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Laczházi GyuLa

„Kétséges az vége…”

Gyöngyösi István Kemény-eposzának értelmezéséről (Vázlat)

Gyöngyösi István leginkább Kemény-eposzként emlegetett művét (Porábúl megéledett 
Főnix, avag y Kemény János emlékezete) az irodalomtörténeti értékelés meglehetősen 
egyhangúan a szerző egyik legtökéletesebb műveként, és általában a XVII. századi 
magyar költészet egyik legfontosabb alkotásaként tartja számon. A mű különböző 
aspektusaira vonatkozóan érdekes elemzések születtek, de közöttük aránylag kevés 
a szintetikus igényű értelmezés. Itt most néhány, a szakirodalomban véleményem 
szerint meglévő, a mű értelmezésére vonatkozó ellentmondásra szeretnék rámutat-
ni, egyúttal feloldásukra is javaslatot téve. A rendelkezésre álló szűk keretek között 
itt egyelőre csupán tézisszerű, vázlatos kifejtésre van lehetőségem. 

 

1. 

A Gyöngyösi-recepciót általában az értelmezések kettőssége jellemzi: láttak ben-
ne köpönyegforgatót és politikailag tudatos költőt; műveit értékelték tudós poé-
zisként és szerkezet nélküli, a dekorativitás túlsúlya miatt esztétikailag kevésbé 
értékes alkotásokként; leghíresebb művét, a Murányi Vénust értelmezték komikus 
műnek és komoly politikai üzenetet hordozó alkotásnak. Az életmű megítélésére 
jellemző ellentmondásokon túl a Kemény-eposz értelmezésének sajátos kettőssé-
ge, hogy míg az értelmezők egy része a tragikus sorsú, erényes hős megtestesülé-
sének látja Keményt, mások éppen a tragikum hiányát tartják a költemény jellem-
zőjének. Bán Imre így összegezte az eposszal kapcsolatos véleményét: 

A barokk ragyogás és dekoráció maga alá temette az eszmeiséget, s maradtak a jól 
hangzó, de lényegükben semmihez sem kapcsolódó szónoki tirádák a háború 
borzalmairól, a magyar nemesség hazafiságáról, Kemény áldozatvállalásáról. So-
katmondó, hogy milyen végső tanulságot von le a költő Kemény János tragikus 
bukásából: „Kétséges az vége a hadi dolgoknak, / Az idétlen próba megártott 
sokaknak”.1 

1 Bán Imre, Gyöng yösi István = A mag yar irodalom története, I, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Aka-
démiai, 1964, 184–195, itt: 189.
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Ezzel szemben Agárdi Péter szerint a költeménybeli Kemény tragikus hős, de 
sorsának ábrázolása nem tökéletes: ebben alapvető szerepe van a mű végén ol-
vasható, a vakmerőségre vonatkozó reflexiónak, amely a monográfus szerint 
művészileg motiválatlan:2 

Így pecsétlette meg édes hazájához 
Szíves szeretetit, amelynek dolgához 
Aki az után fog, úgy nyúljon kardjához, 
Hogy ne szabja az is azt maga nyakához.  (III, VI, 115) 

Bán és Agárdi ugyanarra a mű végén olvasható reflexióra hivatkozik, habár 
annak különböző részleteit idézi. Míg Bán Imre sokatmondónak, a mű lénye-
gét kifejezőnek tartja ezt a reflexiót, Agárdi szerint a műnek ez a részlete nem 
kapcsolódik szervesen az eposzhoz, mivel a vakmerőségre vonatkozó reflexió 
(a szerencsetema tika egy aspektusa) a Wesselényi-összeesküvéssel áll össze-
függésben, és a jelennek szóló figyelmeztetést tartalmaz.3 ha elfogadjuk ezt a 
feltevést, továbbra is nyitva marad a kérdés: miért ne írhatott volna az egyéb-
ként kiváló poéta a monográfus által is kifogásolt művészi következetlenséget 
nem tartalmazó költeményt? Erre a kérdésre agárdinak az a megjegyzése ad 
választ, amely szerint Gyöngyösi a rendi-nemesi ideológia keretei között meg-
valósítható művészet legmagasabb fokát érte el a Kemény-eposzban. Ennek 
értelmében a kettősség a rendi-nemesi ideológia ellentmondásosságát jeleníti 
meg, s a mű esztétikai fogyatékosságaiért nem a szerző költői kvalitásainak 
hiánya felelős, hanem az, hogy nem az irodalomtörténész által helyesnek tar-
tott ideológiát (a Zrínyiét) képviselte. 

Bán Imrétől és Agárditól eltérően Porogi András nem szentel figyelmet a 
mű végén olvasható, a vakmerőséget elítélő reflexiónak: Kemény szerinte a 
szerencse forgandóságával szemben nagyságát bizonyító tragikus hős.4 agár-
di és Porogi elemzésével ellentétben a monumentalitás, a heroizmus retoriká-
jának hiánya áll Kovács Sándor Iván Gyöngyösi-értelmezése középpontjá-
ban.5 Ennek a mű egyes, parodisztikusnak tekinthető elemeire vonatkozó 
megállapításait is felhasználva Nagy Levente már arra a következtetésre jut, 
hogy az eposz hősének sorsa nélkülözi a pátoszt6 – ezzel ellentmondva saját 

2 agárdi Péter, Rendiség és esztétikum (Gyöng yösi István költői világképe), Bp., Akadémiai, 1972, 69.
3 Uo., 73.
4 Porogi András, Gyöng yösi Kemény-eposzának politikai koncepciójáról, It, 67(1986), 583–609, itt: 601.
5 Kovács Sándor Iván, Gyöng yösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi = Uő, Eleink tündöklősége: Tanul-

mányok, esszék, Bp., Balassi, 1996, 19–50; itt: 24–25.
6 nagy Levente, Imitációs technikák és az eposz regényesedése a XVII–XVIII. századi mag yar epikában 

= Miscellanea: Tanulmányok a régi mag yar irodalomról, szerk. szentPéteri Márton, Bp., 2001, 77–
106, itt: 106. 
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korábbi megállapításának is, mely szerint a műbeli Kemény a mártírsors meg-
testesülése.7

az irodalomtörténészi elemzések szerint tehát Kemény jellemzésében a hazá-
jáért küzdő és életét áldozó nagyszívű hős, valamint a szerencse forgandóságával 
dacoló mártír alakja meghatározó, ám akadnak, akik arra hívják fel a figyelmet, 
hogy a műben Kemény sorsának ilyetén értelmezésével ellentétes elemek is felfe-
dezhetők. A szakirodalom által említetteken túl még további néhány, a főhős 
sorsának példaszerűségét elbizonytalanító tényezőt is találhatunk. A főhős élet-
történetének tanulságát összegző elbeszélői megszólaláson kívül több olyan refle-
xió is olvasható a műben, amely magát a hadi vállalkozást kérdőjelezi meg. Az 
elbeszélői reflexiók eldöntetlenül hagyják azt a kérdést, hogy vajon a szerencse 
tündérsége, változékonysága vagy az örök Isten bölcs rendelése felelős-e Kemény 
sorsának alakulásáért (III, I, 12 és III, VI, 116–118). A pátosz hiányával szorosan 
összefügg a szerelemnek a műben igen hangsúlyos megjelenítése is. Jóllehet Ke-
mény és Lónyay Anna boldogságáról csupán néhány versszak emlékezik meg, a 
házasságig vezető út és az elválás okozta gyötrelmek megjelenítése nagy teret kap. 
Az eposztól idegen elem továbbá, hogy Kemény olyan világban képviseli a hero-
ikus eszményt, amely inkább a színlelés és a csalárdság mintáit követi, és így az 
erény helyett az érdek kormányozza. A Murányi Vénushoz hasonlóan a Kemény-
eposz is a látszat, az érdek, a színlelés által meghatározott világban játszódik, s 
ebből a nézőpontból a dicsőségközpontú nemesi etikát megtestesítő Kemény az 
érdeket követő, színleléssel élő környezettel szemben erényessége, egyenessége és 
hősiessége révén példaszerű, de egyúttal anakronisztikus, Don Quijote-i vonáso-
kat sem nélkülöző hős.8 

Kemény János műbeli jellemzésében a vitézség, bátorság, dicsőség, harcos 
életszemlélet kulcsfogalmakkal meghatározható hőseszmény dominál. Ezt a hős-
eszményt Agárdi Péter a nemességnek a rendi-nemesi ideológia keretein belül 
megvalósuló morális önigazolásaként írta le, rámutatva, hogy a nemesi rendiség 
valós célkitűzéseit ekkor már az e világi siker keresése, a béke vágya, az anyagi 
boldogulás igénye határozta meg. A rendi-nemesi magatartás eszerint kétarcú: 
egyaránt fenntartja a vitézi hősiesség eszményét, de a gyakorlati cselekvésben az 
ezzel ellentétes magatartást részesíti előnyben. Tágabb körben vizsgálódva ha-
sonló kettősséget írt le Bene Sándor a dicsőség és a politika kora újkori átértelme-
zésével kapcsolatban: a dicsőség és a politika újfajta felfogása (az opinióra alapo-
zott hírnév mint a dicsőség látszata; hatalom a hatalomért) először csak belső 
használatban terjed el az Udvarban, kifelé az Udvar a régi, humanista eszménye-
ket reprezentálja (dicsőség mint az erény, a kiválóság jutalma; a hatalom transz-

7 nagy Levente, Időszerkezet és individuumszemlélet három 17. századi mag yar eposzban (Szigeti veszede-
lem, Kemény János emlékezete, Rákóczi-eposz ), ItK, 2000, 197–223.

8 Erről lásd laczházi Gyula, Hősi szenvedélyek: A heroizmus és a szenvedélyek a XVII. századi epikus 
költészetben, Bp., ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2009, 199–208.
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cendens igazolása).9 Gyöngyösi költeményében azonban nem az egyik vagy a má-
sik koncepció (a gyakorlatban követett vagy a külvilág felé fenntartott értékrend) 
jelenik meg, hanem mindkettő egyszerre. 

A mű kétféle perspektívából láttatja Kemény sorsát, amely így egyaránt pél-
dázhatja a vitézi hősiességet és a vakmerőséget, az értelmetlen halált. Az iroda-
lomtörténészi értékelések különbözőségének jelentős mértékben az az oka, hogy 
az értelmezők az egyik vagy a másik perspektívát tekintették meghatározónak. 
A XVII. századtól azonban egyáltalán nem idegen a perspektívával való játék, s 
ha mindkét perspektíva meglétére tekintettel kívánunk lenni, azt is gondolhat-
juk, hogy a mű a kora újkorban kedvelt anamorfózisokéhoz hasonló eljárást va-
lósít meg.10 A halál felől szemlélve megkérdőjeleződik a hős sorsának (és a világ-
nak) a vitézi heroizmus eszménye köré épült ideológia keretein belül való 
értelmezése. A perspektíva megkettőződésével az eposz hatásmechanizmusa – a 
tökéletes hős iránti admiratív identifikáció – is lehetetlenné válik, ezzel szemben 
a befogadásban az olvasó értelmének aktivitására, az értelmezés szükségességére 
kerül a hangsúly. A lehetséges értelmezések kettőssége szorosan kapcsolódik lát-
szat és valóság, színlelés és megtévesztés problematikájához, amely a XVII. szá-
zadi politikában, az udvari életben, a filozófiában és a művészetben egyaránt 
meghatározó, s a Kemény-eposzban is megjelenik.11

2. 

Bán Imre idézett elmarasztaló véleménye szerint a költemény a dekoratív barokk 
példája. Ezt az álláspontot képviselte Agárdi Péter is, immár a lukácsi esztétikára 
támaszkodva fejtve ki a dekoratív allegorizálás mibenlétét.12 Kibédi Varga Áron 
sokat idézett tanulmánya óta a Gyöngyösi-művek poétikai megítélése megválto-
zott, és a Kemény-eposz éppen különleges poétikai-retorikai kvalitásai révén 

9 Bene sándor, Theatrum politicum: Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi, 1999, 104–105. 

10 A kora újkori anamorfózisról: laczházi Gyula, Anamorfózis és tekintet a kora újkori mag yar iroda-
lomban = Filológia – interpretáció – médiatörténet, szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-szaBó Zoltán, 
simon Attila, tverdota György, Bp., Ráció, 2009, 385–400.

11 a korabeli francia regényirodalomban megfigyelhető hasonló jelenségekről lásd: Jean-Paul 
sermain, Métafictions (1670–1730): La reflexivité dans la littérature d’imagination, Paris, Honoré 
Champion, 2002, különösen: 69–84. Sermain szerint az Ancien Régime regényirodalmának 
egyik paradigmája az interpretáció és a kritika mozzanatának szükségességét is magában fog-
laló reflexív befogadásra építő metafikció, amely a látszatok uralta, a jelek jelentésével szemben 
gyanakvó társadalmi és emberi világ kontextusában a felvilágosodás programjának megelőle-
gezéseként is tekinthető. A látszatproblematikának a kora újkori magyar irodalomban való 
megjelenéséről: laczházi Gyula, A másolat vág ya és a vág y másolata Balassi Bálint Celia-verseiben = 
Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra, szerk. Kiss Farkas Gábor, Bp., ELTE, 2005, 133–146. 

12 agárdi, i. m., 202–206.
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nyer méltatást,13 miközben a tartalom és a poétikai megformáltság viszonyára 
vonatkozó (régimódi) kérdés eltűnik az újabb értékelésekből. Ha ezt a kérdést 
mégis fel kívánjuk tenni (és miért is ne tennénk fel), érdemes visszatérnünk Walter 
Benjaminnak a barokk allegóriáról adott elemzéséhez – szemben annak Agárdi 
által felhasznált lukácsi értékelésével. Többek között azért, mert Benjamin A né-
met szomorújáték eredetében a barokk nyelvi „bűvészmutatványai” és az allegória 
közötti rokonságra mutatott rá.14 Itt most nem foglalkozva sem a Benjamin-szöveg 
elemzésével, sem azzal a kérdéssel, hogy a benjamini allegóriakoncepcó lukácsi 
értékelése hogyan jelenik meg agárdinak a Gyöngyösi-költészet allegorikus ten-
denciájáról alkotott felfogásában, csupán az anamorfózis és egyes concetto-szerű 
szójátékok közötti lehetséges kapcsolatra utalnék. 

Agárdi a dekorativitást az allegorizálás sajátosságának tekinti, rámutatva, 
hogy az allegorizáló tendencia alapja Gyöngyösinél nem a vallásos transzcen-
dencia, hanem az absztrakt-tételes nemesi erkölcsfilozófia.15 az allegória fogal-
mát a Kemény-eposzra vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy a műbeli Kemény 
János a vitézi hősiesség allegóriája. Ugyanakkor, komolyan véve a mű végén ol-
vasható reflexiót, a vakmerőség allegóriájának is tekinthető. Az anamorfózis és 
az allegória egymáshoz való viszonyáról ennek fényében megállapíthatjuk, hogy 
míg az allegória egy konkrét jelölőhöz rendel elvont jelöltet, az anamorfózis meg-
kettőzi a jelölőt (például Holbein A küldöttek című képe esetében), vagy – allego-
rikus értelmezés esetén – több jelöltet rendel egy jelölőhöz. az anamorfózis ily 
módon az allegorikus jelentésadás, jelölő és jelölt kapcsolatának teszőlegességére 
világíthat rá.

Walter Benjamin a barokk echo elemzése kapcsán megállapítja: „Ez a játék 
tehát, akár a hozzá hasonlók, melyeket oly könnyen vettek különcködésszámba, a 
dolog lényegéhez tartozik.”16 Az echo a hangalak azonos vagy csaknem azonos 
megismétlésével a hangalak és a jelentés, a jelölő és a jelölt közötti hasadásra hív-
ja fel a figyelmet.17 Ugyanez igaz a műben központi szerepet játszó Kemény – ke-
mény – remény szójátékra is.  A szójátékok teoretikusai (például Baltasar Gracián) 
szerint a homonímián vagy paronomázián alapuló concetto a hangalak hasonló-
ságának segítségével hozza felszínre a dolgokban magukban meglévő hasonlósá-

13 Kibédi Varga Áron átfogó Gyöngyösi-értékelése (KiBédi Varga Áron, Retorika, poétika, műfa-
jok [Gyöng yösi István költői világa], It, 1983, 545–591) után a mű alapos, alapvetően poétikai 
szempontú értékelése: JanKovics József, Utószó = gyöngyösi István, Porábúl megéledett Főnix, 
avag y Kemény János emlékezete, kiad. JanKovics József, nyerges Judit, Bp., Balassi, 1999, 275–
299. 

14 Walter BenJamin, A német szomorújáték eredete = Uő, Angelus novus, Bp., Gondolat, 1980, 191–
482, különösen: 415–419.

15 agárdi, i. m., 205.
16 BenJamin, i. m., 419.
17 Vö. Bettine menKe, Prosopopoiia: Stimme und Text bei Brentano, Kleist und Kafka, München, Fink, 

2000, 315–317. 
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got. Valójában a hasonlóságok létrehozásának mesterséges módjáról van szó: 
éleselméjűsége (értelme, szellemessége) segítségével a beszélő hozza létre a 
concetto elemei közötti kapcsolatot.18 a Kemény – kemény – remény rímcsoport nem 
külsődleges díszítésként járul az elbeszéléshez, és nem is csupán a szerencsetema-
tikát teszi hangsúlyosabbá.  A concetto-szerű szójátékok nemcsak abban hasonlí-
tanak az anamorfózishoz, hogy mindkettő csodálkozást vált ki, hanem abban is, 
hogy az egymástól távoli képzetek összekapcsolásával, mesterségességével a 
concetto szintén magát a jelentésadás mikéntjét állítja a középpontba. 

3. 

Az eddigi megállapítások lényegesek lehetnek a mű fikciósságának a szakiroda-
lomban szintén ellentétesen megítélt kérdése szempontjából is. Gyöngyösi 
maga Kemény-eposzának Az olvasóhoz intézett előszavában (Zrínyihez hason-
lóan) históriának nevezi elbeszélő költeményeit, de tudatosan elhatárolja költői 
módszerét Tinódiétól. Jankovics József e szövegre hivatkozva azt hangsúlyoz-
za, hogy Gyöngyösi „a valósághoz való ragaszkodás helyett (…) a fikció, az 
igényes művészi megformálás tudatos programja szerint a nagyobb ékességre, 
a versek »kedvesebb voltára« teszi a nyomatékot”.19 Vadai István viszont Gyön-
gyösi poétikai kijelentéseit Zrínyiével összevetve azt állapítja meg, hogy míg 
Zrínyi „költői módon alakítja a történetet: módosítja, megváltoztatja a valósá-
got, fiktív történetet teremt”, Gyöngyösi „nem a megmásításra, a módosításra 
helyezi a hangsúlyt, hanem a kiegészítésre”.20 Gyöngyösi ezért véleménye sze-
rint a res gesta és a res ficta közötti skálán távolabb áll az utóbbi pólusától, mint 
Zrínyi. 

Vadai megállapítása több szempontból problematikus. Nemcsak fikciósság és 
fiktivitás összemosása, valamint a valóság és a szerzői intenció fogalmainak ref-

18 Bernhard teuBer, Sprache-Körper-Traum: Zur karnevalesken Tradition in der romanischen Literatur 
aus früher Neuzeit, Tübingen, Niemeyer, 1989, 81–87. Teuber világosan rámutat, hogy a 
concettózó barokk nyelvhasználat, habár jelentősen különbözik a francia klasszicizmus „sza-
bálytalan gyöngyök”-től mentes nyelvhasználatától, azzal megegyező jelfelfogáson nyugszik, 
és ezért nem értelmezhető a reneszánsz hasonlóságok Foucault-féle episztéméjének keretein 
belül. – A concetto-szerű rímek közkedveltsége ellentmond Szilasi László A sas és az apró 
madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. században c. könyve (Bp., Balassi, 2008) 
azon tételének, miszerint a XVII. századi költészetet a trópusok háttérbe szorulása jellemez-
né, jóllehet beilleszthető lenne a hasonlóságok rendszerének felbomlására és a reprezentáció 
elvének uralomra jutására vonatkozó narratívába. 

19 JanKovics József, Utószó = gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, kiad. JanKovics 
József, nyerges Judit, Bp., Balassi, 1998, 200–201.

20 vadai István, História és fabula = Tinódi Sebestyén és a régi mag yar verses epika: A 2006. évi budapesti 
és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, szerk. csörsz Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 
2008, 17–30, itt: 20.
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lektálatlan volta miatt, hanem mert – e problémáktól eltekintve is – kétséges, 
hogy a költői önreflexiókból kihámozható álláspontok alkalmasak-e az egyes 
művek és általában a fikciósság jellemzésére.21 a korabeli poétikai gondolkodás-
tól természetesen nem idegen az irodalmi műveknek a fiktív elemek mennyisége 
alapján való osztályozása. Huet regényekről írt értekezésében (Traité de l’origine des 
romans, 1670) például abban látja a különbséget história és regény között, hogy a 
regények nagyobb részben hazugságok, kisebb részben igazak, míg a históriák 
nagyobb részben igazak, kisebb részben hamisak. A gyakorlatban azonban e 
kritérium alapján aligha lehetséges egyértelműen különbséget tenni história és 
regény között, hiszen a több és a kevesebb egzakt módon nem megragadható fogal-
mak. Ha nem a szerzők poétikai kijelentéseit vesszük szemügyre, hanem magu-
kat a műveket, nem annyira világos a különbség, mint Vadai állítja, hiszen – a 
Vadai által használt terminológiánál maradva – Gyöngyösi nem kevésbé változ-
tatja meg a „valóságot”, amikor például Wesselényi és Széchy Mária érdekházas-
ságát szenvedélyes szerelemként jeleníti meg, vagy amikor Kemény Jánost a len-
gyelországi hadjáratért lelkesedő hősként írja le. 

További probléma, hogy a fikciósságnak a kitalációval való azonosítása kö-
vetkeztében ennek köréből ki kellene zárnunk sok, általában fikciósnak tartott 
művet (történelmi regényeket vagy a dokumentumfilmeket22). Sidney meghatá-
rozása szerint ugyan a költő nem állít, de ez nem jelenti azt, hogy nem tehet a 
„valósággal” egyező vagy azzal analóg kijelentéseket. A Kemény-eposznak fon-
tos jellemzője lehet a történelmi elbeszéléshez való hasonlóság, kérdéses azon-
ban, hogy ez a tulajdonsága önmagában mennyiben alkalmas fikciós voltának 
megítélésére, és általában, hogy a valóság ellentéteként elgondolt fikció meny-
nyiben lehet alkalmas a kora újkori irodalom jellemzésére, más szövegtípusok-
tól való elkülönítésére. (Irodalom alatt itt most nem a res litterariát, hanem a 
saját funkcióval rendelkező [szép]irodalmi kommunikációt értve.) 

Az irodalmi kommunikáció mibenlétének elemzésében alighanem többet 
nyújthat a szövegek funkciójának vizsgálata. Jelen esetben az a belátás képez-
hetné ennek kiindulási pontját, hogy – habár a műbeli főhős sorsának esemé-
nyei a valós Kemény János életével nagy mértékű egyezést mutatnak (ismeretes, 
hogy a mű jelentős részben Bethlen János krónikájának verses átírása) –, a Ke-
mény János emlékezetének a fentebb vázolt értelemben a főhős sorsának értelme-
zése, értelmezhetősége is tárgya, és ezért nem a történet faktuális, historiográ-
fiai igazságára vonatkozó kérdés a legrelevánsabb befogadói attitűd. Az 

21 Jankovics József például a Csalárd Cupido értelmezésében mutatta meg meggyőzően, hogy az 
olvasóhoz címzett ajánlásban megfogalmazott költői program és a mű jelentése között jelen-
tős különbség van. JanKovics József, Gyöng yösi eroticus = gyöngyösi István, Csalárd Cupido, 
Proserpina elragadtatása, Cuma várasában építtetett Dédalus temploma, Heroida-fordítások, kiad. 
JanKovics József, nyerges Judit, Bp., Balassi, 2003, 341–366, itt: 345–347.

22 Ez utóbbiak fikciósságáról lásd pl. Stőhr Lóránt, A szívről és az objektívról – Almási Tamás = 
Mag yar filmrendezőportrék, szerk. zalán Vince, Bp., Osiris, 2004. 
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iro dalmi kommunikáció egyik sajátos lehetőségének így azt lehetne tekinteni, 
hogy (a közvetlen pragmatikai cselekvés kényszere nélkül) lehetőséget ad az 
életvilágbeli konvenciók, jelen esetben a vitézi-heroikus erkölcsi kód érvényes-
ségének mérlegelésére. 

Laczhazi.indd   388 2010.09.24.   17:25:11




