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1. Bevezetés

Nemes Nagy Ágnes az egyik vele készült interjúban az egészséges önirónia tónusán így
vall önmagáról és költészetéről:
Ha néha azt olvasom magamról, hogy szárnyaló, hogy éterikus a költészetem, arra
gondolok, hogy még nem leplezték le, mennyire nincs fantáziám. Mert valószínűleg
attól vagyok ilyen tudatosan földhözragadt. Lehet, hogy ez női tulajdonság, erény
vagy hiba – az igazat megvallva, nem gondolkoztam rajta.1

Ez a ’földhözragadtság’ Nemes Nagy Ágnes költészetében például abban nyilvánul
meg, hogy a motívumkincs fontos elemei az élő- és a tárgyi világ konkrétumai, a tárgyak, a
fák, a madarak, a gejzír, a földtani kőzetek és az emberi test. Bár ezekhez a dolgokhoz
képest az emberi interszubjektív szféra valóban a háttérbe szorul, a tárgyak és a természeti
elemek e költészetben mindig eleven dolgoknak tűnnek, mert a dolgok a velük való emberi
kölcsönösség aurájában jelennek meg. A versek így nemcsak a dolgokról, hanem a dolgok
észleléséről is vallanak. Ezért van az, hogy a külvilág felé való odafordulásban a
’földhözragadtság’ másik elemeként a helyek és a megélt térbeliség is beleszövődik e
költészet motívumkincsébe: az otthon, az ablak, a háztetők hullámzása, az udvar, a
kovácsműhely, a táj, az utca, a múzeum, a pályaudvar, a végállomás és a Föld. A
disszertációban e helyek és a térészlelés poétikai konstrukcióit elemzem és ábrázolom.
A Nemes Nagy-költészetben jelentős szerepet játszó poétikai hely- és térképzetek
vizsgálata arra is lehetőséget ad, hogy a doktori disszertáció az irodalom- és
kultúratudományok

úgynevezett

spatial

turn-jéhez

kapcsolódjon.

A

poétikai

térkonstrukciók vizsgálata ugyanis aktuális irodalom- és kultúratudományi kérdésfeltevés.
Mielőtt rátérnék a disszertáció téziseinek és felépítésének a tárgyalására, röviden
felvázolom a spatial turn kialakulását és fontosabb kutatási irányvonalait. Így kiderül,
milyen lehetséges kapcsolódási pontok adódnak e disszertáció eredményei és a szerteágazó
nemzetközi térkutatás között.

1

NEMES NAGY Ágnes, Az élők mértana. Prózai írások, szerk. HONTI Mária, 2. kötet, Osiris, Budapest, 2004,
316.
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1.1.A spatial turn az irodalom- és a kultúratudományokban
A spatial turn jellemzése előtt érdemes röviden elgondolkodni azon, hogy mi a tér és a
térészlelés. Hartmut Böhme szerint a teret és az időt a mozgás teszi megtapasztalhatóvá.2
Ennek a nagyon régi felismerésnek a jelentősége akkor válik érthetővé, ha más befolyásos
térfelfogással ütköztetjük. Böhme eme kijelentésével ugyanis két híres térkoncepciótól
szeretne elhatárolódni: a tér Böhme szerint egyrészt nem önálló entitás, amiben
elhelyezkednek a dolgok (Newton), másrészt a tér nem a szemlélet transzcendens formája
(Kant). Az ember észlelésesztétikai szempontból rezisztens a kopernikuszi és a newtoni
felismerésekkel szemben, mert normális körülmények között nem érzékeljük, hogy a Föld
kering a Nap körül, s számunkra a Nap megy le, s nem a Föld forog, amit a ’naplemente’
szó használata is bizonyít. A kanti definíció pedig nem tükrözi azt a tényt, hogy az emberi
térészlelés

eredendően

kötődik

a

testi

észlelésre

visszavezethető

ellenállás

megtapasztalásához. Térbeli látás sincs az ellenállás megtapasztalása nélkül, mert a térbeli
látás azt feltételezi, hogy megtapasztaljuk, hogy mit jelent átkelni a téren. Erre Böhme hoz
egy könnyen érthető példát. A síkságot és a hegyet ugyanolyan könnyen leképezi a
tekintet, de a kettő térbeliségének a különbségét csak akkor értjük meg, ha tudjuk, mit
jelent átkelni a síkságon és a hegyen.
Böhme szerint a tér azt jelenti, hogy megtanuljuk, hogy a testünk és a dolgok
nehézkednek, tehát tehetetlenek, sűrűek és ellenállást tanúsítanak. Tér az, hogy
megtapasztaljuk, hogy mozgásunkhoz és a dolgok mozgatásához erőfeszítés szükséges. A
test ereje azonban véges, erőnk ciklikusan elfogy, s ekkor az ember (vagy állat) védett
helyre pihenni tér. Nemcsak az élőlény tekinthető egy térben testet öltő, dinamikus
organizmusnak. Az élőlények közössége alapvetően ugyanilyen térben testet öltő
önszerveződés, amely a térben elhelyezi az állandóság és a mozgási pályák jelzéseit: az
ösvényt, a házat, a mozgás vonalát és rutinját, valaminek a elhelyezkedését, a tárolót, a
termőföldet, a mezőt, a helyet stb. Ezeket Böhme a tér írásának nevezi, mert az írás
karcolást, rovátkolást, kőbe vésést és a kőből való kivésést, bekerítést, meghatározást és
megjelölést jelent. Böhme szerint a kultúra elsődlegesen térbeli topográfiák kialakítása. Az
archeológiai kutatások legalábbis azt bizonyítják, hogy a térbeli elrendezés az időbeli
elrendezésnél korábbi és differenciáltabb.
2

Hartmut BÖHME, Raum – Bewegung – Topographie = Topographien der Literatur: deutsche Literatur im
transnationalen Kontext [Bevezetés], szerk. Hartmut BÖHME, Stuttgart – Weimar – Metzler, 2005,
IX−XXIII.
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Bár a térészlelés és a kulturális topográfiák origója a saját test mozgásának a
tapasztalata, a térbeli orientáció topográfiái végeredményben igen sokfélék lehetnek, mert
az egyénre nagy hatást fejtenek ki a kulturálisan szemiotizált és átörökített topográfiák,
amelyek ráépülnek a térészlelést eredendően megalapozó testészlelés élményeire. Böhme
szerint a kulturális topográfiák térbeli rendezési eljárások, melyek a teret a cselekvés
szempontjából jelölik meg. A jelzés azonban előírást is jelent, ami mentén e cselekvések
egyáltalán létrejöhetnek. A kulturális topográfiák releváns ismeretek feljegyzéseinek is
tekinthetők. A megjelenítés kettős funkciója jellemző rájuk: nemcsak reprezentálnak,
hanem performatív úton létre is hozzák a tereket. A kulturális topográfiák elhelyezésekből
és pályákból állnak, melyek konkrét konstrukciók és szemiotizált vagy mediatizált
ábrázolások (térkép, kép, hálók, koordináták, kinetikus feljegyzési rendszerek, leírások,
elbeszélések, digitális navigációs rendszerek) is lehetnek. Kettős olvasási készség kell
ahhoz, hogy a kulturális topográfiák e médiájával tájékozódjunk. Nemcsak értelmezni kell
tudni a térképet, hanem át kell fordítani a kódolt ismereteket a térbeli tájékozódás konkrét
szituációjába. A kulturális topográfiák továbbá kulturálisan jegyzett helyek, ami azt jelenti,
hogy a fontos helyek a kultúra számára vannak megjelölve, így a jelöletlen helyek (káosz
vagy vadon) egyben kulturálatlan helyeknek minősülnek. Mivel a helyek jegyzése elősegíti
a cselekvést, ezért e médiumok egyben a hatalmat és a kontrollt is szolgálják. S utolsóként
említi Böhme a kulturális topográfiák egyik legfontosabb jellemzőjét: ezek a topográfiák
időben egymásra épülnek, határaik és jelentésük elmosódik.
Böhme tömör bevezetője széleskörű tudásra vall. Nemcsak filozófia- és
tudománytörténeti pozíciók – Kopernikusz, Newton, Kant, Heidegger és (a nem említett)
Arisztotelész, Husserl és Merleau-Ponty – szinte az általános műveltség részévé váló
felismerései szűrődtek be e rövid összefoglalásba, hanem a spatial turnt kiváltó 20. századi
szociológiai, illetve humángeográfiai elméletek. Ennek az is az oka, hogy a Böhme által
szerkesztett kötet a spatial turn kultúratudományi kutatási irányzatba illeszkedik, s a könyv
számtalan hasonló témájú tanulmánykötet és kézikönyv között pozicionálja önmagát.3 Ezt
3

Vö. pl. magyarul: FARAGÓ Kornélia, Térirányok, távolságok: térdinamizmus a regényben, Forum, Újvidék,
2001; Térpoétika, szerk. SZENTPÉTERI Márton – TILLMANN József, Helikon 2010/1-2. Más nyelven: Raum.
Ein interdisziplinäres Handbuch, szerk. Stephan GÜNZEL, Metzler, Stuttgart, 2010; Raum und Gefühl. Der
Spatial Turn und die neue Emotionsforschung, szerk. Gertrud LEHNERT, Transcript, Bielefeld, 2011;
Michaela OTT, Raum = Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, szerk.
Karlheinz BARCK et. al., 5. kötet, Stuttgart, Metzler, 2010, 113-149; Jan ENGELKE, Kulturpoetiken des
Raumes. Die Verschränkung von Raum-, Text- und Kulturtheorie, Würzburg, Königshausen & Neumann,
2009; Raum und Bewegung in der Literatur: die Literaturwissenschaften und der spatial turn, szerk.
Wolfgang HALLET und Birgit NEUMANN, Transcript, Bielefeld, 2009; Spatial turn: das Raumparadigma in
den Kultur- und Sozialwissenschaften, szerk. Jörg Döring – Tristan Thielmann, Bielefeld: Transcript, 2008;
BACHMANN-MEDICK, Doris, Cultural turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Rowohlt,
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a bevezetőt azért idéztem, mert Böhme érthetően és a lényegre szorítkozva vázolja fel a
térészlelésre épülő kulturális topográfiák jellemzőit. Emellett mégis szükségesnek tartom,
hogy dióhéjban a spatial turn-t, legfőbb kérdésfeltevéseit, s az irányzat által megszólított
tudományágak – (humán)geográfia, kultúratudomány és irodalomtudomány – képviselőit
és reakcióit is felvázoljam.
A spatial turn a kultúratudományi „turn”-ök sorozatába illeszkedik. A „turn” kutatási
irányvételt

jelent,

ahol

egy

téma

vagy

szemlélet

dominálja

a

tudományos

kérdésfeltevéseket és vitákat. Ez jelen esetben a térbeliség kérdése. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy korábban nem vizsgálták volna a térbeliség kérdését, hiszen a tér a
preszókratikus filozófia óta foglalkoztatja a gondolkodókat és a tudósokat. A spatial turn
azt jelenti, hogy a térbeliség szempontja különösen nagy figyelmet kap a tudományos élet
berkeiben.
A spatial turn kialakulásáról több beszámoló született. A térbeliség iránt nem szűnő
érdeklődést a legtöbben a geográfia társadalomtudományi fordulatára vezetik vissza,4
aminek az lett a következménye, hogy a földrajz természettudományos kutatása és a
megélt élővilág kutatása elvált egymásról, s így megszületett egy új tudományág: a
humángeográfia. Bár a geográfia mindig is foglalkozott társadalomföldrajzi kérdésekkel,5 a
tudományág kettéválása ama nagy horderejű felismerésre vezethető vissza, hogy a tér nem
tartály, háttér vagy önálló entitás, hanem a tér alakítható, és a társadalom megkonstruálja
azt a teret, amiben él. Ez a felismerés eredményezi a spatial turn inherens politikai
érdeklődését,6 hiszen a társadalmi tér nagy erejű átalakítására csak politikai vagy gazdasági
hatalom képes, s ha ez nem egyezik a társadalom többségének az igényeivel, akkor az
Reinbek bei Hamburg, 20072; Grenz-Gänge. Studien zu Gender und Raum, szerk. Nicole Schröder – Herwig
Friedl, Francke, Tübingen, 2006; Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften,
szerk. Jörg DÜNNE – Stephan GÜNZEL, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006; TopoGraphien der Moderne,
Medien zur Repräsentation und Konstruktion von Räumen, szerk. Robert STOCKHAMMER, Fink, München,
2005; Sigrid WEIGEL, Zum »topographical turn«. Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den
Kulturwissenschaften, Kulturkritik, 2002/2, 151-165.
4
A spatial turn szociológai szempontú áttekintése Jörg Dünne összefoglalása alapján készült: Jörg DÜNNE,
Soziale Räume. Einleitung = Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften,
szerk. Jörg DÜNNE – Stephan GÜNZEL, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006, 289-303. Szerintem a 20.
század térbeliség iránti érdeklődését Husserl „Lebenswelt” elképzelése alapozta meg. Ehhez lásd pl. a Die
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie című írását.
5
Hard polemikus cikkében azt állítja, hogy a spatial turn geográfiai trivialitásokra épül. A spatial turn
szerinte a közvetlenség és a valóság iránti vágyra vezethető vissza: „Die Literatur des spatial turn bietet
eindrucksvolle Zeugnisse für einen Unmittelbarkeits- und Wirklichkeitshunger, der dann durch den Kontakt
mit dem Raum gestillt wird. Raumabstraktionen werden zu Garanten für einen unmittelbaren Kontakt mit
wirklicher(er) Wirklichkeit.” Gerhard HARD, Der Spatial Turn, von der Geographie her beobachtet = Spatial
turn: das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, szerk. Jörg DÖRING – Tristan
THIELMANN, Bielefeld: Transcript, 2008, 263-315, itt: 290, 302.
6
Vö. Doris BACHMANN-MEDICK, Cultural turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Rowohlt,
Reinbek bei Hamburg, 20072, 294.
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emberek csak elszenvedik a közös térbe való beavatkozást. Ezzel a témával a spatial turn
egyik atyjának tekintett kutatója, Edward W. Soja városszociológus foglalkozik.7 A 20.
század második felének szociológiai érdekeltségű térkutatása persze több forrásból
táplálkozik. A kultúratudományokban fontossá vált, egyik legkorábbi szöveg Foucault
Eltérő terek című rövid tanulmánya,8 amely egy építészeknek tartott előadás publikált
szövege. Ebben fejti ki Foucault a heterotópia fogalmát, ami a társadalomban a nem
diszkurziválható ’Másik’ tere (múzeum, ideggyógyintézet, börtön, fürdő, ünnep stb.),
amely a normalitás belső perspektívájával ellentétben mindig ’kívül’ van. A foucault-i
differencia folytatásának tekinthető Marc Augé hely és nem-hely fogalma. A két elmélet
között az a különbség, hogy a foucault-i elmélet belső-külső relációja korszakoktól
független, mert a társadalomkutató szerint minden kor kitermeli a maga heterotópiáit.
Ezzel ellentétben Augé úgy véli, hogy a modernség utáni világ létrehozta az átmenetiség
nem-helyeit (non-lieux), a repülőteret, a gyorséttermet, az autópálya pihenőhelyeit és a
benzinkutat, ahol az emberek viszonylag sok időt töltenek, s amelyeket nem a rétegek
szociális hovatartozása konstituál.9 Míg Augé megfigyelései kultúrtörténeti változásokon
alapulnak, addig a heterotópiák rövid elmélete meglehetősen statikus, ami azt jelenti, hogy
a normalitás és a heterotópiák relációja csak egy adott korszakban állapítható meg, míg az
egyes helyeknek Foucault-nál nincs saját történeti mélységük, s ezért a helyek
(jelentésének) időbeli változása nem értelmezhető.10 Más híressé vált térmodellek, például
Lefebvre elmélete (La Production de l'espace, 1974), amely a spatial turn visszatérő
vonatkozási pontja, épp a változás momentumára helyezi a hangsúlyt. Ezek a tér
létrehozására és konstrukciójára épülő elméletek tehát a változás időbeliségével is
számolnak, azzal, hogy a teret valahogyan megéli az ember, s a konkrét tér nem statikus,
hanem módosítható entitás. Itt nemcsak nagy horderejű építkezésekről van szó, amikre az
átlag embernek általában nincs pénze, hanem Lefebvre elmélete a nyilvános térben zajló

7

Vö. Edward W. Soja írásait: Postmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory
(1989), Thirdspace, Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places (1996), Seeking Spatial
Justice (2010).
8
Michel FOUCAULT, Eltérő terek, ford. SUTYÁK Tibor = UŐ., Nyelv a végtelenhez: Tanulmányok, előadások,
beszélgetések, Latin Betűk, Debrecen, 1999, 147-157.
9
Vö. „Der Nicht-Ort ist das Gegenteil der Utopie; er existiert, und er beherbergt keinerlei organische
Gesellschaft.” (Marc AUGÉ (1992), Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der
Einsamkeit, ford. Michael BISCHOFF, Fischer, Frankfurt am Main, 1994, 130-131.); A posztmodern terekről
és építészetről lásd még: Rem KOOLHAAS, Junkspace. Eine ellenlange Analyse im übelriechenden Raum der
Unzumutbarkeit, Der Freund, 2004/1, 17-32.
10
Foucault más helyen fejti ki részletesen diszkurzuselméletét, illetve azt a kérdést, honnan ered a
diszkurzusok dinamikája.
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művészeti projektekkel is számol,11 amelyek esztétikai módszerekkel teszik láthatóvá a
megélt teret, és egyben módosítják a rögzült térészlelési sémákat. Dünne szerint a tér
alakítására épülő elméletek azonban gyakran teleologikus szerkezetűek, mert a változás és
változtatás elméleti leírása általában egy célt is feltételez, például „a bizonyos szociális
formákhoz való téridőbeli kapcsolódások fokozatos feloldódását”.12 Függetlenül attól,
hogy egyetértünk-e céllal, Dünne szerint a cél megléte már eleve támadhatóvá teszi az
elméletet. Az ilyen típusú teleologikus előfeltevéseket kerüli el Foucault egyszerűbb
modellje. Van azonban egy későbbi elmélet is, amely nem nélkülözi a változtatás
lehetőségét, s mégis elkerüli a teleologikus gondolkodás leegyszerűsítéseit. Lefebvre
elméletével ellentétben ez nem három, hanem kétlépcsős modell. Michel de Certeau a
helyet konkrét pontok pillanatnyi konstellációjának tekinti, míg a tér a mozgások
összessége, amelyek létrejönnek benne. Ennek megfelelően de Certeau megkülönbözteti a
tervezés helyét (carte) a térbeliség gyakorlatától (parcours). A parcours a mindennapok
praktikáit jelenti, amely során az emberek ösvényszerűen kitapossák a nekik megfelelő
utakat, s így a mindennapok felülírják a tervezés elméleti és hatalmi konstrukcióit.13
A spatial turn humángeográfiai vonulatának rövid tárgyalásából láthatóvá válik, hogy
az egyes elméletek különböző tér- és helyfogalmakkal operálnak. Az elmúlt évtizedek
térbeliség iránti érdeklődése azonban nem szorítkozott e két fogalom eltérő definiálására,
hanem más fogalmak is létrejöttek (marginalitás, szélek, határ, lokáció, deterritorializáció,
centrum, periféria és mapping),14 amelyek korábban elhanyagolt szempontokra hívták fel a
figyelmet, míg végül szinte önműködővé váltak. Így azzal a ténnyel is szembe kell nézni,
hogy a kutatás lázában több diffúz fogalom és elképzelés kering, s néhol már az is
kérdésessé válik, hogy a kutatásnak van-e még köze helyekhez vagy a tapasztalati
gyökerekkel rendelkező térészleléshez. Doris Bachmann-Medick szerint például a
digitalizáció korában ugyanolyan joggal beszélhetünk a helyek és a tér eltűnéséről,15 mert a
11

Vö. DÜNNE, I.m., 298-299.
DÜNNE, I.m., 296.
13
Vö. „man könnte die einzigartigen und vielfältigen, mikrobenhaften Praktiken untersuchen, die ein
urbanistisches System hervorbringen oder unterdrücken muß und die seinen Untergang überleben; man
könnte die Zunahme jener Handlungsweisen verfolgen, die sich – weit davon entfernt, von der panoptischen
Verwaltung kontrolliert oder eliminiert zu werden – in einer wuchernden Gesetzwidrigkeit verstärkt und
entwickelt haben und dabei in die Netze der Überwachung eingesickert sind, indem sie sich durch nicht
lesbare, aber stabile Taktiken derartig miteinander verbunden haben, daß sie zu alltäglichem Ablauf und
unauffälliger Kreativität geworden sind, welche bloß von den heute kopflosen Dispositiven und Diskursen
der überwachenden Organisation nicht gesehen werden wollen.“ (Michel de CERTEAU, Kunst des Handelns,
ford. Ronald VOULLIÉ, Merve, Berlin, 1988, 186.)
14
Doris BACHMANN-MEDICK, Cultural turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Rowohlt,
Reinbek bei Hamburg, 20072, 304.
15
Uo., 287-288.
12
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különböző digitális szférákban való létmód épp a konkrét helyek jelentőségét kurtítja meg,
amit a transzlokalitás és az otthontalanság metaforája is érzékeltet. A fogalmak esetleges
önállósulása azonban nem feledtetheti azt a tényt, hogy a spatial turn nem akar végleges
válaszokat adni, s inkább az a lényeg, hogy a helyek egyidejűsége és egymásmellettisége
meghatározó

szempont,

amit

bölcsészettudományok elhanyagoltak.

korábban
16

az

idő

aspektusára

koncentráló

Így „a spatial turn felhívta a figyelmet a terek

komplexitására, a terek átfedésére és az egymásra való rátelepülésére, a rétegződésére, a
szimultán viszonyok keletkezésének eltérő idejére és az ellentér vagy választér
konstrukcióira, amelyek a centrum-periféria hierarchiáját is meghiúsítják”.17
A spatial turn eredendően társadalomföldrajzi kérdésfeltevése más tudományágakban
is gyümölcsözőnek bizonyult. A kultúratudományok még új irányzatra, legalábbis új
elnevezésre is bejelentették igényüket. Sigrid Weigel a kultúratudományok számára a
topográfiai turn-t javasolja, mert a kultúratudományok elsősorban nem a konkrét
helyekkel, hanem a helyek ábrázolásával és reprezentációjával foglalkozik. Ez a
különbségtétel első látásra meggyőzőnek tűnik, de ha alaposan végiggondoljuk, akkor már
nem állja meg a helyét, hiszen Lefebvre elmélete is számol a tér reprezentációjával. Azért
nehéz ilyen típusú különbségtételt megfogalmazni, mert – mint arra Böhme rámutat – a
kulturális topográfiák ábrázolása nemcsak leképezés, hanem egyben létrehozás is, vagyis a
szemiotizált topográfiák – s főként maga a művészet – egyben létre is hozza a térészlelést.
A művészetben a reprezentáció és a performativitás szervesen összekapcsolódik.
A spatial turn-höz kapcsolódó irodalomtudomány először is saját eredetére eszmélt,
azokra a gyökerekre (Lessing),18 amelyek az időbeliség szempontjának a dominanciáját
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Böhme ezt írja: „In den Geisteswissenschaften seit 1800 dominieren indes Modelle der Zeit und
Verzeitlichung. Erst in den letzten Jahren erstarkt wieder die Beschäftigung mit dem Raum. Dies hängt sicher
auch mit der kulturwissenschaftlichen Wende der Geisteswissenschaften zusammen. Denn die
Kulturgeschichte beschäftigte sich immer ebenso mit Zeitregimes wie mit Raumordnungen. […] Gleichwohl
gilt, das philosophisch der Raum ein unreiner Stiefbruder der Königin Zeit behandelt wurde. […] Freilich ist
wahr, dass nicht erst im Christentum, sondern schon im Platonismus eine Abwertung von Körper und
Materie begann, mithin des räumlich Verkörperten. Dieses ist notwendig mit jener Sphäre kontaminiert,
welche in der europäischen Geschichte mit dem Dunklen, Unreinen, Niedrigen und Unwahren assoziiert
wurde: der Materie, der Welt der Körper. (BÖHME, I.m., XII.); Ehhez lásd még Kulcsár Szabó Ernő
megjegyzését: „[…]a kultúra történeti létmódjának a szerves képz/ődés (Bildung) értelmében vett temporális
elgondolása, láttuk, éppen a 90-es évekre került szembe a kultúraértés újfajta térbeli konstrukcióival.
Közelebbről is azzal a bennük rejlő – s legkorábban Edward W. Said, majd Homi Bhabha könyveiben
körvonalazódó – elképzeléssel, hogy a világ adekvát megértéséhez a létezésnek ma már nem annyira a
keletkezés-kifejlés-elmúlás rendjében megalapozott időbelisége, hanem a dolgoknak a térszerű
elhelyezkedésen (location, Verortung) keresztül megértett rendje visz közelebb.” (KULCSÁR SZABÓ Ernő, Tér
– kultúra – egyetem. Humán örökség és technomateriális környezet, Élet és Irodalom, 2011/2.)
17
Vö. BACHMANN-MEDICK, I.m., 297. Ford. L.V.
18
Gotthold Ephraim LESSING, Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie = UŐ., Werke und
Briefe, 5/2. kötet, szerk. Wilfried BARNER, Deutscher Klassiker, Frankfrut am Main, 1990, 11-322.
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alapozták meg. Ez még a 20. századra is hatással volt, mert a spatial turn előtt a
narratológia is az idő kutatására szorítkozott, pedig a tér reprezentációi könnyebben
artikulálódnak prózaszövegekben, mint a költészetben. Az irodalomtudományi térkutatás
mégis jeles elődökre nézhet vissza. Az áttekintések először is Cassirer esztétikai tér
fogalmát említik,19 de ennél sokkal fontosabbnak tűnik Bahtyin kronotoposz fogalma20 és
Lotman strukturalista elmélete.21 E felismerésekre elsősorban mai narratológai kutatások
építenek. Bahtyin kronotoposz fogalma jelzi, hogy a tér és az idő eleve nem értelmezhető
egymástól függetlenül. Lotman strukturalista elméletéből pedig a határ fogalma bizonyult
különösen produktívnak.22 Az irodalomtudományi térkutatásnak ma már számos, igen
eltérő arculatú kutatási projektje jött létre. A geopoétika például a konkrét geográfiai és
politikai térségek reprezentációjával és újraírásával foglalkozik,23 míg a szövegiséget
elsődleges

szempontnak

tekintő

kérdésfeltevések

a

szövegek

intertextuális

kapcsolódásának és az írott szöveg medialitásának térbeli vonatkozásait vizsgálják.24
A spatial turnhöz nemcsak a kultúra- és az irodalomtudomány kapcsolódott, hanem
számos más tudományág is.25 A fenti elméleteken túl itt csak két további kérdéskört
szeretnék említeni, amelyek a disszertációban is fontos szerepet játszanak. Az első az
emlékezet kutatása, amely két fontos elméletben kötődik a térbeliséghez. Az egyik Pierre
Nora történész Les Lieux de mémoire hétkötetes műve, amely arra a tézisre épül, hogy
Franciaország kollektív emlékezete helyekhez kötődik. A helyhez kötött nemzeti
emlékezés elképzelése nagy hatást fejtett ki az európai emlékezéspolitikára,26 ami abban is
megnyilvánul, hogy Németország is megfogalmazta magának a maga lieux de mémoire19

Vö. Ernst CASSIRER, Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum = UŐ., Aufsätze und kleine Schriften
(1927-1931). Gesammelte Werke, 17. kötet, szerk. Birgit RECKI, Hamburg, Meiner 2004, 411-432.
20
„Im künstlerisch-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche Merkmale zu einem
sinnvollen und konkreten Ganzen. Die Zeit verdichtet sich dabei, sie zieht sich zusammen und wird auf
künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt Intensität, er wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der
Geschichte hineingezogen. Die Merkmale der Zeit offenbaren sich im Raum, und der Raum wird von der
Zeit mit Sinn erfüllt und dimensioniert.” (Mihail Mihajlovic BACHTIN, Formen der Zeit und des Chronotopos
im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik = UŐ, Chronotopos, Suhrkamp, Frankfrut am Main,
2008.)
21
Jurij M. LOTMAN, Das Problem des künstlerischen Raumes = UŐ., Die Struktur des künstlerischen Textes,
szerk. Rainer GRÜBEL, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973, 327-346.
22
Vö. Raum und Bewegung in der Literatur: die Literaturwissenschaften und der spatial turn, szerk.
Wolfgang HALLET und Birgit NEUMANN, Transcript, Bielefeld, 2009, 17-18.
23
Geopoetiken. Geographische Entwürfe in den mittel- und osteuropäischen Literaturen, szerk. Magdalena
MARSZAŁEK – Sylvia SASSE, Kadmos, Berlin, 2010.
24
Vö. pl. Engelke áttekintését „A szövegek térbeliségéről” Kristeva, Barthes és Baßler szövegei kapcsán.
(Jan ENGELKE, Kulturpoetiken des Raumes. Die Verschränkung von Raum-, Text- und Kulturtheorie,
Würzburg, Königshausen & Neumann, 2009, 136-190.)
25
Raumwissenschaften, szerk. Stephan GÜNZEL, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2009.
26
Magyarországon pl. György Péter foglalkozik (főleg múzeumesztétikai szempontból) a hely és az
emlékezet összefüggéseivel. Ehhez lásd: GYÖRGY Péter, A hely szelleme, Magvető, Budapest, 2007.
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jait.27 A másik elmélet Aleida Assmann nevéhez kötődik, aki a helyekhez kötődő
emlékezést kultúratudományi szempontból vizsgálja.28
A másik kiemelt kultúratudományi kérdésfeltevés, amely a térbeliség vizsgálatához
kötődik, s a disszertáció szempontjából is jelentősnek tűnik, az a feminizmus és a
genderkutatás térbeliséget vizsgáló törekvései. Feminista kutatók megállapították, hogy a
társadalom bizonyos helyeihez vagy szféráihoz a feminitás vagy maszkulinitás képzete
kapcsolódik. A tradicionális nemi szerepkiosztást preferáló vagy a nemi esélyegyenlőséget
nem forszírozó társadalmakban a privát szférához, az otthonhoz, a konyhához és bizonyos
munkakörök helyéhez, például a betegápolás és a gyereknevelés helyeihez a feminitás
képzete, míg a nyilvánosság szférájához, a politikához, a gazdasághoz és egyéb helyekhez,
például focistadionhoz a maszkulinitás képzete kötődik. Mivel a társadalmi nemek
(gender) történeti-kulturális konstrukciók, amiket a norma performativitása hoz létre, ezért
elképzelhető, hogy a társadalmi nemek változásával e helyek nemi konnotációs értéke is
megváltozik.29 E kutatások jó része a határ fogalmával operál,30 amellyel egyrészt
világossá válik a különbségtétel bizonytalansága, másrészt a köztes, illetve a ’queer’
viszonyok tükrében megmutatkozhatnak a normalitásnak nevezett viszonyok devianciái.
1.2. A disszertáció tézisei és felépítése
Mivel a disszertáció arra a felismerésre épül, hogy az emberi test redukálhatatlan, s nélküle
nem léteznénk, s nem tudnánk hangokat artikulálni és kommunikálni egymással, másrészt
az irodalmat emberek hozzák létre, ezért a testiségtől elválaszthatatlan térbeliség kérdése
nem tekinthető ’irodalmon kívüli’ szempontnak. A disszertáció másik tézise szerint a
Nemes Nagy-lírában azért vizsgálhatók a hely- és térbeliség poétikai konstrukciói, mert a
helyek és a terek a Nemes Nagy-motívumkincs szerves részét alkotják. A disszertáció
kérdésfeltevése tehát a Nemes Nagy-líra jellegéből adódott. A disszertáció további,
tézisszerűen megfogalmazható eredményeit az egyes fejezetek végén foglalom össze.
A Nemes Nagy-líra jellegéből adódóan a poétikai térkoncepciók vizsgálatának alábbi
szempontjai strukturálják a doktori disszertáció felépítését: mivel a prereflexív emberi test
biztosítja az indviduum számára a kulturális orientáció lehetőségét és az általános
27

Deutsche Erinnerungsorte, szerk. Hagen SCHULZE – Étienne FRANÇOIS, (3 kötet), Beck, München, 2008.
Aleida ASSMANN, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München,
Beck, 20094.
29
A szociális szféra alacsony presztízsének alapvetően gazdaságpolitikai okai vannak.
30
Vö. Grenz-Gänge. Studien zu Gender und Raum, szerk. Nicole SCHRÖDER – Herwig FRIEDL, Francke,
Tübingen, 2006.
28
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szemiotizált kulturális topográfiák kialakulását,31 ezért az egyik fejezetben a saját testről
szóló verseket értelmezem. Ez olyan szempont a Nemes Nagy-kutatásban, amelyről
korábban nem született ilyen alapos értelmezés. A térészlelés másik formája a vizuáliskognitív érzékelés. A látás Nemes Nagy számára a világhoz való viszonyulás egyik
legfontosabb formája, amiről a szakirodalomban több helyen is olvashatunk. A disszertáció
idevágó fejezetének újdonsága az, hogy bemutatom, az irodalmi nyelv miként ábrázolja a
látás tudati mozgásait, tehát a látás és az értelmezés, a látás és a figyelem és a látás és a
megnevezés összefüggéseit. A harmadik szempont a térbeliség és az emocionalitás
összefüggése, ami szintén új kérdésfeltevés a Nemes Nagy-kutatásban. A fejezetben azt
ábrázolom, hogy miként kódolják a szövegek az érzelmeket, és miként teremtenek
emocionális hatást. E fejezet a manapság fellendülőben lévő emocionalitás kutatási
irányvonalához kapcsolódik. Az utolsó szempont az emlékezés és a hely kérdése. Itt az
epikus versek alapján az individuális és kollektív emlékezésről esik szó. Az individuális
emlékezés nyomán azt vizsgálom, hogy az emberi emlékezés sajátosságait milyen
térkoncepciók érzékeltetik. A kollektív emlékezésről szóló szövegekben a helyekhez
kötődő, illetve a helyekre kivetített emlékezet és a folyamatában ábrázolt emlékezés
poétikai konstrukcióit ábrázolom. Ebben a fejezetben a térészlelés alapvető kérdésén túl
nyelvfilozófiai szempontok vezérlik a kérdésfeltevést, mert bár az észlelés redukálhatatlan
komponense a saját test, a primordiális észlelésre ráépül a kultúra értékrendje és a
kulturális topográfiák szövevénye. A kulturális képzetek verbális áthagyományozódása
miatt a helyek így nemcsak konkrét dolgok, hanem nevük is van, amelyhez több értelem is
kapcsolódhat. Ezért az emberi orientációnak a nyelvben őrzött különféle jelentések
hatásával is számolnia kell.
A fejezetek és a Nemes Nagy-szövegek kiválasztása tematikus szempontok alapján
történt, de az interpretáció a versek szövegiségére koncentrál, vagyis a versek retorikájára
31

Erre Lotman is felhívja a figyelmet, bár ő csak a nyelvi kifejezésekhez kapcsolódó normákról beszél:
„Schon auf der Ebene supratextuellen, rein ideologischen Modellierens erweist sich die Sprache der
räumlichen Relationen als eines der grundlegenden Mittel zur Erfassung der Wirklichkeit. Die Begriffe
»hoch – niedrig«, »rechts – links«, »nah – fern«, »offen – geschlossen«, »abgegrenzt – unabgegrenzt«,
»diskret – kontinuierlich« bilden dabei das Material für den Aufbau von kulturellen Modellen mit keineswegs
räumlichem Inhalt und erhalten die Bedeutung: »wertvoll – wertlos«, »gut – schlecht«, »eigen – fremd«,
»zugänglich – unzugänglich«, »sterblich – unsterblich« u. dgl. m. Die allgemeinsten sozialen, religiösen,
politischen und moralischen Modelle der Welt, mit Hilfe derer der Mensch in den verschiedenen Etappen
seiner Geistesgeschichte das ihn umgebende Leben begreift, sind stets mit räumlichen Charakteristika
versehen, etwa in der Art der Gegenüberstellung »Himmel – Erde« oder »Erde – unterirdisches Reich« (eine
vertikale dreigliedrige Struktur, organisiert auf der Achse Oben – Unten), oder in der Form einer sozialpolitischen Hierarchie mit markierter Opposition von »Oberen« und »Unteren«, oder in der Art der
moralischen Merkmalhaltigkeit der Opposition »rechts – links« (vgl. die Ausdrücke: die rechte Hand vom
Chef, er hat zwei linke Hände, xy ist ein linker Vogel).“ (LOTMAN, I.m., 329.)
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és az írott szöveg medialitására helyezi a hangsúlyt. A filozófiai elméleteket szükséges
háttérinformációnak tekintem. A kérdésfeltevésből adódóan egyetlen speciális módszer, a
kognitív metaforaelmélet jöhetett volna szóba, amely segítséget nyújthatott volna az
elemzésben. Ennek főleg az az oka, hogy – akárcsak a disszertáció – a kognitív
metaforaelmélet is számol azzal a ténnyel, hogy a tér és az idő összekapcsolódik a kognitív
működésben.32 Mindazonáltal a kognitív metaforaelmélet véleményem szerint nem
tisztázta megfelelően nyelvfilozófiai és ismeretelméleti előfeltevéseit, s talán erre
vezethető vissza, hogy a kognitív metaforaelmélet mára elvesztette hatékonyságát, s
jelenleg a nyelvi jelenségek különböző osztályozásával,33 illetve az osztályozás
nehézségeinek a megfogalmazásával bíbelődik.34 Így a kognitív metaforaelmélet
végeredményben nem tűnt hasznosnak az itt tárgyalt téma kifejtésében. A tér és az idő
összefüggésével kapcsolatban így mindössze annyit érdemes kijelenteni, hogy a kettő
elemi kategória, s a mozgás észlelésében a kettő eredendően összefügg.
A disszertáció poétikai térkonstrukciók alatt a tér és a helyek poétikai
megjelenítésének a vizsgálatát érti. A spatial turn humángeográfiai irányvonalának
bemutatásakor világossá vált, hogy a hely és a tér nem ugyanaz, s az elméletek jó része épp
ama szempontból különbözik, hogy miként viszonyítják a teret a helyekhez.35 Mivel a
helyek a térben konkretizálódó alakzatok, ezért a kettő szempontja mégsem esik oly
messze egymástól. Másrészt a disszertáció a versek szövegiségére koncentrál, s a helyek és
a terek poétikai konstrukciója ugyanúgy az irodalmi nyelv médiumában artikulálódik. Az
interpretációból egyértelműen kiderül, hogy mi nevezhető térnek, s mi helynek. A
múzeumot és a várost helynek tekintem, míg a fával összenövő ént a testi térészlelés
ábrázolásaként értelmezem.
A disszertáció szerint a szubjektum nem eliminálható a költészetből. Ez arra a kortárs
elmefilozófiai felismerésre épül, hogy a tudati átélés emberi, belső perspektívája
(fenomenális tudatosság) redukálhatatlan, mert a külső szemlélő vagy a tudomány csak a
mi? kérdésre tud válaszolni, s arra nem, hogy milyen az érzelem, a testi élmény és a
32

George LAKOFF and Mark JOHNSON, Metaphors we live by, University of Chicago Press, Chicago, 1980;
George LAKOFF – Mark JOHNSON, Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western
thought, Basic Books, New York, 19992, 137-169, különösen 159-161.
33
Vö. Gilles FAUCONNIER – Mark TURNER, Rethinking metaphor = The Cambridge handbook of metaphor
and thought, szerk. Raymond W. GIBBS, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2008, 53-66.
34
Vö. KÖVECSES Zoltán, A fogalmi metaforák elmélete és az elmélet kritikája, Világosság 2006/8-10, 87-97.
35
Ehhez lásd Heideggert is: „Die Grenze ist nicht das, wobei etwas aufhört, sondern, wie die Griechen es
erkannten, die Grenze ist jenes, von woher etwas sein Wesen beginnt. […] Demnach empfangen die Räume
ihr Wesen aus Orten und nicht aus »dem« Raum.” (Martin HEIDEGGER, Bauen Wohnen Denken = Uő.,
Gesamtausgabe, 7. kötet, szerk. Friedrich-Wilhelm von HERRMANN,, Klostermann, Frankfurt am Main,
2000, 145-164, itt: 156.
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vizuális érzet. Mivel a tudati átélés nem redukálható, s a költészetet emberek hozzák létre,
s a költészetnek az önkifejezéshez is köze van, ezért a személyes jelenlét különféle poétikai
manifesztációja a költészet természetes velejárója. Tehát a disszertációban sem a
személyes jelenlét poétikai jelzéseit, sem a mondás poétikai aktusát nem tekintem per se
negatív jellegnek.
A disszertáció az irodalmat alapvetően történeti-társadalmi alakzatnak tekinti.
Egyrészt a történetileg változó, kulturális viszonyoknak kitett emberi tudat belső
szemszöge redukálhatatlan, másrészt az irodalom médiuma a verbális nyelv, mely
közösségi,36 s ezzel együtt történeti relevanciájú, tehát konvenciókat őrző,37 s egyben
normákat előíró entitás. Másrészt Jakobson óta tudjuk, hogy a poéticitás a nyelv inherens
lehetősége.

Mindamellett

az

irodalom

történetisége

nem

jelenti

azt,

hogy a

hagyománytörténés új horizontján, amikor átrendeződik a szövegek és az ismeretek
hálózata, ne adódnának új szempontok, amelyek tükrében korábban idegennek tűnő vagy
elhanyagolt kérdésfeltevések mentén olvashatjuk az irodalmi szövegeket. A Nemes Nagylíra Babits-recepciója például az irodalom történetiségének egyik bizonyítéka, míg a
Nemes Nagy-szakirodalomban eddig elhanyagolt testiség kérdése azt mutatja, hogy a
Nemes Nagy-líra új és új kérdésfeltevéseket generál, s így megnyilvánul az aktualitása és a
jelentősége.
1.3. A személytelenítés és a személyesség poétikai formációi a Nemes Nagy-lírában
A disszertáció a poétikai térképzeteket a Nemes Nagy-költészet poétikai önprezentációja és
motívumkincse alapján jellemzi. Mivel a poétikai önprezentációra a nyelvfelfogásból és a
költészetben manifesztálódó ember és világ viszonyának a jellegéből lehet következtetni, s
a Nemes Nagy-líra irodalomtudományi megítélésének központi fogalmai – az objektív
és/vagy tárgyias líra, a személytelenítés és a hermetizmus – e kérdések köré
csoportosulnak, ezért érdemes röviden megvizsgálni az e fogalmak mögött rejlő,
értelmezésről értelmezésre variálódó koncepciókat.

36

„The features that are generally thought to be present in connection with a general name – necessary and
sufficient conditions for membership in the extension, ways of recognizing if something is in the extension
(’criteria’), etc. – are all present in the linguistic community considered as a collective body.” (Hilary
PUTNAM, The Meaning of ’Meaning’ = UŐ., Mind, Language and Reality. Cambridge, 1975, 228.)
37
Donald DAVIDSON, A Nice Derangement of Epitaphs = Truth and Interpretation. Perspectives on the
Philosophy of Donald Davidson, szerk. Ernest LEPORE, Basil Blackwell, New York, 1986, 446.
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Mivel a kritika leggyakoribb fogalma a tárgyiasság, ezért először az e fogalommal
megnevezett elképzeléseket mutatom be. Nemes Nagy Ágnes például így jellemezte a
tárgyias lírát:
Minálunk az a közfelfogás, hogy a költő személyesen áll szemben az olvasójával, és
egyes szám első személyben mondja el érzelmeit, gondolatait. Ez a költőkép nem
örökkévaló, ezt a romantikától örököltük. Úgy érzem, és ezzel egyáltalában nem
vagyok egyedül, és nem is mondhatnám, hogy különösképpen eredeti ez a nézet, hogy
ez az állapot, a költőnek ez az első személyű álláspontja a versben a huszadik század
során nagymértékben megváltozott. Úgy is szokták mondani, hogy a huszadik
században megint létrejött (azért megint, mert hiszen történelmi előzményei vannak),
szükségessé vált az úgynevezett objektív líra, amely nemcsak a szubjektumot helyezi
előtérbe, sőt azt erősen háttérbe vonja. Egyébként nem gondolom, hogy az
objektivitásra való törekvés, amelynek két értelme van, legalábbis nálam biztosan,
egyrészt azt jelenti, hogy szeretem a tárgyakat, az objektumokat, szeretem magamat
tárgyakon át kifejezni, másrészt pedig bizonyos tárgyilagosságra való törekedést is
jelent – nem hiszem tehát, hogy ez a tendencia csak az úgynevezett objektív lírában
van jelen a huszadik században. Mi úgy szoktuk használni a szót, mintha volna egy
külön irányzat, amelyet objektív lírának neveznek. Nem tartom ezt, inkább azt
gondolom, hogy ez az objektívnak nevezett líra inkább módszer, mint irányzat.38

A világirodalomban a tárgyias líra (Dinggedicht) Rainer Maria Rilke Új versek
kötete nyomán terjedt el, így először a Dinggedicht befogadástörténetének egy-egy
jellegzetes pozícióját vázolom fel. Ebben az alfejezetben kiderül, hogy a Dinggedicht egyegy koncepciója eltérő szubjektumfelfogást és ezzel együtt eltérő nyelvhasználatot
feltételez. Mivel nemcsak Rilke, hanem Nemes Nagy költészete is jelentős átalakuláson
megy keresztül, ezért a Dinggedicht fogalma Rilkénél szerintem csak az említett kötettel
kapcsolatban használható, míg a Nemes Nagy-líra esetében a fogalmat csak a
motívumkincs jellemzésére használom. A Nemes Nagy-lírában manifesztálódó, fenti
idézetben is említett tárgyilagosságra való törekvést a továbbiakban Kulcsár Szabó Ernő
nyomán a személytelenítés fogalmával nevezem meg, mert ez a tágyiasságnál átfogóbb
elnevezés, s a motívumkincs jellegén túl a Nemes Nagy-líra szubjektumkoncepciójára is
vonatkoztatható. A személytelenítés koncepciója azonban kiegészítésre szorul, mert a
lírában a tárgyilagosságra való törekvésnek természetes határai vannak, hiszen a
költészetet egy személy hozza létre. A személyes jelenlét poétikai jelzéseit lehet ugyan
tompítani, de teljesen eltüntetni nem lehet, mert a személyesség maga redukálhatatlan. Az
alábbi fejezetben amellett érvelek, hogy a személyesség poétikai jelenléte költészettörténeti
szempontból nem tekinthető visszalépésnek. Végül felsorolom a Nemes Nagy-lírában
38

NEMES NAGY Ágnes, Ekhnáton éjszakája. Lator László beszélgetése Nemes Nagy Ágnessel = UŐ., Az élők
mértana.Prózai írások II, szerk. HONTI Mária, Osiris, Budapest, 2004, 392-393.
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manifesztálódó személyesség poétikai formációit, amelyeket a további fejezetek
interpretációiban fogok részletesen tárgyalni.
1.3.1. Rilke Új versek című kötetének poétikája
Wolfgang G. Müller szerint a „Dinggedicht olyan vers, amely a külvilág intenzíven észlelt
tárgyait ábrázolja”39. A Dinggedicht értelmezései abban különböznek, hogy a
szubjektumra vagy az objektumra vonatkoztatják-e a tárgy poétikai ábrázolását. Ennek
alapján vannak olyan versinterpretációk, ahol a realisztikus, tárgyhű jelleg, míg máshol a
szimbolikus jelleg határozza meg az érvelés menetét. Bár a Dinggedicht Rilke „Kunstding”
fogalma és az említett Új versek nyomán terjedt el, pár évtizeddel korábban már voltak
hasonló próbálkozások, pl. Franciaországban a ‚Parnasse’ költőinél. Ők azonban Rilkével
ellentétben műalkotásokat verseltek meg, akárcsak az angol és német elődök, Keats, Meyer
vagy Mörike. A Dinggedicht poétikatörténeti rokona a szimbolizmus. A kettő közötti
különbség röviden az, hogy Rilkénél nem a tárgyról leváló szimbolikus értelem, hanem az
észlelt tárgy konstitutív. Rilke a modernség más irányzatával is rokonítható, pl. az
imagizmussal (Pound szerint „the natural object is always the adaequte symbol”) vagy
Williams kezdeményezéseivel, aki szerint „[for the poet there are] no ideas but in things”.
Müller továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy a tárgyszerűség értelmezői hangsúlyozása
függvényében változik a versek referencializálhatóságának a megítélése. Kurt Oppert, aki
1926-ban először használta ezt a fogalmat, vagy Sandbank a tárgyszerűséget hangsúlyozza,
amitől

Müller

azért

határolódik

el,

mert

a

mimézis

erőltetése

a

költészet

funkcionalizálásához vezethet. Müller inkább a nyelvi struktúrákba átültetett észlelés
konstitutív szerepét hangsúlyozza40, akárcsak Käte Hamburger, aki a 70-es években a
husserli fenomenológia segítségével tanulmányozta Rilke költészetét.
Bár az egyes kutatók egy-egy kiragadható Dinggedicht-definíciója között kicsi a
különbség, annyi mégis megállapítható, hogy Pór Péter Müllernél nagyobb jelentőséget
tulajdonít a nyelvi, pontosabban poétikai megformáltságnak, s így a tárgyias ábrázolás

39

Wolfgang G. MÜLLER, Dinggedicht (szócikk) = Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, szerk.
Klaus WEIMAR, 1. kötet, de Gruyter, Berlin – New York, 2007, 366-368. A dolgozat eme bekezdése a
szócikk alapján készült.
40
„Wenn man die Neuen Gedichte als Umsetzung von Gegenstandserfahrungen in Sprachstrukturen versteht,
bei der die Gegenstände explizit als durch die Wahrnehmung konstituiert erscheinen, läßt sich der
gelegentlich in Frage gestellte Terminus Dinggedicht (z.B. Phelan S. 43) für diese Lyrik beibehalten.“
(Wolfgang G. MÜLLER, Neue Gedichte / Der Neuen Gedichte anderer Teil = UŐ., Rilke-Handbuch. Leben –
Werk – Wirkung, szerk. Manfred ENGEL, Stuttgart, Metzler 2004, 317.)
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referencializálhatóságának a kérdése lényegtelenné válik. Pór Péter az Új versek jellegzetes
poétikai formációját orfikus alakzatnak nevezi:
A belső és a külső világ kettősségének megszüntetése révén alkot minden egyes
verstárgy maradéktalanul teljes univerzumot. Felépül a test – egy állat, egy növény,
egy épület, egy isteni vagy emberi személy szó-teste –, és önnön lényegévé átváltozva
egyúttal megteremti saját művészi létének terét. Így lesz minden egyes vers-tárgy saját
transzcendenciájának teleologikus tér-alakja: orfikus alakzat. […] Így jön létre a
tökéletesen teleologikus, individuális, önkényes, ám egyszersmind egyetemes érvényű
szó-tér-alak, mely kizárólag önmagára, a maga lényegére irányul, és saját magában
transzcendálja magát – „ez” („van”) az orfikus alakzat.41

Bartók Imre szerint a Dinggedicht nem kizárólag önmagára irányul, hanem nagyon is
emberi vonatkozású, mégpedig olyan poétikai alakzat, amit egy átsajátító emberi akarat
hoz létre. Az ornamentikus elv alapján szerveződő zárt forma mögött nemcsak a szépség
iránti vágy, hanem formakényszer is rejlik. A Dinggedicht poétikájában így
tulajdonképpen nem is a dolgokról van szó, s ezért nem is lehet az Új versekhez a husserli
lényeglátással közelíteni. A dolgok, amelyek csak azáltal válnak kimondhatóvá, ha először
elmerülnek a ‚Weltinnenraum’ bensőségében, csak ürügyként szolgálnak a zárt forma
szépségének a megteremtéséhez. „Ez azonban éppen nem(csak) kimondása annak, ami
van, hanem egyúttal birtoklás is.”42:
a formakényszer sosem az objektív dologból fakad, hanem mindig egy szemlélő, sőt a
művet – akár a saját művet is – leplezetlenül élvezni kívánó szubjektivitás sajátjaként
lepleződik le. A dolgokra vetett költői pillantás, amely azokat egy új világtér végtelen
kiterjedésű középpontjaként, megannyi „üres középként” konstruálja meg, minden,
csak nem „érdektől mentes”. Ez az a kétséges szépségeszmény, amely felé a korai
költészet törekszik, amelyet elér, és amelyen ezer darabra törik szét, hogy aztán az
Elégiák többszólamúságában létezzen tovább.43

Bartók szerint a Dinggedicht-poétika tehát az emberiből indul ki, amit az nem tud
meghaladni, s ezért ez törvényszerűen végződik kudarccal. Ezzel szemben az elégiák
fragmentális alakzatai a kimeríthetetlen létet engedik szóhoz jutni, Rilke szavaival az
„Überzähliges Dasein”-t és az „unerschöpfliche Gegenstand”-ot. A kései költészetben így
már nem lehet szó birtoklásról. Akárcsak a dolgok, az elégiák is kimeríthetetlenek, ahol
nincs mű előtti valóság, csak a kimondott szó és a töredékes forma, ahol minden
41

PÓR Péter, Az orfikus alakzat. Rilke Új versek című kötetének poétikájáról = Uő., Léted felirata, Balassi,
Budapest, 2002, 171, 174.
42
BARTÓK Imre, Rilke. Ornamentika és halál, L’Harmattan, Budapest, 2011, 98.
43
Uo., 131
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‚töréshely’ egy új kezdetet jelenthet. Bartók az elégiák és A költő sírfelirata kapcsán a
szubjektivitás az életmű középső szakaszától eltérő, új koncepcióját véli felfedezni. A
Dinggedicht anonimitása ellenére is megnyilvánuló, az ornamentikus elvet feltételező
emberi átsajátítás igénye után a kései versek a „személytelen szubjektivitás”44 őszintébb
koncepcióját valósítják meg. Az elégiák felől visszatekintő olvasat heideggeri ihletésű,
záró hipotézise pedig így hangzik: „De lehetséges talán – hogy a korai szakaszt
meghatározó elv apológiájaként egy egzisztenciális szükségre utaljunk –, hogy az
ornamentika

és

a

túlhajszolt

szubjektivitás

valójában

mind

a

halálfélelemből

származnak?”45
A Rilke-kutatás egyik szuverén alakja Paul de Man, aki 1979-es Rilketanulmányában ugyan nem a Dinggedicht fogalmából indul ki, de épp ezért mégis érdemes
róla beszélni, mert új szempontokkal gazdagítja a tárgyiasság kitaposott ösvényén haladó
Rilke-filológiát. A kései Heidegger nyelv- és szubjektumfelfogására emlékeztető
szempontrendszerrel de Man Rilke költészetének ama állomásait becsüli a legtöbbre, ahol
a nyelv fonikus funkciója maga alá rendeli a nyelv szemantikai funkcióját, s ahol nem a
tudat hozza létre a nyelvet, hanem pont fordítva. A művészet így nem redukálódik pusztán
a mimézisre, másrészt megnyilvánulhat a nyelv öntörvényű igazsága, ahol az eufónia nem
pusztán ékítmény. De Man megállapítja, hogy ez a tendencia már A szerzetesi élet
könyvében is tetten érhető. Majd részletesen elemzi az Am Rande der Nacht tropológiáját,
amely a Képek könyvében jelent meg. A vers központi metaforája a hegedű, ami a hanggá
válást metaforizálja: „az eufónia imperatívuszai itt már nem pusztán a szavak, de az
alakzatok megválasztását is vezérlik”:46
Nem azért esik a választás épp erre a metaforikus létezőre, mert analogikusan
megfelel a szubjektum belső tapasztalatának, hanem mert struktúrája megegyezik egy
nyelvi alakzat struktúrájával: a hegedű olyan, mint egy metafora, mivel egy belső
tartalmat külső, hangos „dologgá” alakít. […] A hangszer nem egy tudat
szubjektivitását, hanem a nyelv belső potenciálját jeleníti meg; egy metafora
metaforája.47

44

„A „senkit” vagy szó szerint értelmezzük, és akkor az ember az, akit végső soron, vagyis éppen a halál
felől tekintve, senki és semmi nem birtokolhat, vagy pedig egy személytelen szubjektivitás nyomait látjuk
benne, és ekkor a vers szerint a Senkihez valóban hozzátartozunk, még ha ennek jelentése rejtély is marad
számunkra. A hozzátartozás lehetséges pozitív értelmére utal mindenesetre a „sein” létige is, amely az „övé”
[sein] homonímiája.” Uo., 126.
45
Uo., 140
46
Paul DE MAN, Trópusok (Rilke) = UŐ, Az olvasás allegóriái, ford. FOGARASI György, Magvető, Budapest,
2006, 32-72, itt. 51.
47
Uo. 50-51.
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De Man szerint Rilke költészetének meghatározó alakja a kiazmus, ami
megkülönböztetendő az orfikus alakzattól. A kiazmus „keresztezés, mely megfordítja a
szavak és dolgok attribútumait”.48 A kiazmus alakzata a dolgokban rejlő negatív pillanatra
épül. De Man szerint Rilke ugyanis eleve olyan motívumokat választ, ami a rá jellemző
hiányossággal beindítja a tulajdonságok cseréjét. „E séma különféle változatai újra
feltűnnek az Új versek minden egyes darabjában. E versek – egy bizonyos tárgy vagy
jelenet leírásaként – mind önálló teljességükbe zárulnak, s mindegyik a maga módján
fogalmazza meg az őt alkotó kiazmus enigmáját.”49 A Quai du Rosaire versben a tükrözés
tartja fenn ezt a mozgást, az Archaïscher Torso Apollos versben pedig a fejetlen szobor
változik át „Argosz-szemmé”. Mindazonáltal de Man már kritikusan szemléli a Neue
Gedichte kötetben is tetten érhető, teljesség létrehozására törekvő idényt, tehát azt, hogy a
költészetben helyreállítható lenne egy nyelven túli jelenlét. De Man szerint Rilke is lemond
erről az igényről a híres Orpheus, Euridike, Hermes című versben, viszont költészete olyan
irányban változik, ami már nem egyeztethető össze de Man elveivel. Ezért Rilke kései
költészetét „a jelölés retorikájába történő visszazuhanás”50-ként értékeli, ahol visszaáll a
retorika és a kijelentések igazságának harmóniája, holott „Rilke költészete akkor éri el
meggyőzőereje maximumát, amikor minden igazságigényről lemond”.51
1.3.2. A Nemes Nagy-költészet befogadástörténetének központi fogalmai
Nemes Nagy Ágnes egy életen át foglalkozott Rilke költészetével, tulajdonképp megélte
ezt a költészetet, s Rilke minden egyes alkotói fázisából fordított is több-kevesebb verset.
Költészetére Schein szerint mégis A képek könyve volt a legnagyobb hatással52. Nemes
Nagy számos esszét is írt nemcsak Rilkéről, hanem Rilkéhez fűződő saját viszonyáról és
fordítói tapasztalatáról is. Rilkét nehéz fordítani, legalábbis a költőnő és korának elvárásai
szerint, amelyek érvényessége a posztmodern kor elméleti vitáiban ugyan megingott, míg a
fordítói gyakorlatot mind a mai napig ez élteti. Józan Ildikó ezt így fogalmazza meg: „Mai
fordításszemléletünk is ennek [a megjelenítés módja, L.V. ] az előtérbe állításában találja
meg az irodalmi fordításkritika értelmét, mely a hűség kétszer kétosztatú (formai és
tartalmi, hű vagy hűtlen) viszonyrendszerét elégtelennek érzi a szövegek (eredeti és
48
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fordítás, valamint a bármelyikhez kapcsolható intertextusok) közötti párbeszéd, valamint a
benne létrejövő saját-idegen viszony(ok) leírására.”53 Nemes Nagy Ágnes a hűség
fordítási eszményéhez igazodva kétszeres csatavesztésnek nevezi Rilke-fordításait,
miközben rengeteget tanult tőle, s kicsit azonosult is vele: „Az én Rilkém, akinek a
lélegzését is ismerem, valahogy keményebb, érdesebb, keserűbb. […] Vagyis másodszor is
csatát vesztettem Rilkével szemben. És még sokkal többet nyertem vele, mint előszörre.
Valami nagyon keményen megszolgált, nem könnyedén odahamisított önkifejezést.”54
Rilke tárgyias költészetét is hasonlóan jellemezte, mint sajátját: „Nyugodt, tárgyilagos,
tárgyleíró hang, amely objektivitásával a modern ember legmélyebb érzelmeit ragadja
meg: ez Rilkének, az objektív költőnek sajátossága. Objektivitásának egyik eszköze pedig
leírásainak érzékletessége.”55
Az 1970-es évek kritikája is az objektív líra kifejezéssel jellemezte Nemes Nagy
Ágnes költészetét, bár Rónay György már az „úgynevezett” jelzővel tompította e fogalom
érvényét. Az objektív líra címén Rónay – akárcsak a költőnő – mégis inkább a tárgyiasság
jelenségét magyarázza: „elém teszi a „dolgot” (úgy is mondhatnánk: a „tárgyat”), de
sűrített valóságának olyan erejével, ami megdöbbent, megráz…”56 Kenyeres Zoltán a
Gondolkodó irodalom (1974) átfogó írásában pedig az „elvont tárgyiasság” fogalmával
pontosítja a jellemzést.57 Kulcsár Szabó Ernő A magyar irodalom történetében (1993) több
új szemponttal gazdagítja a Nemes Nagy-kutatás korábbi felismeréseit. A tárgyiasság és az
objektivitás kérdését immár a személytelenség és a nyelvhasználat kontextusában
vizsgálja. Az Újhold poétikák egyik közös jellemzője ezek szerint az, hogy „az individuum
versbeli jelenléte – a személyes közvetlenség jelzéseinek fokozatos elhalványulásával –
egyfajta elvont beszédhelyzetté alakult át”58. A személytelenítés jelentősége azonban csak
tág költészettörténeti kontextusban mutatkozik meg igazán, hiszen itt nem másról van szó,
mint a „személyiségértékek európai hagyományának orientáló” folytonosságának a
megőrzéséről.59 A folytonosság igénye azonban a formakultúra áthagyományozásában ölt
ténylegesen alakot, mert az Újhold már nem vallomásos én- vagy közösségi líra, lényegét
tekintve más: „a mű műalkotás volta a megformáltság abszolút közegében nyilatkozik
meg. Vagyis, hogy a vers voltaképpen nem az egyén, nem a vallomástevő szubjektum,
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hanem a szó hatalma alatt áll.”60 A személytelenítés poétikai formációi és a megformáltság
abszolútuma azonban még nem jelenti azt, hogy a Nemes Nagy-líra lemondott volna az
önkimondás feltételének poétikai lehetőségéről. Több magyar irodalomtudós szerint az
említett, egymásnak ellentmondó igények okozzák e líra poétikai feszültségét vagy
inherens ellentmondását. „Poétikájának minden jelhasználati problémája – írja Schein – a
szubjektivitás decentralizálódásából fakad, miközben ennek következményeit morális
szinten sohase fogadta el.”61
A magyar irodalom történetének idevonatkozó fejezete 1993 óta nagy hatással volt a
Nemes Nagy-kutatásra,62 például Schein Gábor munkájára, aki először monográfiát írt a
költőnő lírájáról,63 majd 1998-ban a Poétikai kísérlet az Újhold költészetében című
könyvében korábbi felismeréseit pontosítva, s immár Pilinszky és Rába költészetével
kontextualizálva vázolta fel pozícióját. Míg Nemes Nagy korai költészete élménylíra,
amely Schein szerint sokszor egy-egy fogalomból kiindulva vázol fel egy egyértelműnek
mondható közlést, addig a Szárazvillám című kötettől kezdve megkérdőjeleződik az a
belső rend, melynek pillérei ezek a fogalmak voltak. A bizonyosság elvesztését egyrészt a
jelentésszóródás64 poétikai alakzatai dokumentálják, ahol egymásba folynak a képzetek,
másrészt a líra motivikus változása, ami immár a külvilág dolgait tünteti ki figyelemmel,
mintha a tárgyak jelenléte tudná biztosítani az elvesztett, de egzisztenciálisan továbbra is
óhajtott bizonyosságot. A külvilághoz való viszony kiemelt formája a nézés, ami az egész
életművön végighúzódó motívum, bár a költőnő élete végén ezt a tartást már ironikusan
szemléli. Schein nemcsak a tárgyias verseknél mond le a pszichologizáló értelmezés
lehetőségéről, hanem már azoknál is, ahol a képzetek egymásba foly(at)ása adja a vers
gerincét: e versekben „a nyelv uralhatatlanságának felismerésével” ugyanis megváltozik „a
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vers-én szituáltsága”65. Schein szerint Nemes Nagy tárgyias lírájának „képeit
intencionáltságukban kell felfognunk”,66 mert a Nemes Nagy-líra tárgyiassága olyan
szemléletre utal, amelyet „nem előz meg szubjektivitás”, „ami azután felszívódik az
objektumban”,67 mert a husserli fenomenológiához hasonlóan itt a tudat eleve a dolgoknál
van. A líra e szakaszának költői képe tehát az abszolút tudatiságként értett szemlélet
terméke.68 A költői figyelmet és a költői képet itt egyaránt a kettősség jellemzi:
Nemes Nagy Ágnesnél a képet mimetikus funkciója mellett hermetikus
allegorikussága jellemzi, a nyelv ábrázolja a tárgyszerűen megjelenőt és ugyanakkor
utal valami nem-érzékire azzal, hogy kiszakítja az ábrázolt tárgyat saját idejéből és
megszokott összefüggései közül. […] Költészete egyre nagyobb poétikai erővel törli
ki képeiből a mimetikus referencialitás nyomait, jelhasználata önmagára vonatkozó
metaforát tünteti ki, amely a valóságot nem adott, hanem megalkotandó entitásnak
mutatja.69

A Napforduló kötetben a poétikai jelhasználat tovább törli a kép referencialitásának
nyomait, míg a kép egyenesen „a transzcendencia metaforájává”70 válik. Ez a poétikai
folyamat azonban folytathatatlan, mert kiderül, hogy a trópus lebonthatatlan, „s nem lehet
mögékerülni […], mert bennük ölt testet a nyelv elsődlegessége”,71 pl. A képekről című
versben. „Mindez már előrevetíti a lehetőségét, hogy Nemes Nagy Ágnes teljes mértékben
szakítson a szubjektivitást ipszeitásként felfogó klasszikus modern hagyománnyal, és a
létezés kérdéseit intencionált beszédaktusokba helyezze át.”72 A prózaversekben „az
elbeszélhetőség kérdései”73 kerülnek előtérbe, ahol az azonosságokról végképp lemondva
az „értelmezési lehetőségek vitája”74 hozza létre az értelmet, pl. az Egy pályaudvar
átalakítása című szövegben.
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emberszemléletet, ami már nem azonosítható a szerző személyiségének spekulatív
konstrukciójával.
1.3.3. Exkurzus: A fenomenális átélés meghaladhatatlansága aktuális tudományos
felismerések tükrében
A hagyománytörténés ma kirajzolódó viszonyai alapján a Nemes Nagy-líra mögött
húzódó, fent említett ellentmondás új szemszögből mutatkozik meg. Ma úgy tűnik, hogy a
szubjektivitás decentralizálódásának következményei morális szempontból valóban
elfogadhatatlanok, vagyis a költőnőt kicselezte saját kora, s Nemes Nagy inkább a
poétikatörténeti hagyomány és korának társadalmi viszonyai alapján orientálódott,
mintsem saját egyéni megérzései és egzisztenciális igényei alapján. Sőt, ma úgy tűnik,
hogy nemcsak a szubjektum decentralizálódása elfogadhatatlan morálisan, hanem maga a
személyesség is meghaladhatatlan, bár ez a két szempont összefügg. Mivel ezeket a
filozófiai állításokat nem lehet széles körben megvitatott irodalomtudományi nézetek
függvényében alátámasztani, mert az utolsó nagy irodalomtörténeti korszak, az autonóm
szubjektumtól búcsút vevő posztmodern kor után ma még nem látni világosan, milyen
irányban mozdul el a magyar irodalom, ezért itt csak arra van mód, hogy röviden utaljak
olyan aktuális filozófiai és tudományos kutatásokra, amelyek ugyan egyelőre nem
sorakoznak fel szisztematikusan egy új paradigma mögött, de összhangban állnak a fent
említett tézissel.
Az életmű említett ellentmondása kapcsán – Schein nyomán: Nemes Nagy morális
szinten nem fogadta el a szubjektivitás decentralizálódásának következményeit – először
aktuális etikai nézeteket szeretnék nagyon röviden vázolni. Nemcsak azért érdemes
beszélni erről, mert Nemes Nagy Ágnes költészetét is érintette ez a téma, hanem azért is,
mert a „Mit kell tennem?” kérdés az emberi létezés egyik legfontosabb kérdése, hiszen
nem egyedül vagyunk a világon, s az ember mindennapjai tele vannak konfliktusokkal,
amiket az irodalom is ábrázol. Bár egy szekularizált világban a morális értékek érvénye
megkérdőjelezhető (pl. Nietzsche), és a morális értékek fontossági sorrendje vitatható, a
közösségi élet hosszú távon csak egyezményes normákkal működhet. Peter Bieri szerint a
moralitásról való gondolkodás ki nem mondott előfeltevése a cselekvés olyan koncepciója,
amit az egyén úgy tapasztal meg, mint amit ő hajtott végre.75 Ez a dolgokat átélő ember
75

„Bewußtsein im Sinne von Erleben ist ausschlaggebend dafür, daß wir uns als Subjekte unseres Tuns
erfahren. Dazu genügt es nicht, daß unsere Bewegungen von etwas in uns gesteuert werden und daß sie
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belső perspektívája, a kortárs elmefilozófia terminológiájával a fenomenális tudatosság,76 a
dolgok milyenségének megtapasztalása, ami tulajdonképpen nem új felismerés, hiszen már
1974-ben megfogalmazta Thomas Nagel,77 csak azóta sem sikerült meggyőzően
megcáfolni. Mivel a moralitásról nem lehet lemondani, ezért – ha elfogadjuk Bieri
álláspontját – a belső, szubjektív perspektívát sem nélkülözhetjük.
Az elmefilozófia a belső perspektívájú átélés jelenségéhez, a fent említett fenomenális
tudatossághoz kapcsolja a szubjektivitást, mert a tudomány mai állása szerint a dolgokat
milyenségében átélő tudatiság nem objektiválható.78 Míg manapság már működnek olyan
robotok az iparban, hadügyben és egészségügyben, amelyek ‚tudnak’ logikusan
gondolkodni, emlékezni, figyelni, érzékelni és kommunikálni, addig ezek nem ismerik a
fájdalmat, és nem tudják, milyen az ég kékje, mert ezeket sose élték át, csak definíciókból
ismerik e jelenségeket. Az objektivitásra való igénynek korlátai vannak, vagyis pont a
fenomenális átélés képessége az, amiből az ember tőkét kovácsolhat a töretlenül fejlődő
technika világában, mert az ember helyettesítésére kifejlesztett mesterséges intelligencia
berendezései nem úgy érzékelnek, mint az emberi tudat. Ezt Nemes Nagy is
megfogalmazta:
De ha a tudomány fel is fedi egyszer – talán, valamikor – az áhított titkot, biologikum
és tudat összefüggéseit, mi valahogy még akkor sem kívánjuk sutba dobni a személyes
élményt. Mi akkor is szüntelenül fogunk foglalkozni lelki atomjaink, belső
tapasztalataink és ismeretlenjeink kitapogatásával. Mert ha meg is mondja egyszer egy
szuperélettan, hogyan jön létre az érzet, a képzet az agyban, hogy mik annak a
feltételei, arról sohasem értesíthet, hogy milyen az az érzet, ami létrejön. Ezt csak az
aufgrund dieser Steuerung ein integriertes Verhalten bilden, wie bei einem Schlafwandler. Damit ein Stück
meines Verhaltens eine Handlung ist im vollen Sinn des Wortes, muß es erfahren werden als von mir
vollzogen. Damit ist die Erfahrung gemeint, daß ich als Subjekt meinen Körper gleichsam von innen
kontrolliere, und das heißt nichts anderes, als daß meine Bewegungen sich aus dem jeweiligen Muster meiner
Erlebnisse ergeben. Es ist fraglich, ob ein Wesen, das sein Verhalten nicht in dieser Weise vollzieht, weil es
keine Innenperspektive besitzt, überhaupt einen echten Willen, echte Motive und echte Ziele haben kann.
Sicher jedenfalls ist, dass die Zuschreibung von Verantwortung und unser moralisches Empfinden anderen
gegenüber auf der stillschweigenden Voraussetzung von Bewußtsein im Sinne von Erleben beruhen.” (Peter
BIERI, Was macht Bewußtsein zu einem Rätsel? (1995) = Bewußtsein. Beiträge aus der
Gegenwartsphilosophie, szerk. Thomas METZINGER, Mentis, Paderborn, 20055, 64.)
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introspekció mondhatja meg, és az is nehezen. S e célra mintha a művészet volna a
legalkalmasabb. A tudomány nem tudhatja, mit érez a molekula, vagy hogy milyen
módon, milyen kvalitással, modulációval érzi. Voltaképpen az a meglepő, hogy mi –
úgy-ahogy, és csöppet sem objektívan – mégiscsak tudjuk, mit érez a molekula.79

Mint említettem, a fenomenális átélés többféle tudati jelenség sajátja. Ezek közül itt csak
párat szeretnék kiemelni, amelyek a disszertáció kérdésfeltevésében fontos szerepet
játszanak. Mivel az élő test biológiai fakticitás, s nem kulturális reprezentáció, ezért maga
a test és a biologikumhoz szorosan kötődő tudati jelenségek, például a színérzékelés és az
alapvető emóciók80 kulturálisan nem relativizálható, nyelvet megelőző jelenségek. Ennek a
ténynek irodalomtudományi konzekvenciái vannak, amiket a disszertáció megfelelő
fejezeteiben fejtek ki részletesen.
Az átélt élmények egzisztenciális jelentősége tehát az, hogy önazonosságunk alapját
szolgáltatják. Ettől meg kell különböztetni az én konstrukciójának különböző formáit. A
személyi

identitás

én-ők

differencia

alapján

alakuló

dinamikus

formálódását

individuációnak tekintem. Az individuáció egyik formája az identitás narratív megképzése,
ami a személyes átéléshez képest szintén másodlagos.81 Az átélt élményekből megképződő
narratív identitásnak vagy az individualitás érzetét biztosító egyéni történeteknek szintén
egzisztenciális jelentősége van, amire több tudományág, pl. a pszichológia, a szociológia
és a történettudomány támaszkodik. Otto Gerhard Oexle, a német történettudomány egyik
jeles képviselője 1996-ban a következő tendenciákat regisztrálja:
Mindenesetre manapság visszatérnek a társadalom »elveszettnek hitt«, cselekvő
szubjektumai. Mindenhol »az individualitás visszatéréséről«, »a névvel és a
megkülönböztethető történettel rendelkező emberek iránti új érdeklődésről«
beszélnek, arról a történeti szubjektumról, aki »a szociális világ konstitutív
elemeként« »értelemképző és értelmező tevékenységet folytat«. […] A szubjektumok
visszatérnek: egyrészt a történeti-konkrét aktorok a mindenkori történeti-konkrét
79

NEMES NAGY Ágnes, Az élők mértana. Prózai írások I, szerk. HONTI Mária, Osiris, Budapest, 2004, 109.
„In der neueren philosophischen Diskussion wird die Frage nach den phänomenalen Qualitäten in erster
Linie von Wahrnehmungen und körperlichen Empfindungen wie Schmerzen, Geschmäckern und Gerüchen
unter dem Titel Qualia diskutiert. […] Ohne diese nunmehr seit gut 30 Jahren anhaltende Debatte im
Zusammenhang mit einer Philosophie der Gefühle im Einzelnen würdigen zu können, sei lediglich
angemerkt, dass viele der Argumente, die in diesem Zusammenhang für das ›Eigenrecht‹ des phänomenalen
Bewusstseins angeführt werden, sich in modifizierter Form auch als Argumente für die Rolle der Leiblichkeit
verstehen lassen.“ (DEMMERLING, Christoph – Hilge LANDWEER, Philosophie der Gefühle. Von Achtung bis
Zorn, Metzler, Stuttgart – Weimar, 2007, 65.)
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Ricœuerrel ellentétben az önazonosság alapját Tengelyi szerint nem az elbeszélt élettörténet egységében,
hanem „a megélt életvalóság időszerkezetében kell keresnünk”. (TENGELYI László, Élettörténet és
sorsesemény, Atlantisz, Budapest, 1998, 16-22.) A Sorstalanság végén Köves Gyuri ezt mondja: „Nem az én
sorsom volt, de én éltem végig – és sehogy se értettem, hogy is nem fér a fejükbe: […]. Nem lehet, próbálják
megérteni, nem lehet mindent elvenni tőlem […]. Igen, erről kéne, a koncentrációs táborok boldogságáról
beszélnem nékik legközelebb, ha majd kérdik.” KERTÉSZ Imre, Sorstalanság, Magvető, Budapest, 1975,
329, 331, 333.
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helyükre, másrészt velük egyidejűleg a konkrét megfigyelők és értelmezők, a
történészek a mindenkori specifikus értelmezési horizontjaikkal, megélt világuk
tapasztalataival, észlelési formáikkal és előítéleteikkel, s az ember ismét hajlandó lesz
arra, hogy ezekben az adottságokban ne csak zavaró interferenciákat észleljen, hanem
inkább kreatív és az ismeretszerzést elősegítő potenciált, amit ezek az adottságok
kétségtelenül tartalmaznak.82

Oexle prognózisával azonban vigyázni kell, hiszen előfordulhat, hogy csak az individuális
történetek térnek vissza, míg a szubjektum továbbra is olyan kiszolgáltatott és tehetetlen
marad (pontosabban ilyennek érzi magát), mint korábban.
1.3.4. Személyesség az irodalomban
Az élménylíra fogalma Dilthey Das Erlebnis und die Dichtung (1906) című művére
vezethető vissza. A Goethe költészetének egyik szakaszát jellemző koncepció akkor
született, amikor már nem volt aktuális, hiszen az európai költészet ekkor már más úton
járt. A 18-19. századi élménylíra általában olyan poétikai alakzat, amelynek énszerűsége
egységes, s amit az értelmezők a szerző személyére vonatkoztattak. Ez a korszak abból
indult ki, hogy a szerző képes önmagát egységként felfogni, s ezt reprezentálni is tudja a
versben.
A 19-20. század nemzetközi és magyar irodalma már elhatárolódott ettől a
költészeteszménytől, s a század egyik fontos poétikai kérdése az lett, hogy miként lehet
megjeleníteni a szubjektum autonómiájának marginalizálódását és az egységesnek hitt
önkép decentralizációját. A magyar irodalomban a Nyugat nemzedékei búcsúztatták el a
szerzőre és élményeire visszavezethető élménylíra koncepcióját. A Nyugat recepciójának
korai szakaszában terjedt el az objektivitás fogalma, amelyet eredetileg Halász Gábor
vezetett be, aki „a nyelv jelszerű működését továbbra is a világ és az én szembenállásában
értelmezte.”83 Az objektivitást a Nyugat kritikusai a „»lírai költészet« és a
»szubjektivitás«, azaz az én közvetlennek érzékelt reprezentációja ellentéteként értették.”84
A folyamat következő állomását, a poétikai önprezentáció egységességének felbomlását
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Otto Gerhard OEXLE, Geschichte als Historische Kulturwissenschaft = Kulturgeschichte Heute, szerk.
Wolfgang HARDTWIG, Hans-Ulrich WEHLER, Göttingen, V & R, 1996, 14-15. (Ford. L.V.)
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SCHEIN Gábor, Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete 1909-1927, Akadémiai, Budapest, 2006,
23.
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pedig az a felismerés generálta, hogy a jelentésesség forrása nemcsak az autonóm
személy.85
Az irodalmi szövegek mindazonáltal nem redukálhatók egy-egy kérdésfeltevésre,
mert az irodalom gyűjtőnév, s a szövegek igen sokfélék és sokszínűnek. Ezért célszerűbb a
decentralizálódó identitás kérdését elsősorban irodalomtudományi megközelítésnek
tekinteni. Másrészt a szövegek a feltartóztathatalan hagyománytörténés új hermeneutikai
szituációjában mindig más perspektívából mutatkoznak meg. Ma ugyanis nyilvánvalóvá
vált, hogy az önkép decentralizációja és a szubjektum eltűnése kivétel nélkül az
individualitás képzetére épül, arra, hogy az irodalomtudomány elsődleges szempontja az
individuáció poétikai manifesztációjának a kutatása, holott a vers énszerűségének poétikai
alakzata más tudati jelenségek megjelenítéseként is értelmezhető. A tudat bonyolult
jelenség, s az individualitás megképződésén túl más jelenségek is ide tartoznak, pl. a (testi)
érzékelés, az akarat formái, az érzelmek, az emlékezés, a beszéd és egyéb speciális
kognitív műveletek (pl. a számolás vagy a gondolkodás). A fenomenális átélés, amiről az
előző alfejezetben volt szó, mindegyik tudati jelenségre jellemző, így az individualitás
megképződésére és az egyediség élményére is vonatkozik. Tehát úgy is fogalmazhatunk,
hogy az egységes én decentralizációját is valahogyan megéli a személy, pl. a tehetetlenség
vagy a düh érzésével, rácsodálkozással vagy közömbösen, mert az illető nem is érti, miről
van szó, vagy már rég hozzászokott a kiszolgáltatottság és a szerepekre bomló identitás
élményéhez.
A fenomális átélés irodalomtudományi szempontból azért fontos, mert az irodalmat
emberek hozzák létre. Bár a nyelv médiumában létező hagyománytörténés és az irodalmi
formarendszer nagy hatással van a megszülető irodalmi szövegre, nincs irodalom írók és
költők nélkül, tehát a szerző személyiségnek is van hatása. Egy robot által generált szöveg
érdekes lehet, de irodalmi jelentősége megkérdőjelezhető, mert nincs mögötte
egzisztenciális tapasztalat és emberi törekvés.
Az alábbiakban olyan irodalmi jelenségeket említek, amelyekben a poétikai
önprezentációt sem a szubjektum ’eltűnéseként’, sem az élménylíra korszerűtlen
alakzataként nem lehet értelmezni, ami azt bizonyítja, hogy az irodalomtudományban az
individualitás poétikai manifesztációjának a kérdésén túl más szempontokat is figyelembe
kell venni.
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Manapság nemcsak a magyar, hanem az egész európai irodalomban felerősödtek
olyan tendenciák, amelyek a személyesség jelzésének hangsúlyosabb vagy az énszerűség
egységesebb poétikai jelenlétét eredményezték. Ezek általában társadalmi vonatkozású86
vagy egy felfokozott emocionalitást87 színre vivő szövegek, amelyekben élesebben
rajzolódnak ki a személyesség kontúrjai, mint korábban. Ezek a szövegek azt bizonyítják,
hogy a koherens mondanivaló mögött érzékelt mondás igénye fontosabb, mint a
szubjektum decentralizálódásának vagy eltüntetésének poétikai megvalósítása.
A második példám a női írás (’écriture féminine’),88 illetve a női testírás irodalma,
ami például Hélène Cixous nevéhez kötődik.89 A női testnek azért lehet szubverzív
potenciált tulajdonítani, mert az élő test fakticitása az identitás konstrukciójának minden
formáját és bármilyen kulturális képzet befolyását megelőzi. A redukálhatatlan (női) test
olyan élményekkel (szexualitás és szülés) gazdagítja az ember életét, ami nagy
valószínűséggel befolyásolja a személyiséget. A női testírás így tudatosan a személyes
élmény kifejezésére törekszik. A női testírás kérdése az elmúlt egy-két évtized magyar
irodalmában is jelentőssé vált.90 A fáziskérdésnek nyilvánvalóan társadalmi okai vannak.
Harmadik példaként pedig az irodalmi életművekben manifesztálódó stílust
szeretném megemlíteni. A stílus ugyan nem vezethető vissza a szerző elveire,
megnyilvánulásaira és az általa megélt eseményekre, mert a stílus megbonthatatlan, zárt
entitás, összességében véve mégis arra utal, hogy az életmű szövegeit egyetlen személy
hozza létre. Roland Barthes így jellemzi az életműben manifesztálódó stílust:
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89
Hélène CIXOUS, A medúza nevetése (1975), ford. Kádár Krisztina = Testes könyv, szerk. KISS Attila –
KOVÁCS Sándor – ODORICS Ferenc, Ictus, Szeged, 1996.
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A nyelv tehát az Irodalmon innen helyezkedik el. A stílus viszont mintegy az
Irodalmon túl: a képek, az előadásmód, a szókincs az író testéből és múltjából
születnek, s apránként művészete automatizmusává változnak. A stílus fogalma olyan
öntörvényű nyelvezet kialakulását jelöli, amely csak a szerző személyes és titkos
mitológiájából, a beszéd hipofíziséből merít, ahol a szavak és a dolgok első ízben
kapcsolódnak párba, ahol az író létezésének nagy nyelvi témái egyszer s mindenkorra
kiformálódnak. A stílusban mindig van valami nyers elem, ha még annyira kifinomult
is: a stílus rendeltetés nélküli forma, természetes növekedés, nem pedig tudatos
szándék terméke, mintegy a gondolkodás függőleges és magányos dimenziója.
Referenciáját a biologikum vagy egy múlt, nem pedig a Történelem szintjén találja
meg: a stílus az író saját „dolga”, tündöklése, börtöne és magánya. A stílus közömbös
és áttetsző a társadalom szempontjából, a személy elidegeníthetetlen birtoka: nem
választás vagy az Irodalomról való elmélkedés terméke. A szertartás magáneleme, az
író mitikus mélységeiben kel életre és túlburjánzik felelősségén. […] A nyelv
negativitásként működik, a lehetséges eredendő határaként, a stílus pedig
Szükségszerűség, amely összeköti az író vérmérsékletét a nyelvezetével.91

1.3.5. A személyesség poétikai alakzata a Nemes Nagy-lírában
Nemes Nagy Ágnes életműve a személyesség témáját tekintve szembetűnő ellentmondást
mutat. Az önmagát objektív lírikusnak nevező költőnő számtalan olyan verset hagyott
hátra, amely személyes hangvételű élménylírának nevezhető. Azonban sem az
élménylíráról, sem az exhibicionizmusról, sem az önkényességről nem volt jó
véleménnyel. Az élménylírát a romantika örökségének tekintette, s így a tárgyiasságra való
költői törekvés nyilván arra is szolgált, hogy meghaladja azt. Mi lehet az ellentmondás
oka?
Az életműben manifesztálódó ellentmondás egyik oka élménylíra koncepciójában
keresendő, tehát abban, hogy ez többjelentésű szó. Egy személy egyetlen konkrét élménye
valóban nem feleltethető meg az élményről szóló, mondásként értett, koherens
beszámolónak, mert az élmény verbalizációja egyrészt a mediális váltás miatt mindig
megváltoztatja az adott élményt, másrészt a szerző intenciója az értelmező számára
pszichológiai okok és a hagyománytörténésből adódó közvetettség miatt kifürkészhetetlen.
A koherens mondanivalóval rendelkező, életrajzi adatokat nélkülöző, esztétikumában
redukálhatatlan vers tartalmi magjának így nem az egyedi élményhez, hanem az ismerethez
és/vagy a megélt tapasztalatok esszenciájához van köze. A tapasztalatok kifejezésére pedig
továbbra is igényt tarthat a költő és az író, mert a nyelv lehetőség és a művészet érték, s az
91
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emberi tapasztalatok művészi kifejezésére nemcsak a szerzőknek, hanem az olvasóknak is
mindig volt és lesz igénye.
Az életműben manifesztálódó ellentmondás másik oka valószínűleg az, hogy Nemes
Nagy az aktuális irodalmi formarendszer és kritikai elvárások alapján orientálódott, s
egyéni igényeit visszafogta. A publikált és a hátrahagyott versek ugyanis nemcsak
szerkezetükben térnek el egymástól, hanem tartalmukban is. A Lengyel Balázs által
megjelentetett versekben számos testi élményről, szerelemről, érzékiségről és nemi
szerepekről szóló vers van, tehát ezek a témák is nagyon érdekelték a költőnőt. Itt persze a
pszichologizáló értelmezés lehetősége is felmerül, hiszen a visszaemlékezésekben mindig
halljuk, hogy Nemes Nagy Ágnes zárkózott jellem volt,92 míg mások a témák eltérése okán
arra gyanakodnak, hogy Nemes Nagy elfojtotta nőiségét,93 habár e hozzászólásokból
érdekes módon sose derül ki, mit ért pontosan a kritikus feminitáson, s Nemes Nagy
pontosan hogyan vélekedett erről a kérdésről. Anélkül, hogy lebecsülnénk a
pszichologizáló értelmezések jelentőségét, a publikált és a hátrahagyott versek poétikája
közti különbség oka mégis inkább abban keresendő, hogy Nemes Nagyra korának
esztétikai diszkurzusai voltak nagy hatással, s a költőnő a személytelenítés és az egységes
én felbomlásának poétikai megvalósítását tekintette mérvadónak, ami nem tette lehetővé,
hogy személyét is érintő, illetve korának alulreprezentált társadalmi problémáit is bevonja
a költészet hatáskörébe, amelyekről – például a szerelem vagy a nők negatív
diszkriminációjának

az

élményéről

–

az

énszerűség

nyilvánvaló

poétikai

megnyilvánulásaként lehet beszélni.
Nemes Nagy Ágnes költészetében a személyességnek egyetlen olyan poétikai
megnyilvánulása fedezhető fel, ami közvetlenül a szerző személyére utal. Utolsó
verseiben, mondhatni a halál árnyékában több verset is ajánlott köztudottan általa is ismert
vagy nagyra tartott személyeknek, Babits Mihálynak, Kassák Lajosnak és Rónay
Györgynek, amit az adott vers paratextusa jelez, s ami így befolyásolja a vers értelmét.
Az ajánlás gesztusán kívül a személyesség más poétikai manifesztációját nem
vonatkoztatom a költőnő személyére, mert a személyességet poétikai formációnak
92
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Holmi, 2012/2, 190.)
93
Vö. Térey megjegyzéseit: „Ugyanakkor látható, hogy ideges rejtekezés zajlik. […] A csúcsművek közül
több – férfielőítélet nélkül rögzítem ezt – bizonyosan teljesen mentes a női, avagy „nőies” szereptől. […]
Definitív értékű női verse több is létezik ugyan, de…” (TÉREY János, A nagyasszony (Nemes Nagy Ágnesről),
Jelenkor 2012/3, 301, 302.)
A kérdés inkább az, hogy Térey mit akar elrejteni arrogáns és nyegle stílusával.

34

tekintem. Az énszerűség egységes alakzataihoz lehet ugyan személyes élményt keresni a
költőnő visszaemlékezéseiből és a vele készült interjúkból, de mivel a kifejezés mediálisan
felülírja az élményt, ezért célszerűbb a személyesség poétikai manifesztációit autonóm
entitásnak tekinteni, amelyek a hagyománytörténés más-más pontján álló értelmező
számára mindig új szemszögben mutatkoznak meg, s így a jelent mindig másképp
gazdagítva megnyilvánulhat aktualitásuk és jelentőségük.
A disszertáció megfelelő fejezeteiben részletesen bemutatom a Nemes Nagyéletműben manifesztálódó személyesség poétikai alakzatait, amelyekről e fejezet csak
rövid összefoglalást nyújt.
Az életmű korai és kései szakaszán születtek olyan egységes énszerűséget felmutató
versek, amelyek a személyesség poétikai alakzataként értelmezhetők. A posztumusz versek
nagy része is ide sorolható. A koherens mondanivalóval rendelkező, kései versek kivételes
és egyedülálló alkotásai az Amerikai állomás, Istenről és A távozó című vers.
A személyesség más típusú megnyilvánulását feltételezi a korai élménylíra
fogalmakból kiinduló versépítése. Ez a szerkesztési forma vagy azt feltételezi, hogy a
beszélő egyedül, tehát a másokkal való megegyezés nélkül azonosítani tudja az általános
fogalmak jelentését, vagy egy személy reflexiójára utal, amivel a közösség által használt
fogalom variálódó leírásaiból kiragad egyet. A Személytelen című vers ezt az igényt
poétikai megoldásokkal is színre viszi. A vers utolsó szakaszában a beszélő elhatárolódik a
fogalom legismertebb képzetétől, s a személyes átélés jelentőségét bizonyítva
újradefiniálja a fogalom nevét.
Személyességet feltételez a tudati mozgások poétikai megjelenítése, ami az egész
Nemes Nagy-életműre jellemző poétikai sajátosság. Ez főleg a látásról és a saját testi
élményről szóló versekben figyelhető meg. A látás ismeretelméleti vonatkozásának, a látás
és értelmezés viszonyának és a látás és figyelem összefüggésének az ábrázolása személyes
jelenlétre utal. A Múzeumi séta című epikus vers hosszan imitálja a látogató észleléseit és
reflexióit. Itt már nem a látóérzék dominálja a dolgok és a külvilág érzékelését, hanem a
mozgás, a lélegzés és a hallás.
Személyességre utal a versekben manifesztálódó emocionalitás. Az élménylíra
alakzataiban ez az egyes szám első személyű beszélőre vonatkoztatható, míg a
személytelenítéssel kísérletező versek (pl. az Azelőtt) általános érvénnyel jelenítenek meg
emóciókat és hangulatokat. A kései versek ezzel szemben már az emocionalitás
jelentőségét ábrázolják. Az utca arányai és a Falevél-szárak személytelenítő poétikai
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megoldásainak ellentéteként jelenik meg az individuálisan átélt emocionalitás fontossága,
amit a ’megérint’ többjelentésű szó nyomatékos jelenléte fejez ki.
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2. A látás és a tér
2.1. A látás és a tér
Nemes Nagy Ágnesnél a világhoz való legfontosabb közvetlen, érzéki viszonyulás a látás.
A nézés figyelemmel párosult, intenzív tevékenysége a dolgokkal való kölcsönösség
reményét ígéri, ami az egész életművet átszövő momentum. Mindazonáltal a szemlélés
vagy a szemlélet poétikai koncepciói e lírában látványos változáson mennek keresztül,
mert kiderül, hogy a látás igen bonyolult jelenség, s különféle koncepciója más-más
emberszemléletet feltételez, ami pedig döntően befolyásolja a poétikai nyelvhasználat
jellegét. A látás komplexitása abból adódik, hogy az értelmezéssel és az absztrakcióval
rokonítható látás kulturálisan meghatározott és individuálisan színezett képesség, aminek
ráadásul biológiai gyökerei is vannak. Mielőtt visszatérek Nemes Nagy költészetéhez, Ralf
Konersmann nyomán röviden felvázolom a látás történetének legfontosabb kultúrtörténeti
állomásait.
A Die Kritik des Sehens antológia bevezetésében Konersmann azt állítja, hogy a látás
története sorsszerűen összefonódott a gondolkodás történetével: „Az érzékektől távoli,
tiszta fogalmiság és a fogalomtól távoli, tiszta látás redukciós formái nyilvánvalóan
egymást hívták elő, és a történetük alakulásában fordulatos, kölcsönhatáson alapuló és
folyvást polémikus viszonyt hoztak létre.”94 A szerkesztő eme viszony első állomásaként
Platón filozófiáját említi, amely a bibliai gondolkodással együtt vizualizálta a logoszt. Ám
Platónnak fenntartásai voltak a természetes látással kapcsolatban, mert a szemlélő sohase
tudhatja, hogy érzékletei igazak-e, és megfelelnek-e a realitásnak. Platón így a látás másik
koncepcióját dolgozta ki, ami a dolgoktól és helyzetektől távolságot tartó tanúsítás
metaforája, ugyanis a helyes látásnak nem az érzékiséghez, hanem a gondolkodáshoz van
köze. Az ideatanban az ember az ideákat szemlélve ’elnéz’ a konkrét dolgoktól, absztrahál,
de ezt is csak a látás szinonimájával teszi, ami olyan kitörölhetetlen kulturtörténeti
képzettársítást eredményezett, amit az idea (idéa) és a látás (eidénai) szavak ma is
érzékelhető etimológiai rokonsága bizonyít.
A vizualitás történetének következő befolyásos és megkerülhetetlen alakja
Kopernikusz, aki természettudományos felfedezésével egy új gondolkodás alapjait rakta le.
A világ immár olyan hely, ami az ember számára megérthető, s mivel az igazság az
empirikus kutatás eredménye, ezért a világ felkutatása az emberi kötelességek rangjára
94

Ralf KONERSMANN, Die Augen der Philosophen. Zur historischen Semantik und Kritik des Sehens = Kritik
des Sehens, szerk. Ralf KONERSMANN, Reclam, Leipzig, 19992, 9–47, itt 46. Ford. L.V.
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emelkedett. Az asztronómiai eredmények azt bizonyítják, hogy a természetes látás
megtévesztő, de optikai eszközökkel optimalizálni lehet. Mivel az ember az új optikai
eszközökkel olyan dolgokat is látott, amiket korábban nem, ezért az optikai eszközök
használata előrevetítette azt a felismerést, hogy a látás és a láthatóság történetileg változó
entitás, s műszerekkel új és új horizontokat lehet meghódítani. A reflexivitás és a vizualitás
ettől kezdve több évszázadra elvált egymástól, mígnem a szenzualisták a természettudósok
és gondolkodók specializálódó, steril tekintetével szemben a természetes látás jogát
kezdték hangsúlyozni. A látás és gondolkodás polémiája azonban folytatódott, hiszen
Hegel újra a reflexivitást részesítette előnyben, s az értelemtől (Sinn) szigorúan
elválasztotta az érzékiséget (Sinnlichkeit). A 19-20. század több szempontból is
rehabilitálta a látást. Noha a természetes látás végérvényesen illúziónak bizonyult, a látás
kutatásában mégis új dimenziók nyíltak meg. Egyrészt Wittgenstein rámutatott arra, hogy a
látás (sehen als) és a képzet (Vorstellung) rokon jelenségek,95 másrészt világossá vált, hogy
a látásnak van egy sajátos produktivitása, amit a művészetek fedeztek fel maguknak,
Valéry szavaival: „Observer, c’est créer le réel“.96 Konersmann áttekintése 20. századi
esztétikai elméletekkel végződik. Áttekintését mégis érdemes azzal a megjegyzéssel
kiegészíteni, hogy a látás és a gondolkodás polemikus viszonya Wittgenstein után is
folytatódott. Heidegger szerint az újkorban a világ képként létezik, mert az ember a létezőt
csak aszerint gondolja el, hogy az miként létezik a képzet és a gyártás számára, ezért a
létező tárgyiasul és mozdulatlanná válik.97 Ezért Heidegger a hatalomvágy által vezérelt,98
leképező látással szemben a hallás jelentőségét hangsúlyozza, amivel az ember közelebb
kerülhet eredendő meghatározottságához.99 A kései Merleau-Ponty már másképp értelmezi
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Vö. Wittgenstein fejtegetéseit a valamiként való látás (sehen als) jelenségéről: „Der Begriff des Aspekts ist
dem Begriff der Vorstellung verwandt. Oder: der Begriff ›ich sehe es jetzt als…‹ ist verwandt mit ›ich stelle
mir jetzt das vor‹. Gehört dazu, etwas als Variation eines bestimmten Themas zu hören, nicht Phantasie? Und
doch nimmt man dadurch etwas wahr. […] Das Sehen des Aspekts und das Vorstellen unterstehen dem
Willen. Es gibt den Befehl »Stell dir das vor!« und den: »Sieh die Figur jetzt so!«; aber nicht: »Sieh das Blatt
jetzt grün!«” Ludwig WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen = UŐ., Werkausgabe, 1. kötet,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006, 518–552, itt: 551.
96
Konersmann idézi Valéryt: Paul VALÉRY, Cahiers IV., Gallimard, Paris 1958, 185.
97
Vö. Martin HEIDEGGER, Die Zeit des Weltildes = UŐ., Gesamtausgabe, 5. kötet, szerk. Friedrich-Wilhelm
von HERRMANN, Klostermann, Frankfurt am Main, 1977, 75-113, különösen: 89, 92, 94.
98
Vö. uo., 94. A látás és hatalom viszonyáról lásd a korábbi Wittgenstein-idézetet („Das Sehen des Aspekts
und das Vorstellen unterstehen dem Willen.“) vagy Coleridge „despotism of the eye” szállóigévé vált szavait.
9999
Vö. pl. „Das Verschwiegene ist das, was nicht verlautet. Das Lautlose zu hören, verlangt ein Gehör, das
jeder von uns hat und keiner recht gebraucht. Dieses Gehör hängt nicht nur mit dem Ohr zusammen, sondern
zugleich mit der Zugehörigkeit des Menschen zu dem, worauf sein Wesen gestimmt ist. Ge-stimmt bleibt der
Mensch auf das, von woher sein Wesen be-stimmt wird. In der Be-stimmung ist der Mensch durch die
Stimme betroffen und angerufen.“ (Martin HEIDEGGER, Der Satz vom Grund (1955–1956) = UŐ.,
Gesamtausgabe, szerk. Petra JAEGER, 10. kötet, Frankfurt am Main, Klostermann, 1997, 75.)
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a látás és ontológia viszonyát, mert a produktív látást az értelemképződés öntörvényű
folyamatával köti össze.100 Feminista teoretikusok is elhatárolódnak az eltárgyiasító látás
elképzeléseitől, s a látás pozitív etikai vonatkozásait tárják fel.101
Ebből a rövid bevezetőből biztosan kiderült, hogy a látás megkerülhetetlen, s a
kultúra majd minden megismerési formája számol vele, még akkor is, ha a látást kritikusan
szemléli, s inkább ettől elhatárolódva más irányban tájékozódik. Ezért az áttekintés eme
pontján célszerű összefoglalni, mi az, ami a látást ennyire különlegessé teszi. A látásnak
először is evolúciótörténeti jelentősége van, mert a felegyenesedő ember egyszerűbben
tudta átfogni tekintetével a tér nagyobb kiterjedését, s így a többi érzékhez képest a látás
jelentősége megnőtt. A vizualitás másrészt jelenlétet, részvételt és intenzitást feltétez, ami
a média megjelenése előtt az események dokumentálásának és a hírek terjesztésének a
feltétele volt, s így a tanúsító szemlélethez a tárgyilagosság (és a tényszerűség) elvárása
kapcsolódott.102 Noha az előfeltevések nélküli, objektív látás ma már illúzió, a
részvételként értett, tanúsító látás történettudományi érdeme a vizuális érzékelés ama
inherens tulajdonságából adódott, hogy „a látás nem nélkülözheti a világhoz való viszony
ama formáját, ami a látást időbeli és térbeli közvetlenséggel tapasztalati gyökereire
vonatkoztatja”.103 Konersmann bevezetője azzal a vitathatatlan megállapítással zárul, hogy
a látásnak sokféle elmélete létezik, s mint arra Wittgenstein is rámutat, nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy a látás nem magától értetődő, hanem rejtélyes folyamat,104 így
okosabbnak tűnik, ha a látást – mint ahogy Nemes Nagy Ágnes tette – inkább kihívásnak
tekintjük.
*
A Nemes Nagy-szakirodalomban először Schein Gábor értelmezte áttekintő igénnyel a
szemléletesség és a poétikai nyelvhasználat e lírára jellemző sokrétű és bonyolult
A bálványimádástól félő vallásokban is a hallóérzék kapja a vezető szerepet. Konersmann Luther Merseburgi
prédikációját is idézi: „Das Reich Christi sei »ein hör Reich, nicht ein sehe Reich«”. (KONERSMANN, I.m.,
18)
100
Vö. A szem és a szellem c. tanulmányt. Ehhez lásd Santos megállapítását: „Der zentrale Gedanke dieser
Wahrnehmungstheorie läuft in der Tat darauf hinaus, das ‚pure‘ Sehen als poietischen Akt zu fassen.“ (José
M. SANTOS, Die Lesbarkeit der Welt und die Handschrift des Auges. Zu Merleau-Pontys Phänomenologie
des Sehens. = Blick und Bild im Spannungsfeld von Sehen, Metaphern und Verstehen, szerk. Tilman
BORSCHE – Johann KREUZER – Christian STRUB, Fink, München, 1998, 64–94, itt: 67.); Merleau-Ponty
ontológiai fordulatának utolsó állomása a Le visible et l’invisible fragmentum. Ehhez lásd: SZABÓ Zsigmond,
A keletkezés ontológiája. A végtelen fenomenológiája, L’Harmattan, Budapest, 2005.
101
Kelly OLIVER, Für eine feministische Phänomenologie des Sehens = Feministische Phänomenologie und
Hermeneutik, szerk. Silvia STOLLER – Debra B. BERGOFFEN, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2005,
171–192.
102
Vö. KONERSMANN, I.m., 24.
103
KONERSMANN, I.m., 47, ford. L.V.
104
„Gewisses am Sehen kommt uns rätselhaft vor, weil uns das ganze Sehen nicht rätselhaft genug
vorkommt.” (WITTGENSTEIN, I.m., 550.)
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összefüggését. Ezenkívül a Nemes Nagy-kutatás egy-egy vers, a tárgyiasság fogalma és a
figyelem témája105 kapcsán járult hozzá a téma jobb megértéséhez. A szövevényes
probléma feltárását több dolog is nehezíti. Mint fent említettem, a látás maga összetett
jelenség, melynek ráadásul különböző koncepciója figyelhető meg e lírában. A másik
nehézséget a ’költői kép’ fogalma okozza, amiről a költőnő is írt egy híressé vált, hosszú
esszét. A ’költői kép’ azonban félrevezető fogalom, mert egy vers retorikája nem
redukálható pusztán a szemléletességre, másrészt vannak olyan szemléltető vagy a
szemléltetést parodizáló trópusok, amiket nem lehet elképzelni, mert csak a nyelv
médiumában léteznek.106
Schein szerint az érett Nemes Nagy-költészet meghatározó retorikai alakzata a
jelként önmagára vonatkozó allegorikus metafora:
Nemes Nagy Ágnes költészete mindvégig a látástól várt bizonyosságot, hogy a létezés
valóságos tény. Tapasztalata szerint a látható minden helyzetben valami láthatatlanra
utal, ami ugyanolyan, mint a megjelenő, csupán más dimenzióban lakozik. Ám a kép,
amely a rejtőzködőt bemutatja, nem folytatódik feltétlenül abban, amit elrejt. A
lényegi és a megjelenő szakadását csupán a költészet képes áthidalni, hiszen a jelként
önmagára vonatkozó allegorikus metaforában – amely Nemes Nagy Ágnesnél mindig
megfelelt a természetesnek – megtörténhet a transzcendentális igazság. E metafora itt
sosem a nyelvből, illetve a nyelvtörténetből született meg, hanem az intencionált látás
formálta meg. (A kép a szemlélet terméke.) Ezért mindeddig nem játszott fontos
szerepet az idő kérdése (az emlékezet), a szemléletet a jelenlét metafizikus lehetősége
foglalkoztatta.107

Az idézetből az is kiderül, hogy Nemes Nagy a költészetet a megismerés egyedi és
kivételes formájának tekintette. Ez abban is megnyilvánult, hogy a nyelv jelentőségének
pontosabb és árnyaltabb ábrázolásával a szemléltető trópus „mimetikus eredetének
lebontását”108 is érzékeltetni akarta, aminek a médiuma természetesen továbbra is az
irodalmi nyelv. Ennek a folyamatnak az lesz az eredménye, hogy a trópus végleg elszakad
a valóságtól, amit a Szárazvillám kötetet lezáró két szöveg, A képekről és a Viadal
szemléltet. A Napforduló verseinek jellegzetes trópusa már nem a metafora, hanem „a
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SZABÓ T. Anna, A figyelem hasznáról, Jelenkor 2012/3, 309–316; PRÁGAI Tamás, A figyelem szenvedélye.
Nemes Nagy Ágnes költészetéről, Új Forrás 1994/4, 17–22.
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Vö. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Irodalmiság és medialitás a költészetben = UŐ., Metapoétika.
Nyelvszemlélet és önprezentáció a modern költészetben. Kalligram, Budapest/Pozsony, 2007, 40–42.
107
SCHEIN, Poétikai, 112.
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„Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészetében a képek az ábrázolt tárgy tudati-nyelvi intencionáltságának
következtében mimetikus eredetük kritikája, lebontása által jönnek létre, és az ábrázoló funkció lebontásának
folyamata során, ugyanakkor a szemléletesség, tehát a képszerű ábrázolás mintájának megőrzésével egy
olyan holtpontot keresnek, amely az immanens változatlanság (Nemes Nagy szavával a viszonylagos öröklét)
lehetőségét nyújtja…” (Magyar irodalom, szerk. GINTLI Tibor, Akadémiai, Budapest, 2010, 903.)
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sokjelentésűség nyitott rendszerét” létrehozó hasonlat.109 A szemléltetés retorikai
megoldásai itt viszont már nem a dolgokkal való kölcsönösség110 reményében fogant
szemléletet – Schein szavával az intencionált tárgyiasságot – jelenítik meg, hanem a tudati
működést dokumentálják: „A kép immár a tudati jelentésesség tudati reflexiója.”111 Ettől
kezdve pedig marginalizálódik a látás szerepe, s a kölcsönösség igénye is átalakul.
A disszertáció a személytelenítés és a személyesség komplementer fogalompárja
segítségével értelmezi Nemes Nagy Ágnes költészetét. Az alábbi elemzés azt mutatja be,
hogy a látásról szóló, a személyesség közvetlen jelzéseit tompító érett versek kivétel nélkül
egy tudat jelenlétét feltételezik. Az objektivitás és a tárgyiasság fogalmának különböző
képzeteivel operáló értelmezések tehát elkendőzik azt a tényt, hogy már a látás poétikai
megjelenítése is személyes jelenlétet feltételez. Ezért a tárgyiasságot a disszertáció nem a
Nemes Nagy-líra szubjektumkoncepciójára, hanem a motívumkezelésére vonatkoztatja.
Ebben a fejezetben a Nemes Nagy-versek poétikáját értelmezve a látás koncepcióit
ábrázolom és a tudati mozgásokat követem. A szemlélet poétikája a dolgokhoz való
viszonyról, a térészlelésről, a tekintet és időbeliség, a látás és figyelem, a látás és
értelmezés összefüggéseiről árulkodik. A tudati mozgások egyik formája a nyelvi
artikuláció és megnevezés, amelynek kérdését az interpretáció kitüntetett figyelemben
részesíti. A látás és nyelviség összefüggése azt a problémát érinti, vajon mennyiben
független a látás a nyelvtől, hiszen a látástól elválaszthatatlan fogalmiság a nyelv
médiumában is létezik. Másrészt az a kérdés is felmerül, vajon reflektálnak-e a versek a
megnevezés utólagosságára, tehát arra, hogy a nyelv megváltoztatja az élményt, s az
élmény maga rekonstruálhatatlan?
A látás bonyolultabb, a fikcionalitás nyilvánvaló jelzésével ellátott koncepciója a
világhoz való viszony komplexebb és dinamikus formáját képes ábrázolni, amire a De
nézni vers példa. A látás poétikájában így a tudati mozgásokon kívül azt is vizsgálom,
hogy a poétikai önprezentáció hogyan viszonyul az individualitás hagyományosabb
poétikai megjelenítéséhez.
A fejezetet az ’arc’ poétikájával zárom, ami tematikusan hidat képez a látásról és a
testiségről szóló fejezetek között. Az arcot alapvetően vizuálisan észleljük, de az arc
egyben metonímia és metafora is, ami a másik személy létére és a neki kijáró tiszteletre
utal. Az arc interszubjektív térben megnyilvánuló fenomenalitása ezért elidegeníthetetlenül
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kötődik az etikumhoz, amely ebben az esetben nem racionális érveken, hanem (érzéki)
észlelésén alapul.
*
A Krisztinában című vers érzékletek és benyomások poétikai megjelenítése. A vers azért
szerepel ebben a fejezetben, mert a Krisztinavárosi templom és tér leírásában különösen
hangsúlyosak a színérzékelések, amelyeket az ember alapvetően csak vizuálisan
érzékelheti. A Krisztinában első sora így hangzik: „Hányszor ültem így templomok
alatt”,112 amiből a cím értelmére is lehet következtetni. Itt egyelőre egy többször előforduló
élmény beszámolójáról van szó, ahol az ’alatt’ szóra felel az érzékelés perspektívájából
adódó „tornyuk úgy nyúlt az égbe” metaforikus szerkezet. A derűs hangulatú szövegben
elhangzik a ’sárga-kék’ színkombináció egész verset meghatározó motívuma. A második
versszak is e két szín észlelése köré szerveződik, de a helyszín immár a templom belseje. A
márványoszlopok látványában a sárga színárnyalatai a márvány erezetével együtt komplex
érzékelést eredményez. A „vonalakba zárva” metaforikus kifejezés szerint az erezett, sárga
felület rácsokra vagy elzártságra emlékezteti a személyt, amely a vizuális leképezésen
túlmenő, asszociatív értelmezés, míg a háttér tiszta kékjéhez a kék színhez hagyományosan
asszociált ’távolt’ kapcsolja. A harmadik versszak a kék árnyalatait metaforákkal és
hasonlattal jeleníti meg. Itt már a templom előtti tér benyomásairól van szó. A fehér szobor
és az elsötétülő ég színkontrasztja még élesebben rajzolja ki a látott szobor körvonalait. Ez
azonban nem marad meg a színhatások leírásánál, mert a kontraszt igazságát egy
hasonlatba bújtatott bölcs mondás is érzékelteti. A szobor látványáról egy pillanatra egy
közeli narancsra vetül a tekintet, ami talán csak a színe miatt került bele a versbe. Majd egy
raj galamb hívja fel magára a figyelmet. A raj repülése megbontja a templom
körvonalainak a szigorát, vagyis a mozgó állatok látványában elmosódnak a körvonalak,
amit a szöveg újra metaforával fejez ki: „s megborzolják a nagy, avitt, / csapott tető
vonalait –”. Az utolsó versszak egy felsorolásban idézi fel az érzékleteket, amelyeket a
lírai én a ’szorongó szív’ metaforikus, alliteráló kifejezéssel a szívben helyez el. Mivel a
metaforikus szívvel általában érzelmekre asszociálunk, ezért a felsorolt érzékletekhez
érzelmi töltet kapcsolódik, amit már tulajdonképpen a vers derűs, lelkesedést kifejező
hangulata is megalapozott. A szívet megszemélyesítő, ismétlődő ’szorong’ ige ezt az idillt
árnyékolja be. Az érzékletek a külvilág létére utalnak, aminek a helye szintén a szív, s nem
az elme vagy az agy. A vers végét egy galambhoz szóló óhajtó mondat zárja, ami már
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egyértelműen absztrakciót és a látásról való fogalmi gondolkodást feltételez. Itt hangzik el
a korábban említett ’kép’ szó, ami a látvány metaforája. Itt nem a kép rögzíti a galambot,
hanem a galamb mozgása teszi lehetővé a képet. A helyváltoztatásra képes madár, illetve
maga a változás teszi lehetővé az újdonság élményét. A szöveg alapján nincs különbség a
természeti jelenségek, élőlények, műalkotások és város közepén elhelyezkedő templom
észlelése között. A templom itt nem a keresztény egyház metaforája, hanem annak a szinte
vallásos érzületnek a szimbóluma, amit a puszta érzéki létezés a versben leírt, főleg
vizuális érzékletek nyomán elképzelhető öröme jelent. A vizuális érzékletek miatti öröm
továbbá azt a benyomást kelti, hogy a személy így közelebb kerül a dolgokhoz, s ezáltal
saját létezésének a titkához.
A Város, télen a késő novemberi város életének jelenetszerű bemutatása. Képsort is
lehetne mondani, mert a vers közepén megjelenített betlehemezésen túl a vers személyes
jelenlétre utaló vizuális látványok állóképszerű leírása. A vers jelen időben íródott, tehát a
szöveg retorikája elkendőzi azt a tényt, hogy a vizuális élményhez képest annak
megnevezése vagy írott szöveggé formálása csak utólag történhet. Az első versszak egy
ablakból kitekintő személy benyomásait, illetve az ismétlődő benyomásokból kirajzolódó
tapasztalatait ábrázolja:
Fölülről látni ezt az udvart,
az apró, öt ház udvarát,
mindig fölülről és haránt,
mint egy képet, mely távlatába,
mint multat, mely önmagába,
bárhonnan nézed, visszaránt.113

A személy nem tud ’kilépni’ ebből a látványból, mert az udvar „mindig fölülről és
haránt” látszik számára. A perspektíva változatlansága így bezártságra is utalhat. Ebben a
korai versben a ’kép’ szó még nem a látvány metaforája, de a hasonlat elemeként már itt is
elhangzik, ami utal a Tájképek sorozat rendezőelvére. A második versszakban az ablaknál
kitáruló látvány leírása folytatódik, ami szintén a személy helyzetére utal, arra, hogy az
ablakból messzire lehet látni, mert magasan van. A tekintet nagy teret jár be, mert az udvar
után a háztetők, majd a körház látványa következik. A sötétedésben más formák is
strukturálják a látványt, például a vertikális tengely képzetét adó jegenyefa, a kémény és a
felszálló füst. A formák leírását egyre inkább felváltja a fényviszonyok metaforikus
érzékeltetése. A novemberi alkony egy pillanatra meleg színeket varázsol a látóhatárra,
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majd besötétedik, mert a következőkben a megvilágított helyiségekben zajló jelenetek
leírása következik. A versben a ’zubog’ szó ismétlése jelzi a bolti kávégép és a
gőzmozdony képzete közötti fiktív, asszociációs kapcsolódást. A fikcióként megjelenő
képsort már nemcsak vizuális érzékletek dominálják. A betlehemezés poétikai leírása sem
állóképszerű, hanem a drámai jelleget és az eseményszerűséget imitáló tudósítás. Ezután
újra a kinti tájról szól a vers. A havazás csendjét az elhalkuló, rímelő sorok érzékeltetik.
Mindazonáltal a vers retoricitása főként vizuális benyomásokat érzékeltet: „A hó. A hó. //
Az öt háznak térdéig ér. / Fekete a függőleges, / és minden vízszintes fehér.” A havas táj
látványa a vers kezdetén lévő sötétedést írja felül. A hó látványának a leírása így az idő
múlását is érzékelteti, ami a versnek narratív jelleget kölcsönöz. Ismét látható minden, csak
a dolgok most máshogy néznek ki, vagyis a hó ’eltorzította’ a külsejüket. A sötétedés előtti
„vasalatlan

kerékcsomóra”

a

„fehérrel

megvasalt

kerék”

kifejezés

felel.

A

megszemélyesítések érzésekkel és hangulatokkal ruházzák fel a dolgokat, mintha a dolgok
átéreznék a friss hóval lepett táj kulturálisan kódolt, morális konnotációjú ’tisztaságának’ a
súlyát. A kovácsműhely főleg a parázs színe miatt vonzza a tájleírás mögött elképzelhető
tekintetet, mert most is a színek leírása vezérli a verset. Az utolsó versszak a tujafa
metaforikus leírása, melyet ellepett a hó. A hó alatt roskadozó fa a mozdulatlanságba
merevített indulat feszültséget kifejező képe.
A Tájképek sorozatba illeszkedik az Éjfél című vers, ami az életmű visszatérő
motívumával kezdődik: a vers egy ablakból kitáruló látvány leírása. A vers vidám
hangulatát vetíti előre az ablak ’harmónikás’ jelzője, amit egy argentin éjszakát idéző
hasonlat követ. Az éj horizontot domináló tengeréről a tekintet a lenti pirosan parázsló
kovácsműhelyre vetül, majd újra a háztetők elmosódó formáinak leírása következik. A
kémény eltorzult formájának a látványát csak egy hasonlat érzékelteti: az éjjeli
fényviszonyokban a kémény és a ház lovasnak tűnik. A továbbiakban olyan dolgok leírása
következik, amik éjjel is látszanak, például a megvilágított utca és a házak ablaka,
amelyekből kiszűrődik a fény. A megszemélyesítések arra utalnak, hogy a leírás mögött
érzékelhető személy elevennek érzékeli a dolgokat éjjel, habár az éjben alig észlelhető
bármilyen mozgás. Ez tehát a személy hangulatára vagy lelkivilágára utal, vagyis a látás itt
nem leképezés, hanem szubjektivitást feltételező értelmezés is. A lámpa (fénye)
mozgásának leírása már a szubjektivitás, illetve a tudatosság másféle megnyilvánulását
tükrözi. A leírás a szemlélő koncentrációját feltételezi, mert a személy a hétköznapi
ismeret mechanizmusain túllépve felismeri, miben különbözik az általános ismeret a
láthatóság adott pillanatban, vagyis adott viszonyokban megmutatkozó jellegétől. Az
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éjszakában a messziről vizslató tekintet számára ugyanis nemcsak a lámpa mozog, hanem
a fénnyel megvilágított ’faldarab’ is. A kettő ugyanolyan jellegű és ritmusú mozgását az
ismétlődő ’imbolyog’ szó érzékelteti:
Szél indul. Lent imbolyog a lámpa,
lassan lengő fénykörébe zárva
egy faldarab véle imbolyog.114

Az utolsó sorok vizuális benyomásában ismét a szubjektív értelmezés dominál. Az
éjszakában a szél erejének kitett fehér lepedő látványa kísértetiesnek tűnhet, legalábbis erre
utal a ’borzong’ és ’egymagában’ szavak megszemélyesítése és a ’csattog’ hangutánzó szó
kellemetlensége, ami egyébként az első és egyetlen auditív benyomás a versben.
A Dél című szövegben is a vizuális érzékelés adja a vers szerkezetét. A nap
megszemélyesítése az idő múlását is megadja: „Nagy ollóval vágja a nap / rövidre mind az
árnyakat”. Az Éjfél című vers faldarabjának az imbolygásához hasonlóan itt is a jelenre
koncentráló benyomás, tehát a jelenlét intenzitása és nem az ismeret vezérli az érzékelést: a
déli órához közelítve a természetes érzékelés számára nem a nap állása a mérvadó, hanem
a könnyebben érzékelhető árnyékok alakváltozása. A ’pontos árny’ a Falevél-szárak kései
versre

emlékeztet,

ahol

a természet

rendjéhez

kapcsolódó

igazság kritériuma

szükségtelenné teszi a pozitív értékelés magyarázatát. Az első versszakra felel a második
versszak megszemélyesített folyója, amely a földdel egy szinten van, vagyis nem vethet
árnyat. A láthatóság e versben mintha magamutogatást jelentene, mert az árnyat vető
dolgokhoz hasonlóan a folyó is a láthatóság megnyilvánulásának nyomatékos jelzésére
vágyik, s ezért „kibont két, villogó vitorlát”. A zenei effektusok legfeljebb a vitorlások
könnyedségét érzékeltethetik, míg jelentősebbnek tűnik a metaforicitás által teremtett
vizualitás. A ’villog’ szó a vitorlások színkontrasztként megnyilvánuló mozgását
érzékelteti. A személytelen hangvételű vers retoricitásában így némi ellentmondás vegyül.
A

formák

és

színárnyalatok

látványt

generáló

’mozgását’

a

versnyelv

megszemélyesítésekkel a dolgok tevékenységeként vagy akarataként mutatja be, holott a
láthatóság értelmezése és versnyelvvé formálása minden esetben szubjektivitást feltételez.
A Futóeső című vers önmegszólítást kifejező, személytelen kijelentő mondatai a
nyugtatgatás gesztusát imitálják, s a rövid mondatok tárgyilagossága a kis bajhoz
hozzászokó beletörődést érzékelteti. Bár a testi-lelki állapot normalitásává váló
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kellemetlenségéhez képest a külvilág szemlélése a szellemi felfrissülés reményét ígéri, a
tekintet először csak a mindennapok automatizmusaira képes. A leképező vizualitás és az
értelmezői látás határán mozog a tekintet, de egyelőre a reflexió sem képes kilépni a
tekintet tompultságából. Az érzékelt dolgok hangulata így megfelel az első sor
állapotrajzának. Majd a tudatfolyam újra az első versszakból ismert önreflexív
kijelentésekkel folytatódik, ahol a ’semmi’ szót ismétlő nyugtatgatás az előző szakasz
monotóniáját viszi tovább. Ezek a mondatok hiányos kijelentések, mintha a monológ egy
korábbi tudatfolyam folytatása lenne. A következő felszólítás már nem olyan személytelen,
mint a második sor főnévi igeneves szerkezete, de a kijelentő mondatként prezentált
felszólítás ridegsége nem tűnik el. Lehet, hogy ez a keménység szükséges a figyelem
koncentrációjához. A lírai én egy példát említ, a címben szereplő futóesőt, amiről nem
derül ki, hogy a mondás jelenében vonul-e át a városon, vagy az én csak emlékezetéből
hívja elő. A „Figyelj, ahogy tanultad tőle”115 sor a vers ajánlásában feltüntetett személyre,
Rónay Györgyre vonatkoztatható, ami egyben a lírai ént is azonosíthatóvá teszi a szerző
személyével, hiszen ismerték egymást. A figyelem koncentrációjával lazul a mondatok
szigora és oldódik a leírás sivársága, mert a szemközti háztetők látványában most a
részletek is kirajzolódnak, s megnyilvánul a színkombinációk és a színek intenzitása. A
versben ábrázolt figyelem a szellemi koncentráción kívül tulajdonképpen értelmező nézést
jelent, mert a fényviszonyokat és színkombinációkat a tekintet ’féldrágakőnek’ látja. A
nézés folyamatosságára utal a ’fel-feltűnő’ összetétel iterációja, a tárgyak megnevezését
követő metaforikus értelmezés és a féldrágakőre felelő ’ónix’ szó pontosítása.
A Négy kocka című vers négy része egy ablaknál álló személy vizuális érzékelését
imitálja. A személytelen stílus ellenére a szöveg személyes jelenlétet feltételez. A látványt
keretező ablak például nem kocka, hanem négyzet, de a háromdimenziós látvány kockányi
tér élményét adja. A vers első részében egy parkról van szó, de nem sokat tudunk meg róla.
Először az út ragadja meg a szemlélő figyelmét, aztán a lombtalan fák, végül a színek. A
vers valójában képleírás, ekfraszisz, amit a beszélő is ennek észlel a ’századvégi
üvegfestmény-piros’ kifejezés szerint, ami arra utal, hogy műveltsége, eddigi tudása
alapján értelmezi a látottakat. A vers tehát nem a valóság ’hű’ leképezése, mert a látottakba
eleve értelmezés vegyül. Az ’ablak-kocka’ metaforikus keretén és a kiiktathatatlan
értelmezésen kívül a visszatartott részletek tekinthetők a relativizáció további formájának,
ami megkérdőjelezi a leírt látvány valóságértékét: „volnának itt még részletek, –
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minek?”116 Ezután a kép szerkezetére történő utalás jelzi a reflexivitás jelenlétét. A vizuális
benyomás kimondhatatlanságára pedig a metaforikus jellemzés utal, amely először egy
madárnyakhoz hasonlítja az út ívét, amit vissza is vesz, mondván, nem találó, s inkább egy
kézmozdulat pontosságát javasolja („kézmozdulattal jelölhetően”). Lehet, hogy egy
bizonyos kézmozdulat íve jobban megközelíti egy látott út ívét, de ez is csak a kogníció
segítségével megállapított hasonlóságon alapszik, mint a korábbi metafora. Az utolsó
sorokban a személy az út végét a ’madár-fej’ metaforával illeti, aminek a jelzője az ’elnem-gondolható’. A jelzős szerkezet arra utalhat, hogy a látványban egy madárfej alakja
bontakozik ki, amely szubjektív benyomáson (érzéki csalódáson) alapuló látvány, s nincs
köze a ’tényekhez’. Az ’el-nem-gondolható madár-fej’ másrészt elszakíthatja a látványt a
hasonlóság megállapításához korábban feltételezett gondolkodástól, mert a jelzős szerkezet
csak a nyelv médiumában létezik. A második rész csupán egy sorból áll, aminek az okára
az állításból lehet következtetni. A ’párás’ szó itt az ablak-kocka üvegére vonatkozik, s
mivel nem lehet rajta kilátni, ezért egyéb vizuális érzéklet hiányában nincs mit mondani a
látványról. Itt világossá válik, hogy a vers szerkezete döntően befolyásolja az olvasatot,
mintha a versben csak az ablakból kitáruló látványról lehetne beszélni, s másról nem. A
harmadik képleírásban a lírai én először csak egy anyagot nevez meg, majd korrigálja
magát, s az anyaghoz tartozó dolgot is megnevezi. Mivel a látás nemcsak kulturálisan
kódolt, hanem az adott személy egyéni szokásrendszeréhez is alkalmazkodik, ezért
általában magukat a dolgokat véljük érzékelni,117 s nem csak a látótérben felbukkanó
részleteket. Talán azért érzékeli a személy először a garázstető anyagát, s nem magát a
garázstetőt, mert az ablakkeret ’félbevágta’ azt a szemlélő számára, vagyis a testhelyzet
olyan perspektívát eredményezett, ami kilendítette a megszokott észlelésből. Miután
identifikálta a dolgot, ezután el is tudja mondani, mi van az épületen belül, anélkül, hogy
valóban látná ezt. Ez a gondolatmenet azonban zárójelben van, vagyis a szöveg is jelzi,
hogy az autók metaforikus leírása nem a látvány része. E szakasz retorikája gazdag költői
képekben, mintha az elképzelhető dolgokról könnyebb lenne metaforákat alkotni, mint a
látványban megmutatkozó ’valóságról’. A tarkaharkály színei, repülési ívének látványa és
a korábban említett autók az elvonatkoztatás többszörös lépését feltételező, összetett
trópust eredményeznek, aminek már nincs köze egy ablakkeretben kirajzolódó látvány
leírásához. Bár a negyedik részben a lírai én egyértelműen felfedi a látott dolog mibenlétét
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(’ég’), az égen nincs felhő, s talán épp a részletek – színek és formák – hiánya miatt a lírai
én nem tud konkrét dolgokba kapaszkodni. Itt már csak belülre lehet figyelni, amire a
hangulatiságot kifejező „A földi légkör ritka némasága” sor utal. Az utolsó versszak
absztrakciót feltételező költői képei a látástól a részletek hiánya miatt elszakadó értelmezés
zsákutcáját érzékeltetik. A látvány azonban nemcsak azért áll ellen az értelmezésnek, mert
nincsenek rajta részletek. Az ég üres lapnak tűnik, amire nincs semmi írva, amely ráadásul
néma is, mert nélkülözi a ’felhőbeszédeket’. Az utolsó szakasz mintha mediálisan is
leképezné a ’ránctalan’ eget az elszórt részletekkel, amelyeket az értelmező, emberi tudat
jeleknek tekint, hátha mégis kibontakozik belőlük egy összefüggés. Az értelem hiányáról
szóló negáció után az utolsó három sor nemcsak a szemantikai összefüggésekről mond le,
hanem a teljes értékű szintaktikai egységek létrehozásáról is. Akárcsak az égen, a szöveg
jelei – a szavak és az írásjelek – összefüggéstelenül állnak egymás mellett, amit az íráskép
a sok vesszővel és az összetételek kötőjeleivel („egy-két”; „jel-törmelékek”) is érzékeltet.
A De nézni című versben a ’néz’ ige személytelen főnévi igeneves alakja
meglehetősen sokszor ismétlődik. Ilyen típusú, szóismétlésre épülő nyomatékosítás ritkán
fordul elő a Nemes Nagy-életműben.118 A lendületes jambikus első sorban nemcsak a
szóalak, hanem a cím kifejezése is megismétlődik, így a szokatlan szintaktikai helyzetű
’de’ szó jelentése és funkciója a megszorító ellentmondás és az emocionális
nyomatékosítás között ingadozhat. Az ismétlődő, személytelen igenevek pragmatikai
státuszáról kiderül, hogy egy ismeretlen személy korábban elhangzott kijelentése, amit a
beszélő idéz. A következő két sor e nézést jellemzi. A ’mihelyt’ szó olyan mellékmondatot
vezet be, ami kétféleképpen nevez meg intervallumot, amelyek a vizualitást nehezítő,
kritikus helyzetekre, akár háborús körülményekre utalnak, amihez képest megnyilvánulhat
az itt ábrázolt nézés intenzitása. A következő sor ’nézni’ ismétlése és a ’tudod’ betoldás a
bizonygatás kétszeres gesztusa. Mivel a megerősítés jelen időben van, ezért feltételezhető,
hogy most a korábbi egyes szám harmadik személyű alak beszél a lírai énhez, de ez nem
egyértelmű. A versszak végén a perspektívák látványai is összeadódnak, ami a nézést
intenzív, eredményes vagy konstruktív tevékenységként jeleníti meg. A „mint egy
formabontó asztalt” hasonlat pedig arra is utalhat, hogy a nézés nem pusztán mechanikus
leképezést jelent, hanem a nézés egyben értelmezés is. Ezt támasztja alá a következő
versszak „És tenni, tenni”119 kezdete, ami szintaktikailag az első versszak első sorára
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emlékeztet. Itt elhangzik az első egyes szám első személyragú ige, de a cselekvő
személyességet felülírja az ’ő’ ként megjelenő, eltárgyiasult saját test és a szellemi
tevékenységre utaló személytelen ’elmélkedni’ főnévi igenév. Így itt mintha mégis elválna
a testi működés és a szellemi tevékenység, ami az első versszakban ábrázolt alkotó
látásban egybeesik. Mivel a testi cselekvés tárgyi vonzata két elvont fogalom
(„történelmet, biológiát cselekszik a testem”), ami a testiség absztrakt megjelenítése, ezért
konzekvensnek tűnik az eltávolításból adódó alanyi osztottság. A szöveg most olyan
gondolkodást imitál, ami nem eleve kész, elgondolt dolgokat fogalmaz meg, hanem ahol a
kommunikatív tér, a beszéd szabadsága és a másik személy jelenléte nyújt fogódzót ahhoz,
hogy a személy megfogalmazza a gondolatait.120 A „nekem a fejem oly furcsa / oly
befejezhetetlen” mondatban a ’fej’ szó jelentése is ingadozik a denotatív és az átvitt
jelentés között, mert a szó a szokatlan mondatfűzésben valamiképp az ész vagy értelem
szinonimája is. A vers szóhasználata (’fej’ és ’gömbforma’) és a kommentárok értelme
tehát különböző absztrakciós szintek között mozog: „a gömbformát nem is tudom én /
miért szerettem”. A tudatfolyam egyenetlen ritmusát a rövid-hosszabb verssorok
váltakozása is szemlélteti, ahol a koncentráció mégis egy egységet fog át, amit a részben
hiányzó központozás érzékeltet. A ’szerettem’ tárgyi kiegészítései olyan dolgok, amelyben
az említett, látható és tapintható gömbforma a közös jelleg. Pontosabban vannak köztük
olyan dolgok (kókuszdió, koponya), amelyek formáit minden ember megtapasztalhatja
vizuálisan és / vagy taktilisan, a többi említett dolog formájáról (szemgolyó, földgolyó)
csak közvetve, mesterséges szemléltető eszközök alapján van tudásunk. A versben az ’o’
hangok ikonikusan a forma vizuális képének megjelenítése, míg a tengernyi ’e’ hang arra
utalhat, hogy nincs a gömb felszínén fogódzó, felülete végtelen. A rímelő ’véghetetlen’ és
’befejezhetetlen’ szavak jelentése és monoton összecsengése szintén a térforma
szimmetriáját érzékelteti. Mégsem a forma a fontos, hanem azok a megtapasztalható, valós
dolgok, amelyekben testet ölt a forma. A ’tépett’ és ’csapzott’ befejezett melléknévi
igenevek az egyedi dolgok valamilyen múltbeli, sorsszerű elszenvedését érzékeltetik. Bár a
következő versszak elején újra megismétlődik a ’nézni’ szó, s a perspektívák váltakozása a
dolgokhoz való közvetettséget feltételez, a következő sor már egyértelműen megszünteti a
nézés nyomán feltételezhető távolságtartást. A nézés eksztatikus élményében a lírai én
szemei megtöbbszöröződnek, amelyek immár nem is néznek, hanem ’körültapogatják’ a
tárgyakat. A tapogatás gyengédségét az erőteljes ’kivésni’ főnévi igenév követi, amit újra
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egy finomabb erózió követ (’mosni’), majd ismét egy nagy erejű hatás neve (’ledönteni’)
következik. A lírai én vagy a szemei itt már nem csak leképezi a dolgokat, hanem
létrehozza a körvonalakat, amik strukturálják a láthatóságot.121 Ez azonban nem az
eltárgyiasítás zsarnoksága, mert a De nézni versben pont a nézés intenzitása az, ami
létrehozza és életre kelti a dolgokat, amelyek először elkezdenek hullámszerűen, de
szaggatott ritmikával mozogni, míg végül a dolgok is visszanéznek.122 A mondatszerkezet
tárgyi kiegészítéseiben ennek megfelelően az élettelen ’tárgy’ szót a természeti dolgok
váltják fel (’odvak’ és ’tavak’), amelyek valamiképpen a szem formájára emlékeztetnek.
Az intenzív és érdeklődő nézés kölcsönösséget teremt, s az így létrejött interszubjektív
mezőben a dolgok is hatással vannak a lírai énre. A természeti jelenségekbe kivetített
tekintet intenzitását a „kinyilazók szilánkos fényjelekben” kifejezés érzékelteti, amelynek a
’jel’ szó miatt köze van az értelemhez, ami a nézésre is végzetes lehet, amire a szemre
veszélyt jelentő ’szilánkos’ jelző utal. A „Bár nem segít…” anaforikus ismétlése
visszafogja a kölcsönösség vagy a természettel való bizalmas együttlét leírásának a
bizakodását. A tekintetek sokaságában életre kelt közösséget a ’százezer’ tőszámnév, a
’szem’ szó, az ’e’ magánhangzó ismétlése és az ’sz’ mássalhangzó alliterációja érzékelteti.
A vers csendes, ritmikus morajlásához a ’zizegő’ hangutánzó szó is hozzájárul. A vers a
napszakok ritmikus ismétlődésével tematikusan is bevonja az idő múlását. A
végeláthatatlan ritmikus ismétlődés, ami a vers végén a ’nézni’ szó többszöri
előfordulásában is kifejeződik, örökkévalóságot jelképez, mintha a nézés egzisztenciális
jelentőségű tevékenység lenne. A vers végén a szemlélő hasonlata a megszemélyesített
„forradás”, tehát végül nem azonosítható egyértelműen a beszélő. A szöveg a hangzó
beszéd jellegét az interpunkció elhagyásával és a mondathangsúly elhelyezésével éri el,
mert a kijelentés a vers végén a ’fán’ szó hosszú magánhangzójában lassul le. Az idézés
narratív relativizációja így a mondottak érvényére is vonatkozik. Bár a forradás felidézi a
szem formáját, itt már csak egy becsukott szemről lehet szó. A múlt idejű mondás arra utal,
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hogy a nézés ugyan megelőzi a beszédet, de a szavak áthagyományozott jelentésükkel
mediálisan befolyásolják az utólagos beszámolóban létrejövő értelmet. A nézés élménye
így rekonstruálhatatlan, mert megváltozik a nézésről szóló beszédben. A függő beszéden
kívül a szöveg múlt ideje tekinthető a poétikai relativizáció másik formájának.
A látvány első sora hiányos mondatokban dolgokat nevez meg: „A kék. A zöld. A
folyamágy.” 123 Hogyan értelmezhető e kijelentések együttese a cím paratextusával? A két
szín a folyó vízére utalhat, amelyen keresztül láthatóvá válik a folyamágy, ami viszont nem
létezik és nem észlelhető a víz nélkül. „A tárgyak változásai.” – így hangzik e döcögős
beszéd következő kijelentése. A tárgyakról alkotott érzéki benyomások változhatnak, sőt,
Hérakleitosz szerint minden létező változik.124 Ez az ismert filozófiai szentencia a ’folyam’
és a ’változás’ szavakhoz kapcsolva vonható be a szöveg értelmezésének hermeneutikai
köreibe. A versszak utolsó sorai egyes szám első személyű beszédként artikulálódnak, de
az alany a ’látvány’, míg a lírai én csak elszenvedi az eseményt: „Amint a látvány bent
tapasztja végig / a koponyám falát, mint körmozi.” A második versszakban a beszélő a
látványt és a dolgokat hibáztatja amiatt, hogy felébred éjjel. A víziószerű leírásban
elmosódik a határ a szokatlan fényviszonyokban megmutatkozó szobabelső látványa és a
pszichikai állapotra jellemző, értelmezői refelexiók között. A metaforák és a hasonlat már
előkészíti a nyomasztó zsúfolódás következő képeit. A harmadik versszak az
összefüggéstelen dolgok felsorolása miatt nyugtalanságot kelt. A szürreális képsor maga is
követhetetlen, mintha egy álom leírása lenne. A sűrítést nemcsak a mondattan érzékelteti,
hanem retorikai elemek is, amelyeket részben el se lehet képzelni, tehát csak a nyelv
médiumában léteznek. A végtelen zsúfolódást fosztóképzővel alkotott, időbeliségre utaló
határozószók és metaforikus kifejezések (’nincsenek térközök’) érzékeltetik. Az utolsó
versszakban megfordul a lírai ént eddig konstituáló kívül-belül-reláció: „Egy fában
lakom.” – hangzik a rövid, teljesértékű mondat. A fa leírása a mítoszok élet fájára
emlékeztet.125 Itt is fontos a termékenység motívuma, mert a ’fában lakó én’ rálát a fa
gyümölcseire. Míg a vers hosszú, összefüggéstelen és érthetetlen kavalkádban ábrázolta a
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személy belső, pszichikai benyomásait, addig a lírai én a vers végén nem lát bele a zárt
termésbe. Itt a nézés tárgya egy természet által kreált burok, amely termékeny. Az
ismétlődő ’zsúfolódás’ szó jelentése megváltozik a kulturálisan áthagyományozott,
pozitívan konnotált szavak és szimbólumok társaságában.
A Lement a nap vers címe megegyezik a vers első mondatával. A természeti jelenség
befejeződését kifejező visszatekintő, múlt idejű kijelentés melankóliát sugároz.
Lement a nap
Lement a nap. De nem. Még látható.
Csak v o l t a k é p p e n ment le, még az égbolt
tenyéröblén tartja ezt a másik,
megtévesztésig hasonló napot,
akár egy homokóra felső
üvegcsészéjét, melyből már kipergett
a voltaképpeni.
És lent a lámpák csattogásai
a drótkötélen imbolyogva,
a huzalok e természeti hangja,
mit nem vezérel más, csupán a szél.
Ezek már más beszédek,
ezek az önmaguk mögé
lecsúszó helyettesítések,
a vissza-vissza integettetések,
ezekkel már sietni kell.126

Az első mondat érvényét veszi vissza az azt követő pontosítás, amelyben kiderül, hogy a
megállapítást absztrakt, tudományos ismeret szülte, ami ugyan beépülhet az általános
ismeretek körébe, az ember természetes körülmények között mégsem ezt észleli. A versben
leírt jelenség benyomásának tudományos magyarázata érzéki csalódásként tünteti fel a
természetes, antropomorf tapasztalatot. Bár az objektív tudománynak sokszor igaza van, a
’természetes’ észlelés jelentőségét sem szabad lebecsülni. Egyrészt a tudomány is tévedhet,
másrészt az antropomorf látás művészetével – például a festészettel – is új világokat lehet
meghódítani. A Lement a nap szöveg első versszaka a természetes észlelés és a
tudományos ismeret különbségének az okát magyarázza el, ahol a hétköznapi nyelvi
regiszter poétikus stílusba fordul, míg a versszak végén egy komplex trópus érzékelteti egy
elképzelt kapcsolódás koordinátáit. A leírt látványban megkérdőjeleződik a nap helye és
identitása (’voltaképpeni’), de a valós és látott napot összekapcsolja a metafora (’tartja’),
az említett hasonlat és a magyarázó jellegű beszéd narrativitása. A második versszakban az
126

52

NEMES NAGY, I.m., 144.

auditív érzékelés dominál. A hangutánzó ’csattog’ szó a dróthuzalok himbálózásának
hangját imitálja. A lámpák lakott környékre utalnak, de a versszak mégis egy kietlen világ
benyomását kelti. A szélnek kiszolgáltatott, huzalokon ’imbolygó’ lámpák hangjának
jelzője a ’természeti’ szó, mintha ebben a versszakban a hangok benyomása kapcsán
mosódna el a határ a természetes és a ’mesterséges’ érzékelés között. A nehezen
értelmezhető harmadik szakasz elszakad a konkrét dolgok és a benyomások témájától:
„Ezek már más beszédek”. A deixis a ’más beszédeket’ az egymással rímelő
’helyettesítések’ vagy az ’integettetések’ szóra vonatkoztatja. A rímelés erőltetett, s inkább
a rímelés paródiájának tűnik. A szemantikailag szétzilált szakasz eltér az előző két
versszak punktuális, de mégis elképzelhető benyomásaitól. A ’helyettesítések’ jellegének
leírása a két korábbi versszakot értelmezi. A ’más beszédek’ így az önmagukat helyettesítő
dolgok metaforája lehet, amelyek bár jelen vannak, az elmúlásban részesedbe
folyamatosan veszítenek a lényegükből. Ezt a vers mediálisan is megvalósítja. Az első
versszak koherenciáját, komplex retorizáltságát és reflexív mélységét a második
versszakban leírt érzékelés szűkszavú megjelenítése követi, míg a harmadik versszak a
poétikát parodizálva lemond a kohézióról, a koherenciáról, a referencialitásról és a helyes
nyelvhasználatról, végeredményben bármely értelemről. A vers önmagát számolja fel.
*
A látás tematikájú, önmagát felszámoló vers a látás marginalizálódására és a (poétikai)
értelemképzés jelentőségének megkérdőjelezésére utal. A látás bizonyosságot, részvételt és
kölcsönösséget ígérő, korai modelljei így jelentősen átalakulnak, ami nemcsak
kiábrándultságra, hanem a nyelv redukálhatatlanságának a felismerésére is utal, amit az
epikus versek – pl. a Villamos-végállomás – kevésbé borúlátó hangfekvésben ábrázolnak.
A versek a látás témája kapcsán tudati mozgásokat imitálnak, ami személyességre,
egy személy jelenlétére utal. A Krisztinában és a Város, télen című versek a dolgokat
vizslató szemek mozgását ábrázolja. Itt a tekintetet nemcsak az akarat, hanem a környezet
viszonyai is vezérlik, pl. a fényviszonyok, a látványt strukturáló formák és a
kikerülhetetlen perspektíva, ami az ablakból kitekintő személy érzékelését irányítja. A
kitáruló látvány részletes megjelenítése egyben a térérzékelés jellegére is utal, amely a
színkombinációk és az alakzatok változásában az idő múlását is megadja. Mivel a látást
nemcsak a fogalmiság, hanem az egyéni szokásrendszer is befolyásolja, ami például a
Négy kocka című vers témája, ezért koncentrált figyelem szükséges ahhoz, hogy az egyén
ki tudjon lépni a létfenntartást segítő, ám tompultsággal fenyegető, kulturális és
individuális gyökerű érzékelési automatizmusokból. A látás és figyelem eme összefüggését
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például az Éjfél és a Futóeső című vers ábrázolja. A De nézni vers szubjektumfelfogása
már eltér a tudati mozgást színre vivő versek behatárolható személykoncepciójától. Az
intenzív figyelemként értett látásban a dolgokkal való kölcsönösség más formája alakul ki,
ami dinamizálja a poétikai önprezentációt, mert megbomlanak az én határai. A De nézni
vers kicsengése azonban már nem ilyen reményteljes, mert a függő beszéd múlt ideje a
megnevezés utólagosságát

és

a kijelentések érvényének

megkérdőjelezhetőségét

érzékelteti. A látvány című vers végleg lemond arról, hogy az érzékelt látványt a
bizonyosság és a külvilág dolgaival való kölcsönösség bizonyítékának tekintsük. A látás
jelentőségének végérvényes marginalizálódását a Lement a nap ábrázolja.
2.2. Az arc poétikája Nemes Nagy Ágnes költészetében
A látás és az arc poétikája közötti átvezetésként a Szobrokat vittem verset értelmezem, ahol
a szobrok megszemélyesítése jelzi a kölcsönösség igényét. A szöveg nyolc nyolcszótagos
verssorból és egy rövidebb sorból áll. A hajó, sziget és hajótörés szimbólumok jelentését a
vers szokatlan elemmel bővíti: „Szobrokat vittem a hajón”, ami kétszer ismétlődik meg a
rövid versben. A szövegből szinte semmi nem derül ki az út céljáról vagy a szobrokról. A
szobrok arca ’névtelen’ és „rajtuk semmi jel”,127 mintha hasonlóságuk, s nem
individualitásuk lenne fontos, akárcsak a Teraszos tájkép csuklyás alakjainál. Csupán egy
részlet hangzik el, ami a szobrokat jellemzi, de ez a jelleg is csak az ókori szobrok
stilizáltságára emlékeztet. A ’jeltelenség’ tehát arra vonatkozhat, hogy nincs rajtuk olyan
részlet, ami egy értelmezhető szemiotikai rendszerbe lenne illeszthető, vagyis amivel
azonosíthatóvá válnának a jelhasználók nagyobb közössége számára. A szobrokra
vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy az azonosíthatatlan külső nem teszi lehetővé a műalkotás
individuációját, vagyis keletkezésének és művészettörténeti értelmezésének történeteit. Az
arc továbbá Levinas filozófiáját is bevonhatja az interpretációba. Levinasnál az arc a Másik
lényegi valójának a metaforája. A Másikat nem lehet kifürkészni vagy megkonstruálni,
csak arra törekedhet az ember, hogy engedje a Másikat a maga radikális
transzcendenciájában megnyilvánulni.128 A versben a hajósnak valamiképpen fontosak
ezek a szobrok, mert súlyuk ellenére elmaradhatatlan poggyásznak tűnnek. A szemantikai
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NEMES NAGY, I.m., 81.
Levinasnál az arc azonban nem névtelen, mert karakteresen hordozza azt, ami a ’Másik’. Ezért a
megjegyzésért Gulyás Péternek tartozom köszönettel.
128
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nyitottság, a ritmika, a tragikus tartalmú, de a közvetlen emocionalitást nélkülöző beszéd
stílusa együtt teremti meg e szikár vers hangulatát.
A Víz és kenyér129 vers tisztelgés Babits Mihály előtt, akinek a neve az ajánlásban
szerepel. A Hófehérke és a hét törpe című mesét szervesen beépítő szerkesztésben a lírai
én törpeként, sőt, törpékként jelenik meg, aki bizalmas odafordulással szól „Hófehér”-hez,
akit tegez. A szerepek kiválasztását a hódolat hierarchiája motiválja. A fenntartott
patetikus hangnem ellenére a ’Hófehér(ke)ként’ megjelenő Babits kissé komikusan hat,
ami természetesen a beszélő személyére és a vers indítékára is rányomja a bélyegét.
Érdekes megfigyelni, hogyan sikerül a versbe szőtt Grimm-allúzió ellenére is fenntartani a
tisztelgés komolyságát. A törpék híressé vált kérdéseit például így módosítja a szöveg:
„asztalomhoz ki ült le – kérdezem”. Majd a mese stílusát („hétszerte magasabb”) kontrázó
asszociációk katonaként láttatják Hófehért, s az apátiát kifejező metafora („e sáv-lét festett
zebracsík”) a mese zárt, reményt nyújtó narratíváját írja felül. A második versszakban a
’te’ dimenziója egyben a morális értékesség metaforája is („te Több”), akinek a lírai én
nemcsak ’kis étkét’, hanem képességeit és készségeit is odaadja. A testrészek a
mozgáskészség megtestesítői, habár a ’szem’ itt nemcsak a látás képességére vonatkozhat,
hanem egyben a tapasztaltság és a bölcsesség metaforája is lehet. A lírai én így feléleszti a
’te’ személyét, és így ő is ’sok’ lesz, akár az én. A személy önmagát korrigálja, ami
metapoétikus elemként az ’élsz’ és ’éltek’ hangzási, értelmi és morfológiai rokonságára is
vonatkoztatható. A testrészek szimbolika az ’arc’ szóra épülő képsorban csúcsosodik ki.
Az ’arcom Rád emelem’ a tisztelet testi kifejezésének a metaforája, aminek morális
implikációja is van, amit a ’hét arcom’ is nyomatékosít. A „ki milliók előtt arc vagy
helyettem” kifejezésben az arc már a nagyra becsült személy metonímiája vagy morális
tartásának a metaforája, míg a „szenvedő arc” már a személy kedélyére utal. Ám a vers e
pontján a tisztelgés pátosza megtörik. A csodált személyről kiderül, hogy elvárásai vannak,
hogy nem az én szorul rá, hanem fordítva. Az istenített személy csak ’elhitet’ a lírai énnel
valamit, s nem tart igényt az egyetértésre. A ’te’ személy hirtelen gyenge és önös alakká
zsugorodik, a tiszta fehér besötétül, mintha Hófehér gonosz törpévé változna. Az „Ez az.”
mondat ismétlése arra utal, hogy a személy megértette a főhajtásban megbúvó kényszer
disszonanciáját. A vers végén azonban a felismerés ellenére sincs feloldás, s a felfelé
irányuló szimbolika a tisztelgést merev és egyoldalú gesztusként láttatja, aminek már több
köze van a szolgálathoz, mint a tisztelethez. A Grimm-mesét intertextuálisan felülíró,
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NEMES NAGY, I.m., 140.
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szarkazmus határát súroló tisztelgésnek így legalább annyi köze van az önkritikához, mint
a főhajtáshoz. A testetlenségében megnyilvánuló ’te’-nek vizet és kenyeret nyújtó tenyerek
tisztaságot jelképező trópusa vallásos konnotációjú.
Az Éjszakai tölgyfa egy néma találkozás víziószerű története.130 Az egyes szám
harmadik személyű elbeszélés a járókelő benyomásait közli. A külső perspektívát az
motiválhatja, hogy a jelenet némaságának jelentősége van. Ennek ellenére izgalmasabb
lenne, ha a versben elbeszélt egzisztenciális tapasztalat egyes szám első személyű
beszédben artikulálódna. A víziószerű leírás tárgyilagosságot mímelve részletes
beszámolót nyújt a megszemélyesített tölgyfa járásáról, akit a járókelő bevár az utcán. A
tölgyfa megáll vele szemben, s ’széthárítja a haját’:
A haj mögül egy tölgyfa arca nézett.
Nagy, mohos arc. Talán. Vagy másmilyen.
Érezte akkor a járókelő saját körvonalait lazulni,
köd úszta be folyékony partjait,
mint aki hirtelen erdei
tóvá sötétül,
mert egy ilyen arcot tükrözhetett.
És lélegeztek mindaketten.131

A tekintetek találkozásakor megváltozik a leírás beszámoló jellege: a személy
képtelen érzékelni és leírni a tölgyfa arcát. A szövegben a ’nagy’ és ’mohos’ szavak után
az elbizonytalanodás nyelvi gesztusai, metaforája és hasonlata következik, ami arra utal,
hogy a találkozás a járókelő egész valójára hatással van. A vers végén eldönthetetlen,
melyikük arcára vonatkozhat a tükrözés metaforája, ezért az is elképzelhető, hogy
mindkettő tükröz, ami végtelen megsokszorozódást és a vizualitás felszámolását
eredményezheti.132 Az értelmezést a szöveg metaforicitással, mondatszerkesztéssel és a
kijelentések tartalmával bizonytalanítja el. Nem a tekintetek találkozása, hanem a lélegzés
teremt közösséget és bizonyosságot. A szöveg a haj újbóli említésekor veszi fel a korábbi
leíró-tárgyilagos stílust. Majd a távolodó tölgyfát vizslatva a járókelő szeme ismét
’szilárdul’, mintha újra élesebben látna. A ’szilárduló szem’ a lelkiállapot metaforája,
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Erről a versről több precíz interpretáció született, pl.: HERNÁDI, I.m., 52−80; JUHÁSZ Anikó, Lét és líra.
Rilke – Heidegger – Nemes Nagy Ágnes = Orpheus (17) 1995, 111−137.
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NEMES NAGY, I.m., 111.
132
Ehhez lásd Juhász meglátásait is: „A ráismerő látásnak azonban a tölgyfa arca éppen szokatlan
viselkedésével, a nézéssel állja útját. Mert ahelyett, hogy valami lezártat, behatároltat mutatna a látásnak,
ahelyett, hogy válaszolna, az arc inkább kérdez: néz, kutat, lezáratlan, kérdező dimenziókba visz. És a látás
ismét csak történéssé, folyamattá oldódik: nézéssé.” (JUHÁSZ, I.m., 125.)
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amelynek változása a vizuális érzékelés jellegében nyilvánul meg. Akárcsak Levinas
Teljesség és végtelen című művében, az arc érzéki látszásában nyílik meg az az új
dimenzió, ami minden rendet felforgat, s képtelenné tesz a másik megragadására,133 de épp
ebből a tapasztalatból konstituálódik az ember énsége, szubjektivitása.
„Hogy visszanézett, nem volt arca már.” A távozó című posztumusz vers a
’visszanézés’ eme aktusából bomlik ki. Az eleve közvetettséget feltételező, az eltávolodást
implikáló ’visszanézett’ szó négyszer fordul elő a versben, ebből háromszor az első
versszakban, ami a versszak utolsó sorában lévő ’utoljára’ határozószóval intenzitást és
emocionalitást eredményez. A „nem volt arca már” kifejezés arra utal, hogy a beszélő a
visszanézést nem a tekintetek találkozása, hanem a mozdulat alapján észlelte. A
testrészként érthető ’arc’ jelentése átalakul a jelenséghez fűzött magyarázatban: „Akikben
itt lakott, a maszkok, / földdé mosódtak zöldek és a kékek.”134 Ez a képsor már az arc
metaforikus jelentésére épül, pontosabban ezt kontrázza. A múlt idejű ’lakott’ szó a
maszkok cserélgetésének metaforája lesz. A ’maszk’ konkrét értelemben az arc felületét
kezdőzi el, átvitt értelemben viszont az álcázás metaforája, amit a játékban a titkolózás
vagy a pillanatnyi szerepjáték izgalma motivál, míg a hétköznapokban az átvitt értelmű
maszkot védekezésként is felöltheti valaki. A vers első versszaka így a hétköznapi nyelv
egységességet sejtető ’arc’ metaforáját tünteti fel álarcként: az ’arc’ szó elkendőzi azt a
tényt, hogy nincs metaforikusan kifejezhető, mögöttes lényeg, s a maszkok cserélgetése
nem értelmezhető egy egységes én szerepjátékaként. Ebben az értelemben a ’maszkokban
lakott’ kifejezés az individuum decentralizációjának metaforájaként is olvasható. A ’földdé
mosódtak’ kifejezés a halált előlegezi meg. A második versszakban a röntgen nem a testet
világítja át, hogy a felvételen láthatóvá váljanak a tüdő kóros elváltozásai. A
röntgenfelvétel egy angyal szárnyaiként láttatja a tüdőt. Ez a képsor az előző szakasz
átvilágítására felel, ahol a ’távozó’ levette maszkjait, mintha ekkor feltárulna valódi
jelleme. A maszkok metaforája vagy a röntgenkép arra utal, hogy ebben a versben is a
vizualitás dominál, mintha ennek lenne a legtöbb köze a megértéshez és a jelenlétből
fakadó tanúsítás bizonyosságához. Erre utal a ’láttam’ szó ismétlődése az utolsó
versszakban: „láttam akkor, hogy az enyém”. Nemcsak az ige ismétlődik, hanem az
alárendelői mellékmondat is, mintha a felismerés feszültségét csak a nyelvi ismétléssel
lehetne levezetni. A ’sajna’ közbeszúrt, elkeseredettséget kifejező, hétköznapi szófordulata
igen emberivé teszi a felismerés gesztusát, s egyben emocionális-szubjektív tartalommal
133
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Vö. Emmanuel LEVINAS, Teljesség és végtelen, Jelenkor, Pécs, 1999, 164−166.
NEMES NAGY, I.m., 269.
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színezi az egyébként finom hangulatisággal kevert, szinte tárgyilagos leírást. A „két vállam
közül távozott” kifejezés az „enyém” felismerésével a beszélőhöz köti a ’távozót’, amit az
’én’ szóra felelő monoton rímelés önmagára való vonatkoztatása is megerősít. A vers
végén megismétlődik az első versszakban kifejtett gondolat, mintha a történtek eme
momentumán fennakadt volna a beszélő, míg a szöveg érezteti, hogy itt nemcsak erről van
szó. A vers így a halál megsejtett közelségében fogant felismerések köré szerveződik, de
ezekről a felismerésekről tulajdonképpen alig derül ki valami. Ennek vagy az az oka, hogy
a beszélő számára sem nyilvánulhat meg a távozó mibenléte, vagy az, hogy a megértés
metaforájaként szereplő látás eleve nem alkalmas arra, hogy az ember felfogja ezt a
helyzetet.
*
A fejezetben vizsgált versek az arc metonímiára-metaforára épülnek. A Szobrokat vittem és
az Éjszakai tölgyfa című versben a ’névtelen’ arc a másik megkonstruálhatatlanságát és
uralhatatlanságát jelenti, míg az Éjszakai tölgyfa azt is ábrázolja, hogy a másik tekintetének
észlelése egzisztenciális tapasztalat, amely az ember integritását is kikezdi. A Víz és kenyér
című versben az arc nemcsak a ’Te’ metonímiája, hanem a személy tiszteletet keltő
jellemének a metaforája is. A versben ábrázolt felismerés azonban foltot ejt a feltétlen
tiszteleten, amit a Hófehérke és a hét törpe című mese motívumainak és derűlátó
szerkezetének poétikai felülírása érzékeltet. A távozó című versben megváltozik az arc szó
jelentése, mert a személyi integráció felbomlásában az identitás pusztán álarcok
cserélgetését jelenti, amelyeket csak a halálban lehet levenni.
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3. Az emberi test és a tér
3.1. Bevezetés
Irodalmi szövegek visszatérő témája a testiség. Ennek egyrészt az az oka, hogy az emberi
létezés kardinális eseményei – születés, szexualitás, szülés és halál stb. – a testi létezéshez
kötődnek. Másrészt épp az elmúlás szükségszerűségéből adódóan a testiség börtönnek
vagy akadálynak is tűnhet, mert az emberi ideálokhoz képest a test tökéletlen, sebezhető és
véges. A haláltól való szorongás és a testiség viszont csak egy szekularizált szemléletű
világban kapcsolódhat össze, hiszen a keresztény tanítások szerint a halál után az ember (a
lélek és a test) feltámad. Mivel a földi lét pusztán átmeneti stádium, s a test bizonyos
bibliai tanítások szerint eleve bűnös,135 ezért az egyháznak nem volt érdeke, hogy
figyelmet szenteljen a test tanulmányozásának. Csak a kora újkor természettudományos
fordulata után kezdték el módszeresen kutatni a tárgyként értett testet.136 A feltörekvő
emberi szellem mindamellett csak a 19. században vállalkozott az egyházzal való nyílt
kenyértörésre, de ekkor a „Gott ist todt!” mondat jelentősége már csak az volt, hogy pontot
tett az egyházi tanításoktól függetlenedő gondolkodás lassú emancipációjára. Ám
Nietzsche ekkor már nemcsak az egyház hatalomvesztését konstatálta, hanem az önhitt
emberi szellem racionalitásba vetett hitét is kigúnyolta, ami szerinte eltörpül a test igazsága
mellett.137 A keresztény tanítások hatása mindamellett véleményem szerint még ma is
számottevő, még akkor is, ha ez a hatás az egyház tanításának konstruktív kritikájában
nyilvánul meg. Ez a dialektika Nemes Nagy Ágnesnél nemcsak a vallásos tematikájú
versekben érhető tetten (Istenről), hanem például A tárgy fölött című szövegben, amelynek
utolsó sora így hangzik: „hiszem a test feltámadását”.138
A testiségről való gondolkodás Nietzsche utáni állomása Husserl ama felismerése,
hogy a tárgyként értett testtől (Körper) meg kell különböztetni a fiziológiai-pszichikai
135

Vö. Pál apostol igehirdetését: „Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az
elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.” [Rm 7,25]; „Mert, ha test
szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.” [Rm 8,13]. Ehhez lásd
még: Rudolf BULTMANN (1984), Az Újszövetség teológiája, ford. KOCZÓ Pál, Osiris, Budapest, 2003,
197−202. Volker Zotz szerint Jézus tanításában még nem válik el egymástól a test és a lélek. A Biblia
testszimbolikájáról lásd még: Silvia SCHROER, Die Körpersymbolik der Bibel, Gütersloher Verlagshaus,
Gütersloh, 20052.
136
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137
Vö. pl.: „Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein
unbekannter Weiser – der heißt Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er.” (Friedrich NIETZSCHE,
Also sprach Zarathustra = UŐ., Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, 4. kötet, szerk. Giorgio COLLI –
Mazzino MONTINARI, de Gruyter, München, 1999, 40.
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Kiemelés az eredetiben.
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testiséget (Leib), amely megalapozza a fenomenológiai testtradíciót. A ’Leib’ mindig az
„itt”:
Indessen sind wir beim gegenwärtigen Stande unserer Untersuchung noch gar nicht
soweit, dem Ich einen solchen „objektiven Ort” zuordnen zu können. Vorläufig
müssen wir sagen: ich habe alle Dinge mir gegenüber, sie sind alle „dort” – mit
Ausnahme eines einzigen, eben des Leibes, der immer „hier” ist.139

Husserl idevágó írásai140 nagy hatással voltak Merleau-Ponty, Henry141, Zahavi142 és
Depraz143 munkásságára. Merleau-Ponty Az észlelés fenomenológiájában (1945) például az
észlelést tekintette a világhoz való viszonyunk alapvető formájának, amely a saját test
(corps propre) médiumában zajlik. A redukálhatatlan saját test már eleve kapcsolatban áll a
világ dolgaival, s minden vélekedést vagy reflexiót megelőzően jelen van. Bár MerleauPonty kései filozófiájának ontológiai fordulata után elhatárolódott ettől a testkoncepciótól,
mert úgy vélte, hogy nem tudta meghaladni a szubjektum-objektum-dichotómiát, amit a
20. században szinte minden filozófus meg akart haladni, fő műve mégis nagy hatással volt
fenomenológiai, feminista és kognitív tudományos elméletekre.144
A fenomenológiai tradíció értéke felbecsülhetetlen, mert lehetővé teszi, hogy az
ember egy nem uralható, önmagától elválaszthatatlan entitásként tekintsen a saját testére,
ami arra figyelmezteti, hogy az ember a természet része, s nem a természettől különböző
lény. A testiség kérdése tehát a természethez való viszonyunk alapja. A testi létezés
kérdése azért nem evidens, mert a társadalom kulturálisan áthagyományozott testképeket
közvetít, ami döntően befolyásolja az ember testéhez (és a természethez) való viszonyát.
Manapság a média és bizonyos érdekeket kiszolgáló divatok (szépség- és fitnessipar)
minden lehetőséget megragadnak, hogy a test vonzerejét kihasználva elérjék céljaikat, s
ezért a test manapság állandóan reflektorfényben van. Mindazonáltal a vizualitás eredendő
dominanciáját kihasználó, illetve az érzékek kiegyensúlyozatlan igénybe vételét tovább
fokozó média (sajtó, televízió és internet) csak tárgyként, azaz kívülállóként képes
megjeleníteni a testet, aminek több hátránya is van. Az információs társadalom vizualitása
139

Edmund HUSSERL, Die Konstitution der seelischen Realität durch den Leib = UŐ., Husserliana. 4. kötet,
szerk. Marly BIEMEL, Nijhoff, Den Haag, 1952, 143-161, itt: 159.
140
Husserl más írásában is ír a ’Leib’ fogalmáról, pl. a Cartesianische Meditationen c. művében.
141
Vö. pl. Michel HENRY Philosophie et phénomenologie du corps (1965) írását.
142
Dan ZAHAVI, The Lived Body = Uő., Self-awareness and Alterity. A Phenomenological Investigation.
Evanston, 1999, 91-109.
143
Vö. Neue Phänomenologie in Frankreich. szerk. TENGELYI László – Hans-Dieter GONDEK, Suhrkamp,
Berlin, 2011, 604-640.
144
Merleau-Ponty például Shaun Gallagher munkásságára volt hatással. Gallagher e fejezet témájához
kapcsolódó, legfontosabb könyve: How the Body Shapes the Mind (2005).
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eleve passzivitásra szoktat, s a mozgással vagy tánccal ellentétben nem ösztönzi a saját
testhez való viszony javítását vagy a saját testiség jelentőségének felismerését. A média
testábrázolása másrészt a nemek egyenjogúsága szempontjából kifogásolható. Mivel
minden reprezentáció – a képi megjelenítés is – értelmezés, s a média eltérő kritériumok
alapján prezentálja a nőket és a férfiakat, mert a nők ábrázolása – például reklámokban –
gyakran szexista, ezért az eleve problematikus tárgyiasítást a kettős mérce eme problémája
tetézi, így a patriarchális szemléletű, kommerciális média átörökíti a testiség, feminitás és
bűn hármasát.
Mivel a szövegek a verbális, tagolt nyelv médiumában léteznek, s a nyelvi kifejezés
azt a reflexiós szintet feltételezi, amit Merleau-Ponty szerint megelőz a redukálhatatlan
testiség, felmerül a kérdés, vizsgálható-e egyáltalán a fenomenológiai testkoncepció az
irodalomtudományban. Legradikálisabb, posztstrukturalista válaszként akár az egész
fenomenológiai testtradíció megkérdőjelezhető, mondván, a verbálisan rekonstruálhatatlan
és verifikálhatatlan ’Leib’ feltevése illúzió, s az alanyi testtapasztalat145 verbalizációjában
csak áthagyományozott testképzetek artikulálódnak. Ez a pozíció azonban ignorálja vagy
elhallgatja a test redukálhatatlan fakticitását. A másik lehetőség az, hogy egyetértünk a
fenomenológiai hagyománnyal, de nem törődünk vele, hiszen a nyelvi kifejezésből nehéz
következtetni egyedi, primordiális tapasztalatra. Az első két esetben a versek szövegiségére
kerül a hangsúly, s az irodalom kifejezés funkciója háttérbe szorul. Mivel a művészetben
azonban olyan tapasztalatok is artikulálódnak, amikre eddig nincs nyelv vagy amiket a
fogalmi gondolkodás nem tud kifejezni, ezért harmadik lehetőségként mégis érdemes
számolni az emberi test nyelvet megelőző fakticitásával.
A testiség témáját érintő irodalomtudományi értelmezések sokszor nem foglalnak
állást ama kérdésben, számolnak-e a prereflexív testiség jelenségével. Kivételt jelent a
Helikon Testírás című, irodalom- és kultúratudományi és filozófiai szempontokat ötvöző,
hiánypótló száma,146 amelyben több tanulmány szerzője is kitér a saját test és a nyelvi
kifejezés kérdésére. Széplaky Gerda irodalomtudományi elemzése a következő
előfeltevésekre épül:
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Merleau-Ponty szerint a prereflexív saját testnek – az 1945-ös főmű célkitűzése szerint – nincs köze a
szubjektivitáshoz. Zahavi közvetlenül Husserlra visszamenő, aktuális tudományos felismerésekre nyitott
elmélete már alanyként gondolja el a prereflexív testet. Más elmefilozófiai elképzelések elhatárolódnak a
fenomenológiai testtradíciótól, s a testtudatot a tudat nyelvet megelőző reprezentációjaként (testkép = a tudat
által reprezentált test) értelmezik. Vö. pl. The Body and the Self, szerk. José L BERMÚDEZ et. al., Cambridge /
Mass., 1998. Kortárs elmefilozófiai kérdésekhez lásd még: TŐZSÉR János, Általános bevezetés: a test-lélek
probléma = Elmefilozófia, szerk. AMBRUS Gergely – DEMETER Tamás – FORRAI Gábor – TŐZSÉR János,
L’Harmattan, Budapest, 2008, 9-86.
146
Testírás, szerk. FÖLDES Györgyi, Helikon 2011/1-2.
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A test a lehetőségfeltétele mindennek, nemcsak az életnek, a mozgásnak, a
cselekvésnek, hanem még a nyelvnek is, a szó kimondásának. És mégis: a test
közelsége ellenére a legtávolabbi, legelérhetetlenebb instancia, mert rögzíthetetlen. Az
élő test csak a jelenlétben tudja fenntartani magát, minden megragadás, az
objektiváció minden kísérlete halotti pózba merevíti. Olyan paradoxon ez, amelyen
még „a nyelv mestere”, a költő sem tud túllépni.147

Ez

tulajdonképpen

Merleau-Ponty

álláspontja,

bár

a

filozófus

hosszú

argumentációban beszélt erről a tapasztalatról. Széplakyval egyetértve ez a disszertáció is
számol a lehetőségként értett testtel. Egyedül az idézet utolsó kijelentésével nem értek
egyet,

amit

elsősorban

azért

idézek,

mert

érdemes

róla

beszélni,

hiszen

a

véleménykülönbség lényeges dologra világít rá. A saját test tematizálása ugyanis az
irodalmi szöveg jellegétől függ. Míg a mimetikus olvasat vagy a realisztikus poétikai
ábrázolás valóban csak csalással tudja megjeleníteni a primordiális észlelést, addig
elképzelhető, hogy más költészetfelfogás más poétikai megoldásokkal érzékeltetni tudja az
élő testiség élményét.
A Testírás kötet pszichoanalitkus tradíciójú vonatkozási pontja Peter Brooks
narratológiai modellje.148 A Body Work. Objects of Desire in Modern Narrative írás
kérdésfeltevése így hangzik: „My subject is the nexus of desire, the body, the drive to
know, and the narrative.”149 A szerző szerint az erotikus test ’alanyként’ is működik, amely
felrúghatja a narratív struktúrákat. De vajon definiálható-e az erotikus test? Feminista
kritikusok szerint a szerzőt elemzéseiben maszkulin szexuális fantáziák vezérelték,150
aminek az lehet az oka, hogy nincs nemiséget megelőző, semleges erotikus test, vagyis az
értelmezőnek saját vágyaival is számolnia kell. Másrészt maga a vágy bonyolultabb
jelenség, mint a szexualitás. A brooksi projekt számomra izgalmas kérdésfeltevése az,
hogyan nyilvánul meg a vágy a narrációban, de ehhez képest a test témája itt háttérbe
szorul. Pszichoanalitikus jellegű elméletekben sajnos gyakran elmosódik a határ a
tudattalan és a testiség fogalma között, s a vágy elfojtásának negatív konnotációja a
testiség képzetéhez kapcsolódik, pedig az elfojtás rossz mellékíze a társadalmi korlátokba
ütköző vágyak miatti frusztrációból ered, s nem a testiség fakticitásából.
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SZÉPLAKY Gerda, A halott test grammatikája, Helikon 2011/1−2, 146.
A Testírás című kötetben Földes Györgyi (20-22) és Jablonczay Tímea (99) hivatkoznak Brooks
munkáira.
149
Peter BROOKS, Body Work. Objects of Desire in Modern Narrative, Harvard, Cambridge et al., 1993, 5.
150
Földes Györgyi említi Kérchy Anna kritikáját (http://apertura.hu/2009/tel/kerchy). Vö. FÖLDES Györgyi,
Szövegek, testek, szövegtestek. A testírás-elmélet irányai, Helikon 2011/1−2, 23.
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Nemcsak a fenomenológia és a brooksi pszichoanalitikus narratológia, hanem
bizonyos feminista elméletek is feltételezik a nyelvet megelőző testet. Hélène Cixous A
medúza nevetése című írásában a női testet szubverzív, értelemképző entitásnak tekinti, s
úgy véli, hogy a női testi tapasztalat új nyelvi stílust és új szemantikai szövegépítést
generálhat.151 A feminizmust követő genderelmélet szerint azonban a női írás képviselői
illuzórikus esszencialista elképzelések foglyai maradtak, ami Cixous szövegei kapcsán azt
a biztosnak hitt vélekedést is megkérdőjelezi, hogy az írás ösztönzője valóban a női test
volt-e,152 vagy titokban más szempontok is befolyásolták a szerzőt, például a patriarchális
stílusról

alkotott

általánosító,

s

ezért

vitatható

feltevések.153

Mivel

a

posztstrukturalizmusban az eredet kérdése értelmetlenné vált, mert az eredetről való beszéd
a jelenlegi viszonyokból elvonatkoztatott, mediálisan kódolt konstrukció, ezért a női
emancipáció irányt váltott, s immár az a kérdés foglalkoztatja a kutatókat, milyen nemi
normákat közvetít a társadalom, s ezek milyen hatással vannak az egyes emberre. Judith
Butler nemcsak a társadalmi nem, hanem a biológiai nemként értett identitást is a norma
performatív átörökítésének hatásaként definiálja.154 Ám a testiséggel kapcsolatban mégsem
a performatív aktusoké az utolsó szó, hiszen a testiség nem merül ki a nemi identitás
kérdésében, amivel Butler is tisztában volt. 1997-ben a következő megjegyzéssel
egészítette ki Merleau-Pontyt kritizáló, korai tanulmányát:
Bár a test olyan, mint egy nyelv, s a test a nyelvvel elérhetővé is válik, a test túl is lép
a nyelven, amitől függ. Hasonlóképp követeli a nyelv, hogy a testet megírjuk és
beszéddé tegyük, de a nyelv kitörli a testtől való függését, anélkül, hogy ténylegesen
meghaladná ezt a viszonyt. Épp erre az összefonódásra (entrelac) hívja fel MerleauPonty a figyelmet, s ez lesz minden testről való gondolkodás nexusa.155
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„Hallgasd meg, hogy beszél egy nő az összejövetelen […] A teste igazat beszél. Átadja magát. Valójában
testet ad a gondolatainak, a testével fejezi ki őket. Egy bizonyos mértékig eljátssza, amit mond, mert nem
tagadja meg a vágytól a beszéd fegyelmezhetetlen és szenvedélyes részét. »Teoretikus« vagy politikai
diszkurzusa sohasem egyszerű vagy lineáris, soha nem »objektív« és általánosító. (364) […] Ha majd a nő
engedi, darabokra zúzva az igát és a cenzúrát, hogy teste, ezer és egy tüzesség forrása, megfogalmazza a
jelentések bőségét, melyek minden irányban átszelik…” (Hélène CIXOUS, A medúza nevetése, ford. Kádár
Krisztina = Testes könyv, szerk. KISS Attila – KOVÁCS Sándor – ODORICS Ferenc, Ictus, Szeged, 1996, 370.)
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„A nőnek a testével kell írnia.” (Vö., uo. 370.)
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Vö. uo. 362, 364.
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Judith BUTLER, Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól, Új Mandátum, Budapest, 2005, 28−29.
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Judith BUTLER, Geschlechtsideologie und phänomenologische Beschreibung. Eine feministische Kritik an
Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung, ford. Thomas HÜBEL – Silvia STOLLER =
Phänomenologie und Geschlechterdifferenz, szerk. Silvia STOLLER, WUV-Univ.-Verl., Bécs, 1998,
166−186., itt 185. (Ford. L.V.)

63

Úgy tűnik, hogy a női emancipáció párhuzamosan halad a test emancipációjával,156
de azt nem lehet megállapítani, hogy ez a különféle áthagyományozott sémák
szisztematikus felülbírálásának az eredménye, vagy a nőknek biológiai okokból más a
viszonyuk a testükhöz, mint a férfiaknak.157
*
Számtalan fiatalkori vagy hagyatékban maradt Nemes Nagy-vers központi motívuma a
test. A testről való beszéd jellege az életmű érett szakaszán átalakul, ahol főleg a fizikai
világ testszerűségéről (Szobrok) vagy a testiségről általában (Lázár) van szó, míg a kései
szövegekben a mozgás és a testi észlelés imitációja kapcsán – pl. Múzeumi séta – visszatér
a szubjektív testi észlelés témája. Vajon miért lappang ez a szempont az életmű derekán? A
költészetben a saját, tárgyként értett testről vagy a saját testhez való viszonyról szóló
beszámoló csak az élménylírában, tehát a mondásként értett versben fogalmazható meg. A
Nemes Nagy-életmű alakulása viszont azt mutatja, hogy a költőnő a tematikus
szempontokkal szemben az esztétikai megfontolásokat részesítette előnyben, s mivel az
élménylíra meghaladásával eltűnik a költészetéből az egységes én és a lírai énre
vonatkoztatható, az objektív temporalitás szerint szerveződő, ’szöveg mögötti’
mondanivaló, ezért a saját testi élmény kimondása esztétikai okok miatt lehetetlenné válik.
Az első alfejezetben a korai Nemes Nagy-költészet élménylírájának és ennek
felbomlását manifesztáló verseket a tárgyként észlelt testről szóló irodalmi szövegnek
tekintem. Mivel itt a test az énhez (individuumhoz) képest mindig másikként jelenik meg,
ezért a testről való beszédet itt reprezentációnak tekintem, amely a saját testhez való
(emocionális) viszonyról árulkodik, áthagyományozott testképekre reagál, vagy valamilyen
kedélyállapotot vagy közérzetet jelenít meg. Pszichoanalitikus ihletésű a következő
alfejezet tájleírás témájú verseinek az értelmezése, ahol olyan szövegeket vizsgálok,
amelyeken

átsejlik

valahogyan

az

emberi

test.

A

személytelenítés

poétikai

megvalósításával kísérletező érett Nemes Nagy-líra bizonyos alkotásait e fejezet harmadik
részében a nem objektiválható saját test, tehát a lélek és a test egységének
megjelenítéseként értelmezem, ami a Nemes Nagy-kutatásban új szempont, mert a
kontúrjaiban elmosódó, egyes szám első személyű lírai én beszédét korábban az
156

A kettő természetesen nem ugyanaz. A női emancipáció ügye elképzelhetetlen anélkül, hogy
megvizsgálnánk a nők politikai és munkaerőpiaci szerepvállalásának lehetőségeit, amiről ebben a
dolgozatban nem esik szó. A posztgender korszak kutatói újra politikai kérdésekkel foglalkoznak (pl. Nancy
Fraser), mert kiderült, hogy a női írás kérdése, a szimbolikus rend elemzése és a performatív aktusok
elmélete vajmi keveset javít a nők helyzetén.
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Vajda Mihály szerint a nőknek más a viszonyuk a testükhöz, mint a férfiaknak, s ez okot adhat a
reményre, hogy a nők a jövőben létrehoznak egy új ontológiát, ami új alapokra helyezi a gondolkodást. Vö.
VAJDA Mihály, Szókratészi huzatban, Alföld, 2008/6, 44-45.
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individualitást meghaladó önprezentációként értelmezték.158 A két olvasat közt az a
különbség, hogy a személytelenítés irodalomtudományi koncepciója az individualitás
fogalmára épül, míg a testiség átélése és az ehhez kapcsolódó érzelmek a szubjektivitás
ettől eltérő megnyilvánulása, ami abból a tényből indul ki, hogy a tudati működés nem
merül ki abban, hogy az ember individuumként tekint önmagára. Végül pedig a Nemes
Nagy-életműben előforduló nemi szerepek poétikai konstellációit mutatom be.
3.2. A test reprezentációi
Ebben az alfejezetben arra keresem a választ, hogy az irodalmi testszövegekből a lírai
önprezentáció milyen alakzataira lehet következtetni. Mivel a legtöbb szöveg a mondás
aktusaként értelmezhető, ezért ezek az élménylíra műfajába tartoznak. A műfajból adódik,
hogy a testszövegekhez reprezentációs funkció társítható. Számos korai vers a testiség
iránti bizalmat és a testi létezés örömét ábrázolja.
Nemes Nagy Ágnes Tengeren című korai szövegében a saját testhez a hajó képzete
kapcsolódik, amit szemantikailag a cím is előkészít. Az első versszakban könnyedén siklik
a hajó, a másodikban ring a csendes éjben, a harmadikban pedig a szélnek feszül. A vers a
hajó és a test képzetét szisztematikusan egymásra vetíti, amit a gazdag retorikájú vers
metaforákkal, megszemélyesítéssel és hasonlatokkal szemléltet. A vers jambikus lüktetése
a hajó ringatását érzékelteti, az igék, a hangszimbolika, a képek sokasága és a szintaxis
pedig a feszültséget és a hajó hánykódását. A testábrázolás naturalisztikus, mert a
testrészeket és szerveket soroló leírás röntgenképszerűen láttatja a testet. A
megszemélyesített testrészek között nincs hierarchia, mert az enyhe irónia sem a belső
szerveket, sem a szellemi létezést metaforizáló koponyát sem kíméli. A hajó képzetében
így elmosódik a test és lélek különbsége, amit az önmegszólítás „Tépd magad!”159 is
érzékeltet. A vers hangvétele üde és bizakodó. A szavak egy fiatal, energikus személy
beszédeként azonosíthatók. A hajó képzete ugyan azt sugallja, hogy a test ki van
szolgáltatva elementáris erőknek, a hajó itt mégis stabil, és ellenáll ezeknek az erőknek. A
Tengeren című versben a lírai önprezentáció legfontosabb szempontja a testi létezés.
Az Alkony így kezdődik: „Én szeretem az anyagot, / s gyakran gondolok
csontjaimra”.160 A versben az első szó az első szám első személyű névmás, mely deixis, s a
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lírai én szavait vezeti be, vagyis a szó használója individuumként észleli önmagát. Ez az
intenció különösen hangsúlyos, hiszen magyarul az állítmány pozíciójában szereplő egyes
szám első személyragú ige az ’én’ névmás híján betöltetlen alanyi pozíció esetén is teljes
mondatot eredményez. Az ’én’ használata reflexivitást feltételez, ami az öntudat ama
formája, ami (kognitív) tudásnak nevezhető. E versben az individualitás képzete nem más
személyektől való elhatárolódás folyamán alakul ki, hanem az egészként észlelt testre való
vonatkozás eredményeként. Bár a vers enyhe diszharmóniával végződik, a szavak egy
fiatal személy beszédeként azonosíthatók, aki bizalommal tekint saját testére. Az én a
naturalisztikus leírásban megnevezi testrészeit, amikről azt állítja, jól működnek. A
következő versszakban a beszédmód e jellege megváltozik, amikor a lírai én elmeséli,
hogy a díványon heverve az alkonyi órák kellemességét egész testével észleli. Az én a
leírás szerint feloldódik a környezetében, szinte magához vonja a világot, amikor karjai
fantasztikus méretűvé nőnek: „az egyik kezem eléri bátran / az alkonyi ég hajlatát, / másik
kezem felől, kitártan, / ezek a kövér orgonák.” A harmadik versszakon ismét a saját test
működése iránti bizalom érződik, s a csontok a rend vagy rendezettség metaforájává
válnak. A saját testhez való távolság azonban épp az első és a harmadik versszakban
nyilvánvaló, ahol a test a röntgenképszerű megjelenítésben tárgyiasul, aminek
tulajdonképp csak az a szerepe, hogy a testiség iránti bizalom érzését reprezentálja. A
prereflexív testészlelésnek ugyanis nincs köze a természettudomány mesterséges
transzparenciájához, s közelebb áll a második versszakban leírt élményhez, ahol az én
szinte átöleli harmonikusnak észlelt környezetét.
Az Emlékkönyvbe című szöveg lírai énje az emlékkönyvírás hagyományán
elmélkedik, s arra az eredményre jut, hogy az emlékeztetéshez a szövegnél maradandóbb
matériára van szükség. A metaforikus szöveg első versszakában elmosódik a határ a szóból
készített emlék és az ezt írásban őrző papír között: „Nem, nem ígérhetem neked, / hogy
szóból házat építek – mért óvnának a forgatag / idő elől papír-falak?”161 A lírai én ehelyett
mást ígér. Először a szemét ígéri, s ezzel allegorikus testi utazás veszi kezdetét. A
materiális bevésődésnek biztosabb vagy tartósabb módja az, ha az én saját teste – a
sejtfalak, a szív és a csont falai – őrzik a ’te’ emlékét. A vers végén így már nem az
emlékkönyvbe szánt szöveg emlékezteti a ’te’-ként megszólított személyt, hanem a lírai én
testében őrzött emléknyomok emlékeztetik az ént a másik személyre. De ez csak versen
belüli fikció. A vers mást állít, mint amit tesz, hiszen a verbális nyelv segítségével eleget
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tesz az emlékkönyvírás feladatának, míg a második versszak fikciója az emlékeztetés
maradandóbb – szövegen túli – formáját is megígéri. Az Alkony című vershez hasonlóan itt
is a testiségbe vetett bizalom érezhető, bár ott a költészet vagy hangzó nyelv jelentősége
sem sikkad el, mert a lírai én „szótagokkal méri” az idő múlását. Az Emlékkönyvbe című
versben a szó jelentősége eltörpül a test (vagy a tudat?) emlékezési képességéhez képest,
ami tulajdonképp ellentmond a költői ambícióknak, mert az emberi test elporlad, míg az
olvasott-értelmezett versek felelevenítik a szerző emlékét.
A testi létezés iránti bizalom ereje az interszubjektív térre is áttevődhet. A másik
bekebelezésének vágyához azonban már egyértelműen hatalmi igények társulnak, ami csak
kudarccal végződhet. A szomj hiányos kérdő mondattal kezdődik „Hogy mondjam el?”,162
mintha egyelőre a lírai én se tudná, miről is van szó. A második sorban mégis sikerül
szavakba önteni a problémát: „kimondhatatlan szomj gyötör utánad”. A ’szomj’ szó
metafora, s jelzője is arra utal, hogy a metaforikusan megnevezett dolgot nehéz jellemezni.
Másrészt a kiszáradt torok az artikulációt is nehézkessé teszi, ami a pszichológiai jelenség
fiziológiai következményére utalhat. A ’szomj’-at egy fiktív alakváltozásra épülő allegória
fejti ki: „Ha húsevő növény lehetne testem…”. Ez a gondolatjellel bevezetett, feltételes
módú leírás tizennyolc sor hosszú, amely a vágyott nemi aktust jeleníti meg. A birtoklási
vágyként manifesztálódó szomj azonban kielégíthetetlen, amit maga a lírai én fogalmaz
meg: „s mely minden omló végső pillanatban / elmondja: mégis, önmagam maradtam.”
Bár a lírai én e tárgyi mellékmondat állítását a másik személy gesztusának
megszemélyesítéseként idézi, az állítás az első szám első személyű leírás miatt úgy is
olvasható, hogy az ’önmagam’ szóval az én saját magát nevezi meg. Ez az értelmezés azt
jelentené, hogy aki a másik birtoklására vágyik, az önmaga marad, mert ilyen igényekkel
csak saját nárcizmusát leplezheti. A másik teste utáni vágyódás tükrében a másik személy
nem is képes test és lélek együtteseként megjelenni, hiszen lelke „fejed fölött, mint
lampion lebeg”. A leírás tele van metaforával és hasonlattal, a beszélő türelmetlenségét
vagy dadogását pedig rövid és szaggatott mondatszerkesztés, s értelmezői funkciójú
metaforikus gesztusok érzékeltetik. A vágy hosszú képisége a kimondás nehézségeit is
érzékelteti, mert a lírai én újabb és újabb trópusokkal árnyalja a beszédét. A leírás fikcióját
hangsúlyozza a feltételes modalitású óhaj megismétlése: „ha húsevő virág lehetne testem”.
A vágyakozás és képisége így magára zárul, s a vers tematikája miatt olyan, mint egy nagy
sóhaj. A ’kimondhatatlan szomj’ tizennyolc soros jellemzését két sor követi, amely rövid
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csattanóval zárja a verset: „Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen.” A kapcsolatot a vágy
kielégíthetetlensége tartja fenn, ahol a szeretet a másik testét birtokolni akaró, de
kielégíthetetlen vágyódást jelenti. Ez a fajta szeretet azonban azzal jár, hogy a két személy
a kapcsolatban – az én a vágyott nemi aktus elgondolt leírása szerint („önmagam
maradtam”) – egyedül marad. Erre az is utal, hogy a lírai én idézi a másikat („szeretsz”),
vagyis a monologikus szerkesztés miatt megkérdőjeleződik, hogy a másik tényleg ezt
mondaná.
Az Azt mondják kezdetű vers szentencia. Az elliptikus szerkezetben a háború
pusztításának ellenpontjaként jelenik meg az élet inherens és megkérdőjelezhetetlen
szentsége. Az egzisztenciálisan veszélyeztetett lírai én öniróniával vegyes fásultsággal utal
morálisan győztes álláspontjára. A közönyt a racionalitás jelentőségének marginalizálódása
érzékelteti. Bár a meggyőzés nem működik, a beszélő mégsem mond le teljesen a
racionalitásról: „Egy érvem van: az egynyári növényé / (önáltatással): élek.” 163 A metafora
alapján az élet rövid, védtelen és nincs következménye, de az élet maga mégis érték, ami
olyan igazság, amit nem kell igazolni, s ezért érvként is működhet.
Az Azt mondják kezdetű szöveg utolsó sorának kijelentését szorosan összetartozó
szemantikai egységnek is tekinthetjük, ami egyrészt a vers szegmentálásából adódik,
másrészt abból, hogy az írásjelek funkciója háttérbe szorulhat a felolvasott szövegben.
Ebben az esetben a vers értelme úgy módosul, hogy a személy a háború borzalmait és
értelmetlenségét csak úgy tudja átvészelni, ha önmagát is félrevezeti: az önámítás így az
életben maradás szükségszerű feltétele.164
A testiségről szóló versek hangvétele fokozatosan megváltozik, mert a kései
testiségről szóló versek immár a fásultság hangján íródnak. Ezt példázza egy négysoros
szövegtöredék a hagyatékból: „Egy patkány lakott beleimben, / nem vettem észre, míg
kirágta. / Már szemgolyóm sincs. Szemgödörrel tátongok a lyukas világba.”165 A feszültség
itt főként az elrettentő kép és a közömbös hangvétel disszonanciájában jön létre. A
hangvétel megfelelhet annak a fásultságnak, amelyet a belső üresség metaforikusan jelent.
A belső üresség hétköznapi beszédfordulat itt tehát újra trópussá válik. Az én belül érzékelt
üressége azonban e képben a ’szemgödör’ szónál külsővé válik, ami arra utalhat, hogy a
beszélő én elvesztette a kapcsolatot a külvilággal, s már vizuális érzékelésre sem képes.
Nemcsak az én teste üres belül, illetve a test a szemgolyó helyén a ’felületén’ is, hanem az
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utolsó sor állítása szerint a világ is lyukas, amibe viszont nem lehet tátongani. A ’tátong’
szó ugyanis azt jelenti, hogy egy üres, öblös hely kitárul valami felé. Ha képiség alatt
szemléltetést értünk, akkor az utolsó kép vagy az általa közvetített látvány
elképzelhetetlen, önmagának mond ellent, s nem működik a szemléltetés eszközeként. A
katakretikus poétikai nyelvhasználatot metapoétikai kommentárnak is tekinthetjük, ami azt
jelentené, hogy a képiségként értett trópus feladata nem a szemléltetés, hanem például
annak érzékeltetése, hogyan működik a nyelv.
Ha mégis megpróbáljuk jellemezni a szövegben leírt testet, akkor azt lehet mondani,
hogy e testi ábrázolás abszurd. Egyrészt eldönthetetlen, hogy élő vagy halott testről van
szó, másrészt a versben megszűnik a test testisége, s a világ ürességével, anyagtalanságával
válik egyneművé úgy, hogy még vannak olyan jelzések a testleírásban, például az
’észrevesz’ szó vagy a látás aktusára való hivatkozás, amelyek egy tudat és a hozzá
kapcsolódó test korábbi meglétére utalnak. E (halott) testnek a paradox anyagiságon kívül
például a tátongás ugyancsak paradox ’felületén’ van kapcsolata a külvilággal. E testet
tehát nem lehet egységként elképzelni, s nem is alkalmas arra, hogy a lírai én számára
vonatkoztatási pontként szolgáljon. Bár a beszélő én szubjektivitása koherens, az ábrázolt
én olvashatatlan, ezért a testiség e rövid szövegben a személytelenítést vagy az individuum
eltűnését reprezentálja. S míg a testiség abszurditása, a patkány metafora és az élettelenség
és üresség jelzése kellemetlen érzést válthat ki, addig a beszélő észlelhető szubjektivitása
ellensúlyozza, illetve közömbösíti ezt a disszonanciát, s a poétikai ellentmondást
elkendőzve az élet utolsó mentsváraként pozitívan hat.
A Fáj című vers első sora szóismétléssel kezdődik. A híres József Attila-verssel
ellentétben itt a monotónia beletörődést és közönyt érzékeltet: „Fáj, fáj. Mi fáj? Nem is
tudom. / Oly réteges a fájdalom, / s egymás fölé gyűrűzve gyűlik. Mit számlálgassam
magamon / a szomorúság évgyűrűit?”166 A következő versszakban már a tudatról van szó,
de nem derül ki, mi köze van ennek a ’felhalmozódott’ fájdalomhoz. A kezdeti
motiválatlanságot felváltja az érdeklődés, mert a lírai én most a tudatról fantáziál, amit a
bőrön nyomot hagyó sebesülések és ütések látványaként jelenít meg. A képsor érvényét
fogja vissza a „rút lehet” kifejezés feltételes módja. A harmadik versszak megismétli az
előző szakasz beszédhelyzetének igéjét: „Mégis látom”. A pontosítás nyilvánvaló igénye
miatt a ’lát’ ige immár közelebb kerül az igazság kritériumához, vagyis ebben a
kontextusban a „mégis látom” akár a ’tud’ ige szinonimájaként is érthető. A következő
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strófában a tudat katona, aki megsebesül a csatában. Az irónia nemcsak a hősiesség
pátoszát, hanem a szenvelgő önsajnálatot is kikezdi. E versben a képi azonosítás
mozzanataiban elmosódik a különbség én, tudat, kedély és emlékezés között.
A „Különös, hogy mindig sebet kapok”167 kezdetű versből is tompultság árad. A vers
többszörösen összetett mondattal indul. Ezt a hosszú sóhajt töri meg az egyszavas „Várok.”
mondat, s mivel egyelőre nem derül ki, mire vár a lírai én, ezért a hiányos kijelentés
feszültsége fenntartja a figyelmet. Három tevékenységet sorol fel a lírai én, melyek közül
az utolsó („rángok”) a többi társaságában furcsának tűnik, viszont a kezdeti sorok testiség
témájának folytatásaként mégis belesimul e különös állapotrajzba. A következő tagmondat
jelzői felületi testi sérülések képzetét kapcsolják a „bensőm” szóhoz, ami kellemetlen
emlékekre vagy érzelmekre utalhat. Ez a mondat is feltűnően hosszú, s a különböző típusú
tagmondatok miatt bonyolult is, s már-már az értelem rovására megy. A mondatot továbbá
a kettőspont is tagolja, ami ritka jelenség Nemes Nagy költészetében: „amíg szüntelen, /
[…] bensőmhöz ér az új: új gyötrelem”. A kettősponttal jelzett szünet a figyelmet az
appozícióra tereli, ami azonban rögtön csalódást okoz, mert nincs remény kilépni a
gyötrelmek sorából, s újra az apátia kerekedik felül. Az utolsó sor megadja a versben
ábrázolt (passzív) tevékenységek célokát: „hozzáedződöm lassan a halálhoz.”, ami
visszamenőleg formálja a vers értelmi hálóját. Az állandó szenvedés nem értelmetlen,
hanem teleologikus, de az irányulás egyetlen vonatkozási pontja az elmúlás, s arról a
versben már nem esik szó, hogy reménykedhet-e az ember a föltámadásban.
Az emberi élet és testiség témája kapcsolódik össze a „Sötét volt és magas”168
kezdetű allegóriában. Az élet stációit megjelenítő képsor kettős elemei a lakás és
testhelyzet viszonyában alakulnak. A felnőttkort a magas ház képviseli, amelyhez az
olvasó a vers allegóriája miatt egyenes testtartást kapcsol. Az öregedést a meggörnyedt
test, s a halált a halott fekvő helyzete érzékelteti. Ezekhez egyre szűkülő laktér
kapcsolódik, amelyhez a beszélőnek egyre passzívabb a testi viszonya, illetve amiket az én
egyre kevésbé tart hatalmában. A lakteret egyre kevésbe uraló én hatalomvesztése a lakni,
belépni és befogad állítmányokon és a testtartás változatain keresztül válik érzékelhetővé.
Eszerint az ember időbe vetettségének egzisztenciális élménye a lakozás és a testiség
korrelációjában ragadható meg. A testiség e versben tehát az öregedést és az öregedés
függvényében alakuló térészlelést reprezentálja. E reprezentációban a test a lírai én
másikaként jelenik meg, amelyet nem dominál az én, hiszen a hatalmi viszony fordított,
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mert a lírai én az öregedő test korrelátumaként jelenik meg. A vers tehát olyan testi
viszonyt ábrázol, melyben az énnek alárendelt szerepe van az időbeliséget megjelenítő
testiséggel szemben, ami mégis olyan poétikai nyelvhasználattal – allegóriával – valósul
meg, amely látszólag kiiktatja a nyelviség szuverenitását. Egyedül a „Lesz majd ahova
térden…” verssor jelzi, hogy a nyelv mégsem uralható, hiszen a verssor valószínűleg azért
sincs befejezve, hogy létrejöjjön az előző sorra válaszoló ritmika és a két sor rímelése. E
versben a nyelviség tehát nemcsak az említett, poétikailag disszonáns hely, hanem a
poétikai jelhasználat és a testiség reprezentációs szerepe miatt is megelőzi a prereflexív
testiség élményét.
A testiség reprezentációiról szóló alfejezetet A mozdulat című szöveg értelmezésével
zárom. A Nemes Nagy-életműben sokszor előfordul a ’mozdulat’ szó, s általában apró, alig
észlelhető, de jelentőségteljes testi megnyilvánulásra utal. A mozdulat című szövegben a
valaki-valami felé való irányulást metaforizálja. A testtartás szimbolikája miatt a vers
Istennel való párbeszédet imitál:
Éjjel kezem föltartottam,
az égre Hozzád nyújtottam,
mi lesz Helyetted, kérdeztem,
S Te mondtad, hogy a mozdulat.169

Az ima stílusát utánozza a bensőséges hangnem, az egyszerű szóhasználat és a
ritmika. A bizalmas viszonyban a mindentudó, gondviselő és türelmes Isten még a
blaszfemikus kérdésre is válaszol: „mi lesz Helyetted”? – szól a kérdés. Az abszurditásba
hajló zárlat azonban függő beszéd, ami hangsúlyozza az Istennel való beszéd
fikcionalitását vagy valótlanságát, s egyben megkérdőjelezi Isten létezését. A vers így a
vallásos érzésről szóló elmélkedés ábrázolásának tekinthető, mely szerint a vallás értelme a
transzcendencia felé való irányulásban van, melynek metaforája a ’mozdulat’, a konkrét
testi megnyilvánulás.
*
A testírás eme alfejezetben értelmezett, mondásként megnyilvánuló, főleg posztumusz
publikált versek többnyire az élménylíra műfajába illeszkednek. Itt csak egy-egy olyan
testről szóló verset tárgyaltam, ami az én decentralizációjának poétikai kezdeményeként
értelmezhető, például A szomj című vagy az Egy patkány lakott kezdetű vers lírai
önprezentációja. A testírás itt értelmezett korai versei a saját test iránti bizalomról
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tanúskodnak, ahol a metaforikus testírás eme test iránti viszonyt vagy a biztonság érzését
érzékelteti. A később íródott versek hangneme egyértelműen megváltozik, s egyre többször
esik szó betegségről, fájdalomról és elmúlásról. E versek mégsem a panasz vagy
kétségbeesés nyelvén íródtak, mert a beletörődés és a fásultság hangján artikulálódnak.
Ennek a fásultságnak azonban több köze van a türelemhez, mint a közönyhöz, talán azért
is, mert a kései szövegek között több vallásos témájú vers is megtalálható.
3.3. Helyekkel reprezentált testiség
Az alábbi versekben a tájak, a helyek és a fizikai világ dolgai összefonódnak az emberi test
és mozgás képzetével. Az interpretációban olyan kérdésekre keresem a választ, hogy
miként kapcsolódik össze a tér és a test, milyen kulturális testképzeteket mozgósít az adott
szöveg, s mi a különbség az emberi test és a fizikai világ testszerűségének poétikai
ábrázolása között. Ebben a fejezetben A női táj, az Egy városról…, A gejzír és a Szobrok
verseket értelmezem.
Nemcsak a természet és anyagiság hangsúlyos jelenléte e költészetben, hanem a
testiség témája is magával rántja azt a problémahalmazt, mi köze van az anyagiságnak a
nőiséghez, amiről A női táj170 című korai vers miatt kell szólni. Valószínűleg ez a vers is
hozzájárult ahhoz, hogy a Nemes Nagy-lírát a korai és részben a mai kritika férfiasnak
nevezte.171 Alföldy Jenő még 1974-ben is szükségesnek tartotta ezt megcáfolni, s
dicséretképp e lírát az életmű anyagi motívumaira hivatkozva az ’asszonyi’ jelzővel
illette.172 A dicsérettel azonban csínján kell bánni. Egyrészt korai feminista elméletek
szerint a nőiség érzékiséggel, anyagisággal és/vagy a természettel173 való azonosítása
tulajdonképp patriarchális elképzelés, másrészt Judith Butler 1993-ban a Jelentős testek
című könyvében Irigaray-vel vitába szállva cáfolta, hogy az anyagiság fogalma egyedül
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NEMES NAGY, I.m., 24.
Vö. pl. Vidor megjegyzését 1947-ből: „Intellektualizmusa irányítja, látásmódján túl, a jelenségek
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255.)
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(anyag és anya közös eredetű szó a magyarban és számos más nyelvben!) – nem férfias, hanem asszonyi […]
jellegzetesség: „Én szeretem az anyagot, s gyakran gondolok csontjaimra”. Az azonban, hogy ebből az
introverzióból törvényt fogalmaz, nem asszonyi vagy férfi-tulajdonság, hanem költői tudás.” = ALFÖLDY
Jenő, „»Mesterségem, te gyönyörű«. Nemes Nagy Ágnes költészetéről.” Jelenkor, 1974/5, 459.
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Aufklärung = Max HORKHEIMER, Gesammelte Schriften, szerk. Alfred SCHMIDT – Gunzelin SCHMID NOERR,
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171

72

megalapozhat egy feminista gyakorlatot, pontosabban egy genderelméletet: „Az anyagiság
öröklött fogalmainak

invokálása, az ezen

fogalmak „redukálhatatlanként” való

felfogásához való ragaszkodás révén vajon mennyiben biztosítjuk és termeljük újra a
nőiséget konstituáló erőszaktételt?”174 Mielőtt visszatérnék az egymással vitázó
elméletírókhoz, nézzük meg, miként jelenik meg a női(es)ség A női táj című versben.
A női táj első versszakában bemutatott táj az erotikus tájleírás jellege és a cím
visszaköszönő jelzése miatt egy női testet idéz, amelynek jelzői: ’engedékeny’, ’lágy’,
’simítható’, ’sűrű’ és ’dús’. E tájat szeli át a férfiasan konnotált folyó, amelyet a ’kíváncsi
sikló’ kifejezés metaforizál, vagyis a folyó egy fürge állatként jelenik meg. A nőiesnek
nevezett táj nem mozdul, ki van téve az idő vagy az elmúlás okozta hányattatásoknak,
másrészt épp az időbeliség vagy a hosszú időtartam az, aminek a táj a lágy formáit
köszönheti. A lírai én megjeleníti önmagát e tájban, de a szemlélés helyzete már
közvetettséget jelez, s a költői kérdés után a természetleírás harmóniája végleg megtörik:
„zavartan állok, nézelődöm: / e női tájban mit tegyek?” A feje tetejére állított, emberi
testként ábrázolt Európát és talán a Kárpát-medencét idéző175 tájból az én ’másik táj’–ba
vágyik, s a vers következő, hosszabb részében el is mondja, hova. A vers második
tájleírása távoli, talán trópusi tájat idéz, amely jobban igénybe veszi az érzékeket. Az
intenzív benyomásokat soroló, dinamikus képekkel bíró verssorok jóval részletesebb leírást
eredményeznek, mint a vers első tájleírása. A zsúfolt tropológia intenzitása azonban a mai
olvasó számára feltehetően fárasztónak tűnik, s közönyt válthat ki. Az érzékletek
halmozását a racionalitásra utaló hasonlat („hol minden éles, mint az elme”) szakítja meg,
míg a vers záró sorai az emberi szellemet nevezik meg („s kinyílik vállamon a szellem, /
mint jóllakott virág”), ahol tulajdonképp kiteljesedik a vers. Nem egyértelmű, mi a
viszonya a racionalitásnak és az emberi szellemnek a vers alapján. Erre csak az utolsó
verssorból lehet következtetni, ahol a szellem növényként, virágként jelenik meg, vagyis
valamiképp köze van az érzékiséghez is. A felkiáltás pátoszát árnyalja, hogy a szellem és
ezzel együtt a lírai én a virág jelzője miatt kissé nevetségessé válik. A szellem érzékiségre
való ráutaltságát az is erősíti, hogy a lírai én a szellemet a testére, a vállára, vagyis a
külvilághoz ’közelebb’ helyezi el. Ez a részben ontológiai kettősségeken – racionalitás és
érzékiség – alapuló értelmezés azonban egyrészt azzal a veszéllyel fenyeget, hogy
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Judith BUTLER, Jelentős testek, 63.
Europa Hérodotosz szerint egy föníciai királylány volt, akit elraboltak a krétaiak, Ovidiusz szerint pedig
Zeusz csábította és rabolta el bika alakban. A kontinens az Europa prima pars terrae in forma virginis
(Heinrich Bünting, Itinerarium Sacrae Scripturae, Wittenberg, 1588, 4−5) ábrázoláson egy királynő alakját
veszi fel, akinek teste nyugat-kelet irányban fekszik, s tekintetét Afrikára veti. Az alak hasára a „Hungaria”
szó van írva.
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pontosan azt a kettősségeken alapuló gondolkodást erősíti meg, amiből a nőiség csak
vesztesként kerülhet ki,176 másrészt a verssel szemben is igazságtalan, ha az értelmezés
mindössze az előfeltételezett kettősségeket erősíti meg konklúziójában.
A versben tehát kétféle táj jelenik meg. Míg az elsőt a lírai én női tájnak nevezi,
addig a másikat nem nevezi meg egy hasonló jelzős kifejezéssel, vagyis nem hangzik el,
hogy a ’másik táj’ férfi(as) táj lenne. Ennek ellenére a szöveg a kétféle, a testiségre utaló
tájleírás miatt mégis kikényszeríti ezt az azonosítást, ami annak is köszönhető, hogy az
olvasó is ember, s a legegyszerűbb megoldást választva a megszokott oppozíciókban
gondolkodik. A férfi táj kifejezés hiánya azonban mégis arra ösztökélheti, hogy
visszavonja ezt az azonosítást, s átgondolja a nőiség ábrázolásához ragadt előítéleteit,
hiszen el kell gondolkodnia azon, hogy a versben ábrázolt második tájnak mi köze van az
elsőhöz. Mivel a második táj csupán elgondolt, s a lírai én vágyott környezetét jeleníti
meg, ezért reprezentációs szerepe van, ami viszont az első tájról is elmondható. A vers két
tájleírása tehát két reprezentáció, illetve az első részben reprezentációs síkok kerülnek
egymásra. Mondhatni, a női tájból az én tehát az ott ábrázolt nőiség miatt vágyik el, vagyis
épp a nőiség e reprezentációja nyomasztja. Valamint a másik táj amiatt is lehet a vágy
tárgya, mert az nélkülözi a nemekkel való azonosítást, s az e besorolással összefüggő
hierarchikus értékítéletet. Az utóbbi lehetőség viszont azzal a kérdéssel is összefügg, hogy
az ént milyen neműként képzeljük el. S végül az az olvasat is elképzelhető, hogy a nőiség a
versben egy bizonyos poétikai jelhasználatot reprezentál, s az én másféle poétikára vágyik.
Az olvasat szerint A női táj című versben sem az érzékiséget, sem a testiséget nem
lehet egyértelműen a nőiséghez kapcsolni,177 mert a második tájleírás csupán a nőiség itt
reprezentált elképzelésének a meghaladása, s nem azonosítandó a maszkulinitás egy
koncepciójával, vagyis e versben csak a nőiség különböző reprezentációiról van szó, s
nincs benne semmilyen ontológiai oppozíció, ami alapján a feminitást vagy a
maszkulinitást

végérvényesen

lehetne

definiálni.

A

nőiség

egy

bizonyos

reprezentációjának e versben való felülírása így akár a butleri performativitás szubverzív
aktusának is tekinthető, amikor a norma el sajátításával nem az azonosság elve szerinti
ismétlődés, hanem eltolódás jön létre.178
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A következő, hagyatékban maradt vers címe így szól: „Egy városról”.179 A három
strófából álló szövegtest zárójelben van:
(Egy városról szeretnék írni régen,
egy városról, amelyben most lakom,
s a torkomig tolúl föl már a szégyen,
hogy kimondani nem tudom.
Akárcsak Ráchel menyasszonyi leple,
hol érc-kemény aranyhímzés-lapok
vannak szőve a fátyol-fellegekre:
ő érckemény s én fátyolból vagyok.
Reám szőtték e várost. Életemre
tapad e sok, füstös-aranyu kép,
s ki szállnék hűvös fellegként a mennyre,
szakadozva vonszolom életét.)

Az első versszak alapján nem egyértelmű, mit szeretne a lírai én kimondani, bár az
olvasó valószínűleg a város nevére vár. Az utolsó sor állítása miatt az én szégyent érez, s
ennek az érzésnek az intenzitását fejezi ki a harmadik sor képisége, mely a ’torkig vagyok’
hétköznapi metaforikus nyelvi fordulatra emlékeztet. A szó szerint is érthető kimondás
nemcsak a megfogalmazás vagy megnevezés nehézségeire, hanem az artikuláció
fiziológiai eseményére is vonatkozhat. A következő versszak hosszú leírással késlelteti az
utolsó sor megállapítását, ami két metaforából áll: „ő érckemény, s én fátyolból vagyok”.
Az előző sorok Ráchel díszes, menyasszonyi fátylát mutatják be. 180 A vers metaforikája
szerint az anyagra szőtték e „lapok”-at, bár a szőttesben már elválaszthatatlan a két anyag.
Az utolsó sor állításában az én a fátyolhoz hasonlítja magát, míg az egyes szám harmadik
személyű névmással megnevezett személyt, mely lehet a megszemélyesített város is, az
„érckemény” névszói állítmány jellemzi. A „Reám szőtték e várost.” kijelentés a fátyolhasonlatot építi tovább, ami tovább bonyolítja a vers értelmét. A hasonlat alapján a fátyol
és érc különböző ellentéteket vagy ellentétes viszonyokat generál a versben, amivel az én
metaforikusan a városhoz fűződő viszonyát jellemzi. A város az elbeszélt viszony alapján
az én számára megterhelő, s olyan kívülálló dolog, ami az „életemre tapad” kifejezés
szerint mégis összenő az egyénnel. Az én számára mégis kötöttséget jelent, mert a ’felleg’
szó ugyan felvillantja a menekülés lehetőségét, de ez csak vágy marad, mert a
179

NEMES NAGY, I. m., 202.
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mennybemenetelt idéző menekülés csak halállal végződhet. Az én identitása bizonytalan, s
a város az én másikaként jelenik meg, míg a retorikai eszközökkel teremtett bizonytalanság
és a menekülés lehetetlensége miatt a vers az én idegenségét is megjeleníti. A városról
című szöveg poétikai énábrázolása így hasonlít a Vasút, a Diófa, az Azelőtt és a Madár
című vers poétikai énleírásához.
A gejzír181 című vers a megnevezett természeti jelenség bemutatása. Mivel a gejzír
szó egyedül a címben fordul elő, s a vers szövegteste a költőnőre jellemző
elbizonytalanítás182 poétikai módszerét alkalmazza, ezért a vers címe döntően határozza
meg a vers értelmezését, vagyis a cím paratextuális funkciója felértékelődik. Feltehetően
más olvasatot eredményez az az eset, ha az olvasó nem ismeri a gejzír szót, vagy nem látott
még ilyen jelenséget.
A vers egyszavas mondattal kezdődik: „Indult.” A megnevezés utólagosságának
jelzése a múlt idő jele, ami magyarul vonatkozhat egy jelenben észlelt látványra, vagyis
elképzelhető, hogy a beszélő jelen van az eddig nem megnevezett dolog indulásánál. A
következő mondat felfedi alanyának kilétét (’sók’), de itt viszont az állítmány hiányzik, s
emiatt a kijelentés hiányos. Mivel a főnév az előző mondat igéjével grammatikailag és
szemantikailag összeegyeztethetetlen, az első sor feszültséget teremt. A második sor
szemantikailag szintén nem nevezhető egyértelmű kijelentésnek, s az első sorral sem alkot
koherens összefüggést. Míg az első két sorban a mondat és a sor vége egybeesik, addig a
harmadik sortól kezdve a szövegben egyre többször fordulnak elő sorátlépések,
amelyeknek szintén az a funkciójuk, hogy felülírják a szintaktikus egységekre épülő
szemantikát: „keskeny / testével lassan préselődött / kínná gyűrődött kőzetekben”.183 A
’gyűrődőtt’ szó a koherensen sérült szövegben ugyanis állítmányként és jelzőként is
olvasható. Bár a verssorok ritmikája és a központozás miatt a szó a kőzetek jelzője, a
tárgyias vers szokatlan szemantikai képzettársítása („kínná gyűrődött kőzetekben”) miatt a
szóban forgó, élőlényként láttatott dologhoz is kapcsolható. A vers a szemantikai
inkoherencián túl az expresszionista szóhasználattal és a mondatszerkesztéssel teremt
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feszültséget. A vers elején még szerepel pár ige, de a hetedik sortól kezdve csak befejezett
igenevek fordulnak elő, amelyek a leírt dolog helyzetéből adódó feszültségre utalnak, s
nem mozgást neveznek meg. Mindeközben a kezdeti egyszavas mondatok helyett a
mellérendelt szintagmák miatt látszólag véget nem érő mondat is ezt a feszültséget
fokozza. A felsorolás retardálja az értelmet, mert még mindig nem világos, miről van szó,
ráadásul a képzettársítások sem adnak elég útmutatót, vagyis szemantikailag látszólag
összeegyeztethetetlen dolgok kapcsolódnak össze a képekben, pl. a „köves agyvelő / fekete
csigaháza” kifejezésben. A szemantikai és szintaktikai útvesztőt a „csigaház” és a
„csavarmenet” szavak is érzékeltetik. A feszültség fokozását a versszak végén az „amig
egyszer” kifejezés, a gondolatjel és az üres verssor tetőzi be. A retardáció csendjébe
átbillenő retorikai fokozás arra utalhat, hogy a nyelv már minden retorikai lehetőséget
felhasznált a cél elérésére, s az expresszivitást már csak a csenddel lehet fokozni.
A szünet előtti ’egyszer’ szó jelzi és kiemeli a központi történés egyediségét és
jelentőségét, míg a szünet utáni, szintén alapvetően időbeliséget megnevező ’akkor’ deixis
az esemény időpontjára utal. A poétikailag kiemelt eseményt rövid kijelentésszerű mondat
jeleníti meg, ami mozgást nevez meg múlt időben, akárcsak a vers első mondata. Ezért
elképzelhető, hogy az esemény ideje az üres sor grafikailag jelölt szünete, amit utólag
nevez meg az „Akkor kivágott.” kijelentés. Ezt azonban kiegészíti a következő mondat
hozzárendelése, ami lelassítja a verset: „S ott maradt.” A két rövid kijelentő módú állítás
bizonyosságot sugall, míg továbbra sem egyértelmű, hogy miről van szó, s pontosan hova
mutat a kér deixis. A következő mondat alanya a „pillanat”, ami nem egyezhet a szóban
forgó dologgal, s az ember feltehetően rögtön metaforikusan olvassa. A vers tehát továbbra
is megakadályozza az egyértelmű jelentéstulajdonítást, de csak akkor, ha az ember a
szövegre koncentrál. Ha az olvasó tudja, hogyan működik a gejzír, akkor a szöveget
feltehetően ’ráolvassa’ az emlékére vagy tudására, ami azért lehetséges, mert a szöveg
poétikai megoldásokkal tulajdonképpen a gejzír működését imitálja.
A második versszak tehát az „ott maradt” dolog pillanatnyiságát jeleníti meg, ami
hosszabb esemény, mint egy pillanat, s a dolog szemlélése közben még gondolkodásra is
van idő, hiszen a versszak utolsó sorai a megnevezett jelenségre vonatkozó reflexiókat
tartalmaznak, de nincsenek köztük egyértelmű kijelentések. Az egyes trópusok
(„függőleges pillanat”) vagy jelzős szintagmák („ugrás, testtelen”) nem önmagukban
’fordíthatók le’, hanem a sorokban elszórt szavak (kivágott, függőleges, jégmezők,
víznemű stb.) összessége vonatkoztatható egy értelmi egységre, vagyis a gejzír

77

működésére. A tudat az olvasás ideje alatt tehát összekapcsolja a szemantikai
szegmenseket egy koherens történetté.
A második versszak is gondolatjellel végződik. Az utolsó szakasz első sora jobbra
zárt, mintha a mondat sor végi helyzete is jelezné az esemény befejezését, amit az utolsó
versszak szemantikailag is kifejt. A jelenséget, illetve a leírt mozgást immár a „szökkenés”
szó metaforizálja. A második versszak nominális stílusával ellentétben az utolsó
szakaszban sok ige, határozói igenév és mozgásra utaló igekötő szerepel. A szöveg
nemcsak mozgalmas, hanem a számtalan zárhang miatt hangos is, mintha a mássalhangzók
a tompa ütődéseket utánoznák. Ezentúl a vers rímeléssel, alliterációval, a ’meg’ igekötő és
hasonló funkciójú szintagmák ismétlésével fejez ki monotóniát és ismétlődést. A vers
végén se hangzik el a gejzír szó, csupán egy metaforikus-metonimikus trópus utal a
jelenségre. A második és a harmadik versszak élőlényként láttatja a leírt dolgot, aminek
hangsúlyos a testisége. Az utolsó versszak alapján akár egy szörnyre is lehet asszociálni.
A vers tehát egy gejzír kitörését vagy egy ehhez hasonló látványt alkot meg.184 A
szavak összekapcsolódó jelentésén túl a vers retorikai és mediális megoldásokkal
érzékelteti a feszültség növekedését és a leírt dolog mozgását. Bár a cím értelmezése
meghatározó szerepet játszik a vers interpretációjában, a szövegben nem fordul elő a gejzír
szó, ami egyrészt a magára a leírásra tereli a figyelmet, másrészt fenntartja a feszültséget,
mert a jelenséget megíró szöveg nagyon közel kerül hozzá. A kettő mégsem azonosítható,
ami a kettő közti szignifikáns különbséget is kiemeli.
A gejzír című vers azért sem azonosítható a valódi gejzír működésével, mert a gejzír
poétikai leírása erekcióra vagy ejakulációra is emlékeztet. A mozgás imént bemutatott
jellegén túl ezt a képzettársítást támasztják alá a testiségre utaló szavak, amelyeket az
olvasó feltehetően emberi testre vonatkoztat, ami a gondolkodás antropocentrikus jellegére
utal: izmok, kinyúlva, lehullt, testbe, meg-megrándult és sós. A vers végén pedig az
animalitás és az erő képzete teremthet kapcsolódási pontot a ’vadállat’ szó és a fallosz
képzete között. A gejzír című vers tehát egy nyelven kívüli valóság konkrét jelenségéből
indul ki, de a nyelven kívüli hasonlóság (gejzír – fallosz) miatt a jelentésszóródás Nemes
Nagyra jellemző poétikai módszere itt szexuális fantáziákat is generál, s így a nyelven
kívüli hasonlóság aláássa a címmel hangsúlyozott, az olvasatot befolyásoló intenciót,
vagyis azt, hogy a vers a gejzír kitöréséről szól.
184

Rilkénél is vannak ilyen ikonikus-mediális poétikai szerkezetek, pl. a Der Turm vagy a Die Treppe der
Orangerie című versben. Vö. Wolfgang G. MÜLLER, Neue Gedichte = Rilke-Handbuch. Leben – Werk –
Wirkung, szerk. Manfred ENGEL, Metzler, Stuttgart 2004, 304.
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„Keserű. / Keserű volt a tenger, amikor / a sziklatorkon legörögtem, csigalépcsőn
kavics, pörögtem, …”185. Ez a Szobrok című, a Napforduló kötetben megjelent vers első
négy sora. Az első kijelentés emberi érzékletet nevez meg. A második verssor
grammatikája ezt az állítást a tengerhez köti, ami feszültséget teremt, mert ellentmond az
emberi ízlelésnek. A második mellékmondat állítmánya („legörögtem”) én-perspektívájú
beszélő jelenlétére utal, akit nem lehet emberként elképzelni, de a mondat időbelisége az ő
perspektívájából adott, s ezért a szokatlan érzékletet is ennek a beszélőnek tulajdonítja az
olvasó. E beszélő (testének) mozgására és helyzetére számos utalás található a versben. A
mozgást megjelenítő, hangutánzó szavak (legörögtem, pörögtem, zörögtem) állítását sorra
megszakítja egy hasonlat vagy egy metafora, amik rendre az énként megjelenő test
mozgását hivatottak jellemezni, de a sokszoros értelmezői gesztus ellenére sem lesz
egyértelmű, mi is ez a hang. A hang testiségére vagy kiterjedésére is csak a mozgásból és
hangokból lehet következtetni. A verset át- meg átszövi az életteliség és élettelenség
jelzése, s a vers így lebegteti, az olvasó számára késlelteti annak felismerését, hogy
(antropomorf) élőlényről vagy élettelen dologról van-e szó.186 A jelentések amiatt is
szóródnak, hogy az életteliség és élettelenség nem fedi szimmetrikusan a bioszféra és a
fizikai világ ellentétét, mert az én-perspektívájú pörgés kavicsot idéz, míg az élettelenséget
gyakran a (holt) élőlényekre való utalás is megjeleníti, ami viszont az elmúlásként érzékelt
idő emberi perspektíváját is bevonja a leírásba. Bár az önprezentáció a retorikai
megoldások miatt nem ad egységes képet az énről, a leírás összességében véve
antropomorf szemléletet tükröz, hiszen a saját mozgást jellemző hasonlatok és metaforák
az elvonatkoztatás képességét feltételezik. A mozgást a „feküdtem” ige zárja le, amit két
kérdés követ. A saját testhelyzet ritmikus leírása után a „Kié ez a tömb?” akasztja meg a
verset, ami a rövid szavak miatt mediálisan is megjeleníti a tömböket. A két kérdés is
antropomorf szemléletű, mert a természeti képződmények létrejöttét emberi alkotásnak
véli, míg a vizuális látványt az interszubjektív vonatkozású „közöny” metaforával nevezi
meg. A tömbök keletkezése mögött sejtett indulat expresszionista leírása és az erre röviden
felelő közöny metafora fokozza e versszakban a feszültséget.
A következő versszak első sora („S a bádogok rajtam, a bádogok.”) a kérdések előtti
önreflexiók folytatása. A korábban elhangzott „sisak” szó miatt ez arra is vonatkozhat,
185

NEMES NAGY, I.m., 79.
Mekis D. János tanulmánya foglalkozik azzal a kérdéssel, miként jelenik meg az anyagi világ
testszerűsége a Nemes Nagy-lírában. MEKIS D. János, Res extensa. Tárgy-. test- és térképzetek Nemes Nagy
Ágnes költészetében = Thomka-Symposium. Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére, szerk. KISANTAL
Tamás et al.. Pozsony, Kalligram, 2009, 328−337.
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hogy a beszélő páncélt visel. Nem egyértelmű, mire vonatkoznak a következő asszociációs
lánc tagjai, amelyek csak lazán kapcsolódnak egymáshoz bizonyos szemantikai egységek
révén.

A

kapcsolódó

képzetek

egyike

a

három

sorban

felvázolt

repülőgép-

szerencsétlenség. A versszak végén újra megismétlődik a „feküdtem” szó, de a közbeszúrt
retorikai megoldások miatt itt már más a vers hangulata. A következő versszak pedig a
másik szólamot folytatja. Míg a korábbi versszak a „ki?” mibenlétére kérdezett rá, addig ez
a szakasz kijelentő módú igékkel jeleníti meg a ’te’ perspektíváját: „kőbe dobod / eleven
nyakadat”. Mivel a versszak végén egy variációra épülő szintaktikai szerkezet kapcsolja
össze metaforikusan a közönyt és a nyakadat szót, ezért a „ki?” deixis a „te”-re is
vonatkozhat. A vers további metaforikus képzettársítással ruházza fel az eleven nyak és a
hegynyi pala korábbi azonosítását. Ehhez a dologhoz kapcsolható a „fenti kőtömb”, ami
szintén metafora. Ennek a helybeliségét jellemzi a hasonlat, de utána kiderül, hogy nem is
helyről van szó, mert a hasonlat után az „ez” szó állítmányi kiegészítése alkalmasabb az
identifikációra, ami oximoron („ez a viszonylagos öröklét”). Ezt az azonosítást egy újabb
állítmányi szerkezet írja felül: „ez az ásványok félhomálya –”. Míg a bádogokhoz a vakító
fényesség kapcsolódik, addig a kőtömbhöz a félhomály. A vers végén megismétlődik a
keserű tenger képzete. Az antropomorf szemléletre már csak a megszemélyesítések
utalnak, mert itt már a „víz” az alany.
A vers folyamatos metaforikus árnyalással akadályozza meg a lírai én identitásának
azonosítását és a koherens élmény kialakulását. Mindazonáltal ez a nyitottság
meggyőzőbbnek tűnik a vers kezdetén, ahol az identitás hosszú képsorban oldódik fel, míg
a „Nincs makacsabb” kezdetű szakaszban a metaforikus lebegtetés már ellentmondásosnak
tűnik, mert az én decentralizációja korábbi tulajdonságok konzekvens egymásra
vonatkoztatásával jön létre. Az egész szövegre kiterjedő jelentésszóródást másrészt az
utolsó sorok szentenciaszerű, egyértelműnek tűnő megállapítása zavarja meg, mintha a
vers esztétikája kevés lenne e mondanivaló nélkül. Az én decentralizációja továbbá
ellentmond a retorikai megoldásokkal kiemelt szentenciaszerű állításnak.
*
A négy vers egy-egy példa arra, hogy a fizikai-természeti képződmények és a város
leírásához az emberi test motívuma kapcsolódhat. A női táj című vers az Európamítoszhoz, az ezt ábrázoló híres könyvillusztrációhoz és a nőiség kulturálisan
áthagyományozott képzetéhez kapcsolódik. Ám a vers szerkezete felülírja ezt a
reprezentációt: a lírai én tájhoz való viszonyában megszűnik a közvetettség, s a beszélő
testével egyesül az új tájjal. Az Egy városról kezdetű vers azon versekkel rokonítható, ahol
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a poétikai szerkezet az én és másik összeolvadását szemlélteti. Itt a fizikai teherként megélt
várossal nő össze az én, de a metaforikus beszédben a súly érzete lelki teherre is
vonatkozhat. A Szobrok című vers metaforicitása más jellegű. Itt a fizikai és szellemi világ
határán billegő képzetek a metaforikus lebegtetés poétikai módszerével akadályozzák meg,
hogy az olvasó identifikálja a beszéd alanyát. A testképzetekkel operáló szövegben
elmosódik a határ az emberi test és a fizikai testek mozgása, másrészt az alanyként megélt
és a tárgyként megjelenített emberi test között. A gejzír című versben a vers mediálisan
teremti meg a gejzír kitörésének vizuális-auditív-szomatikus élményét. Mivel a gejzír
azonban fallikus motívum is lehet, ezért a verset a férfi testi működés leírásaként is
olvashatjuk. Az olvasást megelőző kulturális képzettársítások ugyanis felülírhatják a
szöveg nyilvánvaló, elsődleges textuális intencióit.
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3.4. Az emberi test mint az ’itt’ helye
Az ember szituatív jelenlétét prereflexív teste (Leib) teszi lehetővé,187 ezért a test
alapvetően határozza meg a térészlelést. Merleau-Ponty szerint a saját test nemcsak az
észlelés origója, hanem az észlelést eredendően meghatározó entitás. Ez például abban
nyilvánul meg, hogy a látómező nem 360 fokot ölel át, s a hátunk közepét csak a tükörben
látjuk. A saját test a világ dolgaival eleve kapcsolatban áll, s a test habituális tudással
rendelkezik, amit az adott szituációban aktualizál. A test habituális képességét MerleauPonty testsémának is nevezi. A testsémával a test megjegyzi a testtől elválaszthatatlan tér
és dolgok struktúráját, ami a test időbelisége miatt a test globális öntudata.188 A dolgok a
primordiális észlelésben csak az észlelésben adottak, s az alakelmélet felismerései szerint a
tapasztalati mezőben a testtel kommunikálva a háttérből kiválva bontakozik ki a jellegük.
A primordiális, létesülő (in statu nascendi) észleléstől tehát elválaszthatatlan a térészlelés,
amihez képest a dimenziókkal leírható, objektív tér csak másodlagos, matematikai
konstrukció.
Az élő, saját test alanyként is elgondolható, amit a tudat csak tárgyként képes
felfogni. A saját testünkről általában nem is veszünk tudomást, csak akkor, ha valamilyen
testi szükséglet figyelmeztet rá, vagy amikor egy szokatlan helyzetben váratlanul
megnyilvánul a saját test idegensége, vagyis az a tény, hogy az ember nemcsak szellemi,
hanem véges, biológiai lény is. Az alanyi testiség tudatosulásának genuin élménye a saját
test idegenségének a megtapasztalása.
Az érett Nemes Nagy-líra bizonyos versei a test és a lélek összefonódásaként is
olvashatók. Ezekben a versekben az énábrázolás már meghaladja az élménylíra
koncepcióját, de a poétikai önprezentáció még nem az individuális én az emlékezést is
tematizáló,

destabilizált

megjelenése,

hanem

az

egység

ábrázolhatóságát

már

megkérdőjelező, de az egyetlen versben való önkimondás lehetőségét még fenntartó,
későmodern poétikai alakzat. Az identitás állandóan változó alakzatait tehát már
konstrukciónak tekintem, amit megelőz a személy testiségének fakticitása. Az
interpretációban kiemelt szerepet kap a versek időbeliségének kérdése, hiszen az élő
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A saját testnek nem pozicionális, hanem szituatív térbelisége (’spatialité de situation’) van. (MERLEAUPONTY, I.m., 116.)
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„il [schéma corporel] ne sera plus le simple résultat des associations établies au cours de l’expérience ,
mais une pris de conscience globale de ma posture dans le monde intersensoriel, une ‘forme’ au sens de la
Gestaltpsychologie.” (Ua.)
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testiség átélése csak a ’most’-ban képzelhető el. Ezért kezdeti hipotézisként feltételezhető,
hogy a versek ’törlik’ a megnevezés utólagossága jelzéseit.
A test maga nem szólalhat meg a verbális, tagolt emberi nyelven, csak a sajátján, a
testnyelven.189 Hogyan lehet úgy beszélni a saját testről, hogy elkerüljük a tárgyiasítást? A
filozófia mondatnyi leírásokkal, hosszú argumentációkkal, empirikus tényekkel és néha
metaforákkal érvel az alanyi testiség elképzelése mellett. Egyetlen szóval – például érez,
tud, ismer, észlel, tapasztal stb. – nem is lehet megnevezni az emberi létezés e formáját,
mert már a megnevezés aktusa (mint nyelvi aktus) tárgyiasítást feltételez és eredményez.190
A testiségről való beszéd többféle szempontot vegyíthet, s ezért az itt értelmezett
Nemes Nagy-versek sem redukálhatók az alfejezet kérdésfeltevésére. A saját test
idegenségének érzékeltetése gyakran a saját testhez való viszony jellemzésében fordul elő,
ami már komplex tudati viszonyulást (és szubjektív torzítást) feltételez. Az emberek
szubjektív testészlelése nagy változatosságot mutat. A legtöbb ember saját testi élménye és
érzékelése a mindennapok automatizálódó szokásrendszerébe simul bele, míg a beteg
ember, a terhes nő vagy a táncos testi észlelése radikálisan eltér ettől az automatizmustól.
Az emberek saját testi észlelése továbbá abból a szempontból is különbözik, hogy milyen
emocionális tartalmak kapcsolódnak a testképhez.
Az „Elnyúlok a felszíni létben”191 kezdetű, posztumusz nyilvánosságra hozott vers az
ösztönös késztetéseknek való kiszolgáltatottság érzését jeleníti meg. Bár a vers a freudi
személykoncepció segítségével is megközelíthető, a dolgozat témájából kifolyólag most
arra a kérdésre koncentrálok, hogy a szövegekben a test alanyiságában vagy külső
szemszögből tárgyiasulva jelenik-e meg. A versbeli álom- vagy víziószerű kép egy ijesztő
„vadállat” elől való meneküléssel zárul. Bár nem egyértelmű, hogy a mélyben lakó vadállat
a testben él-e, a megfeszült menekülés ábrázolásában a testiség és az ösztönösség
összekapcsolódik. Az én és test viszonya disszonáns, hiszen a test automatizálódó
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Vö. Nádas Péter szavait: „A test pedig, gyakorlatilag, mindent el tud mondani, semmiféle kommentárra
nem szorul, és sokkal többet el tud mondani, mint a szó. Az emberi test. De az állat teste is.” NÁDAS Péter /
MÉSZÁROS Tamás, A tapasztalat és a képzelet között. Beszélgetés Nádas Péterrel = Kritika, 29 (1992) 12, 21.
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Zahavi szerint a szubjektivitásként felfogható testiség első formája „a közvetlen, nem artikulált és
prereflexív önérzékelés. A második esetben e tapasztalat tematizálódik és artikulálódik, például akkor,
amikor lokalizáljuk ezt testrészekben, például a bal kézben. Amikor a bal kéz elkezdi vizsgálni a jobb kezet
(vagy lábfejet vagy orrot), akkor megőrzöm a prereflexív testi öntudatomat, de egy új típusú, közvetett és
tárgyiasító öntudatot is szerzek. Ebben az esetben a test különböző részei között testi reflexió jön létre.” E
három formától Zahavi elkülöníti a puszta tárgyként értett saját testet. „Nemcsak lehetek saját testem, hanem
megélhetem, érezhetem és mozgathatom azt, továbbá ismerhetem és teoretikusan leírhatom testemet
fiziológiai szervek összességeként.” (ZAHAVI, I.m., 108−109. Ford. L.V.)
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NEMES NAGY, I.m., 224.
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idegennek tűnik. Mivel a test a lírai énhez képest mégis a másik pozíciójában van,192 ezért
a versben a testiség alapvetően tárgyiasul. Az egész testet mobilizáló félelem ábrázolásakor
az én mintha elvesztené az irányítását a teste felett, mialatt a teste tovább mozog,
cselekszik, vagyis csökken az öntudatosság szintje. Bár a „futok, lábam hamuba gázol”
sorban mindkét állítmány mozgást fejez ki, s a két tagmondat állítása ugyanarra a fiktív
testre vonatkozik, a ’lábam’ szónál az alanyiság funkciója metonimikusan áttevődik az
énről a testrészére, ami pragmatikailag kissé úgy hat, mint egy kevesebb tudatosságot
feltételező beszédaktus, pl. elszólás. E mondattani jelenség és az automatizálódó test
ábrázolása miatt e helyen mintha egyszerre nyilvánulna meg a testleírás vagy megnevezés
eltárgyiasító külső és az alanyi testiség belső szemszöge, ami egy pillanatra a saját test
idegenségét is felvillantja.
Az alanyi testiséget ábrázolja a Szárazvillám (1957) kötetben megjelent Diófa című
vers.
Diófa
Néha alig lelem magam, úgy egybenőttem
veled a hasító, kérgesítő időben.
Árnyékát lombhajad szelíden rámveti,
s ágas-eres kezem visszafelel neki.
Idegzetem fölött s nyíló agyam alatt
te vagy a szép sudár, mely földből égbe hat,
gyökerem nem remeg, s virágom friss, mióta
te tartasz, barna törzs, te, nagyszemű diófa.193

Bár sem a lírai én, sem a megszólított másik kiléte nem világos,194 a kettejük viszonyáról
azt állítja a beszélő, hogy ’egybenőtt’ a másikkal. A bizalmas hang miatt nem tűnik úgy,
hogy a beszélő fenyegetve érezné személyisége integritását ebben a szimbiózisban. Az
állítmány miatt e helyzet testi jellege hangsúlyos, amelyet egyelőre az időbeliséghez való
viszony jellemez, ami viszont szintén testi jelleget ölt a két jelző – ’hasító’, ’kérgesítő’ –
miatt. Legkésőbb a ’kérgesítő’ szó olvasásakor gondolhatja az olvasó, hogy a ’te’ a címben
szereplő diófára vonatkozik. Ha a lírai ént emberként képzeljük el, akkor anélkül, hogy az
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gyerekek, Kelet. Kulturális idegenség Szabó Lőrincnél = UŐ., Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák
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én külső pozícióból megnevezné saját testét, az énnel egybenőtt diófa az alanyi testiséget
jelenítheti meg. Maga a fa-képiség is hasonlít Merleau-Ponty egyik, a saját testiségről
szóló leírására, hiszen a filozófus szerint a saját testtel lehorgonyzunk egy világban.195 Az
egybenövés képzete a versen úgy vonul végig, hogy bizonyos trópusokban az emberi test
és a fa növényi részei lexikálisan is összekapcsolódnak, pl. a ’lombhaj’ vagy a ’nyíló
agyam’ kifejezésben. A vers derűlátó felkiáltással végződik: „mióta / te tartasz, barna
törzs, te, nagyszemű diófa”. Az optimista hangnem a te-vel való szimbiózis kölcsönössége,
a fa tradicionálisan pozitív szimbolikája és a pozitívan konnotált, itt szintén a stabilitásra
utaló törzs szó miatt alakul ki. Egyedül a versbe font időbeliség teremt feszültséget, amely
az említett jelzőkkel (’hasító’ és ’kérgesítő’) felvillantja eme bizalmas és stabilnak tűnő
állapot végét.
A fa és a lírai én összenövésének motívuma többször fordul elő az életműben. E
motívum strukturálja például A hindu énekekből egyik darabját, az Azelőtt és a Madár című
verset. A hindu énekekből két része a címből adódóan egy-egy szerepversnek tekinthető.
Az első a remete dala, aki egyes szám első személyű, jambikus hullámzású vallomásban
beszéli el, hogy „tölgyfa nőtt” a vállán. A szimbiózis múlt idejű leírása a tölgyfa
megszemélyesítése, melyben a mozgás és cselekvés megannyi mozzanata a fához köthető,
míg az én inkább elszenvedi e különös fával való helyzetét. A következő versszak
ritmikája, hangutánzó szavai, metaforikája és poétikus stílusa miatt barokkosan díszített,
amit csak a játékosságot, akár a gyerekversek ritmikáját imitáló zeneiség ellensúlyoz. Ez a
versszak a fával való termékeny és örömteli szimbiózist érzékelteti, ahol az én nem csupán
a fa lombjában, hanem a fa által hallatott hangokban helyezi el magát: „Úgy éltem a
susogásban…”. A következő versszak mindössze egy sorból áll, s felkiáltásszerű
kijelentésben összegzi a második versszakban leírt, immár vizuálisan is érzékelhető, idilli
állapotot: „Hogy derengett minden éj”.196 Mivel a versben nincs központozás, ezért a
következő beszédegységet az ’és’ kötőszó vezeti be. E versszak a ’nincs’ állítmány
ismétlésével sorra negálja a második versszakban említett metaforákat. A kidőlt fa helyén
„csak a sebhely krátere / Vállamon”,197 ami a ’nincs’ időtlenségében a jelenre is
vonatkozhat. A figuratív kifejezés arra is utalhat, hogy az én e fát valóban testi élményként
élte meg, hiszen az eltűnt fa nyomott hagyott a vállán. A kráter szó jelentése e seb
mélységére vagy dimenziójára utalhat, míg a természettudományos szakszó felülírja a
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második versszak romantikus képeit, s kiábrándultságra vagy józanságra utal. A dalszerű
versben az utolsó versszak sorismétlése a fájdalom monoton lüktetését érzékelteti. Mit
jelenthet a vállból kinövő fa motívuma, ami más Nemes Nagy-versben is előfordul? A
vállból kinövő és a testben gyökerező fa e versben az (ön)védelem képi megjelenítése is
lehet, ami még az éjszakát is megvilágítja az én számára. A veszteség diszharmóniája
visszamenőleg hangsúlyozza a fával való szimbiózis értékességét. A tematikusan ugyan
identifikálható, ám egyértelműen mégsem konkretizálható fa-én motívum elválaszthatatlan
a vers retorikájától és ritmikájától, s csak így bontakozhat ki a vers által életre hívott
érzelmi-hangulati állapot.
Az Azelőtt198 című versben a poétikai jelentés az értelmezés folyamatában bomlik ki,
ahol az értelem nem rögzül, s a vers csak fogódzókat nyújt az olvasói értelmezés számára.
A cím megegyezik az első szóval. Bár az ’azelőtt’ szó műfaja időhatározó-szó, a hangzó
nyelv egy térbeli pozíció képzetét is felvillantja. A vers első sora sem pontosítja ezt az
időbeli viszonyt, s a hiányos kontextus miatt a szintaktikailag teljes kijelentés – alany,
állítmány és határozó – tulajdonképp nem érthető. De ez nem akasztja meg az olvasást,
hiszen a verskép látványa azzal kecsegtet, hogy még rendeződhet a bizonytalanság. A
következő sorban azonban az alany kérdéses kiléte fenntartja a bizonytalanságot, hiszen
nem egyértelmű, hogy az előző mondat alanyáról van-e szó. Az olvasás folyamatában
persze összemosódhat a két állítás, de az ’összecsaptak’ ige vonzataként nehéz elképzelni
az ellenfélként feltüntetett gyűszűvirágokat. A növények, pontosabban a vadzab csatát
imitáló mozgása hullámzásként jelenik meg, mintha szél fújna a mezőn. A mező szó
azonban nem a helyet adja meg, hanem térbeli kiterjedésként mennyiségre utal. Az
elcsituló gyűrűzés, ami a versben nincs messze a ’hullámzik’ szótól, a tengert idézi. A
hullám és a gyűrűzés metapoétikai kommentároknak is tekinthetők, hiszen a ’hullám’ szó
jelentése is továbbgyűrűzött a ’gyűrűzve’ szóig. A versben egy napszakot megjelölő
időhatározó következik – ’este’ –, ami pontosabbnak tűnik, mint az ’azelőtt’ jelölése. A
következő állítás szerint a mák világít, amit egy hasonlat érzékeltet, ami továbbfűzi a
tenger vagy tó képzetének jelentésmozzanatait. A ’felette’ szó már megjelöl egy helyet,
hiszen a szintaxis miatt egyértelmű, hogy a vadzabból kiemelkedő mákgubafejekről van
szó. A következő sor más szórenddel és más igével megismétli az első sor állítását, de az
alany pozíciója kiemeli a ’tulipán’ szót. A sor versbeli helye miatt az ’azelőtt’ szó már
vonatkozhat az elmondottakra, bár még így sem egyértelmű, hogy az ’azelőtt’ az ábrázolt
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növényi csatát előzi-e meg vagy a versképben a csatát leíró sorokat. A következő mondat a
’de’ szóval kezdődik, mintha valamit meg lehetne vagy kellene cáfolni. Az igeidő
megváltozott, s látszólag a jelenre vonatkozik a leírás, amit el is bizonytalanít a „fa nőtt”
kifejezés befejezett múlt ideje, aminek a jelenre vonatkozóan van hatása: a fa a lírai beszéd
idején létezik, mégpedig úgy, hogy az én érzi ’ott benn’, amiről nem tudni, miként
kapcsolódik az énhez vagy az én testéhez. A ’de’ szóval bevezetett mondatban, mely a vers
első kijelentését idézi, elmosódik a határ a kint és a bent között. A vers eme fordulata miatt
az is elképzelhető, hogy az első hét sor is egy elmúlt belső állapot leírása. A ’mostani’
állapot hirtelen jelenvalósága abból adódik, hogy a lírai énben nem tudatosult egy kifejlődő
állapot, amit a ’most’-ban már nem lehet ignorálni, s a fa jelöli eme állapot testi
nyilvánvalóságát. A ’törzs’ többjelentésű szó ismétlése megakadályozza a saját test
azonosíthatóságát, hiszen nem lehet eldönteni, hogy a ’törzsben a törzset’ kifejezésben
melyik vonatkozik az emberi törzsre, s melyik a fa törzsére, vagyis nem egyértelmű,
melyik van kívül és melyik belül, melyik tartja a másikat, s melyik az, amelyik inkább
támaszkodik a másikra. Az idő múlását a fametszet sokasodó évgyűrűinek képe jeleníti
meg. A „körözni lassú évgyűrűit” sor az ’érzem’ főmondat kijelentésének a kiegészítése,
ami arra utal, hogy az én nemcsak a fa testiségét érzi, hanem az idő ettől elválaszthatatlan
múlását is. A versben ellentmondásnak tűnik az évgyűrűk megnevezése, ami eltárgyiasító
kívülállást feltételez, ami távol áll az öregedés érzésétől, mert az évgyűrűk csak a kivágott
fa törzsének metszetén láthatók. Az én mégsem kontrollálja e testi meghatározottságát,
hiszen a leírás végén a főmondat és az időhatározói mellékmondat alanya elválik
egymástól. Az ’én’-hez immár egy szokásosnak mondható emberi szituáció kapcsolódik az
„éjszaka felriadok” mondatban, míg a ’lomb’-hoz a ’suhog’ szó kapcsolódik állítmányként.
Mintha a vers korábbi része egy álomról szóló beszámoló lett volna, s így az is
elképzelhető, hogy a kérgesedő fa elhatalmasodó lelki terhet jelent, olyan tudattartalmakat,
például érzéseket vagy ösztönös késztetéseket, amiket az én egyre kevésbé tud kontrollálni.
A fáról való poétikai beszéd egyre jobban visszanyeri azt a fogalmi, a bioszférát idéző
környezetet, amely egy valódi fa környezetét jellemezheti: „Mellette minden puszta
gyom.” A metaforaként is érthető ’gyom’ a ’felriad’ és a ’roppant’ szavakkal együtt
fenyegető képet rajzol, mintha a fa elnyomná környezetét, ahol csak a kulturálatlan gyom
burjánozhat. A ’de’ szóval bevezetett ellenvetés az utolsó mondatban ismét a fa és az én
viszonyáról árul el valamit: az én nem tudja a fa nevét. Vajon ennek mi lehet az oka? Mit
jelent egyáltalán az, hogy egy szó megnevez valamit? A (tulajdon)névhez úgy kapcsolódik
a referenciája, hogy a nyelvközösség tagjai megegyeznek arról, miként azonosítják a
87

referenciát a névvel.199 Pszichikai beszámolókban vagy a testi észlelés megnevezésekor
jobb esetben csak az adott személy számít autoritásnak, s ezért csak az adott személy hitele
a garancia arra, hogy a személy tekintettel van a nyelvet használó közösség
egyezményeire, vagyis a nyelvi jelentés normatív jellegére, másrészt nem áll szándékában,
hogy valótlant állítson. Tulajdonképp nagyrészt az orvos is erre a két dologra támaszkodik,
amikor először meghallgat egy beteget. Miért nem tudja hát a Nemes Nagy-vers lírai énje a
fa vagy az átélt tudati jelenség nevét, hiszen a versben valamiképp mégis le tudta írni a
jellegét, vagyis a megnevezést megelőzte a szükséges megismerés? A vers egyrészt azt
ábrázolhatja, hogy az élmény mégsem érte el a tudatosság ama szintjét, ahol
megnyilvánulna a dolog valódi identitása, s az introspekció bizonytalan vagy kétes
kimenetelű vállalkozás. Másrészt a vers azt is szemléltetheti, hogy vannak olyan mentális
állapotok, amikre valóban nincs szó, feltehetően azért, mert nem relevánsak, s ezért nehéz
ezeket kiszakítani a mentális jelenségek tagolatlan folyamából. A nyelvi megnevezés más
kognitív tudatossági hozzáférést jelent, mint amikor csak csendben azonosítunk egy
élményt belsőnk kiismerhetetlen rejtekeiben. Nemes Nagy Ágnes az érzelmek kapcsán ír
arról, hogy bizonyos mentális jelenségek nyilvános rögzítése és rendszerezése korántsem
jelenti azt, hogy ne lenne más is az elménkben: „Az első réteg hordozza az ismert és
elismert érzelmeket; ezeknek nevük van: öröm, rémület, szerelem, felháborodás. […] A
második réteg a névtelenek senkiföldje. […] Azt hiszem, a költő kötelességei közé
tartozik, hogy minél több Névtelennek polgárjogot szerezzen.”200 Nemes Nagy a Rilkealmafa című esszéjében a ’Névtelen’ szót Rilke lírájával kapcsolatban így definiálta:
„mondhatatlan, leírhatatlan, nem látható”.201 E magyar szóval Rilke ’Unkenntliches’ szavát
fordította le, ami az O Leben Leben, wunderliche Zeit kezdetű töredékben fordul elő. A
Rilke-versben is az identifikáció és megnevezhetőség jelenségéről van szó, akárcsak az
Azelőtt című szövegben. Az eredeti verzió utolsó két sora így hangzik: „Wir stehn und
stemmen uns an unsre Grenzen / und reißen ein Unkenntliches herein,“202. Nemes Nagy
olvasatában: „Határainkon megvetjük a lábunk, / s a Névtelent magunkhoz tépjük át”203 E
sorok egyszerre állítják az indulati késztetésként megnyilvánuló, megismerésre való
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igényt, s a megismerés lehetetlenségét. Feltehetően itt is önmagunk megismeréséről van
szó, bár ez nem egyértelmű. Az ’Unkenntliches’ felismerhetetlen dolgot jelent, például
olvashatatlan aláírást. A magyar nagybetűs írás arra vonatkozhat, hogy a szó tulajdonnév, s
ezért egyetlen referenciája van, amit egyéb külső információ híján csak ama
tulajdonságával azonosíthatunk, hogy ’nincs neve’. Ezzel a tulajdonsággal azonban nehéz
bármit is azonosítani, egyedi létező pedig végképp nem kapcsolható a névhez, hiszen a
képzett szó jelentése miatt feltehetően mindenki mást ért alatta. Az eredetiben azonban a
főnév határozatlan, vagyis ott a szó nem tulajdonnév, hanem köznév, s ezért a
felismerhetetlen jelleg több létezőre is vonatkozhat, olyanokra, amik valamiképp jelen
vannak számunkra, de nem ismerjük fel valódi identitásukat. A műfaji eltérésen kívül a
német és magyar metafora közti különbség tehát abban rejlik, hogy a ’felismerhetetlen’
inkább valamely dologról beszél, míg a ’névtelen’ a megismerés folyamatára utal, ami
szubjektivizáltabb szemléletet tükröz, mint az eredeti.
Az alanyi testiség utolsó alakzataként a Madár című verset vizsgálom, amelyben
csupán egy rilkei helyzetű hasonlat („mint egy tölgyfa a gyökerét”) idézi fel a fa-testiség
motívumát, amely itt végleg elveszíti pozitív konnotációját. Az egyes szám első személyű
versbeszédben az én egy madárról szól, aki „együtt született” vele. A hasonló szerkezetű
Diófa című verssel ellentétben a lírai én a madarat nem a ’te’ névmás bizalmas
odafordulásával szólítja meg, hanem külső perspektívából, másikként vagy önmaga
másikaként beszél róla. Bár eldöntetlen, mi a viszonya a madárnak és a beszélőnek,204 a
madár jelenléte az én számára konkrét vagy elvonatkoztatott értelemben megterhelést
jelent: A teher ellenére, amelyet a képiségen túl a sok hosszú magánhangzó és az ismétlés
monotóniája is érzékeltet („Súly, súly, súly rajtam, bénaság” )205, a beszélő rá van utalva e
madárra, és sorsa megpecsételődne nélküle: „ha elrepülne egy napon, / most már eldőlnék
nélküle”. A felvázolt testhelyzet is emlékeztet a fa-motívumra, de az állítmány (’eldőlnék’,
s nem ’kidőlnék’) vagy egy kiszáradt fa sorsát vetíti fel, vagy egy eleve élettelen oszlop
sorsát, mely funkcióját elvesztve kidől, vagyis, emlékeztetve egy másik Nemes Nagyversre, a fa másodszorra is meghal. A vers időbeliségének az én a születésével és a vers
zárlatának víziójával szab határt, ami halálként is értelmezhető. Bár az utolsó két sor egy
jövőbeli, lehetséges állapotot jelöl, a „most már eldőlnék nélküle” sorral az én
tulajdonképpen jelenlegi állapotát, e madártól való feltétlen testi függőségét is állítja,
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vagyis a kezdetben teherként észlelt madár az utolsó szakasz szerint az életben maradás
egyetlen és szükségszerű feltétele. Bár a madár poétikai képe lelki terhet is megjeleníthet, a
madár a lírai én testi észlelésének elemeként is olvasható. Az utóbbi értelmezést tehát
egyrészt az támasztja alá, hogy e vers a Nemes Nagy-életműben a fa-testiség motívumú
szövegek láncolatába illeszkedik. Másrészt a Madár című szövegben hangsúlyos a közös,
fizikai erőknek kitett testiség és az együtt születés ténye, míg a test és lélek egységéből
csak az egyik szólal meg a verbális nyelven, ami kettejük helyzetéről szubjektív, s kissé
önkényes beszámolónak tűnik. Ugyanis például eldöntetlen, hogy a madár lesz-e egyre
súlyosabb, vagy csupán a lírai én érzékeli-e így az állatot, mintha a szubjektív testi
észlelésről való beszéd vagy bármilyen más mediális közvetettség megváltoztatná azt, s
csak pontatlanul vagy bizonytalanul lehetne rekonstruálni. Míg a Diófa című versben az
ábrázolt testiség harmonikus állapot, addig a Madár című vers képisége a
szubjektivitásában is megnyilvánuló saját test lehetséges idegenségét is érzékelteti. Míg a
földben gyökerező diófa növényként az életet, a termékenységet, a harmóniát, a
biztonságot és a kiszámíthatóságot szimbolizálja, addig a madár nem köthető egy helyhez,
s bármikor elrepülhet, vagyis a madár az autonómiát és a szabadságot jelképezheti, amiket
nem lehet kívülről kontrollálni.
*
E fejezet feltevése az volt, hogy az alanyi testiség csak itt és most létezik, vagyis
rekonstruálhatatlan, s az utólagos szemléletben vagy megnevezésben a saját test tárgyiasul.
A korai Nemes Nagy-versek értelmezése azzal a paradoxnak tűnő felismeréssel járt, hogy
minél pontosabb, részletesebb és érzékletesebb a saját test leírása, annál inkább
nyilvánvalóvá válik a saját testhez való eltárgyiasító viszony. Ama nyelvi ábrázolás
hasonlít legjobban a saját test alanyiságához, amikor a belső perspektívájú lírai beszédben
a saját test látszólag véletlenül, néma társként jelenik ki. Úgy tűnik, a ’néma társ’-ról való
beszéd nem nélkülözheti a trópust, hiszen a Diófa és a Madár című versben pont a képiség
teszi lehetővé ama énkoncepció poétikai megjelenítését, ahol az én másikaként érthető
testiség megjelenítése a tárgyiasítás minden jelzését nélkülözi, s a nem rögzíthető értelmi
összefüggések játékában elmosódik a határ a lírai én és a nem kontrollálható, testi másika
között. A saját test lehetséges idegenségét e versek többféleképpen érzékeltetik, melynek
leggyakoribb konceptuális háttere az emberi végesség ténye. Erre a versek vagy az elmúlás
sejtetésével utalnak, vagy az ösztönös késztetéseknek való kiszolgáltatottság félelmének
megjelenítésével. Az Azelőtt című versben pedig a kifejtett érzés vagy testi érzet sikertelen
megnevezése teremt disszonanciát és idegenséget. Bár e vers poétikája nem tette
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egyértelművé, hogy testi érzékletekről vagy csupán a testiséggel reprezentált lelki
folyamatokról van szó, annyi biztosan kiderült, hogy ez a poétikai jelhasználat alkalmas
arra, hogy érzékeltesse mentális életünk kusza és átláthatatlan jellegét.
3.5. Nemi szerepek a Nemes Nagy-lírában
Nemcsak a nemzetközi feminizmus női testírásának törekvéseiben, hanem a magyar
irodalomban is összekapcsolódik az irodalmi testírás és a női emancipáció. Noha a férfiak
számtalanszor megénekelték, megfestették és formába öntötték a női testet, ezek az
ábrázolások kivétel nélkül a kívülálló perspektívájának nyomát viselik magukon. A női
testírás már a megélt testiségről szól. Ez komplex viszonyulás, mert az áthagyományozott
és a médiában nap mint nap reprezentált testképzetek nyomása nagyon erős, ami
mindenkire hatással van, de egy reflektált szerző számol ezzel. Az autonómia igényével
fellépő női testíró szövegei így gyakran arról is szólnak, hogyan lehet viszonyulni ehhez a
kulturális örökséghez, s mi ehhez képest a saját vagy a kifejezetten női élmény.
A testírásban tetten érhető autonómia azért jogos igény, mert bár a kultúra minden
megnyilvánulásáról elmondható, hogy áthagyományozott, mediálisan kódolt reprezentáció,
az ember redukálhatatlan biologikuma miatt ez nem vonatkozik a prereflexív, élő testre. Az
élő test nem reprezentáció, hanem fakticitás. Ezt azért fontos leszögezni, mert vannak
genuin női testi tapasztalatok, például a női szexualitás, a szülés vagy a meddőség,
amelyek olyan élmények a nők életében, amelyek a kulturális befolyás mellett döntően
befolyásolják a személyiséget. S mivel a művészetnek az önkifejezéshez is köze van, s az
igényes művészet új valóságot teremt, ezért a nőknek joguk van igényt tartani a nőiség
kifejezésére, s formába önteni nőként megélt tapasztalataikat.
Azonban úgy tűnik, hogy a női autonómiáért meg kell küzdeni, ami az egész
társadalmat érintő, hosszú távú folyamat, amelynek más következményei is vannak,
például az, hogy megmutatkoznak a jelenlegi vagy korábbi viszonyok disszonanciái. A női
emancipáció ügye például csak társadalmi okok miatt kapcsolódik a belső élményű
testíráshoz, hiszen a férfiaknak is lehetnek testiséget érintő, egzisztenciális élményei. A
férfiként megélt saját test szempontja mindamellett jóval kevesebb, illetve túl kevés
figyelmet kap az irodalmi és irodalomtudományi nyilvánosságban, mint a női szempontú
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testírás, holott vannak férfi költőink és íróink, például Szabó Lőrinc és Nádas Péter, akiket
módfelett foglalkoztatott ez a téma.206
A magyar irodalomban a női szempontú írás csak az elmúlt kb. 15-20 évben vált
meghatározóvá, ami nem jelenti azt, hogy nem ragadtak volna a nők korábban is tollat.207
A női (test)írás kiemelkedő alakjai például Polcz Alaine, Takács Zsuzsa, Lángh Júlia,
Rakovszky Zsuzsa, Tóth Krisztina, Bódis Kriszta, Gordon Agáta. A női testírás
magyarországi kibontakozásának jelképes állomása az Éjszakai állatkert. Antológia a női
szexualitásról208 és a Szomjas oázis. Antológia a női testről209 egymást követő két kötete.
Az irodalmi testírás és a női emancipáció összekapcsolódása azonban még korántsem
jelenti azt, hogy egy nő művészi önmegvalósítása testi élményeinek vagy szexualitásának
kifejezésére korlátozódna.210 Nemes Nagy Ágnes nemi szerepeket tematizáló versei szinte
kivétel nélkül posztumusz írások, s ezekből is csak egy-egy szövegben fonódik össze a
nemiség és az önérvényesítés igénye (pl. Szerelem). A testről szóló versek sem kötődnek
nála a szókimondó és vad női írás mai jellegéhez, mert az életmű gazdag és sokrétű
testábrázolásában alig esik szó szexualitásról. Ezzel kapcsolatban két kérdés merül fel. Az
egyik az, hogy miért nem tematizálta a költőnő nőiségét és szexualitását, és miért tér el a
publikált és a hátrahagyott versek poétikai jellege. A másik kérdés az, hogy ma miért vált
esedékessé, hogy ilyen kérdéseket teszünk fel. A második kérdést egyszerű megválaszolni.
Fent utaltam arra, hogy az elmúlt egy-két évtizedben a magyar irodalom szereplői, témái és
így az olvasók elvárásai megváltoztak. A nyilvánosságban a nőiség sokkal változatosabb és
árnyaltabb képzetei vannak jelen, ami általánosan is bizonyította, hogy a nőiség képzeteit
jelentősen befolyásolja a társadalmi viszonyok és sztereotípiák nyomása, amitől azonban el
lehet határolódni. Az első kérdés már jóval bonyolultabb, s mivel célszerű elkerülni a
pszichologizálás ingoványos talaját, széleskörű irodalomtörténeti-társadalmi kutatási
projektekre van szükség, amelyek a nemi szerepek, érvényesülési módok és a művészi206

A Szabó Lőrinc-i testírásról lásd: KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, „Sötétben nézem magamat”, 2010, 59−90. A
költészetben megnyilvánuló maszkulin érzékiségről lásd például: LAPIS József, Anyagszerűség és érzékiség
Tóth Árpád költészetében, Alföld, 2011/10, 95−107. Nádas Péter egész életművét átszövi a testi létezés
ábrázolása. Lásd: Minotaurus, Saját halál vagy Párhuzamos történetek. Ezek közül a Saját halál belső
perspektívájú elbeszélés. Borbély Szilárd A testhez című kötete félreérthetetlenül megjátssza a belső
perspektívájú testélményt.
207
Vö. BORGOS Anna – SZILÁGYI Judit, Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban, Noran,
Budapest, 2011.
208
Éjszakai állatkert. Antológia a női szexualitásról, szerk. FORGÁCS Zsuzsa Bruria – GORDON Agáta –
BÓDIS Kriszta, Jonathan Miller, Budapest, 2005. Az antológia társadalmi-kritikai fogadtatásáról lásd: SÉLLEI
Nóra, Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,
2007, 182−203.
209
Szomjas oázis. Antológia a női testről szerk. FORGÁCS Zsuzsa Bruria, Jaffa, Budapest, 2007.
210
Pl. Bánki Éva írásait nem uralja ez a téma.
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publicisztikai írás összefüggéseit tárják fel,211 amelyeknek ez a Nemes Nagy-líra
poétikájára koncentráló doktori disszertáció csak egyetlen mozaikszerű eleme. A fejezet
végén az alábbi interpretáció eredményét összefoglalva vázolom fel, hogy ez a disszertáció
miben járul hozzá az irodalom és a nemiség szövevényes viszonyának a megértéséhez.
*
Nemes Nagy Ágnes költő akart lenni, s nem költőnő, mert úgy vélte, hogy a nemi
semlegességnek több köze van a nemi egyenjogúsághoz.212 Mint minden költő, Nemes
Nagy is elismertségre vágyott, viszont a nőiség tematizálásával még rosszabb esélyekkel
indult volna a pályáján, mint bármelyik kezdő, bár a kirekesztő ötvenes években költői
pályája indulásának körülményei politikai és esztétikai elvei miatt aligha lehettek volna
kedvezőtlenebbek. Nemes Nagy mentségére legyen mondva, hogy több okból sem kérhető
rajta számon a női szerepek tematizálása. Elsősorban azért, mert a ’70-es és ’80-as években
az irodalmi élet elismert (női) költője lett, ami utólagosan igazolta őt abban, hogy helyesen
döntött, hogy költőként akart érvényesülni. Másrészt minden embernek (költőnek is) joga
van eldönteni, állást foglal-e az adott társadalomban cirkuláló, áthagyományozott nemi
szerepekkel kapcsolatban. S végül, manapság könnyebb nemi sztereotípiákkal viaskodni,
mint pár évtizeddel korábban. Nemes Nagy Ágnes csak egy valamiben tévedett, vagy
legalábbis nem akart róla tudomást venni. A semleges nem képzete,213 ami Nemes Nagy
szeme előtt lebegett, még ma is illúzió, hiszen az irodalom társadalmi-történeti
képződmény, s naivitás lenne azt gondolni, hogy az átlag olvasót vagy az irodalmi élet
működtetőit (kritikusokat, kuratóriumok és szerkesztőségek tagjait stb.) pusztán esztétikai
elvek vezérelnék.214 Bár manapság egyre több nő ragad tollat, s a női tapasztalat
tematizálása a magyar kultúrában is elfogadottá vált, a női irodalom kifejezés még őrzi a
pejoratív mellékízt, mert a női szemszög irodalomkritikai méltányolása vagy azt mutatja,
hogy még mindig különlegesnek számít, ha irodalmi szövegekben a női tapasztalat vagy
211

Vö. SCHEIN Gábor, Elcserélt fejek, Holmi 2011/12, 1571.
Nemes Nagy Ágnest Takács Zsuzsával együtt meghívták egy holland írónőkongresszusra, de egyikőjük se
ment el, mert mindketten úgy vélték, hogy az összejövetel indítéka eleve elhibázott. Takács Zsuzsa úgy véli,
hogy ,költőnő’ szó ma (2011) is pejoratív. (http://www.pim.hu/object.4c4f7618-d1b2-43f8-b66cac62a19872dc.ivy, 2012. május 6.)
213
Turi Tímea erről ezt írja: „Ha ma valaki történetesen nő, és történetesen ír, attól a pillanattól kezdve, hogy
írásait a nyilvánosságnak szánja, kezdenie kell valamit a saját helyzetével. Valószínűleg a férfiakkal is így
van ez, de ők sokkal kevésbé egyértelmű módon vannak kitéve a szerepválasztás kényszerének. Erre a
helyzetre sokféleképpen lehet reagálni, mégis jól látható a két nagy tendencia: a női tapasztalat
érvényességének totalizálása – és a semleges nemű univerzalizmus. Az utóbbinak tagadhatatlanul
látványosabb a hagyománya, mert ez az értékválasztás oly sok férfinak is kínált kellemes menekülési utat.”
(TURI Tímea, A semleges nem kísértete. A Nemes Nagy-vita kapcsán, Jelenkor, 2012/4, 408.)
214
Ehhez lásd még: BÁN Zsófia, Skatulya, fűző, olló. Kommentár Nemes Nagy Ágneshez, Jelenkor 2012/3,
304−305.
212
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perspektíva dominál, vagy azt, hogy ’irodalmon kívüli’ okokból jelentősége van annak, ha
a nyilvánosságban egy nő mondja el a véleményét, többek között azért, mert a közélet
szignifikáns területein, például a politikában vagy a gazdaságban még ma is túl kevés női
döntéshozó van.215
Nemes Nagy Ágnes talán azért sem foglalkozott annyit a deficites nemi
esélyegyenlőség ügyével, mert optimista volt, s úgy vélte, csak idő kérdése, s a bevett női
sztereotípiák úgyis megváltoznak:
Szeretnék visszakérdezni: mit jelent egyáltalában az a fogalom, hogy női tulajdonság?
Be kellene végre vallanunk, hogy saját magunkat talán még ismerjük valamennyire, de
sejtelmünk sincs „a” nőről. Még most, a 20. század harmadik harmadában is valahol
ott tartunk, mint a botanika Linné előtt – leíró fokon. […] A nők köztudatban élő, a
jelenből általánosított képében, tulajdonképpen csak a biológiai tulajdonságok
helytállóak és időállóak, a gyorsan változó társadalmi tulajdonságok kevésbé. Amikor
ma, egy adott történelmi, fejlődési szinten „a” nőről beszélünk, nem árt erre gondolni.
Számolni kell vele, hogy nemünk a történelemtől nem független, sőt nagyon is függő,
változó. És az igazság az, hogy a nő fejlődésének, embersége kibontakozásának
nagyon az elején vagyunk…

A női táj című korai szöveg az egyetlen, a költőnő által publikált vers, amely poétikai
eszközökkel érzékelteti a reprezentációként értendő, történetileg változó feminitás
koncepcióit. Ezt a verset viszont nem vette fel az autorizált gyűjteményes kötetbe, csak
Lengyel Balázs jelentette meg a költőnő halála után az Összegyűjtött versekben. Arról
viszont nincsenek források, hogy ennek mi volt az oka. Lehet, hogy a költőnőt feszélyezte
a téma, de az is elképzelhető, hogy nem volt megelégedve a zsenge vers poétikájával.
A hagyatékban vannak olyan női nemi szerepekről szóló versek, amelyekből kiderül,
hogy korának nőképével sok baja volt, s nem is tudta ezt ignorálni. Ezek a szösszenetek
kivétel nélkül igen egyszerű poétikai szerkezetű, rímes vagy ritmikus megnyilvánulások,
amelyek ugyan könnyen a mondás aktusára, tehát egy gondolat vagy érzés kifejezésére
redukálhatók, az interjúk e témát érintő, kifejtett állásfoglalásaival ellentétben ezek nem
nevezhetők jelentős állásfoglalásnak. Az alábbi interpretációban a nemi szerepek
azonosítható szöveghelyeit sem tekintem véleménynek. A tematikus indíttatású
kérdésfeltevés ugyanis csak az értelmezés kiindulópontja, míg az interpretáció tekintettel
van a vers megbonthatatlan poétikai egységére.
*
215

Magyarországon az Országgyűlés jelenlegi (2012) összetétele szerint a képviselők kilenc százaléka nő.
(http://www.mkogy.hu/, 2012. 05. 06.) A skandináv állomokban a női képviselők parlamenti aránya 39-46
százalék. A 34 fős francia kormány 50 %-a nő.
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A Hamutartó című vers a nemi szerepekről szóló versek egyik legkorábbi darabja, amit
Nemes Nagy 21 évesen írt, s nem jelentetett meg. A helyzetkép egy cigarettázó személyre
utal, aki a felszálló füstöt figyelve elmereng önmagán. A hamutartóból felszálló
dohányfüst benyomásának metaforája az ’emlék’ szó: „– S távoli emlékként bomlott ki a
kép: igen, egyszer / férfi lehettem, férfi.” Az epikus vers ezt a látomást fejti ki egyes szám
első személyű beszédben, amelyben a képzelt férfi otthonának bemutatása után a férfi egy
napjának leírása következik. A férfi egyedül indul el lovon vadászni, s csak agarai kísérik
el. A vadászatról viszont alig esik szó, míg a délutáni pihenőről részletesebb leírás
következik. A leírás elsősorban a személy benyomásainak ábrázolására koncentrál, vagyis
arra, miként éli meg a férfi ezt a napot. Egy komótos, magabiztos és elégedett férfi képe
bontakozik ki, aki a nap minden momentumát élvezi. A leírás nagyon érzéki, ami
szexualizálja a férfiről kibontakozó képet: „Fényes barna lovam volt, friss vadgesztenyeszínű, / ívelt csípőjén ritmusra feszültek az izmok.” vagy „nyirkos dér, tapadó kesztyűk,
lihegés, sűrű földszag”. Mivel a vers kerete fikcióként tünteti fel a férfi beszédét, ezért a
leírás érzékisége a fantáziálgató nő szexuális vágyainak kivetüléseként is olvasható, noha a
keretben a vers végén is megismétlődik a lélekvándorlás képzete. A kesernyés hangvételű
záró sorokban a hamutartó a férfi koporsójaként jelenik meg, ami közvetve arra is utal,
miként tekint a női beszélő jelenlegi sorsára.
A férfiasság a Hamutartó című versben csak bizonyos tulajdonságok vetülete. Míg a
vadászat kulturálisan tipizált maszkulin tevékenység, addig az egyedüllét, az érzékiség és a
ráérős elégedettség nem tartoznak (manapság) a férfiasság leggyakoribb sztereotípiái közé,
ami azt az értelmezést súlyozza, hogy a versben szerepet játszó tulajdonságegyüttesnek
nem a maszkulinitáshoz van köze, hanem a női beszélő sajátos vágyaihoz. Így a versben
úgy jön létre a maszkulinitás pozitív képzete, hogy a férfi alakja olyan nemi sémáktól
független tulajdonságok megtestesítője, amelyeket a szöveg retorikai eszközökkel
vonzónak és kellemesnek láttat. A férfiasság eme ábrázolása tehát azt szemlélteti, hogy az
irodalom képes árnyalni a nemek sematikus társadalmi képzeteit és változtatni a nemekhez
kapcsolódó negatív előítéleteken.
A Hamutartó című szövegben a női beszélő vágyott tulajdonságait és létformáját
tehát egy férfi testesíti meg, s az egyes szám első személyű, kifejtett, álomszerű leírás a
férfi szavaiként azonosítható. A női hang a vágyott leírásban csak áttételesen, a másik nem
hangján szólal meg, mintha a nőiséghez egyrészt nem kapcsolódhatnának ugyanúgy
vágyak, ideálok vagy orientáló jövőkép, másrészt mintha a női beszélő nem tudná ezt a
sajátjaként artikulálni. A szerkezet alapján feltételezhető nemi hierarchiára úgy reagál a női
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beszélő, hogy elfojtja nőiségét: a nőiség ebben a versben az a létforma, amiből csak
elvágyódni lehet.
A Virág című vers már szerelmes vers. A szeretett személyről szóló érzéki leírás
azonban a beszélőt is jellemzi. A szöveg sűrű tropológiája a vonzalom erejét és az
érzékiség intenzitását érzékelteti. A szöveg harmadik versszakának kezdő sorából lehet
következtetni a beszélő nemére: „Úgy szeretlek, mint nőt a férfiak”. Ez a hasonlat megtöri
a vers menetét, s mintha a leírás jellegét kommentálná. Így a vers úgy értelmezhető, mintha
a beszélő saját vonzalmát úgy élné meg, mint ahogyan a férfiak nők iránti vonzalmát
elképzeli. Ez nemcsak női önértékelési deficitre, hanem tévedésre vagy önámításra is utal,
mert ez a vonzalom egy nő számára csak közvetve érezhető át. A Hamutartó című vershez
hasonlóan a beszélő számára a másik nem, a maszkulinitás(ról alkotott saját képzete) a
mérvadó, és saját vágyait is ennek tükrében értékeli: az érzékiség csak akkor valódi, ha
megfelel a férfi vonzalom tükrében megállapított mércének. A nőiség tehát itt sem
viszonyítási szempont, s nincs jelen a versben. Egyedül a trópusokat és motívumokat
elemezve bukkanhatunk a nőiség nyomaira vagy legalábbis a nőiség reprezentációira.
Nemeskéri Luca a kibomló virág kifejtett képe kapcsán megállapítja, hogy a vers egyetlen
aktívan cselekvő igés szerkezete (’szépséged kitárod’) az „odaadásban jelöli ki a »másik«
legintenzívebb cselekvését.”216

Tehát a Virág című

vers retorikája az

odaadáshoz

kulturálisan

kapcsolódó, nemiséggel kapcsolatos képzetet – a nőiséget és a passzivitást – leválasztja a
szóról, s így megváltoztatja az ’odaadás’ jelentését és az odaadás-nőiség-passzivitás
előítéletekkel terhes képzettársítását.
A Virág retorikájára koncentráló Nemeskéri továbbá ezt írja a szöveg
interpretációjában: „Fontos, hogy ebben a szövegben a női versbeszélő a kereső fél, aki a
másikat megtalálja, feltárja és megnyugszik benne, míg a megszólított és leírt,
feltételezhetőleg férfi »másik« passzív növényi életként jelenik meg.“ Nemeskéri
értelmezése azonban ignorálja a vers központi, értékelő sorát („Úgy szeretlek, mint nőt a
férfiak”), ami megakadályozza, hogy a beszélő perspektíváját az ’autentikus’ nőiség
képzetével azonosítsuk. A kérdéses sor ugyanis egyértelműen a társadalmi nem (gender) és
a patriarchális befolyás vetületeként tünteti fel a beszélő szemszögét és az e mögött
elképzelhető személyiséget. A retorika és az értékelő sor implikációinak ellentmondására
esetleg azt lehet mondani, hogy a vágy kevésbé tudatos, ösztönösebb megélése a vers
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NEMESKÉRI Luca, Testképek Nemes Nagy Ágnes korai költészetében – testképek és nemi szerepek –,
(kézirat).
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retorikájában artikulálódik, míg a hasonlat értékelése olyan reflexív-kognitív tevékenység,
amire nagyobb hatást gyakorolnak a kulturális-társadalmi képzetek.
Több olyan vers maradt a Nemes Nagy-hagyatékban, mely a testi vonzalmat és a
szeretett személy szépségét ábrázolja. Ezek közül vannak olyanok, ahol nem egyértelmű a
beszélő neme, például a Virág vagy a Lámpa című versben, míg másokban – a Szépség
című vagy a Szeretlek, milyen kínos ez a szó kezdetű versben – nőként azonosítható az
egyes szám első személyű beszélő. Ezek a versek kivétel nélkül a másik személy iránti
szeretetet és szexuálisan konnotált elragadtatottságot fejeznek ki. A Szeretlek egyik
szakasza így hangzik: „Lehet az is, hogy lefagy majd a lábad, / és fiú tested vajjon hova
rokkan? / amelyet látva, a gyönyörűségtől, / emlékszem, hogy gyakran sírvafakadtam.”
Ugyanennek a versnek idillt ábrázoló jelenetein Radnóti Miklós költészetének hatása
érhető tetten.
A Személytelen korai, hagyatékban maradt önprezentációs alakzat jellemzése direkt
és egyértelmű, s a retorikai megoldások a kijelentések értelmét súlyozzák. A negációk
anaforikus, monoton sorozatában éncentrikus és érzékeny jellem képe bontakozik ki.
Ebben a jellemzésben ugyan rejlik némi ellentmondás, mert a stíluson az önkritikai él
ellenére is érezhető a fiatalkori fontoskodás nárcizmusa. Az ipszeitást a rímelés is
érzékelteti, mint Tóth Árpád Meddő órán című versében. A személytelenség e versben
kissé félrevezetően mizantrópiát jelent. A mizantrópiával és félelemmel vegyes
éncentrikusság fontos eleme a más ember testiségétől (térd és test szaga) és a szexualitástól
való viszolygás. Az anaforikus monotóniát az utolsó versszak kezdete töri meg, ami immár
pozitív kijelentést tartalmaz, s a különös énleírás tetőpontján az én elárulja, számára mit
jelent a ’kéj’ szó: „A kéj: nagy szobákon belül / le-s-fel sétálni, egyedül.” Az értelem itt
úgy változik, mint az idiolektus nyelvhasználata a normatívhoz képest. A vers poétikai
módszerekkel jelzi, hogy az itt definiált értelem a nyelvhasználó közösség szempontjából
ugyan önkényesnek minősül, de a személy számára mégis ez érvényes. A személyes átélés
tehát radikálisan eltérhet a szavakkal megnevezett fogalmak általánosságától.
A Személytelen című szövegre felel a fél évvel később keletkezett A szeretőm oly jó
szagú kezdetű vers, amelyben egy szerelmes nő érzéki benyomásait fogalmazza meg. A
vers a Személytelen ellenpontja, s kimondottan érzéki anélkül, hogy szó lenne benne
szexualitásról.

97

A Szerelem című jambikus lüktetésű, bokorrímes vers két strófából áll. A „Veszett
éhségem égő”217 elliptikus szerkezet metaforája a címmel együtt értelmezhető, bár az
olvasó morális elveitől függ, miként értelmezi a metaforát, vagyis azt, hogy pontosan
milyen típusú kapcsolatra vágyik a lírai én. A versszak végén ugyanis már szülésről van
szó, mintha a „veszett éhség” kielégülésének köze lenne egy szülésbe torkolló
kapcsolathoz, ami egy régimódi vagy szigorúbb morális elveket követő vélekedésnek felel
meg. Mindenesetre a vers implikációi alapján a szülés a vágy vagy szexualitás negatív
ellenpontjaként jelenik meg, amit csak az ellensúlyoz, hogy a lírai én a szülést önmagára
vonatkoztatja, vagyis a szövegben egyértelmű az én-perspektíva szubjektivitása. A
második versszak felkiáltó mondata immár felháborodást jelez. Ezt a kihívó, naturalista és
expresszív stílust az utolsó két sor árnyalja, ahol kiderül, miért viszonyul így a beszélő
nőként a szüléshez. A társadalom nemcsak a nőket használja, hanem az életet és az embert
is leértékeli azáltal, hogy a születendő gyerekben leendő katonákat lát. A személyes lírai
beszéd felfokozott érzelmi hangvételű, s egy felpaprikázott fiatal nő képzelhető a
kijelentések mögé. Míg az első versszak felháborodást imitáló sorai kivétel nélkül hosszú
magánhangzókkal végződő szótagokban lassultak le, addig a második versszak
bokorrímének ismétlődő hangja az ’i’ magánhangzó, ami szemantikailag a „vihog a hadfi”
kijelentéssel is korrelál. A „vihog a hadfi” diszkriminatív sora viszont megtörheti az olvasó
empatikus részvételét, mert nem valószínű, hogy minden férfi örömmel vonul be
katonának. Ha eltekintünk az én-perspektíva poétikai árnyalásától vagy elidegenítésétől,
vagyis ignoráljuk a „vihog a hadfi” lírai ént is pellengérre állító, problematikus kifejezést,
akkor a szöveg értelmezését úgy lehetne összegezni, hogy a vers bonyolult társadalmi
jelenségeket tesz szóvá a két nem ellentétére kihegyezett, rövid poétikai szerkezetben, ami
sommás és problematikus metaforákat eredményez. A vers azért kritizálható morális
szempontból, mert az élménylírában a lírai szöveg mondásként értelmezhető.
A Szerelem című vers egész más értelmet nyer, ha a második versszak trópusait a
maszkulin és feminin szexuális létezés poétikai ábrázolásaként olvassuk.218 Ebben az
esetben a vers azt a nemi különbséget panaszolja el női perspektívából, hogy a szexualitás
(és szerelem) a férfi számára egyszerűbb és nem jár nála hosszú távú, akár fájdalmas
következményekkel, mert a ’vihogó’ férfi számára a nemi létezés játszi könnyedség, aki
csak újratermelődik a biológiailag determinált emberi önfenntartásban. Másrészt a ’hadfi’
metafora azt a típusú maszkulin fennhéjázást is kigúnyolja, amely a szexualitáshoz a harc
217
218
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képzetét kapcsolja. Ez a képzettársítás maszkulin önáltatáson alapszik, mert a szexualitás
biológiai-fizikai és rosszabb esetben lelki terhét a nő viseli, ami inkább tekinthető harcnak,
mint az, ha egy férfi az udvarlást és szexualitást megmérettetésnek nézi.
A Férfi, nő című vers egy érintés (vagy ölelés?) két eltérő perspektívájú
beszámolója. Mivel mindkét beszámoló múlt idejű, s mindkét versszak egy-egy
vélekedéssel („azt hittem”219) zárul, ezért nem lehet tudni, miként végződik a kérdéses
jelenet, ami feszültséget teremt. A versszakok előtt egy-egy paratextus jelzi, kinek a
szólama következik: a történet „A férfi” és „A nő” szemszögéből olvasható. A szöveg
szerkezete tehát általánosításra épül. A beszéd ráadásul szóvirágokba bújtatott
sztereotípiákat vonultat fel, bár ezt a gesztust ellensúlyozza a strófák szimmetriája és a
zárlat nyitottsága. A szabályos felépítés két összeegyeztethetetlen szemszöge a nemek
közti kommunikáció és megértés lehetetlenségére utalhat, de a szöveg azt is jelzi, hogy a
múltról való közös vélekedés eleve csak a jelenben létrejövő értelmezői perspektívák
játékában formálódhat. Bár a két szemszögből elbeszélt közös élmény referenciája nem
lehet egyértelműbb az itt ábrázolt esetnél, vagyis annál, amikor a közös élmény a két
személy testi érintkezése, az érintkezés jellege vagy a ’helye’ mégis elsikkad a metaforikus
és rekonstruktív beszámolóban: „A férfi” ugyanis azt állítja, hogy „körülöleltem csípőjén a
földet”, míg „A nő” azt, hogy „Forró keze bőrömre simult”. A két beszámolóban így
egyetlen szó sem ismétlődik, s a két múlt idejű beszéd értelme eltér, ezért tulajdonképp
nem egyértelmű, hogy a két versszak beszámolója ugyanarra az eseményre vonatkozik.
Egyedül a szimmetrikus szerkesztés, tehát a forma összetartó ereje teremti meg ezt a
látszatot.
A szigorú nyelvfilozófus viszont azt mondaná, hogy a névből eleve nem lehet
következtetni az érintés helyére és az élményre, mert a köznév egyrészt általános, s nem
egyedi dolgot, hanem fogalmat nevez meg, másrészt az érintés helyének neve egyben e
hely távollétét implikálja. A nyelv referenciális funkciójára tekintettel így konzekvensnek
tűnik, hogy a testi élmény csak verbális (itt retorikai) leírások megközelítésében adott.
Ebben az esetben a forma összetartó ereje elkendőzi a referencialitás kudarcát.
A Fajdkakas című versben mind a megszólítás, mind a képiség maró gúnnyal illeti a
férfi nemet. A férfi metaforája a fajdkakas, amely párzás idején (dürgés idején) hangot
hallat, pózol és táncol, hogy felhívja magára a tojó figyelmét. A kakas és tojó természetes
párzási rítusa az emberi világban komédiává fajulhat, hiszen az állattal ellentétben az
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ember színészkedni-színlelni is tud. A női lírai én a férfiak udvarlását ócska komédiának
nevezi, s a ’dürrögj’ neologizmus felszólításával ad engedélyt a férfiaknak az udvarlásra. A
második versszakban az én bevallja, hogy „végül”220 önmaga miatt szerette a férfiakat, s
ezért a fizetség is jutányos. A versbe épített, csattanóként megnyilvánuló dialektika így
tompítja az első versszak egyoldalú általánosítását. A „végül” szó miatt azonban mégis úgy
tűnik, hogy a dialektika csak az utólagos értelmezés rendezőelve, aminek célja pusztán a
büszkeség és az öntudat erősítése. A versből mindenesetre árad a sértettség és az
önsajnálat.
A

„Mivel

az

egy-szerelmet

kerestem”221

kezdetű

szöveg

alárendelő

mellékmondatban fogalmazza meg a múlt idejű állítás következményét: „nevetséges
vagyok, kétségtelen”, ami elliptikusan utal a lírai én kudarcára is. E kudarc értékelése
(’nevetséges vagyok’) azonban csak a társadalom ítélete, ami nem egyezik az én vágyaival
és morális elveivel. A morális felsőbbrendűség kevélységét a lírai én önkritikával próbálja
tompítani: „gyanús, gyanús, villámló, hősi arcom: / gyanakszom”. Az önkritika azonban
nem hatásos, s inkább álszentnek tűnik, ami hazugságként tünteti fel az én szavait: a vers
önkritika helyett főleg önsajnálatról árulkodik. Egyrészt bántók az éles, (morális) ellentétre
épülő költői képek, másrészt a relativizáló poétikai szemszög logikailag hibás alapokon
nyugszik, mert az élménylíra egyes szám első személyű önprezentációjában a lírai én eleve
nem tudja önmagát kívülről láttatni, vagyis nem tud kilépni az önmagára visszahajló
ipszeitásból.
A Kurvák című vers kellemetlen szöveg, mert bár van benne némi kesernyés humor,
de a metaforák miatt (’lotyó’, ’csökött agy’) mégis az ítélkezés éle dominál. A vers
nemcsak a költői képek miatt tűnik arrogánsnak, hanem a vitatható mondanivaló miatt is,
amit az én lekezelő stílusban igazságként prezentál: szerinte az ember elállatiasodik, ha
szerelem nélkül szeretkezik, ami rosszabb, mint az állatok szaporodása, mert ez
visszalépést jelent az emberi civilizációban. Nemes Nagy máshol is említi, hogy a
civilizáció és a kultúra kialakulását progressziónak tekinti,222 aminek szerinte fontos
következménye, hogy az ember magasabb rendű létformát képes kialakítani, mint az
állat.223 A szerelmet is kései evolúciótörténeti fejleménynek tekinti, ami szerinte
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Vö. pl. „Áhítatosan tisztelem emberi fajtámat, amiért lejött a fáról.” (NEMES NAGY, Az élők mértana I,
49.)
223
„Az ember minden dolgára jellemző ez az átszellemítés, ez az újfajta vetület, az értelem, a szociábilitás, az
emóció, az erkölcs stb. stb., a »kultúra« ráültetése, ráoltása az eredeti adottságokra, ami egyébként az
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radikálisan eltér a „puszta nemiségtől”.224 A civilizációtörténetről alkotott elképzeléseken
túl a költő társadalomszemlélete is befolyásolja a nemi szerepekről szóló verseket. A
versek és az esszék alapján úgy tűnik, hogy Nemes Nagy hitt az autonóm és szuverén élet
lehetőségében, s a társadalmi viszonyok egyénre kifejtett hatását nem tekintette
mérvadónak. Az egyénnek – különösen a patriarchális társadalomban hátrányos helyzetből
induló nőnek – így az a rendeltetése és kötelessége, hogy a körülményekkel minden
erejével dacolva emberhez méltó, szellemi életformát alakítson ki. Bizonyos női
sztereotípiákat kritizáló versében Nemes Nagy rosszabb fényben tünteti fel a nőket, mint a
férfiakat, mintha a nőkre jobban haragudott volna, s a nőkkel kapcsolatban magasabb
elvárásai lettek volna, bár az is lehet, hogy ez csak a női nem negatív megkülönböztetése
miatti frusztrációra vezethető vissza. S nem utolsósorban azt a lehetőséget sem lehet
kizárni, hogy Nemes Nagy azonosult a patriarchális társadalom értékrendjével, s ezért
beszélt olyan leereszkedően a prostituáltakról.225
Bár a Kurvák című versében tulajdonképp mindkét nemet kritizálja („holmi hím vagy
nő lotyó”), 226 a vers címének mégis a ’kurvák’ lekezelő megnevezést adja, mintha egyedül
a női prostituáltak tehetnének arról, hogy igény van prostitúcióra. A pejoratív értelmű
’kurvák’ szó a vers témájának kontextusában tehát azért tekinthető a női prostituáltakkal
szembeni negatív diszkriminációnak, mert a vers leegyszerűsítő helyzetképével szemben
egyrészt ezeknek a nőknek nem szerelem nélküli szexualitás kell, hanem pénz ahhoz, hogy
eltartsák magukat és családjukat, másrészt (manapság) heteroszexuális férfi prostitúció is
működik. Ráadásul a ’kurvák’ szó önmagában pejoratív, amit már az a tény is alátámaszt,
hogy a szó káromkodásként is funkcionál,227 vagyis a női prostituáltak megbélyegzése nem
emberfaj létének, fennmaradásának feltétele.” (NEMES NAGY Ágnes, Szerelem, nemiség, Holmi, 2008/5,
603.)
224
„Szerelempárti vagyok. Hogy mi a különbség a szerelem nemisége és a puszta nemiség közt, azt annak,
aki nem tudja, úgyis hiába magyaráznám.” (Uo.)
225
Nemes Nagy szerint a szexuális forradalom visszaveti a női emancipációt: „A mai szerelem
ellentmondásai: egyrészt vissza a szexushoz. […] Az új, egyenrangú nőnek legfőbb sajátsága, hogy
ugyanúgy, illetve még úgyabbul lehet összefeküdni vele, mint a régimódival. […] Tehát: nemhogy újféle
viszony, másféle kapcsolódási módok, az érzelmek új árnyalatai alakulnának ki az önálló, szellemibb,
termelőmunkát végző nő és a férfi között, hanem az ősi kapcsolatforma, mely elsősorban a férfinak felel
meg, válik újnak becézett kátévá.” (Uo.)
226
NEMES NAGY, Összegyűjtött versek, 238.
227
A ’kurva’ szláv eredetű szó. A magyar nyelv értelmező szótárának stilisztikai besorolása alapján durva
kifejezés, mely a prostituált szinonimája, valamint a kicsapongó életű nő megbélyegző megnevezése. A szó
továbbá jelzői használatban szitkozódásként és a düh kifejezéseként is használatos. A nyelv társadalmi
viszonyokat leképező jellegére utal, hogy a ’kéjnő’ eufémizmusa a nőnek tulajdonítja a kuncsaftok vágyát, s
a kicsapongó életű férfi durva kifejezései (’kurvahajcsár, kurvapecér) a ’kurva’ szóból származnak, vagyis
nincs rá külön szó magyarul, s mindig ott cseng a feminitás és vulgarizmus megbélyegző párosa, mintha a
maszkulin viselkedés a női prostitúcióból eredne.
A lengyel beszélt nyelvben a szó (’kurwa’) töltelékszóként is működik: „przecinka mówionego”, ami a szótár
megjegyzése alapján kifogásolható beszédkultúrára vall. (Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny,
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mai jelenség, pedig ők nem ritkán eleve áldozatok az ügyben,228 miközben a név
használata elkendőzi a kerítők, felhajtók, stricik, szobáztatók, emberkereskedők és az egész
társadalom felelősségét.
A Vázlatelemek az Ekhnáton éjszakájához töredék címe szögletes zárójelben van, s
mint arra a cím is utal, nem került bele a híres versbe. A töredék egy férfi (Ekhnáton fáraó)
egyes szám első személyű beszéde. A lírai én ’az asszonyok’-ról beszél, vagyis általánosít,
akik ’tapadtak rá’, s amitől az én csak ’menekült’. Ezután metaforák és metonímiák sora
jeleníti meg a szóban forgó állhatatlan nőket. A férfi gyűlöletbeszéde az utolsó két sorban
teljesedik ki: „Sújts rám, ha igaz szót, való vért / adnék újabb lotyókért.”229 A felszínes
olvasat megáll a pejoratív lotyó és az igaz vagy való ellentétének konstatálásánál, de az
„újabb” szónál a lírai én tulajdonképpen önmaga leplezi le szavai hamisságát, mert kiderül,
hogy itt csak a fáraó önámításáról és az olvasó félrevezetéséről van szó, s a fáraót pusztán
frusztrációja sarkallja a nőgyűlölő beszédre. Ekhnáton nem képes szembenézni vágyaival,
vagyis nem képes változtatni önképén, s ezért egy istenhez szóló fohász és istene
megidézett büntetése kell ahhoz, hogy megküzdjön a nagy horderejű problémával.
Poétikai szempontból jobb megoldásnak tűnik a Nem bírod című négysoros aforizma
kompakt szerkezete: „Nem bírod el, hiába, / ki egyenrangú véled. / Szeresd, szeresd
továbbra is / a kurvát vagy a cselédet.”230 Az utolsó sor metaforái a „te”-vel nem
egyenrangú női vagy férfi személyt jelölnek. Mindkét metafora pejoratív kicsengésű, csak
az egyik a testiséghez és a nemek különbségéhez, a másik gazdasági-politikai
viszonyokhoz köti a státuszkülönbséget. Az utolsó sor kontextusa, tehát a cseléd szó és a
kurva ugyanolyan szintaktikai státusza felhívja a figyelmet arra tényre, hogy a társadalom
nemcsak a cselédet, hanem a prostituáltat is másodrangú személynek tekinti. A vers
kritikai attitűdje abban is megnyilvánul, hogy a „nem bírod” állítás kompenzációjaként
szerepel a ’szeresd’ gúnyos felszólítása, ami a verset domináló perspektívából a ’te’-ként
megszólított személyre rossz fényt vet, mert a ’te’ pozíciójában olyan jellem képzelhető el,

szerk. Haliny ZGÓŁKOWEJ 18. kötet, Kurpisz, Poznań, 1998, 350−351.) Más lengyel szótár szerint, pl. az
Etymologiczny słownik języka polskiego a töltelékszóként, emfatikusan használt ’kurwa’ a beszélt nyelvben
elvesztette eredeti jelentését.
Szerintem a kurva szó jelentésbővülése kapcsán nem lehet azt állítani, hogy a szó elvesztette az eredeti
jelentését. Mivel a durva szót eredeti értelmében ma nemcsak a lengyel, hanem a magyar nyelvben is sokat
használják, ezért a vulgáris nő konnotációja mindig jelen van, s a szó végtelen ismétléséből adódó
normaképzésnek köszönhetően a feminitás társadalmi képzeteit is befolyásolja.
228
A Nyugat-Európába (pl. Svájc, Hollandia) kikerült, prostitúcióra kényszerített nők helyzetéről lásd pl.:
http://nol.hu/belfold/20120517-szabolcsbol_viszik_a_lanyokat, http://nol.hu/belfold/20110924magyar_lanyok_minden_sarkon, 2012.05.17).
229
NEMES NAGY, I.m., 239.
230
Uo., 231.
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akinek csak a nyilvánvaló, a társadalom által is szankcionált státuszkülönbség jelent
megerősítést, s aki szeretet címén csupán saját hatalmi pozícióját akarja biztosítani. A ’te’
másrészt nem tud kilépni a szeretetnek álcázott frusztrációiból, amit a harmadik sor
folytonosságot érzékeltető szóismétlése és az ezt megtetőző, jövőre vonatkozó „továbbra
is” kitétel hangsúlyoz: „Szeresd, szeresd, továbbra is…”. Bár e vers hangvétele is kissé
lekezelő, mert a lírai én kijelentő módban, gúnyosan ítélkezik a ’te’ személyiségéről (Nem
bírod el, hiába, …), végül is nem lehet eldönteni, hogy a ,te’ másik személyre vonatkozike, vagy ez csak az önmegszólítás retorikája. A Nem bírod című versben a pejoratív
konnotációjú kurva és a cseléd a ’te’ kétes személyiségének függvényeként jelenik meg,
vagyis a dialektikára épülő poétikai szerkezet érzékelteti, hogy a másodrangú személyi
státusz fennmaradása mögött bonyolult pszichológiai és gazdasági viszonyok húzódnak.
*
A nemi szerepeket tematizáló versek legnagyobb része hagyatékban maradt. E versek
jórészt rövid, egyszerű poétikai szerkezetű versek, melyek az élménylíra műfaji
kategóriájába illeszkednek. A legkorábbi, 1940-es évek közepén íródott egy-két versben
egyértelműen pozitívan jelenítik meg a maszkulinitás. Ezeket a verseket váltják fel időben
a szerelmes versek, amelyek legtöbbször egy nő beszédeként értelmezhetők, aki a vágyott
férfi szépségét beszéli el. Ám ez a téma is eltűnik, nyilván azért, mert a költőnő csalódott
férjében, s házasságuk felbomlott. Ezután már kritikusabb fényben jelenik meg a férfi nem,
s ha a lírai én férfi alakot ölt is fel, a poétikai szerkezet relativizálja mondanivalójának
érvényét. A női nemet tekintve csupán a női prostituáltakat éri kemény bírálat a
posztumusz versekben. A szerelemről és szexualitásról szóló versek mondanivalója abban
összegezhető, hogy a párkapcsolat lényege a szerelem, ami a szellemi lényként értett
emberhez illő létforma. A csalódottságot is rejtő versek gyakran gúnyos, már-már bántó
(ön)kritikát fogalmaznak meg. Az e témába illő versek közül a Férfi, nő című rövid szöveg
tűnik poétikai szempontból kiemelkedő alkotásnak, amelyben a forma komplexitása
árnyalja a mondanivalót és a szerepek mögé képzelhető alakok viszonyát.
3.6. Összefoglalás
Az ember konkrét, szituatív térészlelése alapvetően prereflexív testétől függ. Ezt a típusú
térbeli elhelyezkedést a test a hozzá képest elhelyezkedő dolgok függvényében állapítja
meg, amikkel már eleve kapcsolatban áll. Az elsődleges testi viszonyulásra természetesen
más típusú orientációs készségek-képességek is ráépülhetnek, például a vizuális-kognitív
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helyzetértékelésből adódó eligazodás, a térképpel, műszerekkel vagy jelzőrendszerekkel
való távolsági tájékozódás, vagy akár az érzelmi-kognitív orientáció, például akkor, amikor
az ember elkerüli a nem kedvelt vagy veszélyes helyeket.
Nemes Nagy Ágnes testiségről szóló verseinek poétikai jellegéből három értelmezői
szempont adódott.
Az első fejezetben a saját testről közvetlen hangnemben szóló, élménylíra műfajába
illeszkedő verseket mondásként értelmeztem, ahol a testírás szövegeihez reprezentációs
funkció járul. Míg a fiatalkori versek a testiség iránti bizalmat és testi létezés örömét
ábrázolják, addig a kései verseket már a fásultság hangvétele dominálja, ahol a testiség a
betegség és az elmúlás témájához kapcsolódik.
A második fejezet tájakhoz, helyekhez és a fizikai mozgáshoz kapcsolódó
testképzetek poétikai formációiról szól. Az Egy városban című versben a hely és test
összefonódása a városhoz kötődő érzelmek fizikai súlyként megélt jelentőségét
reprezentálják. A női táj című vers a nőiség és női test kultúránkban összekuszálódó
képzeteinek szövevényét jeleníti meg. Ezt a verset szerkezetéből adódóan a nemi norma
felülírásának performatív aktusaként értelmeztem. A gejzír értelmezése ebben a fejezetben
azt példázza, hogy a mediális-ikonikus szövegépítését felülírja a gejzír fallikus
motívumként való azonosíthatósága. Noha a Szobrok című szövegben a mozgáshoz belső
perspektíva kapcsolódik, a szöveg nem teszi lehetővé, hogy az olvasó antropomorfizálja a
mozgó, megszemélyesített dolgot. Ez a vers a prereflexív test és a fizikai tárgyként értett
test közti határ ingadozását szemlélteti.
A harmadik fejezet belső szempontú testírásai a saját test idegenségét szemléltetik,
ezért ezek a versek a test és a lélek egységeként olvashatók. Ez a fejezet a husserli
filozófiából kibontakozó fenomenológiai testtradíció felismeréseire támaszkodik. Husserl
szerint a saját test (Leib) az „itt” tapasztalata, amely Merleau-Ponty szerint az anonim és
prereflexív saját test médiumában zajló, primordiális és létesülő (in statu nascendi)
észlelés. Míg az Elnyúlok a felszíni létben kezdetű versben az énről a testrészére
metonimikusan áttevődő alanyiság jeleníti meg a biologikum autonómiáját, addig a többi, e
fejezetben tárgyalt vers olyan viszonyulást ábrázol, ahol a lírai én egy nem uralható,
testiségében is hangsúlyos ’másikkal’ fonódik össze, ami visszatérő szerkezeti elem a
Nemes Nagy-lírában. Míg a Diófa megbomló egysége az elmúlás verset szervező ténye
ellenére is derűt és harmóniát áraszt, addig a Madár című vers alakzata a halál árnyékában
fogant, sorsszerű és vészterhes determinizmust jelenít meg. Mivel A hindu éneke és a Diófa
című vers motivikus kölcsönösségében a másikat egy pozitív szimbolikájú fa testesíti meg,
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ezért a lírai én megbomló integrációjában a fa jelenléte a természettel való kapcsolódást is
kifejezhet, amely olyan emberszemléletet tükröz, amelyben az ember nem kívülállóként
tekint a természetre, hanem a természet részeként jelenik meg.
A nemi szerepek poétikájának a tárgyalása a női írás témája kapcsán került bele ebbe
a fejezetbe, mert a redukálhatatlan (női) testi tapasztalatnak szubverzív potenciálja van,
amely felülírhatja a társadalmi nemek konstrukcióit és az ezekhez kapcsolódó negatív
előítéleteket, amit a Szerelem című vers szemléltet. A Nemes Nagy-életműben nemcsak a
testiségről szóló versek nagy része, hanem az összes nemi szerepeket tematizáló vers
hagyatékban maradt. Egy-egy fiatalkori versben a férfi nemmel való azonosulás vágya
fogalmazódik meg, ahol a maszkulinitás egyértelműen pozitív felhangú jelenség. Mivel e
versek férfiábrázolásai nélkülözik a maszkulinitás sematikus társadalmi képzeteit, ezért a
szövegek individuális (női) vágyak kivetüléseként is olvashatók. Ezekben a versekben a
női hang vagy egyáltalán nincs jelen, vagy olyan személy nemi identitásaként
artikulálódik, amely az autonómiáról maradéktalanul lemondva patriarchális értékekkel és
elvárásokkal azonosul. Ez a nemi szerep tehát társadalmi nemként értelmezhető, amelyet a
nemi norma performativitása hoz létre. A korai versek nemi egyoldalúságát váltják fel a
szerelmes versek, amelyek már nem a ’férfiasságról’, hanem ’a férfihez’ fűződő
érzelmekről és a szeretett férfi iránti vágyódásról szólnak. Míg az érzékiségéről szóló
versek szinte kivétel nélkül hagyatékban maradtak, addig a költőnő a nyilvánosság előtt is
felvállalta szerelmes verseit (pl. Félelem). A későbbiekben Nemes Nagy már mindkét
nemet kritikusan szemléli, s az elutasítás néhol vitatható általánosítást eredményez, míg a
nemiség verseiben mindig ott lapul valami csalódottság, ami kívülállóként tünteti fel a
beszélőt.
Vajon lehet-e női írásról beszélni a Nemes Nagy-versek kapcsán? E lírában a nemi
szerepek ábrázolásának alakulástörténete soklépcsős, s ezért nem lehet egy-két
tulajdonsággal címkézni ezt a folyamatot. Csak az nyilvánvaló, hogy Nemes Nagy Ágnes
korának esztétikai-nyelvi szempontjait részesítette előnyben. Az ezt manifesztáló versek a
szubjektum decentralizációjának poétikai megjelenítésével kísérleteznek, amivel e
költészet huszadik századi irodalmi törekvésekhez kapcsolódik. Mivel az individuum nem
képes egységként észlelni és megjeleníteni önmagát, ezért a Nemes Nagy-líra lemond az
élménylíra koherens mondanivalójáról. Ennek az a következménye, hogy nemcsak a testi
élmény,
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Ma azonban úgy tűnik, hogy nincs ’tiszta’ esztétikai szempont, mert az esztétikai
kritériumok

a

történeti-kulturális

viszonylatok

vetületei.

A

szubjektum

decentralizálódásának poétikai megvalósítása csak a kultúrát és társadalmat – ideértve az
irodalmi nyilvánosságot és magát a nyelvet – meghatározó, nemi egyenlőtlenség
problémájának ignorálásával jöhet létre, ami a női tapasztalat elhallgatása lenne. A női
szempont elfojtása viszont ideológiává fokozná le a művészetet, amivel csorbulna a
művészet szuverenitása, az a lehetőség, hogy a művészet a valóság olyan mozzanatait is ki
tudja fejezni, amire korábban nem volt nyelv. Az elmúlt egy-két évtized magyar
irodalmában manifesztálódó női szempontú írás igénye mindenesetre azt bizonyítja, hogy a
női tapasztalat artikulációja fontosabbnak bizonyult a szubjektum decentralizálódásának
poétikai megvalósításánál.
Nemes Nagy Ágnes posztumusz verseinek poétikai jellege arra enged következtetni,
hogy a költőnő interiorizálta az aktuális esztétikai elvárások és a nemi tematika
összeegyeztethetetlenségéből adódó disszonanciát, s mivel az ellentmondás poétikai
feloldása hírnevének rovására ment volna, ezért inkább az aktuális esztétikai diskurzushoz
csatlakozott. Mindazonáltal ez csak hipotézis marad. A Nemes Nagy-versek értelmezése
ugyanis nem adhat végérvényes választ arra, hogy a nőiség és nemiség témájú versek
privát megőrzése a költőnő lelki alkatára vezethető-e vissza, vagy inkább arra, hogy a 20.
század második felének magyar irodalmi nyilvánossága egy női költő számára csak ezt a
típusú művészi önmegvalósítási lehetőséget tartotta fenn. Ez csak a kor irodalmi
nyilvánosságának alapos elemzésével és a költőnő levelezését, (úti)naplóit és politikainyilvános szereplését kiértékelve dönthető el.
A női írás kérdése mindamellett egy másik perspektívából is megvizsgálandó. A
nőiség szövegbeli azonosítása nemcsak a szöveg jellegétől függ, hanem az értelmező
elvárásaitól is, mert elképzelhető, hogy az értelmező csak korának aktuális nemi
sztereotípiáit veszi észre vagy hiányolja az értelmezett szövegekben. Alföldy Jenő 1974ben a Nemes Nagy-líra anyagi motívumainak számosságára való tekintettel nevezte ezt a
költészetet „asszonyi”-nak. A feminitás és anyagiság viszonya manapság már másképp
értelmeződik, mert ma azt mondanánk, hogy a Nemes Nagy-lírában alakot öltő, testiséghez
való pozitív viszony tekinthető feminin jellegnek. A nőiség manifesztációit kutatva
azonban épp így nevezhető a fákkal egybenövő-azonosuló személy visszatérő poétikai
alakzata a befogadás anyai princípiumának. Az ilyen típusú megállapítások azonban
esszencializálják a nőiséget, s általánosító, következésképpen vitatható azonosításokat
eredményeznek.
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Így

a
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Nagy-líra

nemi

szerepeire

koncentráló

kutatás

eredményeként e líra legprogresszívebb jellegének az tűnik, hogy az aktuálisan érvényes
nőiség sztereotípiái alapján nem lehet róla egyértelműen eldönteni, hogy nőies-e vagy sem.
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4. Az emocionalitás és a tér
Az európai kultúrtörténetben a kognitív és stratégiai racionalitással szemben az érzelmek
sokszor gyanús – önkényes és befolyásolhatatlan – jelenségnek számítottak. Az elmúlt két
évtized emóciók iránti fokozódó érdeklődése azt bizonyítja, hogy (újra) esedékessé vált,
hogy újragondoljuk az érzelmek és a racionalitás viszonyát. Naturalista filozófusok azt
vizsgálják, milyen szerepet tölt be az érzelem az emberi nem mint egész életében. Az
állatokra eleve jellemző, válaszreakcióként értett érzet és érzelem az evolúciótörténet során
folyamatosan optimalizálódott, s emiatt ezek normatív jelenségnek tekinthetők,231 hiszen
az ingerszerű, gyors válasz egy szituációra adott eleve jó vagy hasznos reakció. Más
megfontolások az emóciók sajátos racionalitását hangsúlyozzák, ami függetleníti az
emóciókat az instrumentális és kognitív racionalitás formáitól.232 Köztes álláspontot
képvisel például Boros Gábor, aki úgy véli, hogy az átélt szenvedélyről megfogalmazott
történet segít abban, hogy kezeljük hajlamainkat.233
Nemcsak a filozófia, pszichológia és kogníciótudomány szentel egyre nagyobb
figyelmet az emóciók kutatásának, hanem az irodalomtudomány is. Az emocionalitás
kérdésének akkor van irodalomtudományi jelentősége, ha fenntartjuk annak lehetőségét,
hogy az irodalomnak köze van az (ön)kifejezéshez vagy más egzisztenciális kérdéshez.
Nemes Nagy például nemcsak az (ön)kifejezést tartotta a költészet legfontosabb
mozgatórugójának, hanem az indíttatások sokféleségéből is kiemelte az emóciók szerepét:
„mert igenis mindennek ellenére (és ez nagyon régi, korántsem modern vélekedés) az
emóciót tartom a költészet lényegének, igenis, azt kell megfogni, bármilyen csipeszekkel.
A csipeszek milyensége változhat. De a dolog, a tárgy, ami a lírikusra tartozik, az mégis az
emóció.”234

231

Vö. Eva-Maria ENGELEN, Was leisten Gefühle und Emotionen für das Denken? http://www.informationphilosophie.de/?a=1&t=4847&n=2&y=4&c=87, 2012. 03. 18.
232
Christoph DEMMERLING – Hilge LANDWEER, Philosophie der Gefühle – Ansätze, Probleme, Perspektiven.
Zur Einleitung = UŐ., Philosophie der Gefühle. Von Achtung bis Zorn, Metzler, Stuttgart – Weimar, 2007,
1−34. itt: 7−8.
233
„Egy történet elbeszélése átalakítja az adott érzelmet egy aleatorikus, véletlenszerűen adódó
szenvedélyből, abszolút értelemben vett elszenvedésből egy értelmezett, azaz történeti érvvel megindokolt
szenvedéllyé, ami egyszersmind racionalizálja is a szenvedélyt, amely ennek révén legalábbis közel kerül
ahhoz, hogy aktív, cselekvésszerű érzelem váljék belőle. (BOROS Gábor, Szenvedélyek, érvek, történetek = Az
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A nyelv és emóciók összefüggéseit vizsgálja a Freie Universität Berlin többéves,
interdiszciplináris,

meghatározó

Languages

of

Emotion

kutatóprogramja.235

Az

irodalomtudományon belül az elmúlt években számtalan, e témát érintő tanulmány és
könyv látott napvilágot, például Simone Winko Kodierte Gefühle. Zu einer Poetik der
Emotionen in lyrischen und poetologischen Texten um 1900 c. munkája.236 A
dekonstrukció nyomdokain pedig Rei Terada halad.237 A spatial turn és az emotional turn
összekapcsolódását jelzi a Raum und Gefühl. Der Spatial Turn und die neue
Emotionsforschung című tanulmánygyűjtemény.238
Az alábbi interpretációban érzelem alatt emóciót, hangulatot és érzetet értek.239 A
szempontok eme gazdagságának két oka van. Egyrészt az irodalomtudományi értelmezés a
versek szövegiségére koncentrál, s nem az érzelmek egy-egy változatára, másrészt az
ember emocionális életében sem különülnek el élesen ezek a jelenségek, mert az ember
emocionális élete dinamikus folyamat, amely pontosabban körülhatárolható, általános
lefolyású emóciókat240 és individuálisan eltérő mintázatú lelkiállapotok sokféleségét
tartalmazza. Ezt a tipológiát mindössze Heidegger híressé vált elméletével szeretném
kiegészíteni. Heidegger a Lét és időben a konstitutív és egzisztenciális diszpozíciót
(hangoltságot) tekinti általános érvényűnek. A hangoltság két alapvető formája az unalom
és a szorongás, amelyek hangulatok és affektusok sokaságába hangolódhatnak át.241
Mivel az emocionalitás poétikai képletéhez csak az interpretáció eredményeként
lehet ismert érzelmeket, hangulatokat és érzeteket kapcsolni, ezért a szövegek poétikájának
bemutatására és interpretációjára helyezem a hangsúlyt, s az emocionalitás elméleteit
szükséges háttér-információnak tekintem.
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Philosophie der Psychologie = Gefühle – Struktur und Funktion, szerk. Hilge LANDWEER, Akademie Verlag,
Berlin, 2007, 19−34; Martha NUSSBAUM, Narrative Emotion: Beckett’s Genealogy of Love = UŐ, Love's
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Rei TERADA, Feeling in theory. Emotion after the »death of the subject«, Harvard, Cambridge, Mass.,
2001.
238
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Uo., 25.
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*
A Szárazvillám kötet első ciklusa a Jegyzetek a félelemről címet viseli. A címadó versen
kívül több szövegben vizsgálhatók poétika és érzelmek összefüggései, például a Félelem
vagy a Trisztán és Izolda című versben. A korai költészetben többször előfordul, hogy a
vers egy emóció nevéből indul, a szerelmet és szeretetet megformázó posztumusz
versekben (Szerelem, Szeretlek…). Az emóciók nevei fogalmakat jelölnek, amelyeket a
szöveg árnyal. A nevek tehát azt feltételezik, hogy az emóciók jellege vagy élménye
általános, mindenkire jellemző séma, amiből ki lehet indulni, hogy a vers utána módosítsa
ezt a sematikus képzetet. A Nemes Nagy-líra poétikai változásával eltűnnek a címből a
fogalmak, de nem tűnik el az emocionalitás a lírából, csak más poétikai eszközökkel
artikulálódik. Itt kezdeti hipotézisként felmerül a kérdés, vajon az emocionalitás átalakuló
ábrázolásának csak esztétikai elvekhez van köze, vagy ahhoz is, hogy az ismert
emóciókkal ellentétben a hangulatok jóval árnyaltabb és bonyolultabb jelenségek, amikre
nincs mindig szó, mert az emberi nem létfenntartásában nem játszottak döntő szerepet, s
ezért mindig háttérbe szorultak.242 A hangulatok jelentőségét mindamellett nem érdemes
lebecsülni, mert vannak olyan művészeti nyelvek – különösen a zene –, amelyek a
hangulatok elképzelhetetlen árnyalatait szólaltatják meg,243 ami arra enged következtetni,
hogy a hangulatok kifejezésére és átélésére mindig is volt és lesz igény.
A disszertáció kérdésfeltevéséből adódóan az alábbiakban olyan verseket vizsgálok,
ahol az érzelmek vagy hangulatok helyekhez és terekhez kapcsolódnak. A Jegyzetek a
félelemről interpretációja után a két, Otthon címet viselő szöveget értelmezem, amit a
Kertváros, A lovas és a Ház a hegyoldalon című versek hangulatiságot kifejező
térkonstrukciójának bemutatása követ.
A Jegyzetek a félelemről alcíme töredékként tünteti fel a szöveget. Az egyes szám
első személyű beszéd csak benyomásokat, gondolatfoszlányokat és emlékeket sorol,
amikből nem áll össze egy koherens alakzat, tehát a töredékszerűség a befejezetlenség
képzetét keltő szemantikai szövegépítésre utalhat. A félelem ábrázolásaiban szinte alig esik
szó a veszélyeztetés forrásáról, ezért a félelem egzisztenciális tapasztalatként artikulálódik.
242

„A költő az érzelmek szakembere. Mesterségem gyakorlása során úgy tapasztaltam, hogy az úgynevezett
érzelmeknek legalábbis kétféle rétegük van. Az első réteg hordozza az ismert és elismert érzelmeket; ezeknek
nevük van: öröm, rémület, szerelem, felháborodás. A közmegegyezés nagyjából ugyanazt érti rajtuk, múltjuk
van, tudományuk, irodalomtörténetük. Ők a szívünk honpolgárai. A második réteg a névtelenek senkiföldje.
[…] Hányszor vagyok kénytelen a névtelen emóciónak konvencionális nevet adni! […] Azt hiszem, a költő
kötelességei közé tartozik, hogy minél több Névtelennek polgárjogot szerezzen.NEMES NAGY Ágnes, A
névtelenek.” (NEMES NAGY, Az élők mértana, 1. kötet, 474.)
243
„Möglicherweise gibt es mehr Qualitäten und Nuancierungen in den Empfindungen, als wir sie je
beschreiben können.“ (DEMMERLING – LANDWEER, I.m., 28.)
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Míg az első versszak állítása szerint a fenyegetést ignorálni lehet, addig a testi kín már
jobban kikezdi az ember lélekjelenlétét. A halálfélelmet egy emlékként felmerülő kép,
feltehetően egy ismerős szenvedésének az emléke metaforizálja. Ez a néhány soros trópus
koherenciát imitáló, elliptikus alakzat, amely csak sejteti, mi történhetett, ami a beszélő
érintettségét érzékelteti. A következő versszak reflexív, szentenciaszerű kitérő, ahol a
félelmet egy szinonima nevezi meg a versben: „Iszonyat, / mit az elme magára vállal: a
fent-kóválygó kínhalált / elhessegetni a halállal.”244 Ezek a sorok a halál oka alapján
osztályozzák a halálfajtákat. Az elme itt alapvetően metonímia, mert az emberre utal,
másrészt a szó régies használatában racionalitást is jelent. Így itt a halálfajták között
választó ember racionális, szuverén és büszke lényként jelenik meg, aki még a halálközeli
állapotban is uralja a helyzetet. Majd a reszkető, tehetetlen ember leírása a testbe zárt
feszültség érzékeltetése, amelyet egy hosszú versszak trópusai fejtenek ki. Itt megjelenik a
félelem testi vetülete is, hiszen nincs valódi félelem testi reakció nélkül, amit az emberi
test, a növény és madár képzetének egymásra vetítése fejez ki. Az elfojtott és eltitkolt
feszültséget a ’vibráltatva’, ’elfojtott’, ’láthatatlanul’, ’borda-rejtekek’, ’elfedetten’ és a
’meg se lebben’ szavak érzékeltetik. Az idő múlását mérő lélegzés képzete, amely a Nemes
Nagy-életmű egyik visszatérő motívuma, itt is előfordul, s a testbe írt végesség képzetével
kapcsolódik az előző versszakhoz. Itt tehát a félelem megjelenítése egész más poétikai
eszközökkel történik, mint amikor a vers a gondolati lírai kellékeivel, szavakkal,
tényekkel, ismert képzettársításokkal és a halál megnevezésével utal a félelemre. A
következő, nyugalmat ábrázoló képsor a „lélekzeni” szó ismétlődésével kezdődik, ami az
írásképpel kapcsolja össze az élő testi létezés nyugodtságot árasztó ritmikáját és a ’lélek’
szót. Maga a szóismétlés is a lélegzés ritmikájának élményét nyújtja. Itt már az ablakon
tükröződő külvilágról van szó, mintha ez el tudná terelni a figyelmet a pszichés vagy a testi
szenvedéstől, pontosabban az emlékekről és a gondolatokról, mert a vers felépítése a
félelem képeit monológként tünteti fel. A kinti, megvilágított dolgok magányt fejeznek ki,
bár ez annak is köszönhető, hogy a Nemes Nagy-sor „Neon-plakát néz mozdulatlan:”
Pilinszky-allúzióként is olvasható: „Plakátmagányban ázó éjjelek.”245 A szövegek
intertextuális kapcsolódása így jelentősen befolyásolja az interpretációt.
Nemes Nagy verse több idilli jelenetet is tartalmaz, mintha a félelem ábrázolása csak
a félelem és idill eme váltakozásában lenne megjeleníthető. Az idillt a hangszimbolika, a
mozgalmasságot kifejező igék, a tűnődő ló megszemélyesítése és a „kicsiny ős-anya”
244
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NEMES NAGY, I. m., 49.
PILINSZKY János Összes versei, szerk. HAFNER Zoltán, Osiris, Budapest, 2003, 56.
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kifejezés teremti meg, ami a kovácsműhely metaforája. A park és az ég látványa tovább
építi ezt az idillt, de az alkony sajátos színárnyalatainak leírását már sejtelmes képsor töri
meg: „a targally vonalai ében, / ismeretlen betűket írnak”. A sötétedés beálltával a tekintet
a szobabelsőt, s ebben egy tulipáncsokrot láttat. A tulipáncsokor szépségéhez azonban a
brutalitás képzete kapcsolódik. A kés a pusztító, emberi beavatkozás megtestesítője, amely
nincs tekintettel a puszta szemmel nem látható rostok törvényszerű összekapcsolódására. A
szépség és brutalitás disszonanciája az emberi ijedtség megjelenítésével zárul: „a szív riadt
felhorkanását, / a kéz védő mozdulatát”. Ezek a sorok nem nevezik meg a félelmet, hanem
az emberi ijedtség trópusa és a testi mozdulat megnevezése révén ábrázolják azt,
pontosabban az ijedtség feszültségét, mert az emócióktól elválaszthatatlan a testi
reakció,246 míg a verbális reakció mindig utólagos, amire csak akkor képes az ember, ha
valamennyire tudja uralni a helyzetet, tehát amikor csökken a feszültség. A vers eme
pontján tehát elmosódik a határ félelem és ijedtség között. Az utolsó versszak a gondolati
líra tradícióját követi. A félelemről készült jegyzetek az emberi létezésre vonatkozó,
pesszimista ítélettel zárulnak. A magányt továbbra sem oldja fel a vers, mert a panasz és
fohász címzettjei a föld és az ég, amelyektől nem érkezik válasz. Mindamellett a
dialogicitást imitáló szövegépítés mégis azt a benyomást kelti, hogy van esély a
párbeszédre és a kölcsönösségre. A vers egészének hangulata így nem olyan borús, mint
ahogy arra a címből következtetni lehetne.
Az otthonról szóló versekben a hely jellemzése teremti meg az emocionalitás
benyomását. Az otthon speciális hely, amelyhez a kultúrában szorosabban kapcsolódnak
társképzetek, mint bármelyik más helyhez. Az otthon a lakozás, a család, a privát szféra és
a szülőhely fogalmakhoz társul. Manapság egyre többen élnek egyedül, de korábban az
otthon elképzelhetetlen lett volna családi környezet nélkül, ahol az embereket
összeszoktatta az idő. A szerető, privát környezet a fesztelenség szabadságát teremtheti
meg, de az egymásra utalt emberek szigorú szokásrendszere legalább annyira tűnhet
merevnek és fojtogatónak is. Ezt a benyomást közvetíti Nemes Nagy Otthon című verse,
amely 1947-ben jelent meg, s amit csak Lengyel Balázs jelentetett meg a posztumusz
Összegyűjtött versekben.247
Az Otthon című vers felsorolással kezdődik, ahol a tárgyak megnevezése a
szobabelső és a konyha fontos bútorait és kellékeit láttatja. A szikár felsorolást oldják a
246

„Die leibliche Betroffenheit von einem Gefühl dagegen ist in dem Sinne als intrinsische Qualität dieses
Gefühls zu verstehen, als sie von vornherein fest mit dem Gefühl verbunden ist.” (DEMMERLING –
LANDWEER, Zur Einleitung = Uő., I.m., 23.
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NEMES NAGY, I. m., 278.
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jelzők, majd az értelmezésre-emocionalitásra utaló kifejezések, pl. a „szekrény kulcsra
zárva” kifejezésben, ami arra utal, hogy a beszélő ismeri a helyet, tehát saját otthonát írja
le. A következő sorok többféle módon jelenítik meg a zsúfoltságot. A képekkel beborított
fal az emlékeztetés és az emberi kapcsolatok fontosságára utalhat, amit a „zsúfolva mind”
nyomatékosítás hangsúlyoz. A „fojtott párbeszédek” már más reflexiós szinten láttatja az
emberi viszonyokat. A ’por’, a ’díszkönyv a sarokban’ és az ’árnyék’ maradi
gondolkodást, felületességet és hazugságot jelképezhet. A beszélő egyre egyértelműbben
fogalmaz, ami abban nyilvánul meg, hogy a szöveg tropológiájában a hétköznapi nyelv
ismertebb metaforái is előfordulnak, pl. a ’fullasztó’ jelzős szerkezetekben, ami
ismétlődéssel nyomatékosítja a szó jelentését. Az utolsó három sor a menekülési módok
cinikus leírásával érzékelteti, hogy a beszélő már nem bírja tovább elviselni az otthon
légkörét. Az „erős tán” kifejezés arra utal, hogy az otthon elhagyását autonóm döntésként
is meg lehet élni, míg az „Indiába térek” inkább menekülésnek tűnik. A ’beteg leszek’ az
előző sor ’kiszállok’ igéjével korrespondál, amihez így a halál képzete kapcsolódik, ezért
eufémizmusként olvasható. A parataktikus mondatépítésben a menekülés lehetőségei közti
különbség marginalizálódik, ami közönyt és cinizmust érzékeltet. Az angyal képzetével
megjelenített halál hasonlata azt implikálja, hogy a személy halála után az otthoni
emlékezés kimerítő és gyanús képgyűjteményébe kerül.
A kitekintés konkrét, ám metaforikusan is értelmezhető motívumával kezdődik az
Otthon című vers,248 ami a Szárazvillám kötet Tájképek ciklusának az utolsó darabja. A
horizont kitágulásának ígéretét árnyalja a ’bár’ szóval bevezetett mellékmondat. A ködös
alkony a látást nehezíti, amihez szintén kapcsolható konnotatív értelem, mert a látás
potenciája miatt a látási feltételek romlásával a térbeli tájékozódás is nehezebbé válik,
amihez szintén egy másik képzettársítás, a szellemi orientáció elbizonytalanodása
kapcsolódhat. A vers első versszaka tehát ismert konceptuális kapcsolódásokra épül. A
kovácsműhely tüzének orientáló motívumának ebben a versben is pozitív felhangja van. A
részletek és fényviszonyok versbe helyezése hasonlít a Tájképek ciklus más verseinek a
poétikájához, pl. Város, télen című vershez. Csakúgy, mint más korai versben, az ablaknál
álló személy kémlelését és az alkony és a sötétedés leírását döntően mégsem a
titokzatosság vagy a vészjósló hangulat, hanem az érdeklődés és játékosság nyitottsága
vezérli, ami a ’szimatoló’ villamos vidámságot kifejező metaforájában is megnyilvánul.
Csak az orientáció nehézségeinek trópusai utalnak elbizonytalanodásra („közelgve-
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távolodva”; „bolygó villamos”), ami egyben a sötétedéskor a külvilágtól elszakadó ember
öneszmélésének folyamatát is érzékelteti. Az egyes szám első személyű beszéd alanya
immár ágyában fekszik, s ezt az érzést egy hasonlattal ragadja meg. A fekvés nyugalmát
fejezi ki a hangszimbolika és a trópusok, amelyek a folyó és a víz motívuma köré
szerveződnek. A külvilág és részletei eltűnnek a versből, s a kialakuló nyugalom érzésében
a testiség is eltűnik: „Testből idővé válva lassan / a napból éjbe így uszom.” Ez a sor az
öneszmélés, a meditáció vagy az álom tudati állapotára is utalhat. A következő
versszakban is folytatódik a folyamatosság érzékeltetése. Itt a leírás egy vízió, fantázia
vagy álom megjelenítése, ahol az én metaforája a tó, s amihez egy madár is kapcsolódik,
de az önazonosság határainak az elmosása, és a személy fölött érzékelt, vészterhes
mozgással párosult csend már disszonanciát eredményez. A következő versszak
stilisztikailag megtöri az előző szakasz leírását, noha a hallás és a vízió ismétlődő
motívuma a kontinuitásért felel. A „Zárd be az ajtót, míg lehet” sor felszólítása
egyértelműen fenyegetettségre utal. A ’kocódjék’ hangutánzó ige és az ’sz’
hangszimbolika a zajok és a szél zúgását utánozza. A megszemélyesítésben a csend
’szorong’ és a dolgok hangokat hallatnak, ami a félelem és kiszolgáltatottság
passzivitásának kivetüléseként érthető. Az utolsó versszakban „Valaki jár”, tehát itt már
egy cselekvő személy is megjelenik, bár elképzelhető, hogy ez csak a fokozódó félelem
kivetülése. Az utolsó versszak nyugtatgatása arra utal, hogy a személyben tudatosult
félelme, s erre valahogyan reagálni kell. A feszültség fokozását a korábbi képek változásai
érzékeltetik, mert itt már „koccan a zár”, s nemcsak a szél mozgatja az ajtót. Ennek
ellenére a vers a félelem kivetüléseként is értelmezhető, amit a ’szorong’, ’dobban’ és a
„Tartsd magad:” kifejezést megelőlegező ’tart’ ige példáz. A vers az említett felszólításban
csúcsosodik ki. Az ige itt nemcsak a fizikai, hanem a szellemi tartásra is vonatkozik. A
kijelentés felszólítása azt implikálja, hogy a fenyegetettségnek, pontosabban a félelemnek
ellen lehet és kell szegülni, akkor is, ha a fenyegetettség forrását nem lehet megszüntetni.
A többjelentésű ’tartás’ szóra történő utalásnak így egyszerre van köze a méltósághoz és az
emberiességtől független forma megtartó erejéhez. A méltóság a felkiáltójelet nélkülöző
kijelentő mondat tömör és higgadt felszólításában is megnyilvánul. A félelem hosszan
kifejtett érzésére ez a felkiáltójel nélküli, szikár felszólítás tesz pontot.
Az otthon témájú versek utolsó példája a Tett ősz fejére kalapot249 kezdetű szöveg.
Az iteratív momentumokban gazdag, dalszerű vers hangulata egy átlagos, ám vidáman
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megélt nap egy-két momentumát jeleníti meg. Az egyes szám harmadik személyű, „vén
nő”-ről szóló leírás iróniája öniróniaként is értelmezhető, tehát az otthon témához
kapcsolódó privát életvitel leírása és az ironikus hangvétel az egyes szám harmadik
személyű szöveget elvonatkoztatásként, eltávolításként, a személyes életvitel és
lelkiállapot áttételes megjelenítéseként láttatja. Az iteráció eszközei, tehát a szóismétlés,
ami tiszta rím is, a két vagy négy szótagra kiterjedő asszonánc, a szerkezeti vázat adó,
gyakorító képzős igék és a múlt időt is jelző szavak hangalakjának a pattogása (-gatott, getett) nemcsak a szokásrendszer monotóniáját, hanem frissességet is érzékeltet, mintha a
szokásrendszer adná meg a napi élet feszes ritmusát és szigorú formáját. A „hajaja, hajaja”
pedig vidámságra vall, bár a mindennapiság mellett iróniát is kifejez. A vers utolsó képsora
visszatérő Nemes Nagy-motívum: „Ült a díványon, nézegetett / hajaja, hajaja, / egy
háztetőt, meg az eget.” A tekintet leírása itt azonban nem a figyelem imperatívuszát jelzi,
mert itt nincs szó részletekről és megismerésről: az ég felé, a felfelé irányuló tekintet
optimizmusa könnyedségre és gondtalanságra vall. A szövegbe mégis vegyül egy csepp
disszonancia, amit az önirónián kívül az öregség és az egyedüllét motívuma eredményez.
A Tájképek cíklus első darabja a Kertváros.250 A címben szereplő ’kert’
hagyományosan pozitív konnotációja ellenére a vers félelemmel és fájdalommal vegyes
emocionalitást érzékeltet. A Kertváros korai versben a dermesztő, feszült légkört közkeletű
képzetek és az emocionalitás egyértelműbb kifejezései fejezik ki, pl. a ’fájdalom’, a néma
szenvedély képzete vagy a ’görcsös’ szó. A retorika továbbá közismert szófordulatok
elemeivel árnyalja a vers hangulatát. Ilyen a kert falán kilógó lomb metaforája, melynek
formáját az ’alvadón’ szó érzékelteti. A ’kibuggyan’ ige is a tehetetlenség bentről kifelé
tartó mozgásának a metaforája, amit a szakasz végén egy hasonlat is érzékeltet („mint szív
falán a fájdalom”), amely a fájdalom jelentésmezejét is bekapcsolja a szöveg értelmi
hálójába. A következő versszakban a gázoló láb trópusa az ember metonímiája, ami azért
találó képzettársítás, mert az éjszaka nem fedi fel a személy kilétét. A jelzők külön-külön
árnyalják a vers hangulatát. A „szárazvillám szenvedély” a visszafogott szenvedély
feszültségét érzékelteti. Az utolsó versszakban a „görcsösen mered” és a ’bevájja’ szavak
az erőszakos behatolás és az erőtlen passzivitás határán billegve fokozzák a hangulatiság
intenzitását. A versben a vizuális érzetek dominálnak, ami a villog ige szóalakjaiban is
megnyilvánul, míg a hangszimbolika a zöngétlen mássalhangzókkal a megfeszített csöndet
érzékelteti.
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A lovas című vers egy táj poétikai megjelenítése. Ezen a tájon halad keresztül egy
lovas, ami olyan narratív szál a versben, amely összetartja a táj pontszerű helyzetképeit.
Míg a lovas és a táj tematikus szinten azonosítható motívum, addig a szöveg ennél
fontosabb poétikai dimenziója a táj és a titokzatos lovas együttes ábrázolásában
megnyilvánuló hangulatiság. A képszerű leírás első mondata a rámutatás gesztusát imitáló,
grammatikailag hiányos „Tanyaház.”251 mondat. A rámutatás egy személy jelenlétét
feltételezi, aki vagy a táj része és beszámol a látottakról, vagy a vers ekfrászisz, amely azt
imitálja, hogy valaki a tájat és a lovast ábrázoló képet értelmezi. A leírásból kiderül, hogy a
háznak nincs ablaka, ami hányaveti építkezésre vagy zárkózottságra utal. Ehhez a második
sor az elhagyatottság és a halál képzetét kapcsolja. A kiszáradt füvet beteríti a homok
széllel, ami egy kövületet rejt. A szemantikai szövegépítés miatt azonban nem lehet tudni,
hogy a kövület a tanyaházra, a kútra vagy valami másra vonatkozik. Majd a tekintet az
udvart pásztázza. Nemcsak a ház nem alkalmas a lakhatásra, hanem a gémeskúttal sem
lehet vizet meríteni, mert nincs rajta kolonc. A ’bukott orr’ szintén a használhatatlanság
metaforája, mely a kietlenséget és elmúlás versbe szőtt képzettársítását tartja fenn. Az
emberi világ élettelenségének ellentmond a talajvíz árapálya, ami ugyan mozog, de
ritmikájával

csak

időtlenséget,

monotóniát

és

változatlanságot

érzékeltet.

A

megszemélyesített táj és a nyárfalombok jelzője tehetetlenséget, fájdalmat és passzivitást
fejez ki. Az „emlékként ül a táj” kifejezés múltbeli, ismeretlen esemény tanújaként tünteti
fel ezt a kihalt tájat, ami feszültséget kelt. Az „alacsony ég” továbbá a szűkösség
kellemetlen és félelemmel teli érzetét keltheti, akárcsak az előző szakasz kútba tekintő
perspektívája. A „lassú lovas” megérkezését egy hasonlat érzékelteti, tehát a hasonlóság
megállapítása egy szemlélő tudatot feltételez. A hasonlat jelzője („felrémlő”) is az
emlékezés-elmúlás képzetkörébe illeszkedik. A ló mintha önmaga árnyéka lenne. A
muraközi ló behemót igásló, de ez csak „fél-mura”, s olyan rossz állapotban van, hogy
lovagláshoz se jó. A ló szikárságát vagy erőlködő mozgását a kínrím érzékelteti. A hely
rejtélyességét erősíti a ló lábnyomának a hasonlata, mely babonaként tünteti fel a
futóhomokban elmosódó patkó nyomát. A következő, reflexív szakasz megtöri a leírást, s
azt imitálja, hogy a látottak alapján valaki elmereng valamin. A kovács képzete az egyetlen
olyan emberi tevékenységre utaló motívum a versben, mely aktivitást, eredményességet és
gondoskodást fejez ki. A „Most madarak.” kijelentéssel kezdődő versszak más testi
észlelésre is utal, tehát itt már nem lehet beszélni imaginatív képleírásról. A szöveg
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ugyanis azt állítja, hogy a személy először hallja meg a madarakat, s csak utána tekint fel
az égre, ahol a madarakkal együtt a vár is megjelenik, amihez szintén egy régmúlt, idillt
kifejező szituáció kapcsolódik. A gondolatjel emocionalitást kifejező szünetét a ’most
madarak’ hiányos mondat törése követi, ami elfojtásra vall, s újra a jelen kopárságára tereli
a figyelmet. Míg a ’most’ szó ismétlése a jelenlét időbeliségére utal, addig a következő
versszak ’ezek’ ismétlődő deixisének közelre mutatása a személy testi jelenlétére és
egyben részvételére utal. A vizuális érzékleteket imitáló jelenlét most újra felveti azt a
lehetőséget, hogy itt képleírásról van szó, míg a távoli madarak testi melegének
érzékeltetése, csakúgy, mint hangjuk leírása a képzelet világába kalauzol. A madarak
testének érzéki leírása a mozgás és a hőfok érzékeltetésével olyan, mintha itt egy
szenvedély intenzitása mutatkozna meg, amiről csak áttételesen lehet beszélni. Az alkony
színhatásai emocionalitásról árulkodnak. Az alkonyban elmosódnak a színek, s a köröző
madarak ’kanócfüstnek’ tűnnek, míg a ’mélyülő sötét’ titokzatosságában a vár pereme
viaszfehérnek tűnik. Az igekötők vagy a visszafogás sikertelenségét (’túlbuggyan’) vagy a
furcsa részletek megnyilvánulásának hirtelenségét (’fölvilágol’) fejezik ki. A következő
versszak „Messziről…” kezdete immár a távolítás poétikai eszköze, s most a tekintet a
lovasra vetül, aki nem lát. Az „Arca vak.” kijelentés a tekintet tompultságát és a személy
jellemét metaforizálja. A lovas nem néz és nem hall, s fásultságának hasonlata („mint aki a
multján üget”) ismét az ismeretlen, de a jelenben még kísértő múltat vonja be a vers
szemantikai hálójába, ami újra a determináció komorságát érzékelteti. A ló és lovas lassú
mozgásának egyenletes ritmikája „szinusz-görbékként” jelenik meg, ami elvonatkoztatás, s
egy értelmező tudat jelenlétére utal. A lovast csak ez a versszak jellemzi, s individuális
ismertetőjegyek hiányában alig tud meg róla valamit az olvasó. Így a lovas olyan, mint egy
jelenés, ami beleolvad ebbe a különös tájba. A poros, koszos és élettelen táj felett felhők
gyülekeznek. A beborult ég látványának a leírása azonban egyelőre csak a csapadék
szükségességét érzékelteti, s így fokozza a feszültséget. A felhő megszemélyesítése a
tehetetlen, súlyos test mozgásának magatehetetlenségét érzékelteti. A vizet megszólító
szakasz a kovácshoz intézett beszéd jellegére emlékeztet, s mintha ez a vers másik szólama
lenne. Ez sokkal energikusabb szöveg, mint a szikkadt táj leírása, s a kitekintés erejével
egy lehetséges, pozitív jövő képzetét lebbenti fel a komor táj leírásában. Míg a verskép
szakaszolása kiemeli az esőhöz intézett, megváltás igényét kifejező fohászt, addig az
utolsó három sor a zord táj jelenéhez tér vissza. A lovas elment, s csak a ló homokban
elmosódó lábnyomai látszanak, ahogyan a múltbeli események is éreztetik hatásukat a
jelenben. A „Zörög a nyárfa” a szorongás és egyedüllét kivetüléseként is olvasható. Az
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ellipszis és a poétikus stílus a ballada műfajára emlékeztet. A tájleírás által feltételezhető
személyesség jelzései igen visszafogottak, de a látottak leírása és az érintettség mégis
emberi perspektívát feltételez. Így a vers szerkezetébe némi ellentmondás vegyül, hiszen
nem derül ki, miért kellene visszafogni a személyesség jelzéseit, hiszen megnyilvánulásai
úgysem küszöbölhetők ki a képszerű leírásban.
A Ház a hegyoldalon252 elbeszélő költemény 1966-ban íródott, melyet a Nemes
Nagy két korábbi szöveggel együtt a Három történet ciklusban helyezett el. A szöveg „a
vezető” és „a látogató” párbeszéde, s a vezető a látogatónak mutatja be a hegyoldalon lévő
házat és a ház történetét. Nemcsak a személyek sematikus megnevezése, hanem a
távolságtartó, tárgyilagos stílus is idegenvezetésre emlékeztet. Amikor a vezető a ház
történetét beszéli el, a leírásba fantasztikus-mesei elemek szövődnek, ami a fikcionalitás
szövegen belüli jelzése. A fantasztikumba való átfordulást a szöveg lassan készíti elő, mert
a párbeszéd kezdete és a hegyoldal leírása visszafogott hangvételű, s csak a poétikus stílus
metaforái és metonímiái teremtik meg az idill képzetének kellemességét. A két szereplő a
ház előtt társalog. Nem ismerik egymást, de az udvariasság enyhít a helyzet anonimitásán,
s párbeszédük közvetlennek tűnik. Belépve a házba a vezető elkezdi bemutatni a helyet,
miközben hányavetin kérdést intéz a látogatóhoz, amit ő meg is válaszol: „Nem járt itt
soha? Persze nem.” A ház jellemzése során, ami a szobabelső dolgainak megnevezését
jelenti, a leírásba fokozatosan szüremlenek be fantasztikus elemek. A folyamatosságot a
tárgyilagosságot imitáló felsorolás, az egyszerű mondatépítés és az emocionalitás hiánya
teremti meg. Először ’az erdész’ lakott e házban, majd ’az öregasszony’, aki a beteg sast
lecipelte a hátán a hegyről a házba, s a beteg sas angyallá változott, majd eltűnt. A
feszültséget az is fokozza, hogy a látogató nem akad fenn a történet eme különös
fordulatán, sőt, a látogató felismerni véli e mesés történet egyik elemét, s így a
tárgyilagosság és fantasztikum újra összekapcsolódik. A vezető újra megállapítja, hogy
nem járt itt a látogató, ami szintén különösnek tűnik. A sast cipelő öregasszony után egy
férfiről van szó, aki egyre mélyebbre ásott, s végül hallá változott. Majd egy kintről
behallatszó zaj, egy lány éneke szakítja meg az elbeszélést. A háromszor négy soros
népdal-imitáció elliptikus szerkezetben meséli el egy lány történetét, aki szerelmes lett.
Ám a történet folytatását a dal a balladai homály stílusában csak a ’botlás’ metaforájával
nevezi meg. Az utolsó egységben a lány arról énekel, hogy két fa nőtt az udvaron. Ez a
szövegbe beépített szólam egyrészt a párbeszédet kommentálja, másrészt azt érzékelteti,
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hogy a stilizáció és forma(litás) az események elvonatkoztatására és áttételes elbeszélésére
ad lehetőséget. A szobában fellelt telefon kapcsán is félresiklik a párbeszéd, ami fokozza a
feszültséget. A nyári vihar és a két menekülő alak említésekor a látogató szinte rosszul
lesz, s ki akarja nyitni az ablakot. A szöveg medialitása jelzi, hogy a vezető rá se hederít a
látogató kérésére, mert a „Kinyitom az ablakot” szándék ignorálását csak a kijelentés
metrikai képlete fejezi ki. A vezető felismeri a látogatóban a menekülő alakok egyikét, akit
a másik, egy férfi, ebbe a házba menekített a vihar elől. Telefonon kértek volna segítséget,
mégpedig pont a vezetőtől, tehát ő is az elmesélt történet része. Erre egy akadozó, vontatott
párbeszédben derül fény, ami emocionalitásról, a látogató érintettségéről árulkodik. A
szöveg álomszerű párbeszédei úgy épülnek fel, mintha a férfi eleve átlátta volna a nő
látogatásának az okát, de csak szép lassan akarta volna felfedni a titkot. A női szólam,
eltekintve arról, hogy eleve ő a látogató, elég passzív, s a tehetetlenség kifejeződéseként
vagy a noszogató-erőltető leleplezésre reagálva néhol csak részleteket és a dolgok nevét
ismétli. Miután kiderül, hogy a vezető által elbeszélt történet a nő története, a nő is
elmeséli azt az ő szemszögéből. Most az övé a fő szólam. A vihar leírása nélkülözi a
szokványos képzeteket és elhasznált szavakat, ami fokozza a szöveg expresszivitását. A
mennydörgést követő csend szokatlan jelzője („eszméletlen”) a hanghatások élményének
intenzitását fejezi ki. A viharban a ház falának a színe kísértetiességet fejez ki, míg a
faldarab megszemélyesítése a szokatlan fényviszonyokat érzékelteti. A hangutánzó szavak
a mennydörgést utánozzák, míg a függő rézüst evokált kongása az olvasó emlékezetére
apellálva járul hozzá az emocionális hatás kialakulásához. A kitisztuló, nyári ég leírása már
idillikus, ami díszítettségében Babitsra emlékeztet. Míg a leírás eddigi része
referencializálható, addig a szöveg lassan elveszíti kapcsolatát a normalitás ismert
képzeteivel, s álom- vagy víziószerű jelleget ölt magára. A vezető megszakítja a nő
beszédét, majd ő folytatja a történetet. A szaggatott képsorok a viharban megviselt házról
tudósítanak. A leírásból mégsem derül ki egyértelműen, hogy mi történt, vajon belecsapotte a villám a házba. A vízióban a ház állapota megváltozik, s mivel a leírás minden
tárgyilagosságot nélkülöz, tehát nem referencializálható, ezért a leírás önállósul, ahol a
szöveg már csak egységében szemlélhető. Ez a rész az egzisztenciális tapasztalat hangulati
kivetüléseként értelmezhető, ahol a háznak szimbolikus jelentése van.
[…] Nem látni semmit.
Eróziók iszap-csapágyán
torzul lassan a ház belső tere,
torzul ez a tömör üresség,
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hol tárgyak állnak, mint az eszmék,
a volt testek lélegzete,
egy lassú zuhanásban állunk,
nem látni semmit, a háznak,
ennek a határolt hiánynak,
melynek kapuin ki-be jártak
a tény, a vágy, a képtelen,
már nincs több léte, mint amennyi
két perc között tud megjelenni
rézsút és névtelen,
e levegő körül, mely olajos
a belepréselt léttől, mint dióbél
vagy agyvelő körül a csonthéj,
ropog a fal, ropog, szakad,
nem látni semmit,
s aminek teste volt, hazátlan
agyaggá dől a roskadásban.253

A szöveg egyre inkább allegorizálja a történetet és a szereplők viszonyát, s azt a
benyomást kelti, hogy a történet egysége és hangulatisága önállósul, míg a kiragadott
részek nem értelmezhetők, nem ’fordíthatók le’ külön-külön. Ez nyilvánul meg a nő
vezetőhöz intézett megrovó gesztusában: „hát mért nem jöttél? Én vagyok a tetted, / a
véletlent mért kellett elkövetned?” Már a vezető válaszai is csak az intonáció és
emocionalitás kifejeződéseként értelmezhetők, mintha a szöveg a dialogicitás paródiája
lenne. A szövegben itt-ott mégis el vannak rejtve olyan szemantikai elemek, amelyekből
igen nehezen, de kibontakozhat egy narratívum. A nő szavai alapján a vezető az erdésszel
azonosítható, aki a házba rejtette a hüllőt és a madarat, mintha ez okozta volna a nő és a
férfi történetének tragikus kimenetelét. A nő el akarja pusztítani a ház előtt álló két fát,
amely szavai alapján a múlttal való leszámolás szimbolikus mozzanata vagy a
cselekvőkészség utolsó megnyilvánulása lenne. Végül a vezető magába roskadva röviden
összefoglalja a történetet, aminek a hatása a jelenben is tart. A nő elmegy. A szöveg a
szobába pillantó tekintet és az erdész természeti megfigyeléseinek leírásával zárul.
*
Nehéz tudományos eszközökkel bebizonyítani, hogy egy vers miért vált ki egy bizonyos
emocionális hatást. Az irodalomtudománnyal szemben támasztható objektivitás igényének
csak akkor tudunk megfelelni, ha a versek szövegiségére figyelünk. Mindazonáltal az
emocionalitás poétikai manifesztációjának a kérdéséről nem szabad lemondani, főleg azért
nem, mert elképzelhető, hogy emocionalitásról leghatékonyabban a művészetek tudnak
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beszélni, míg a logikai gondolkodásra épülő megismerési formák pl. a tudomány és a
filozófia az emocionalitás ábrázolásában-leírásában csak a művészetek mögött kullog.
Könnyebb dolga van az irodalomtudósnak olyan verseknél, amelyek egy emóció
nevéből indulnak ki, mint a Jegyzetek a félelemről című vers. E szöveg helyzetképei a
félelem és idill képeinek váltakozásában jelenítik meg a címben megjelölt emóciót és az
ezzel rokonítható jelenségeket: a szorongást, az ijedtséget és a rémületet. Ez a vers a
feszültséggel terhes trópusokon túl általános felismeréseket és képzettársításokat is
felhasznál a félelem sokoldalú megjelenítéséhez. A három otthonról szóló vers az otthon
különböző képzetéből indul ki. A legkorábbi szöveg a családi szokásrendszer szabadságot
korlátozó hangulatát jeleníti meg. E vers nyílt emocionalitást nélkülöző stílusa
hatásosabbnak tűnik, mint a kommentáló-gondolati elemekkel tűzdelt Jegyzetek a
félelemről című szöveg. A Tájképek kötet Otthon című verse a lakozás és a privát életvitel
biztonságának a veszélyeztetettségét jeleníti meg. A vers összetett struktúrája azt ábrázolja,
hogy a nyugalmat hirtelen megtörő félelemben hogyan válik ellenségessé a megszokott
környezet, míg végül csak a méltóság megőrzésének imperatívuszába lehet kapaszkodni. A
Tett ősz fejére kalapot iteratív momentumai az otthoni szokásrendszer lelkierőt is biztosító
rendjét érzékelteti. A mindennapiság iróniával fűszerezett leírása vidámságot sugall. A
lovas emocionalitása már nem egy realisztikus helyhez, hanem egy fiktív tájhoz kötődik.
Itt a vers egésze teremti meg a hangulatot, amit nem lehet összefoglalni vagy röviden
definiálni, s inkább célszerű újraolvasni a verset, ami a vers jelentőségét mutatja. A lovas
című vers emocionalitásáról csak annyit lehet elmondani, hogy a vers olvasatának
folyamatában jön létre, s összetett jelenség, amely a diszharmónia, titokzatosság és
melankólia elemeit vegyíti. A táj és a lovas leírásának elemei érzéki benyomásokként
azonosíthatók. A szemlélő jelenlétére utaló poétikai szerkesztés azonban a vers
hangulatiságának a rovására megy. A Ház a hegyoldalon a realisztikus leírás és a
misztikum határán billegve teremti meg az idegenség érzetét. A két szereplő párbeszéde
fokozatosan a dialogicitás és az értelmes beszéd paródiájába fordul anélkül, hogy a szöveg
komikus lenne. A szöveg egyre inkább elveszíti a normalitással vagy általános képzetekkel
való referenciális kapcsolatait, s a szöveg metapoétikus és metanyelvi értelmet nyer. Az
értelmetlenség megőrzi az expresszivitás látszatát, ami fokozza a feszültséget. A
párbeszédből csak nehezen bontakozik ki a ház és a szereplők múltbeli története. Az
expresszivitás a látogató és a vezető sorsszerű találkozását, felfokozott lelkiállapotát és a
helyzet feszültségét érzékelteti, amit A lovas című vershez hasonlóan a szöveg egésze
érzékeltet.
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5. Az emlékezés és a tér
5.1. Bevezetés
Nemes Nagy Ágnes kései költészetének legfontosabb szövegei tematikusan a térbeliség
vagy a helyek motívuma köré szerveződnek. A pályaudvar, a villamos-végállomás és a
múzeum neve még a szövegek címében is szerepel. Ezenkívül a teraszos tájkép a
térbeliséget érzékelteti, a Föld pedig az egészlegesség térbeli metaforája. A természet
rendezettségét ünnepli a Falevél-szárak vers.
A kutatásban a kései Nemes Nagy-líra sokáig háttérbe szorult, s csak elvétve szentelt
néhány kutató figyelmet a szövegeknek. Először Schein Gábor tárta fel áttekintő
szándékkal a kései Nemes Nagy-költészet epikus alkotásait. Mivel a prózaversekről szóló
legátfogóbb és egyben legaktuálisabb tudományos munka Hernádi Mária A névre szóló
állomás. Nemes Nagy Ágnes prózakölteményei című könyve,254 ezért most ezt szeretném
röviden ismertetni.
Hernádi elméleti bevezetője a prózaköltemény műfajának problematizálásával
kezdődik, amit a prózaköltemény-írás európai irodalomtörténeti tradícióinak rövid vázlata
követ. Ezután Hernádi a huszadik század második felének magyar prózaköltemény-írása
hagyományában helyezi el Nemes Nagy kései szövegeit, ami kutatásainak egyik jelentős
hozadéka. Ez olyan új líratörténeti metszet, ami nemcsak a költőnő, hanem kortársainak
munkásságát is új perspektívában láttatja. Hernádi a korszak prózaköltemény-termésének
három csoportját különíti el: az első a látomásos-szürrealista prózaköltemény, a második az
élőbeszédszerű-dialogikus prózaköltemény, a harmadik pedig a gondolatritmusos
prózaköltemény. Az első csoportba Nagy László prózakölteményei sorolhatók, amelyet a
szürrealista álomlogika szervez. A második csoportba sorolandók Határ Győző, Somlyó
György, Nemes Nagy Ágnes költeményei, de ebben a csoportban is elkülöníthető Rába
György vallomásos prózakölteménye Nemes Nagy és Somlyó szórt nézőpontú
tárgyiasságot színre vivő szövegeitől. Míg az első két nagy csoportban a kép szervezi a
vers logikáját, addig a gondolatritmusos prózaköltemény értelemszerűen a ritmusra és a
zenére épül. Ide Kassák Lajos munkái tartoznak. A harmadik válfaj még abból a
szempontból is különbözik a másik kettőtől, hogy azok líratörténeti előzménye a képi
logikájú romantikus és szimbolista prózaköltemény, míg a harmadik az óhéber
gondolatritmusos költészet jóval régebbi tradíciójának a folytatása. Hernádi szerint Nemes
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Nagy Ágnes kései szövegeinek előzménye az életműn belül a líra egészére jellemző,
úgynevezett tájvers.

A Nemes Nagy-életművet a változó tájvers alakzatainak

értelmezésével tekinti át, majd a különböző autorizált Nemes Nagy-kötetkompozíciókat
elemezve mutatja be, hogy a szerkesztési elvek, illetve a versek egymáshoz való viszonya
miként befolyásolhatja a befogadást. Hernádi Nemes Nagy kései költészetének első
csoportját filozofikus prózakölteményeknek nevezi, amelyek a lét és nemlét, a
szükségszerű és az esetleges, valamint a tér és az idő viszonyát tematizálják. Szerinte az
Egy pályaudvar átalakítása című szöveg – Bárdos Lászlóval egyetértve – az átmenetek
poétikai megjelenítése. A Villamos-végállomás az állomás-téma újabb variációja, ahol a
nyelv kifejező ereje megtörik. Az utca arányai már nem filozofikus, hanem képleíró
költemény, amelyben eldönthetetlen, hogy az esetleges vagy a szükségszerű kap-e
prioritást. A Múzeumi séta című prózaköltemény vázát képleírások adják, s ezek
együttvéve útként szemléltetik az életpályát, ami már megelőlegezi a prózaköltemények
harmadik csoportjának, a létösszegző költeménynek a témáját. E prózaversek személytelen
beszédmódjában meglazulnak az én-határok, s a személyes létezés egyetemes létezéssé
tágul. Ennek ellentmond a vallásos prózaköltemények személyessége (pl. az Istenről),
amelyekben „a vallomásosság újraéledését talán a téma kapcsán megjelenő sajátos
érintettség motiválja”.255 A Falevél-szárak esszészerű költemény, mert gondolatmenete és
érvelési logikája az esszékre emlékeztet.
Hernádi tipologizáló értelmezésével ellentétben Nemes Nagy Ágnes kései epikus
verseit a sokszínű hely- és térábrázolás miatt külön-külön, fejezetenként mutatom be. Arra
keresem a választ, hogy a szövegek milyen poétikai módszerekkel hozzák létre az adott
szöveg poétikai térkonstrukcióját és a térképzet ebből fakadó olvasói élményét. Az elemzés
továbbá a tér és az emlékezet összefüggéseit vizsgálja, ami több vers (Egy pályaudvar
átalakítása, Múzeumi séta, Villamos-végállomás, Teraszos tájkép, A Föld emlékei)
központi motívuma. A tér és az emlékezet azért kapcsolódhat össze, mert tér és idő eleve
nem szemlélhető egymástól függetlenül.256 Mivel minden vers térkoncepciója más, ezért
feltételezhető, hogy a versek az emlékezést is többféle perspektívából láttatják. A fejezet
így nemcsak Nemes Nagy kései költészetét mutatja be új szempontból, hanem az elmúlt
évtizedek elapadhatatlan emlékezet-kutatásához is hozzájárul.257 A tér és az emlékezés
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nem nevezhető pusztán külső, tematikus szempontnak, mert a kései szövegek poétikája
értelmezhetetlen e két szempont nélkül.
A Nemes Nagy-kutatás általános vélekedésével ellentétben a kései, epikus karakterű
verseket nem prózaversnek, hanem Kulcsár-Szabó Zoltán nyomán epikus versnek
tekintem.258 Ennek alapvetően két oka van. A legfontosabb az, hogy e versek lírai jellege
meghatározó. Mielőtt ezt kifejtem, megemlítem a másik körülményt, ami poetológiai és
kultúrtörténeti kérdéseket érint. Schein Gábor szerint a prózavers fogalma a XVII.
században azért alakult ki, mert „néhány alkotó a prózának, mindenekelőtt a terjedő
regényirodalomnak olyan figyelmet és rangot szeretett volna szerezni, ami a versnek, mint
par excellence költészetnek kijárt. Fielding és mások azért nevezték regényeiket
prózaverseknek, hogy ezzel törjenek lándzsát műveik poetológiai egyenrangúsága
mellett.”259 Schein ebben az írásában a verset és a prózát a szöveg be- vagy
megjegyzettsége alapján különbözteti meg, ami egyben feleslegessé is teszi a prózavers
fogalmát: a verses szöveg legfontosabb jellemzője a verssor, ami a ritmikai szegmentáltság
alapvető egysége.260 Ez az állítás nem evidens, mert a vers alapegységének sokszor a
szegmentáltság ritmikusságától megkülönböztetett metrumot tekintik. Horváth Kornélia
szerint már Tinyanov, aki ugyan kitartott a metrum (dinamikus) fogalma mellett,261 is
megállapította, hogy a szabadversben „maga a verssor viselkedik a versritmus
alapegységeként”.262
A műfaj- és kultúrtörténeti kérdéseken kívül a prózavers másrészt számos aktuális
irodalomtudományi kézikönyv szerint olyan poétikai szöveg, amely nélkülözi a verssort, a
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Erscheinungsform des Prosagedichts schwankt zwischen einem Gedicht in Freien
Rhythmen ohne Zeilenbrechung und einem kurzen Text in Prosa mit poetischen Zügen.”263
Nemes Nagy kései szövegei úgy őrzik meg a verssort, hogy a szöveg a próza
szedésére emlékeztetve tömbösített, csak épp a margók nem a lap szélén helyezkednek el,
hanem jóval beljebb. A sorkizárt szedésben a szöveg egyenletesen folyik, de a szünetekkel
tagolt verssor ritmikája konstitutív viszonyban áll a poétikai értelemképződés más
formáival,264 vagyis a sortörésnek jelentősége van, míg a szintaktikai szegmentáltság
kevésbé meghatározó. Sok versben a szavak sorvégi elválasztása (például az Egy
pályaudvar átalakítása), máshol a sorkizárt verssor szavainak nem egyenletes szedése
befolyásolja a szöveg értelmi hálóját (pl. a Villamos-végállomás című szövegben). A
lejegyzés nagyobb ritmikai egységei a versszakok, amelyek eltérő hossza vagy funkciója
szintén a szöveg szemantikai viszonyrendszerének a szerves része, pl. A Föld emlékei című
szövegben, amely az én decentralizációjának alakzataként is olvasható.
Nemes Nagy epikus verseiben továbbá az átfogó metaforicitás és ritmika és a
képszerűségre épülő szerkesztési elv tekinthető lírai jellegnek. Noha az univerzalitást
érzékeltető képszerűség néhol narratív jelleget imitál, ennek nincs köze koherens
elbeszélések időbeliségéhez.
Ebben a fejezetben azokat az epikus verseket értelmezem, amelyek központi
motívuma egy hely vagy a térbeliség valamilyen koncepciója. Mivel az Összegyűjtött
versek már korábban is publikált epikus versei közül mindegyik megfelel e kritériumnak,
ezért itt a kötet sorrendjét követem. Ezenkívül a költőnőnek vannak más epikus versei is,
például az Összegyűjtött versekben publikált Istenről, vagy a szintén hagyatékban maradt
Enyhe tél, amelyet Ferencz Győző tett közzé 2011-ben.265
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5.2. A hely jelentései – Egy pályaudvar átalakítása
Egy hely nemcsak a tér egy pontján elhelyezkedő entitás. A helyek a nyelvközösség által
meghatározott jelentések és az individuális emlékezés eredményeként az emberek
tudatában is léteznek. A hely nevéhez több értelem – jelentés – is tartozhat,266 amelyek a
nyelvhasználó közösség tagjai számára azonosíthatóvá teszik a helyet.
Bárdos László szerint az Egy pályaudvar átalakítása című vers értelmezői
folyamatot ábrázol,267 amelyben kibomlik a hely – jelen esetben egy pályaudvar
(átépítésének) – jelentése. Az értelmezői folyamatról szóló állítás aligha cáfolható. Az
interpretáció azonban abból indul ki, hogy a versben ironikusan ábrázolt értelmezés268
ellenére is elképzelhető, miről szól a vers, mert a számtalan és sokféle értelmezői gesztus
összessége mégis megad egy jelentést, amit úgy lehetne szavakba önteni, hogy az epikus
vers egy pályaudvar átépítéséről szól. Tehát a referencialitás működik, csak nem az egyes
szó, mondat vagy a pragmatikailag is érvényesülő kijelentés szintjén. A textuális értelem
ebben a versben nagyobb szemantikai egységek, kulturálisan meghatározott jelentések és
az emlékezés vagy időbeliség tematizálásával jön létre. Az alábbi értelmezés tehát arra a
kérdésre koncentrál, miért van az, hogy a részletekbe menő elemzés konklúziója az
’értelmezés iróniája’, míg az olvasás során mégis létrejön a szöveg narratívája.
Bárdos szerint a hely banalitásának jelentősége van,269 mert a versben egy tudatosan
kiválasztott hétköznapi vagy konnotatívan nem terhelt dolog értelmezéséről van szó. A
pályaudvar kulturálisan azonban nem ‚semleges’, hiszen a vasút és a pályaudvar a
modernség gyakori szimbóluma. A vasút az ipari forradalom technikai hozománya, s
gyakran jelképezi a technikai fejlődést. A pályaudvar szimbolikája ehhez kapcsolódik,
azzal a különbséggel, hogy a pályaudvar mindig egy település, a fejállomás esetén egy
nagyobb város központjában található, ahol nemcsak a vonatok fordulnak meg, hanem
átvitt értelemben az emberek is. Egy város életében a monumentális gépezetként működő
pályaudvar
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szimbolizálhatja, ami a technikai vívmányon kívül a progresszió másik fontos eleme. A
technikai haladásra az Egy pályaudvar című versben azonban kritikus fény vetül. A
pályaudvar így nemcsak a ’hagyományos’ poétikai téma ironizálása, hanem egyben egy
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olyan poétika megtestesítője, amely elhatárolódik nemcsak a modernségtől, hanem a
technikai fejlődésbe vetett vak hittől is.
A címben szereplő, a hagyományos poétikai regiszterektől eltérő szóválasztás –
’átalakítás’ – szokatlannak tűnik. A vers első sorának poétikai felütése továbbá azt a
benyomást kelti, mintha egy beszélgetés kellős közepébe csöppent volna az olvasó. A
„Valószínűtlen, hogy...”270 megállapítás úgy hangzik, mintha a lírai én valamit meg akarna
cáfolni. Ráadásul a mellékmondat állításának evidenciája ellentmond a főmondat kétkedő
kijelentésének, mert a beszédaktus azt kérdőjelezi meg, „föld van itt alul”. A
közbeszédszerű nyelvhasználatot megakasztja az ’őszárvány’ metafora, mely az útburkoló
kiskockakő helyzetét érzékelteti. A tekintet egyre mélyebbre hatol a földben, mialatt
váltják egymást egymást a technika (élettelen) világának és az életet szimbolizáló
biologikum szemantikai jelzései. A föld, mely gyakran anyai princípiumként a
termékenységet szimbolizálja, itt élő organizmusként jelenik meg. De nem tudni, milyen
élőlényként kell a földet elképzelni, tulajdonképpen nem is megszemélyesítésről van szó,
hiszen az élő organizmus pusztán funkcionalitásában jelenik meg, vagyis a föld egy élőélettelen szervezet-szerkezetként jelenik meg: „a kényes nyirokérrendszerek alatt (e
pulzáló be- / rendezések)”. A metaforát magyarázza a zárójelbe tett megállapítás, amely
egyszerre az értelmezés tárgyilagosságra törekvő gesztusa, de egyben az ennek
ellentmondó fikcionalitás jelzése is, mert az értelmezői gesztus a versképben zárójelben
van, vagyis érvényessége az olvasás során megkérdőjelezhető. Így az első versszakban
többféle ellentmondás, széttartás és szemantikai többértelműség tárul fel, ami a Nemes
Nagy-líra egyik jellegzetessége.
Az első versszakból nem derült ki pontosan, miről is van szó. A következő versszak
’kráter’ szava egy nagy átmérőjű lyukat vagy vermet jelenít meg. A szintaktikailag hiányos
mondatot egy hasonló követi, ami más fényben világítja meg a szóban forgó dolgot. „Vagy
nagyműtét.” A szavak mintha összefüggéstelenül, bizonytalanul követnék a történteket. A
metaforákat

egy

’nagyvad’

operációjának

kifejtett

képe

követi.

Az

operáció

részfolyamatait sorolja a lírai én, mintha megfigyelő lenne egy kórteremben. Az élő
organizmus feldarabolása és a műtét képzete ismét az élet és élettelenség határán mozog,
amit a versszak metaforikusan is kimond: „Durván-pontos mozdulatok a mészárlás s a
gyógyítás között.”
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A következő versszak már csak sebről, pontosabban annak környékéről beszél. Nem
világos, hogy a seb az előző operáció folyománya, vagy csak a nem megnevezett dolog
újabb metaforikus megközelítése. Az egyetlen pontosnak tűnő megnevezés eddig csak a
címben hangzott el, de az ’átalakítás’ szó is inkább metaforikusnak tűnik az átépítéshez
képest, mert az előző többjelentésű szó. A harmadik versszak felől visszatekintve így úgy
tűnik, hogy az előző versszak csak a második versszak ’nagyműtét’ szemantikus
képzetkörét fejtette ki, mely allegorikusan valamely munkafolyamat lefolyását jelenítette
meg anélkül, hogy elhangzott volna az átépítés szó. „A seb környéke érzékeny” sor szintén
az élő organizmushoz társuló képi világba illeszkedik. A versszakban leírt dolgok immár
könnyen azonosíthatók egy városi környékkel, mert házakról, villamosokról és
vágányokról van szó. A betegség képzetkör a ’kórtünet’, ’elkötött erekben’ és a ’duzzadt’
szavak jelzéseiben lexikálisan folytatódik. A szöveg lírai karaktere metaforákban, a
hasonlatban és az alliterációban nyilvánul meg. A versszak felsorolása a leírás vagy
bemutatás funkcióját kelti, mely narratív elemnek is tekinthető. Az együttérzésről
tanúskodó leírás a szubjektivitás jelzése, ami egyben az értelmezés antropocentrikus
relevanciáját is érzékelteti az „elkínzott házak” vagy a „bágyadt villamosok” kifejezésben.
A részvételt fokozza a kissé ügyetlennek tűnő fokozás a „végképp védtelenek”
kifejezésben, mely a növények metaforája. A passiótörténetre emlékeztető hasonlat271
tovább fokozza a leírt szenvedést, de ez a hasonlat sem működik, csak itt nem stilisztikai
okok miatt, hanem az írott szöveg vonja vissza az érvényességét. A „(szinte)” írott szóalak
nemcsak jelentésével, hanem a zárójelek jelzésével is ellehetetleníti a hasonlítást. Ennek
több oka is lehet. Egyrészt elképzelhető, hogy a beszélő nem tudja, mi történt Jézussal
azután, hogy levették a keresztről. Másrészt a részvét a nagyotmondás túlzására
ösztökélheti a személyt, mert a hasonlat kegyeletsértőnek is tűnhet. S végül az is
elképzelhető, hogy a szöveg olyan személy beszédét imitálja, aki nehézkesen fejezi ki
magát, amit egyébként több poétikai megoldás is érzékeltet a szövegben. A
mondatszerkezet hiányos e versszak utolsó tagmondatában, mert hiányzik az állítmány,
pontosabban az előző állítmány pár sorral feljebb áll, s ez a szintaktikai megoldás
megterheli a kommunikációs aktust.
A nominális stílus jellemzi a következő versszakot is, de a szöveg az igék hiánya és a
hiányos mondatok ellenére is mozgalmasságot fejez ki. Ennek egyrészt az az oka, hogy a
rövid mondatok zaklatottságot közvetítenek, ami feszült munkára utalhat. Másrészt a
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megnevező gesztus a számszerűség hatását keltve a látvány egyes elemeit sorolja, amelyek
a tér különböző pontjain helyezkednek el. A versszak így azt a benyomást kelti, hogy a
látványt nem is lehet egyetlen képbe foglalni. A megnevező funkciójú, de szintaktikailag
tulajdonképp helytelen mondatok egy köznévből és egy helyhatározószóból állnak: „A
gépkezelő odafent, mint egy függőben maradt pilóta”. Ezek a kijelentések a szemantikai
kontextus és

a beszédaktus

pragmatikai

jelentése miatt

tűnnek

teljes

értékű

kijelentéseknek, s az állítmány hiánya ellenére sem hátráltatják a megértést. Az Egy
pályaudvar átalakítása című vers poétikai megoldásai tehát azt szemléltetik, hogy a nyelvi
jelentés nemcsak a szavak és mondatok szintjén vizsgálandó, hanem egyben pragmatikai
kontextusban is.
Nemcsak e versszak zaklatottsága, hanem a szóhasználat is idegenségérzetet válthat
ki. Az ’exkavátor’ és a ’fix-platós’ szavakban pedig nemcsak az idegen szavak
előfordulása, hanem az ’x’ ritka, zöngétlen mássalhangzó jelenléte is idegenséget teremt.272
A gépkezelő helyzetének előbb említett hasonlata szokatlan, megdermedt pozícióban
jeleníti meg a személyt, míg a következő értelmezői gesztus az asztronautika világát
felvillantva érzékelteti a tevékenység dimenziót és idegenségét. Az idegenséget a
természetellenesség jelzései is erősítik pl. a „citromsárga gumiruhák” kifejezésben. A
munka

céltalanságát

érzékelteti

az

ellentétes

érzelmi

vagy

tartami

többletű

helyzetértékelések, pl. „katasztrófák nyugalma, fejvesztett közöny”. A ’fejvesztett’ szónál
így újra szubjektivizálódik a leírás, mert ez nemcsak értékelést, hanem az érintettséget is
feltételez. A szöveg nominális stílusa rendre trópusokat tartalmaz, metaforákat,
hasonlatokat vagy alliterációt. A szövegben el is hangzik a szöveg gyakori metaforájának
(szövet) egy variációja: ’kendervászon-darab’, mely akár metapoétikus vonatkozással e
trópusokkal gazdagon tarkított szövegre is utalhat. Persze megnevezésről szigorú
értelemben most sem beszélhetünk, mert továbbra is hiányoznak a megnevezés általános
nyelvi kellékei, az állítmány vagy a mutató névmás. A pár soros zárójelben lévő kitétel egy
semmitmondó kijelentéssel zárul, mely egy szertartás egyik szónoklatának zárlatát imitálja
a ’feleim’ szó miatt: „(Bizony, feleim, emitt, amott.)”. A következő felkiáltásban a lírai én
csodálkozva veszi tudomásul a dolgozó emberek sapkáit, s ezt is megpróbálja értelmezve
megérteni két metaforikus kifejezésben, ami inkább csak az értelmezői gesztus funkcióját
látja el, míg a sapkákról nem tudunk meg további részleteket. Akárcsak a sapkák, a
munkakesztyűk is elrejtenek valamit, mint a vers szövege, ezért e metaforáknak is
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metapoétikai funkciójuk van. „Az absztrahált kezek” metaforikus kifejezés metapoétikai
kommentárként is olvasható, mely szerint nem a tényleges testrész alkalmas arra, hogy
ellásson egy funkciót, hanem e testrész fogalmi absztrakciója. Ezt akár érthetjük úgy is,
hogy nemcsak a valóságban létező dolgokkal cselekedhetünk, hanem ezek nevével is. Bár
ez a versszak a ténykedés centrumáról vetített képeket, e poétikai megoldások a szavak
vagy a mondatok szintjén nem kínáltak biztos fogódzókat. Csak a trópusokkal felvillantott
szemantikai mezők egymásba játszása, a nyilvánvaló értelmezői szándék pragmatikai
meghatározottságú jelentésessége és a szöveg címének paratextuális jelzése miatt
képzelhető el egy építkezés annak ellenére, hogy eddig egyetlen egyszer sem hangzott el ez
a szó a szövegben.
A leírás fiktív jelenéből átlépünk a fiktív jövőbe. Elhangzik a közelre mutató
helyhatározószó ’itt’, de az értelmezői gesztus bizonyosságát ellensúlyozza a jövő idő: az
’itt’ szó olyan dologra utal, ami még nem készült el. A fiktív, jövőbeli állapot leírása olyan
dolgokat tartalmaz, pl. ’csarnok’ vagy ’információ’, amelyek a mindennapi élet gyakorlata
alapján könnyebben kapcsolhatók a pályaudvarhoz, mint az első négy versszak
metaforikus képzetei. A vers értelmezést ábrázoló poétikai megoldásai látványos
változáson mennek át. A fiktív jövő bemutatása tárgyilagosságot imitál. Ám ezt a
tényszerűséget is felülírja a többszörösen érzékeltetett bizonytalanság. A ’látod?’ kérdő
mondat ismét egy társas helyzet meglétére utal, amelynek korábbi eleme a versben az első
szó volt, mellyel mintha egy beszélgetés közepébe csöppent volna az olvasó. De ez is csak
lehetőség marad, hiszen ez önmegszólításként is olvasható, sőt, a ’te’ pozíciójában az
olvasót is el lehet képzelni. Mivel a vers az irodalmiság nyelvi médiumában létezik, a látás
érzékére való utalás ’közelebb’ visz a fiktív realitáshoz, tehát mégis egy olyan személy
létére utal, aki jelen van az átépítésen. Az olvasó ugyanis nem lát semmit, csak az olvasott
szöveget, és legfeljebb lelki szemei előtt jelenhet meg az építkezés és a leendő pályaudvar.
Eltekintve attól, hogy kire vonatkozik a bizalmas odafordulás választ váró, a jakobsoni
modell szerint fatikus funkciójú beszédaktusa, a kérdést nem követi egy tipikusnak
mondható válasz, mintha mégis monológról lenne szó. Az egységes perspektívát
mindenesetre megtöri ez a kérdő mondat, a hiányzó válasz pedig fenntartja a lezárhatatlan
értelmi összefüggések játékát, s ezzel az olvasó figyelmét.
A fiktív jövőre vonatkozó beszéd önmagát leplezi le, s kiderül, hogy csak a jelenről
lehet nyilatkozni: „ahol üresek most még a légköbméterek”. A jövőről való beszéd mindig
fikció, metaforikusan „a nem-levő”, aminek a jelenbeli viszonyokból elvonatkoztatott
elvárásokhoz, reményekhez és tervekhez van köze. Csupán az idői határozószók – például
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a ’még’ szó – utalnak arra, hogy a ’nem-levő’ olyan fikció, amely a jövőre utal, s nem a
múltra vagy más fiktív világra. A nemlétet egy bölcsességet imitáló kép érzékelteti:
„Túlságosan sok szél fújt rajta át.”, mintha a szél maga látható lenne, s képes lenne láttatni
a semmit. A szelet csak halljuk, testünkkel érzékeljük, s csak a nem védett dolgok, például
a fák lombjának mozgásán érzékeljük vizuálisan. A következő sor már az emlékezést
tematizálja: „De egy jó lencse már rögzítené”. A lencse vizuálisan rögzít eseményeket, bár
a kiragadott pillanatszerűség éppen a rögzítendő eseményt takarja el, s ebben rejlik ama
hazug jelenlét, ami az emlékezés egzisztenciális jelentőségére vezethető vissza. A turpisság
tehát nem a fotográfia hibája, csupán az embernek van szüksége erre az illúzióra. Persze a
fotó is médium, a fényképezőgép optikai eszköz, a fotográfia pedig mesterség, ami mind
arra utal, hogy a lencse általi megörökítés csak közvetettségen alapulhat, amit a vers a
feltételes mód használatával fejez ki. A feltételes mód arra is utal, hogy a fotó csak azt
tudja rögzíteni, ami létezik, míg itt egyelőre csak szó van valamiről, konkrét, de csupán a
jövőben létező dolgokról. Ezért a lencse inkább ama lehetőség metaforája, hogy a vers
jelentésszóródásának folyamatában egy pillanatra biztosnak mondható értelmi összefüggés
alakuljon ki. A fotográfiáról való beszéd ezen túl megerősíti a látás dominanciáját az itt
ábrázolt értelmezés folyamatában. A versszakban számtalan szemantikai visszavonás,
kitérő vagy útvesztő található, s így az a kérdés merül fel, miként bontakozik ki egy
valamennyire egységes értelem, ami fenntartja a figyelmet, s az olvasó nem fordul el a
szövegtől. Az ötödik versszakra koncentrálva ez úgy működik, hogy a versszak elején
szerepelnek azok a konkrét dolgok, például ’csarnok’, amiket már korábban
megemlítettem. E konkrét dolgokat követi a jelenben lévő ’semmi’ különféle metaforikus
megjelenítése az ’átlátszó’ vagy az ’elvitatható’ állítmánnyal. Vagyis amint előfordul egy
pontosabbnak tűnő kifejezés, azonnal követi egy olyan értelmezői gesztus, amely egy
metapoétikai trópussal a szöveg megcsináltságára és az értelmezés iróniájára utal: „Így
már-már látni éleit / fent, a biztos és a kétes közti térben, így már-már / elbeszélhető, amint
beúszik a képbe e visszájára / fordult csökkenés…”. A ’térben’ szó konkrét vagy
elvonatkoztatott értelemben is érthető, mert a megadott helyzet olyan közöttiséget is
kifejez, aminek nincs köze a térhez, s a térbeliség a szemléltetés vagy a kognitív folyamat
puszta eszköze, ami nehezen megragadható viszonyokat konkretizál. A „lét- / előtti,
beláthatatlan” kifejezés, mely az emeletek jelzője, ami a versszakban a számtalan
metapoétikai kitételt követi, az értelmezés iróniájának olyan fokozása, ami megterheli a
figyelmet, s akár közönyt is kiválthat.
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A hatodik versszak múltbeli eseményekre utal, s az emlékezést tematizálja. A ’te’
pozíciója itt hangsúlyos, mert az egyes szám második személyű névmás a versszak elején
kiemelt pozícióban van. Az emlékezés témájához így szervesen kapcsolódik a másik
személyhez való odafordulás, mintha ez lenne az emlékezés vagy a jelenben történő,
múltra vonatkozó jelentések megteremtésének szükségszerű feltétele. A múlt konstrukciója
vagy a múlthoz való hozzáférés lehetősége azonban mégis bizonytalan: az ’ugye’ betoldott
szó jelzi, hogy az állítás a másik személy megerősítésére szorul. E versszak leírása
koherensebbnek tűnik, mintha a múlt összeállhatna egy történetté, míg a jövő az előző
versszak szerint annyira bizonytalan, hogy csak a semmi metaforáival lehet beszélni róla.
Itt több konkrétumra utaló szó (’mozdonyforgató dob’ vagy az ’állomásépület’) eleveníti
fel egy pályaudvart képzetét. A szöveg itt is metapoétikai eszközökkel értelmezi saját
megcsináltságát. A hangsúlyozottan szubjektív, egy impresszionisztikus hangulatiságot
megelevenítő leírás nosztalgikusan hat, amit a szöveg ki is mond a paradox viszonyulást
állító mondatban: „Még ott a régi, sárga állomá- / sépület (sic!), avult, működő
nosztalgiákkal.” A nosztalgia maga egy érzelmileg átitatott, a múltbeli viszonyokat
általában túl pozitívan, ezért egyoldalúan láttatott jelenbeli konstrukció, amely valójában
inkább azt fejezi ki, hogy az illető elvágyódik a jelenéből, s olyan viszonyokra vágyik,
melyeket a jelenben a múltnak tulajdonít. Vagyis a nosztalgia tulajdonképpen úgy
működik, mint a múlt bármilyen más konstrukciója, csak a nosztalgia határozottan
szubjektív, pontosabban önkényes, míg egy alapos történettudományi kutatás objektivitásra
tarthat igényt. „A mozdony ráállt és megfordult vele, mint egy táncoló elefánt.” hasonlat a
cirkusz világába kalauzol, ahol a képiség játékossága üdítő kilengésnek tűnik az építkezés
hétköznapi témájának leírása során. De ez is csak kilengés marad, mint az ironizált
értelmezés összes többi poétikai megoldása, vagyis e versszakban a múlt koherens
megelevenítése, az impresszionista hangulatiság, az érzelmek nyomatékos jelenléte és a
romanticizáló metaforák, pl. ’gőzbodor’. A versszak végén a lírai én értelmezői-szemlélői
perspektíváját is felülírja a szöveg, ami intertextuálisan felel Rilke Der Ball című híres
versére: „und den Spielenden von oben / auf einmal eine neue Stelle zeigt, / sie ordnend
wie zu einer Tanzfigur…“.273 Nemes Nagy perpektívaváltása ettől abban különbözik, hogy
a „felülről nézd” felszólítása nemcsak a vertikális, hanem a horizontális tengely látványát
is egyesíti: „És a / sínek meg a talpfák éjszaka (ezt felülről nézd, a / hídról), ezek a
derengő, mennyei lajtorják a víz- / szintes végtelenbe.“ A képiség utolsó elemeivel az
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eddig talán elképzelhető helynek – az átépítés helye – térbeli meghatározottságát felváltja a
térbeli

meghatározatlanság

indifferenciája,

mely

a

térbeli

tájékozódási

pontok

megvonásával, vagyis a két dimenzió, a ’vízszintes végtelen’ és a ’mennyei lajtorják’
kifejezés implikálta tengelyek összekapcsolásával a tér teljességét ragadja meg. De ezt is
visszavonja a zárójel és a betoldott felszólítás „(ezt felülről nézd, a / hídról)“, mert ez
fikció, ami csak emberi perspektívából gondolható el.
A végtelen érzékeltetése után egy felkiáltó mondat téríti vissza a fiktív ’te’
névmással megszólított személyt és a gondolatmenetet arra a helyre, amelyről végre
kiderülhet, mi is az, vagyis talán elhangozhat végre az a név, ami egy jelentés segítségével
referál a valóságra: „nézd meg mégegyszer (sic!) az / építési területet.“ A hely neve,
amelyet eddig a leírás számtalan értelmezői gesztussal próbált megközelíteni, elhangzik, de
most a cselekvés (’nézd meg’) megismétlésére való felszólítás ássa alá ezt az egyértelmű
viszonyulást, hiszen eddig az ábrázolt szemléletben nem bontakozott ki egységes látvány,
amit meg lehetett volna nézni, s ezért a dolog valódi identitása nem volt felismerhető, s
talán ezért sem hangzott el a dolog neve. Ismét egy magyarázat következik, amely
pragmatikailag a magyarázkodás attitűdjét veszi fel az ’úgy értem’ bevezetéssel. A
versszak tulajdonképp csak felszólító mondatokból áll. A következő felszólító mondat
ereje kisebb a ’próbálj meg’ igealak jelentése miatt. Ez a felszólítás is az objektiváció
elhatárolódó, külső pozícióját imitálja, aminek metapoétikai funkciója is lehet. Ha az
ember elveszti kapcsolatát a dolgokkal, akkor a jelen pillanathoz való viszonya is sérül. S
ha az ember a jelen pillanatban az emlékezés terhe, a jövőre vonatkozó tervek vagy
félelmek miatt nem tud maradéktalanul részt venni, akkor a jelenlevő dolgokhoz való
viszonya is megsérül. Az Egy pályaudvar átalakítása című versben a jelentések nem
rögzíthető változása idézheti elő, hogy csorbuljon a jelenléthez való teljesértékű viszony.
Nemes Nagy Ágnes több versében – akárcsak Rilke – tematizálja a jelenlét fogalmát. Az
olvasói tudati mozgás irányításán pedig szintén Rilke, a „Wie-Dichter”274 hatása érhető
tetten. Az Egy pályaudvar átalakítása című versben tehát az értelem lezárhatatlan
generálódása miatt sérülhet a szemlélő valósághoz való viszonya. Mi a helyzet az
olvasóval? Amikor valaki azt olvassa, hogy „a történés táblái / közt próbálj meg
visszatalálni arra, amely jelen- / létnek nevezhető.”), akkor számára e vers poétikai
jelhasználata miatt a jelenléthez szükséges koordinátákat csak egyetlen dolog biztosíthatja,
mégpedig maga a szöveg, az írás képe, a betűk és a könyv materialitása, amely a szeme
274

„Rilke war ein großer WIE-Dichter. […] – nun gut, Rilke konnte das, aber…“ = Gottfried BENN,
Probleme der Lyrik = UŐ., Sämtliche Werke, 6. kötet, szerk. Holger HOF, Klett-Cotta, Stuttgart, 2001, 18.
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előtt van. Vagyis a jelenlét relacionális fogalom, mert a jelenlét a térben észlelt dolgokhoz
mért időbeliség függvénye. Itt azért nehéz ’visszatalálni’ a jelenléthez, mert az értelmezői
gesztusok elbizonytalanították a térbeli, s ezzel együtt az időbeli orientációt. A ’jelenlétnek
nevezhető’ kifejezés már maga utal a közvetettségre, mégpedig arra a távolságra, amit a
megnevezés mediális átformálása és utólagossága okoz. Ezt nyomatékosítja a feltétes mód
jele. A következő mondat pedig a megtekintés tevékenységére szólít fel, ami a többi
érzékhez képest közvetettséget feltételez. A kijelentés a távolítás-közelítés között
ingadozva az átépítés helyéhez képest most távolabbi helyet nevez meg, de ezt a versben
először előforduló (tulajdon)névvel teszi, ami egyértelmű referálásnak tekinthető. A
’Vérmező’ szót sokan ismerik, s tudják, mire referál, s azt, hogy a megnevezett dolog hol
van. A ’Vérmező’ szó így metonimikusan Budapestre is utal. Másrészt ez a szó az átépítés
helyét is megadja, hiszen a fővárost ismerő személy tudja, hogy a Vérmező közelében a
Déli pályaudvar található. A Vérmező szó jelentése ebben a versben, s a vers e pontján
átalakul, mert a tulajdonnév nemcsak referál, hanem az átépítés helyét is megadja. Sőt, a
’Vár’ szó jelentése is csak a ’Vérmező’ szó miatt lesz egyértelmű. A ’Vár’ szó ugyanis a
nagybetűs írás ellenére sem pontos megjelölés, hiszen a vár szó köznév is. A ’Vár’ főleg a
budapesti lakosok számára jelöli a budai várnegyedben lévő várat. Vajon a ’Vérmezőt’ és a
’Várat’ csak a közösség által ismert jelentések alapján tudjuk azonosítani? A versszak záró
képe kiegészíti ezt az emlékezés kérdésével. Itt olyan hajlatról van szó, ami minden domb
alatti völgyet megnevezhet. Az az olvasó, aki tudja, hol van a Vérmező és a Vár, az e hajlat
leírásakor feltehetően a Várdomb nyugati oldalát képzeli el. A versszak, amely jelzéseivel
a kollektív tudást és az individuális emlékezést is stimulálja, tulajdonképp egy képleírást
imitál, amit hangsúlyoznak a látás felszólító módú szinonimái: ’nézd meg’, ’tekintsd meg’,
’figyeld meg’ és ’vedd szemügyre’. A versszak záró akkordja metapoétikai kommentárként
meg is fogalmazza ezt a poétikai intenciót: „Most éles a kép.” Ez a korábbi fényképezős
motívumra adott válaszként is érthető: „De egy jó lencse már rögzítené.” A versszakban
leírt ’kép’ nem fénykép, hanem egy retorikai alakzat betűkkel leírt neve, amely olyan
jelenséget nevez meg, ami az (irodalmi) nyelv médiumában jön létre. A ’kép’ szót tehát az
irodalmi nyelv e versszakban teremtett szemléltetésének metaforájaként is olvashatjuk. E
poétika tulajdonképp a ’kép’ szónál is ironizálja a referencialitást, mert a vers eddigi
versszakai közül valóban itt bontakozott ki a legpontosabb kép, pontosabban jelentés, de
abban a pillanatban, amelyben az olvasó felidézi ezt a látványt, ott csupán a kissé
semmitmondó és többértelmű ’kép’ szó áll, amely csak az előző sorok jelzéseivel tud egy
bizonyos képre referálni. Ráadásul a versszakban leírt dolog az emberi tekintet vezetése
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miatt inkább tudati átélést eredményez, míg egy képpel rögzített látvány mediális
(művészi) megformálást és időtlenséget feltételez. Míg az előző versszak nosztalgikus
hangneme valószínűleg a volt pályaudvart idézte fel, addig ez a versszak az építési terület
fekvését és környékét, aminek koordinátái olyan pontosak, hogy a környezet leírása magát
a referenciálisan is azonosítható átépítést és a pályaudvart is megjelölte, ami még
manapság is létezik az olvasáson kívüli valóságban.
Az emlékezést tematizálja a következő versszak is: „Ugye, emlékszel, amikor
befejezték?” – kérdezi a lírai én önmagától, az olvasótól vagy egy fiktív
beszélgetőpartnertől, bár az utóbbi versbeli jelenlétére nincs egyértelmű bizonyíték, s így a
vers inkább monológnak tűnik. A kérdés olyan dologra utal, amiről eddig nem volt szó,
vagyis a jövőben befejezett állapotra, amennyiben még azonosítható és elkülöníthető
egymástól a múlt, a jelen és a jövő. A versszak több kérdő mondatot is tartalmaz, s az
azokat követő kijelentő mondatok válaszként is értelmezhetők, bár szintaktikailag
hiányosak, s ezért grammatikailag nem tekinthetők teljes értékű állításoknak. Ez a szakasz
inkább felsorolásnak tűnik, mely pragmatikailag úgy hat, mintha valaki a kész épület
előnyeit kétkedve ecsetelné. A technikai progresszió – akárcsak az első négy versszakban –
így ismét kritikus fényben jelenik meg.
Az utolsó előtti versszak az emlékezetből hívja elő a vers eddig említett képeit. Ezt a
poétikai zárlatot Bárdos így jellemzi:
Az ismétlés különleges funkcióhoz jut a Pályaudvar… befejezésében. A záró kérdések
egyfajta kódává alakulnak: korábbi mondatrészletek kimerevített ismétlése mindegyik.
Ez a lezáró összefoglaló eljárás nem új Nemes Nagy Ágnes lírájában: kötött verseiből
emelte át a prózaversbe.275

Az ’emlékeztetés’ nem a szöveg, vagyis íráskép által meghatározott sorrendben,
tehát nem kronológiai sorrendben történik, hanem az emlékeztetés módusza a vers képeit
váltogatva időbeli önkényességet szimulál. Ez úgyis érthető, hogy az emlékezés nem a
megtörtént események kronológiáját követi, hanem más, önkényesnek tűnő okok –
különböző tudati mechanizmusok – alapján működik. A záró strófa mindössze egyetlen
kérdésből áll, s olyan dologra – a megnyitás – utal, amiről ugyan már volt szó a versben, de
a szövegtörzs idejéhez képest az csak a fiktív vagy befejezett jövőben történhetett meg:
„Te ott voltál a megnyitáson?” Az Egy pályaudvar átalakítása című vers végén tehát az
emlékezés témája dominálja és zárja le a verset. Itt az emlékezés csak egy dialogikus
275
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közegben jöhet létre, habár nem nyilvánvaló, kire vonatkozik a ’te’. Tulajdonképp az sem
bizonyos, hogy a tudat előhívja a múltból a képeket, hiszen a ’te’ sose válaszol. Az
emlékeztetés gesztusa mégis arra az optimista véleményre vezethető vissza, hogy érdemes
foglalkozni a múlttal, s érdemes gondolkodni azon, miként lehetséges emlékezés. Ez a
posztmodern irodalomban már nem egyértelmű, s több posztmodern szöveg épp azt
tematizálja, miért nem lehetséges az emlékezés, illetve miért illuzórikus azt gondolni, hogy
az emlékezéssel vissza lehet térni a múlthoz.
A Nemes Nagy-szakirodalomban például Bárdos László, Hernádi Mária276 és Schein
Gábor foglalkozott ezzel a verssel. Bárdos szerint ez a szöveg az átmenetiség poétikai
alakzatait hozza létre, miközben „az értelmezés mint folyamat, és mint a nyelvi
megközelítés változatossága” kerül előtérbe, míg a vers összességében véve a
meghatározást

ironizálja.277

Ez

utóbbi

megállapítást

gondolja

tovább

Schein

nyelvhasználati és -elméleti megfontolások tükrében: A „meg-nem-nevezhető nyelven
kívüli valósága helyett az elbeszélhetőség kérdései, az elbeszélés nyelvi mozgásai, illetve a
referencialitás esetlegessége (N.N.Á. szavával: „a viszonylatok”) kerül a költészet
homlokterébe. Ez a beszéd végképp lemond az azonosságok lehetőségéről is.”278 Mivel
továbbra is eldöntetlen, hogy kire vonatkozik a ’te’, ezért Schein megállapítja: „Így a
beszélő, a megszólító és a megszólított én az abszolút szubjektivitás terét alkotja meg,
amely az olvasás implikált mozgásait is magában foglalja.”279 Vajon mit jelent az
„abszolút szubjektivitás tere”, s mi köze van az objektivitáshoz vagy az általános
érvényhez? Egy korábbi helyen Schein ezt írja:
A pályaudvar átalakításának ideje nem a jelen, hanem az idő teljessége. A
soknézőpontúság itt már nem a térben érvényesül, hanem abban a dimenzióban,
amelyben egy dolog létezése valóban értelmezhető. A szemlélet a múlt (budai Vár), a
jelen és a jövő (ld. ötödik szakasz) totalitásából hívja elő a jelentéseket úgy, hogy a
dialogikus értelmezés befejezhetetlen folyamat maradjon.280

276

Hernádi Mária ezt a verset Az utca arányai és a Villamos-végállomás szövegekkel együtt filozofikus
prózakölteményeknek nevezi. Hernádi szerint ezek a szövegek egyrészt filozófiai alapkérdéseket
tematizálnak (lét és nemlét, szükségszerű és esetleges és a tér és idő viszonya), másrészt az átmenet
jelenségét viszik színre. „A filozofikus prózakölteményeket az alakulásban és változásban lévő, a két
megnevezhető állapot közötti megnevezhetetlen problémája foglalkoztatja.” (HERNÁDI, i.m., 130-138,
különösen 132.)
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Schein abból indul ki, hogy a szavak vagy kisebb szintaktikai egységek szintjén
értelmezhető referencialitás e versben nem működik, de ezt a versben érzékeltetett „idő
teljessége” ellensúlyozza, s így mégis létrejöhet a jelentés.
Az interpretáció abból indult ki, hogy az „értelmezés iróniája” (Bárdos) és a
„referencialitás esetlegessége” (Schein) ellenére is létrejön a jelentés. Ennek azonban
véleményem szerint nemcsak az az oka, hogy a szöveg ideje „az idő teljessége”, hanem az
is, hogy maga a jelentés nem értelmezhető egyedül a metaforicitás vagy a szintagmák
referencialitása kapcsán, amit maga a vers is demonstrál. A mindenkori jelentés nem
egyetlen értelmezői aktusban, s nem is pusztán a verbális nyelv világán belül jön létre. A
jelentés létrehozása vagy megértése nagyon bonyolult dolog,281 aminek egyrészt szövegen
kívüli, kulturálisan meghatározott összetevői, másrészt nem nyelvi elemei (emlékezés,
intelligencia, mimika és testbeszéd észlelése) is vannak. A Nemes Nagy-szövegben a
jelentés szövegen kívüli meghatározottságát a ’Vérmező’ szó versbeli jelenléte példázza,
ami csak azért képes egy Budapestet ismerő ember számára megadni a pályaudvar
identitását (Déli pályaudvar), mert a ’Vérmező’ a vers világán kívüli jelentéseket vagy az e
jelentésekről való individuális tudást is bevonja az olvasói értelmezésbe. A jelentés nem
nyelvi meghatározottságát a szöveg az emlékezés (memória) tematizálásával érzékelteti,
ami nem csak nyelvi jelenség, hanem biológiai is. Az emlékezés képessége, amivel
felidézünk vagy a rövid távú memóriánkban tárolunk szemantikai szegmenseket, teszi
egyrészt lehetővé, hogy az epikus vers képi mezői létrehozzák az átépítés narratíváját,
másrészt azt, hogy az ismétlődő szemantikai mozzanatok által a szöveg végén létrejöjjön
az idő teljességének az élménye.
Mivel a ’Vérmező’ csak akkor adja meg a ’pályaudvar’ köznévvel együtt az egyedi
létező mibenlétét, ha az olvasó ismeri a fővárost, és tudja, mit jelöl a ’Vérmező’
tulajdonnév, ezért a szöveg az olvasói individuális tudás függvényében más-más
értelmezést eredményez. Bár a mindennapok telis-tele vannak ilyen értelmezési
különbségekkel és/vagy félreértésekkel, a megértés mégis lehetséges.282 Ennek elsősorban
az az oka, hogy a normatív nyelvi jelentés tényleges és természetes közege az élő és
281
Peter Bieri elme- és nyelvfilozófus 1995-ben az egyes kognitív képességek kutatási eredményeit
összehasonlítva ezt írja: „Ferner sind die Verstehenslücken dort besonders groß, wo Bewußtsein durch
Sprache bestimmt ist; denn weder ist klar, wie das für Sprachverstehen erforderliche Kontextwissen in einem
System repräsentiert sein kann, noch gibt es Einigkeit in der Frage, was semantischer Gehalt eigentlich ist
und wie er biologisch realisiert sein kann.“ (Peter BIERI, Was macht Bewußtsein zu einem Rätsel? =
Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie, szerk. Thomas METZINGER, Paderborn, 20055, 63.)
282
Nemes Nagy Ágnes erről a kérdésről így vélekedik: „Vagyis abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy
gyakorlatilag kitűnően megy a dolog az emberi rációval meg a nyelvvel is – csak éppen elvileg válik mindez
egyre képtelenebbé.” (NEMES NAGY Ágnes, A nyelv válságáról = UŐ., Az élők mértana, 1. kötet, 13.
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folyamatosan változó közösségi nyelvhasználat egy-egy interszubjektív meghatározottságú
beszédaktusa,283 s nem olvasó és szöveg hermetikus értelmezői tere. A kontinentális
tradícióból érkező Manfred Frank szavaival ez így hangzik:
Ezért is téves a beszélgetés effektusainak minden olyan leírása, amelyik az egyes
szubjektumot teszi meg ama színtérnek, ahol – a beszélgetés által – (valamely motivált
életösszefüggés értelmében) kontinuitás keletkeznék; maga a beszélgetés
interszubjektivitása, mint olyan, az, ahol a jelentés képződik; azaz, ami egy beszéd
értelmét szavatolja, az sem nem az individuális jelkészlet („trésor”), amellyel egy
szubjektum rendelkezik, sem nem „egy önmagában szemlélt nyelv” grammatikája
(mint a beszédhasználatok összességének individualizációja), még csak nem is az
önállósult „hagyománytörténés”; hanem a Másik válasza és megértése az, ami dönt
erről az értelemről, éspedig mindig fenntartással és átmenetileg, mert a beszélgetés
mindig nyitott s csupán végzet vagy erőszak vethet neki véget.284

5.3. Az abszolút tér lebontása – Az utca arányai
Az abszolút tér konstrukció, ami a valóságban nem létezik. Ennek a felismerésnek
különböző civilizációtörténeti állomásai vannak, például Kopernikusz heliocentrikus
világképe, Leibniz relacionális térfogalma, Kant nem empirikus térfogalma, a
relativitáselmélet vagy azok a 20. századi elméletek, amelyek a térészlelést a saját testre
vezetik vissza.285 A gyakorlat mégis mind a mai napig sok esetben feltételezi a mérhető,
abszolút teret. Erre azért van szükség, mert ez lehetővé teszi a mindennapi orientációt, s
azt, hogy az emberek kommunikáljanak a világ konkrét, fizikai kiterjedéssel bíró dolgairól.
Mivel az abszolút tér konstrukció, ezért nincs köze egzisztenciális kérdésekhez,
például ahhoz, hogyan éli meg az ember a teret. A genuin térészlelés nem objektiválható,
mert a teret egyrészt saját testünkkel észleljük, másrészt a teret reprezentáló jelentésekhez
emocionális tartalmak is kapcsolódnak. Az utca arányai az objektivitást kifigurázva az
egyedi létező szuverenitását hirdeti, amit a tudomány nem tud, bár nem is akar
megragadni.286 A versben az emberi objektivitást az arány motívuma és az értelmetlen,
didaktikus retorikai foszlányok képviselik, s az antropomorf szemlélet csak a vers végén, a
macska, a nem emberi egyedi létező szemlélésében rehabilitálódik, amit a többjelentésű
’megérint’ ige fejez ki. A versben azt vizsgálom, milyen retorikai és stilisztikai
283

Ehhez a kérdéshez lásd még a dolgozat bevezetőjét.
Manfred FRANK, A nyelv uralhatóságának határai. A beszélgetés mint a neostrukturalizmus és a
hermeneutika különbségének színtere, ford. KULCSÁR SZABÓ Ernő, Literatura, 1991/4, 359.
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Ehhez a témához lásd a disszertáció testiségről szóló fejezetét.
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Hernádi erről a versről ezt írja: „A szövegben végül sem az esetleges, sem a szükségszerű nem kap
prioritást, a vita eldöntetlen marad. (HERNÁDI, I.m., 147).
284

138

megoldások teszik lehetővé az objektivitás kritikáját, s miként készíti elő a szöveg
felépítése a vers zárlatának mondanivalóját.
Az összes többi epikus vershez hasonlóan ez is köznyelvi fordulattal kezdődik.
Akárcsak a De nézni vers, ez is a ’de’ szóval kezdődik: „De a részletek, a macskák.”287 Az
elvont címre már felel is az ellentmondást bevezető szó és a ’részletek’ értelmezői gesztusú
pontosítása: ’a macskák’. Míg a részletek alapvetően összeegyeztethetők egy arányosságról
szóló beszéddel, addig az élő és mozgó állat már nehezebben. Nemcsak a macska, hanem a
megszemélyesített villamos is ’él’, melynek mozgását két hasonlat szemlélteti. A lírai én
saját retorikájára is reflektál, s a hasonlatok érvényességéről ezt állítja: „aholis a hasonlat
nem hasonlat, csupán ugyanegy törvény másik arca.” Ez azonban egy újabb hasonlat,
amely azt állítja az előzőről, hogy a hasonló és hasonlított mögött ugyanaz a törvény
húzódik meg. A beszélő fizikai vagy matematikai kategóriákat sorol, amelyekről azt állítja:
„Ez látható az utcán.” Ez nem túl meggyőző, hiszen ezekkel csak a létezők elhelyezkedését
és mozgását szoktuk leírni. A második versszak megmagyarázza ezt az önkényesnek vagy
furcsának tűnő állítást. Az „esetlegest lebontom” csak képzeletben vagy a matematika
absztrakt világában történhet meg. Majd olyan dolgokat nevez láthatónak, amelyek a
természetes

emberi

vizuális

és

bármilyen

más

érzékszervi

észlelés

számára

észlelhetetlenek. A ’levetkőztetem’ ige nevezi meg azt a folyamatot, amivel a beszélő
megfosztja a dolgokat a természetes külsejüktől, végeredményben identitásuktól, s e
dolgok individualitásától elvonatkoztatva hangzanak el olyan kategóriák, amelyek a dolgok
állítólagos lényegiségét adják meg. Mégis kétséges, vajon sikerül-e észlelni a platonikus
lényeget. Egyrészt azért, mert a felsorolt dolgok nemcsak egyedi dolgokat neveznek meg,
hanem egyre absztraktabb fogalmakat, másrészt a megragadható kategóriákról is kiderül,
hogy ezek is csak segédkonstrukciók, amik szintén elkendőznek valamit: „A törvény
láthatatlan. Ez látható.” Vajon mi látható? Nem egyértelmű, mire vonatkozik a versszakot
lezáró kijelentés, mert nemcsak a segédfogalmakra vonatkozhat, hanem elvonatkoztatott
értelemben, a ’belát’ vagy a ’megért’ szavak szinonimájaként arra is, hogy „a törvény
láthatatlan”. A szöveg tanító jellegű, mintha természettudományos okítást imitálna.
A következő versszak első, grammatikailag helytelen mondata az előző versszak
utolsó mondatának kiegészítése is lehet, mintha a két versszak közötti szünet arra utalna,
hogy valaki gondolkodik, s csak rövid szünetet tartott, mielőtt eszébe jutott volna a
következő gondolat. A magyarázó attitűd, például az „Úgy értem:” főmondatban az
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objektivitás látszatát kelti, mintha a vers tételszerűen és általános érvénnyel vezetne le egy
argumentációt. Az objektivitás látszatát tartja fenn a logikus érvelés imitálása, míg a
harmadik versszakban a szemantikai értelem pont ennek a látszatnak mond ellent.288 Nem
tudni, hány törvényről van szó, s az se biztos, hogy a fent említett törvény azonosítható-e
bármilyen törvényértékű meghatározással. Az absztrakciót megjelenítő matematikai
fogalmak és összefüggések metaforákká alakulnak: „metszőpontok csillagai ragyognak, s a
belőlük / kinyúló pályák, kondenzcsíkok egy kékszínű / képzeletben.” Így e versszak
inkább az objektivitás paródiájának tűnik. A versszak végén a szöveg maga is denotatívan
kimondja az objektivitás lehetlenségét, ami szintén didaktikusan hat, de itt a vers kárára,
mert a szöveg ezzel a poétikai megoldással veszít esztétikai értékéből: az univerzális térre
vagy univerzumra vonatkozó törvényszerűségekről kiderül, hogy azok csak a képzelet
termékei. Itt végleg elmosódik a határ az objektivitás és a szubjektivitás között.
Pontosabban nem tudni, hogy az objektivitásra való igényt valóban a szubjektív észlelés
ássa-e alá, vagy az objektivitás paródiája mögött inkább önkényt kell értelni. A logikai
gondolkodást mímelő, magyarázó stílus azonban folytatódik, s a lírai én kis eltéréssel
megismétli a szöveg első mondatát. A ’mondom’ szó megerősítése arra utal, hogy az illető
bízik szavai meggyőző erejében, s van oka arra, hogy megismételje a tulajdonképp
érthetetlen kifejezést. Visszatekintve a vers első három szakaszára megállapítható, hogy
eddig kevés olyan motívum fordult elő a versben, ami az utca jelentésmezejéhez
kapcsolódna. Továbbra sem világos, miért épp a macskáknak lenne közük a részletekhez, s
miért pont az utca szó szerepel a címben. Egyelőre csak az derült ki, hogy az arányosság
témája adja a szöveg szemantikai gerincét. A szemlélő-gondolkodó lírai én pedig a feltűnő
’levetkőztetem’ igével próbálja megragadni a (megragadhatatlan) arányokat, melyekről
azonban kiderült, hogy a képzelet produktumai.
A negyedik versszak a törvényhez méri a macskákat, mintha lenne bennük olyan
közös vonás, ami lehetővé teszi ezt a hasonlítást. A macskák lényét először három
metaforikusan összetett kép érzékelteti, amelyek tulajdonképp távol állnak az állathoz
kapcsolt általános nézetektől. E trópusok a gyengeséget, a passzivitást és a természeti
erőknek való kiszolgáltatottságot szemléltetik. A macskák e poétikai jellemzése
meglehetősen különbözik a korábbi versszakok magyarázó és pontosságot imitáló
stílusától. Ez a tömör poétikus stílus a következő mondatokban felszakadozik, majd nagy
dimenziókat érzékeltető, immár geológiai egységek listája következik, amelyek állítólag a
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macskák, illetve a metaforákkal érzékeltetett állapotok hátterét vagy alapját adják meg. Így
ez a koncepció az első versszakok szemantikai struktúrájára emlékeztet, ahol a
matematikai kategóriák képezték az ’esetleges’ hátterét. Az egész versszak felsorolás,
melyben egyetlen ige (’mondom’) van a versszak elején. A névszók gyűjteményét azonban
megszakítja egy-egy határozószó, s így a mondatok az állítmányként is funkcionáló
névszókkal kijelentésekké egészíthetők ki. Ennek ellenére a versszak nem ad koherens
narratívát, s a szöveg határozottan lírai jellegű. A sorozat így helyzetképnek tűnik, de ez is
átfordul absztrakt leírássá, amely egy számsort megidézve mindenféle képiséget
ellehetetlenít. E számsor mértékegységek enumerációja a versszak végén, amelyekkel
különböző anyagokat vagy létezőket mérünk: távolságot, térbeli kiterjedést, időt, energiát
stb. A mértékegységek vagy mércék különböző fajtái után két művelet neve szerepel.
Minél absztraktabb dolgokról van szó, annál jobban sérül a koherencia. Így a szakasz
kohéziójáért elsősorban a ritmika felel.
A következő versszak is az érvelés koncepciójának szókincsét imitálja: „Világos
ez.”, szól az első állítás, ami továbbgörgeti a stílus és az ellehetetlenített narratíva
szembeszökő ellentmondását. Az ’olyan áttetsző’ ismétlődő szintagma az utcán lévő
dolgok milyenségét emeli ki. De nem biztos, hogy ez a jelző a dolgok identitására
vonatkozik, hiszen ez csak a szemlélő észleléséről árul el valamit. Ráadásul olyan
dolgokról állítja ezt, amelyek nem áttetszőek, vagyis az ‚áttetsző’ szó legfeljebb
metaforikus értelemben értelmezhető, mely ebben a kontextusban azt jelentheti, hogy
átlátható vagy érthető. A „filmbeli áttűnéssel” is arra utalhat, hogy az áttetsző világ mögött
is van valami más, itt „egy másik arc, egy másik ég.” Pontosan nem tudni, mi van a világ
mögött, hiszen egyrészt két dolgot is említ a szöveg, másrészt mindkét szó határozatlan,
vagyis lehet belőlük több is. Ráadásul még meg sem mutatkozott valódi identitásuk a „már
élesednek” kifejezés szerint. Nem létezik tehát a platonikus világ, hiszen minden világ
mögött van egy újabb. A világ lényegiségét tehát nem az ideákban kell keresni. Az utolsó
mondat ha-akkor típusú feltételes móduszú állítása továbbra is érvelést imitál, mintha még
lehetne érvelni egy tézis bizonyossága mellett: „Ha lefejtem az esetlegest…”. A következő
két tagmondat képisége ugyanazt a szemantikai ellehetetlenítő poétikai megoldást mutatja,
mint a kései Nemes Nagy-költészet sok más verse. A fekete szín vagy háttér identitását
jelentősen befolyásolja a birtokos, a ’csillagtérképek’ szó. Ezt a metaforikus kifejezést
vesszővel

elválasztott

tagmondat

követi,

ami

legfeljebb

a

főmondat

további

kiegészítéseként értelmezhető. A lexikális jelentés miatt a képiség József Attila
Reménytelenül című versére emlékeztet.
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A ’mögött’ teréhez képest a következő versszak az ’előtér’-ről szól, amelynek
metaforája „a szegények bibliája”. A szóismétlés hangsúlyozza, hogy a bibliához
hasonlóan az előtér csak képekből áll, s a versszak ezután bibliai jeleneteket és egyes
jelenetek részleteit említi. A részletek ismert bibliai motívumok, amelyek akár teljes bibliai
történeteket is felidézhetnek. A felsorolás utolsó eleme Nehémiás, ami az egyetlen
személynév a versszakban. Az Ószövetségben Nehémiás könyve beszéli el, hogyan építette
és szervezte újjá Nehémiás Jeruzsálemet. A versszakban a név után a zárójelben lévő
megjegyzés összekapcsolja a bibliai történetet a versen végigvonuló szerkezetmotívummal.
E kiegészítő funkciójú kijelentés újabb metaforákkal egészíti ki az egész szöveget átszövő
témát, vagyis azt, hogy a háttér, a váz vagy az egység elválaszthatatlan a felszíntől vagy a
tartalomtól.
Az utolsó előtti versszak egy sóhajszerű felkiáltással kezdődik, ami bizonytalanságot
sugall. A versben először hangzik el az első szám első személyű névmás, ami
hangsúlyozza, hogy a lírai beszéd most nem a világra vonatkozik, hanem a beszéd
alanyára: „De hát… De én. Csak egyet. Egyszer. Egyetlen / macskát elmesélni mégis, egy
szinte következ- / mények nélküli macskát, amint keresztülvág az / utcán…”. A vers eddigi
magyarázó, objektivitást imitáló stílusától élesen eltér ez az óhajtó mondat. Az óhaj tárgya
– az utcán átvágó macska – egy eseményláncnak felfogható narratívumként hangzik el,
ami szintén eltér a korábbi versszakok lírai jellegétől. A macskáról szóló leírás egyre
konkrétabb. A „következmények nélküli macskát” kifejezés olyan absztrakciós vagy
reflexiós szintet feltételez, ami a versszakban fokozatosan eltűnik, először a járás
szemléltetésével, majd a macska testének és mozgásának kihangsúlyozásával, s végül az
utcai látvány megemlítésével. A szövegben alig fordul elő élő dolog, míg e versszakban a
macskán kívül a fatörzs is a bioszférát képviseli. A korábbi metaforikus jegyzékekhez
képest ez az egyetlen hely a versben, ami narratívumként elbeszélhető vagy elmesélhető
lenne. De ez is bizonytalan, mert az ’elmesélni’ szó a versszak elején pusztán főnévi
igenév, amelynek módusza eltér a korábbi szakaszok kijelentő módú igéinek
határozottságától. Az eltűnő macskát a zárójelben lévő metaforikus kifejezés jellemzi:
„(néma függetlenségi kiáltvány)”. A többi versszakhoz képest itt megváltozik a konkrét és
absztrakt utalások viszonya, mert itt az elvonatkoztatott értelem zárójelben van, míg a
leírás konkrét, és kiemeli a macska egyediségét. Schein az egész Nemes Nagy-életmű
tükrében ezt írja erről a szövegről:
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Az utca arányai részben dekonstruálja a korábbi metafizikus gondolkodást, és a
létezés peremén már egy új szemlélet alakítja a szöveget, amely már nem a láthatónál
alapvetőbb ontológiai törvényszerűségeket keresi, hanem a múlékony egyedit.
A perem szemlélete felbontja a korábbi arányokat, a részleteket keresi. A kései
prózaversek nyelve nem egy az eddigiektől merőben eltérő paradigma jegyében fogan,
hanem annak kétségeiben és tarthatatlanságaiban. A kritikai attitűd szükségszerűen
dialogizálja a versek terét, ahol azonban a nyelv maga képtelen intencionáltság, s
ezzel együtt csalás nélkül megközelíteni valamit, „egy szinte következmények nélküli
macskát“. A metafizikus nyelvi hagyomány nem tudja a minden pillanatban változó
egyest önmagában, az idő ellenőrizhetetlen játékaként szemlélni.289

A verset háromsoros versszak zárja. A macska feltehetőleg még visszanézett, mielőtt
eltűnt, s ez a tekintet megérinti a személyt: „Csak messziről érint / meg – végső mozdulat –
két szeme orgonazöld / levelével.” A vers felépítése által kiemelt poétikus hangvétel és az
’megérint’ igekötős ige az emocionális érintettséget hangsúlyozza. A ’végső’ jelző
visszavonhatatlanságot és elmúlást jelez, s a tekintet metaforikus kifejezése („orgonazöld
levelével”) nyugalmat és harmóniát sugároz. Az arányok hideg, okoskodó és értelmet
nélkülöző, hosszú leírása tehát ebben a képben csúcsosodik ki. A macska olyan egyedi
létező, amit nem lehet számokkal és általános érvényű törvényszerűségekkel megragadni.
A személy azért vágyik erre a macskára, mert ez van rá hatással.
Az egyediség poétikai tematizálásán kívül tehát itt az emocionalitásnak is nagy
szerepe van, ami szintén új jelenség a kései Nemes Nagy-lírában. Így e líra két okból is
elbúcsúzik a tárgyias-objektív szemlélettől: a hagyományos metafizikát jelentőségében
felülíró egyediség és az egzisztenciális téttel bíró személyesség kérdése háttérbe szorítja a
személytelenítés poétikai megvalósításának a törekvéseit.
5.4. Dialógus, emlékezés, nyelv – Villamos-végállomás
A Villamos-végállomás című szövegben egyedül az irodalmi nyelv medialitása teremti
meg a végállomás helyét, aminek így már nincs köze a konvencionális értelemhez
(’végállomás’-hoz), s emiatt az is bizonytalan, hogy a keresett dolog térbeli entitás-e. A
Villamos-végállomás a beszélt és az írott nyelvre, a kommunikáció működésére és a saját
médiumára (retorikára)290 hívja fel a figyelmet. A heterogén műfajjelölők jelenléte miatt
ezt a szöveget prózaversnek nevezem.
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A cím a magyar helyesírás szabályainak megfelelően kötőjellel tagolja a
többszörösen összetett szót, s az íráskép így kiemeli a két szó ’v’-alliterációját. Itt szintén
egy közlekedéshez köthető, mindennapi dolgot nevez meg. Az Egy pályaudvar
átalakításával szemben itt a városon belüli, sínen közlekedő szerelvény végállomásáról
van szó. A mindennapiságot a szavak hangalakjának zeneisége ellensúlyozza. A zenei
bevezetést egy első olvasatra nehezen érthető dialógus követi, ahol az egyes
mondatfoszlányokat gondolatjel vezeti be, mintha prózát olvasnánk. Ezek a mondatok
éppúgy bizonytalanságot vagy megszorító érvényű állítást fejeznek ki, mint több más
epikus vers, A Föld emlékei vagy az Egy pályaudvar átalakítása elején. Mintha
csodálkoznának a beszélgetőpartnerek, vagy értetlenkedve vennének valamit tudomásul.
Egy jelenlévő dolog helyreállításának a tényéről van szó, de a dolog kiléte bizonytalan, s
ezenkívül csak egyetlen tényszerű adat hangzik el: „a háború után”.291 A dolog
milyenségéről beszélnek, arról, milyennek tűnik a dolog az érzékelő-észlelő ember
számára. Bár a dialógusból nem lehet következtetni a személyek identitására, vagyis akár
monológ is lehet, a szöveg dialogikus szerkezete mégis egy kommunikációs helyzetet
sugall, ahol a beszédben alakuló jelentések vagy a beszédben létrejövő igazság nem lehet
önkényes, mert a dolgok jelentése nemcsak személy és az észlelt tárgy függvényében
alakul, hanem két személy, s az általuk érzékelt dolog hármasában. A helyszínt
„romterület”-nek nevezik, s azon tanakodnak, mióta áll így az építmény. A beszélgetésben
immár közlekedéstechnikai szavak fordulnak elő, amelyekben visszaköszön a prózavers
címének jelzése. Az épületen nyomokat próbálnak azonosítani, hogy a rombolás vagy az
elhanyagoltság okát megállapítsák. Az ’ágyúgolyónyom’ és a ’betonbunker’ szavak újra
bevonják a háború emlékét a diszkurzus jelenébe.
Ebben a prózaversben a nagy szemantikai egységek különállását nemcsak a
ritmikusan motivált szakaszos tagolás jelzi, hanem számok is, amelyek bevezetik a
versszakokat. A számok ezért úgy működnek, mint funkciójukra redukált címek. A
második résznek leíró jellege van, s a szöveg nem is jelöl dialógust. A leírás szubjektív
jellege miatt a szakasz monológnak tűnik. Az első sorok arról szólnak, miként helyezkedik
el a természetben a végállomás. A megszemélyesített természet csupa mozgás, amelyben a
villamos mintha vándorként jelenne meg: „A villamos befutott / egy völgytorokba, ment,
ment, egyre szűkülő / úton,…”. A geológiai szavak miatt a szemlélet nagy teret jár be, s e
tér dimenzióit jeleníti meg az absztracióba hajló leírás a „Fokozhatatlan végál- / lomás.”
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jelzős kifejezésben.292 A mesei narrációt idéző leírás e nagy teret egy szobához hasonlítja
(„kőszoba”), mintha a villamos hazaért volna. A lírai én kedvesen, kissé ironikusan
jellemzi az állomásépületet, mely egy letűnt kort, a 19. és 20. század forulóját idézi. A régi
villamosokat a lírai én „elavult szentjánosbogarak”-nak nevezi, ami szintén az irónia és a
nosztalgia határán billeg. A versszak egy kérdéssel zárul, amelyre a harmadik rész első
mondata felel. Bár e kérdés-felelet továbbra is monologikus beszédnek tekinthető, a
szakasz egy gondolatjelekkel jelzett dialógussal zárul. Így a szöveg egyelőre nem ad
fogódzót e kérdés tisztázáshoz. E versszak leírásának szimbolikája hangsúlyos, hiszen egy
kőoszlopokkal kijelölt bejáratról van szó, amin nem lehet bejutni. Az eltorlaszolt bejárat
mögött egy „ösvény” rejlik „benőtt, bi- / zonytalan kanyarral”. Tehát ez az út is járhatatlan,
mintha ez is végállomás lenne.
A következő szakasz leírásának helyszíne a várócsarnok, mely a mondat állítmánya
szerint ’szinte ép’. A szöveg eltérő poétikai stílusban jellemzi a várócsarnokot és a
környékét. Míg az előbbi idillikus, addig az épületet körülvevő sávban embertelen
pusztítás nyomai fedezhetők fel. A „terelőkorlátok tetemei” kifejezésben mintha a
terelőkorlátok valaha élő dolgok lettek volna, amelyek a szemlélet jelenében („talpfák
közti kőzúzalékra dőlve”) már az élettelen dolog funkcióját se tudják ellátni. Ez a
működési képtelenség vagy bénulás többféleképpen is megjelenik, mintha a dolgok is
meghaltak volna: a kábel rozsdás és a kőlépcső ingadozik. Több kifejezésben
(’kábelbokrok’) is elmosódik a határ az élő dolgok és a tárgyak között. A kőlépcső is
először mesterséges létesítménynek tűnik, de a következő tagmondat már monumentális
geológiai változásokra enged következtetni, mintha egy hegyoldal lépcsőzetes sziklafaláról
lenne szó. A nem emberi beavatkozást írja felül a „Kirobbantották.” egyszavas kijelentő
mondat, ami emberi pusztításra utal. A bunker szó ismét a háborút idézi, mely a benne lévő
szeméttel és a „Szabványméret.” kijelentés értelmének természetellenes pontosságával
negatív képet rajzol a technika világáról. Ez látszólag túlélte a háború pusztítását is, de ez
is céljavesztett dolog, akárcsak a kőoszlop vagy a terelőkorlát. A jelen idejű leírást a
szakasz második bekezdése cáfolja, melyet a „De hát…” köznyelvi fordulat vezet be. Az
ellenvetés kijelentő móduszú tagmondatokból áll, amelyek szintén a jelenre vonatkoznak,
de feltételezhetően a háború után harminc évvel későbbi időszakra. A viszonyítási pontnak
nevezett ’háború’ szó itt nem hangzik el, de a korábbi versszakok feltehetően befolyásolják
az olvasót. Az időhatározószókon kívül még két időbeliségre utaló kifejezés fordul elő a
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bekezdésben: „30 év előtt. Nem akkor vagyunk itt, hanem ekkor, 30 év és még valamennyi
után”. Bár a mennyiség nem betűvel, hanem arab számmal van megadva, ami a
matematikai pontosság objektivitását hangsúlyozza, az időintervallumok vonatkoztatási
pontjai deixisek, s az így létrejövő viszonylagosság végeredményben nem teszi lehetővé,
hogy

dátumokat

vagy

konkrét

történelmi

eseményeket

rendeljünk

a

bunker

felrobbantásához, a felújításhoz vagy a beszéd idejéhez. Az ellenvetés stílusa a kijelentő
módú igék és a mondatok rövidsége miatt kioktatónak tűnik, mintha ez a szólam
megtiltaná a másiknak, hogy felidézzen múltbeli eseményeket. Mivel a bekezdésben nem
alakul ki szemantikai összefüggésrendszer és narratív struktúra, ezért a tárgytalanná váló
felszólítás és okítás el is veszíti funkcióját, s a kioktató stílus értelmetlennek tűnik.
A következő versszak ismét a narratív szövegek jelzését használja a dialógus írásos
megjelöléséhez. A második és negyedik versszak is a kérdés-felelet típusú logika alapján
épül fel. A gondolatjellel jelölt párbeszédben a két ember arról beszél, milyen úton
közelítik meg a végállomást és az épületeket. Így a járás maga is a megközelítés
metaforája. Sőt, nemcsak a járás, hanem az „ú-kanyar” is. „– Ú-kanyart írtunk le.” –
hangzik a múlt idejű kijelentés a szöveg ötödik szakaszának a legelején, mintha itt már
visszafelé kanyarodnának a beszélgetőtársak, míg a szöveg lineárisan folyik tovább. A
szöveg továbbra is a vitatkozást imitálja, mintha két ellentétes pozíció hadakozna
egymással. A vita tárgya elsősorban az, hol van az állomás, hol van az ’ott’, s milyen úton
jutottak el az ’itt’-be. Maga az értelmezés is azt mutatja, hogy a pontos helymegjelölést
nélkülöző, az orientációról és ennek elvesztéséről szóló beszéd általában a konkrét
értelemről átbillen metaforikus értelmű beszédbe. A szakasz csupán néhány, részben
többször ismételt szóból áll, s köztük van olyan is, például az ’ott’ deixis, ami pontosan
körülhatárolható kontextus híján bizonytalan vagy metaforikus értelművé válik. A lírai
jellegű versbeszédben a ’végállomás’ szó is elveszíti konkrét, korábbi szakaszokban
jellemzett tartalmát, s a szó átvitt értelme kerül előtérbe. Ezzel a szemantikai változással
párhuzamosan a lírai én csak egy absztrakt leírásban tudja megadni a végállomás helyzetét:
„Úgy, hogy az ú gyújtópontjában van a végállomás.” A ’gyújtópont’ a robbantás visszatérő
motívumára is felel, ami az eltüntetés vagy pusztítás opciója a versben. Azért csak opció,
mert egyelőre nem tudni, mi mikor történt, s pontosan hol van a végállomás, s egyáltalán,
végállomásról van-e szó.293 Az is lehet, hogy a keresgélés maga a szöveg, s a keresett hely
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az ’ú’ betű. Ezt bizonyítja a hatodik versszak, amely narratív jelleget mímel. A
’visszamegyünk’ szó ismétlődése megakadályozza a lineáris eseménymondást. A szöveg
metapoétikai

gesztussal

is

jelzi

a narráció

ellehetetlenülését:

„Visszamegyünk.

Természetesen nincsen ott. / Visszamegyünk. Nincs ott a végállomás, ami / semmit sem
jelent.” A szöveg retorikai megoldásokkal jelzi önmaga megcsináltságát, és demonstrálja,
miként lehet eltévedni a jelentések útvesztőjében. A „nincsen ott” kifejezés ezért szó
szerint is érthető, úgy, hogy az ’ott’ jelentése olyan dologra utal, melynek létezését
tagadjuk, hiszen az ’ott’ deixishez az orientáció látszólagos csődje után már semmit se
lehet kapcsolni, vagyis a távolra mutató értelem érvényessége ebben a kontextusban
megkérdőjelezhető.
A versszak mintha mechanikusan ismételné a lírai elemeket, mely tehát nem ad
koherens narratívát. A különböző állapotok idősíkjait egy-egy szóval jeleníti meg a szöveg
(„nem robbant szét, szétrobbant, de rendbehozták / 30 év előtt, ami romtalan, nem
tomtalan, de / mégis.”), s csak a következő kijelentés az, mely az idősíkokra vonatkozó
állapotleírásokat metaforikus tartalommal ruházza fel. Ezek ugyanis metaforákká válnak, s
a kijelentés szerint egy-egy állomás értendő alattuk. A szöveg tehát olyan szemantikai
kontextust teremt, hogy a metaforikus értelem csak az adott szöveg alapján jön létre, míg
ez az értelem a szövegen kívüli valóság értelmezési horizontjai szerint felismerhetetlen. A
szövegben egymást váltják a köznyelvi fordulatok és az általános érvényű, absztrakt
állítások. Az érzékelésről szóló kijelentés éppúgy értelmetlen, mint a következő versszak
emlékezést tematizáló, allegorikus, absztrakciót imitáló leírása. A víziószerű, a repüléshez
kapcsolódó szemantikai mező szavaival tűzdelt leírás a levegőben határoz meg egy helyet,
ahol az idősíkok állítólag egymásra vetülnek. A metaforák alig-alig képzelhetőek el, ezért e
trópusok inkább katakrézisnek vagy chiffre-nek tekinthetők. Ezeket a szöveg értelmezői
gesztusokkal, metaforákkal vagy mondat értékű kijelentésekkel látszólag értelmezi is, de a
szöveg további képei újra olyan irányba nyitják az értelmezés irányát, hogy ismét nem
lehet tudni, miről van szó. Az emlékezet e science-fiction stílusú elméletét megmegszakítja a beszélgetés fatikus funkciójú, lexikálisan szinte üres szemantikájú elemei,
melyek azt a látszatot keltik, hogy a leírás módja természetes, érthető és követhető.
A hatodik szakaszon végigvonuló képiség egy csatornaszerű dolgot szemléltet,
melynek fő pillérei a „harmónika-folyosó”, a „földi légifolyosó” és a „szélcsatorna”

legfontosabb szavára: ,,romterület". A végállomás és a kezdet helye: rom a létezés peremén. Nem valami az
élet és a halál között, hanem egyszerre élet és halál. Az idő üres jelenléte, a látható láthatatlan.” (SCHEIN,
I.m., 126.).
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metaforák. Ezek a metaforák az egymásra vetült, elképzelt állomások helyét adják meg.
Ezek a szavak lexikálisan egy egyre átlátszóbb, átjárhatóbb és transzparens, levegőben
lévő sávot jelentenek, amit nem lehet pontosan elhelyezni. Vajon a metaforikus beszéd
miért a levegőbe helyezi az állomásokat? Bár a levegő nem üres tér, a levegő sokszor az
anyagtalanságot szimbolizálja. A szél tépázza ezt a lebegő folyosót, s az állomás
épületeinek falai úgy hajlonganak, mint a fák a viharban. A expresszionisztikus szöveg
mindezt metaforákkal beszéli el, s a falak és súlyos dolgok rázkódásai egy orkán erejű szél
rombolásait szemléltetik. A szöveg mediálisan is jelzi a szél teret alakító erejét, hiszen a
szöveg lyukas, vagyis a szavak nem egyenletesen vannak szedve a nyomtatási képen. A
rombolást itt újra megszakítja az a korábbi absztrakt értelmezői szólam, amely az egész
narratívumot úgy értékeli, mintha itt csupán az emberi időérzékelésről és emlékezésről
lenne szó, amelyben az idősíkok és az események összemosódnak. Míg a harmadik
bekezdésben

csupán

az

orkánerejű

szél

fújt,

az

utolsó

bekezdés

szerint

a

beszélgetőpartnerek a ’szélcsatornán’ belül vannak, amit ők is csodálkozva vesznek
tudomásul. A szél erejétől az épület elvesztette formáját, talán identitását, hiszen csupán a
korábbi Nemes Nagy-versekből ismert motívumok, a ’zászlórongy’ és a katonaköpeny
felpattanó ’kabátujjai’ metaforák jelzik, hogy az épület nem tud ellenállni a szélnek. A
dolgok a szélben felismerhetetlenné válnak:
Oda léptünk be mi, ki hitte volna tájékozatlan utazók, egy szélcsatorna
vad fúvásába
készületlenül
ahol egyetlen zászlórongy a
ház
egy eldőlt katonaköpeny
amely felpattan mindig-újra
üres kabátujjakkal ég
felé
és úgy, mintha nem volna forma
nem
volna, csak a szél.294

A legutolsó metaforák olyan viszonylatokat teremtenek, amelyekben már nem a szél
okozza a dolgok átváltozását térbeli formájuk megváltozásával, hanem a szél az, ami a
dolgok valódi identitását létesíti. A zászló csak rongy, ha nem loboghat, s a kabátujj csak
akkor látszik vagy akkor veszi fel a rendeltetésének megfelelő formáját, ha valaki hordja
azt a kabátot.
A hetedik szakasz első állítása („De visszavonják.”) az előbbi szövegösszefüggés
alapján nem érthető, bár a következő állítással együtt mégis kikövetkeztethető egy értelem,
ha az első mondat jelentése megmarad az olvasó memóriájában. Az értelem a többes szám
294
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harmadik személyű igealakok helye miatt csak a bekezdés végén konstituálódik. Előbb
azonban egy ige nélküli felsorolás akaszthatja meg az olvasatot, amely láncszerűen ismétel
meg korábbi képeket. Ezután egy szellemszerű építkezés, a kontextus miatt inkább átépítés
narratívája bontakozik ki, ami felszámolja az említett dolgokat. A „daru, mely nem vet /
árnyat” értelmezői szintagma és a ’láthatatlan’ jelző a prózaversen belüli metapoétikai
funkciójú elem. A versszak felgyorsul és élettel telik meg, ami az igéken és a szavak
lexikális jelentésén túl a megszemélyesítéseknek is köszönhető. A ’nézd’ felszólító módú
igealak kétszer is előfordul a versben, az „ott, ott az ég…” pedig olyan szófordulat, amely
a rámutatás gesztusát kíséri. Ezek olyan nyelvi jelzések, melyek a szöveget egy fiktív
pragmatikai relevanciájú kontextusba helyezik, ami tulajdonképpen az egész szövegre
jellemző. A tevékenység helye a levegőben van, akárcsak a hatodik szakasz folyosói. Az
építési munkálatok gigantikusnak és nagyszabásúnak tűnnek, s a lírai én euforikus leírása
nyomatékosan eltér a korábbi szakaszok tárgyszerűségétől. A vízió olyan szemléletről szól,
amit nem lehet látványként értelmezni, vagyis amit csak a nyelv képes létrehozni. Egyrészt
a ’nézd’ igealak után nem vizuális érzékletek következnek, másrészt az expresszionisztikus
leírás omnipotens beavatkozásokról beszél, mintha ismeretlen hatalmak alakítanák át vagy
tennék tönkre a világot. A szakasz végén ismét a reflexív megállapítások kerülnek
túlsúlyba, mintha a lírai én a látottakat rögtön egy magasabb absztrakciós szinten is
értelmezné: „időhegesztés kékes ívei” vagy „forrasztva össze tépve szét

kiter- / jedéseink

sebeit.” Ezek a trópusok a szöveg képrendszerébe illeszkednek. Az időhegesztés a hatodik
versszakra emlékeztet, míg a „kiterjedéseink sebei” metaforikus szókapcsolat, amelynek
első elemét az íráskép kétfelé töri, az emberi világ elhasznált vagy tönkrement dolgaira,
egy elhanyagolt állomásépületre is utalhat. A szöveg maga is felszakadozik, a szöveg maga
is sebes, mert az íráskép lyukacsos, mert a verssor szavai közti szünetek mérete különböző
a szövegtömbben. A hetedik szakasz víziója a korábbi párbeszédek stílusát folytatva
mintha újra a járás motívumát karolná fel, de ez nem egyértelmű, mert a mondat
befejezetlen. A szöveg utolsó szakasza szintén egy párbeszédfoszlányból áll:
– Miről beszélsz?
– A végállomásról.
– De nincs ott. Nem érted? Nincs ott.295

295

NEMES NAGY, I.m., 127.

149

A disszonáns zárlat sem oldja fel a feszültséget. Bárdos László szerint a Villamosvégállomás zárása egyértelműen eltér az életmű korábbi poétikai megoldásaitól: „A záró,
három egységű párbeszéd [...] nagyívű, metaforikus beszédet szakít félbe, tagad meg,
kétségbe vonva a versegész valamennyi meghatározását. A dialógus ellenpontozó szerepe
itt nyilvánvaló, antiklimaxos ívű zárlatot ad.”296 A „Nincs ott.” kijelentés tehát szakít a
hagyományos poétikai zárlattal, s ezzel együtt a kontrollálható, tudatos szerkesztéssel.
A prózavers végén a párbeszéd kölcsönösségét imitáló szituáció nem tudott
létrehozni közös eredményeket, olyan megállapodást vagy megállapítást, amellyel mindkét
fiktív partner egyetértene. Az egyik szerint a beszéd valami olyasmire vonatkozik, aminek
a létezését a másik tagadja. A prózavers zárlata alapján a kommunikáció nem alkalmas
arra, hogy két vagy több ember megegyezzen valamiről. Mivel ez a prózavers az
időbeliség kérdését is tematizálta, ezért e vers kicsengése szerint a kommunikáció nemcsak
a megértés, hanem a közös emlékezés lehetőségét is megkérdőjelezi.
Ha az utolsó mondatot viszont úgy értjük, hogy a kommunikáció csődje csupán az
’ott’ értelmezhetetlen jelentéséből adódik, ahol a referencialitás már végképp nem
működik, akkor a vers mondanivalója nem merül ki abban, milyen koncepciót vázol a
szöveg magáról a beszélgetésről. Ebben az esetben a szöveg metapoétikai megoldásokkal
maga számolja fel a saját jelentését és demonstrálja az egyetértés lehetetlenségét. Ha a
szöveg saját értelmét is felszámolja, akkor nem marad más, csak a poétikai mozgások vagy
az írott szöveg képe. A szöveg így saját materialitására hívja fel a figyelmet.
5.5. A heterotópia és az időészlelés – Múzeumi séta
A múzeum nemcsak a művelődés szempontjából fontos tárgyakat és emlékeket gyűjti
össze, hanem a tudományos kiértékelést követően ezeket ki is állítja egy helyen. A
felhalmozott emlék vagy tudás csak akkor tud a jelenlegi kultúra szerves részévé válni, ha
a prezentáció minél több embert ér el, ami nehéz feladat, de nem reménytelen. A
múzeumhoz kapcsolódó pejoratív értelem nem annak köszönhető, hogy az intézmény
elszeparáltan tárolja letűnt korszakok emléktárgyait, hanem annak, hogy a kiállítások nem
válnak az élő kultúra részévé. Ha ez mégis sikerül, amire számtalan nemzetközi és magyar
példát lehet felhozni, akkor a múzeum intézményének megítélése is megváltozik. A
múzeumhoz kötődő konnotációk tehát időben változnak, s mindig az adott kor
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nyilvánossága szerkezetétől függnek. A múzeum egy adott társadalomban betöltött
szerepének leírására még ma is érvényes Michel Foucault relacionális heterotópia fogalma,
csak épp manapság a nyilvánosság szereplői és összetétele változott meg. Mielőtt
értelmezem a Múzeumi séta című verset, röviden felvázolom a foucault-i elméletet, majd a
múzeum ma megváltozott szerepkörére hívom fel a figyelmet. Ez nemcsak azért fontos,
mert a múzeum jelentése befolyásolja a vers mai értelmezését, hanem azért is, mert
aktuális viszonyok tükrében élesebben rajzolódik ki korábbi korszakok jellege.
Foucault Eltérő terek297 című esszéjében a heterotópiát az utópia ellentéteként
definiálja. A heterotópia a térben is manifesztálódó társadalom konkrét helye, amely
valamiképpen megfordítja, tükrözi vagy elidegeníti a térben leképeződő kulturális,
társadalmi és gazdasági viszonyokat. Foucault úgynevezett alapelvek mentén árnyalja ezt a
koncepciót. Az első alapelv szerint minden társadalomban vannak ilyen helyek, de e
helyek funkciói a második elv szerint idővel változhatnak. A heterotópia (a színpad vagy a
perzsák szentként tisztelt kertje) továbbá több helyet is képes ütköztetni. A negyedik elv
szerint, mely e disszertáció szempontjából releváns aspektussal bővíti a jellemzést, a
heterotópiának az idő töréséhez van köze. Ez jellemző a múzeum vagy a könyvtár
heterotópiájára. Ezekkel Foucault szerint
Az a gondolat viszont, hogy mindent fel kell halmozni, létre kell hozni egyfajta
általános archívumot, az a szándék, amely szerint minden időt, minden korszakot,
minden formát, minden ízlést be kell zárni egyetlen helyre, hogy minden idő számára
ki kell alakítani egy helyet, amely a maga részéről kívül esik az időn, ami ekképpen
nem kezdheti ki, az a terv, hogy egy elmozdíthatatlan helyen meg kell szervezni az idő
folytonos és határtalan összegyűjtését, nos, mindez a mi modernitásunk fejleménye. A
múzeum és a könyvtár heterotópiája a XIX. század nyugati kultúrájának sajátosságai
közé tartozik.298

Ezzel Foucault a krónikusan megújuló heterotópiákat, az ünnep vagy a vásár terét
állítja szembe. Az ötödik alapelv szerint a társadalom a ki- és belépést szigorú szabályok
mentén szabályozza, amelyek önkényesek, mert a heterotópia csak egy-egy korosztály, az
egyik nem, bizonyos szociális hátterű vagy különböző szempontból deviánsnak tekintett
csoportok számára nyitott. S végül, a heterotópiák konstitutív, komplementer viszonyban
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vagy

devianciái.
A foucault-i elmélet igen érdekes meglátásokat tartalmaz, de a gondolatmenet
álláspontom szerint nincs alaposan kifejtve. Az első és az utolsó alapelv közti különbség
nem világos. S bár Foucault már a bevezetőben is megállapítja, hogy „idő és tér e fatális
kereszteződésének tényét képtelenség volna eltagadni”,299 végül nem fejti ki, pontosan
miként viszonyul a heterotópia az időhöz; s mintha a tér fogalma is elmosódna. Foucault
ugyanis terekről, helyekről, intézményekről és intézményesedett szokásokról is beszél.
Másrészt a heterotópia fogalma a nyilvánosság koncepciójától is függ, amit a filozófus
egyáltalán nem definiál a szövegben.
A heterotópia kapcsán azért kell tekintettel lenni a nyilvánosság aktuális viszonyaira,
mert manapság például a tudás felhalmozásának ’legnagyobb’ tere nem a múzeumok és a
könyvtárak mozdíthatatlan heterotópiája, hanem a mindig és mindenhol elérhető internet.
Az ember bárhol megtekinthet virtuálisan egy barlangrajzot vagy egy Botticelli-festményt.
A könyvek digitalizációja pedig az elképzelhető legnagyobb könyvtárat hozzák létre, amit
már nem is lehet könyvtárnak nevezni, hiszen ez nem elzárt hely, következésképpen nem
heterotópia, mert ehhez ugyanúgy vagy ugyanolyan egyszerűen lehet hozzáférni, mint az
időjárásjelentéshez vagy a saját levelekhez. Az egyetlen korlátozás az, hogy a jelenleg
legnagyobb könyvdigitalizáló szolgáltatás nem ingyenes, bár a könyvek legtöbb oldala
elolvasható a képernyőn. S ezenkívül számtalan ingyenes adatbázis van az interneten, ami
azt bizonyítja, hogy a mai civilizáció eddig soha nem tapasztalt mértékben teszi mindenki
számára elérhetővé az információkat. Persze az információ felhalmozása csak a tudás
lehetőségét biztosítja,300 s csak az esélyegyenlőség elősegítése tekintetében jelent egyben
progressziót is. Egyelőre még túl kevés felmérés készült arról, milyen (negatív)
következményekkel jár az információrobbanás és az internet, illetve hogyan befolyásolja
az internet az észlelést, a gondolkodást, a koncentrációkészséget, a tudás szerkezetét, és
elősegíti-e valójában a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását.
A múzeumoknak és a könyvtáraknak szembe kell nézniük az internet által
megváltoztatott világ elvárásaival, ugyanis ezek a helyek már nem az információ minden
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idők egyedülálló felhalmozásának és bebörtönözésének helyei. A múzeum esetében
mindenekelőtt a gyűjtés és a prezentáció sajátosságából lehet tőkét kovácsolni, vagyis
abból a tényből, hogy a múzeum gyűjteménye elsősorban nem virtuális tárgyakat
tartalmaz. A térben kiállított tárgyak vizuális (vagy auditív) észlelése teljesen más, mint
amikor interneten nézünk egy művészeti tárgyat, mert a múzeumban nemcsak agyunkkal,
hanem egész testünkkel vagyunk jelen.301 Mivel a térészlelés nemcsak a látástól, hanem a
testi észlelés egészétől függ, ezért a kiállított tárgyak észlelése eltér a képernyőn látható
digitalizált tárgyakétól. A könyvtárak is akkor tudnak versenyre kelni az internettel, ha
állományukat bővítik, s kedvező feltételek mellett bocsájtják az emberek rendelkezésére, s
lehetőleg minél több könyvet állítanak ki az olvasóteremben. Így az ember kézbe veheti a
könyveket, a keresett könyv közelében másokra is bukkanhat, barangolhat és elveszhet a
sorok között, ami szintén csak azért lehetséges, mert az ember egész testével van jelen.
Ráadásul az ember a könyvtárban a hely auráját is érzékeli, ahogy a Múzeumi séta lírai
énje a múzeumét.
Assmann szerint az internet nem jelent veszélyt a múzeumok, archívumok és
könyvtárak számára, sőt, a virtuális információk kiapadhatatlan tengerében nyilvánulhat
meg igazán eme intézmények jelentősége:
Az a tézisem, hogy az új digitális média a kultúra emlékezetként való elképzelését
egyáltalán nem tette elavulttá, hanem épp fordítva, ennek köszönhetően vált
nyilvánvalóvá ennek az elképzelésnek a létjogosultsága. A vibráló képernyő és a
digitális számkód az adathordozó materialitásához való új viszonyulást alakított ki, az
elektronikus múlékonyság a hosszú távú stabilitás iránti igényt, s az
információáramlás a hírek állandóságához való új érzéket fejlesztette ki az emberben.
Ilyen körülmények között a raktározó-felhalmozó emlékezet intézményeinek –
múzeumoknak, archívumoknak és könyvtáraknak – jelentősége megváltozik. Az
internet mindent beszippant, amit infomációvá lehet transzformálni: ide tartoznak a
képek, a szövegek és a hangok – és ezen túl: semmi. Az interneten semmi sem szegül
ellen a transzformációnak. Maguk az objektumok vallanak kudarcot az ellenálló,
terjedelmes materialitásukkal. A tárgyak – egy pergamenkézirat, egy váza, egy
bronzszobor, egy ruhadarab, egy akta – redukálhatatlan materialitással rendelkezik,
amely identitásának elválaszthatatlan része. Az a lehetőség, hogy leválasszuk a
tárgyakról a materialitásukat és információkká redukáljuk őket, már az alfabetikus
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írással adva volt és a digitális írással a végtelenségig fokozódott. Az absztrakció eme
virtuozitása mozgásba hozta világszerte az intermediális adatcserét; de egyben
nyilvánvalóvá tette számunkra a materialitás tulajdonságait. Ilyen az eredetiség és az
autenticitás. Kézzel megtapintható, érzéki objektumok egy más kor és más tér
realitásáért kezeskednek, ahol az emberek dolgoztak ezekkel. […] Az artefaktumok
materialitásával nemcsak egy titokzatos aura tűnik el, hanem realitás, történelem és
emlékezet.302

*
A Múzeumi séta című prózavers így kezdődik: Én már csak ezt szeretem, a
múzeumot.” Az első mondat az ige miatt személyes kijelentés, amit hangsúlyoz a kiemelt
egyes szám első személyű névmás, ami az igerag miatt lényegében redundáns grammatikai
elem. A szöveg élőbeszédszerű, s a gondolkodás jellegét imitálja, ami nem mindig követi a
mondatformálás menetét. Ez alatt azt értem, hogy az embernek néha igénye van arra, hogy
kimondja élményeit, s csak közben derül ki, hogy ez nem is olyan egyszerű. Ilyenkor az
ember szavakat keres. Ezt imitálja a következő mondat felsorolása, ami az előző mondat
állítmányának (’szeretem’) tárgyi kiegészítéseként olvasható. A személy olyan
benyomásokról számol be, amelyeknek először is csak közvetetten van közük a kiállított
tárgyakhoz. Ezek kevert érzéki benyomások, szinesztéziák, amelyekben a vizuális
érzékletek dominálnak. Ezután a szemlélet a teremőrasszonyokra vetül, akik a sarokban
élettel töltik meg a hidegnek és élettelennek tűnő helyet. A szakasz utolsó mondata indirekt
jellemzi az egyik teremőrt. A termosz a szociális helyzetére utal, az „óvatosan kávét
hörpöl”303 pedig a jellemére. Míg az első szakasz vizuális benyomásokról tudósított, addig
a lírai én a második szakaszban tagadja, hogy ő bármit is (meg)nézne a múzeumban. A
második versszak személyes, sőt, bizalmas hangvételű, mellyel a lírai én egy ‚te’-hez
fordul. Az élőbeszédszerű szövegben a grammatikailag hiányos mondatok („Semmit.”) a
kontextus miatt is teljes értékű kijelentésnek vagyis beszédaktusértékű megnyilatkozásnak
tűnnek. Bár a kontexust dominálja a ’néz’ ige, a következő pragmatikailag elkülöníthető
egységben nincs ige, sőt, az utolsó kijelentésben is csak egy köznév adja meg a kijelentés
magvát, de már az sem dönthető el, hogy ez alany-e vagy tárgy. Az elmaradhatatlan fatikus
funkciójú ’tudod’ itt újra arra utal, hogy a lírai én szerint a kijelentés alapján van mit
megértelni.
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A következő szakaszok költői kérdésekkel kezdődnek, amelyek tartalmukat tekintve
inkább az önszembesítés gesztusára és monologikus beszédhelyzetre engednek
következtetni. A nézés itt szinte egzisztenciális jellegű tevékenységnek tűnik, mintha ez
adná meg egy-egy életszakasz lényegét. A nézés lényegiségéről szóló beszéd jelenében a
nézés mintha az emlékezés szinonimájaként jelenne meg. Ebben a kontextusban
szokatlanul hat a ritka és vallásos konnotációjú ’megigazulásaim’ szó, mely morális
javulást vagy fejlődést jelent. Ez a szó azért is furcsa, mert egy szekularizált világban nem
egyértelmű, mi tekinthető morálisan igaznak. Persze a legtöbb ember szerint vannak
általánosan érvényes értékek és mindenkire vonatkozó morális parancsok, az értékek
mibenléte és az értékek fontossági sorrendje vitatható. A szöveg is kiaknázza az egyház
hatalmára még emlékeztető, konnotatív jelentés és a szóalak szembeszökő jelentése közti
disszonanciát, mert a megigazulás tárgyaként olyan dolgokat említ, amikhez a hétköznapi
vélekedés nem kapcsolná az igazság kritériumát. A lírai én ugyanis színeket, formákat és
eseményszerű dolgokat nevez meg. Ezt a töprengést szakítja félbe a szövegbe betoldott
dialógus, aminek szemantikailag semmi köze az elhangzottakhoz, s ami csupán az előző
versszak alapján tekinthető a teremőrök szólamának. Az öregasszonyoknak nevezett
teremőrök a főzésről beszélgetnek.304 Ám ezek is csak olyan mondatfoszlányok, mint a
lírai én kijelentései. A főzés mindennapokat idéző témája mintha a megigazulás témájának
zenei aláfestése volna, amely háttérzajként néha megakasztja a lírai én eszmélését.
Így a vers szólamai olyan tudati átélés megjelenítéseként is értelmezhetők, ahol a
különböző mentális jelenségek – gondolkodás, emlékezés és érzékelés – egymást váltják.
A mondat ugyanis a falon érzékelt kép megemlítésével kezdődik, majd a leírás az
emlékezés önkényességét imitálja, amit az auditív érzékelés – a nénik párbeszéde – követ,
ami újra emlékezéssel vagy egy fiktív képsor elképzelésével folytatódik. A következő
mondatok önmegszólítása önreflexív gesztusként is értelmezhető, mintha a lírai én saját
tudati mozgását elemezné. Az introspekció egyelőre csak retorikai kérdéseket
eredményezhet. A négy megválaszolatlan kérdés a szakasz végén az értelmezés lehetséges
útjait vázolja fel, de az egymást követő, egyelőre megválaszolatlan kérdések funkciója
egyelőre csak az, hogy nyugtalanságot keltsenek. Ez vagy a lírai én elbizonytalanodását
jelzi, vagy az introspekció jelenségét jellemzi, amely nem mindig vagy nem mindenkinél
végződik kézzelfogható válaszokkal. A szöveg metapoétikai megoldásokkal is utal az
identifikálhatóság nehézségeire, mert az első három kérdés tartalmát tekintve
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értelmezhetetlen, ugyanis nemcsak az alany, hanem az állítmány helyén is mutató
névmások szerepelnek, amelyek ráadásul egymásra vonatkoznak. Az indexikusok eleve
olyan jelölők, amelyeknek jelentését az adott szemantikai vagy pragmatikai kontextus adja
meg. Ezért ezek az értelmezhetetlen kérdések pusztán a kérdezés gesztusát imitálják. A
’falra akasztott’ dolog a tudat kivetülése – emlékfoszlány – a jelenben: „Csak utalások a
falon, idézetek egy szenvedélyből?”
A következő versszak szigorú felütése felszólító móduszú, de pontosan nem derül ki,
mire szólít fel. A következő, koherenciát imitáló leírás szerint a felszólítás a figyelem
koncentrációjára vonatkozhat. A leírás mégis önmaga paródiája, mert nem egyértelmű,
hogy a kontextus alapján mi is valójában a képleírás tárgya: „föltehetőleg kép” – mondja a
vers. A szöveg ezenkívül más poétikai megoldásokkal is ironizálja a képleírás aktusát. A
kétdimenziós képi ábrázolásmódból kiindulva a szöveg a képleírás három dimenziót
’füllentő’ jellegzetességét ironizálja: „az a seprűnyél-fasor van ott a keretben” vagy „az
együgyű sövény, a hátrafutó”. A irónia már-már szarkazmusba hajlik, majd a metapoétikai
funkciójú negatív képleírás kommentálja a szöveget. A szöveg értelmetlenséget imitál,
mert néhol hibás a mondatszerkesztés, máshol értelmetlen a grammatikailag helyes
mondat. A feltételes módú igék azt a benyomást keltik, hogy a nyelv nem alkalmas az
állítás funkciójának betöltésére. A nem látható vagy nem létező dolgokat megszemélyesíti
a leírás, mintha mégis léteznének. A leírást át- meg átszövik az út szinonimái, ami azt
jelentheti, hogy talán mégis van előrelépés, alternatíva vagy cél. Bár ez csak fikció, sőt,
maga a képleírás is csak fikció a vers fikciójában. A képleírás úgy végződik, hogy a leírás
átfordul az önmegértés vagy önkeresés reflexióiba, ami a leírás parodisztikus jellege miatt
a művészet eme velejáróját vagy hozadékát is nevetségessé teszi. Az út „fokozhatatlan íves
mozdulattal” vonzza a lírai én szemét. A látás intenzitását egy vízió érzékelteti, mely
mintha a ’csupa szem’ szófordulat víziója lenne. A szemek megtöbbszöröződnek, s mintha
a szemek már nemcsak a test felületén, hanem egy alsó vagy hátsó világ felületén
helyezkednének el. A ’szemeim’ szó ötször fordul elő a versben, ami monotóniát
eredményez, de az alliteráció, az ’m’ és ’sz’ hangok és a sok magas magánhangzó
ismétlődése miatt a mondat egyben vidámságot is kifejez. A ’zenélő’, s nem látó szemek
mindamellett az abszurditás látszatát teremtik meg. A szakasz utolsó sorában a leírás
végleg átfordul önmaga másába, hiszen a leírás végén már nem az út váltja ki ezt az
eksztatikusan felpörgő vonzást, hanem a néző szeme. Az „anyaggömb-szemeket” metafora
a szemet a Föld fémes és forró magjához méri, míg az utolsó sor katakretikus képiségében
végképp eldönthetetlen, mire vonatkozik a kijelentésszerű állítás, vagyis az, hogy mi vonz
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mit. A szakasz lírai jellege domináns, ami parodizálja a narratív struktúrákat és a
koherenciát. Mintha a képeknek, pontosabban a képleírásnak vagy a vizuális élménynek
semmi értelme nem lenne. Mivel a szakasz képisége mégis a nézés víziójában
kulminálódik, ezért a szakasz csak a nézés tevékenységéről szólhat.
Vajon mi köze van a nézés paródiájának a múzeumhoz? A következő versszak
ugyanis már egész más hangot üt meg, s érdeklődő rácsodálkozást imitálva a múzeumban
észlelhető dolgok mibenlétére kérdez rá. A „Van-e másutt ilyen…” típusú kérdés a
múzeumi látogatás előnyeire világít rá. Az előző versszak (fiktív) képleírásával ellentétben
itt ’működik’ a nyelv megnevező funkciója, bár a kérdő mondatok egyelőre csupán e
dolgok nevét feltételezik. Mindenesetre elképzelhető, milyen jelenségekre vonatkoznak a
kérdések. A metaforák, az alliterációk és a szavak lexikális jelentése miatt ez a
szövegrészlet idillikus, bár ezt az idillt ironikusan kommentálja a „cicásra pihézett”
kifejezés túlzó finomkodása. Ez a pamutgomolyag jelzője, aminek alapvetően nincs köze a
múzeumhoz. Sőt, ha alaposabban szemügyre vesszük a felsorolt dolgokat, akkor kiderül,
hogy csak egyetlen dolog van köztük, ami kiállítási tárgynak tekinthető. A lelkesültségbe
nyugtalanság vegyül, mintha ez az érzelmi állapot csak ahhoz kellene, hogy a lírai én
meggyőzze magát valamiről. Ezt az önreflexiós fázist újra megszakítja a két teremőr közti
párbeszéd, ami visszautal a gomolyagra, mert a két teremőr most a kötésről beszél. A
háttérzajként beszűrődő párbeszédre csak két hiányos tagmondat utal, de ez elég ahhoz,
hogy felvillantsa a beszélgetés témáját. A fő szólam azonban az egyes szám első személyű
monologikus beszéd vagy tudatfolyam, mely az eszmélkedés során immár nem az
észlelhető dolgokról szól, hanem újra átcsap önreflexív elemzésbe. A lírai én
„ténfergésnek” nevezi mozgását, majd a szöveg egy mozgó személy észleléseit imitálja. A
testi érzetek alapján a személy érzékeli a termek elhelyezkedését, a fényviszonyokat és „a
beeső fénycsíkok” és „levegő-oszlopok” által tagolt teret, vagyis a termek elhelyezkedését
és kiterjedését. A teremőrök beszédeként azonosítható, kötésfajta (’lustakötés’) és a
kötésről való párbeszéd üteme összhangban van a felsorolt érzetekkel, mintha a teremőrök
beszéde befolyásolná az észlelés jellegét.
A következő szakaszban megváltozik a narratívumként is értelmezhető múzeumi
látogatásról szóló beszéd helyszíne, mert a lírai én elhagyja az épületet, amit a kissé
patetikusan hangzó „kilépni a térbe” személytelen kifejezés nevez meg. A szöveg továbbra
is nélkülözi a személyragos igéket, amiket a főnévi igenevek helyettesítenek. A
kibontakozó látkép ekfraszisz, ami a szöveg világán kívüli tudást is bevonja az olvasói
értelmezésbe, mert a fiktív ’múzeum’ azonosítható a Magyar Nemzeti Galériával. A
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lépcsőn kitáruló látvány jelzője a ’lusta’, amely jelentésével is a nominális stílus lassú
tempóját érzékelteti. A jelző másrészt a távoli dolgok mozdulatlanságát jelzi, mert a
hirtelen kitáruló látványban először mindig a távoli dolgok ragadják meg az ember
figyelmét. Majd a leírás a közeli dolgokra fókuszál. A felsorolást és a mozgást kifejező
igék a kapkodó tekintetet imitálják, ami a gyorsulás élményét teremti meg. A lírai én
örömét leli az érzékelt látvány részleteinek a méretében, ami a teste helyzetéből adódó
perspektíva következménye. A látványt „Hórás-könyv”-nek nevezi, vagyis a metafora egy
műalkotással vagy artefaktummal nevez meg valóságos dolgokat. A lírai én itt műveltsége
alapján értelmezi a múzeumon kívüli valóságról szerzett benyomásait. A beszéd
elragadtatottságra utal, s az „óriás univerzumocska” kifejezéssel a gyerekirodalom stílusára
emlékeztet. A vers egyre dinamikusabbá válik, s egyre több szóalak utal mozgásra.
Mindamellett e dinamika szerkezetét továbbra is a személytelen főnévi igenevek adják, s
mivel ezek lexikálisan az egyes szám első személyű beszédben (pl. ’lépéseim’) a lírai énre
vonatkoztathatók, ezért a főnévi igeneveknek önmegszólító-felszólító implikációjuk van. E
tér észlelése eltér a korábbi versszakokban ábrázolt észleléstől. Míg a múzeum falán lévő
kép leírása értelmetlenségbe fullad, s az azt követő versszak rácsodálkozó kérdései sem a
múzeumban kiállított tárgyakat, hanem a hely szellemét méltatják, addig a kinti táj leírása
részletekbe menő érzékelést szemléltet. Itt a lírai én a táj része, ahol mozgásával is méri,
pontosabban testével észleli a teret. Az egész testtől függő térészlelés a lélegzésre való
kétszeres hivatkozásban is megnyilvánul. A vizuális észlelés ezért nem elszeparált (és
terméketlen), mint a negyedik versszakban, hanem a többi érzék benyomásaival együtt a
testi észlelés része. A méretet itt már nem az objektivitást szolgáló mértékrendszer adja,
hanem a saját test működésének a ritmusa: „Lassan, vigyázva lélegezni. A levegő is
méretarányos.”
A következő szakaszban a fényviszonyok keltik fel a lírai én figyelmét, amit a
romantikát idéző poétikai stílus vezet be.305 A lírai én egyszerre észlel árnyékot és nagy
fényt, bár az utóbbit a városi ember elcsökönyösödött észlelése miatt rögtön
„megvilágítás”-ként érzékeli. Pedig a fény nem mesterséges fényforrásból ered, hanem két
piros virágú gesztenyefa koronájából. Ezt a természeti jelenséget a lírai én két igével
jellemzi, melyek közül az egyik metaforikusan is érthető, míg a harmadik esetlen
metaforának vagy suta hasonlatnak tűnik. A platonikus lényegkereséstől elfordulva ez a két
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A versszak első mondatának zaklatottságáról és motívumairól („Mi ez az árnyék ezen a tartományon, mi
ez a / megvilágítás?”) A wales-i bárdok is eszünkbe juthat: „Körötte ég földszint az ég: / A velszi tartomány.”
(ARANY János Költményei, 1. kötet, szerk. VEKERDY Tamás, Helikon 1999, 373.)
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konkrét, természetben élő dolog, a fa-szimbolika minden pozitív konnotációjával
egyetemben a lényegiség megtestesítőjeként jelenik meg; a fák itt az evilág, az ember által
is észlelhető valóság részei. A transzcendencia vagy „másvilág” megjelenését a vers egy
szinesztéziával jeleníti meg, amit nem lehet elképzelni, de ami az irodalom médiumában
kifejezhető. A személytelen szövegből ki is derül, hogyan lehet reagálni e lényegiség
megjelenésére. Itt sem marad el a főnévi igenevek felszólító gesztusa. Az egyedül
lehetséges reakciónak szinte szakrális jellege van. Az áhítat testhelyzete a „félig-emeltarc”, míg az ember a figyelem koncentrációjával adózik a jelenségnek. Ebben az
állapotban észlelhető a jelenség, ami így szinte meg is szólal („majdnem hallható”), vagyis
ez a lényegiség nem az eltárgyiasító látásban érzékelhető, hanem olyan testi észlelésben,
ahol az auditív észlelés dominál.
A következő versszak első mondata tanulságként fogalmazza meg („Most már nincs
is más hátra…”), hogy el kell hagyni a Galéria kertjét. Ez a megfogalmazás tehát
utólagosan értelmezi az előző versszakban vázolt élményeket, mintha arra az élményre
másképp nem is lehetne reagálni, csak úgy, hogy az ember elmegy onnan. A következtetés
mégsem tűnik meggyőzőnek, ami feszültséget teremt, amire olvasóként úgy lehet reagálni,
hogy az előző versszakban leírt élmény jelentőségét még nagyobbra becsüljük. Ez tehát
ügyes poétikai fogás. A szöveg ezután a lírai én mozgását imitálja. A felsorolás alapján
konkretizálódik, merre és hol jár a lírai én. A Várhegy dél-nyugati részén a Rondellát is
érintve hagyja el a dombot, miközben a kőtár kövein lustálkodó „macskaseregletre” hívja
fel a figyelmet. A prózaversben az igeneveket végre felváltják az igék, bár az első még
felszólító módú. De ez már nem személytelen, hanem a ’te’-hez szól, s ebben az
odafordulásban a lírai én egyes szám első személyű kijelentő módú állítást tesz: „Ezt még
nézd meg, ajánlom.” Az egyes szám első személyű igealak arra utalhat, hogy az én immár
felvállalja az állításait, s immár nincs szükség személytelen instanciára, amelynek
irányítását vagy instrukcióit kellene követni. A macskák az egyszeri és önmagáért értékes
életet képviselik, amelynek a helye a múzeumon kívül van. A nézésnek immár van értelme,
mert a lírai én szerint ezeket kell szemlélni, vagyis nem a múzeum természetellenes
környezetében kiállított tárgyakat. A macskáknak szaguk is van, ami szintén eltér a
múzeum sterilitásától. Az élő állatok műtárgyakként jelennek meg, de ezeknek a
metaforáknak csak az a funkciójuk, hogy a mozdulatok tökéletességét érzékeltessék:
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[…] Nézd, nézd az öröklét
napidíjasait. Majd elkísér macskaszaguk, remekmű-nyakuk lusta utánad-fordulása, amíg csak el
nem tűnsz a lejtőn.306

Ezek a mozdulatok és szagok ’elkísérik’ az embert. Az ’elkísér’ kijelentő módú ige
egyaránt vonatkozhat a lírai énre, a fiktív ’te’-re és az olvasóra. A ’elkísér’ tárgyi
kiegészítésének üres helye általánosítást eredményez, s így a kijelentés általános érvényűvé
válik, aminek megfelelően már konzekvens a vers zárlata, amelyből eltűnik az énnel együtt
a szubjektivitás. Csak az életet szimbolizáló macskák és a felszólítás marad. Ez az élet
önmagáért van,307 s a mának él. Nincsenek tervei, nincsenek vágyai, feltehetően közömbös
az ember iránt, amit egyedül a nyakuk „utánad fordulása” kijelentés ellensúlyoz. A vers
kicsengése arra utalhat, hogy a nem-emberi, élő és öntörvényű dolog lehet egyedül a nézés
tárgya.
A felszólításban végződő versnek morális implikációja is van, mert a múzeumi
látogatást az én újjászületésének, eszmélésének vagy szellemi megújulásának is
tekinthetjük, amelynek tanulsága szerepel a vers végén. A múzeumi ’ténfergés’
önszembesítésbe torkollik, s ezt követi a kert és a fák észlelésének eksztatikus élménye,
míg a vers az öntörvényű és a helyváltoztatásra is képes macskákkal és az ajánlással
nyugszik meg. A szöveg így egy drámai mű felépítését imitálja. A múzeum a versben a
halott és irreleváns tudást jelképezheti, aminek nincs köze az élethez.308 Ezzel szemben a
kert és a fa olyan lényegiséget jelent, ami hozzájárulhat az emberi létezés lényegének a
megtapasztalásához. Bár e szellemi megújulásnak morális implikációi is vannak, itt már
nem a műalkotás vagy az általa megtestesített szépség megtapasztalása tekinthető morális
relevanciájú élménynek, mint Rilke Archaikus Apolló-torzó című versében, amelynek
szállóigévé vált utolsó sora így hangzik: „Du musst dein Leben ändern.” Ezt a verset a
költőnő részletesen értelmezte egyik esszéjében.309 A Rilke-vers felszólítása310 a Nemes
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NEMES NAGY, I.m., 129.
Vö. Baudelaire A macskák című versét Szabó Lőrinc fordításában: „A lázas szeretők és a szigoru bölcsek /
ért éveik során egyaránt szeretik / a macskákat, a ház nagy, puha díszeit, / melyek akárcsak ők, fázósak s
otthon ülnek. // A tudományok és a kéj barátai, / a homály rémeit keresik és a csöndet; / gyászhintaja elé
foghatná Orkusz őket, / ha meg tudnák dacos nyakuk hajlítani.” (SZABÓ Lőrinc, Örök barátaink, 1. kötet,
Szépirodalmi, Budapest, 1964, 151.)
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Hernádi ezt másképp értelmezi: „A múzeum tehát az emlékek helye, egy sajátos teljesség hordozója, ami
függetlenül a benne kiállított tárgyaktól: eredendően ismerős.” HERNÁDI, i.m., 153.
309
Nemes Nagy ezt írja a vers utolsó soráról: „A nevezetes rilkei szentenciák egyik leghíresebbje ez. Rilke
ugyanis, miközben objektív, tárgyias költő, miközben érzelmi telítettségében rendkívül sűrű költő, még
olykor szentenciózus költő is. Igenis, időnként világosan megfogalmazza, rövid, nyesett, egyszerű kijelentő
mondatokban közli velünk egy-egy felismerését. Kényes költői lépés. […] A „Változtasd meg élted”
nemcsak szentencia, hanem parancs. A művészet aktivitása szól belőle, valamiféle felsőbb követelés, aminek
307
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Nagy-verssel ellentétben azonban nem mondja ki, milyen irányban és milyen elvek szerint
kellene megváltozni, míg az epikus vers jóval egyértelműbb és didaktikusabb. Ezzel
szemben a Nemes Nagy-vers felszólítása enyhébb, mert Rilkénél a felszólítás a ’müssen’
módbeli segédige miatt megkérdőjelezhetetlen, míg Nemes Nagynál csupán az ’ajánlom’
ige szerepel, ami ráadásul nem garantálhat jó vagy sikeres életet, mert az élet a Nemes
Nagy-vers legutolsó sorában a ’lejtőn’ végződik: „amíg csak el nem tűnsz a lejtőn”.
Összességében véve elmondható, hogy a Múzeumi séta szellemi utat ábrázol, amely
mögött az az optimista hit húzódik meg, hogy az ember bejárhat egy ilyen utat, érdemes
róla beszélni, s a költészet feladata lehet, hogy egy szellemi utat és ennek felismeréseit
ábrázolja. Így tehát a Nemes Nagy-vers – ugyan másképp, mint az említett Rilke-vers – a
morál szférájához kapcsolja a költészetet, amitől a posztmodern kor már egyértelműen
elhatárolódik.
5.6. Exkurzus: A múzeum heterotópiája Tolnai, Gergely, Ashbery, Kunert, és Grünbein
verseiben
Ebben a fejezetben Nemes Nagy magyar, amerikai és német kortársainak verseit
értelmezem, amelyekben a múzeum motívuma konstitutív poétikai elem. Az interpretációt
ama kérdések vezérlik, hogy a szövegekben ábrázolt múzeum hasonlít-e a Múzeumi séta
koncepciójához, s megfigyelhetők-e a versekben olyan poétikai jegyek, például az
ekfraszisz vagy a tudatfolyam ábrázolása, amelyek Nemes Nagy versében is fontos
talán a művészet is csak egyik megjelenési formája, s ami teljes életünket érinti. A művészettel való
találkozást, ha igaz, nem úszhatjuk meg szárazon, megrázkódtatását nem rázhatjuk le magunkról; olyan az,
Rilke tanúsága szerint, mint egy megtérés, mint egy majdnem félelmes, döntő felismerés. Valami
egzisztenciális, ami egész valónkat más síkra emeli.” (NEMES NAGY Ágnes, Rainer Maria Rilke: Archaikus
Apolló-torzó = Uő., Az élők mértana I., 374−381, itt: 380.)
310
A Rilke-verset az utolsó sor tükrében irodalomtörténészek és esztéták különbözőképpen értelmezik.
Kulcsár-Szabó ezt írja: „Ebben az értelemben azonban a „blenden” kifejezés azt a totális azonosulást vonja
kétségbe, amelyre a vers zárlatának jelentése épül, pontosabban az azonosulás katartikus teljesítményét
ruházza fel pontosan avval a kétértelműséggel […]. A szoborral való azonosulás és ennek
következményeképpen a (szemlélő) én megváltozása az élmény hatására (a katarzis) az énreprodukció
egyfajta narcisztikus önélvezetének elmaszkírozásaként lesz interpretálható és leleplezhető. […] A kérdés
tehát (ismét) csak az marad, hogy a műalkotás ezen negativitása, az én elidegenítése az esztétikai
tapasztalatban átfordul-e az új önmegértés pozitivitásába? Rilke verse erre nem ad választ: bár…”.
(KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Esztétikai identifikáció, szublimáció, katarzis = UŐ., Metapoétika, 78−79.) Bartók:
„Az Archaikus Apolló-torzó záró sora az élet megváltoztatásának imperatívuszáról beszél. […] Az általában
vett változásról és változtatásról van szó, arról, ahogy egy velünk szemben álló önálló és teljes létezés mindig
korrektívumként is viseltetik a sajáttal szemben. Az egész költemény egy „káprázat” [blenden] (184.) körül
forog, az igék nem véletlenül állnak coniuctivusban és irrealisban. Ez hozzásegíthet, hogy az észlelés
kilépjen a mindenkori saját korlátozott összefüggéséből, és eltaláljon a Nyitotthoz, mint minden változás
abszolút teréhez.” (BARTÓK Imre, Rilke, Ornamentika és halál, L’ Harmattan, Budapest, 2011, 44−45).
Radnóti az utolsó sor parancsát „túlzott, sőt, zsarnoki követelés”-nek nevezi. (RADNÓTI Sándor, „Du mußt”.
Megjegyzések egy örökzöld költeményhez, Alföld, 2012/1, 89.)
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szerepet játszanak. Az exkurzusban először Tolnai Ottó és Gergely Ágnes verseit
értelmezem, majd az amerikai John Ashbery versének bemutatása következik, az
összehasonlítást pedig Günter Kunert és Durs Grünbein német nyelvű szövegeinek
elemzésével zárom.
Tolnai Ottó Metka című szabadverse egy múzeumlátogatásról szól. Az egyes szám
első személyű, múlt idejű szöveg lírai énje azt állítja, hogy a budapesti Ernst Múzeumban
látott egy Metka Krešovec-képet. Az olvasó alig tud meg valamit a festményről, így a vers
tulajdonképpen nem ekfrászisz. A vers nagyrészt a szemlélő asszociációit ábrázolja, s
emiatt főleg a személyt jellemzi. A szöveg több olyan részletet tartalmaz, ami a személy
műveltségére utal. A kép nőalakja az egyik becketti alakra emlékezteti, majd eszébe jut
egy szlovén költő, Šalamun, akit jól ismerhet, mert tudja, hogy a költő miről írta a
szakdolgozatát, s hogy ismerte a festőt, mert verset írt neki. A személy továbbá azt is tudja,
hogy Šalamun egyik kötetét Oravecz Imrének ajánlotta. A szöveg az asszociáció gyors és
önkényes mozgását imitálja, amire abból lehet következtetni, hogy a versben hiányos a
központozás, s a mondathatárok nem egyeznek a verses szöveg szegmentálásával. A külső
szemlélő számára önkényesnek tűnő képzettársításokat az ’akárha’, ’ahogyan’ és ’amikor’
szavak kötik össze, amely arra utal, hogy az ember asszociációinak mégis van egy sajátos
logikája, amely létrehozza a folyamatosság és a narrativitás érzetét. A verset csak néhol
tagolják önreflexiós elemek, pl. az „azon tűnődtem” kifejezésben. Ez a megjegyzés ad
alkalmat arra, hogy a szöveg megnevezze a festmény legfontosabb motívumát. A
minimális képleírás mégis inkább a szemlélőről, mintsem a képről szól, ami abban is
megnyilvánul, hogy az olvasó még a festmény címét se tudja meg. Csak az derül ki, hogy a
képen egy kislány található, aki megfesti az Adriát. A kislány festékét „faszínesnek”
nevezi, ami feltehetőleg színes ceruzákat jelent, ami emlékeket idéz a szemlélő tudatában,
mert a következőkben a gyerekkori festékkészletről van szó, amelynek dobozára egy
arapapagáj volt nyomtatva. Az asszociációs láncot ezután az arapapagáj motívuma
generálja. A szemlélőnek a palicsi állatkert madara jut az eszébe, majd Lévi-Strauss egyik
írása, amely a szövegben egy vendégidézetben dőlt betűvel szedve áll, majd ezután az
állatkert igazgatójának a fiáról van szó. Az asszociációk eme túlburjánzását szakítja meg
egy újabb önreflexió, ami már nem a múzeumi látogatóra, hanem a versírás alanyára
vonatkozik. Így a szöveg szituáltsága a vers végére megváltozik:
namármost hogy rekapituláljam versem:
minden bizonnyal azért érinthetett meg annyira metka
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krešovec kis képe ott az ernst múzeumban
mert az én helyzetem is sokban hasonló:
egy semmis száraz tó közepén kell tengert festenem
magam köré311

Ez az önreflexió már eltér a korábbitól, mert a vers kezdetén a személyben csak a
tűnődés aktusa tudatosult, míg az idézetben már önmagára és egzisztenciális helyzetére is
utal. Azt is mondhatnánk, hogy nem a festmény szemlélése és a múzeum aurája, hanem a
versírás folyamata tette lehetővé az önmegértés eme aktusát. A lírai én önmagát mégsem
költőként, hanem festőként láttatja, akinek szüksége van a színekre, s arra, hogy színekkel
olyan dolgokat hozzon létre, amelyek nem léteznek. Ezt a vágyat mégis csak egy
hasonlattal tudja kifejezni, amely csak a nyelv médiumában létezhet. A fenti Tolnai-idézet
egyébként Nemes Nagy-allúzióként is olvasható. A költőelőd ezt írja: „A formátlan, a
véghetetlen. / Belepusztulok, míg mondatomat / a végtelenből elrekesztem. / Homokkal
egy vödörnyi óceánt / kerítek el a semmi ellen.” A gondolati hasonlóságon kívül csak az
enyhe önirónia utal Nemes Nagy híres versére, míg a két vers stilisztikai jellege igen
eltérő, mert a Metka mindennapiságot, természetességet és normalitást imitál, amit a
közbeszédszerű elemek, a tárgyilagos stílus, a hiányos központozás, a kisbetűs írás, a
hiányos mondatépítés, a hétköznapi, önkényes és látszólag irreleváns információk
érzékeltetnek.
A posztmodern korszakhoz sorolható Tolnai-vers poétikája így azt a felismerést
közvetíti, hogy az irodalom társadalmi szerepe megváltozott, mert a költő vagy az író nem
kivételes személyként tekint önmagára, s ezért nem törekszik a norma megteremtésére
vagy a norma közvetítésére. Ez a versben az említett poétikai jegyeken kívül abban is
megnyilvánul, hogy a vers téves információkat is tartalmaz. A festőnőt ugyanis Metka
Krašovecnek hívják, Tomaž Šalamun nem ódát írt hozzá, hanem balladát, s a francia
etnológus ’i’-vel írja a vezetéknevét. Így a múzeum e versben nem a művelődés
szimbolikus helye, mert a személy még a festőnő nevét se tudta megjegyezni, s a képre is
alig emlékszik. A festménynél fontosabbnak tűnik a kép által kiváltott asszociációs lánc,
bár a személyes hangvétel önkénye és a szöveget záró versíró helyzetkép miatt nem
egyértelmű, hogy valóban az említett kép váltotta-e ki az asszociációkat, vagy a
személynek a versírás során jutottak-e eszébe az emlékek és az információk. Bár a
múzeum és a festészet motívuma az egész verset dominálja, a vers elsősorban mégis a
költészetről és a költői önmegértés lehetőségéről szól.
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Gergely Ágnes Háttértörténet című verse a Hajóroncs ciklus második darabja. Ezt a
szöveget előzi meg a Hajóroncs, kívülről című vers, a ciklus középső darabja a Tárgyak az
elsüllyedt hajóról, melyet a Hajóroncs, belülről követ. A szövegeket a Háttértörténet című
versben említett információk kötik a szövegen kívüli valósághoz. A stockholmi Vasamúzeumban312 kiállított hajó történetét beszéli el a szöveg vázlatos formában, így a vers
műfaját tekintve prózaversnek minősül. A narratív szöveg rekonstruálja a hajó sorsát, tehát
a keletkezését és a Vasa-hajó elsüllyedésének a körülményeit: az óriási hajó első útján a
kikötőből távozva körülbelül tizenöt percen belül elsüllyedt és legénysége vízbe fulladt. A
hajót több száz évvel később meglepően jó állapotban hozták a felszínre, s többszintes
múzeumot építettek köré, ami Stockholm egyik leglátogatottabb múzeumai közé tartozik.
A hajó észlelhető monumentalitása és a döbbenetes sorsára emlékeztető narratívum nagy
hatással van az emberekre, mintha a hajó a látogató számára a katasztrófa és a destrukció
démoni jellegét tenné megtapasztalhatóvá. Gergely Ágnes versének kezdő sorai játszanak
rá arra a tényre, hogy a katasztrófa vonzza az emberek figyelmét: „Az, hogy II. Gusztáv
Adolf nagyhatalmi törekvései érdekében / flottaépítésre szánta el magát, még nem jelenti,
hogy / számolt a katasztrófa lehetőségeivel, márpedig / katasztrófa nélkül nincs
világhír.”313 A szöveg ezután többszörösen összetett mondatokban idézi fel a Vasa-hajó
sorsának történetét, miközben tárgyilagosságot imitálva kommentálja is, s így érezhető a
narráció relativizációja. A szöveg továbbá a Gergely-költészetre jellemző szentenciákat is
tartalmaz, amelyek megtörik a hajó történetét. A vers a hajó elkészítésének és történetének
rekonstruálható adatait is említi, ami tárgyilagos stílus hatását kelti, mintha a múzeumban
lennénk, s a tényekkel akarná a szöveg alátámasztani a narratívum valóságértékét. A
Háttértörténet című versben a nevek felsorolását egy poetológiai kommentár kíséri, ami
azt a kérdést járja körül, hogy mi a különbség a tényeken alapuló elbeszélés és a fikcionális
narráció, vagyis az irodalom között. A vers utolsó sorai a múzeumban kiállított hajóról
szólnak: „A hajó pedig múzeumi ragyogással hever a fehér / éjszakákban – ”. A
megszemélyesítések a múzeum ama konnotációjára épülnek, hogy a múzeum heterotópiája
ellenáll az elmúlásnak, mert a kiállított tárgyak az örökkévalóságban léteznek. A hajó így
nem akar tudni az „azértis teremtés szeszélyeiről”, amit a megszemélyesítések dicső
ellenállásként láttatnak. Az időnek és emberi szándékoknak ellenálló tárgyak jelentése a
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heterotópiaként érthető múzeum képzetén alapul. A legtöbb múzeumi motívummal
építkező verssel ellentétben a Háttértörténet című szöveg a múzeumban kiállított tárgyról,
s nem a szemlélő észleléseiről és benyomásairól szól.
Akárcsak Metka, John Ashbery Self-Portrait in a Convex Mirror verse is egy
festményből indul ki. A Metka-val ellentétben itt rekonstruálható, melyik festményről van
szó. A vers lírai énje részletesen beszámol a festményről, így a szöveg ekfraszisznak
nevezhető. A szöveg az első sorban megemlíti a festő nevét, majd a lírai én részleteket
közöl a festményről, így eme információk és a vers címe alapján következtethetünk arra,
hogy a vers Parmigianino Önarckép konvex tükörben című festményéről szól, amely a
bécsi Művészettörténeti Múzeumban látható. Mindamellett a festmény csak a szöveg
apropóját adja, mert a vers önálló művészeti alkotásnak tekintendő. Bár a leírás mindig
visszatér a festményhez, a szöveg a Múzeumi sétá-hoz hasonlóan tudati mozgásokat imitál,
mintha valaki a festmény szemlélése közben el-elkalandozna gondolataiban. Ez azonban
egyelőre csak feltevés, mert a tudatfolyam nem nevezi meg egyértelműen a szemlélés
helyét, vagyis azt, hogy melyik múzeumban van kiállítva a kép. A részletekbe menő leírás
és a ’festő’-vel folytatott, jelen idejű, bizalmas beszélgetés egyelőre mégis azt a látszatot
kelti, hogy az illető épp a festményt szemléli, s (a vers hossza miatt) hosszan elidőz előtte.
Mivel a festmény a festő önarcképét ábrázolja, s a szemlélőre a képről a festő
képmása néz vissza, ezért a szemlélő észrevételeit Parmigianinohoz intézi, akkor is, ha
tudja, hogy a képmás nem a festő, s a kép nem válaszol. Ez a beszédhelyzet a festménynek
is köszönhető, legalábbis a szemlélő úgy jellemzi a portrén látott szemeket, hogy azok
élnek (álmodnak), de nem árulnak el semmit: „your eyes which are empty, / Know
nothing, dream but reveal nothing.” A festmény megbabonázza a szemlélőt, s a vers azt a
hermeneutikai folyamatot ábrázolja, hogy a szemlélő megpróbálja megérteni, miért olyan
vonzó ez a torz önarckép.
A konvex tükör eltorzítja az arányokat, s a kép szélén a dolgok valószerűtlen
méreteket öltenek. A legfurcsábbnak a festő keze tűnik, amelyhez újra és újra visszatér a
szemlélő gondolataiban. A fejhez képest az előtérben íves mozdulatot leíró,
visszakanyarodó jobb kéz óriásinak tűnik. Itt ugyanaz a feszültség érezhető, mint a
szemeknél: mindkettő ígérget, de egyben el is titkolja mondanivalóját. Mégsem a kéz
ellentmondásos gesztusa, hanem a kéz mérete tűnik a legfurcsábbnak, főleg azért, mert
mérete ellenére is szervesen illeszkedik a kép egészébe: „It must join the segment of a
circle, / Roving back to the body of which it seems / So unlikely a part”. A torz önarckép
tehát egyszerre tűnik furcsának és rendezettnek: „I see in this only the chaos / Of your
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round mirror which organizes everything / Around the polarstar of your eyes”. A festmény
azért tűnik rendezettnek, mert a festő hűen adta vissza a tükörben látottakat, csak épp már
maga a tükörkép is torz volt. A vers egyik művészettörténeti vendégidézete ezt így
fogalmazza meg:
[…] Realism in this portrait
No longer produces an objective truth, but a bizarria…
However its distortion does not create
A feeling of disharmony… The forms retain
A strong measure of ideal beauty314

Ezek az idézetek kommentálják és kiegészítik a képleírást, s mivel a szemlélő a
művészettörténeti megjegyzéseket is továbbgondolja, ezért ezek a tudatfolyam szerves
részét képezik. A lírai én ezt az idézetet például úgy egészíti ki, hogy szerinte az
összhangban lévő formákat álmaink táplálják, míg egy napon észre nem vesszük a formák
által hagyott lyukat. Ez a retorikai kép annak a motívumláncnak az eleme, mely az
önarcképet a látszattal és a csalással hozza összefüggésbe: a festmény már eleve kétszeres
tükrözés, a valóság kétszeres mediális elmozgatása, amiből így már nem lehet
következtetni az egyszeri látványra. A szövegben nincs szó látványról, mint Nemes Nagy
Ágnes verseiben, mert az amerikai vers az individuum megjelenítésére vonatkoztatja a
torzítást, vagyis arra, hogy az önarckép nem egyezik az individuum sokszor tévesen
változatlannak és megragadhatónak vélt személyiségével. A személyiség szavakkal sem
megragadható, ezért az irodalmi ’portrék’ is illuzórikusak. Erre utal a vers egyik
poetológiai vagy nyelvelméleti kiszólása, amely szerint a szavak puszta spekulációk,
amihez a beszélő hozzá is fűzi, hogy a spekuláció a latin ’tükör’ szóból ered.315 A vers
kontextusában ez azt jelentheti, hogy a valóság a szavakon kívül van, de a szavak sose érik
el a valóságot. A szemlélőt a tükörkép továbbá a felszínre emlékezteti, bár számára
nemcsak a tükörkép, hanem minden más felszín. Ez már azokhoz az asszociációkhoz
tartozik, amelyeket valamiképp a festmény élménye generál, de már nem kapcsolódnak
szervesen a képleíráshoz.
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Bár a szöveg mindig visszatér a festményhez, az asszociációk egyre távolabb
kerülnek tőle, s ezzel párhuzamosan egyre nehezebben is érthetők. A lírai én is reflektál
ezekre a gondolati elkalandozásokra, ami strukturálja a szöveget: „As I start to forget it / It
presents its stereotype again” vagy „The fertile / Thought-associations that until now came
/ So easily, appear no more, or rarely”. Az egyikből az is kiderül, hogy a lírai én mögé
képzelhető személy a szöveg keletkezésekor nem a múzeumban van, hanem New Yorkban,
s a festményt Pierre-rel látta 1959-ben Bécsben. Egy későbbi reflexió alapján azonban
mégis úgy tűnik, mintha a múzeumban lenne, mert az időről és a jelenről elmélkedve,316
pontosabban azon tűnődve, hogyan lehetne kilépni a ’ma’ szorításából, a termeken
átvonuló, nyomuló emberek jutnak az eszébe, akik sietnek, hogy zárásra végignézzék a
kiállítást. A szöveg alapján így nem lehet pontosan meghatározni a tudatfolyam pontos
helyét és idejét. De mintha ez nem is lenne fontos. A lényeg az, hogy a festmény nagy
hatással van a szemlélőre, néha még össze is keveri magát vele: „Before you realize the
reflection / Isn’t yours” vagy „I go on consulting / This mirror that is no longer mine”. A
festmény, amit néhol a látszattal és a felszínnel hoz összefüggésbe, beépül a gondolataiba
és az emlékeibe, s a személyisége része lesz. A festmény önállósul, kifejti akaratát, s
fennmarad: „Our time gets to be veiled, compromised / By the portrait's will to endure”.
A következőkben Günter Kunert Pompeji I és Pompeji II317 című verseit értelmezem.
Az első szöveg318 az ókori város lakóit elesetteknek („Hingestürzte”) nevezi, ami arra utal,
hogy az embereket váratlanul érte a vulkánkitörés és az égből érkező kőzápor, és
hamurengeteg a földhöz lapította a lakosokat. A várost ellepő hamu megkövesedett, s a
régészek nemcsak az épületeket, hanem az emberek és állatok testhelyzetét is
rekonstruálták. A múzeumban vagy a helyreállított Pompejiben így földön fekvő
gipszalakok láthatók. A „Hingestürzte” szó a kiöntött gipszalakok anonimitását érzékelteti,
mert a derivátum nem melléknév, hanem főnév, másrészt a mindenkire jellemző, s az
embertelen kiszolgáltatottságot jelző, halállal végződő ’esés’ szó derivátumával nevezi
meg az embereket. Az emberek a hamuban csak üreget hagynak, amit a német szöveg
oximoronnal nevez meg. A „Hohlform” tükörfordításban azt jelenti, hogy üregforma, ami
316
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nem találó összetétel, mert az üregnek nincs formája: az üreget csak egy már létező forma,
tehát a valami által való lehatároltsághoz képest érzékeljük. Ha a ’Holhlform’ szót üreges
(öntő)formának fordítjuk, akkor a szó arra utal, hogy az elporladt emberi testek a
megkövesedett hamuban üreget hagytak, amiket gipsszel kiöntötték, s így létrejöttek az
emberi és állati (gipsz)formák. Így a volt Pompeji lakosai a gipsz élettelen anyag
segítségével bekerülhetnek az örökkévalóság helyére, a múzeumba. A vers csak később
oldja fel az anonimitást („Mädchen und Männer / schlank und verhüllt”), de az „és” szóval
megteremtett kétszeres mellérendelés újra az anonimitáshoz közelíti a leírást, ami az első
versszak utolsó képét előlegezi meg: a katasztrófa mindenkit védtelenné tett, és senki sem
tudott elmenekülni. A második versszak ismét a személytelenség és az értelmetlenség
képzeteivel játszik. A gipszfigurák fekvő helyzetét jelentéktelennek, céltalannak és
értelmetlennek nevezi, s a célját vesztett ’fekvés’ hátravetett értelmező jelzője a „múzeumi
kiállítási tárgyak”, ami a múzeum ama jelentését vonja be a vers értelmi hálójába, hogy az
intézmény jelentéktelen és halott dolgokat gyűjt és állít ki. Erre a képzetkörre épít a
harmadik versszak is, amely egy rekonstruált, kificamodott végtagú kutyáról szól, amely a
versszak utolsó, cinikus sora szerint ellenáll az elmúlásnak, s állandóságot tanúsít. A
szövegben megismétlődik az oximoron („Hohlformen bleiben”), amely az elmúlással
dacoló szervetlen, halott anyagból kiöntött forma állandóságára utal. A szó- és
gondolatismétlés azt is jelölheti, hogy a szemlélő felismerte az összefüggés általános
érvényét, amit az is bizonyít, hogy a gondolati tartalmat vagy a metaforát átvitt értelemmel
gazdagítja, mert immár nem a megőrzött emberi testek üregéről szó, hanem az emberi
nyelvhasználatról, ami szintén üres frázisokat tartalmazhat: „Deine Sprache sei Jaja und
Neinnein”. Ezt követi egy híres Goethe-idézet „Füllest wieder Busch und Tal”319, de az
intertextuális rájátszás nem szós szerint eleveníti fel a híres verset, mintha megsebezné az
eredeti sort, majd egy feltűnően rövid sor töri meg a versképet, s a versszak egy híreshírhedt szlogennel végződik, amit a Weimari Köztársaság elleni 1920-as, a fasizmus
előfutárának is tekintett militarista puccskísérletben írtak a plakátokra: „wer weitergeht
wird erschossen”.320 Goethe felidézése és a puccskísérlet nem kapcsolódik szervesen az
anonimitást és halált megtestesítő gipszfigurákhoz, amiket a cím alapján a helyreállított
Pompeji múzeumával és a régészeti helyreállítás törekvésével lehetne azonosítani. Goethe
mindamellett a német kultúra szimbólumának tekinthető, s a brutalitással együtt akár azt a
közbeszédszerű szlogent is megtestesítheti, ami a második világháború után terjedt el
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Johann Wolfgang von Goethe An den Mond című versének első sora.
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Németországban. A ’Land der Dichter und Denker’ híres szójátéka a soá után kiegészítésre
szorult, mert 1945 után Németország már nem csupán a kultúra és a civilizáció élharcosa
lett, nem a költők és a gondolkodók országa, hanem a bíráké és hóhéroké (’Land der
Richter und Henker’) is.321 A Kunert-vers utolsó versszaka a többértelműséget
hermetikusan fenntartva általános érvénnyel szól az elesettek személytelen haláláról.
„Hingestürzte hinterlassen nichts / als das Abbild ihres Falles / und das ist: kein
besonderer.” Ez a három sor többféleképpen értelmezhető. Egyrészt arra utalhat, hogy az
elesettek halála eleve értelmetlen, s ebből nem tanul az utókor, másrészt arra is, hogy az
elesettek személytelen halált halnak, s nem marad fenn utánuk semmi személyes, amivel az
utókor kellő tisztelettel megemlékezhetne róluk. Az ’Abbild’ szó, amely magyarul képmást
jelent, egy képbe merevíti az esés mozdulatát, ami a halál mozdulatlanságát is
érzékeltetheti.
A Pompeji II továbbírja a leképezés és a halott mozdulatlanság képzettársítását. Itt
már nem a gipszalakokról van szó, hanem a romokról, amik magukon viselik az élet
nyomait. Az első versszak alapján a romokból nem hallgatás, vád vagy panasz, hanem
csend árad. Akárcsak magyarul, a csend szó németül is onomatopoétikus szó, csak a német
szó a ’st’ kombinációval és az ’l’ mássalhangzóval érzékelteti a csendességet.
Mindamellett ez is csak mediális megközelítés, hiszen a szó elhangzása eleve megtöri a
csendet. A második versszak megismétli a csend szót, amelyet a versképben két üres sor
vesz körül, ami mediálisan is hangsúlyozza a szó jelentését. Ezt követően a harmadik
versszak „Triumphierendes Aufbewahrtsein” mássalhangzókkal teli, erőteljes és hosszú
sora pöffeszkedőnek tűnik, s ezen már nem is lehet túltenni, ezért a versszak lépcsőzetesen
vesz vissza ebből a hivalkodásból. A megőrzés egyébként a mindennapi dolgokra
vonatkozik, ami szemantikailag hidat képez a következő versszak felé. Először a borozót
mutatja be a vers, ahol a márvány asztallapok a vendégek árnyékát őrzik. Elhalványuló
szavaik megragadtak a falak vakolatán. Az árnyék és az elhalványuló szavak az elmúlást
vagy az élettelenséget ábrázolják, ami a jelenben csak a halott dolgokon válik
érzékelhetővé. Ezután a szöveg Lumpanarba kalauzol, ami a feltárt pompeji bordély neve.
A belső ajtók feletti restaurált freskók emlékeztetnek a megélt érzéki vágyra. A vers ezen a
ponton idegenvezetést imitál, mintha valaki betessékelné a látogatót a szobákba, s
kipróbáltatná vele a kőágyat és a kőpárnát, amelyek szintén az elmúlásra és a halálra
utalnak. A hely paradox szelleme egyszerre vall az élő test vágyairól és a testi lét
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mulandóságáról, amit a szöveg egy szójátékkal fejez ki: „daß dich eine Ahnung umfange /
vom Wesen der Liebe / vom Verwesen der Leiber“. A szójáték abból adódik, hogy a
’Wesen’ (lény, lényeg, jelleg) és a ’Verwesen’ (elrothad) szóalakok láthatóan és hallhatóan
őrzik közös gyökerük nyomát. Az utolsó versszakban az alany többes szám első
személyben beszél, s a ’mi’-t kívülről, a megszemélyesített Vezúv perspektívájából láttatja.
Pompeji lakosaihoz hasonlóan a látogatók is az örökkévalóság részévé válnak, amit a
szöveg egy palindromszerű sorral is kifejez: „Wir sind andere Andere sind wir”. Az utolsó
sorok azt állítják, hogy nem marad fenn ’olyan adat, ami ránk utalna’. Az utolsó versszak
perspektívaváltása úgy értelmezhető, hogy ’velünk’ ellentétben Pompeji nem a halott
viszonyok megtestesítője, mert a kiásott romok jelzik a várost, s emlékeztetik rá az utókort,
s így Pompeji az örökkévalóságban életre kel.
Durs Grünbein Museumsinsel [Múzeum-sziget]322 című verse Berlin egyik
legismertebb helyéről, a városon átfolyó Spree szigetéről szól, amelyen egy
múzeumegyüttes található. A Museumsinsel a belváros közepén helyezkedik el, s a város
számára fontos utak szelik át. Nemcsak a híres Unter den Linden kapcsolódik hozzá,
hanem a város egyik frekventált gyorsvasút- és S-Bahn-útvonala is áthalad felette, amit
’Stadtbahn’-nak neveznek. A vers összeköti a múzeumok, a porosz virágkor és a mai
közlekedés által szimbolizált korszakokat, s felhívja a figyelmet a különböző korszakok
egyidejű jelenlétére és térbeli egymásmellettiségére.
A vers messziről közelít a város felé, majd hirtelen az emberléptékű közelség
részleteit sorolja. A téli eget átszelő repülőgép, az egykori berlini fal nyomait kutató turista
és a gúnyosnak tűnő ’régen legittelt város’ kifejezés mai időket idéz. A tárgyilagos
leírásban az egyetlen személyes kijelentés az első versszak végén található. Az egyes szám
második személyű állítás az önmegértés gesztusaként is érthető: „Hier ist dein Rastplatz.
Bis hierher bist du gelangt.”323 A kijelentés jelentőségét a ’hierher’ deixis adja meg, mert a
mondat értelme az ’itt’-től függ, ami a Múzeum-szigetre vagy az általa metonimikusan
megnevezett városra utal, pontosabban ezek versbeli ábrázolására. A második versszak
leírására is a távolítás és közelítés perspektívaváltása jellemző. A sziget felülnézetének
metaforája az „Orienttepich”, amely a múzeumok, főleg a híres Pergamonmúzeum
gyűjteményének arculatával korrespondál. A város leírását újra és újra elidegeníti egy
letargikus megjegyzés. Az ember ’hozzáragad’ ehhez a tájhoz, ahonnan nem lehet
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elmenekülni: „Alle Wege führen ins Zentrum zurück”, ami egyben cinikus-pesszimisztikus
felhanggal vegyíti a megidézett, németül is használatos ’minden út Rómába vezet’ szólás
értelmét. Akárcsak a többi versszak, a harmadik is a múlt és a jelen összekapcsolódó
jelenlétét érzékelteti. Most a porosz múltról van szó, amelyet az Unter den Linden és Nagy
Frigyes lovasszobra jelenít meg. Az enyhe irónia itt sem marad el. A hirdetőoszlopok
’szigorúan fel vannak világosítva’, amely arra utalhat, hogy a porosznak nevezett324
értékrend hatása ma is érezhető. A tárgyias leírás iróniába hajló jellemzése hasonló
poétikai eszközökkel él, mint Nemes Nagy Ágnes Egy pályaudvar átalakítása című verse.
Míg ott a forgatódobon megforduló vonat metaforája az elefánt, addig Grünbein versében a
kábeldobok tűnnek cirkuszi tevéknek. A neoklasszicista stílusban épült múzeumok
értelmező jelzője az ’Aeropag’, mintha az ókori görög kultúra is jelen lenne ezen a
szigeten. Ez a metafora egyben politikai tartalommal ruházza fel a Múzeum-sziget által
szimbolizált, forszírozott muzealizációt. A schinkeli múzeum metaforája az ógörög
templom, melynek „pockennarbig” (himlőhelyes) jelzője a lövésnyomokra utal, s így a
háborúra emlékeztet. Ezt követi egy gondolati ugrással a sínek látványa, amely a hatékony
fővárosi közlekedést jeleníti meg, amit a legújabb kori technikai fejlődés tett lehetővé. A
szél által felkapott újság a hírek özönét és a változékonyságot, az alvó krokodil a múzeum
heterotópiájához kötődő időtlenséget és változatlanságot testesíti meg. A további
versszakok is tartalmaznak egy-egy kétértelmű vagy ironikusan érhető megjegyzést, pl.
„Wohin man sich wendet, Gitter, Geländer“, mintha a vers felkarolná és megerősíteni a
németekre vetített, vitatható kliséket. A közkedvelt, grillen elkészített utcai húsos
imbiszételről (Bulette) is csak az jut a személy eszébe, hogy ez máshol lövedéket jelent.325
A porosz militarizmus manapság is észlelt, áthatónak ábrázolt befolyását csak egy
megjegyzés tompítja. A Pergamonoltárral kapcsolatban felvetődik, hogy a múzsák és a
hadsereg ‚násza‘ nagyon régi, s a szövegkörnyezet azt implikálja, hogy ez a nász nemcsak
a poroszokra, hanem már az ókori görögökre is jellemző volt. Az utolsó versszak szervező
motívuma a fekete szín. A szöveg itt is az összefüggéstelenség látszatát megteremtve
sorolja a német főváros feketeségeit. A fákon ülő orosz varjak hátravetett jelzője a
’robosztus legények maffiája’, mintha az orosz jelenlétről csak a maffiára lehetne
asszociálni. Az utolsó szakasz második fele pedig a kátránnyal kapcsolódik a mindent
beborító feketeséghez, ami a Berlinben gyakori építkezéseket és útjavításokat jeleníti meg.
324

Magyarul a ’porosz’ szónak pejoratív mellékíze van.
Ez tévedés. A francia ’boulette’ is (hús)golyót jelent, csak a francia ’boulet’ jelent lövedéket vagy
ágyúgolyót.
325

171

A nyugatot és keletet összeforrasztó feketeség előkészíti az utolsó sor szentenciaszerű
mondanivalóját: „Wie Berlin eine Insel war einst, so lag Böhmen am Meer.” A mondattani
szerkezetből adódóan a kijelentés gúnyos felhangú, s azt a tézist rejti, hogy Berlin nem
lehetett sziget, hiszen Bohémiának sincs tengerpartja.326 De ez csupán a kijelentés értelme,
mert az állítás maga pozitív kijelentés, s nincs benne negáció. A gúny és a negativitás
abból ered, hogy a ’Böhmen liegt am Meer’ németül az illuzórikus állapot átvitt értelmű
szófordulata. A ’sziget’ a vers végén így a főváros metaforájává válik, ami szintén
többféleképpen értelmezhető. Az NDK-ban politikai okokból Nyugat-Berlin szigetnek
számított, amit a város helyzetére használt ’Insellage’ kifejezés is érzékeltet. Az utolsó
előtti sor kontextusában így a szentencia arra vonatkozhat, hogy a területi szeparáció
ellenére az NDK-kori Nyugat-Berlin sziget metaforája az utókor számára nem meggyőző.
Az időbeliség és a múzeum-motívum kapcsán viszont az is elképzelhető, hogy Berlin azért
sem lehetett soha sziget, mert a város megőrizte a különböző történeti korszakok nyomait,
amelyekkel nemcsak gazdagodott, hanem muzealizálta is önmagát. A Múzeum-sziget című
vers a muzealizációt egyszerre láttatja pozitív és negatív fényben. A muzealizáció
pozitívuma az, hogy a város emellett képes volt megújulni, s ötvözni a régi korok emlékeit
az új idők kihívásaival. A Grünbein-versben a berlini muzealizáció pejoratív felhangja a
történetiségében jelentős hely által kifejtett kényszerű vonzásban, a múlt szinte nyomasztó
jelenlétében és az emlékeztetés kényszerében nyilvánul meg.
A vers személytelen hangvételű, tárgyias motívumokkal építkező szöveg. A leírás
felsorolásszerű, mintha benyomásokat ábrázolna. A Tolnai- vagy az Ashbery-verssel
ellentétben

a leírás

nem

imitál

tudatfolyamot,

mert

a

benyomások

említése

összefüggéstelen, s legfeljebb a vers szerkesztési logikáját – múlt és jelen összefonódódó
jelenlétét – követi. Ez nem jelenti azt, hogy a vers nélkülözi a személyes jelenlét jelzéseit,
például a korábban említett önreflexiós elemet, az iróniát, a jellemzés pontosító, Nemes
Nagyra is jellemző retorikai eszközeit vagy a „Jede Haltestelle wirkt” kijelentést. A vers
poétikus stílusú, ami főleg a hangulatiságot megteremtő retorikai eszközöknek köszönhető.
A szövegben különösen gyakoriak az appozíciók, ami németül feltűnő mondatszerkesztést
eredményez. A kiegészítő szintagmák hatása olyan, mintha valaki gondolkodna, s először
csak megnevezi a dolgokat, s csak utólag tudná azokat pontosabban jellemezni. Ez
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azonban mégsem teremti meg az asszociációk folyamatosságának a benyomását, mert az
említett dolgok sorrendje zavaróan önkényes.
Durs Grünbein Gyerekkor diorámában című verse327 sokkal rövidebb és kevésbé
összetettebb,

mint

a

Múzeum-sziget,

de

ennek

a

szövegnek

az

esztétikuma

egyenletesebbnek tűnik, s a vers így hatásosabb. A szöveg egyes szám harmadik személyű,
múlt idejű kijelentésekben beszél egy gyerek benyomásairól. A ’már gyerekként is
vonzották a megmerevedett dolgok’ sor alapján arra is lehet következtetni, hogy a lírai én
vagy régóta ismeri a gyereket vagy a narratológiai elidegenítés perspektívájából gyerekkori
önmagáról beszél. A vers a diorámák előtt álló gyerek benyomásairól szól. A szövegnek
bizarr hangulata van, ami egyrészt a sorátlépésből adódó enyhe szarkazmusnak
köszönhető: „In den Museen stand er lange vorm Diorama / Mit den Tieren im Stillstand,
natürlich gruppiert / Vor gemalte Fernen” vagy „Die ägyptische Mumie hielt
Jahrtausenden stand / Mit entferntem Gehirn“.328 A bizarr hangulat másrészt arra vezethető
vissza, hogy a diorámákban halott élőlények és az egykori természetes környezet imitációi
találhatók, amiket a gyerek megigézve bámul. A versnek így kettős perspektívája van. A
szarkasztikus felnőtt szólam csak a halált, a gyilkolást és a természetellenességet érzékeli,
míg a gyerek fantáziájában életre kelnek a dolgok. A két szemszög nem talál egymásra, s a
gyerekben nem tudatosul a kiállítás természetellenessége, amire a vers újra és újra felhívja
a figyelmet. A szöveg két ellentétes észlelési módja egyenrangú, vagyis a szöveg alapján
nem dönthető el az a kérdés, hogy a felnőtt felvilágosultsága jobb-e vagy a gyerek
naivitása.
*
A múzeum foucault-i értelemben vett időtlenségnek a képzete számos, itt értelmezett vers
konstitutív eleme. Mindamellett az idő múlásával dacoló muzealizáció sokszor kritikus
fényben jelenik meg. Egyedül Gergely Háttértörténet című versében tűnik ez a folyamat
pozitívnak, de a versben ez csak a megszemélyesített hajó győzelmének a jele, s nem a
közösség érdeme. Grünbein Múzeum-sziget versében Berlin olyan városként jelenik meg,
amely sikeresen egyesítette a muzealizáció feladatát a jelen igényeivel, amelyek
kielégítéséhez elengedhetetlen a gyorsan fejlődő technika. A Gyerekkor diorámában már a
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múzeumi idő- és térbeli elzártság természetellenességére is felhívja a figyelmet, de a
múzeumi időtlenség kizárólag Kunertnél jelenik meg egyértelműen negatív fényben. Itt a
múzeum heterotópiához a halál és az értelmetlenség képzete kapcsolódik, azé az elmúlásé,
aminek sem a felhalmozott emlékek tárolásának kijelölt hely, sem a közösség immateriális
emlékezete nem tud ellenállni. A muzealizáció itt a naivitás szinonimája, mert az emberek
nem tudnak és nem akarnak emlékezni, s a múzeumba legfeljebb csak azért mennek el,
hogy megsejtsék, mit jelent a halál, a kiszolgáltatottság és a pusztulás.
A Kunert-vers így a múzeum ama jelentésárnyalatát is cinikusan szemléli, hogy a
múzeum a művelődés helye. Ez az elutasítás Nemes Nagy versével egyetemben szinte
mindegyik értelmezett versben előfordul. Tolnai Metka című szövegében a személy még a
festőnő nevét se tudja megjegyezni, s bár gondolataiban újra és újra visszatér a fontosnak
tartott képhez, nem tudja azt bemutatni vagy értelmezni, mert mindig elkalandozik tőle.
A Tolnai és az Ashbery-vers abban rokonítható a Múzeumi sétával, hogy mindhárom
tudatfolyamot ábrázol. Nemes Nagynál a tudatfolyam lineáris és transzparens, Tolnainál
ciklikus és transzparens, Ashberynél pedig nem transzparens. Az Önarckép konvex
tükörben olyan tudatfolyamot ábrázol, amiről – a Múzeum-szigettel ellentétben –
elképzelhető, hogy tudatfolyam, de nem képzelhető el mögötte egy koherens személyiség
vagy egy tudat speciális működési mechanizmusa. Ennek kapcsán Ashberynél a
múzeumhoz kapcsolódó művelődés motívuma sajátosan jelenik meg. Ez a vers arról is
szól, hogy a festmény milyen hatást tud kifejteni egy ember személyiségére. Ez a hatás
azonban nem szabályozható, hanem önkényes, nem előrelépés, hanem változás. Az ember
személyisége megváltozik, de a változás logikája nem érthető meg, főleg azért nem, mert
maga a személyiség sem transzparens. Az önmegértésnek határai vannak, s egységes én
nem létezik, s ezért nem is lehet ábrázolni. A realisztikus énábrázolás lehetetlenségének a
metaforája a mediálisan többször torzított önarckép.
5.7. A lineárisan szerveződő múlt – Teraszos tájkép
A Teraszos tájkép poétikai szerkezetében a narratív jellegű emlékezet a kronológia elve
mentén szerveződik, ami a történetírás legfontosabb, az objektivitást leginkább szolgáló
rendezőelve. A posztmodern kor azonban az objektivitásra való törekvés ellenére is
megkérdőjelezte a nagy történetek általános érvényét,329 mert az időrendi sorrendbe állítást
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is már megelőzi az események megítélése, a relevánsak kiválasztása, verbalizációja és
rendszerbe foglalása. A mindenkori kérdésfeltevések és konstrukciók mögött hatalmi
viszonyok és egyéb determináló körülmények húzódnak, amelyek idővel átrendeződnek
vagy morális okokból megkérdőjelezhetők, hiszen nemcsak egy szemszög van, hanem sok
egyenrangú. Nemcsak az irodalom(tudomány), hanem a történettudomány is reagált ezekre
a kihívásokra.330 Bár a posztmodern kor után is szükség van olyan történettudományra,
amely nem oldódik fel narratológiai vagy diszkurzuselméleti vitákban, a korszak
felismeréseit nem lehet ignorálni.
A Teraszos tájkép lineárisan vázolja fel az emlékezet stációit. Az ábrázolás jellege
ugyan az individuális emlékezet szubjektivitását is tükrözi, de a vers különböző poétikai
módszerekkel elidegeníti ezt az individuális önkényt, mintha a történelem individuális
ismerete és a történettudomány objektív tényei összefonódnának. A létrejövő kollektív
emlékezet egységét a ’teraszos tájkép’ metafora jeleníti meg, mely a tájkép térbeliségének
képzetével egy helyen láttatja a punktuális, részleteiben itt-ott hiányos, de lineárisan
elbeszélhető történeteket.
A Teraszos tájkép című vers szubjektív perspektíváját és az objektívnak tekinthető
kollektív emlékezet ábrázolását a történettudomány allegóriájaként olvasom, amely
objektivitásra törekszik, s erre joggal is tart igényt, ám sosem felejtheti el ténykedésének
szubjektív vagy önkényes momentumait vagy összetevőit, amelyek újra és újra napvilágra
kerülhetnek, átrendezvén a korábban elbeszélt történeteket.
A Teraszos tájkép is tartalmaz fatikus funkciójú elemeket, amelyek a szöveget egy
kommunikációs helyzetbe ágyazzák. Mintha a lírai én elmesélne valamit, amelyhez a
fatikus funkciójú elem szerint maga is keresi a szavakat. A tárgyilagos hangvétel egy
időutazásról szól, amelyben a lírai én évszázadokkal találkozik. Ezeket emberi alakok
testesítik meg, amelyek csoportosan fordulnak elő, s nem tudni, pontosan hányan vannak.
Pusztán a viseletükről árul el valamit a szöveg, s emiatt hasonlóságuk, s nem egyéniségük
szembetűnő. Sötét posztóból van a ruhájuk, fejükön csuklya, s a lírai én „vonuló
olajkutak”-nak is nevezi őket, ami feltűnő metafora a fikcionalitást vagy irrealitást imitáló
bekezdésben. Az egyes szám első személyű szövegben a lírai én megnevezi az
eseményeket, amiket szubjektív kommentárok kísérnek, s ezért a szöveg olyan, mintha
monológ lenne. Ennek azonban ellentmond a fent említett dialogikus jelleg, amire a „hogy
330

Vö. pl. Hayden WHITE, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, The
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1973. Reinhart KOSELLECK, Über die Verfügbarkeit der
Geschichte = UŐ., Vergangene Zukunft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989, 260−278.

175

ne hamisítsak” kitétel utal, ami idegen egy néma monológtól, mert az ember önmagával
folytatott vitájában általában minden evidens. A csuklyás alakok akár a halált is
megtestesíthetik, habár a jellemzés más képzeteket is kapcsol hozzájuk, amik végül
megakadályozzák, hogy elképzeljük ezeket az alakokat. A személy feladja identitását, s
azonosul ezekkel a furcsa alakokkal, ami csak a bekezdés utolsó mondatának szintaxisából
derül ki: „sorba rendeződtek velem / együtt, zarándokok, vonuló olajkutak egy végte- /
lenre megnőtt szemhatáron, és így értünk az első / síkra fel.”331
A vers tördelését a számozott ’sík’-ok adják, melyek a vers ritmusának legnagyobb
alapegységei. „Az első sík.” – így szól egy bekezdés, ami betűkkel és kijelentés
formájában jeleníti meg a mondat értelmét, s a következő versszak alapján kiderül, hogy e
rövid mondatnak pragmatikai értelme vagy relevanciája is van, mert rámutat a következő
értelmi és verstani egységre. A versszak érzéki benyomásokat sorol, mintha a lírai én
szeme a tájat kémlelné. A „homoksivatag”-ban alig fedezhető fel valami, de a „most gyors
közelkép” kifejezés arra utal, hogy a lírai én mégis tudott valamit identifikálni. Ezt
feltehetőleg nem testi képességeivel, hanem egy gép segítségével, mesterséges módon
észleli. A kép egy fáraó karosszékét jeleníti meg, amely az ’ureus’ miatt a szemlélő
számára „az el-amarnai fáraót jelenti”, akit a lírai én – múlt időben – ’szeretett’. A látomás
ábrázolása tehát átbillen introspekcióba. A fáraó egyszerre jelenik meg személyként és
nem-létezőként. A ’személy’ szó ismétlése arra utal, hogy a lírai én ragaszkodik e
megnevezéshez, míg a vízió leírásában a fáraó nincs jelen, csak fejéke és annak árnya.
A szöveg imitált narrációja ismét visszatér a furcsa menethez, mintha a fáraó és síkja
csak egy jelenet vagy kitérő lett volna. A teraszos tájkép rézsűjén felfelé haladva
feltehetően elérik a következő síkokat. A sorszámmal ellátott következő síkok üresek, ami
azt jelentheti, hogy itt nem fizikai, térbeli elhelyezkedésű entitásokról van szó, mert ha
ezek üresek lennének, akkor nem lehetne ezeket kétdimenziós síkokként érzékelni. A
következő síkkal kapcsolatban már több dolog és többféle érzéklet is elhangzik, de ezek
nem állnak össze egy asszociációs lánccá, vagyis nem alakul ki narratívummá összeálló
szemantikai összefüggés. A leírás alapján észlelt dolgok itt nemcsak önreflexív
meditációra késztetik az ént, hanem cselekvést vagy indulati késztetést is kiváltanak belőle.
A következő síknak nevezett képleírás egy szikvója-erdőt mutat be. Az információk,
reflexiók és benyomások említése széteső, nem koherens szöveget alkot, amelynek ismét
nyomatékosan lírai jellege van. Az erdő leírása az embertől független természet
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megjelenítése, amely maradandót alkot, s amely a vizet és a tüzet egyesítő életet jelképezi.
Ez a pár sor nagyon szép és hatásos, egyrészt a nem elhasznált trópusok, másrészt a fenyő
szimbolikája miatt. A kaliforniai szikvója fenyő akár kétezer évig is élhet, s több mint száz
méter magasra megnőhet. Manapság a megváltozott éghajlati viszonyok miatt sajnos
veszélyeztetett fajta. A ’tollfejdísz’ szó az indián kultúrákat idézi, amit az Európából
érkező ember szinte teljesen elpusztított. A versszak végén a szikvója fenyő és az indián
kultúrára való utalás után az olvasónak pedig a kaliforniai sivatagok juthatnak az eszébe,
így a vers fenntartja a referencialitás lehetőségét. A lírai én kitart a síkon lévő dolgok
valódisága és észlelhetősége mellett, bár ezt rögtön visszavonja egy-egy metafora.
A szöveg tagolását adó számozás után egy újabb helyzetkép következik, amely e
fiktív útinapló következő állomását jeleníti meg. A lírai jellegű szöveg a hiányos
mondatszerkezetek és a sérült koherencia miatt összefüggéstelen információhalmaznak
tűnik. Az időutazás konceptuma és az origó idő- és helymegjelölése miatt ezt a versszakot
Jézus születésével és főleg szenvedéstörténetével azonosíthatjuk. A harmadik szem talán a
háromszögben ábrázolt Isten szeme lehet, ami Isten jelenlétét képviseli a földön. E szem
metaforája („behúzódott sebhelyként”) kissé blaszfémikusnak tűnik. A katakretikus és
expresszionista képek mintha az Apokalipszist idéznék.
A tizedik sík címkével bevezetett szakaszban a lírai én „holmik”-at nevez meg.
Különböző korok, társadalmi rétegek, egyházi és világi személyek ruhadarabjait említi,
amelyek valamiképp az adott személy identitását vagy a társadalomban betöltött funkcióját
jelképezik. A szakasz természetes anyagokból készült álarcokkal és testi díszekkel
végződik. A következő ’sík’ a különböző fejfedők és a fejet betakaró és eltakaró holmik
lajstromát jeleníti meg. A látomásszerű szakasz a fejfedők értelmezhetetlen és
elképzelhetetlen örvényéről tudósít. A parttalan felsorolás folytatódik, mintha valaki csak
arra várt volna, hogy beszélhessen. A részletek metonimikusan nevezik meg egy-egy
szakma munkavállalóját vagy egy-egy alkalomnak megfelelően öltözött személyt.
A következő síkot a legközelebbinek nevezi, s itt is olyan dolgok jegyzéke áll,
amelyek mintha már szerepeltek volna elvétve a versben. Így ez a láncolat már nem olyan
homogén, mint pár korábbi versszak monoton leírásában. A másik narratív szál felváltja
ezt az összképet, s kiderül, hogy a csuklyás alakok továbbhaladnak, míg a lírai én
feltehetően ezen a síkon marad. Menetelésüket a lírai én több trópussal is jellemzi, pl.
„akár egy égre-csúszó légifelvételen”. Ez a huszadik századi technikai fejlődést feltételező
konceptuális társítás a többi képpel együtt ellehetetleníti a térbeli tájékozódást, s már nem
tudni, melyik irányban tűnnek el a csuklyások, s hol áll a lírai én. Még ezek után is
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érzékelhetők további síkok, de az érzékelés már bizonytalan, s csak következtetni lehet a
’holmikra’. A vizuális érzékelés már nem működik, csak az auditív, de az is nehezen. A
hangzó dologról már nincs más információ, de még ezt is el lehet képzelni, mégpedig
olyan képek alapján, amikről szó volt eddig. A hangot a lírai én a harangok zúgásához
hasonlítja, mintha ez a megváltás ígérete lenne.
A Teraszos tájkép versben a címben szereplő központi metafora egymást követő
síkjára vetül a kronologikusan szerveződő emberi történelem egy-egy szakasza. E
korszakok közül főleg a régebbiek azonosíthatók, a későbbiek már az individuumokból
álló tömeget mutatják, míg a jövő síkjairól csak a bizonytalanság retorikai elemei
tudósítanak. A történelem eme poétikai megjelenítésében a szubjektív elemek is
hangsúlyosak, amit nem kendőz el a lineáris szerkezet. Az önkényességgel is számoló
kollektív emlékezet így egy olyan történettudományt vagy emlékezéspolitikát jelenít meg,
amely ugyan objektivitásra törekszik, de mindig is tudatában van annak, hogy minden
kutatási eredmény szubjektív-önkényes momentumokkal terhes konstrukció. A Teraszos
tájkép így ezt a meghaladhatatlan disszonanciát érzékelteti. A hasonló témájú A Föld
emlékei című vers már más poétikai eszközökkel ellensúlyozza az individuális emlékezet
önkényét.
5.8. A térré vált jelenlét – A Föld emlékei
Vajon az emlékezés humánspecifikus jelenség vagy tudnak más élőlények is emlékezni?
Miben különbözik az emberi és az állati emlékezés, s beszélhetünk-e arról, hogy a
növények vagy természeti képződmények emlékeznek? Vajon az emlékezés képességére
(pl. fájdalmas élmények tudata stb.) vezethető-e vissza az, ha módosulnak a fejlett állatok
genetikailag meglapozott viselkedési sémái?332 Ezek a kérdések azt a régi filozófiai kérdést
érintik, miben különbözik az ember az állattól: vajon csak graduális különbség van köztük
vagy lényegi? Darwin szerint minden bizonnyal graduális, Heidegger szerint lényegi.333
A Föld emlékei című versben a ’Föld’ metafora, mely az emlékek egymásra
épülésének élményéből adódó idő teljességét jeleníti meg, ahol a kontúrjaiban elmosódó
emlékek nem lineárisan követik egymást. Míg a Teraszos tájkép tehát a történettudomány
kronológiai eljárásait érzékelteti, addig A Föld emlékei átfogó retoricitásával és
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ritmikájával a szubjektív időészlelést jeleníti meg, ahol az emlékezést nem a mesterséges
rendezés szervezi, hanem bonyolult pszichológiai törvények. Az emlékezés komplexitása
abban is megnyilvánul, hogy mások tapasztalatai is beépülnek az egyén tudatába, ahol
elmosódhat a határ az egyéni tapasztalatok és mások élményei között. A Föld emlékei című
vers szubjektív és objektív szempontot is vegyítő emlékezetkoncepciója hasonlít Harald
Welzer transzszubjektív elméletéhez, amit az alábbiakban röviden felvázolok.
Harald Welzer, a Handbuch Erinnerung und Gedächtnis egyik szerkesztője az
emlékezet két formáját különbözteti meg. Az ingerek vagy élmények idegrendszeri nyomát
engrammnak nevezi, amelyek olyan tudattartalmak, melyek lehetővé teszik, hogy
reagáljunk egy adott szituációban.334 Minden bizonnyal ezek a nyomok eredményezik a
prousti ’mémoire involontaire’ -t, a nem akaratlagos emlékezést, amit a költőnő is
tematizál ebben a versben. Az emlékezet másik alapvető formája az exogramm, amit
Welzer németül Gedächtnisinhalt-nak nevez, és hozzáférhető tapasztalatot és tudást ért
alatta. Az ember e tudattartalmakat más médiumokon is tárolhatja, pl. barlangrajzokon,
kéziraton, könyvben, múzeumban vagy interneten. A tapasztalatok hatékony és könnyen
hozzáférhető felhalmozása felgyorsítja az evolúciót. Ennek első, a mai napig legnagyobb
hatású mérföldköve az volt, amikor az ember elkezdett szimbólumokat használni,
manapság pedig az internet információfelhalmozása jelenti e folyamat legaktuálisabb
lépcsőfokát. Mivel Welzer nem tesz különbséget emlékezés és tudás között, ezért az
emberi emlékezést (Gedächtnis) transzszubjektívnak nevezi, ahol nem csak az adott
személy emlékei halmozódnak fel, hanem a megszerzett ismeretek vagy a mások
tapasztalatáról szerzett tudás is beépül a saját emlékezetbe, ami növeli a túlélés esélyeit.
Tulajdonképpen a tapasztalat transzszubjektív felhalmozásának köszönhető az a jelenség,
hogy olvasási élményeink megváltoztat(hat)ják gondolkodásunkat és észlelésünket. Szabó
Lőrinc szavaival: „Teljesen összekevertem magamat az olvasmányélményekkel: teljesen a
saját napi, szerkesztőségi és szerelmi eseményeimet a könyvbeliekkel.”335 Vagy idézhetjük
Esterházy Pétert és Ingo Schulzet is: „Az élet […] utánozza a művészetet, de csakis az
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olyan művészetet, amely az életet, vagyis a törvényt utánozza.”336 és „Ich werde trotzdem
versuchen, von mir zu sprechen und davon, dass das Leben die Tendenz aufweist, die
Literatur nachzuahmen.”337 Az alábbi interpretációban a Nemes Nagy-vers tér és idő
összekapcsolódásának poétikai formációját értelmezve vázolom fel az emlékezetkoncepció
jellegét, aminek során az is világossá válik, hogy az miért állítható párhuzamba a welzeri
transzszubjektív emlékezés modelljével.
A Föld emlékei szöveg címe először is megszemélyesítésnek tekinthető. Az első sor
ugyan egy kőzettani jelenségre utal, de az ige személyragja miatt úgy tűnik, hogy a
megszemélyesített Föld beszél. Az első mondat megszemélyesítésének második eleme a
’meglehetősen’ módhatározószó, ami az igével együtt egy szemantikailag nehezen
értelmezhető kijelentést alkot. Ezt az állapotot érzékelteti a kőzetrétegek hasonlata, mely
nemcsak egy vízszintes, hanem egy függőleges tengely létére is utal, ami azonban
absztrakció marad, mert a különböző közetrétegek folyamatosan mozognak, egymásra
tolódnak vagy a súlytól beomlanak. Az egymásra vetülő, elkülöníthető és megnevezhető
kőzetrétegek a rendszerező földtan objektivizáló szemléletét tükrözik. A leírás jellege egy
földtani metszetre is emlékeztet, amely vagy a bánya, barlang vagy hasadék valóságos
falán vagy egy mesterséges ábrán olvasható le. A rétegződés azonban egyedül nem
érzékelteti az időnek a múlását, mert ehhez az a szövegen kívüli általános tudás is
szükséges, hogy a kőzetek nagyon lassan rakódnak és vetődnek egymásra. Ezt az emberi
tudat számára szinte elképzelhetetlenül hosszú idő múlását a térbeliség és vizuális észlelés
teszi valamennyire megragadhatóvá, a metszeten láthatóvá. Az idő kisebb léptékű múlása
más természeti jelenségeken, a Nap és a Föld helyzetén vagy akár egy fa törzsén is
leolvasható

vagy

érzékelhető.

Az

óra

csupán

az

időmérés

legpontosabb

és

legmegbízhatóbb eszköze, amelyet a technikai fejlődés, a természeti törvények emberi
alkalmazása tett lehetővé. A Föld tehát nem mozdulatlan dolog, hanem egy folyamatosan,
természeti törvények szerint állandóan mozgó és változó entitás. A mindennapi vélekedés
mégsem tekinti a bolygót élőlénynek.
A második versszak egy hétköznapi beszédfordulattal kezdődik, amivel a lírai én
mintha túl akarná szárnyalni a korábbi megállapításokat. Mintha egy bizalmas beszélgetés
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SCHULZE, Eine, zwei, noch eine Geschichte(n), Berlin Verlag, Berlin, 2008, 70.) Az idézetet Stephan Krause
fordította magyarra. A szövegeket Stephan Krause idézi, aki a történetek konstitutív viszonyát vizsgálja:
Stephan KRAUSE, Történet(ek) – egy utazás, három elbeszélés. Utazás Budapestről Bécsbe Kertész,
Esterházy és Schulze (párhuzamos) szövegeiben, Filológiai Közlöny, 2011/3, 214.
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semmitmondó vagy fatikus elemei tagolnák a szöveget, de egyelőre nem derül ki, miként
értendő a szokatlan témájú beszélgetés. A vers a növénytakaró leírásával folytatódik,
amelynek jelzője (’szükségszerű’) absztrakcióra utal. A versszak a növénytakaró leírásával
többféleképpen érzékeltet ritmikusságot. A „felütik sűrű kottafejüket” kifejezés a zenére
utal, míg az „évszakok szignáljai” a megújuló természet ritmusának mértékegységeként
láttatja a növényeket. Ahogy a partitúrában a hangjegy az eljátszandó dallam
mértékegysége, úgy a természet ismétlődéseiben az évelő növény testesíti meg a ritmust. A
növekedést és az elmúlást egy le-föl-mozdulat ismétlése érzékelteti, melynek hullámzását a
szöveg szó szerint megismétli. A „szabott és végtelen skálájukon” az absztrakció olyan
jele, mint a versszak első sorában a ’szükségszerű’ jelző. Az allegorikus versbeszéd a
növényeket egy kórus tagjaiként láttatja, amely egy orációt ad elő, ami nemcsak nyilvános
beszéd, hanem egy szertartáson elhangzó könyörgés is lehet. A vers mediálisan is imitálja
a dallam ritmikáját az ’azt’ szó alakzatával, ami variatív ismétlődést eredményez. Ezt a
szöveg egy közbeszólás jellegű megjegyzéssel tételszerűen is kimondja: „Változatokkal
persze…”. A következő sorban a ’más’ szó ismétlődik. A retorikai kérdés is magyarázó
jellegű: „De hát ki bánja a tölgyfák tautológiáját?”, ami a növények vagy a megújuló
természet jelentésének általánosan elfogadott pozitív konnotációjára utal. A versszakban a
hangadás több igealakban vagy köznévben, a ’dadog’, ’oráció’, ’áriázik’, ’beszéd’,
’negyedhang’, ’tautológia’ vagy ’felel’ szóalakokban érhető tetten. A versszak végén a
trópusi égövet határoló két szélességi kör kérdés-felelete is nyilván arra utal, épp melyik
félgömbön tavaszodik. A versszak végén pedig az ekvátor szalagja perszonifikálódik, s így
bekapcsolódik a természet koncertjének kifejtett képiségébe, amelyet oratóriumként,
kórusműként vagy szimfóniaként lehetne elképzelni.
A harmadik versszak lírai énjét egyértelműen emberként lehet elképzelni. A szöveg
azt az emberi élményt jeleníti meg, amit az ’összefolynak a napok’ szófordulat jelöl. Az
emlékezésben a megtörtént események sorrendje sokszor felborul, mert kiderül, hogy
valamelyik fontosabb, mint a többi, a lényegteleneket elfelejtjük, míg másokat
pszichológiai okokból elfojtjuk. A lírai én közömbösnek is tűnik, s talán ez a közöny a
dolgok időbeli indifferenciájára vezethető vissza. Ez a közöny nem bántó, inkább egy kis
lelki üzemzavarnak tűnik, amit az embernek türelemmel kell viselnie, s akkor elmúlik. Míg
a versszak első sorai egy idősebb ember bölcs nyugalmát vagy beletörődését érzékeltetik,
addig a versszak második része egy hirtelen váltással egy gyerekkori eseményt ábrázol. Az
emberi bőr is jegyzi az idő múlását, ahol a személlyel történt dolgok nyomot hagynak. A
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személy gyerekkori saját térdét „felfedezések domború térképei”-nek hívja, amit ’ötévesen
szemlélt’, ami az irreleváns részlet nyomatékosítása miatt feltűnő kijelentés.
Vajon hogyan kapcsolódik a harmadik versszak az első kettőhöz? A legfontosabb
különbségnek egyelőre az tűnik, hogy az első két versszakban ábrázolt ismétlődés
rendszerességet

jelentett,

ami

arra

is

utalhat,

hogy

a

természet

megbízható

törvényszerűséggel működik. Az ember azonban másképp észleli az idő múlását. Még ha
tekintettel is van a napok egymásra következésére, az élmények nem az objektív idő
linearitása szerint illeszkednek történetté. Előfordul, hogy leragad az ember figyelme egy
gyerekkori eseményen, ami valami ok miatt a későbbiekben is nagy jelentőséggel bír. Az
ember mégis a természet része, amire a teste emlékezteti, ami – például a bőrön –
megörökíti az objektíven is mérhető, átélt időt.
A következő versszak egy hiányos mondattal kezdődik: „A lift.” Mintha valaki
rámutatna egy liftre, ami olyan értelem, amely a hiányos mondatot teljes értékű
beszédaktussá avatja. A második mondat felszólító mondat, amivel az én valószínűleg
önmagát emlékezteti arra a bizonyos liftre, amit a továbbiakban jellemezni fog. A
vertikális tengelyen elhelyezkedő lift a föld és ég közti közvetítőként jelenik meg,
amelynek ritmikusan ismétlődő mozgását a szöveg a „föl-le” kétszeres megismétlésével
hangsúlyozza. A lift jellemzésében több, mesterségességre utaló poétikai megoldás van, pl.
Röntgen neve, amely a tudományt képviseli, vagy a lila szín említése, ami nem alap-,
hanem kevert szín. A szöveg kontextusában ez úgy értelmezhető, hogy a lift olyan
technikai berendezés, amely ugyan látványossá teszi az ismétlődést, de nem alkalmas az
idő mérésére,

hiszen ugyanolyan

rendszertelenül működik, mint a szubjektív

időérzékelésen alapuló időmérés.
Az egyes szám első személyű lírai beszéd folytatódik egy első látásra látszólag
teljesen más tartalmú, ókori csatát megjelenítő képiséggel. A versszak elején egy idilli
képsor jeleníti meg a lírai ént, amint egy tevét etet, s elmereng az állat külsején, s azon,
milyen szép a szeme. A teve szeme a következő jelenetként érthető lírai képben immár
felülről látszik, s a víziószerű képiség mintha egy halálközeli állapot vagy magának a
halálnak a megjelenítése lenne. A képiség narratív karakterű, s fikcionalitását
hangsúlyozza a másik személyhez szóló, fatikus funkciójú, beszúrt elem (’tudod’), ami arra
utal, hogy itt a beszélő valaki másnak meséli el az emlékeit, habár a ’tudod’ az
önmegerősítés gesztusa is lehet, mintha a személy arról győzködné magát, hogy valóban
úgy történt az esemény a múltban, ahogyan az a jelenben tűnik. A víziószerű képiségben a
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dolgok és állatok tekintete az énre szegeződik, amely motívum a De nézni című versben338
is előfordul: „az hullámzott fölöttem föl-le, állat-arcokból végtelen tekintet.” A poétikai
jelhasználat e jellegét egy tárgyilagos beszédfajta váltja fel, amelyből kiderül, hogy
csatáról van szó, amelyben a lírai én feltehetőleg a vesztes fél hadseregéhez tartozott. Az
ókori csatára a ’bronzpajzs’ szó utal, amelyre „marhabőr” szíj van erősítve. Az elszakadó
marhabőr szíj a versszak végén olyan stimulus az emlékezés itt ábrázolt folyamatában, ami
látszólag összefüggéstelen események láncolatát hozza létre, amelyeknek egyetlen közös
momentuma a testi épséget veszélyeztető szakadozó szalag vagy fűző. Az első kép rangos
személyt jelenít meg, aki hintóban utazik, a második kép korcsolyázó személyt láttat, míg
az utolsó ejtőernyőst. Így ebben a versszakban egy identitását cserélgető személy vagy egy
lélekvándorlásra képes lélek képzelhető el, vagy, ami a legvalószínűbb, az egyes szám első
személyű lírai beszéd nem egyetlen individuumra vonatkozik.
A következő versszak első, összetett mondata hasonló módon fűz össze egyes szám
első személyű beszédben eseményeket, amelyek közül csak az első mondat igéje múlt
idejű, míg az utolsó tagmondatként szereplő „emlékszel?” kérdése új kontextusba helyezi a
felsorolt eseményeket, s egy személy emlékezeteként azonosítja őket. Akárcsak az előző
versszakban a szíj vagy kötelék motívuma, itt a haj- vagy fejviselet az összekötő elem,
mely azt a stimulust szimbolizálja, ami ingerszerűen szokta kiváltani az akaratlan
emlékezést. Az igeidők is érzékeltetik, hogy e folyamat alig kontrollálható, illetve
bizonyos élmények pszichológiai okokból blokkolva vannak. Az első mondat múlt ideje
azt jelképezheti, hogy egy régi esemény tudatos vagy könnyen hozzáférhető, s
azonosítható elmúlt eseményként. Viszont a múlt felidézése a jelenben más emlékeket is
magával ránt, amelyek érthetetlen vagy irracionális módon illeszkednek láncolatba. A
Nemes Nagy-versben összefűzött események nem lehetnek egyetlen személy emlékei, mert
az említett hajszínek és hajviseletek férfira és nőre, keresztény szerzetes339 vagy zsidó
vallású férfi személy viseletére is utalhatnak. „Az a kis… igen.” kijelentés a „kis sipka” és
a „kis kerek sipka” (alliteráló) kifejezésekre felel, s bár csak a jelző ismétlődik, a mondat
arra az élményre vonatkozhat, amikor az elmélázó-emlékező személy egy biztos pontra jut
az emlékezés során, ahol élesen kirajzolódik egy dolog körvonala. Vajon a kijelentés („Az
a kis… igen.”) maga teremti meg a bizonyosságot, vagy a kijelentés csupán utólagosan
338

„s a tárgyakból is kifelé a sok lassú tekintet / odvak hatalmas pillantásai észrevehetetlen / nem mozduló
tavakban és kövekben / kinyilazók szilánkos fényjelekben”. (Nemes Nagy Ágnes, De nézni = Uő., I.m., 114.)
339
A „halványvörös hajam köze-/ pében a barát-pilis” tagmondathoz lásd az intertextuálisan kapcsolható
vonatkozást: „Majd nyolcat üt egy öreg óra, / és öregek leszünk mi is. / Szoknyád meglibben suhogóra, / s
ősz fejemen barátpilis.” (DSIDA Jenő, Öregek leszünk = UŐ., Összegyűjtott versek és műfordítások, 1.kötet,
szerk. SZAKOLCZAY Lajos, Magvető, Budapest, 1983, 452-453. A vers első versszakát idézem.)
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nevezi meg a felismerés bizonyosságának tudati eseményét? Ez azt a filozófiai problémát
érinti, hogy mennyire független a gondolkodás a nyelvtől. Mivel e dolgozat jelenleg egy
verset vizsgál, ezért itt csak e szöveg függvényében lehet tárgyalni ezt a kérdést. Noha az
olvasóban akkor alakul ki a bizonyosság érzése, amikor eljut az ’…igen’ pontokkal
késleltetett szóhoz, itt csak a ráismerés bizonyosságának általánosan ismert jelzését
dekódolja. A valódi átélésnél az is elképzelhető, hogy a személy először érez
bizonyosságot, amit csak utólagosan nevez meg, s az is, hogy a kijelentés maga jelenti a
bizonyosságot.
A versszak a (fiktív) múltról szól, ami a jelenben konstruált dolog. A szöveg az
’aztán’ szóval az emlékező folyam időbeli ugrásait szemlélteti. A fekete haj lenyírása,
pontosabban a kopaszra nyírt fejbőr említése akár a soára is utalhat, amiből a szöveg nem
is tud továbblépni, mert a felsorolást hirtelen lezárja az ’ésatöbbi’ szó. Egy felkiáltásszerű
kijelentésben a lírai én a különböző személyekhez tartozó dolgokat sajátjaként azonosítja,
ami újabb felsorolást eredményez, amely korábban említett képeket elevenít fel. Így
nemcsak az elemek textuális felsorakoztatása, hanem a képek felelevenítése is ismétlődést
eredményez.
Az utolsó versszak mindössze négy sorból áll:
Nem, nem. A jelenlét nem sziget. Legalábbis
szigetsor. Hosszú sorban vonulok én, szigetsor –
felülről nézd –, vonulnak lent, az óriási kékben,
a Föld ismétlődő emlékei.340

A versszak kétszeres tagadással kezdődik, ami épp a szóismétlés miatt nem tűnik
határozottnak vagy szigorúnak. „A jelenlét nem sziget.” – hangzik a következő mondat,
mintha valaki az ellenkezőjét állította volna korábban. A pontosítást a ’legalábbis’ szó
jelzi, mintha folytatódna a meggyőzés folyamata. Az első szám első személyű poétikai
beszédben először hangzik el az ’én’ szó, melynek értelmezői funkciójú metaforája a
’szigetsor’ szó. Ez metaforikusan még értelmezhető is lenne, de a beszélgetőpartner
jelenlétére vagy az önmegszólítás momentumára utaló „felülről nézd” felszólítás már
megakadályozza az egyértelműnek tűnt jelentéstulajdonítást. Az értelmezés eme
bizonytalanságát fenntartja a következő mondatrész, aminek helyén többes szám harmadik
személyű ige és a határozószó áll: „vonulnak lent”, ami magyarul nem passzol sem az ’én’hez, sem a ’szigetsor’-hoz. A megoldást, vagyis a kijelentés zárlatát „az óriási kékben”
340

Nemes Nagy, A Föld emlékei = Uő., I.m., 136.
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kijelentés hátráltatja, ami egyelőre metaforának tűnik, s a ’szigetsor’ miatt a tengerre is
vonatkozhat. E hosszú mondat végén újabb alany áll, vagyis a „vonulnak lent” egy
mellékmondatot vezet be, s így e mellékmondat tükörképszerűen válaszol az első
mellékmondat vonulására. A „felülről nézd” a harmadik dimenziót is bevonja a
szemléletbe, ami tárgyilagosságot biztosító, külső szemszög is lehet. Ezzel a fizikai tér
egésze jelen van. Az alany pozíciójában („A Föld ismétlődő emlékei”) a vers címe (’A
Föld emlékei’) köszön vissza, ám eltéréssel,341 ami arra utalhat, hogy e vers szerint az
ismétlődés nem az azonosság elve szerint jönne létre, vagyis az ismétlés nem reprodukciót
eredményez, hanem variációt. Ebben a szintaktikailag és metaforikusan is bonyolult
konstrukcióban az én önmagát külső perspektívából, idegenként és több, bár egymáshoz
kapcsolódó entitásként láttatja.
A versben a nem identikus ismétlődés összekapcsolódik egyrészt az emlékezés és a
szubjektivitás témájával, másrészt a ’Föld’ képzetkörével, mely a versben elsősorban a
térbeliség megjelenítője. Bár a ’Föld’ nem a világ közepe, ahogy Kopernikusz előtt
gondolták, bolygó formájáról a gömb térbeli alakzat tökéletessége is eszünkbe juthat, még
akkor is, ha a Föld a valóságban nem szabályos gömb. A szimbolika pozitívumát erősíti a
föld kulturálisan áthagyományozott pozitív konnotációja, mely a termékenységet és az
életet jelképezi. Ez a jelentés a vers második versszakában jelenik meg. Így a ’Föld’
tulajdonnév a ’föld’ köznév jelentésmezejét is magával vonja. Mire vonatkozhat az az
állítás, hogy az emlékek ismétlődnek? Az emlékezés során a régi eseményt felelevenítjük,
vagyis a jelenben kreáljuk, ami többször is előfordulhat. A Föld emlékei című szövegben
az emlékként való azonosíthatóság kritériuma (hasonlóság) hangsúlyos, amit a szöveg
metaforicitással érzékeltet. A hasonlóság a metaforikus elemek ismétlődésében érhető
tetten (pl. a szíj szinonimái vagy a haj- és fejviselet formái), vagy a különböző
kőzetrétegek hasonló elhelyezkedésének metszetszerű leírásában, ami az idő múlását
szemlélteti. Nemcsak a képek ismétlődnek, hanem egyes kifejezések (’föl-le’),
mondatszerkezetek (’Majd megnézem, majd rájövök…’), vagy a lírai elbeszélés vagy
tudati átélés dinamikájára vonatkozó utalások (’aztán’).342 A prózavers átfogó ritmikája
miatt a szöveg lírai karaktere egyértelműen hangsúlyosabb, mint a narratív jellege, bár az
341

Bovier szerint „az idő, valamint a tér találkozása […] úgy értelmeződik, mint szakrális tér
megképeződése”. A tanulmány konklúziója: „Vagyis a vers tétje: a saját formájának a keletkezése.” BOVIER
Hajnalka, Ritmus és keletkezés. Nemes Nagy Ágnes: A Föld emlékei = Vers – ritmus – szubjektum.
Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, szerk. HORVÁTH Kornélia és SZITÁR Katalin, Budapest,
2006, 402−420, itt: 411, 418.
342
Bovier Hajnalka vizuális, akusztikus ritmust, beszédhangok ritmusát és szemantikailag megjelenő ritmust
különböztet meg. Uo., 404−405.
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egyes versszakok jelenetszerű képisége, például az ötödik versszakban kibontakozó ókori
csata eseménylánca narrációs egységeket is megjeleníthet,.
Az emlékezés és ritmika az idő dimenzióját kapcsolja a ’Föld’ jelentésmezejéhez,
ami a jelentések további megsokszorozódását jelenti. Az idő múlását térben képzelhetjük
el, s a képek, pl. kőzetrétegek a tudatban rögzülő, akár – metaforikusan értve – elmerülő
élmények metaforáinak is tekinthetők. A vers képisége (a földtani metszetre való utalás)
alapján ezek az élmények láthatók, vagyis transzparensek. Tehát a múlt jelen van, s a térré
vált idő hozzáférhető. A jelenlétnek ehhez van köze, bár a mondatszerkesztés nem teszi
egyértelművé a kettő (metaforikus) azonosíthatóságát: „A jelenlét nem sziget. Legalábbis /
szigetsor.” Vajon a jelenlétnek itt a fizikai vagy az emberi létezéshez van inkább köze?
Nemes Nagy ezt állítja az egyik interjúban:
Az időbelisége éppúgy jelen van a helyszínnek, mint a tárgyszerűsége. Egyáltalán
hadd jegyezzem meg: a természet mellett nekem a történetiség is fontos. Nem egészen
olyan értelemben, ahogy a szót használni szokták. Igaz, ami igaz: össze szoktam
téveszteni a múltat a jelennel. Sőt a jövőt is a jelennel. Nekem nem fontos, hogy
valami régen történt-e vagy a jövőben fog történni – az idősíkokat hajlamos vagyok
összezagyválni. Kijövök a szalamiszi csatából, hogy beforduljak a Nefelejcs utcában
egy kapualjba. Az idő számomra egyszerre, együtt van jelen; az aktualitás érzésem, a
jelenléti érzésem messzire kilóg az életemből. Rilke mondja valamelyik elégiájában,
hogy a halottak nemcsak azért halottak, mert megszűntek jelen lenni. Akkor halottak,
ha nem hatnak ránk. És fölteszi azt a nagyon fontos, rilkei kérdést, hogy tudnánk-e mi
nélkülük élni. Nem hiszem, hogy tudnánk nélkülük élni, a halottak nélkül; az
időszintek elválaszthatatlanul folynak át egymásba.343

Itt nyilván a szubjektív időérzékelésről van szó, illetve arról a tudati jelenségről,
hogy az ember önmagában lehetséges világok ablakain tekinthet keresztül, miközben az
’itt’-ben létező fenomenális teste az őt aktuálisan körülvevő dolgoktól függő időbeliség
egyetlen pontján, a ’most’-ban létezik. Vagyis a tudat elkalandozhat ettől a ’most’-tól,344
aminek nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak, hiszen a jelentől való, általában a
képzelt múlt felé való elfordulás, más szóval a jelenhez való sérült viszony gátat vethet a
tényleges cselekvések elé.
Nemes Nagy költészetében a ’jelenlét’ különböző koncepciói fordulnak elő. A
’jelenlét’ az Egy pályaudvar átalakítása című szöveg közepén található visszafogott
343

NEMES NAGY Ágnes, Látkép, gesztenyefával. Kabdebó Lóránt interjúja. In: UŐ, Az élők mértana II, 192.
Tamás Ferenc ezt állítja a versről: „Az emlékekkel és a felejtéssel, az emlékezni akarással és a felejteni
akarással küszködő emberi tudatot állítja elénk s teszi tapasztalatunkká ez a szöveg.” Az ’összezsúfolódtam’
szó kapcsán ezt írja: „Tudattartalmak, emóciók összezsúfolódásának, összetorlódásának, egymásba
préselődésének képzete…”. = TAMÁS Ferenc, „…ugyanaz, más, ugyanaz”. Nemes Nagy Ágnes: A Föld
emlékei, Holmi 2010/7.
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felszólításban „(Úgy értem: a történés táblái közt próbálj meg visszatalálni arra, amely
jelenlétnek nevezhető.)” a dolgok és a test függvényeként adott ’most’-ra vonatkozik, míg
az interjú fent idézett részletében Nemes Nagy arra a tudati képességre utalt, hogy az
ember többnyire nem a ’most’-ban van, hanem a fantázia révén bárhol máshol is lehet. A
Föld emlékei című vers a jelenlét harmadik koncepciójának megjelenítéseként is
értelmezhető, hiszen itt a ’jelenlét’ szó a geológiai idő egészére is vonatkozhat. Erről
Schein a következőket írja: „a megszólaló én […] saját jelenlétének szétszórásával az
abszolút személyesség birtokába jut, ami ugyanakkor azonos a Föld szubjektumával. Az
abszolút szubjektivitás persze visszafelé is újraírja a verset: a megszólaló én
individualitását a Föld emlékezetéből kölcsönözte.”345 Ehhez Schein a lábjegyzetben még
hozzáfűzi a következő gondolatot: „Itt az abszolút szubjektivitás és az abszolút objektivitás
ugyanazt jelenti: a megszólaló világént.”346
„A megszólaló világén” azonban csak konstrukció lehet, akárcsak a vers értelmi
összefüggéseinek bonyolult hálója. A vers szerkezete véleményem szerint ellentmondásos,
mert az objektív (fizikai) idő ábrázolásában hangsúlyos az antropomorf emlékezés
motívuma, ami alapvetően nem transzparens képesség. Az emberi emlékezés jellege mai
tudásunk szerint inkább önkényesnek nevezhető, s ezért aligha van köze az
objektivitáshoz. A Föld emlékei szerkezete azért is ellentmondásos, mert a vers tematizálja
a szubjektivitás sajátos, még az ember számára sem átlátható, csak sejthető
mechanizmusait, mégis arra törekszik, hogy ebből a szubjektivitásból kilépve általános
érvényre törekedjen.347 Ez egy olyan költészet intenciója, amely Nemes Nagy szavával
’ráismertet’348 törvényszerűségekre. A posztmodern kor emberszemlélete és poétikai
önprezentációs jellege ettől már eltér, mert a posztmodern kor azt a felismerést közvetíti,
hogy az egyén nem képes átlátni általános érvényű törvényszerűségeket.349 Ennek ellenére
a posztmodern nem mond le a költészet ráismertető funkciójáról, mert azt az általánosan

345

SCHEIN, Poétikai, 130.
Ua.
347
Egyedül a kollektív emlékezésnek van köze az objektvitáshoz, hiszen azt egy közösség egésze formálja,
bár a kollektív elmékezet narratíváját vagy narratíváit is befolyásolhatják olyan traumák, ami miatt az
emlékezet eltorzul, vagyis kimerül abban, hogy kiegyensúlyozatlan diszkurzív hatalmi viszonyokat ismétel
meg.
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NEMES NAGY Ágnes, A költői kép sorsa. (Domokos Mátyás beszélgetése Nemes Nagy Ágnessel) = UŐ., Az
élők mértana II, 378−379.
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A vers utolsó soraira felelő posztmodern válaszként lásd Kukorelly Endre XI. Járás című versét, amit a
költő Thomas Bernhard emlékének szentelt: „Az életem / ilyen menés. Vagy inkább / vonulás. Láncolat.
Szóval / az élet menésekből / és vonulásokból áll. / Vagyis tevődik össze. / Nem nyugodt beszéd. Nem is /
beszarós. Harminchat sor. /Ennyi szó. Ennyi betű.” (KUKORELLY Endre, XI. Járás = UŐ., Egy gyógynövénykert, Budapest, 1993, 32. A vers utolsó három versszakát idézem.)
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osztott felismerést közvetíti, hogy a költészet vagy irodalom funkciója és társadalmi
szerepe megváltozott. A posztmodern esztétikájában így rejlik némi ellentmondás.
A posztmodern irodalom már nem törekszik a Nemes Nagy-féle jelenlét
megjelenítésére, s inkább azt ábrázolja, mi akadályozza a régmúlt események felidézését és
a tapasztalatokhoz való hozzáférhetőséget. Nemes Nagy Ágnes nagy hatással volt Oravecz
Imrére. Kulcsár-Szabó Zoltán Oravecz Héj című korai kötete értelmezése során hasonlítja
össze a Nemes Nagy-költészet időkezelését Oravecz kötetével:
Az „ideáktól” megfosztott jelentésalkotás azonban Nemes Nagynál (legjobb példaként
az Ekhnáton-ciklus kínálkozik) egyfajta időtlenségben, mozdulatlan jelenben
megalkotott „világot” hoz létre, s e versek nem is töredékszerűek, hagyományos
„zárlatokkal” fejeződnek be: ebben különbözik a Nemes Nagy-féle személytelenségtől
a látványokat csak „elmúlásukban”, múltként rögzíteni képes, szegmentált világokat
létrehozó Héj költészete.350

A Föld emlékei című versben érzékeltetett, emlékezés motívumával tematizált idő
teljességének emberen túli érvénye viszont hasonlít az emlékezés egyik aktuális
koncepciójához. A Handbuch Gedächtnis und Erinnerung szerkesztői az emlékezet
transzszubjektív351 jellegét hangsúlyozzák, ami azt jelenti, hogy az individuum nemcsak
saját tapasztalatait őrzi valahogyan elméjében, hanem az emberiség különböző
médiumokon tárolt tapasztalataihoz is van hozzáférése, ami beépülhet a tudatába, s így az
összemosódik saját emlékeivel és tudásával. A transzszubjektív emlékezet így éppúgy
kombinálja a szubjektivitást és az objektivitást (általános érvényt), mint az értelmezett
vers.
5.9. A természet emberen túli rendje – Falevél-szárak
A Falevél-szárak című versben a rendezettség poétikai megvalósítása a természetben
észlelt harmóniát jeleníti meg. A természet embert meghaladó tökéletessége és
feddhetetlensége olyan végső igazság és autoritás a Nemes Nagy-lírában, amihez mindig
viszonyulni lehet, s amihez mérten megképződik a versben a személyiség.352 A
természethez való viszony szinte vallásos jellegű, de a Falevél-szárak vers több ízben is
350

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Oravecz, 62.
Harald WELZER, I.m., 4.
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Ehhez lásd Schein a Mesterségemhez című vershez írt kommentárját: „E kétségekkel szemben csak a
himnikus hangnem lehet képes arra, hogy a személyiség egységét, illetve a személyiség egységén alapuló
poétikát megőrizze, mert e hangnem hagyományának erejével biztos helyzetben tartja a megszólítót és a
megszólítottat.” (SCHEIN, Poétikai, 55-56.)
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érzékelteti, hogy ez a lényegiség nem transzcendens, mert a természet konkrét, az ember
számára is észlelhető, állandóan jelenlévő entitás. Az ember feladata az, hogy megtanulja
érzékelni-észlelni a természet tökélyét. A posztmodern kor szubjektumfelfogása ettől már
eltér, mert ott az emberi világhoz mért természet kulturálisan áthagyományozott
reprezentációnak minősül. S mivel minden reprezentáció relatív, ezért nem is kapcsolhatók
hozzá végérvényes igazságok: a posztmodern korban a természethez való feltétlen
viszonyulás csak illúzió.
A Falevél-szárak című vers nemcsak a természetben érzékelt rendezettség imitációja,
hanem egyben ennek poétikai megalkotása is, mert a hangsúlyozottan lírai jellegű
szövegben az átfogó retorizáltság és a metaforikus kapcsolatok rendszere e rendezettség
képzetét teremti meg. A himnikus leírásban a személyesség a tisztelet és áhítat kifejezésére
redukálódik, s így háttérbe szorul. A Nemes Nagy-lírára jellemző személytelen objektivitás
ebben a versben tehát a természet emberen túli rendjéhez kapcsolódik.
Nemes Nagy Ágnes a Falevél-szárak szöveget nem a többi epikus verssel együtt
jelentette meg:
Ezt a verset a költő az életműkiadás versgyűjteményének – A Föld emlékei, 1986 –
megjelenése után adta közre Újhold Évkönyvben (1986. évi 2. szám 194–196. L.
Magvető Könyvkiadó Budapest ISSN szám: 0237–5222) Lengyel Balázs az
Összegyűjtött versekben utólag illesztette be az Egy pályaudvar átalakítása c.
ciklusba.353

A vers címe kötőjellel választja el a többszörösen összetett szót. A magyar helyesírás
1984 óta érvényes szabályai szerint csak azokat a többszörösen összetett szavakat kell
kötőjellel írni, amelyek hat szótagnál hosszabbak. A ’falevél’ és a ’szárak’ szót elválasztó
kötőjelnek mediális szempontból így jelentősége van. Ez a kötőjel egyrészt ikonikusan, az
írott nyelv egyik (meta)jelével jeleníti meg a szárat. A cím másrészt ábrázolja a szár
funkcióját, hiszen a kötőjel összeköti a kettészakadt szót. S végül, a cím medialitása a kis
szünet késleltetésével, ami a figyelmet az összetett szó utolsó tagjára tereli, a falevélszár
jelentőségét hangsúlyozza.
A Falevél-szárak ’témája’ Az utca arányai című szövegre emlékeztet. Bár a Falevélszárak is epikus vers, a szöveg narratív karaktere az összes többi epikus vershez képest
markáns. Az első bekezdés életkép, ahol a lírai én tíz soron keresztül ecsetel egy őszi
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eseményt. Erre az életképre épül a szöveg gondolati-reflexív része, amely a természet
dicsőítése. A természet magasztalásának pátoszát ellensúlyozza a növényi szárak
leírásához kapcsolódó szerkezet és tartó berendezés koncepciója, mintha a természet csak e
funkcionális megközelítésen keresztül lenne érthető. Ezt a tudományos vagy technikai
távolságtartást azonban újra és újra felülírja a naiv rácsodálkozás élménye, mintha a
természet közvetlen (laikus) megtapasztalása a megszerzett ismereteken túl is tudna új,
egzisztenciális relevanciájú felismerésekkel szolgálni. A vers hangoltsága így az
elragadtatottság és a távolságtartás határán billeg.
Az első versszak életképe az őszi táj és a levél szétesésének mozzanata miatt
melankolikus. Az utóbbi a kétszeres halál motívumának olyan poétikai megvalósulása,
mely motívum például az Egy távíróoszlopra című versben is előfordul. A lehullott és
elszáradt levél széttörésének módját mutatja be a szöveg megszemélyesítésekkel, amelyek
együttérzésről tanúskodnak. E mozzanat hirtelenségét írja le ez a gyönyörű, de éppoly
rövid rész: „A hét levélujj alig hallható, kis roppa- / nással hirtelen hátracsuklott és hétfelé
szállt, / vagy talán egyfelé, mindenesetre el.” E szakasz narratív jellegét ellensúlyozza a
tömbbe szedett szöveg, ahol az elválasztás poétikai jelentőséggel és jelentéssel bír. A
„roppa- / nással” szó második fele a következő sorba került, amely mediálisan is érzékelteti
a törést. Nemes Nagy Ágnes a többi epikus versében is él ezzel a poétikai lehetőséggel. Az
egyes szám első személyű poétikai beszéd a lírai én viselkedéséről és a természethez való
viszonyáról is árulkodik. A természetnek szinte szakrális konntotációja van.354 A lírai én
testtartása („hajoltam érte”) és a levelek metaforája („a fentről érkezők”) is a vallásos
ember áhítatára emlékeztet. Az „eddig érinthetetlen” kifejezés arra utalhat, hogy a falevelet
az emberi kéz tavasszal és nyáron jobb esetben nem érinti meg, míg ősszel a lehullott (de
már halott) levelet az ember birtokba veheti, és nemcsak látó, hanem más érzékével is
érzékelheti, mintha így érthetőbbé válna az ember számára a levél léte.355 A szakasz végén
az eddig főleg lexikálisan kifejezett lelkesedés a rövid, emberi cselekvések
megnevezésében kulminál, amely az ’utoljára’ szó miatt melankolikus kicsengésű, s a
főnévi igenév képzőjének ismétlődése miatt mintha egy zenemű utolsó ütemei és a
záróakkord kicsengése lenne. A versszak így az életkép koherens leírása után az igenevek
354

Urbán Péter szerint ebben a versben a természet szerepe nem jelentős, mert a falevél itt a jellé váló tárgy
metaforája. Ehhez lásd még: „A Falevél-szárak első szakaszának e példaként elénk állított »mikrotörténetét«
a költői szó születésének, illetve olvashatóságának allegóriájaként értelmezzük.” (Z. URBÁN Péter, A jellé
váló tárgy – Nemes Nagy Ágnes: Falevél-szárak, Kortárs, 2012/ 7−8, 114.
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A versszak utolsó sora szerintem nyomtatási hibát tartalmaz, mert a felsorolásban két főnévi igenév között
(„nézni vinni”) hiányzik egy vessző, de ezt természetesen nem tudom bebizonyítani, ráadásul a Digitális
Irodalmi Akadémia honlapján is így szerepel. A nyomtatási hibára azért is van merszem felhívni a figyelmet,
mert a szöveg más nyilvánvaló hibát is tartalmaz, amelyet a DIA munkatársai már kijavítottak.
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felsorolásában átfordul a képi pontszerűséget imitáló lírai jellegbe, ami ezután dominálja a
verset.
A második versszakban folytatódik a lírai monológ, s a lírai én rácsodálkozik a
falevélszárra, ami a levél kétszeres halála után a kezében maradt. A gondolkodás vagy
merengés jellegét imitálja a különböző költői kép által felvillantott értelmezői perspektíva.
Itt az értelmüket vesztett dolgok kilátástalansága a közös szemantikai elem, mert ezek a
dolgok nem képesek ellátni a funkciójukat, ami megfosztja őket lényegiségüktől. Az
említett tárgyak továbbá formájukban és funkciójuk jellegében hasonlítanak. A ceruza és a
drót is vékony, mint a falevél szára, s míg az utóbbi tápanyagot és vizet szállít, addig a drót
áramot továbbít, a ceruza pedig grafitnyomot hagy a papíron, amikor használják. A
versszak a közbeszúrt retorikai kérdés miatt enyhén didaktikus színezetet kap. Az előző
szakasztól eltérően ez a versszak az „arany tragédiája” költői kép és a ’ceruza hegyéről
letört szavak’ képzete miatt patetikusnak vagy érzelmesnek tűnik.
A harmadik versszak metafizikai irányultsággal beszél a fákról, mintha észlelhető
lenne a ’tervrajzuk’. A szövegben a ’tervrajz’ teleologikus koncepció utal arra a tökélyre,
amit az ember sokszor a természetben vél felfedezni. A teleológiai istenérv is e
megtapasztalható rendezettségre épül. A teleológiai istenérv szerint a világ olyan, mint egy
tökéletes artefaktum, például óra, amit csak egy még tökéletesebb órásmester hozhatott
létre, aki nem lehet más, csakis Isten. Ebből az következik, hogy Isten létezik.356 Bár a
beszélő az ágak és szárak elhelyezkedésének tökéletes rendjét írja le, aminek vallásos
felhangjai vannak, ebből a rendből nem a keresztény Isten jelenlétére vagy hatására
következtet.
A Falevél-szárak című versben a retorikai kérdések a ráismertetés gesztusával hívják
fel a figyelmet erre a rendezettségre. Ebben a növényi kozmoszban minden alkotóelemnek
megvan a feladata és a csak nekivaló helye. A növényi részek ideálisnak tűnő, de
356

Spinoza az Etika negyedik részében fogalmazta meg a „Deus sive natura” tételét: „Az az örök és végtelen
létező ugyanis, amelyet Istennek vagy természetnek nevezünk, ugyanazzal a szükségszerűséggel cselekszik,
mint amellyel létezik.” (Baruch SPINOZA, Etika, ford. SZEMERE Samu – BOROS Gábor, Osiris, Budapest,
1997, 256.) A teleológiai istenérv már a posteriori érvelésre épül, s többféle megfogalmazása van. David
Hume a Beszélgetések a természetes vallásról című, posztumusz nyilvánosságra hozott műve második
részében Cleanthes szájából hangzik el ennek az érvnek az egyik változata. A tapasztalati teizmust képviselő
Cleanthes álláspontját a szkeptikus Philo és a dogmatikus Demea támadják. Cleanthes az ötödik fejezet
végén így válaszol Philonak: „megelégedésemre szolgál, ha azt látom, hogy még legszabadosabb
képzelgéseidben sem tudsz megszabadulni a világegyetemben működő tervszerűség hipotézisétől, s
kénytelen vagy minduntalan újra ehhez az elvhez folyamodni. Ezzel az engedménnyel én beérem, ám ebből
már nem engedek, s a vallás kielégítő alapvetésének tekintem.” (David Hume, Beszélgetések a természetes
vallásról, Atlantisz, Budapest, 2006, 60.) Már Hume is belátta, hogy a racionális deizmus szeptikus szólama
túl jól sikerült a racionális természetes vallás szólamához képest, ezért nem kellett volna félnie a
szövegkiadás következményeitől. Vö. Ludassy, Mária: Teremtés, tervezés, kétely, kritika. (Uo., 142.)
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mértékegységekkel határozza meg, ami néhol komikus konklúziókkal is jár: „amint
milliméterre számítottan eme- / lik, helyezik a levelet – meddig emelik? Ponto- / san a
fényig.” Ez az egyszerű és korántsem speciális ismereteken alapuló következtetés sokkal
pontosabbnak tűnik, mint a tudományos számítások mértékegységeivel megadott adatok.
Ez is a tökéletes rendet jelképezheti, ami a természettől elidegenedett és objektivációra
szoruló ember számára utolérhetelen. A metaforák alapján úgy tűnik, mintha a szöveg e
metafizikai idealitás és a valóságos világ között ingázna, bár a lényeg mintha nem is lenne
transzcendens, mert az idea minduntalan a fa és a fa részeiben ölt testet: „Mindegyiket
saját helyéig, e mértani helyig, melyet betölt”, ahol a saját hely lenne az ideális hely, s a
’mértani’ szó pedig pusztán az antropomorf értelmezés segédfogalma. A versszak két
kérdéssel zárul, melyek azt feszegetik, hogy ki érdeklődne a falevélszárak iránt. A versben
immár harmadszorra fordul elő az ’érint’ szó vagy ennek igenévképzős alakja, s emiatt
nagy hangsúlyt kap ez az ige, főként ha abból indulunk ki, hogy a Nemes Nagy-líra egyik
központi témája a látás. A fa koronájában lévő szárak elhelyezkedésének metaforája a
„szabatosság”, melyhez egy értelmezői mellékmondatban mértani kategóriák társulnak.
Mivel e kategóriák mennyiségi jelzés nélkül szerepelnek, ezért csak üres, semmitmondó és
funkció nélküli fogalmakként vannak jelen, amelyek így nem is képesek további
képzetekkel árnyalni az állítmánnyal kifejezett pontosságot. Nemcsak a harmadik, hanem a
negyedik versszak is élőbeszédszerű leírás, amely immár a fa törzséről szól, ami „már
bizony elhanyagolhatatlan”. A szárak és a törzs viszonyát ismét emberi kategória jellemzi,
amit a törzs állatként való észlelése vagy megszemélyesítése követ, ami szintén
antropomorf szemléletet tükröz. A „szárnyas csattogás” talán a széllel viaskodó téli fát
jelentheti az éles és kemény mássalhangzók miatt, míg a versszak elégikus hangvételű,
szép jellemzéssel zárul: „emelve / azt a szárnyas csattogását, azt a monumentális /
özvegységét télen át.”
A fatörzs a vers eddigi motívumainak és a motívumok összegzéséből kibontakozó
’témának’ a folytatása, ami a szavak szemantikai megterheléséhez, a jelentések számának
növekedéséhez és az olvasói értelmezés szabadságának kiterjesztéséhez vezethet. A Nemes
Nagy-líra ezen jellegzetességét Schein „sokjelentésűség”357-ként írja le. Tudatos
szerkesztésre vall a motívumok egymásra épülése, ami a Falevél-szárak szövegben a
ritmikáért, illetve a szöveg lírai jellegének kialakításáért felel. A törzs ebből a szempontból
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a természetben megtalálható tartó elem, amelynek tehát hasonló funkciója van, mint a
szárnak, s ezért ugyanannak a tökéletes rendnek az eleme, amiről korábban szó volt. Ez az
összefüggés többféleképpen válik nyilvánvalóvá. Először is pusztán a ’törzs’ és ’szár’
szavak említése alapján, amit a köznapi értelem már eleve egy fogalmi összefüggésben
kezel. A szöveg másodszor didaktikai jellegű kijelentésekben vagy retorikai kérdésekben
hívja fel a figyelmet a kettő funkciójának a hasonlóságára. Harmadszor, a szöveg poétikai
megoldásokkal, például metaforákkal (fa = ’pillér’) teremti meg a hasonlóságok rendszerét
és a sűrűsödő jelentéshálózatot.
A következő versszak továbbírja a növényi tartó motívumhálózatát, de a fatörzs után
most újra a vékonyak állnak a figyelem központjában, s ezekről szól e dicshimnusz. A leíró
szándék – az általában elhanyagolt szárak érdekvédelme – nyilvánvaló, vagyis némiképp
didaktikus jellegű a szöveg. Az ötödik versszak elején található metaforák az általános
vélekedést, vagyis az általános közönyt érzékeltetik: „a semmik” és „a jelentéktelenek”. A
versszak ebből a vélekedésből kiindulva poétikai megoldásokkal nyilvánvalóvá teszi e
növényi részek jelentőségét. Ez úgy hat, mint egy fokozásra épülő retorikai beszéd, amely
dicshimnuszban kulminál. A szöveg számos olyan metaforát tartalmaz, ami a lírai én
gyöngédségére utal. A növényi szárak állatokként jelennek meg, ami a mozgás képzetét
kapcsolja a helyváltoztatásra alapvetően nem képes növényekhez. Míg a fatörzs nem képes
mozogni, addig a fa vagy bizonyos növények részei, indái és levelei, mégis mozgó
élőlényeknek tűnnek. Ezek a növények nemcsak a földön tudnak mozogni, hanem
függőlegesen, a házfalon is. A szeretetteljes hangnem enyhe melankóliával társul, amit
főleg a ’régi’ szó többszöri ismétlése okoz. Akárcsak a Múzeumi séta, e szöveg is tudati
mozgásokat imitál. A ’régi’ szó ismétlése arra utalhat, hogy a lírai én felidézett egy elmúlt
és átélt eseményt, míg a versszak végén egy rangosabbnak tekintett kognitív művelet zárja
az elmélkedést. A „míg létrehozzák a térkitöltés mesterműveit” ugyanis olyan reflexió,
amelyhez az elvonatkoztatás képességére is szükség van. A mozgást többszörösen is
érzékeltető („gyíklábak kanyargó, / zöld ösvénye erre-arra, fel-fel”) szöveg tehát ebben a
kijelentésben nyugszik meg.
A következő versszak felütése rövid, a következtetés megfogalmazására utaló,
élőbeszédszerű kijelentéssel kezdődik, de egyelőre még mindig úgy tűnik, hogy itt
monológról van szó, vagyis a lírai én mintha magában értelmezné a dolgokat. A többes
szám első személyű igealak („meg-megmártjuk arcunkat”) arra utal, hogy a lírai én úgy
gondolja, felismerései általános érvényre tarthatnak igényt. S e versszakban szerepel az
epikus versek elmaradhatatlan ’tudod’ kitétele, ami a nyelv fatikus funkcióját
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szimbolizálja, mintha itt mégsem monológról, hanem dialógusról lenne szó. Az versszak
elején manifesztálódó, általános érvényre utaló igénynek ellentmond a következő állítás
önironikus hangvétele („így melegítve távolságainkat”), ami Tóth Árpád Lélektől lélekig
című versére emlékeztet. Az igealak és a fatikus funkciójú ’tudod’ szó már jelzi, hogy e
versszak nem természeti leírás, hanem az emberi világba kalauzol. A vers központi
motívuma (a ’tartó’) és az erre épülő konceptuális hálózat azonban e versszakot is
meghatározza, csak itt az emberi világ tartóiról esik szó, amik a hétköznapokban éppúgy
jelen vannak és nélkülözhetetlenek, mint a falevélszárak. Ez azt jelenti, hogy a természet
megfigyeléséből kiinduló felismerések vezetnek el az emberi világban lévő tárgyak
jelentőségének felismeréséhez. A virágfejek „ünnepi tüze” metafora vezet el a
mindennapok apró lángjáig. A szöveg a tartók szinonimáinak a gyűjteményével
hangsúlyozza a gyertyafény jelentéktelennek tűnő, de mégis fontos szerepét. Ez a
felsorolás is humoros-ironikus, ami ellensúlyozza a szöveg enyhén didaktikus jellegét. A
cipőkrémdobozok háború idején „szükség-mécsek”-ként is működnek, míg a „hivatásosak”
metafora már a „kis mécses-hajók”-at jelöli, ami szintén metafora, mely szemantikailag
összekapcsolja a mécseseket a karavellákkal és a karavellákon egykor megfigyelt Szent
Elmó tüzének jelenségével. Így a versszak egyes elemei a ’láng’ különböző képein, tehát a
konceptuális hasonlóság alapján kapcsolódnak össze, ami szemantikai összefüggést
eredményez. Ez azonban nem egy gondolat kifejtése, a képsor nem allegória. Bár a „Szent
Elmó tüze” egy hasonlat jellemzésének funkcióját látja el, mégis döntően meghatározza a
versszak hosszan kifejtett záró képét, amely a berkenyefáról szól. A szöveg azt a vers
világán kívüli ismeretet vonja be az értelmezés köreibe, hogy a berkenyefa alkalmas
hajóépítésre. A szakasz végén a vitorlás és a fa képe sorokon keresztül összemosódik a
szöveg központi témájában, a tartók dicshimnuszában, s mivel a hajó és a fa
szimbólumként szemantikailag már eleve terhelt, ezért e helyen még a szokásosnál is több
jelentés aktiválódik. A két kép összejátszását azonban megzavarja a ’szétgöngyölítve’ szó,
ami mintha az analitikus gondolkodás kigúnyolása vagy a mesterséges technikai szemlélet
metaforája lenne. Az utóbbi a természetbe való, illetéktelen emberi beavatkozást jelentené.
Ezek az értelmezési lehetőségek a jelentések eme multiplikálódásában ugyan vitathatók,
mert a poétikai jelhasználat jellege épp az egyértelmű jelentés-hozzárendelést akadályozza
meg, s szinte kierőszakolja az asszociatív értelmezést. A ’szétgöngyölítve’ szónál azonban
a szöveg visszaüthet, s az analitikus olvasó eme igenévben hirtelen magára ismerhet,
hiszen a szó magát a kritikai, analitikus értelmezést is ironizálhatja, ami a szöveg ízekre
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szedésével az értelmi egységek létrejöttének okát, a vers szerkezetének jellegét és a
lehetséges intenciókat boncolgatja.
A következő szakasz is a vallás világából meríti képeit, mintha a természet
tökéletessége csak a vallás világa felől lenne megközelíthető. A lírai én az alázat érzését
kapcsolja a szárak működéséhez, amit két metaforikus kép is jellemez. A szöveget
továbbra is az az általános emberi tulajdonság motiválja, hogy az emberek általában
elfelejtkeznek a nem látványos feladatvégzésről, amikre bonyolult társadalmi gépezetek,
ebben az esetben bonyolult élőlények – fa – túlélése épül. A szöveg ismét retorikai
kérdéseket tartalmaz, ami rácsodálkozást imitál és nyugtalanságot kelt. A következőkben
egy kifejtett képsor érzékelteti a természet csodáit, ami egy nem szokványos
képzettársításra épül. A szár roppant erőfeszítése most a gravitációnak való ellenállásként
jelenik meg, ami csak úgy lehetséges, hogy a szár egy másik, önmagán túli világ felé tör. A
gravitációnak való ellenállás képe azonban átlendül egy víziószerű, kissé teátrális leírásba,
amely a szárakat szinte elszakítja a fától, s a repülés képzetét köti hozzájuk. Ez már
előrevetíti az utolsó versszakot, amelyben a fa lombja madárrajként jelenik meg. A fatörzs
tápanyagszállító funkcióját pedig a „szökőkút” metafora szemlélteti. A költői képek miatt a
szöveg mozgalmas, sőt, hangos, ami a hangutánzó szavaknak is köszönhető. A
megszemélyesítésben a fa maga is megszólal. Aztán a vers megnyugszik, s lezárul, mintha
az utolsó sorok egy záróakkord kicsengései lennének. A fa elcsendesedik, s el is tűnik „a
pára-gomolyban”, mintha szublimálódna. Az utolsó kép szerint a fa maga a „lét ködös
lélegzete”, mintha a fának több köze lenne a léthez, mint bármi másnak.
A Falevél-szárak vers a természet himnusza, bár a poétikai megoldások néhol
visszafogják e gesztus pátoszát. A szöveg szubjektív életképből kiindulva a lelkesedés
emberi mozzanatain keresztül jut el a létben részesedő fa képéhez. A vers motívumok
ismétlődésére épül, s a szünetekkel tagolt verssorokon kívül ez adja a szöveg ritmusát. A
lírai én a többi epikus vers énjéhez képest passzív, illetve funkciója a falevélszárak
leírására redukálható. Ez a vers is tartalmaz a kommunikáció jelenlétére való utalásokat, de
ezek a jelzések nem a kommunikatív vagy kollektív emlékezet dialogikus működését
szimbolizálják, hanem didaktikus funkciójukkal a természetben rejlő fenségesre hívják fel
a figyelmet. A vers szerkezete nagyon szigorú, s minden poétikai megoldás ezt a dicsőítést
és az alázatot szolgálja. Vajon a szerkezet mögött észlelhető tudatosság a természeti
törvényszerűségeknek felel meg? Vagy az áhítat parancsa diktálja ezt a szigort? Mintha
ennek a versnek is az lenne a célja, hogy a szubjektivitás egyetlen poétikai szerkezetben
túllépjen az önmagát meghaladó objektivitásba, ami nem más, mint a természet örök
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rendje. Ehhez az úthoz pedig a falevélszárak áhítatot kiváltó feladatvállalása mutathat
irányt. E szöveg tehát arra a belátásra épül, hogy a költészet feladatává teheti ugyan a
természet dicsőítését, de csak azon az áron, ha eltünteti a versből a szubjektivitás
önkényességét. Itt tehát újra megnyilvánul e líra alapvető poétikai ellentmondása, mert a
személyesség

nyomainak

retusálását

nagyfokú

tudatosságot

feltételező

poétikai

szerkezetek teszik lehetővé.
5.10. Összefoglalás
Az értelmezett epikus versek helyekhez, helyzetekhez, térbeliséghez vagy térbeli
struktúrákhoz kötődnek. Több vers nagyvárosi helyszín köré szerveződik, amelyek itt-ott
budapesti helyszínekkel, a Déli pályaudvarral, Vérmezővel, Hűvösvölggyel, a Magyar
Nemzeti Galériával és a Várdombbal azonosíthatók. Az így manifesztálódó poétikai-nyelvi
referencializálhatóság a kései Nemes Nagy-líra döntő változására mutat rá: Az Egy
pályaudvar átalakítása azt demonstrálja, hogy a nyelv nem immanens, mert a nyelvi
jelentés egyrészt interszubjektív meghatározottságú, másrészt kontextuális beágyazottságú,
mert lényegileg kötődik a konkrét valósághoz, ami a kései Nemes Nagy-lírában a
tulajdonnevek bevonásán kívül a rámutatás nyelvi gesztusaiban érhető tetten. Egy
pályaudvar átalakítása továbbá azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy a nyelvi jelentésnek
biológiai alapjai is vannak, hiszen az olvasó az emlékeztetés poétikai gesztusainak
köszönhetően az átépítés narratíváját memóriájának segítségével hozza létre. Az utca
arányai a tudományosság paródiája, amely képtelen absztrahálni, s ellátni feladatát. Az
összefüggéstelen, értelmetlen, egyes szám első személyű beszéd csak a hirtelen felbukkanó
macska leírásában formálódik koherens narratívvá, amely egyben személyes érintettségről
is tanúskodik. A Villamos-végállomás is a konkrét valósághoz kötődik, mert a beszélgetést
imitáló szöveg a helyhez kötődő emlékezés interszubjektív jellegét érzékelteti. Ez a vers a
nyelv medialitására tereli a figyelmet, ahol az értelem megképződhet, de el is tűnhet,
például a verset záró deixisek útvesztőjében. A Múzeumi séta szellemi utat ábrázol. Az
egyes szám első személyű beszéd tudati mozgásokra enged következtetni, ahol a
műtárgyak nézése paródiába fullad. A művelődés csak arra szolgálhat, hogy az ember
felismerje a természet, illetve az élő és nem emberi macskák mozdulatainak a
tökéletességét. A Teraszos tájkép a történettudomány lineáris szemléletét tükrözi, amelyen
átsejlenek szubjektív-önkényes momentumok, míg A Föld emlékei az antropomorf
emlékezés transzszubjektivitásának a megjelenítése. Az ember elméjében ugyanis nemcsak
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egymásra tolulnak az emlékek, hanem idegen tapasztalatok is beépülhetnek, s ezért
elmosódhat a határ ismeret és tapasztalat között. A Falevél-szárak a természet himnusza,
amelyben az átfogó retorizáltság a természet univerzális rendezettségét érzékelteti.
A Villamos-végállomás prózaversen kívül az értelmezett verseket epikus verseknek
neveztem, mert lírai jellegük dominál. E verseket átfogó metaforicitás jellemzi, amelyek
ugyan egy összefüggő hálózat élményét teremtik meg, de ez a szemantikai koherencia képi
jellegű, s nem hoz létre történetként elbeszélhető narratívát. A metaforicitáson kívül a
ritmus különböző formája szervezi a verseket, amely az összetett retoricitással komplex
szerkezeteket hoz létre, például A Föld emlékei című versben. A kései lírában átalakuló
látáskoncepció eredményeként a referencializálhatatlan ekfraszisz a (mű)tárgyak intenzív
nézésének paródiáját nyújtja (Múzeumi séta), ami szintén a vers lírai jellegét erősíti. A
kései Nemes Nagy-lírában ezenkívül korábban is alkalmazott poétikai megoldások is
fellelhetők, például a hangszimbolika vagy a versek hagyományos poétikai zárlata.
A kései Nemes Nagy-líra új fejleményének tekinthető, hogy korábbi versekhez
képest nagyobb mértékben épít az írott szöveg medialitásának értelemképző lehetőségeire.
Az elválasztás, a szöveg szakaszolása, a verssor nyomtatási képe, a számozás, a
metagrafikai jelek és más megoldások (pl. „Ú-kanyar”) mind-mind lényegileg járulnak
hozzá a szöveg poétikai értelméhez.
A személytelenítés poétikai programja döntően átalakul Nemes Nagy Ágnes kései
költészetében, ami két új, poétikailag is manifesztálódó jelenségben érhető tetten: a versek
egyrészt az interszubjektivitás érvényességét, másrészt a személyes átélés jelentőségét
mutatják. Az objektivitásra való igény tehát átalakult.
Az interszubjektivitás poétikája a morális relevanciájú kölcsönösségen túl abból a
fent említett felismerésből adódik, hogy a nyelvi jelentés nemcsak közösségi relevanciájú,
hanem a nyelven kívüli valósághoz is szervesen kapcsolódik: a nyelv csakis beszélő,
értelmező és világ viszonyában értelmezhető, ami ma is aktuális nyelvfilozófiai
álláspontokkal rokonítható, például Donald Davidson filozófiájával. Erre a kései Nemes
Nagy-versekben a dialogicitás, a fatikus funkciójú elemek, a kérdezés, az emlékeztetés és a
bizonygatás gesztusai, az élőbeszédszerűség, a deixisek mutató funkciója és a
tulajdonnevek jelenléte utal. Az értelemképződés eme elképzeléséhez szervesen kötődik az
emlékezés poétikai lehetőségekkel érzékeltetett elképzelése. A Villamos-végállomásban a
kollektív emlékezés folyamat, amely egy interszubjektív térben képződik meg, s amely
nemcsak a nyelv médiumában létezik, hanem konkrét helyekhez kötődik.
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A kései Nemes Nagy-líra személyessége is újdonság az életmű korábbi állomásaihoz
képest. Ennek az alakzatnak nincs köze az élménylírához, mert az epikus versek komplex
szerkezete a versekben megnyilvánuló személyesség általános érvényéért felel. Az utca
arányaiban a természettudomány objektivitását kifigurázó hosszú, lírai jellegű leírást tetőzi
be a személyesség alakzata, ahol a ’megérint’ ige a személyes átélés és az emocionalitás
redukálhatatlanságát érzékelteti. Ez az ige a Falevél-szárak című szövegben is konstitutív
elem, csak ott a személyesség a természet tiszteletében oldódik fel. A szubjektivitás másik
megnyilvánulása a tudati mozgások imitációja, pl. a Múzeumi séta című versben. Az
interszubjektivitás felé történő elmozdulással párhuzamosan az ént konstituáló látás
jelentősége is csökken. A szemlélet itt csak a macskákra, a virágzó gesztenyefákra és a
falevélszárakra irányulhat. Ezenkívül az egész testre utaló mozgás, a lélegzés, a hallás és
az érintés dominál. Így az érzékek átalakuló hierarchiájában a látás közvetettségét a
külvilághoz való közvetlenebb, közelibb viszony váltja fel.
Az érzékelés témájától elválaszthatatlan a térbeliség kérdése, ami elvezet a kései
versek másik fontos témájához, a jelenlét kérdéséhez. A jelenlét kétféle koncepciója
figyelhető meg a kései Nemes Nagy-lírában. Az egyik az emlékezéshez kapcsolódik. Míg
A Teraszos tájkép szöveg a történettudomány narrativitásának linearitását ábrázolja, addig
A Föld emlékeiben az antropomorf emlékek-ismeretek egymásra épülése a szubjektív
időészlelés sajátos törvényei szerint történik. A jelenlét másik jelentése az érzékeléshez és
a testi jelenléthez kötődik, hiszen a jelenlétérzés az észlelt dolgok függvényében alakuló
testi viszonyulás hozadéka. Míg ez a Múzeumi séta című versben főleg tematikusan, a
tudati mozgások megjelenítésével artikulálódik, addig az Egy pályaudvar átalakítása és a
Villamos-végállomás vers sokszínű és izgalmas poétikai megoldásokkal járja körül ezt a
témát. A jelenlét érzésének fontos momentuma a már említett interszubjekivitás és a nyelv
valóságra való vonatkoztatottsága. A fatikus funkciójú nyelvi közléseknek nemcsak a
figyelem fenntartása a célja, hanem a rámutatás-rákérdezés gesztusai a nyelven kívüli
valóság jelenlétének vagy a dolgok a szemlélőhöz mért távolságának látszatát keltik. A
szöveg a helyet tehát nemcsak denotatívan nevezi meg, hanem a deixisekkel és eldöntendő
kérdésekkel a térbeliség érzetét hozza létre. A köznevekkel és tulajdonnevekkel
konkretizálódó helyek poétikai megjelenítése így nemcsak leírás, hanem poieszisz: a
dialogicitás fiktív terében a kontextuális beágyazottságú kijelentések az észlelés
folyamatosságát érzékeltetik, ami egyben egy létrejövő-alakuló térkoncepció élményét
hozza létre. Ebben a mozgásban nemcsak a hely jellege körvonalazódik, hanem a közelretávolra mutató nyelvi elemek a tekintet és a test mozgásának szimulációjával
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személyességet, emberi jelenlétet is érzékeltetnek. A Nemes Nagy-lírában megnyilvánuló
anyagiság, természet vagy konkrét dolgok iránti szeretetnek a költészet kései szakaszában
is jelentősége van, de ennek a viszonyulásnak már fontosabb eleme a testiség és a dolgok
viszonyában alakuló, relacionális jelenlét, amelyet az epikus versek poétikai térkoncepciói
érzékeltetnek.
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6. Zárszó
A Nemes Nagy-költészetnek szentelt doktori disszertáció kérdésfeltevésében a
’konstrukció’ szó arra utalt, hogy az interpretáció tekintettel volt a poétikai szövegek
mediális beágyazottságára és formai jellegére. A motivikus kérdésfeltevés pedig
figyelembe vette az irodalomban manifesztálódó antropomorf jelleget, jelen esetben az
individuális és közösségi hely- és térképzetek poétikai értelemképző szerepét.
Nemes Nagy Ágnes költészetében a tárgyak és a természet ábrázolása észlelő tudatot
feltételez. Ez abban is megnyilvánul, hogy a dolgok sokszor poétikai jelentőséggel bíró,
tárgyi környezetben jelennek meg, ami személyes jelenlétre utaló térérzékelésre vall,
amely megalapozza a versekben vizsgálható hely-és térkonstrukciókat: az ablakból kitáruló
látványt, az udvart, az utcát, a múzeumot, a végállomást és a várost.
A látásról szóló versek nemcsak a dolgok pontos megfigyeléséről, hanem a dolgok
helyzetéről is vallanak. A korai versek leképező látása így látványok leírását adja, amely
marginalizálja a személyes jelenlét jelzéseit, de nivellálni ezeket teljes mértékben nem
tudja, mert a képleírásként működő látványokból időészlelésre és a látást befolyásoló
koncentráció szerepére is lehet következtetéseket levonni. Az érett versek – például a Négy
kocka – már nem törekszenek a jelenben zajló, leképező látás pontosságára, hanem azt
ábrázolják, hogy a látásban a tapasztalatiság és a fogalmiság összekapcsolódik, s a látás így
mindig értelmezés is. A De nézni című vers pedig a megnevezés utólagosságát viszi színre,
amely előrevetíti a kései versek megváltozott nyelvszemléletét. A látás fejezet utolsó versei
– például a Lement a nap – különböző retorikai eszközökkel érzékeltetik a nyelv
meghaladhatatlanságát.
A látáson kívül a testiség tekinthető a Nemes Nagy-életmű másik nagysúlyú
témájának. A saját test a térészlelés origója, míg a térészlelés eme formájára ráépülő
kulturális

hely-

és

térképzetek

az

orientáció

másodlagos

támpontjai.

A

test

reprezetációinak poétikai alakzatai mondásként jelenítik meg a testélményt, amely
egységes lírai önprezentációt feltételez. Számos korai szöveg a saját test iránti bizalmat és
a testi lét örömét jeleníti meg, míg az érett versekben ez az életérzés megváltozik, s a halál
közelségében fogant kései, hagyatékban maradt versek már a fásultság hangnemében
artikulálódnak. A szövegek második csoportját olyan versek alkotják, amelyek hely- és
térábrázolásait különböző testképzetek reprezentációiként értelmeztem. Az individuumként
értett ’én’ felbomlását szemléltető szövegek egy ’másik’-kal összefonódó ént ábrázolnak,
ahol az én részeként megjelenő ’másik’ nem emberi, testiségében hangsúlyos élőlény – fa
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vagy madár –, ezért ezek a versek a lélek és a nem uralható saját test egységének
tekinthetők. A nemi szerepeket vizsgáló negyedik fejezet apropóját az adta, hogy az alanyi
test nem kulturális képzet, hanem biológiai fakticitás, ezért szubverzív, kultúrát megelőző
értelemképző szerepe van. Mindamellett a női emancipáció nem redukálható a testiségre,
amelyet a Szerelem című vers szemléltet. A női emancipációt nagymértékben befolyásolják
a társadalmi körülmények és a hatalmi viszonyok, ami a Nemes Nagy-költészetben úgy
csapódik le, hogy a költőnő e témakörről csupán egyetlen verset jelentetett meg életében (A
női táj), míg a hagyaték számos verse érinti ezt a témát. A korai nemi szerepekről szóló
versek pozitív képet vázolnak a maszkulinitásról, az ezeket időben követő, szerelmes
versek már az egyetlen férfi iránti vonzalomról szólnak, míg a kései versek mindkét
nemről kritikus képet rajzolnak.
Nemcsak a test, hanem az érzelmek is redukálhatatlanok, s a világhoz való
viszonyulásunk alapvető tényezői. A Jegyzetek a félelemről című vers ama verscsoportot
képviseli, ahol a versek egy emóció fogalmából indulnak ki. Ezután olyan versek
értelmezése következett, amelyekben a poétikai helyekhez – az otthon, a kertváros, az
elhagyatott táj és a domboldalon lévő ház ábrázolásához – emóciók és hangulatok
kapcsolódnak. Az interpretáció a szövegek medialitására koncentrálva mutatta be, milyen
poétikai eszközökkel jön létre az emocionális hatás.
A megnevezés utólagosságát ábrázoló De nézni című vers előrevetíti a kései Nemes
Nagy-költészet két újdonságát: az emlékezés témáját és a megváltozott nyelvfelfogást. Míg
a korai líra a nyelv megnevező funkcióját feltételezi, addig az epikus versek az
interszubjektív térben alakuló értelemképződést jelenítik meg. Mivel a lírán továbbra is
érződik a konkrétumok iránti szeretetet, ezért az emlékezést és az új nyelvfelfogást
tematizáló szövegek a helyek változó jelentését (Egy pályaudvar átalakítása), illetve a
kollektív emlékezés helyekhez kötődő folyamatosságát (Villamos-végállomás) ábrázolják.
A történettudomány lineárisan elbeszélt emlékezetét a Teraszos-tájkép jeleníti meg, míg az
individuális emlékezet intranszparenciáját A Föld emlékei című szöveg. A Múzeumi séta az
individuális emlékezésen kívül más tudati jelenségeket is ábrázol. A vers kifigurázza a
múzeum heterotópiáját, mert a felhalmozott tárgyi tudás nem járul hozzá a személy
szellemi fejlődéséhez, s csak a természet képes arra, hogy fontos dolgokra tanítson. A kései
versek epikus versek, amelyek ötvözik ugyan a két műnem adottságait, de alapvetően lírai
jellegük dominál. A metaforicitás, a retorikai ritmizáció és az írott szöveg mediális
lehetőségei szervesen hozzájárulnak a versek értelméhez.
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A Nemes Nagy-líra poétikai térképzetei arra utalnak, hogy a lírai én mögött
elképzelhető személy nem pusztán immateriális, történetietlen, nem nélküli, nyelvi entitás.
A Nemes Nagy-lírában a személyes jelenlét poétikai manifesztációinak ábrázolásával
nyilvánvalóvá vált, hogy ez a költészet csak egy testi, szellemi és történeti-társadalmi
meghatározottságú szubjektum feltételezésével vizsgálható, akkor is, ha az egyes
megnyilvánulások vagy versek nem vezethetők vissza egyszeri, egyedi élményekre. Az
egyedi élményeknek egzisztenciális jelentőségük, s az önmegértés aktusában értelemképző
szerepük van, s ezek hatását akkor sem lehet kiiktatni, ha az individuum önmegértése
mindig másként artikulálódó, nem transzparens folyamat. Matéria és testiség az emberi
létezés konstitutív és redukálhatatlan elemei, s a mindenkori tapasztalás helye a konkrét,
érzékileg is észlelhető, történeti meghatározottságú szituáció.
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8. Függelék
A függelékben az 5.6. fejezethez tartozó jegyzetek találhatók. Günter Kunert és Durs
Grünbein verseinek nyersfordításait Lengyel Valéria készítette.
Günter Kunert
Pompeji I
Elesettek a hamuban
üreges formát hagynak maguk után
ezt kiöntik később gipsszel
lányok és férfiak
vékonyak és beburkoltak
akiket a katasztrófa részben
szeméremsértőn védtelenné tett
A fekvés jelentéktelen helyzete
törekvés nélkül jelentés nélkül
a múzeum kiállítási tárgyai
egy kutya is
részvétkeltően kificamodva
ezerkilencszáz éve
bizonyítja az elmúlás tartósságát
üreges formák maradnak
gipsszel kiöntik őket
a nyelved igenigen és nemnem
telíti a bokrot és a völgyet
és
aki továbbmegy, azt lelövik
elesettek nem hagynak mást hátra
csak az esés képmását
és ez sem különleges
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Günter Kunert
Pompeji II
nem hallgatás, csend
árad a romokból
nem panasz és nem vád
csend
győzedelmes megőrzés
a mindennapok művének
megmentett maradékaiban
a borozóban
a márvány asztallapok át vannak itatva
a borozók árnyékával
a falak vakolatán
elhalványuló szavaik
Lumpanarban a belső ajtók fölé
mindenféle helyzetben közösülők vannak festve
az érzéki vágy katalógusa
tessék választani és belépni
helyet foglalni a kőágyon
a fejet a kőpárnára
hogy megsejtsd
a szerelem mivoltát
a testek elrothadását
utunkat a Vezúv követi
levegős tisztasággal távol és közel egyaránt
egykori lakosok kísérőivé
változtat minket
egy másodperc örökkévalóságáig
mi más mások vagyunk mi
és a régész értékes leletéről
nincs adat
nincs adat
ami ránk utalna

212

Durs Grünbein
Múzeum-sziget
Magasan áll, megközelíthetetlenül, az ég Európa közepe felett.
Egy repülőgép karcolja meg a fagyos-tiszta eget, mintha üvegvágó lenne.
Lent, egy szemetes konténer előtt, cserepek villognak a brandenburgi homokban.
Egy turista térképpel a kezében az egykori fal helyét keresi,
ott, ahol a Spree íve ragyog. A várost már régen újragittelték.
Itt van a pihenőhelyed. Idáig jutottál.
Történeti talaj: az ember beleragad. Az egész felülről
tekintve orientális szőnyeg, parcellák lyukacsos filce.
Szélei kirojtosodva, mindig ott, ahol egy erdőcske lehajol.
Erre-arra egy zöld folt, kanális és kacsaúsztató belevarrva.
Csak hosszabb odafigyelés eredményeként azonosítható a minta: a citadella.
A menekülés értelmetlen. Minden út a centrumba vezet vissza.
Fényűző utca van ott, amelyet jobb, ha az ember díszlépésben szel át.
Egy ló mutatja a hátsóját, rajta ül egy király, aki fázik.
Az Unter den Lindenen siklanak el, akváriumok kerekeken, a buszok.
Minden megálló hatásos, minden egyes hirdetőoszlop szigorúan felvilágosítva.
Pár kábeldob vár, a fát hógolyózás pontozza,
mint cirkuszi tevék az egyik sarokban. Havazik.
És vannak ott terek, oly elhagyatva és kopaszosan fényesen,
mintha a tér itt meggörbülne. A nedves agyagban emelvényekről
bukkan ki a fekete vizekből álló együttes, egy egész Aeropag:
Schinkel himlőhelyes temploma, muzeális Újgörögország.
Vágányok szelik át a szigetet, egy gyorsvonat zúg el, amelyen
ezen a napon kényelmesen hagyja el a várost pár ezer ember.
Ahová csak fordul az ember, rács és korlát. Támasztékot nyújtanak.
Némely híd csak a vízben tükröződve tűnik stabilnak.
A szél jeges, zizegve varázsol elő egy darab újságot,
kitartóan maga előtt vonszolja, kiteregetve a szokásos hióbüzenetet:
valami terror, korai fagyok vagy földcsuszamlás Törökországban.
Az egyiptomi teremben mozdulatlanul szendereg egy porfír krokodil.
Ez az a hely, ahol az idők ugyanolyanok, az ínségesek és a gazdagok.
Ahol az ember a Pergamonoltár előtt megnyugszik mint Ábrahám ölében.
Mikori is a múzsák és a hadsereg násza?
Ami itt a grillről falatként jut, azt máshol lövedéknek nevezik.
Órákig éhesen, az ember végül az utolsó buletét is megeszi,
s rohan, köszönettel adózva az S-Bahnnak, az esti forgalomba.
Alkony, és a Tiergartenben, a csupasz ágaktól feketén:
varjak Oroszországból, robusztus legények maffiája.
Az utca peremén egy pokoli teknőben fő az újabb adag kátrány.
Mindenhol építkezés, s az ember már meg sem számolja, hány van.
A sötétség, egy jóllakott piton, megemészt keletet és nyugatot.
Ha Berlin egykor sziget volt, akkor Bohémia a tengernél fekszik.
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Durs Grünbein
Gyerekkor diorámában
Különös, már gyerekként is vonzották a megmerevedett dolgok.
Múzeumokban sokáig állt a dioráma előtt
Állatokkal nyugalmi helyzetben, természetesen elhelyezve
festett távolságok, őserdős jelenetek és himaláják előtt.
Mint elvarázsolva egy mesében, felbőgtek a szarvasok,
amikor az ember szikrázó tekintettel közelebb lépett a neonfényben.
Rögtön mellette a barlangi ember koponyáján
látta a lyukat, és megfelejtkezett a rivális bunkójának
az ütéséről, a tűzhely miatti harcról.
Az egyiptomi múmia évezredekig bírja
eltávolított aggyal. Csak az örök jég
olvadásakor került ez a mamut napvilágra.
A legszebb pillangókat, tenyérnyieket,
tűre feltűzve találta. Egyszer úgy tűnt neki,
mintha szárnyaik még remegtek volna,emlékezve
a kivágott fákra, a trópusi szélre.
Talán egy légáramlat ment a vitrineken át.
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Nyilatkozat

Alulírott Lengyel Valéria kijelentem, hogy ezt a doktori disszertációt magam készítettem,
és ehhez csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan szövegrészt, amelyet
szó szerint vagy átfogalmazva más forrásból átvettem, a forrás megadásával jelöltem.

Budapest, 2012. október 1.
_________________________
Lengyel Valéria

215

