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B artók Imre meglehetősen találó hasonlatokkal 
élve azt javasolja, hogy Nemes Z. Márió negye-
dik verseskötetét vagy egy kifejezetten radiká-

lis terméktársításokkal csábítgató áruházi csemegeko-
sárként, vagy egy különféle organikus alapanyagokból 
összeturmixolt smoothie-ként érdemes olvasni. A bizarr 
titkokat rejtő csemegekosár és a színe, az állaga illetve 
a szaga alapján nehezen beazonosítható összetevőkből 
kevert smoothie, mindazonáltal nemcsak fokozottan 
gyanús, de ahogy arra a kötet eddigi recepciója is fel-
hívja a figyelmet, zavarbaejtő poétikai összetettsége, va-
lamint a politikum hangsúlyos jelenléte miatt komoly 
hermeneutikai paranoiát generál önmaga körül.1 Aláb-
bi írás keretei között, tudatosítva azt, hogy nagy való-
színűséggel csak tovább gerjesztem az említett interp-
retációs paranoiát, a Barokk Femina poétikai és poli-
tikai komplexitásának értelmezésére teszek kísérletet, 
elsősorban olyan fogalmakból kiindulva, mint a  ba-
rokk és a túlazonosulás, melyek eleve ott keringenek 
Nemes Z. Márió irodalmi és elméleti munkásságában.

A Barokk Femina világlátása és formanyelve meg-
látásom szerint szervesen illeszkedik Nemes Z. Márió 
költészetének fejlődéstörténetébe. Bár a több köteten 
és több mint egy évtizeden át érlelt, egészen sajátos lí-
rai beszédmód mind poétikailag, mind tematikailag új 
elemekkel gazdagodott, ez korántsem jelenti azt, hogy 

a Barokk Femina radikális szakadást képezne az eddi-
gi életműhöz és az azt közvetlenül megelőző kötethez 
képest. A 2019 őszén megjelent új könyvet érdemes 
sokkal inkább egyfelől az életmű nagyszabású szinté-
ziseként és újralátogatásaként, másfelől pedig a sajátos 
költői világ kiterjesztéseként felfogni. Ahogy azt Mo há-
csi Balázs egy megvilágító erejű szövegében korábban 
már kimutatta, míg az Alkalmi magyarázatok a húsról 
(2006) neoszürrealista diskurzusa a Bauxitban (2010) 
a thriller és a biohorror keretei között került tovább-
gondolásra, addig A hercegprímás elsírja magát (2014) 
a  politikum és a  történetiség horizontjainak irányá-
ba nyitotta fel a radikális hibriditás és a szubverzív re-
giszterkeverés jellegzetes poétikáját.2 A Barokk Femina, 
folytatva a költői univerzum diverzifikálódásának és 
tágításának folyamatát, a  történelem és a politikum 
tartományaiban fúrja magát egyre mélyebbre (mint 
a szöveg emlékezetes nyitóképében a beszélő a sajtba), 
de oly módon, hogy közben nem szakad el a korábbi 
kötetek poétikai és tematikai vívmányaitól.
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A BAROKK

és az IDEOLÓGIA
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Barokk, ami sajátos formáival, díszítéseivel, festői nyel-
vezetével, mely hol harsány, hol pedig zavaros és kaoti-
kus, annak a logocentrikus létfelfogásnak az elutasítá-
sát metaforizálja, mely egyfajta autoritásként nagyon 
régóta strukturálja világunkat. Barokk, ami elutasít-
ja a  rögzíthetőséget, ami metaforizálja a  rend meg-
kérdőjelezését és a törvényszegést. Forradalmi barokk.

(Severo Sarduy)
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Az új kötet szempontjából kiemelt jelentőségű Te-
lep-csoport fellépéséhez köthető generáció- és szerke-
zetváltás a  magyar lírában egyfajta kivonulást jelen-
tett a költészeti beszédmódokban korábban meghatá-
rozó erejű közéletiség és politikai hangoltság szférái-
ból.3 A politikai tér és a társadalmi közeg problémáinak 
hátat fordító, első „történelem utáni” generáció a kö-
zösség történelmileg szituált problémái helyett a sze-
mélyes problémákat és történeteket helyezte előtérbe, 
a politikai narratívákat pedig gondosan kiépített ma-
gánmitológiákkal és a vallomásosság diszkurzív formá-
ira épített, egyénileg szerveződő (trauma)történetekkel 
helyettesítette. Nemes Z. Márió költészetében mind-
azonáltal tettenérhető a politika és a történelem elfe-
lejtett-elhagyott tartományainak fokozatos visszafog-
lalása. A világ történetiesítésére és a magánmitológia 
rezervátumából való kitörésre irányuló törekvés csírái 
tulajdonképpen már a Bauxit záróciklusában megje-
lennek. A Kerti munka alcím alá rendezett versek mint-
ha eltávolodnának a  korábban meghatározó gravitá-
ciós erővel bíró, zárt és kellőképpen paranoid családi 
közegtől, és egy tágabb társadalmi-politikai struktúrát 
villantanak fel a vidék képzetében. A vidékiségnek ez 
a problematikája és a hozzá kapcsolódó olyan jelleg-
zetes fogalmak és képzetek, mint a termelés, a tenyész-
tés, a traktorok és a mocsár vezetnek át a soron követ-
kező, A hercegprímás elsírja magát című kötetbe. Míg 
a Bauxit végén felsejlő vidék a körülötte lebegő mo-
tívumhálóval egyetemben elsősorban egy olyan jelen-
tés- és hagyományrétegekkel terhelt, absztrakt szféra, 
mely képes kimozdítani a beszélőt a magánmitológia 
burkából, addig a Hercegprímásban ugyanez a  vidé-
ki tér már egy történelmileg és politikailag meghatá-
rozott tartomány, nevezetesen a 18-19. század Habs-
burg Magyarországa. A pszeudohistorikus versvilágban 
a modern magyar nemzet mítoszai, ideológiái és mes-
terjelölői egy premodern, mocsári világ mondáival, ir-
racionális történeteivel és abszurd hagyományaival ke-
verednek el. Ebből az ideológiai tartalmakkal telített 
áltörténeti síkból egyenes út vezet a Barokk Femina 
mind politika-, mind társadalomtörténetileg megle-
hetősen terhelt és ellentmondásos referenciatartomá-
nyába, 2006 őszébe.

A  világ fokozatos történetiesedése azonban nem 
csak a magánmitológia burkából való kiszakadást je-
lenti, melynek köszönhetően a beszélő az őt körülvevő, 
zárt, személyes, illetve családi közegből más, nagyrészt 
mesterségesen konstruált és ideológiákkal telített kö-
zösségekbe (nemzet, parasztság, irodalmi körök, egye-
tem, politikai alapon szerveződő tömeg) íródik bele. 
Egyúttal magának a történetnek mint diszkurzív for-
mának az egyre hangsúlyosabbá válását is tetten érhet-
jük. Lengyel Imre Zsolt a Hercegprímás kapcsán kieme-
li a narrativitás előtérbe kerülését az előző kötetekhez 
képest. A pszeudohistorikus keretezés olyan népi ih-

letésű narratív formákat mozgat, mint a mese, a bal-
lada, a betyártörténet vagy a monda, melyek eseten-
ként akár önálló mikroeposzokként is tudnak működ-
ni.4 A narrativitás a Barokk Femina esetében azonban 
már nemcsak az egyes, tematikusan akár egymás mel-
lé is rendelhető kompozíciók szintjén érvényesül, ha-
nem gyakorlatilag az egész kötetet meghatározza. A do-
mináns műfaji kód ez esetben pedig nem más, mint 
a napló. Hogy miért éppen ez a diszkurzív forma ha-
tározza meg a kötet felépítését arra maga a szerző ad 
egy lehetséges választ egy interjú keretében. Nemes Z. 
Márió azt emeli ki, hogy a 2006-os JAK-táborban ő 
írta a Litera-naplót.5 A netnapló-írásnak az irodalom 
szerkezet-, médium- és generációváltásának közepén 
még komoly presztízsértéke és kanonizációs ereje volt, 
a naplóíróknak egy zárt irodalmi közösség működéséről 
kellett tudósítaniuk, melynek dinamikáját egy össze-
tett, személyes kapcsolati hálózat szervezte. Nemes Z. 
szerint a naplóírás legnagyobb kihívását az jelentette, 
hogy saját generációjának tagjait, saját barátait, szak-
társait, ismerőseit kellett ezáltal beleírnia az irodalmi 
mezőbe. A netnapló-írás tétje tehát az irodalmi élet-
be és annak működésmódjába való beíródás volt. Ez 
a szimbolikus beíródás azonban nemcsak a napló író-
jára volt érvényes, hanem a szövegben felbukkanó, to-
vábbi pályakezdő költőkre is. Aki szerepelt a naplóban, 
az szimbolikusan is részévé vált az irodalmi élet ökonó-
miájának. A Barokk Femina tulajdonképpen ott kez-
dődik, ahol a tábori eseményekről tudósító netnapló 
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véget ér és olvasható akár a napló budapesti folytatá-
saként is, melynek gyújtópontjába az irodalmi esemé-
nyek mellett bekerül a politikum. A kötet elején talál-
ható kronológiai marker (2006. szeptember 4. – 2006. 
október 23.) is ezt a referenciális tartományt erősíti, hi-
szen a Barokk Femina részben naplóformában íródó el-
beszélése azon a napon kezdődik, amelyiken a tábori 
netnapló befejeződött. A paratextuális dátummegjelö-
lés azonban nem csak a napló és az irodalmi mező di-
namikája szempontjából jelentéses. A napló és a ben-
ne foglalt történések időkeretét definiáló dátum tu-
lajdonképpen felmutatja a kötet világát szervező főbb 
tematikus tengelyeket: az irodalmi tér kérdését, a sze-
mélyesség kérdését, a költői identitás kérdését és a po-
litikum kérdését.

2006 ősze tehát több szempontból is szimbolikus, 
összeköti az irodalmi, a politikai és a személyes szféra 
széttartó tengelyeit. Politikai értelemben 2006 nem-
csak egy forradalom éve, hanem egy azon túlmutató 
komoly fordulat és átstrukturálódás kezdőpontja. Az 
igazság-hazugság dialektika mentén 2006 ősze ugyan-
olyan fontos mind a bal-, mind a jobboldali gondol-
kodás és retorika számára, nem csoda, hogy a kötetnek 
hangsúlyos visszatérő motívuma maga a HAZUGSÁG. 
Nemcsak rögtön az első oldalon dominálja tipográfi-
ailag a szöveget, de konkrétan a könyv utolsó szava is 
egyben. Míg 2006 a baloldal számára a saját hibákkal 
való szembenézés és számotvetés ideje, addig a jobb-
oldal számára egyfajta ideológiai alapítómítosz, a ha-
zugságok leleplezésének revelatív momentuma és egy 
új, igazabb világ kiépülésének alapköve. Az őszi ese-
mények és az elszabadított hazugság a  fennálló poli-
tikai rend folyamatosan újralátogatott és újraelbeszélt 
önlegitimációs narratívája, egy olyan történelmi ese-
mény, mely a nemzet szempontjából sorsfordító erejű, 
éppen ezért újra és újra vissza kell térni hozzá, fel kell 
idézni. 2006 emellett komoly generációs tapasztalat-
ként is tételeződik, melynek köszönhetően a „történe-
lem utáni”, apolitikusnak titulált új nemzedék először 
került testközeli kapcsolatba a politikával, illetve annak 
megkerülhetetlenségével a társadalmi térben. „Nekem 
2006 ennek szöges ellentéte volt, ez a társas lét min-
den logoszt nélkülözött, inkább egyfajta paranoid ki-
tettség volt. Valakik visznek magukkal, de nem tudom, 
hogy hová, és mi a céljuk vele. Akármennyire is éret-
tebb lettem politikailag, ez az élmény máig meghatá-
roz, amikor a társadalom működéséről gondolkodom, 
amelyet hajlamos vagyok irracionálisan felfogni”6 – je-
lenti ki a már idézett interjúban a szerző. A naplóban 
rögzített őszi események ezzel összhangban értelemsze-
rűen nem egy revelatív erejű politikai tapasztalatként 
artikulálódnak a beszélő számára. A forradalmi moz-
gások a városban nem egy új utópikus közösség és vi-
lág megszületésének katartikus és felszabadító erejű él-
ményét jelentik, sokkal inkább irracionális áradásként, 

pszichotikus folyamatként tételeződnek, melyeknek se 
konkrét iránya, se konkrét célja nincsen. Mohácsi Ba-
lázs olvasatában itt Nemes  Z. poétikájának jellegze-
tes elemei „már kevésbé valamifajta hibrid, karneváli, 
pszeudohistorikus versvilágot festenek – sokkal inkább 
egy pszichopatologikus világérzékelés tüneteként tűn-
nek fel”.7 Az ideológikus jelölőkkel (NEMZET, VI-
DÉK, ZSIDÓ, HAZA, HAZUGSÁG, MARX) telí-
tett forradalom és városi tér, amiben az elbeszélő sod-
ródik nem rendelezik identitáskonstruáló erővel sem 
kollektív, sem individuális szinten, ahogy a napló mint 
irodalmi forma sem tesz eleget hagyományos funkci-
ójának, képtelen kitermelni egy viszonylag egységes 
szubjektivitást.

A naplóforma térhódítása és az irodalmi kánonba 
való beépülése elválaszthatatlan a modern szubjektivi-
tás felértékelődésétől a modernitás társadalmi, gazdasá-
gi és esztétikai folyamatainak rendjében. A személyes-
ség, a vallomássosság és az igazság letéteményese a nap-
ló esetében az azt szervező és író szubjektum. A hagyo-
mányos felfogás szerint a lejegyzés rendszeressége azt 
sugallja, pontosabban szólva azt kínálja fel, hogy a rög-
zített eseményekből, érzésekből, reflexiókból személyes 
élettörténetet és annak legitimitását garantáló, egysé-
ges szubjektivitást olvassunk ki. Az önéletrajzi ihleté-
sű irodalmi műfajok taxonómiájába betagozódó napló 
központi kérdése tehát a szubjektivitás konstituálódása 
és annak különböző formái, fázisai, lehetőségei.8 Ne-
mes Z. Márió Barokk Femina című naplója – feltéve, 
ha ragaszkodunk a dátum paratextuális elemének dis-
kurzusformáló erejéhez, illetve ha elfogadjuk a fülszö-
veg architextuális ajánlását – azonban sokkal inkább 
bárminemű szubjektivitás vagy identitás megteremté-
sének lehetetlenségét beszéli el, legyen az politikai, ge-
nerációs, irodalmi vagy éppen szexuális. Pilinszkyvel 
szólva itt a naplóforma épp az identitás rögzíthetet-
lenségét allegorizálja: „Egy napló nem arra való, hogy 
nyomot hagyjunk a világban. Ellenkezőleg. A hajnal 
vagy az éjszaka csendjében épp ahhoz segíthet hozzá, 
hogy megszabaduljunk önmagunktól.”9 Mélységesen 
egyetértek Bartók Imre azon meglátásával, mely sze-
rint a kötet a felkínált személyes referenciák (a Telep 
körül kikristályosodott baráti kör tagjainak beíródása 
a szövegbe monogramjaik által, az egyetemi és az iro-
dalmi közeg háttérként való mozgatása, az első kötet 
megjelenésének hangsúlyos eseménye, a pápai húsfel-
dolgozó helyszíne, etc.) és irodalmi keretek (a napló-
forma, a Telep-stílus és az elkötelezett politikai köl-
tészet részleges imitálása) ellenére alapvetően túl van 
bármilyen személyességen, szubjektivitáson és alanyi-
ságon.10 Ha beszélhetünk egyáltalán személyességről 
a Barokk Femina horizontján, akkor inkább csak a sze-
mélyességnek egyfajta imitálásáról lehet szó, melyet 
a kötet a már említett referenciális ellenjegyzés segít-
ségével teremt meg és szceníroz, viszont a szöveg még 
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ezt a szimulált személyességet is folyamatosan aláássa, 
megkérdőjelezi és ellehetetleníti.

Maga a szerző a már említett interjúban kifejti, hogy 
különböző intertextusokkal igyekezett elbizonytalaní-
tani a sajátos történet személyességét. Ahogy arra ko-
rábban Mohácsi kritikájának megidézésével már utal-
tam, a Barokk Femina világát a forradalmi és irodalmi 
tömegpszichózis mellett részben a  beszélő pszichoti-
kus, pszichopatologikus világérzékelése szervezi. Nem 
csoda, hogy a kötet számtalan pontján a helyszín nem 
más, mint egy kórház pszichiátriai osztálya. A kórházi 
térrel kapcsolatban gyakran emlegetett FELVILÁGO-
SÍTÁS ennek fényében pedig nem más, mint a pszi-
chózis kezelése, melyért az enigmatikus nevű Gali-
lei doktor vagy PESTISDOKTOR felel. „A PESTIS-
DOKTOR a FELVILÁGOSÍTÁS szívében / rendelt. 
Ma végül magához hívott, egyszerű gondolatkényszer-
rel. / Eldaloltam neki verseimet, a megfelelő / ponto-
kon még tapsoltam is hozzá az ütemet. Bíztam / ben-
ne, előadásom jobb kedvre deríti komor természetét, 
/ de arcát nem láttam. Miután befejeztem, megkér-
dezte, / hogy rendszeres-e, és milyen állagú a székle-
tem” (26.). A  személyes pszichózistörténetbe azon-
ban vendégszövegek által beíródnak a modern kultú-
ra nagy pszichózistörténetei és mítoszai – József Atti-
láé, Antonin Artaud-é és Otto Weiningeré11 –, ennek 
köszönhetően a személyesség megfertőződik, elveszti 
mind egyértelműségét, mind kohézióját, mind legiti-
mitását. A személyességnek ez az aláásása emellett iro-
dalomtörténeti kontextusba is illeszkedik. A kötetben 
rendre képbe kerülő Telep-csoport a történelem és a po-
litikum elől a személyesbe, a magánmitológiák herme-
tikus zártáságába húzódott vissza. A Barokk Femina ezt 
a jellegzetes irodalmi credót és beszédmódot, és rajta 
keresztül magát a Telep-stílust és ezeknek legitimitá-
sát is megkérdőjelezi. „Az őszinteség legalább annyi-
ra idegesít, mint / a PRIVÁT személyre szabott kény-
szerzubbonya, / melyet csak begombolni lehet, akár 
egy rossz / sliccet.” (39) A Telep-generációra jellemző 
személyességet és alanyiságot egyfajta korlátozó poé-
tikai meggyőződésnek tartja a  szövegben megnyilvá-
nuló pszichotizált hang. „Verset csak PRIVÁT célok-
ra – erre kiver / a hideg veríték, az óhajtott PRIVÁT-
TÓL, / hogy az IRODALOM így emelkedjen fel.” (59) 
A napló és a benne foglalt versbetétek szerzője igyek-
szik leválasztani magát a Telep lírai hagyományáról. 

„Ezen a ponton leválok a TELEPRŐL (de mégse ha-
lok / meg!), mert nem hiszek az IRODALOMBAN, / 
hiszen a BAROKK az én PRIVÁTOM.” (60.) Ahogy 
az idézett sorokból is látszik a személyesség, az iden-
titás és a szubjektivitás lehetetlenségének és szétforgá-
csolódásának értelmezéséhez elengedhetetlennek tű-
nik a barokk fogalmi kerete.

A kötet címében is felbukkanó barokk korántsem 
számít új jelölőnek Nemes Z. Márió munkásságában. 

Maga a Barokk Femina szókapcsolat az Alkalmi ma-
gyarázatok a húsról című első Nemes Z.-kötetben je-
lenik meg először.12 A barokk és a rokokó, mint sajá-
tos kulturális referenciák azonban egyértelműen A her-
cegprímás elsírja magát parodikusan historizált világá-
ban kezdenek el erőteljesebb jelölőkként keringeni. 
Förköli Gábor ki is emeli, hogy a költői képekben és 
a termelési tematikában egyaránt megnyilvánuló bur-
jánzás összefüggésbe hozható a barokk és a rokokó esz-
tétikájával.13 Míg azonban az előző kötet fő referencia-
kerete a rokokó, itt egyértelműen a barokk válik do-
minánssá. A hangsúly áthelyeződése a rokokóról a ba-
rokkra magyarázható akár a két történeti korstílus kö-
zötti különbséggel is. Ahogy azt Starobinski kimutatta, 
a  rokokó tuljadonképpen nem más, mint a 18. szá-
zad társadalmi és kulturális dinamikájában egyre na-
gyobb szerepet kapó polgári réteg ízléséhez idomuló 
barokk. A rokokó tehát a barokk paradigma egyfajta 
kilúgozódását hozza el, és a barokk benjamini értelem-
ben vett mélystruktúrájú melankóliáját, illetve tragiku-
mát a felület abszolút játékosságával helyettesíti be.14 
A Hercegprímás és a Barokk Femina viszonyára kivetít-
ve ezt a művészettörténeti különbségtételt azt állapít-
hatjuk meg, hogy míg a harmadik kötetben a karne-
váli jelleg és az abszurdum játékosabb, parodikusabb 
szinteken nyilvánul meg és a népi szürrealizmus kód-
jai által közvetítve egyfajta boldog karneváliságot hir-
det, addig a negyedik kötetben ugyanez a karneváli jel-
leg valamivel közelebb áll a tragikumhoz (elég ha csak 
a  beszélő intertextuálisan szétírt pszichózistörténeté-
re gondolunk, melyben a pszichiátriai kezelés ellenére 
a gyógyulásnak még csak a lehetősége sincs felvillant-
va, a  skizoid-pszichopatologikus világérzékelés köré-
ből nincs kiút).15 „Nevetünk, de nem tudjuk, honnan 
nevetünk, kicsodán nevetünk, és hogy pontosan kik 
azok, akik nevetnek. […] a pszichotikus nevetés kilép 
a szubjektumból és száműzi az ént, miközben a rán-
gatózó társadalmi sokaság agóniája nevetőgörccsé ala-
kul. Ez a nevetés szörnyű nevetés, a szörny(ek) neve-
tése. Ebből a perspektívából tudnám megkülönböztet-
ni a Barokk Feminát a hungarofuturista kisprózák, il-
letve A hercegprímás elsírja magát világától, a sokaság-
öröm karneváli zsibongása helyett itt sokkal erősebb 
az apokaliptikus és antivitális hangnem.”16 A rokokó-
ból a barokkba való átcsúszás párhuzamos a politikai 
és a történeti horizont tematizáltságának erősödésével.

A művészeti keretrendszer váltásának mindazonál-
tal lehetséges akár egy líratörténeti olvasata is, ahogy 
arra Mohácsi Balázs is utal.17 A rokokó halálának be-
jelentése jelölheti akár a magyar lírahagyomány poli-
tikamentes nyelvjátékparadigmáján való túllépést, en-
nek a közéleti kérdésektől a nyelv és a jelentés öngene-
ráló, és általában parodikus szóródásába visszahúzódó, 
poétikai magatartásnak a tarthatatlanságát. A túleszté-
tizált rokokóval szemben a barokk, sajátos kultúrtörté-
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neti pozíciója miatt, eleve jóval politizáltabb. Az ellen-
reformáció esztétikai diskurzusaként megszülető esz-
metörténeti paradigma tulajdonképpen reakciós esz-
tétikai ideológia, melynek fő politikai célja a protes-
tantizmus terjedésének megfékezése és a  társadalom 
visszacsalogatása, visszaterelése a katolicizmus hagyo-
mányrendjébe. A barokk művészet erőteljes hatásme-
chanizmusai, a néző érzéki megragadását, elkáprázta-
tását és elbódítását szolgáló különböző effektusok és 
a túlhajtott ornamentika hátterét ez az ideológiai alap-
állás adja, melynek értelmében a barokk alapvetően re-
akciós karakterű esztétikai program.18 Az, hogy az új 
kötet fő művészeti referenciakerete immáron nem a ro-
kokó, hanem a komoly politikai dimenziókat mozga-
tó barokk, meglátásom szerint a magyar líra szerkezet-
váltásával és a beszédmódok újbóli politizálódásával is 
összefüggésbe hozható.

Az új kötet és a barokk viszonyát röviden taglalva 
Bacsó Béla arra hívja fel a figyelmet, hogy a könyvben 
a manierista concetto logikája szerint „kimeríthetetlen 
(nyelvi) ötletek és testi elmozdulások örvényébe zu-
hanunk”,19 illetve hogy Panofsky El Greco-elemzése 
alapján a szöveg felfüggeszti a külső nézőpontból való 
biztos és koherens szemlélés lehetőségét. A recepció-
ban fel-felbukkanó érintőleges említések mellett Pin-
tér Dóra tér ki bővebben a barokk kérdésére. Meglátá-
sában a nagybetűkkel kiemelt szavak (a kötetben mű-
ködtetett enigmatikus ALAPNYELV szókészlete) a ba-
rokk zene ismétlődő zenei motívumait idézik,20 illetve 
emellett az alakcsoportok összefonódására alapozó ba-
rokk szobor is elgondolható a hibrid esztétikájú szöveg 
egyfajta poétikai modelljeként, nem beszélve a barokk 
irodalom meglepetés-mechanizmusáról, mely a valóság 
és az illúzió közötti játéktér szabadságát használja ki, és 
ezáltal összefüggésbe hozható a Barokk Femina gyak-
ran szürrealista ihletésű képalkotási technikájával.21

Az előbb idézett elemzőkkel összhangban, ahogy ar-
ra már korábban is utaltam, úgy gondolom, hogy a ba-
rokk fogalma releváns értelmezési tartományt képezhet 
a kötet zavarbaejtő sokszínűségének és hibriditásának 
értelmezéséhez, mind poétikai, mind politikai szem-
pontból. Deleuze-t parafrazeálva elsősorban az érde-
kel, hogy mit jelöl a barokk a kötetben. Ehhez azon-
ban először azt szeretném tisztázni, hogy a barokknak 
pontosan milyen felfogása lehet egyáltalán mérvadó 
a könyv elemzéséhez, hiszen nincs egyértelmű konszen-
zus azzal kapcsolatban, pontosan mit is értünk ezen 
az összetett jelölőn, a barokk szó etimológiai sokszí-
nűsége pedig már a gyökereinél felmutatja a fogalom-
ra jellemző heterogenitást és eldöntetlenséget.22 A so-
káig még csak autonóm művészeti formának se tar-
tott barokk jelentősége a modern kultúra szempont-
jából tagadhatatlan, elég, ha csak Foucault híres Las 
Meninas-elemzésére gondolunk, melynek keretei kö-
zött a francia szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy 

a modernitás első nagy művészeti formájaként tétele-
ződő barokk komoly szerkezetváltást hozott el mind 
a  vizuális, mind a  nyelvi reprezentáció rendjében.23 
A  racionalitás és a  klasszikus ész szervezőelvének el-
lenálló barokk reprezentációs stratégiák így a modern 
irodalom és a modern képzőművészet és egy tágabb 
kultúrtörténeti kontextusban magának a  moderni-
tásnak az egyik lehetséges kezdőpontját jelölik. Bagi 
Zsolt ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy a barokk 
az a korszak, amelyben megszületett a tulajdonképpe-
ni modernitás, ami az újkori szubjektivitás alakzatá-
nak kiemelkedését hozta magával. „A barokk az első 
korszak, amikor a  szubjektivitás a világban önmagá-
ra ismer, mert ez az, ahol először magára ismerhet: sa-
ját tevékenysége elválasztódik a mélységtől, a lényeg-
től, és önálló értelmet nyer.”24

A barokk első nagy 20. századi teoretikusa Heinrich 
Wölfflin is a korábbi ábrázolási formákkal történő sza-
kadás mentén definiálja a  barokkot. A művészettör-
ténész olyan egymást kizáró formajegyek alapján vá-
lasztja el a barokkot az azt megelőző reneszánsztól és 
az azt követő klasszicizmustól, mint például a zártság 
és a nyíltság, a statikusság és a mozgalmasság, a szim-
metria és az aszimmetria, a linearitás és a festőiség.25 
Wölfflin e formalista elgondolásaiból kiindulva a ba-
rokkot az utóbbi időben nem kronológiailag lehatá-
rolt művészet- és eszmetörténeti korszakként tétele-
zik, hanem sokkal inkább egyfajta kifejezési módként, 
stílusként vagy hangoltságként, mely az antikvitás-
tól egészen a napjainkig átível a  kultúra és a művé-
szet fejlődésén.26 A klasszikus formanyelv integritását, 
harmóniáját, szimmetriáját és totalizációs törekvése-
it aláásó barokk érzékenység ebben a felfogásban egy 
transzhistorikus struktúra, mely tulajdonképpen min-
den kulturális állapotban és korban ott kísért. Számos 
elméletíró (Severo Sarduy, Omar Calabrese, Christine 
Buci-Glucksmann, Gregg Lambert, Bagi Zsolt) a ba-
rokk ilyen tágabb értelmezése mellett arra az álláspont-
ra helyezkedik, hogy tulajdonképpen a posztmodern 
paradigma nem más, mint a barokk formák és stílu-
sok egyfajta kortárs újraaktiválódása és kiteljesedése. 

„[N]em a mi korunk jellegzetessége a »relativizmus«, 
az »igazság utáni« közvélemény, az emancipáció evi-
denciáinak eltűnése a mindent felfaló véleményegyen-
lőségben. Mindezek neve barokk, de a barokk egyben 
lehetőségi feltétele is bármiféle emancipatórikus kul-
túrának”27 – jegyzi meg ezzel kapcsolatban Bagi Zsolt. 
Calabrese (és vele összhangban Bagi is) pedig egye-
nesen azt javasolja, hogy a posztmodern helyett talá-
lóbb lenne a neobarokk jelzőt használni a modernitás 
nagy narratíváinak kimerülésével kiemelkedő kultu-
rális állapotra.28 A szerző szerint a neobarokk formai 
jellegzetességei a modernség eredetiségfétisét felülíró, 
produktív ismétlés és intertextualitás, a  formák túl-
áradó burjánzása, a szervezőközpont elvesztése és az 
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abból következő nyitottság és policentrikusság, illet-
ve a totalitás hiánya, az instabilitás, a kaotikus szerve-
ződés, a groteszk formák előtérbe kerülése, a vonzó-
dás a monstruozitáshoz és a populáris szórakoztatás-
hoz, a metamorfózisok és az anamorfózis, az enigmák 
és a labirintikus konstrukciók.29 Calabrese meglátásait 
kiegészíthejtük Severo Sarduy megfigyeléseivel a neo-
barokk érzékenységről, melyeknek értelmében hang-
súlyos elemeknek számítanak továbbá az erotizmus, 
a  karnevalizáció, valamint a  parodikus viszonyulás 
a világhoz és a hagyományhoz.30 A megidézett jelleg-
zetességek közül nagyjából mindegyik probléma nél-
kül alkalmazható a Barokk Feminára, így a kötet köny-
nyen összefüggésbe hozható az újbarokk paradigmával.

A neobarokk e felfogása mellett a kötet szempontjá-
ból azonban ugyanolyan mérvadó lehet Gilles Deleuze 
elmélete is. A francia filozófus a barokk kortárs elgon-
dolóival összhangban egy összetett és transzhistorikus 
kulturális alakzatként képzeli el a barokkot, melybe 
ugyanúgy beilleszhetőek Ucello képei, mint Paul Klee, 
Dubuffet és Hantai vásznai, vagy éppen Pierre Boulez 
zenéje és Michaux költészete. A barokk lényegét és ope-
ratív eszméjét Deleuze Leibniz filozófiája alapján a re-
dő [pli] képzetében azonosítja.31 Olvasatában a barokk 
teszi esztétikájának fő szervezőelvévé a végtelenbe utat 
nyitó redőzés technikáját, mely ugyanúgy tettenérhető 
az építészetben és a szobrászatban, mint a zenében, az 
irodalomban és a divatban. A barokk redő azonban 
transzhistorikus jelenség, túlterjed a barokk történeti 
határain, lényege pedig, hogy eltűnik benne a közép-
pont mint alapvető szervezőstruktúra, melynek köszön-
hetően a határok és az identitást definiáló szeparáci-
ós vonalak felszívódnak. A redőződés folyamata elbi-
zonytalanítja a külső és a belső, a mélység és a felület, 
a szubjektum és az objektum elhatárolását, és a formák 
közötti egyértelmű határok kiiktatásával ellehetetleníti 
a rögzített identitásalakzatok kialakulását és beazono-
sítását. A lineáris vonalakat és szerveződési formákat 
felszámoló redő a szeparáció, a lezártság, az identitás-
képzés és a  jelentésrögzítés ellenében dolgozik, a be-
fejezettség és a végesség elvét a  formák végtelenségé-
nek utópiájára cseréli. A redők újabb redőket tartal-
maznak, amik tovább redőződnek a végtelenségig, így 
nincsenek többé jól lehatárolható formák csak szédü-
letes sokszorozódás és labirintusszerű kiismerhetetlen-
ség. Meglátásom szerint a Barokk Feminában ilyen ösz-
szetett redőződési folyamattal állunk szemben, mely-
nek keretében az olyan különböző diszkurzív felületek, 
mint az irodalom, a politika, a történelem, a szimulált 
személyes élettörténet, a betegség és a szexualitás egy-
másra és egymásba redőződnek. Ha megpróbáljuk ki-
simítani a redőket [les plis], azaz értelmezni [ex-plicare, 
avagy kihajtogatni] az egyes felületeket, egyrészt avval 
szembesülünk, hogy az egyes redők újabb és újabb re-
dőket rejtenek, másrészt pedig a redők olyan mélyen 

egymásba tekerednek, hogy lehetetlen külön-külön 
szemlélni és értelmezni az egyes rétegeket.

A szöveg küszöbét jelentő paratextusban rögzített 
dátum (2006 ősze) így nemcsak a politikai, de egyút-
tal az irodalmi, a szexuális és a pszeudo-személyes nar-
ratíva redőződésének, azaz magának a szöveg redőző-
désének a katalizátora. A dátum történelmi-politikai, 
illetve irodalomtörténeti tétjeivel kapcsolatban koráb-
ban már tettem pár megállapítást, melyeket az alábbi-
akban egy újabb redőződési dimenzióval szeretnék ki-
egészíteni. 2006 nemcsak a kötetben hangsúlyos poli-
tikai események és egy irodalomtörténeti paradigma-
váltás (a Telep kiemelkedésének) jelölője, de egyúttal 
a könyvben megnyilvánuló beszélő első versesköteté-
nek megjelenési dátuma is egyben. A Litera-napló írás 
mellett tehát az irodalmi szocializáció, az irodalmi tér-
be való beíródás egy újabb hangsúlyos elemét villant-
ja fel a könyv. Az első kötet szimbolikus megjelenése 
egyfajta beavatási rítusként bebocsáttatás az irodalmi 
köztársaságba (melynek képviselői a mitikus távolság-
ban „sasoló”, elérhetetlen Térey és Kemény, a Telep-
mitológia nagy hatástörténeti bálványai32), és a  köl-
tői identitás elnyerésének eseményét jelöli. A redőző-
dés elve azonban lehetetlenné teszi bármilyen költői 
identitás rögzítődését. A szövegben nemcsak az Alkal-
mi magyarázatok a húsról és az azt követő Nemes Z.-
kötetek egyes passzusai, motívumai, fragmentumai kí-
sértenek,33 de egyúttal olyan, különálló versek is megje-
lennek (például a Szonettvédelem – 20.; Sasok – 58.)34, 
melyek mind poétikailag, mind tipográfiailag, mind 
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ideológiailag sokszor radikálisan elkülönböznek Ne-
mes Z. sajátos lírai beszédmódjától. Ezek a versbeté-
tek mintha a Teleppel szakító, fiktív költői én szán-
dékoltan gyengített szárnypróbálgatásai lennének egy 
új stílus és nyelv keretei között, mely nem más, mint 
a BAROKK. A kötetben megnyilvánuló költő tehát 
nem redukálható egy egységes hangra vagy politikára, 
személyes és szexuális identitása mellett irodalmi iden-
titása sem rögzíthető egyértelműen (a PRIVÁTOT él-
tető Teleptől bár látszólag átpártol az ideológiával telí-
tett BAROKKhoz, a politikaival megfertőzött beszéd-
módjában azonban továbbra is ott az igény a megta-
gadott vallomásosságra egészen a könyvet lezáró pasz-
szusokig, melyek azonban mind tipográfiailag, mind 
hangütésében elkülönülnek a kötettől, így egy a köl-
tői éntől független, külső hangot sejtetnek), ami meg-
látásom szerint aláássa azokat az értelmezési kísérlete-
ket, amelyek egyfajta nevelődési narratívát akarnak 
kiolvasni a szövegből, mivel a nevelődési történet cél-
ja és végpontja egy meghatározott identitáskonstruk-
ció elnyerése és igenlése. Ebből a szempontból szimp-
tomatikusnak tartom a kötetben egyes szám első sze-
mélyben megnyilvánuló költői én széthasadását meg-
határozatlan számú, Zoli néven hivatkozott alakmás-
ra. A skizoid lírai én így egyszerre van kívül és belül 
önmagán, egyszerre szubjektuma és objektuma a be-
szédnek, egyszerre szimulálja és számolja fel a szemé-
lyességet, illetve egyszerre emeli be és függeszti fel az 
autofikcionális keretet.35 A sokat használt többes szá-
mú megszólalás, így nemcsak a forradalmi események 
tömegével való azonosulást, hanem a  már említett 
pszichopatologikus énstruktúrát is jelöli. Ezt az ol-
vasatot támaszthatja alá a beszélő és Zoli(k) elválaszt-
hatatlansága, valamint az egyes és többes szám közöt-
ti oszcillálás a pszichoanalitikus kezelés során: „Mióta 
elkaptak, heti rendszeressággel / FELVILÁGOSÍTÁS-
RA kell járnom. […] Ha rólad kérdezgetnek, / pró-
bálunk autistának tűnni, ami háromból / kétszer be-
jön, […]. A doktor úr elégedetlen velünk. Csóválja / 
a fejét” (22–23.). Másfelől viszont az én megsokszo-
rozódásnak jelensége, ami nemcsak a beszélőt, hanem 
a kötetben megjelenő, konzekvensen többesszámban 
hivatkozott női alako(ka)t (JUDITOK) is érinti, visz-
szautal minket a barokk és a redőződés kérdéséhez, hi-
szen a megsokszorozódás olvasható akár a történeti ba-
rokk egyik jellegzetes stílusjegyének, a motívumismét-
lésnek és a végtelenbe tartó ornamentális szóródásnak 
az újraaktiválásaként is.

A redőződés elvét követő barokk Deleuze értelme-
zésében egyfajta univerzális rend, melynek áradását és 
végtelenbe tartó továbbredőződéseit semmi sem tudja 
feltartóztatni. A festmény túllép a kereten és szoborrá 
válik, a szobor épületté terebélyesedik, az épület pedig 
városrésszé tágul.36 A barokknak ez a törekvése a be-
kebelezésre és a feltartóztathatatlan terjedésre ott vib-

rál a Barokk Femina oldalain is. A barokk a kötetben 
egy olyan burjánzó diskurzus, amely be akarja kebe-
lezni az egész világot. A barokk tulajdonképpen totális 
struktúra, mely ugyanúgy megszállja a politikát, a te-
ret, a testet és a beszédet, mint az irodalmat, a szemé-
lyességet és a  szexualitást. „A BAROKK hosszan ké-
szülődött. Voltak már / próbálkozások. 1998 és 2002 
közt, copf stílus / formájában, már majdnem bekebe-
lezte az egész / vármegyét, de a copf nem volt kompa-
tibilis a / libidóval, ezért a hercegprímásnak akkor még 
/ ki kellett egyeznie a húsgyárral” (49.). A barokk te-
hát egy elhúzódó formálódási szakasz után (mely egy-
beesik a jelenlegi kormányhatalom első kormányzási 
ciklusával) 2006-ban lendül igazi támadásba. Terjedé-
se a Hercegprímásból már jól ismert magyar vidékről 
indul,37 a nemzettest legautentikusabb tartományából, 
célja pedig egyértelmű: bevenni a HAZUGSÁGtól át-
itatott, bűnös fővárost (melyre a szöveg többször hol 
Babilonként, hol pedig Jeruzsálemként hivatkozik). „És 
a BAROKKRA / várok, hogy egyszer és mindenkorra 
igázza le a várost, / citerástul, keresztény-polgárastul 
és hidastul” (43.). A BAROKK totális strukúrájának 
születési helye a dunántúli régió, Pápa és Nyárád kör-
nyéke, mely a 17. század második felében az Esterhá-
zy család birtokába került.38 A térség és a barokk kö-
zötti bensőséges kapcsolat tehát történetileg is moti-
vált és megalapozott. A főváros meghódítására induló 
BAROKK forradalom lényege a történeti barokk ere-
deti stratégiájával összhangban nem más, mint hogy 
a szubjektumot „a mondandó részesévé, de passzív ré-
szesévé tegye. […] Egyszerű mondandó egyszerű mó-
don megjelenítve, ahogy mindenki befogadhatja, vagy, 
pontosabban, ahogy mindenkit befogadhat a  maga 
szimulált terébe.”39 A  BAROKK terjedésének kon-
ceptuális magját képező, egyszerű módon megjelení-
tett egyszerű mondandót a kötetben meglátásom sze-
rint az ALAPNYELV képviseli. Ez a szövegtestben ti-
pográfiailag is elkülönülő nyelv a BAROKK terjedé-
sének leghatásosabb eszköze. Az olyan személytelen és 
meglehetősen univerzális jelölőkből összeálló ALAP-
NYELV, mint az IGAZ, a NEMZET, a HAZUGSÁG, 
a VÉR, a FORRADALOM, a HAZA, a HAZAÁRU-
LÁS, a HALÁL, az ÉLET, a FÖLD, a VALLÁS egy 
olyan zárt rendszerként tételeződik, mely az IRODA-
LOM és az irodalomban nyelvileg kifejeződő PRI-
VÁT ellenpontja. Abból, hogy maga az IRODALOM 
és a személyességet jelölő PRIVÁT is nagybetűvel van 
szedve, az ALAPNYELV és a barokk terjedésének si-
kerére lehet következtetni. A BAROKK Budapesttel 
együtt sikeresen megszállta az IRODALMAT és a PRI-
VÁTOT is. A nyelvet tehát többé már nem a szubjek-
tum uralja és teremti, hanem épp fordítva az ideoló-
gia és annak legközvetlenebb kifejezési formája, maga 
a nyelv uralja és termeli ki magát a politikai szubjek-
tumot. Az ALAPNYELV szavainak jelentése azonban 
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(a lacani glissement képzetével analóg módon40) folya-
matos csúszásban van. Az egyes jelölőknek nincs kon-
vencionális jelentése, mindig újabb és újabb szeman-
tikai tartományokat mozgatnak meg. Csak, hogy egy 
enigmatikus példát említsünk, a FIDESZ mozaikszó 
jelentheti hol magát a  BAROKKOT (17–18.), hol 
egy politikai pártot (52.), hol nemiszervet (62.), hol 
pedig szemérmet (62.). A konvencionális jelentés fel-
függesztődik, az adott nyelvi kontextus dönti el, hogy 
a verzállal szedett alapnyelvi jelölő éppen milyen sze-
mantikai tartományt mozgat meg. Az ALAPNYELV 
így a maga legtisztább formájában mutatja be a politi-
kai retorika működését. Žižek értelmezésében az ideo-
lógiai mező állítja meg a jelölési folyamat elcsúszását az-
zal, hogy egy adott narratív mag köré rendezi a jelölő-
ket, megteremtve ezáltal egyfajta koherens jelentésháló 
illúzióját, mely az adott identitáskonstrukció egységét 
és szilárdságát is biztosítja. A szabad jelölők a jelölés 
produktív folyamatának megakasztásáért felelős ideo-
lógiai horgonypontra fűzve [the ideological quilt] nye-
rik el identitásukat és telítődnek meg jelentéssel.41 Az 
ideológia így egyfajta koherens jelölőrendszer látszatát 
teremti meg, melyben a szavaknak és a jeleknek egyér-
telmű jelentést kölcsönöz az ideológiai mező identitása. 
Az identitást biztosító és a jeleket elrendező horgony-
pont azonban problematikus, hiszen jelölt nélküli je-
lölő. Az ideológiai teret szervező és a jelölőlánc kohe-
renciáját biztosító mesterjelölők tulajdonképpen üre-
sek. Az ideológia által interpellált szubjektum helyze-
te tehát meglehetősen paradox, hiszen identitásának 
alapját a mesterjelölőkkel való szimbolikus azonosulás 
jelenti, a mesterjelölők viszont üresek, pontos jelenté-
sükkel senki sincs tisztában.42 A Barokk Femina ALAP-
NYELVE meglátásom szerint az ideológia működését 
mutatja fel és leplezi le. Az identitásképző mester je-
lö lők tipográfiailag is kiemelkednek a kötetben moz-
gatott jelölők halmazából. Ezek a mesterjelölők moz-
gatják a BAROKK totális forradalmát, ezek a mester-
jelölők szállják meg a társadalmi teret, a várost, vala-
mint a beszélő politikai és irodalmi tudatát. Az ideoló-
gia perverz logikája alapján azonban a mitikus aurával 
felruházott jelölők üresek. A szövegben sokszor suly-
kolt egyenlőség-képletek (például „C=Ceres”) a jelen-
tés és az identitás ideológiai rögzítésére hívják fel a fi-
gyelmet. Az ALAPNYELV viszont épp ennek a rögzí-
tési kényszernek a kudarcát mutatja fel, azt hogy egy-
értelmű egyenlőségi képlet jelölt és jelölő között nem 
lehetséges. Azzal, hogy az ALAPNYELV szavait lép-
ten-nyomon újraszemantizálja a szöveg, a szimbolikus 
mesterjelölők és az ideológia ürességére hívja fel a fi-
gyelmet. A mesterjelölők elvesztik szimbolikus jelen-
tésüket és jelentőségüket, visszahullanak az ideológiai 
mező megképződése előtti szabad lebegésbe. „Bármely 
ideológiai építmény elemzésében tehát a legfontosabb 
lépés az építményt összetartó elem (»Isten«, »Ország«, 

»Párt«, »osztály«…) lenyűgöző káprázata mögött kimu-
tatni ezt az önreferenciális, tautologikus, performatív 
működést.”43 Olvasatomban a Barokk Femina politiká-
jának lényegét épp az ideológiai építmény szimbolikus 
illúzióját biztosító tautologikus és performatív műkö-
dés leleplezése jelenti. Tétje így jóval túlmutat a loká-
lis aktuálpolitikán, hiszen nemcsak egy adott ideológi-
ai konstrukció perverz működését mutatja fel, hanem 
magának az ideológiai gépezetnek a komplex logikáját.

Mindennek fényében úgy gondolom, hogy azok az 
olvasatok, amelyek egy aktuálpolitikai mező kizáróla-
gosságából közelítenek a műhöz és azzal vádolják, hogy 
egy privilegizált és elitista értelmiségi pozícióból, le-
ereszkedő módon ironizál a jobboldali hagyományon,44 
egyoldalú és korlátozott kreativitású politikai narratívá-
ra redukálják a szöveget. A kötet politikai összetettségé-
nek értelmezéséhez érdemes segítségül hívni a túlazo-
nosulás fogalmát. Az ideológiai diskurzussal való túl-
azonosulás stratégiája Nemes Z. Márió életművén belül 
a hungarofuturista mozgalom alapvetéseiben bukkant 
fel. Fülöp Barnabás szuggesztív erejű kritikájában a Ba-
rokk Femináról rámutatott arra, hogy Nemes Z. költé-
szeti és elméletalkotói-kritikusi munkássága alapvető-
en elválaszthatatlanok egymástól, melynek fényében 
kifejezetten motivált a kötetet a hungarofuturizmus 
tételei alapján olvasni.45 Maga a szerző pedig egy in-
terjúban ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a kö-
tet elgondolhatatlan a hungarofuturizmus elméleti hát-
tere nélkül, mindazonáltal a Barokk Femina esetében 
célszerűbb a hungarofuturizmus egy újabb változatá-
ról beszélni (hungarofuturizmus 2.0), melynek kere-
tében sikerült átültetni a gyakorlatba a mozgalom ki-
áltványokban megfogalmazott elméleti alapvetéseit.46 
Mindebből arra következtethetünk, hogy a túlazonosu-
lás fogalma ténylegesen elengedhetetlen a kötet politi-
kai vállallásainak értelmezéséhez. Az overidentification 
elgondolása a  mesterjelölők ürességéhez hasonlóan 
Žižek szövegeiben bukkan fel és ugyanúgy elválaszt-
hatatlan az ideológia kérdésétől, mint a szimbolikus 
aurával felruházott, identitásképző erejű szavak. A túl-
azonosulás gondolata a  Laibach performansz-szerű 
koncertjeivel kapcsolatban merül fel és kerül kidol-
gozásra a  szlovén gondolkodó kilencvenes évek de-
rekán keletkezett szövegeiben. A  jugoszláv under-
ground mitikus art-punk zenekara fellépésein olyan 
sajátos esztétikai világot épített fel, mely a totalitári-
us rendszerek agresszív kódjait és retorikáját mozgat-
ta. A performansz így egyfajta interpretációs zárlatot 
okoz. A baloldali közönség a cinikus-posztideologikus 
pozíció keretrendszere alapján a totalitárius reprezentá-
ciók ironikus-parodikus újraszcenírozásaként szeretné 
olvasni az előadást, de közben nem lehet biztos benne, 
hogy nem épp az ellenkezőjéről, azaz az önkényuralmi 
narratíva igenléséről és megerősítéséről van szó. A ze-
nekar nem szolgáltat semmilyen egyértelmű interpre-
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tációs fogódzót azzal kapcsolatban, hogy a színrevitel 
ironikusan és játékosan kritikus, vagy fordítva, vére-
sen komoly és affirmatív, meghagyja a vágy szabad já-
tékterét, azt nem hagyja fixálódni egy adott politikai 
narratívában.47 A  Laibach tehát abból a  felismerés-
ből kiindulva, hogy az ellenzéki-kritikus pozíció nem 
szubverzív, hiszen ugyanúgy része a hatalom körének, 
mint maga a hatalmi retorika, épp a hatalmi retori-
ka túlvezérlésével, az ideológiai fantázia obszcén mag-
jának teátrális színrevitelével ássa alá a hatalom mű-
ködését. A Barokk Feminában korántsem az ellenzéki 
pozíció parodikus közelítésmódjával állunk szemben, 
hanem sokkal inkább a Laibach által alkalmazott túl-
azonosulási stratégiával, mely összezavarja a politikai 
mátrix bináris szerveződését. A hungarofuturista pro-
jekttel összhangban a kötet „nem tagadja és/vagy pa-
rodizálja a nemzetgép retorikáját, hanem az irónia fe-
dezéke nélkül, a beomlásig hajtja túl”.48 Az alapvetően 
a jobboldal politikai kultúrájához kapcsolódó jelölő-
ket mozgató BAROKK és az ALAPNYELV a túlazo-
nosulás projektjének megvalósítását szolgálják. Az ide-
ológiai retorika mozgatásán túl a túlazonosulásnak van 
még egy markáns irodalmi vetülete is, melyet a túlhaj-
tott szövegköziség hordoz. A szöveg ugyanis Nemes Z. 
Márió személyes kánonjának jól ismert szereplői (Jó-
zsef Attila, Kassák Lajos, Antonin Artaud, Marno Já-
nos, Szabó Lőrinc, Jörg Buttgereit, H. P. Lovecraft etc.) 
mellett, a Hercegprímásban megkezdett tendenciát foly-
tatva, számos a népi-nemzeti kánonhoz köthető szer-
ző szövegét is használja. Juhász Ferenc-, Nagy László- 
és Csoóri Sándor-részletek mellett Sinka István-, Er-
délyi József- és Döbrentei Kornél-intertextusok is bele 
vannak dolgozva a szövegbe. A Barokk Femina bináris 
oppozíciókat és elválasztásokat felülíró szövegpolitiká-
ja alapján azonban ennek a népi-nemzeti hagyomány-
rétegnek a beemelése sem ironikus. Az, hogy a kötet-
ben sokszor egymást kizáró hagyományrétegek kerül-
nek egymás mellé a kánonokkal való viszony teljes sza-
badságát feltételezi és olyan pozíciót jelöl ki, mely nem 
kötelezi el magát egyértelműen egyik tradíció irányá-
ban sem. A szöveg egyszerre mozgat urbánus és népi-
es, kozmopolita-nemzetközi és nemzeti, baloldali és 
jobboldai elemeket, egyik diskurzusban sem próbál-
ja saját identitását rögzíteni. A túlazonosulás logikája 
alapján nem függeszti fel az egyes szövegpolitikák és 
esztétikai hagyományok közötti szabad játékot, ami 
a  kulturális teret (és természetesen magát az irodal-
mat) szervező politikai dichotómiák tarthatatlanságá-
ra hívja fel a figyelmet. A Barokk Femina, ez alapján 
nem az egymással szemben álló politikai és kulturális 
hagyományokat támadja, hanem magát a struktúrát, 
ami folyamatosan antagonisztikus pozíciókba rende-
zi a diskurzust. Nemes Z. Márió világában nincs rög-
zített identitás, se politikai, se irodalmi, se szexuális, 
se biológiai értelemben, csak egymást folyamatosan 

keresztező szökésvonalak vannak, a rögzített pozíciók 
zártságát felfüggesztő deleuze-i leendés.49

A  kötet emlékezetes zárlata meglátásom szerint 
ezt a  produktív leendést tematizálja.50 A  főszereplő 
az enigmatikus REDROOM nevű diszkóban51 egy 
orgiasztikus buliban vesz részt, melynek csúcspontján 
a táncverseny győzteseként, egy perverz rituálé kere-
tei között férfiból nővé alakul. Míg a REDROOMba 
való alászállás a  katabázis kulturális hagyományát, 
addig a  diszkótrónon történő átalakulás a  misztéri-
umok és az apokalipszis világát idézi meg nemcsak 
szcenírozásban, de intertextuálisan is, elég ha csak 
a Jelenések könyvének negyedik fejezetében felbukka-
nó isteni trónra, az azt őrző lényekre és a körülötte 
hajlongó, fehér ruhába öltözött vénekre gondolunk: 

„A DISZKÓTRÓN körül 24 szék, a  székeken / hu-
szonnégy Zoli ült, fehér ruhába öltözve, a fejükön / 
aranykoszorú. A  DISZKÓTRÓN előtt kristályként 
/ csillogó üvegtenger. A DISZKÓTRÓN körül négy 
/ ÉLŐLÉNY elöl hátul tele szemekkel, melyek soha 
nem / csukódnak le” (78.). Emellett a  rituális átala-
kulást ünneplő és egyúttal a profán misztériumszerű 
epizódot lezáró „SZENT SZENT SZENT” szólamok 
is a Jelenések könyve említett részéből lettek átemelve. 
A főszereplő nővé válása azonban nem egy egyértelmű-
en felszabadító esemény. Ezzel kapcsolatban messze-
menőkig egyetértek Fülöp Barnabással, amikor arra 
hívja fel a figyelmet, hogy bár a szöveg játékba hozza 
a deleuze-i leendés elméleti keretét, az azonban nem 
alkalmazható mechanikusan a kötet világának egészé-
re.52 A szadomazo kultúrát megidéző női ruhadarab, 
a korzett győzelmi páncéljába bújó, péniszétől meg-
fosztott femina ugyanis BAROKK, tehát a terjedő to-
tális ideológia még magát a felszabadító leendést is ko-
lonizálja, az egyik lehetséges szökésvonal is politizáló-
dik. Ezzel kapcsolatban találóak Bagi Zsolt meglátá-
sai a barokk esztétika politikájáról, hiszen a barokkal 
kapcsolatba lépő szubjektum „hatalmas spektákulum 
részese, akinek ebben a helyzetben nem a maga auto-
nómiája, hanem csakis a  szimulált látványosság köl-
csönöz hatalmat. Saját hatalmát alávetettségében nye-
ri el, mintegy a szimuláció kegyelméből. Kétségkívül 
van valami szinte forradalmi módon felszabadító a fel-
szín barokk kultúrájában: ez a természetes hierarchia 
felmondása. Ám ez a felszabadulás látszólagos, azon-
nal egy új hatalmi struktúrában: a szimuláció terében 
és a szubjektum abban betöltött, a kegyre irányuló és 
csak abból részesedve hatalommal bíró helyzetében 
találja magát. A szimulációban részesedő és csak azál-
tal cselekvő barokk szubjektum hatalomnélküli, auto-
nómiája szimulált, valójában a hatalom kegyéből lé-
tezik csupán.”53

Hogy felülírja-e ezzel a kötet az identitás rögzíthe-
tetlenségének ideálját és a folyamatos alakulás, a folya-
matos elmozdulások és redőződések ellenőrizhetetlen 
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