a mozgások, szinhelyévé a belső világ vált, mintegy magába

asszimi-

lálva a külsőt is. Itt a váltás részleges elkülönülést jelent a
külső és belső világ között: nagyhavu országról van szó, s a tőle különböző "csizmáról". Azonban az alapvető egység, azonosság
nem szűnt meg, csak tovább gazdagodott, s egyben tágult is, a
megujulást valóban szivünk dombjának duvadjai hordozzák, de ebben a "mi"-ben benne van az ország tágassága is. Belső energiák
és az "ország" újjászületésének lehetősége azonosult itt egymással. Ezért mondhatjuk, a mozgások szinhelye tágult, de előbbi bensőségét nem vesztette el. A vers igy nevezhető hazafias versnek,
ugyanakkor sajátosan modern hazafiság is ez, a bensőség legteljesebb azonosulásával.
Az ötödik szerkezeti egység szintén kontrasztokból épül fel,
azonban már az egység - azonosság jegyében. A kontrasztot itt élet és halál ellentétpárjai hordozzák, s mindkét sorban jelen van
az ellentétpár mindkét eleme
élet

halál

szeresse

nagyhavu

kövesse eleven

holt

Az ellentétpár elemei az elemzett egység-azonosság értelmében
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maguk is egységben oldódnak fel, lehetővé válik a holt megelevenedése.
A következő, hatodik szerkezeti egység azonos a vers ötödik versszakával. Összefogó eleme újra a föltámadt piros csizma képe.
A vers előremozgó fejlődésében fontos a "csizma" kilétének tisztázása, miután velünk való azonosságáról, "céljairól" tudunk mór.
A kérdés egészen közvetlen módon fogalmazódik meg:
föltámadt piros csizma kisért
aki hordja, ki az a barna?
A piros, a barna erős szinei egyben a válaszból is hordoznak már
valamit, a csizmát viselő erejét, lendületét közvetítik. Csöppnyi
rejtett bizonytalanságot csak a kisért ige hordoz, az előbbi
erőképekkel ellentmondásos egységben, de itt az előremutató tényezők a fontosabbak. Ebben a szerkezeti egységben ismét ujabb részleges nézőpont-változás történik, részleges elkülönülés a két, külső
és belső erő, a "csizma" és a "mi" világa között,
könyökölj fel a hóban és látod...
... a Géniusz keresi Sándort.
Az elkülönülés mellett természetesen ott van az azonosság, és ez
a domináns, a Géniusz keresi Sándort. Ennek a részleges különbségtételnek megvan a maga oka. Sor kerül itt a "csizma" külön
jellemzésére, válaszként az előbb feltett kérdésre, másrészt a
"mi" táborán belül is részleges differenciálódás következik be.
A csizma-motivumon belüli pontosabb meghatározás, elhatárolási
nem Julla a sikon, de más
A Géniusz keresi Sándort.
Ez olyan ellentétpár felállitása is egyben, amellyel találkoztunk
már. Itt ismét a csizma-motivumon belül jelenik meg a gyengeség és
erő ellentéte, hiszen Júlia a nőiesség, finomság, s vele szemben
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a Géniusz az erő, méghozzá előremutató erő. Utaltunk már arra, hogy
a csizma-motivumon belül az erő - gyengeség kontraszt megjelenéaének egyik oka a caizma-képzet lelki-azellemi volta, az, hogy egyelőre caak akaratlan látomáaban létezik. A vera előre mozgó fejlődése aorán azonban az ellentétpár itt már más előjellel kerül elő.
Itt alapvetően az erő képzete dominál, aőt a gyengeségé eluta8itást
nyer. S az erő forrása éppen az, ami eddig a bizonytalanságé - gyengeségé volt; a szellem ereje ez, a mindig megújuló, mindennél erősebb emberi akaraté, a "Géniuszé".
Láasuk a "mi" táborán belüli differenciálódést! A Géniusz Sándort
keresi köztünk, s hogy köztünk van, azt most tudjuk meg. Ismét
erőa, előremutató motívum ez, hiazen Petőfi Sándor egyéni példája
talán legerősebben képviseli a belső vilgának azokat a tartalékait,
duvadjait, amelyből a nagyhavu ország megéledhet. A vers alcime
eddig is hordozta ezt az információt, a mo8t közvetlen megfogalmazást nyert. 3 mivel köztünk van Sándor, igy a Géniusszal Sándorhoz
hasonlóan eljegyzett valaki, igy részleges elkülönülés is van a "mi"
táborán belül, a költő itt nem többes szám első személyben fogalmaz,
egyéni jellegű felszólítása is;
könyökölj fel a hóban és látod
A szerkezeti egységnek az előbbivel szorosan összefüggő része a
versszak utolsó négy sora. Talán külön egységként is kezelhetnénk,
hiszen fontos állomás a vers előre mozgó fejlődésében. Itt ujabb
tisztázásra kerül sor, ki ellenében folyik a harc a megújulásért.
Hiszen hogy ellenséggel kell megharcolni, az nem vitás, a vers
viaszautalási rendszerében eddig is el volt rejtve az információ.
A "megostorozott", balsors", "végzet-igézte", kifejezések, a harctér képe, ahol mi fekszünk behavazva, csak múltbeli összecsapásokra
utalt, s igy az ellenséges erő homályos, bizonytalan maradt,
/ld. "balsors',' "végzet"/ Most szemünk előtt megjelenik az ellenség, s talán egy uj összecsapás is, legalábbis ennek lehetőségei.
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Láttuk a csizma-képzet változását, s ezzel kapcsolatban az erő-motivum kibontását, itt immár egyértelműen az erőt, biztonságot hordozó "csizma" ütközik meg az ellenséggel. Ez szintén az erő-képzetekkel társultan kerül elénk, a kérdés ellentmondásosságáról
még beszélünk. Az összeütközés feszültségét mindenesetre alapvetően az erő képei hordozzák
"csizma"

"ellenség"
tölgyet

rúgja

dárdák, lángok
győzők
Az ellenség-motivumon belül a "győzők kifejezés ismét rejtett
visszautalás; nem uj ellenség áll előttünk, hanem eddig homályban
maradt végzetünk, bukásaink okozói, a győzők. Ez előreutalést is
jelenthetne egyben, hiszen mi sem természetesebb, minthogy az eddigi győzők ezután is győztesek maradnának. Hogy nem igy lesz, arra
a győzők erejének ellentmondásossá válása utal, nagyfeszültségű
kontrasztban győző voltukkal.
Az egyes ellentétpárok azonban itt már nagyon is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, igy az előbbi ellentmondás a mozgáeképzeteken
belül, mintegy ezekre kivetülve jelentkezik. A kontraszt itt
igen erős, a csizma-kép a mozgással társul, az ellenségé a mozdulatlansággal. Az erőnek ez a kétféle megjelenése, a

mozgásra

vonatkoztatva egészen természetes, hiszen az "ellenség" a megtartó, a "csizma" a fölforgató, változtató erő. Tehát, a csizmakép, mint eddig is, mozgáshoz asszociált:
sarka rúgja
dől róla a dér
Az ellenség mozdulatlanságának képzetköre ellentmondásos, az
ellentmondás kibontása azonban szintén dinamikus. Igy először a
mozdulatlanság-erő kéneket idézzük:
dárdák és lángok állnak
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Az "állnak" ige közvetlenül utal a mozdulatlanságra, a főnevek
hasonlóképpen, ámbár közvetettebben teszik ezt. A "láng" ugyan
mozgás-képzettel asszociálható, azonban a "dárdák" mozdulatlan,
helyes egyenessége valahogy magához hasonltja a "lángok" képét,
igy azok is mintegy megmerevednek, az ellentétpár másik eleme ez
tán következik, a győzők megtartó erejének mozdulatlanságában
megjelenik a bizonytalan, sőt megingd mozgás:
... meging a pohár...
A mozgásképzeteken belül kialakuló ellentmondás egyben rejtett
előreutalás is az összecsapás kimenetelére, hiszen az erőviszonyok áttett ábrázolása.
Az előbbi ellentétpár vetületeként, attól ismét alig elválaszthatóan a hideg - meleg kontrasztja is megjelenik, itt. A csizmaképnéj, a vers egészén végighúzódott a kontraszt, a "c3izma" szivünkből kelt, piros, meleg életet hordoz, szemben a behavazott
tél dermedtségével.
Ami itt uj, az a meleg-motivum megjelenése és ellentmondásossá
válása az ellenség vonatkozásában.
Ahogy az erő -mozdulatlanság képei az ellenséghez tartoznak,
ugy a meleg -biztonság képei szintén; megtartó meleg ez, szemben
a "csizma" hidegbe életet lehelő, változtató melegével.
így:
lángok /méghozzá védelmező dárdákkal együtt/
medvebundás
Azonban ez a fajta biztonságos, védő meleg képzet a mozgásképzetekkel együtt átvált a szerkezeti egység végén. A pohárban világos vér van, ami utalhat a győzők győzelmének nem teljes voltára
a vesztesek vére világos, erejük el nem vehető, meg nem szerezhe
tő erő. Másrészt, ha nem is fogadjuk el ezt az összefüggést,
annyi mindenképpen áll; az életet - erőt hordozó kép, a véré,
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világos, s ezzel a meleg-képzethez bizonytalanság társult.
A vers hetadik szerkezeti egysége a következő két kisebb versszak, azaz négy sor, két kérdőmondatot tartalmaz. Eddig a vers
előrehaladó, ellentmondásokból kibomló mozgását követhettük soron,
most azonban, mikor pedig már az összeütközés várható alakulására
is történt a képrendszerben rejtett utalás, a vers lendülete lefékeződik. Az erős megtopanás egyben a kétségek nyilt megfogalmazása, s hasonlóképpen a hitnek is. Ujat ez az egység már nem mond,
az eddig rejtetten létező ellentmondásokat, a hitetlenséget, s
hitet immár közvetlenül mondja ki. A két ellentétes elem egymáshoz
való viszonyát természetesen a versben eddig elrejtett információk
határozzák meg. A visszarántó - bizonytalan kérdés tehát:
föltámadt piros csizma a sikon
eszelős látomás volna csak?
A bizonytalanság forrása itt ismét a csizma-kép látomás voltával
függ össze, aminek megváltozott töltéséről az előző egységben már
beszéltünk. Azonban épp ez az előbb már kibontott jelentés határozza meg a látomás értékét, a kétkedés után az igenlés kimondását. Ugyanez szintén kérdés formájában hangzik el. Itt ismét az
ellentétpárok egymásra hatásáról van szó, az igenlést is befolyáeolja az újra felbukkant kétkedés, hogy annál erősebb legyen
a hitetlenségből kinövő hit energiája:
hát nem szebb az újjászületés
hó alatti kárhozatunknál?
Itt ismét befejeződhetne a vers. üégsem ér véget. Utolsó, nyolcadik egysébe nár ujat az ellő tét pár ok kaoooolutáról ae.n mond,
azoibn ér.el íile^ .lotiváljj hit'ti'tat a", uj jáa-n Uatéa'-jaa, akárcsak az előző ogyaég or'is i.iwulsusai.
Itt ismét

vált a kamera, az egyaóg ja;yében ugym, 13 a 'csizma",
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külső mozgató és belső világ között ismét részleges elkülönülés jön
létre. Ennek oka, akárcak a hatodik egység esetében. Sándor nevének emlitésekor, a megujulást óhajtó, annak lehetőségeit is
magában foglaló individuum hangsúlyozott jelenléte, s az, hogy
a belső lehetőségek ugyan adottak, de a belső világ azért ellentmon
dásos, s a feladat megvalósítása még előttünk áll. Az eddig elvontan ábrázolt belső világ helyett itt tehát megjelenik a legszemélye
sebb bensőség, maga a költői én. A különbség képlete tehát:
"csizma"

költői én
lélekzem
fohászkodom

csak zaklass

A különbség mellett természeteden ismét hangsúlyos a szoros azonosság. Ez egyrészt azzal is kifejezést nyer; nemcsak a belső világ, a csizma-kép is most válik közvetlenül személyessé, amit az
egyes szám második személyü felszólítás hordoz.
Az azonosság hordozói nagyrészt mozgásképzétek, a személyes én,
s a csizma-kép is élénken kötődik a mozgáshoz; az "én" lélekzik,
fohászkodik, s kéri, igényli a csizma zaklatását, mozgató hatását. A mozgások tehát nemcsak azonos irányúak, előremutatók, hanem összehangoltak is. Pontos visszautalnunk, amig az azonosság
belső világ, s belőle kelt mozgatója között meg nem valósult, addig a mozgásképzeteken belül az ellentétpárban jelentkezett, mozgás és mozdulatlanság kontrasztjaként.
Itt is megjelenik élet és halál ellentétpárja, egységükre, a halálnak életbe való átcsapására azonban már előbb is láttunk példát a versben
élet

halál

lélekzem

a t élben

Ugyanakkor is a ;t megjelenik a csizma-motívumon belüli kettősség,
a keménység - erő és a lágyság - finomság ellentéte:
te irgalmatlan édes
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Itt a csizma-kép belső ellentmondásosságának azonban más oka van,
mint az eddigiekben; az előbb elemzett azonosság - különbség ellentmondásosságából adódik. Irgalmatlan, mert tőlünk részben különböző, rajtunk, dermedtségünkön erőszakot tevő, s édes, mert
belőlünk sarjadt, velünk azonos.
A költemény utolsó sorában ismét vált a kamera, hogy a legszemélyesebb indulatokat kitágitsa, elhelyezze a közösségében, a "mi"
világában, amelynek határai, mint láttuk, országnyi, nemzetnyi
tágasságura szélesithetők.
Ugyanazt a képletet találjuk még itt, mint az előbb, ismét a
halál életbe való átcsapásának lehtőségére vonatkozik
élet

halál

szivünk

havát

csikorogd széjjel

ellentmondásos belső világ

Csizma

különbségük' razonosságuk
Egy szót még a vers időbeliségéről Láttuk előre- és visszautalás!
rendszerét, ennek alakulását. A visszautalási rendszerre a mult,
föltámadásaival és kudarcaival, mindvégig jelen van a versben, s
egysége a múltbeli próbálkozások ritmikus jelenbeli ismétlődésétől
elválaszthatatlan. A múltbeli kisérletek s kudarcok körül azonban nem egy közvetlenül is megjelenik a versben, természetesen
igen rejtett, finom utalással. A magyar történelemnek ezek a versbe rejtett eseményei időbeli rendben követik egymást. így a harmadik egységben megjelenő balsors kifejezés utalás a Himnuszra, a
bölcső, s vele együtt a holtak képe talán a Szózatra is, tahát a
reformkorszak, Kölcsey és Vörösmarty idejére.
Az ötödik egység sándort idézi, s a szabadságharcot, A világos
vérrel kifejezésbe ugyanitt beleérezhetjük Világos eseményeit.
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De rejtetten, képrendszerével, a hó alól kelt élet képeivel
jelen van Balassi, a kuruc bujdosó énekek, Ady "Géniusza" is. S
nem véletlen, hisz a szellem, gondolat erejének eddigi megtestesülései. Mi több, a vers végén maga a költő is megjelenik, saját
költészetét a nemzeti kultura és történelem leleven áramába állitva.
Különösebb összegzésre azt hiszem nincs szükség, a vers bonyolult ellentmondásokból kibomló rendszere, motívumainak több oldalról történő megmutatása nem redukálható le konklúzióra: önmagáért
beszél.
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