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A szimbolista paradigmaváltásról 

 

Amikor Arany János megírja a Kozmopolita költészet c. versét  1877-ben, azt érzékeli az 
elsők között, hogy a magyar irodalomban valami alapvető változás következett be. 
Közelebbről érinti, hogy mitől is fordult el az irodalom, mint az, hogy mivel gyarapodott.  
Érthető, hiszen egész költői szemlélete, sőt ember- és társadalomképe kérdőjeleződik 
meg, ha az akkori „modern“ költészet szemszögéből tekintünk rá. 

A leglényegesebb eleme ennek a „modern“ szemléletváltásnak az, hogy elfordul az 
ún. nép-nemzeti iránnyal jelölt értékektől. Nemcsak, hogy nem vállalja fel a Petőfi által 
kitűzött politikai célt, hogy a „A néppel tűzön,vízen át!“, hanem lemond a magyar népi 
kultúra minden eredményéről. 

Arany János látja mindennek a súlyos következményeit, és szinte felsikolt: „Költő az 
legyen, mi népe, - / Mert kivágyni: kész halál.” 

A „modernség” első hullámának egyik meghatározó stílusiránya az ún. szimbolizmus 
volt. A megnevezés enyhén félrevezető, mert mintha azt sugallná, hogy a 
szimbolizmussal jelenik meg a szimbolikus látásmód, pedig a szimbólum az ősi kifejező 
eszköz, gondoljunk csak pl. népköltészetünk, népdalaink gazdag szimbólumvilágára.  Az 
viszont bizonyos, hogy a szimbolizmus valami egészen új szimbólumrendszert hoz. Hogy 
mi is ez az „új“, a névadás pillanatában még nem nyilvánvaló, ezért is írja Paul Valéry 
szellemesen mintegy a szimbolista  korszakot jellemezve: „ A szimbolizmus olyan 
embereket egyesített, akik azt hitték, hogy a szimbólum szónak van valami jelentése.“ A 
szimbolizmus enciklopédiája. Bp. 1984.159.  

 A szimbolisták valójában sokféleképpen és szabadon definiálták a szimbólum 
fogalmát, nem ritkán mosták össze az allegóriával ill. a mítosszal. 

A szimbólum jelkép, ráismerési jel. A görög világban a szümbolon valamiféle egymás 
mellé állított (előzőleg kettévágott) tárgy lehetett, amelynek egy-egy felét két különböző 
személy őrizhette. A tárgy maga volt a jelölő, amit viszont jelölt, a két összetartozó fél 
között megegyezéssel jött létre, így a kívülállók számára nem volt jelentése. Ezen a 
ponton tér el alapvetően a szimbólum használata az allegóriától: amíg az allegória 
felidéző funkciója mindenki számára közvetlenül jelentős, addig a szimbólumé csakis a 
beavatottak számára. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy az Arany János által észlelt 
irodalmi szemléletváltás előtt a magyar művészeti látásmód alapvetően allegorikus, és 
csak később válik lényegében szimbolikussá, akkor megállapíthatjuk, hogy művészetünk 
az exkluzivitás irányába mozdult el.  



Ha a magyar szimbolisták nem a gazdag népi szimbólumrendszerből merítenek, 
akkor felmerül a kérdés, hogy honnan veszik (át) az „új“ világ szimbólumait. Ez izgalmas 
kérdés, hiszen a szimbólumoknak mindig egy adott szimbólumrendszerben van mélyebb 
jelentésük, egy más szimbólumrendszerből tekintve  csakis felszínes jegyei tárulnak fel.  

Viszonylag könnyű dolgunk van Ady Endre szimbolikájának megértésében.  Ő maga 
tematizálta szimbólumait a legkülönfélébb formában, hol ellentétpárokban- mint 
Verecke-Dévény (értsd: Kelet és Nyugat) vagy Szajna és Tisza (értsd Nyugat és Kelet) - 
vagy akár egyes élethelyzetekben mint például: Pénz, Szerelem, Halál, Ugar, Pimodán stb.  
Vannak azonban olyan „modern“ íróink, akiknek a szimbolikája fel sem tűnik igazán, 
nemhogy valamiképpen értelmezni tudnánk. A nehézséget az jelenti, hogy meg kell találni 
azt az összefüggésrendszert, amelyben az egyes szimbolikus megközelítések 
érthetővé/értelmezhetővé válnak. 

Modern életünk egyik meghatározó tényezője a szabadkőművesség (ill. annak 
radikálisabb megjelenése az illuminátusok).  A szabadkőműves páholyok messze ágazó, 
jól szervezett  és különféle nézőpontból értelmezhető tevékenységével kapcsolatosan itt 
csak két elemet emelnénk ki: a titokzatosságot és a szimbolikus világszemléletet. A két elem 
pedig összhangban van egymással: az, hogy a szabadkőművesség valóságos szándékai 
többé-kevésbé valóban rejtve maradhatnak, nem kis mértékben szimbólumrendszerének 
(is) köszönhető. Ennek alapelemei a számok (pl. 3, 33 stb), a kocka (cubus), a fény 
kiemelt, szimbolikus jelentése (Lucifer; Nap,Arany, Kelet és az égtájak általában), a 
különböző beavatási szertartások jelentősége, a tanuló-inas-mester hármas szintű 
tökéletesédési modell, ami mögött szimbolikusan feltárul maga az életkor tagolása (fiatal-
felnőtt-öreg vagy éppen születés-élet-halál) , a beavatási szertartás eszközei: a kötény, 
mérőón és acélkanál (ami érdekes módon hasonlít majd a kommunista szimbolikában a 
kalapácsra) stb. 

Több írónk, költőnk tagja volt valamelyik szabadkőműves páholynak, így bizonyos, 
hogy a páholymunkában elsajátított szimbólumvilág közvetlenül utat talált műveikbe. 
Szinte a teljes „modern“ magyar irodalommal találkozhatunk valamely páholy tagsági 
listáján, így Ady Endre (és legközvetlenebb barátja és később életrajzírója Bölöni György, 
valamint az Ady-versek megzenésítője Reinitz Béla), Kosztolányi Dezső és unokatestvére 
Csáth Géza, Ignotus (a Nyugat egyik alapítója és szerkesztője), Karinthy Frigyes pl. mind 
szabadkőművesek  voltak. Ennek ismeretében mélyebb összefüggésében értelmezhető 
Kosztolányi kulcs szimbóluma (A kulcs c. novella) mint beavatási szertartás. Láncvers-e 
(1917) pedig nyíltan felfedi a lánc új jelentését, ami nem a szabadságra (annak kivívására) 
utaló szimbólum immár (mint pl. korábban Petőfinél), hanem  a páholyban összeforrott 
testvériség kifejeződése: „Testvérek-: itt egy lánccá összeforrva,/melynek minden egyes szeme 
lélek/és minden kapcsa szív(...) In: Kosztolányi D.: Összegyűjtött versei. Bp. 1971.. II. 266.  

Kassák Lajos, aki baloldali elkötelezettsége ellenére nem lépett ugyan be a 
kommunista pártba, függetlenségére büszke volt, 1946-ban szabadkőműves lett. A lánc-
szimbólum nála a következő kifejtett jelentéssel tűnik fel: „(...)önmagunk parancsa, hogy 



járnunk kell az utat, az árvák és özvegyek útját, mely a beteljesedések/országába vezet.” 
(Elszakítatlan lánc) In: www.nagyvárosiens.nod24.hu. 

 Kassák egész alkotói pályája a valami újat teremtés jegyében bontakozik ki, eleinte 
homályos céllal,  de hamarosan egyre világosabb irányultsággal. Építő lélek c. versében a 
jövőkép a szabadkőműves eszmeiség felvállalásában mutatkozik meg: „Nem álmodni 
szeretném a jövőt / hanem építeni fokról fokra / derék kőműves szeretnék lenni / mérőónnal és 
acélkanállal“  In: www.nagyvárosiens.nod24.hu. 

 

Márai Sándorról nem tudhatjuk bizonyosan, hogy szabadkőműves volt-e, de ha pl. 
egy korábbi, A gyertyák csonkig égnek (1942) c. regényét alaposabban megvizsgáljuk, 
valószínűsíthetjük a feltételezést.  

Első látásra a regény egy hatásos eszközökkel elbeszélt sajátos szerelmi háromszög 
leírása, úgy, hogy alig történik valami. Ami történik, amit a sujet elárul, az - mondhatnánk 
- a mesteri szerkesztés ellenére is banális, sokszor ún. ponyvaregényekben is 
megtalálható. Ha azonban eltávolodunk a történettől, a mű felszínétől, és a három 
szereplő Henrik, Konrád és Krisztina egymáshoz való viszonyát kutatjuk úgymond a 
történés mögött, a mű értelme mélyebb dimenziót kap, sőt az is állítható, hogy bizonyos 
tekintetben A gyertyák csonkig égnek kulcsfontosságú mű Márai megértésében.„ Az ember 
mindig tudja az igazat, azt a másik igazságot, melyet a szerep, a jelmezek, az élet helyzetei 
eltakarnak“ - mondja az elbeszélő és valóban a lényegest a mögöttesben, a ki nem 
mondottban vagy kimondhatatlanban érezzük. A kimondhatatlan pedig a mű mélylélektani 
rétege, annak a megértése, hogy mi  Henrik és Konrád közötti konfliktus igazi 
természete, miért emeli Konrád a puskát egykori barátjára, és mi Krisztina valódi szerepe 
kettőjük kapcsolatában. Ez a kérdés a történés szintjén nem megválaszolható, érthetetlen, 
és ez teszi a regényt nyugtalanító olvasmánnyá. Elrejtve, nagyon mélyen benne van Márai 
Sándor életének és irodalmi tevékenységének egész rejtélye. Ez a rejtély pedig az 
életrajzban gyökerező élménye a szenvedélynek, ami Márainál mindig pusztító, félelmet 
keltő, magányba kényszerítő betegség, amit csakis a gondolkodás racionális fegyelmével, a 
világról való lemondással, valamiféle aszkétikus munkavággyal lehet, ha nem is legyőzni, 
de megfékezni. Henrik és Konrád a lélek ellentmondásos, különböző irányultságát 
példázza, viszonyuk egymáshoz nem dialogikusan egyidejű, hanem monologikusan 
egymás utáni.  Konrád képviselte életelv ´találkozásukban´már mint meghaladott van 
csak jelen. A szenvedély fiatalkori támadását mint valami gyilkos fenyegetést (erre utal az 
öl--ölel szójáték is) az öregkor rendszerű védekezésével szorította vissza, ami a magány 
vállalását, a lemondást jelentette. Krisztina szerepe ebben a viszonyban valószínűleg a 
szenvedély megtestesítése, a hozzá való mindenkori viszony egyben a két magatartás 
különbségét is mutatja: a közvetlen érzékiséget amely a káoszt és a kiszámíthatatlanságot 
involválja, ill. a távolságot tartó fegyelmet, aminek egyik jellegzetessége pl. hogy Henrik és 
Krisztina napló formájában érintkeznek egymással noha fizikai értelemben egymás 
mellett élnek. Ez lényegében Márai Sándor írói munkásságának legmélyebb és 
legnagyobb hatású élménye.: szenvedély és rend konfliktusa, amit úgy tűnik lényegében 
soha nem tudott véglegesen lezárni, újra és újra megkísérelte megfogalmazni, és végül 



mindig elégedetlen maradt az eredménnyel. Hogy honnan jön a szenvedélynek ez  a 
mindent meghatározó és pusztító élménye, valójában titok maradt. Annyit tudhatunk 
felőle, amit Márai életrajzi jellegű írásaiban elárult illetve amire műveinek sokszor 
bonyolult képlete következtetni enged.  

A regénynek van azonban egy másik titokzatos rétege is, ami Márai vélhető 
szabadkőműves kötődésével hozható kapcsolatba. Kitérhetnénk a bonyolult 
számmisztikára is, de talán könnyebb mindezt bizonyítani azzal a rövid leíró résszel, 
amikor a tábornok (Henrik) vendégét (Konrádot) az étkezőbe vezeti, és ott egyfajta 
„szimbolikus“ térben vacsoráznak, beszélgetnek: 

„A hosszú asztalnál ülnek, a nagy étkezőben, melyet Krisztina halála óta nem látogatott vendég. 
A terem, ahol évtizedeken át nem ebédelt senki, olyan, mint egy múzeum terme, ahol bútorokat és 
használati tárgyakat őriznek, egy letűnt korszak jellegzetes műtárgyait. A falakat régi francia famunka 
borítja, a bútorok Versaillesből valók. A hosszú asztal két végiben ülnek, közöttük a fehér damaszttal 
borított térség közepén, kristályüvegben orchideák. A virágdíszt négy porcellán szobormű övezi, a sévres-i 
gyár négy remeke, Észak, Dél, Kelet és Nyugat kecses művészi megjelenítése. A tábornok előtt Nyugat 
jelképe áll, Konrád előtt Kelet: a vigyorgó kis szerecsen, tevével és pálmával. Porcellán gyertyatartók 
sorakoznak az asztalon, vastag, kék templomi gyertyákkal. Csak a szoba négy sarkában világítanak 
még elrejtett fények. A gyertyák magas lánggal lobognak, a szoba csaknem félhomályos.“  Márai: A 
gyertyák csonkig égnek. Bp. 1942. 78. 

Sok minden feltűnik ebben a sajátos leírásban, a négyes szám kiemelt szerepe, a teve 
,pálma és szerecsen a piramist involválja, a fény, a gyertya ,de mindenek előtt az égtájak 
szimbolikus jelentése. Röviden azt mondhatjuk, hogy itt . a szabadkőműves páholymunka 
idéződik fel. Ezen rítus szerint a „nagymester“ helye a Kelettel szembeni főhely. A fiktív 
történetben Konrád (a szenvedély, a titkolni való, a kiszámíthatatlan és kiismerhetetlen) 
foglalja el azt a helyet. Így köt össze Márai véleményünk szerint két „titkot“ ebben a 
szimbólumban, az egyik a magánszférára (szerelmi élet), a másik pedig a világszemléletre,  
ill. a társasági kapcsolatokra  vonatkozik.  Érdekes lenne összevetni a regény eme 
aspektusát a problematika filmbeli megjelenésével, pl. Stanley Kubrik Eyes Wide Shut 
(Tágra zárt szemek) c. filmjének (1999)  „beavatási“ jelenetével. Talán ez az összehasonlítás 
válasz lehetne arra a recepcióesztétikai kérdésre, hogy pl. Németországban miért lett a 
szóbanforgó regény az ezredfordulón kirobbanó siker, amíg az 50es években 
gyakorlatilag megbukott. Válasz lehetne arra a kérdésre is, hogy mennyire változott meg 
szellemi világunk a XXI. századba érkezvén. Úgy tűnik, hogy az összefüggéseket 
továbbra sem érti a nagy többség, de legalább az a szimbólumvilág, amivel immár 
nemcsak az irodalomban, képzőművészetben és a zenében , hanem hétköznapjaiban is 
elsősorban képileg (utcai plakátok, hirdetések a különféle médiák, az egyes konzumcikkek 
lógói stb.) találkozik, immár nem idegenkedéssel, hanem valamiféle otthonosság-érzéssel 
tölti el.  

Ma már nem beszélünk az „írástudók árulásáról“,  pedig abban kereshető 
közelmúltunk és jelenünk megannyi problémája. Amit Babitsék még élénken megvitattak 
a Trianon körüli időkben, keresve az intellektuális felelősséget az I. világháború 



borzalmaiért és annak következményeiért Julien Benda könyve nyomán (Julien Benda: Le 
trahison des clercs. Paris, 1927.), az mára úgy tűnik elvesztette érdekességét. 

 A „szimbolikus paradigmaváltás“ veszélyeit tekintve nem lehet elégszer Arany János 
korai aggodalmát emlékezetünkbe idézni. 

„Költő az legyen, mi népe, - / Mert kivágyni: kész halál.”  

Az átvett, sokszor nem is értett, de idővel megtűrt szimbólumok uralma életünk 
immár minden területén olyasvalami mint „Geßler kalapja“ (Schiller:Wilhelm Tell (1804): 
nemcsak az elnyomásnak szimbóluma, de mint ilyen megaláz, elszakít valós értékeinktől, 
elpusztít. 


