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T A R J Á N  T A M Á S

BACHDANTE
Tőzsér Árpád : Fél nóta
Kalligram, Pozsony, 2012

Írva áll e kötet két prózaversének egyi‑
kében : „…ha íróról jót vagy semmit 
mondunk, bizony akarva, nem akar‑
va temetjük. A  rossz, mit ember tesz, 
túléli őt !” Sokra becsülvén Tőzsér Ár‑
pád ünnepi könyvheti jelentkezését 
(a  Kalligramnál), nézzük, mi rossz 
mondható róla.

A  címe csupán a  könyvtáros‑bib‑
liográfusok és a net‑adattárak számá‑
ra rossz, mivel összecserélődhet (a vi‑
lághálón már most össze is cserélődik) 
Vámos Miklós Félnóta regénycímével. 
Rossz hír viszont, hogy Tőzsér Árpád 
rákapott a kártyára. Az ördög bibliá‑
jára. Cimborál az ördöggel. Az új ver‑
seskötet első fele, első ciklusa (huszon‑
egy számozott darabból tevődik ös‑
sze) : pakli. A második ciklus szétszór‑
tabb : tépett vers‑kártyalapok, képpel 
vagy háttal felfelé. S  ez már összes‑
ségében egyáltalán nem rossz, mert 
a Fél nóta : két fél, s így egész. Az el‑
ső rész, az első fél fél, a második nó‑
tázik – a félelem ellen. A kettő közöt‑
ti játéktérben – előbb a Nagy Kártya‑
asztal egyik, majd másik oldalán – he‑
lyezi el magát a vershős.

A  két fejezet eltérő poétikai épít‑
kezése, keverése a sokat tudó játékos 
Tőzsérnek köszönhetően épp annyi‑
ra összetartozik, mint amennyire fe‑
leselőn elválik. A súlyos A Gyöngyka‑
pu kitárva sorozat címe Johann Sebas‑
tian Bach 140. kantátájából ered, az 
alvállalkozásokba kiadott (Ezüstkor, 
Szó‑kromoszóma, Hommages, Okok, 
Fél nóta) másodiké – Visszatekintés 
a csillagokból – Alighieri Dante copy‑
rightja. Bach és Dante neve a  halál‑
tudathoz, elmúláshoz való viszonyu‑
lásban mást‑mást jelent, de a  legma‑
gasabb művészi kvalitásban, a halha‑
tatlanság nimbuszában egyek, s  így 
a  nagyszabású kulturális kapcsoló‑
dással egymáshoz simítják az oda és 
az onnan, a még itt és már ott térfog‑
laló ciklusokat.

A  „félnóta” csak látszólag a  het‑
venöt feletti életkorba érkezett egyén 
tréfás‑komolyan vállalt „bolondossá‑

ga”, mely főleg a kosztolányis rímfa‑
ragások, az Onto‑libikókák, badarok, 
limerickszerűségek, parázna mondó‑
kák derűs‑szellemes infantilizmusá‑
ban engedi szabadjára magát. De az 
utóbbiak között sem kevés a  példa, 
hogy a  poéta, a  lírai alany a  csilla‑
gokból alátekintő „égi mása” a földi 
Theatrum Mundiban a múltját is je‑
lenként látja : „Tele ózonnal a lég, / is‑
sza fű, fa, növedék. / Éleny, élet, oxi‑
gén, / ittalak már dosztig én !” E be‑
teltség, bevégződés, a  létről‑leválás 
éppenséggel az első fejezet számo‑
zott verseinek tárgya. Tehát a fő szó‑
lam az alkonyi, őszi létezés számvető, 
szorongó‑töprengő tudatosítása. Ének 
a semmi ellen, tudva : az ellen remény‑
telen – viszont a semmit talán be le‑
het díszletezni.

Ha nyolcvan felé közeledve a költő 
őszikés‑télikés búcsúverseket ír, gyö‑
nyörűt alkothat, ám új utakon nem 
jár. Tőzsér Árpád azonban a kikerül‑
hetetlenül közelítő búcsút csereként 
aposztrofálja, s  ezzel e kissé elegyes 
kötetben mindenképp újat hoz. A 21. 
– amely a Bach‑idézetet önmagában 
is mottóul kapja – így hegyezi ki há‑
romszor négy sorát : „Leng majd talá‑
nyos emlékként pár dal / a tagolatlan 
időben. – Ennyi. – / Vágyik a szellem 
más erő által / más létbe – néma kép‑
ben pihenni. // Más a sok s kevés, más 
a jó s rossz már, / más a sötét és más 
a fény. – / A mélyben más én, valami 
rozmár‑ / féle szörny sír – torz, furcsa 
lény. // Nem mozdul, nem bőg, kön‑
nyezik némán, / egyetlen nagy csepp 
a  szemén. / Ama Gyöngykapu leng 
így a félfán, / s vár helyére a csere‑én.” 
Az egész verssorozat, 1. és 21. között, 
azt teszi érzékletessé, ritka nyeresé‑
geket és sok veszteséget elkönyvelve, 
miként cserélődött el és fel a lehetsé‑
ges idea‑én, remélt én valaki‑valami 
más, mégis vállalható – s  épp most 

önmagát elbeszélő – egóra, s miféle 
cserék fordulnának még meg a  kép‑
zelemben. A csere (csere‑én) szóra rá‑
futó ciklus a  mese‑ és babona‑szám 
huszonegy verssel mögöttesen arra is 
utalhat, hogy az egyik hazárd kártya‑
játék, a  közismert és közkedvelt hu‑
szonegyes éppen a  (lap)cserélésben 
rejti kétséges lényegét, tagadhatatla‑
nul vibráló izgalmát.

A  bachi medencébe gyűjtött köl‑
temények bőséges mitológiai, filozó‑
fiai, irodalmi képzettársításokat, át‑
hallásokat áramoltatnak. Oedip csó‑
kol, Atroposz ollója nyisszant, Kant 
olvasnivalóul nyílik ki a  temetőben, 
elszivárog az „Alba Rosa”. Formavi‑
láguk is változatos e strófáknak : ki‑
fordított szonett, majdnem‑tercina, 
Poe‑parafrázis holló‑károgása, kicsit 
megcupfolt dal, türemkedő szabad 
vers hág egymásra. Alapvető meg‑

szólalás‑eszköz a kérdés. Öt vers kez‑
dődik kérdéssel, akár háromszoroz‑
va vagy ismételve a  kérdőjeles mon‑
datot. Az egész a  „Mennyi mindent 
nem mondtál még el” – a „teli bőrönd‑
del menni el” szindróma – kötetkez‑
dő sora alá rendelődik, s versátvétellel 
(6.) a 2009‑es Tőzsér‑jelentkezéshez – 
Csatavirág (Lét‑dalok) – is hurkolódik.

Helyet kér magának a kedély, vir‑
tus, humor is a  könyv első felében. 
A stikli szintén, például a 20. mozaik 
léphetsz – véghecc rímében. Megalapo‑
zódik a könyv második felének hang‑
neme. Amelyben a dantei szelencében 
persze például a Freudi badarok („…
egy elhagyott motorcsónak / éppen 
jól jött a  macsónak” stb.) nem len‑
ne elegendő matéria (bár a Dal a sza‑
tócsboltról s még egy‑két szösszenet re‑
mek). De ez a ciklus meg vissza‑vissza‑
csempészi előzményének tragikusabb 
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hangját, iskolázott formakultúráját 
(a  „zord Fölöttes Te” már a  17‑ben 
regnált stb.). A  Színbor, a  Búcsúzás 
a természettől, végül a kötet dramati‑
kus történet/történés jellegét kiemelő 
Epilógus révén a Fél nóta két fele két‑
felől összezár.

A  legelején az idézett „Mennyi 
mindent…” önmegszólítással hely‑

Németh Zoltán könyvének címe igen 
sokat ígérő – több szempontból is : 
egyrészt azért, mert két nagy klas‑
szikus irodalomtörténeti műfajt öt‑
vöz, a szerzői monográfiát és az iroda‑
lomtörténeti összefoglalást, másrészt 
a tárgyalt szerzői életmű okán, hiszen 
Tőzsér Árpád a kortárs magyar/szlo‑
vákiai magyar irodalom egyik megke‑
rülhetetlen alkotója. Nyomban hozzá‑
tehetjük azt is, hogy míg Tőzsér köl‑
tészetéről nagy számban születnek 
cikkek és tanulmányok, addig mo‑
nográfia legutóbb a kilencvenes évek 
közepén jelent meg róla, Pécsi Györ‑
gyi tollából (szintén a Kalligram Ki‑
adó gondozásában). Időszerű volt már 
tehát egy olyan munka, amely ezt 
a  folyamatosan alakulásban lévő, az 
irodalmi mozgásokra érzékenyen és 
rendkívül frissen reagáló költészetet 
az eltelt tizenhét év távlatából is figyel‑
mesen és szisztematikusan áttekinti.

Fogalmazhatunk persze másképp 
is, talán kicsit provokatívabban : Né‑
meth Zoltán új könyvének címe ép‑
pen azért tűnhet ígéretesnek, mert 
mind a szerzői monográfia, mind az 
irodalomtörténeti összefoglalás műfa‑
ját kizökkenti a hagyományos kerék‑
vágásból. Azt sugallja ugyanis, hogy 
a két műfaj kínálta eltérő módszerta‑
ni utak egyszerre bejárhatóak. Ahhoz, 
hogy egy ilyen koncepció ténylegesen 
működőképes lehessen, mindenkép‑

pen szükség van egy olyan oeuvre‑re, 
amely eleve tág rálátást enged a  kö‑
rülötte zajló művészi teljesítmények‑
re, egyúttal elég dinamikus ahhoz, 
hogy mindezekre eredeti módon ref‑
lektáljon is. Tőzsér költészetének pe‑
dig, ahogy erre Németh Zoltán köny‑
ve világosan rámutat, éppen az állan‑
dó változás és a megújulásra való ké‑
pesség a fő jellemzője.

A  könyv műfaja azonban tovább 
árnyalódik azáltal, hogy Németh ma‑
ga sem zárt perspektívából figyeli en‑
nek a  költészetnek az alakulását, hi‑
szen ahogy az előszóból kiderül, éve‑
ken át tartó vizsgálódás eredménye‑
ként születtek meg az egyes fejezetek, 
amelyek tanulmányok, kritikák for‑
májában korábban önállóan is nap‑
világot láttak már. Tematikailag az 
egyes részek így nem mindig kapcso‑
lódnak szervesen egymáshoz, ennek 
ellenére mégis többször találkozha‑
tunk redundáns gondolatmenetekkel. 
Emiatt Az életmű mint irodalomtörté‑
net egy ponton túl valójában sem iro‑
dalomtörténeti összefoglalásnak, sem 
monográfiának nem nevezhető, sok‑
kal inkább olyan tanulmánykötetnek, 

amelynek a középpontjában álló élet‑
mű hol tradicionális irodalomtörté‑
neti, hol árnyaltabb irodalomkritikai 
megközelítéssel van bemutatva.

Szerkezetileg a  kötet jól átlátha‑
tó, logikus ívet jár be ; a fejezetek két 
nagyobb egység köré szerveződnek : 
a  Kontextusok című első nagyfejezet 
irodalomtörténetileg pozicionálja Tő‑
zsér életművét, míg az Interpretáci‑
ók, intertextusok, kritikák című má‑
sodik részben a  kilencvenes évektől 
napjainkig megjelenő legfontosabb 
Tőzsér‑kötetek szövegközpontú értel‑
mezéseire vállalkozik a szerző. Az el‑
ső rész alfejezeteiben Németh Zoltán 
azt igyekszik tisztázni, milyen is az 
a tér, az az irodalmi közeg, amelyben 
Tőzsér versei megszólalnak, és amely 
műveit befogadja. Ezekben a  fejeze‑
tekben elsősorban általános kérdésfel‑
vetések fogalmazódnak meg. Például : 
milyen értelmezési problémákat vet 
fel az, ha egy életmű az irodalomtör‑
téneti diskurzusban a  szlovákiai ma‑
gyar irodalom kategóriájába sorolódik. 
Egyáltalán mit jelent, van‑e értelme 
ennek a  fogalomnak : szlovákiai ma‑
gyar irodalom ? Kell‑e szűkíteni/tágí‑
tani a használatát, vagy esetleg akkor 
járunk el helyesen, ha nem veszünk 
tudomást a magyar nyelvű irodalom‑
nak arról a  sajátos helyzetéről, hogy 
adott esetben – a területi és politikai 
határok értelmezésének függvényében 
– kisebbségi, illetve határon túli iro‑
dalomként jelentkezik. Németh Zol‑
tánnál nem szokatlanok az ilyen jel‑
legű kérdésfeltevések ; ez alkalommal 
azonban A szlovákiai magyar irodalom 
„önreprezentációja” című második alfe‑
jezetben nyitva maradnak a fogalom‑
használat határaira vonatkozó kérdé‑
sek, ugyanakkor a szerző több oldal‑
ról – nyelvi‑stiláris, irodalomszo cio‑

L Á S Z L Ó  E M E S E

EGY „állhatatlan költő”
ÉS KORA

Németh Zoltán :
Az életmű mint irodalomtörténet. 
Tőzsér Árpád
Kalligram, Pozsony, 2011

zetbe hozott lírai alany a  költő sze‑
repében a  legvégén a  mindenig : Is‑
tenig jut el. Nem aktív, hanem pas‑
szív, elfogadó találkozásig. Nagyszerű 
szakasz – de nem szeretnénk (remél‑
ve, hogy eddig nem a semmit mond‑
tuk) jót‑mondással magunk „temetni” 
a költőt, mondja tehát ezt már, tovább 
teljesedő életműve éltetéseképp, maga 

Tőzsér Árpád : „Hajlik erre meg hajlik 
amarra, / szólítja, ami nincs, önma‑
gát, / s honnan is tudná, hogy ilyen‑
kor Isten / hajtogatja, mint szél a fát.”

 Tarján Tamás (Budapest) : József At‑
tila‑díjas irodalomtörténész, egyetemi 
tanár, színikritikus, dramaturg.
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lógiai, irodalomtörténeti, intertextu‑
ális megközelítésből – is körüljárja, 
miért nem lehet egyértelmű válaszo‑
kat találni rájuk.

Máskor viszont, éppen a második 
alfejezetet olvasva, úgy tűnik, hogy 
Németh kerülve a  különböző állás‑
pontok közötti konfrontációt inkább 
tényszerűen leíró, olykor talán túlsá‑
gosan is általános megállapításokra 
szorítkozik. A lineáris (irodalom)tör‑
téneti kronológiát követve rekonst‑
ruálja a „szlovákiai magyar irodalom” 
fogalmának jelentésében és használa‑
tában bekövetkezett változásokat. Hi‑
ányérzetre azonban nemcsak az ad‑
hat okot, hogy egy olyan fogalommal 
kapcsolatos vitába pillanthatunk itt 
be, amelynek jelentésköre nincs pon‑
tosan tisztázva, hanem hogy a  feje‑
zet éppen akkor ér véget, amikor Tő‑
zsérnek a  „szlovákiai magyar iroda‑
lom” terminus használatával kapcso‑
latos ambivalens viszonyáról esne szó. 
Nem ez az egyetlen alkalom, amikor 
az olvasónak az lehet a  benyomása, 
hogy az adott fejezetnek tulajdonkép‑
pen ott kellene kezdődnie, ahol a szer‑
ző lezárja a gondolatmenetet. A legelső 
alfejezetben, amely a kortárs magyar 
irodalmi szövegekbe beékelődő ide‑
gen nyelvű textusok funkcióját vizs‑
gálja, Németh csak érintőlegesen tér 
ki arra, hogy az általa felsorolt példák 
alapján milyen következtetéseket lehet 
levonni a Tőzsér költészetében fellel‑
hető idegen nyelvű passzusok jelen‑
tésére vonatkozóan. Kérdéseket vet‑
het föl az is, hogy példáinak nagy ré‑
sze nem lírai, hanem prózai szövegek‑
ből származik, valamint hogy a nem 
magyar nyelvi elemek alkalmazásá‑
ban részben a tudatos nyelvrombolás 
ironikus gesztusát véli fölfedezni, és 
ennek alapján Tőzsér költészetét töb‑
bek között Parti Nagy Lajos és Kovács 
András Ferenc szövegeivel (24.) hozza 
összefüggésbe. Egy későbbi fejezetben 
(125.) viszont az iróniát és a nyelvjá‑
tékot inkább idegennek tekinti Tő‑
zsér szövegeitől, egyszersmind termé‑
ketlennek ítéli a Parti Naggyal és Ko‑
vács András Ferenccel való párhuza‑
mok keresését.

A Párhuzamos líratörténések című 
alfejezetben Németh megint csak ös‑
szehasonlító irodalomtörténeti néző‑
pontból közelíti meg Tőzsér életmű‑

vét. Baka István költészetét állítja ve‑
le párhuzamba, és bár a két poétika 
közötti hasonlóságok és eltérések ta‑
lán nincsenek mindig elég differenci‑
áltan bemutatva – úgy tűnik, a pár‑
huzamok keresése miatt az értelmezé‑
sek gyakran a szövegek felszínén mo‑
zognak –, mégis érdekes tanulságokat 
sikerül levonni például a  metafizi‑
kai kérdésfelvetések jellegében, vagy 
a szülőföld és haza tematikában meg‑
mutatkozó eltérésekkel kapcsolatban.

Németh kötetének központi tézi‑
sét azonban legkompaktabban A né‑
pi lírától a posztmodern költészetig cí‑
mű alfejezet fejti ki. A szerző meglá‑
tása szerint Tőzsérnél a tudatos poéti‑
kai döntések és önkorrekciók hatására 
a negyvenes évek második felétől nap‑
jainkig szinte minden fontosabb líra‑
történeti áramlat kimutatható : „[Tő‑
zsér Árpád] olyan életművet hozott 
létre az elmúlt évtizedekben, amely 
önmagában felér egy kisebbfajta iro‑
dalomtörténettel. Az 1945 utáni ma‑
gyar líra szinte összes megszólalásfor‑
mája nyomon követhető költészeté‑
ben. Tőzsér költészete hangsúlyosan 
kortársi, hiszen olyan pozíciót jelöl 
ki önmaga számára, amelyből logiku‑
san következik a folytonos önkorrek‑
ció, a kortárs irodalommal való folyto‑
nos szembesítés és szembesülés igénye. 
[…] Úgy lenni jelen a kortárs magyar 
irodalom folyamataiban, hogy egyút‑
tal kívülről lehessen rálátni a legprog‑
resszívebb, legtovább mutató jelensé‑
gekre, beépítve azokat a saját költészet 
aktuális változásfolyamataiba. Így jut 
el a hatvanas évek népies költészetétől 
a  Juhász Ferenc‑i, Nagy László‑i né‑
pies szürrealizmushoz, a népies szür‑
realizmustól a Nemes Nagy Ágnes‑fé‑
le tárgyias lírához, a  tárgyias lírától 
a  neoavantgárd képalkotásig, a  neo‑
avantgárdtól a  kései modern karak‑
terű bölcseleti líráig, a  bölcseleti lí‑
rától az abszurd és mágikus realista 
gyökerű közép‑európai gondolathoz, 
a  közép‑európai abszurdtól a  poszt‑
modern intertextuális lírafelfogás‑
hoz.” (158–159.)

Németh koncepciójának elsősor‑
ban elméleti alapvetéseit érzem bi‑
zonytalannak. Szabályos irodalomtör‑
téneti fejlődésvonalat húzni és a líra‑
történeti áramlatok tisztán elkülönít‑
hető egymásra következését feltételez‑

ni egy életmű szakaszaiban, általában 
elnagyolt megállapítások révén tűnik 
csak lehetségesnek. Nyilvánvaló per‑
sze, hogy egy olyan széles spektrumú 
életműben, mint Tőzséré, elkülönít‑
hetők korszakok, de hogy ezek meg‑
torpanások nélkül pontosan leképez‑
zék az irodalomtörténet egyes állomá‑
sait, felettébb meglepő volna. Annál is 
inkább, mert egy ilyen módon építke‑
ző életmű mögött olyan szerzői szán‑
dékot kell sejteni, amely az eredetiség 
igényéről lemondva megelégszik a kö‑
rülötte zajló poétikai folyamatok le‑
képezésével. Ilyesmire utal maga Né‑
meth is, amikor Tőzsér alkotói maga‑
tartásformáját nem a saját hangra való 
rátalálásban, hanem a költői nyelvek 
és nézőpontok váltogatásában véli föl‑
fedezni (158.). Azért is zavarba ejtő ez, 
mert Németh a szlovákiai magyar iro‑
dalom lényeges céljának tekinti a tör‑
téneti fejlődésében gyökerező „dilet‑
tantizmus” (160.) meghaladását egy 
olyan poétikai pozíció létrehozásával, 
amely „a felülemelkedést, a  kívülál‑
lást manifesztálja”. „Szellemi függet‑
lenségről” és „nagy formátumú iroda‑
lom” létrehozásának szükségességessé‑
géről beszél, aminek Tőzsér költésze‑
te volna egyik letéteményese. De ezt 
a  költészetet, ahogy Németh bemu‑
tatja, éppen nem a fölülemelkedés és 

nem az irodalmi diskurzusok alakí‑
tása jellemzi, hanem az, hogy min‑
dig úgy változik, ahogy azt az éppen 
aktuális irodalmi irányzatok megkö‑
vetelik. Eklatáns példája ennek, ami‑



98

kor a  tőzséri poétikának a  kilencve‑
nes években végbemenő átalakulásá‑
ról ír : „A 90‑es évek egyik »sokkja« az 
volt, hogy nagyon kevesen számítot‑
tak arra, hogy az irodalomelmélet és 
‑kritika szerepe, pontosabban a külön‑
böző elméleti iskolák vitái és bizonyos 
szövegeket előnyben részesítő hajla‑
mai mennyire hangsúlyosan határoz‑
zák meg majd az irodalmi mozgások 
természetét. […] Tőzsér Árpád való‑
színűleg pontosan érzékelte a megvál‑
tozott viszonyokat, s megtette az elő‑
készületeket az új poétikai paradigma 
megteremtéséhez. Az egyszer már be‑
vált utat választotta.” (97.)

Míg a  könyv első felének centru‑
mában inkább az általános iroda‑
lomtörténeti problémafelvetések áll‑
nak, addig a második részben a  szo‑
ros szövegolvasásra épülő szövegér‑
telmezések kerülnek előtérbe. Min‑
denekelőtt az 1995 után megjelent 
legfontosabb kötetek vannak számba 
véve, vagyis azok, amelyekről koráb‑
ban mint a „posztmodern szövegalko‑
tás” (68.) jellegzetes példáiról volt szó : 
az 1997‑es Leviticusról, az 1999‑es 
A nem létező tárgy tanulmányozása cí‑
mű tanulmánykötetről, a  2000‑ben 
napvilágot látott Finnegan haláláról, 
a 2004‑es Tanulmányok költőportrék‑
hoz című kötetről, a 2006‑os Léggyö‑
kerekről, a  2009‑es Csatavirágokról, 
illetve a  2011‑ben Érzékek csőcseléke 

címmel megjelent naplókról. A  kor‑
szakoló irodalomtörténeti nézőpont‑
ból adódó általánosítások ezekben 
a  fejezetekben a  szövegekhez fűzött 
kommentárok és az egyes versek kon‑
textusba emelése révén részben letisz‑
tulnak. Maradnak ugyan megvála‑
szolatlan kérdések, például Németh 
egyik központi megállapításával kap‑
csolatban, amely szerint a kilencvenes 
évektől kezdődően „a Tőzsér‑poéti‑
ka a kései modern‑posztmodern kor‑
relációk feszültségéből profitál” (68.). 
Nincs ugyanis tisztázva, miben áll eb‑
ben az esetben a két (olykor három) 
poétika – (modern), kései modern és 
posztmodern – közötti különbség, és 
mintha a szövegértelmezések is meg‑
kerülnék ezt a kérdést, mivel a kivá‑
lasztott példákban láthatóan összemo‑
sódnak ezek a kategóriák. Nyilvánva‑
lóan ebben az esetben is az elméleti 
megalapozással állnak összefüggésben 
a bizonytalanságok, amelyeket a szak‑
irodalomra való következetesebb hi‑
vatkozással ki lehetett volna küszöböl‑
ni. Az említett poétikai kérdések tár‑
gyalásánál érdemes lett volna figye‑
lembe venni például Kulcsár Szabó 
Ernőnek A  magyar irodalom történe‑
te 1945–1991 című könyvét, de meg‑
szívlelendő Fried István kritikája is, 
aki Németh könyvéről írt recenzió‑
jában (Monográfia Tőzsér Árpádról, 
in Helikon, 2012/5. [595.] szám) jo‑

gosan hiányolja Kulcsár‑Szabó Zol‑
tán Metapoétika című könyvének fel‑
használását, amelynek „önprezentáció 
és nyelvszemlélet” összefüggéseire vo‑
natkozó eredményei Tőzsér költésze‑
tének tárgyalása során is hasznosak le‑
hettek volna.

Németh szövegértelmezései ugyan‑
akkor a kötet második felében figyel‑
mesek, érzékenyek, és kritikai megál‑
lapításai is elgondolkodtatóak. Egyér‑
telműen úgy látszik, hogy a szerző kri‑
tikusként komplexebb rálátást kínál 
Tőzsér műveire, mint irodalomtörté‑
nészként. Megállapításai differenci‑
áltabbak, és szempontjait is rugalma‑
sabban váltogatja : „Zavaró lehet, és 
sok olvasó számára talán céltalan is 
a kötet által előbányászott tudásanyag, 
amelynek megközelíthetetlensége te‑
kintélyt, egyszersmind némi – szim‑
patikus vagy ellenszenves – elitizmust 
is magába rejt. Zavaróak lehetnek 
a 20. századi elméleti trendekre talán 
túlságosan is rájátszó kiszólások […], 
a versek szinte menetrendszerű, elégi‑
kus hangulata, a  »nagy« metafizikai 
problémákkal megpakolt nyelv ha‑
lálvágya. Mindezek azonban gyenge 
érvek ahhoz, hogy kétségbe lehessen 
vonni : Tőzsér Árpád valóban érvényes, 
megkerülhetetlennek látszó költésze‑
tet művel már több évtizede.” (120.) 
Nagyon helyesen a Tőzsér‑versek leg‑
fontosabb sajátosságai között említi az 
(ön)reflexivitásra való affinitást, vala‑
mint a poétikai és intertextuális sokré‑
tűséget. Ami az életmű rétegzettségé‑
nek felfejtésén túl igazán pozitív gesz‑
tusa a könyvnek, hogy Tőzsér művé‑
szete belehelyeződik egy olyan kon‑
textusba, amely nincs országhatárok 
közé szorítva, hanem egyetemesnek 
mondható. Erre utal a  Leviticus kö‑
tetből többször is megidézett néhány 
sor, amelyben James Joyce halhatatlan 
hősének alakja merül fel : „Hol leszek 
– s leszek ? – majd én horony, / a föld 
melyik eresztékében… ? / Minden‑
szentek, fájdalmas héttorony, / Blo‑
om veséje – könyörögj érettem !” (47.)

  

 László Emese (1978) : irodalomtörté‑
nész. Budapesten él.
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Bartók Imre Rilke‑monográfiája, 
melynek „Ornamentika és halál” al‑
címe a  20. század elején uralkodó 
szecessziós Rilke‑olvasatokat látszik 
megerősíteni, valójában erőteljesen 
mai Ril ke‑képet ad. Bevezetője ha‑
mar értésünkre adja, hogy az értelme‑
zői szemlélet az irodalmi fenomenoló‑
gia hagyományából lép elő. „A költői 
fenomenológiája” lenne az a nagyobb 
ívű projekt, melynek második megva‑
lósult darabja1 ez a  kötet. A kapcso‑
lódás a  fenomenológiához nem ma‑
rad komoly következmények nélkül : 
Bartók Imre „a rilkei életmű egészé‑
re vonatkozó elképzelés érzékeltetésé‑
re” (7.) vállalkozik. Minden Rilke‑is‑
merő számára legalábbis ambiciózus‑
nak tűnik ez a célkitűzés, hiszen Ril‑
ke költői életműve legalább annyira 
kiterjedt (több mint 2000 versről és 
‑töredékről van szó), mint amennyi‑
re heterogén. Rögtön bizakodásra ad 
azonban okot az a  Rilke‑értelmezői 
kánon, melyet a szerző a bevezetőben 
ismertet. Pór Péter, a Rilke‑értelmezés 
magyar nagymestere mellett Maurice 
Blanchot, Heidegger, Gadamer és Ro‑
mano Guardini nevét tartja feljegy‑
zésre méltónak a szerző. A monográ‑
fia célkitűzése sem elnagyolt lényeg‑
keresésre, hanem a  vizsgált szerzőre 
specifikált : „Általában kétes vállal‑
kozásnak tűnik egy szerző egész al‑
kotótevékenységét egyetlen téma kö‑
ré szervezve tárgyalni (...). Lehetsé‑
ges azonban – Rilke egyik legfon‑
tosabb kifejezésével élve – az életmű 
»üres közepét« kitapintani” (9.). Véle‑
ményem szerint könyve sikerültségé‑
nek kérdése is, némileg paradox mó‑
don, e körül az üres közép körül forog. 
Azaz akörül, hogy értelmezői eszkö‑
zökkel kitapintható és körülrajzolha‑
tó‑e ez az „üres közép”. A sokkal sze‑
rényebbnek tűnő második célkitűzés, 
hogy a  „könyv új árnyalatokkal szí‑
nezze a  közízlésben élő Rilke‑képet” 

(12.) viszont már túl szerény ahhoz ké‑
pest, amit a monográfia szövege szinte 
minden oldalán teljesít. Számos köz‑
ponti Rilke‑szövegnek és végül magá‑
nak a szerzőnek olyan újszerű értelme‑
zését nyújtja, hogy felmerülhet a kér‑
dés : maga a szöveg és megfigyelői ál‑
láspontja tisztában van‑e azzal, hogy 
posztmodern párhuzamaival és a mű‑
vészihez közeli nyelvhasználatával sok 
helyütt mennyire radikális és radiká‑
lisan új olvasatot ad.2

A könyv első fejezete az „állathoz” 
és az „állatihoz” való közelítés. A feje‑
zet elsősorban a kezdet és a (lírai) ki‑
fejezés problémáját tematizálja, mi‑
közben vibrál a Rilkére általában vo‑
natkozó állítások tömegétől : az élet‑
műben a Dinggedichte, az Elégiák és 
a Szonettek között cikázik a felvetett 
problémák születési helyétől függően. 
Az esszét tehát jobb nem Rilke fejlő‑
déstörténeteként olvasni, hiszen nem 
filológusi szakmunkáról van szó. Egy 
lírai problématörténet vázlata áll itt 
össze inkább – zseniális sejtések háló‑
zataként –, mely úgy közelít Rilkéhez 
és rajta keresztül az európai lírához, 
mint egységes olvasókönyvhöz. „Így 
minden emberi előállítás, poiészisz 
és különösképpen az írott költészet 
rólunk magunkról szól. Fájó, sajgó, 
lehetetlen lényegünkről, el nem ért 
partokról, formálódó imádságokról, 
zajos‑zajtalan csendességről, amelye‑
ket időről időre a – ki tudja mire vá‑
laszoló – lélek alig észrevehető hullá‑
mai fodroznak.” (24.) Illetve később : 

„Az esztétika mint a nem geometriai 
formákra való érzékenység főhajtás az 
emberi individualitás megragadhatat‑
lansága előtt.” (24.)

A  fejezet az „állat” Rilkénél meg‑
jelenő lényegét a  következőkben ra‑
gadja meg : „Első megközelítésként 
azt mondhatjuk, hogy az érthetetlen 
a maga közvetlenségében Rilkénél az 
állatiként jelentkezik.” (26.) Bartók 
értelmezésében Rilkének azért van 
szüksége az állatra és az állatira, hogy 
átjuthasson „a pusztán csak érezhető 
néma logoszának kifejezéstelenségétől 
a diszkurzív beszédig, az emberek kö‑
zös mondandójáig és mondhatóságáig” 
(27.). A szerző eszmetörténeti párhu‑
zamokat von a Prédikátor könyvétől 
Voltaire‑en át Nietzschéig, hogy vé‑
gül igazán találóan Rilkére ismerjen 
annak munkaetoszában : „Rilkénél 
az önkifejezés egész problematikája, 
annak teljes súlyában, vigasztalan és 
gyümölcsöket nem termő, majdnem 
értelmetlen munkaként kerül leírásra, 
és a munka megköveteli a nappal vi‑
lágosságát és nyilvánosságát.” (30.) Ha 
követjük a – problémacentrikussága 
miatt – versszövegekre való utalá‑
sai által az életműben ide‑oda csa‑
pongó gondolatmenetet, akkor elju‑
tunk a  logikus végkifejletig, misze‑
rint az „állati […] a  tiszta kifejezés‑
ként nem más, mint a legüresebb kife‑
jezés, a teljes nyilvánvalóság és a teljes 
rejtély azonossága. Az állati a  maga 
nyilvánvaló közvetlenségében nem is 
mond semmit, vagy legalábbis túl ke‑

veset mond. Rilke maga is tanul eb‑
ből a  tapasztalatból, és idővel elfor‑
dul attól, hogy az állatról írjon.” (33.) 
Rilke költészetének fenomenológiá‑
jaként olvasva lényeglátó sorok ezek : 

Z S E L L É R  A N N A

Az ÜRES KÖZÉP
megfigyelése

Bartók Imre : Rilke.
Ornamentika és halál
L’Harmattan, Budapest, 2011
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igazsága abban áll, hogy Rilke ver‑
sei a Vorwand‑esztétika jegyében va‑
lóban végletekig kihegyezett gondo‑
lati problémákkal játszanak sajátos, 
absztrakt képvilággal. Bartók végletes 
megfigyelői álláspontja ebben a  feje‑
zetben azonban nem mutat alkalmas‑
ságot arra, hogy együtt lássa és láttas‑
sa az „üres közép”, a lehetetlenséggel 
küzdő kifejezés állatait az éppen el‑
lentétes előjellel szereplő rilkei álla‑
tokkal, például a madárral. A madár, 
mint a  költői kifejezés (lehetőségé‑
nek és szükségességének) emblémája 
egészen a legutolsó alkotói szakaszig, 
a Svájcban született német és francia 
nyelvű versekig visszatérő és centrá‑
lis motívum marad. Az Új versekben 
a Vor dem Sommerregen (A nyári eső 
előtt) bíbice, amely áhítattal és erő‑
vel („Inständig nur und stark”) fü‑
tyüli örök eső előtti dalát, és az utol‑
só, svájci időszak látványos ég‑leírá‑
sai és kozmológiai versei is általában 
és nem véletlenül olyan eget festenek 
elénk, amelyek „madarakkal telehin‑
tettek” („durchworfen mit Vögeln” – 
Ach, nicht getrennt sein...). A  madár‑
ra koncentrálva ugyanis egy másik, 
a  költői produktivitás poetológiáját 
író és élő Rilkét festhetne elénk. A ki‑
fejezés erőterének központjában meg‑
búvó semmi komplementere ugyanis 
az a létteljesség, amelyet a végletekhez 
vonzódó Rilke minden mégoly jelen‑
téktelen madárcsicsergésbe is képes 
belehallani. Ezt az aspektust a könyv 
első fejezete nagyrészt elfedi, de tu‑
datában van : Rilke állata Bartók sze‑
rint is „boldog részvétel a  lét mono‑
tóniájában, egyetlen összefüggő Nyi‑
tott, amely a megfelelő – a tudat által 
el nem vakított – pillantás számára 
mindig gazdagság marad” (44.).

A Fényár délben, avagy az angyal fe‑
jezet a rilkei életműnek ahhoz az ese‑
ményéhez fordul, amellyel „Rilke sa‑
ját életművének klasszicizálását két‑
ségtelenül [...] elvégzi” (53.). A Duinói 
elégiák Bartók szerint „antropocent‑
rikus fordulatot” hajtanak végre, mi‑
vel itt már „egyenesen és közvetlenül 
élet‑halál kérdésekről van szó” (53.). 
A fejezet élet‑halálkérdése az Elégiák 
angyalfigurájának értelmezése, melyet 
Bartók azzal indít, hogy az angyal tra‑
dicionális hírhozó szerepének negáci‑
óját fedezi fel Rilkénél. „Végső soron 

nem episztemológiai kérdésről van szó, 
hanem a performatív kétely hangjáról. 
A kétely a kérdőjellel és a többszörös 
coniunctivusszal igazolja önmagát, és 
mielőtt válaszra – vagy annak határo‑
zott irányára – lelne, rögvest megszün‑
teti magát mint párbeszédet, kérdéssé, 
mégpedig reménytelen, megválaszol‑
hatatlan kérdéssé stilizálja önmagát.” 
(56.) Ez a negáció a könyv kontextu‑
sában azonban nem pusztán egy val‑
lási‑mitikus alakzat szerepének kultu‑
rális átfordulását jelenti, hanem a Ril‑
ke‑értelmezés egyik fontos előfeltevé‑
sének, a versek eredendő értelmezhető‑
ségének megkérdőjelezését is. Érdemes 
itt hosszabban idézni a szerzőt :

„Lehetséges, hogy Rilke minden 
tetszetőssége ellenére valójában 
ezoterikus szerző, aki a  lényeget, 
akárcsak hallgatag angyalai, magá‑
nak tartotta meg ? [...] Persze nem 
Rilke személyének problémáiról 
van szó. A nem annyira személyes, 
mint inkább poetológiai narcizmus 
egyik legsajátabb ismérve : ki nem 
bújni a saját, a tárgyakra oly érzé‑
keny és szavakban oly gazdag kéz 
macskabölcsőjéből, elpihenni ön‑
magunkban, a  versek – amelyek 
akár híressé tették Rilkét Euró‑
pa‑szerte, akár még megíratlanok 
– embrionális, kikezdhetetlen me‑
legében.” (57.)

Gyönyörű, de veszélyes feltételezés ez, 
mert hordozza ugyan a sajátosan rilkei 
problémát : a munka folyamatos kísér‑
tését, mely Rilkénél abból az önma‑
gával szemben felállított követelmény‑
ből fakad, hogy szünet nélkül költő‑
ként, „költve létezzen” – a leggyötrőb‑
ben éppen az improduktív életszaka‑
szokban. Mégis nehezen értelmezhető 
számomra Bartóknak az a Rilke‑tabu‑
kat provokáló kijelentése, mely Rilke 
improduktív korszakainak etikailag 
(a költői hogylét és mibenlét szem‑
pontjából egyszerre) pozitív előjelet 
kölcsönöz : „A szokványos feltevések‑
kel ellentétben, amelyek ezt a kritikus 
tíz évet illetően alkotói válságot, üres‑
séget, magányt stb. emlegetnek, Ril‑
ke alighanem élvezte ezt az időszakot, 
az Elégiák érlelésének és (nem) meg‑
írásának idejét.” (57.) Bartók némely 
gondolata saját értelmezői álláspont‑

ját is végletesen kikezdi : ha Rilke ké‑
sei alkotói korszakának hermetizmusa 
megfejthetetlen, „minden olvasat szá‑
mára láthatatlan marad, és legfeljebb 
téves és pretenciózus feltételezések vo‑
natkozhatnak rá” (58.), akkor jelen ér‑
telmezés is „téves és pretenciózus” ki‑
jelentések halmazaként láttatná ön‑
magát. Ami természetesen nem így 
van : Bartók nagyon jól látja és ábrá‑
zolja, hogy „a versek egy olyan konk‑
rét személyesség nyomait [őrzik], ame‑
lyet semmilyen utólagos hermeneuti‑
kai érzékenység nem képes feltárni” 
(58.). Ennek a (Rilke‑értelmezésként) 
már‑már önfelszámoló kijelentésnek 
az alapja azonban az a belátás, mellyel 
a  rilkei radikalizmust Bartók a  Ril‑
ke‑értelmezők között ritka következe‑
tességgel követni és érteni (nem „pusz‑
tán” értelmezni) képes : „A  vers így 
végső soron nem lehet pusztán orna‑
mentika, ami keretezi a  létezést, ha‑
nem magának kell létté válnia – Ril‑
ke egész életművében ezzel a problé‑
mával küzd.” (15.) Ezt a  tézisét Bar‑
tók tágabb líratörténeti összefüggésbe 
helyezi, amikor az Orpheusz‑szonettek 
kapcsán megfogalmazza Rilke máig 
ható modernségének kulcsát : „a vers 
nem a  szabad szóalkotás tette, ha‑
nem egy minket elnyomó tapasztalat 
lenyomata, annak akár az enigmati‑
kusságig és az olvashatatlanságig eltö‑
rölt nyoma” (83.). Ez a tézis visszave‑
zet minket a kifejezés problémájához, 
mely – nem szabad megfeledkeznünk 
erről – poetológiai probléma, így tehát 
azt feltételezi, hogy Rilke verseiben 
immanens önmegfigyelési tendenciát 
lelhetünk fel. Bartók Imre velősen fo‑
galmazza meg számunkra, 21. száza‑
di Rilke‑olvasók számára ezt a prob‑
lémát ; olyan élességgel, ahogyan ezt 
csak egy 21. századi megfigyelő tár‑
hatja fel tárgyilagos módon :

„Az angyal egyúttal a  kifejezés 
prob lé májának másik, differenci‑
áltabb szintjére utal. Amíg az álla‑
ti a közvetlenség alakzata volt (és 
e  köz vetlenség vágyát ébresztette 
fel szemlélőjében), addig a szépsé‑
gükben iszonyú angyalok az e szép‑
ség tapasztalatán keresztül, sőt ál‑
talában a  tapasztalaton keresztül 
húzódó törésre utalnak.” (59.)
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Következő fontos állítása, hogy „az 
angyal, ahogyan az állat is – ám attól 
természetesen gyökeresen eltérő mó‑
don –, az ember decentralizált antro‑
pológiájában módszertani határfoga‑
lomként is működik” (60.). A metafo‑
ra a versekben megjelenő „módszerta‑
ni határfogalomról” a fentebb vázolt 
okból nem indokolatlan : bár Rilké‑
nél a legkevésbé sem eshet szó „mód‑
szerről”, annál inkább beszélhetünk 
azonban egy olyan, az állatit, embe‑
rit és angyalit is felölelő poétikáról, 
amely egyben mindig poetológia is : 
a  megszólalás sajátosságának folya‑
matos költői reflexiója. Mivel ez az 
immanens reflexió minden kései Ril‑
ke‑vers egyre erőteljesebben érvénye‑
sülő tendenciája, így értelmezői kinyi‑
latkoztatásként hat (a szónak most fő‑
ként pozitív felhangjaival) Bartók fe‑
jezetének végkövetkeztetése :

„Az angyali, a  Mindent  átfogó 
szemlélés végül is nem lehetett 
a  költészet belső törekvéseinek 
valódi céljává. A  költészet nem 
a  Minden mimézise, amely pusz‑
tán a rútat volna képes reprodukál‑
ni. Ahogy az állati és az ahhoz kap‑
csolódó »tiszta kifejezés« nem lehe‑
tett az őszinteség és a közvetlenség 
megvalósítása, éppúgy az angya‑
li sem válhat az emberi nézőpont 
valamiféle korrektívumává.” (86.)

A fejezet belső logikáját tekintve kon‑
zekvens végkövetkeztetés ez, mely 
azonban nem teszi nyilvánvalóvá azt, 
hogy milyen filológiai és értelmezői 
eszközökkel jutott el kijelentésének 
előjeléhez. Rilke alkotói bizonytalan‑
sága, léttapasztalatának kérdésessége 
és a kérdésessé tevés versbéli retorikája 
kimutatható lenne magukból a vers‑
szövegekből is. Bartók szerint az an‑
gyal figurája „e poetológia érinthetet‑
lenül felhevült sarokkövét képezi” és 

„azon a helyen áll, ahol az ornamens 
megtörik” (63.). Ezek a  kijelentések 
azonban nem lennének értelmezhe‑
tőek a követő 20. század esztétikai ta‑
pasztalata nélkül, melyben „ontológia 
és esztétika végzetesen, az egész mo‑
dern művészet számára meghatározó 
módon keresztezi[k] egymást” (85.). 
Így a megfigyelői álláspontból adódó 
következtetés nem válik el egyértelmű 

módon a megfigyelés tárgyából adó‑
dó következtetésektől.

A harmadik fejezet a Farkasvakság 
alkonyatkor, avagy a  szerelem címet 
viseli. Ebben a  fejezetben megtörté‑
nik a  szerelem és a  halál témájának 
ágas‑bogas összekapcsolása, miköz‑
ben a szerző a Rilke‑kutatás bálvány‑
imádásig fajult hitrendszerének kré‑
dóját számos ponton kikezdi. „A Ril‑
ke‑kutatás még adós a  szerző költé‑
szete erotomán oldalának szisztema‑
tikus feltérképezésével, ez a mozzanat 
ugyanis a Rilke verseiben életbölcsele‑
tet kereső és az életművet egyes‑egye‑
dül a régis és szűzies szépségeszmény‑
hez rendelő értelmezésekbe is csak 
problematikusan illeszkedhet.” (109.) 
Ez a  megjegyzés apró koppintásnak 
tűnik a  „hagyományos” Rilke‑ér‑
telmezők orrára, de kiegészül azzal, 
hogy Bartók Imre Rilke‑értése a sze‑
relem‑fejezetben újabb zseniális sejté‑
sek összefüggésrendszerét mutatja fel. 
Rilke személyes androgünitásának 
kérdését például a virágmotívum gya‑
koriságának magyarázatához kapcsol‑
ja. (Ld. „Az ehhez [androgünitáshoz] 
kapcsolódó mozzanatok igen eleve‑
nen élnek tovább alkotóművészetében, 
például a virág metaforájában, amely 
»évről‑évre nyílik«, és amely szirma‑
ival – szavakkal, versekkel, tettek‑
kel – behatol a  világba, és ugyanak‑
kor a belsejét meghatározó »üres kö‑
zép« révén maga is betöltésre vár. [...] 
Magától értetődően a  termékenység 
a közös nevező, amelynek köszönhe‑
tően a  szexualitás és a  növényi léte‑
zés egyetlen poétikai‑szemantikai té‑
ren belül tematizálhatóvá válik. [108–
109.])” Itt újfent felmerül a Bartók‑kö‑
tet fő fogalomalkotása : a  „botanizá‑
lás” fogalma. A „világ botanizálásának 
programja” Bartók szerint számos 20. 
századi költő közös törekvése (Rilke, 
Trakl, Celan nevét sorolja ide a szer‑
ző). Bár a fogalom újra és újra felbuk‑
kan a könyvben, explicit magyaráza‑
tára sajnos nem kerül sor.

Folytatva a  tabutémák sorát, Bar‑
tók párhuzamot von a szerelmi aktus, 
a költői narcizmus és az önkielégítés 
témái között. Meglepően termékeny 
ez a párhuzam is, s izgalmas következ‑
tetésre sarkall : „Rilkénél a folyamatos 
mozgás és pulzálás, a sehol sem mara‑
dás révén az orgazmusnak elvész az az 

örömteli és ateleologikus jellege, ame‑
lyet egyedül pillanatszerűségében ra‑
gadhatnánk meg. Így az emberi mű‑
ködések és viszonyok a szexus nyelvén 
csak azon az áron ábrázolhatóak, hogy 
abból végső soron önmagunk elveszí‑
tésének és céltalan tékozlásának bajlós 
siratódalai maradnak hátra.” (110.o.) 
A következtetés előjelével lehet itt újra 
gondunk : Rilkénél a siratás és a dicsé‑
rés mozzanatai egyazon intenzitással 
vannak jelen ; utalhatunk itt a Sieben 
Gedichte című ciklusra, mely a  saját 
erekcióra írott kvázi‑hősköltemény, 
és ebből adódóan lehetetlen pusztán 
siratásként olvasni.

A  szerelemfejezet első fele a  ril‑
kei szerelem procedurális és nekrofil 
jellegét vázolja a „szerelem tanulása”, 
a  „magány akarásának genealógiája” 
(95.), a birtoklás és lemondás dialek‑
tikája (97.) és az „orphikus gyász” le‑
írásán keresztül. Az erotikus vonal ki‑
térőként való feltérképezése után Bar‑
tók újra az orphikus és/vagy orpheuszi 
problémakörhöz nyúl. „Rilke Orphe‑
usz‑értelmezésének döntő motívuma‑
it a nekrofil vonzalmakon túl a szere‑
tetre való képtelenség, illetve a munka 
mint életpótlék alkotják.” (114.) Meg‑
győződésem szerint a könyv itt jut el 
egyik legerősebb téziséig, mely annak 
az eredménye, hogy pontos és elmé‑
lyült analízisét adja Orpheusz és Eu‑
rüdiké Rilkénél újra és újra felmerülő 
mitologémájának.

„A  mű születése ezek szerint az 
a  pillanat volna, amikor [Orphe‑
usz] valóban hátrapillant, hogy 
mindazt, ami egyáltalán elmond‑
ható, az »egész« leírhatatlanságá‑
nak kudarcába rögzítse. A vers így 
azon a meghatározhatatlan helyen 
áll, ahol az irodalom életté válik. 
// A  totalitás különböző alakza‑
tai – az angyal, Eurüdiké szépsé‑
ge, a beteljesült vágy – tehát leír‑
hatatlannak bizonyulnak, valami‑
képpen mégis ez az a rejtett, »üres 
közép«, amely meghatározza Rilke 
műveit.” (116.)

Ha jelen írás elején azt kérdeztem, si‑
kerül‑e Bartók Imrének leírnia, ki‑
mondania a rilkei életmű „üres köze‑
pét”, amely után kutatott, akkor elér‑
keztünk arra a  pontra, ahol állíthat‑
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juk : a  kutatás sikeres volt. A  totali‑
tás alakzatainak az ornamentikus elv 
szempontjából történő ábrázolása és 
az ábrázolhatóság elvi lehetetlensé‑
gének felismerése Bartók könyvének 
hozadéka, amely Rilkét jól indokol‑
tan a  modernitás egyik legnagyobb 
költőjévé avatja.

A  halál‑fejezetben, mely Bartók 
Rilke‑monográfiájának stílszerűen 
a  zárófejezetét adja, szintén számos 
problémakör érintkezik a  választott 
motívummal. A kezdő tézis a nyelv és 
a tér toposzaihoz vezet : „A halál nem 
más, mint az »üres közép« végső alak‑
zata, az a meghatározatlan középpont, 
amely megteremti Rilke költészetének 
nyelvi terét.” (121. – kiemelés Zs. A.) 
Ha az elemzett szövegekre tekintünk, 
akkor – a kötet olvastán nem először – 
hiányérzetünk támadhat a versanyag 
filológiai kezelését illetően. Ugyan‑
olyan súllyal esik latba Rilke biográ‑
fiájának utolsó szövege, a Jöjj hát, te 
végső… és Az éj peremén, a Buch der 
Bildernek egy nem is túlságosan erős 
darabja. A Sírfelirat, az idevágó Elé‑
giák és néhány Szonett az orpheuszi‑
akból, melyek a  fejezet lényegi vers‑
korpuszát adják, azt a Nemes Nagy‑
ék óta hagyományos Rilke‑képet tár‑
ják elénk, mely a muzot‑i torony Ril‑
kéjét 1922‑ig kíséri csak figyelemmel. 
A fejezet a (főként a korai) Rilke szá‑
mára kényszerítő erejű ornamenti‑
ka és a  később megtört formaimá‑

dat dialektikáját is tárgyalni szándé‑
kozik, a törés(ek) lényegi okait keres‑
ve. A „saját halál” rilkei filozofémáját 
a  kései Rilke felől tekinti, és „az or‑
namentika műfogásaként” leplezi le 
(122.). Ellentmondani látszik ennek 
az a kijelentés, mely alapján a Jöjj hát, 
te végső (a hagyomány szerint Ril‑
ke betegágyán írt utolsó verse) még 
szintén a „belső formakényszer” dik‑
tátuma alapján jött volna létre. Bar‑
tók szövege azonban újfent korrigálja 
a  képet : „Természetesen nem mond‑
hatjuk, hogy a formai kifinomultság 
helyét mindenestül az alaktani anar‑
chia venné át ; inkább arról van szó, 
hogy Rilke költészetében egyre meg‑
határozóbbá válnak a  formát szétfe‑
szítő mozzanatok” (139.). Ez a kijelen‑
tés viszont szintén csak akkor igaz, ha 
az utolsó évek svájci Rilkéjét és fran‑
cia nyelvű költészetét teljesen kizár‑
juk a képből.

A fejezet legsikerültebb része a Sír‑
felirat és a  benne szereplő „tiszta el‑
lentmondás” szintagma átfogó elem‑
zése, mely számos ismert és új öt‑
lettel áll elő. Miután a  II, 7‑es or‑
pheuszi szonett „a botanizálást ös‑
szeköti az antropologizálással” (127.), 
hiszen a  leszedett, hervadó virágo‑
kat az őket leszedő, látszólag még 
nem hervadó lánykezekhez hason‑
lítja, már nem meglepő, hogy a  „vi‑
rág, akárcsak a kéz, az »üres közép« 
alakzata” (128.). A  „tiszta ellent‑
mondás” „Rose und Thanatos”, az‑
az élet és halál ellentmondása, mely 
homonímaként magában rejti Rai‑
nert („reiner Widerspruch”), a költő 
személyét magát, annak ellenére és 
azzal együtt, hogy „döntő jelentősé‑
ge” az „ellentétes érvényességek irányá‑
ban ragadható meg”. Ez az ellentmon‑
dás „teret hagy egy személytelen szub‑
jektivitás számára”. E tényben Bartók 
szerint újra líratörténeti fordulópont‑
hoz érkeztünk : „A régi szubjektivitás‑
sal szemben a Sírfelirat »senkije« már 
közel kerül ahhoz az én nélküli sze‑
mélyességhez, amely a  Rilke utáni 
európai líra számos újszerű törekvé‑
sét meghatározza.” (131.)

Bartók Imre esszéje a  lírai kifeje‑
zés problémáját járja körül Rilke köl‑
tészetének példáján, miközben az új‑
ra és újra feltárt elvi lehetetlenség és 
a gyakorlati/versbéli megvalósulás el‑

lentmondásának magyarázatával – ta‑
lán joggal – adósunk marad. Könyve 
beszámol a végső soron közvetíthetet‑
lenről, hiszen érti és elfogadja a rilkei 
problémák heterogenitását és „megol‑
dásuk” kétarcú voltát. Bartók a  ger‑
manista Rilke‑értelmezők körében te‑
kintve is kiemelkedően jól látja és lát‑
tatja a Rilke‑versek poetológiai, „ben‑
sőleg reflektált” (16.) jellegét. A szerző 
szerint számos Rilke‑szöveg érzéki‑ké‑
pi aspektusa mellett gyakran önmagá‑
nak, és tágabb (olvasói‑megfigyelői) 
értelemben, az európai költészetnek 
ad programot. A  monográfia a  leg‑
több esetben akkor is meghúzza a gon‑
dolati következmények folytatólagos 
vonalát, ahol ezek a versekben sem ki‑
mondva, sem érzékeltetve nincsenek. 
Előnyére és hátrányára egyszerre válik, 
hogy saját, 21. századi nézőpontja ki‑
bogozhatatlanul beleszövődik a  kép‑
be. Bartók Imre esszéírói bátorságát 
is kiemelhetjük, azt látva, ahogyan 
a Rilke‑értelmezés legnagyobbjait te‑
szi helyre, pl. a  Manfred Engelt és 
Ulrich Füllebornt érintő, nézőpon‑
tom szerint teljesen találó kritikájá‑
ban (150.). Ám mint tudjuk „[a] közép 
mindig üresség ; közvetlen tapasztala‑
ta veszélyt rejt magában” (147.), és így 
van ez Rilke életművének „üres köze‑
pével” is, melyhez Bartók monográ‑
fiája véleményem szerint kiemelkedő 
érzékenységgel közelít.

J E G Y Z E T E K

 1 Bartók Imre: Paul Celan. A sérült élet poétikája. L’Harmattan, 
Budapest, 2009.

 2 A monográfia nem tartalmaz bibliográfiát és filológiailag pon‑
tos hivatkozásokat: ez gyakran vezet ellenőrizhetetlen állítá‑
sokhoz, és megnehezíti az újszerűség kérdésének megíté‑
lését is. Ezzel együtt az esszé szabadságjogaival élő mono‑
gráfia karakteressége összességében félreismerhetetlen.

  

  Zsellér Anna (1981) : gyermekei 
születéséig a Pannon Egyetem tanárse‑
gédjeként dolgozott, a Germanisztikai 
Intézet alkalmazásában. Kiemelt érdeklő‑
dési területe az irodalmi esztétika ; ezzel 
kapcsolatban a kortárs és a klasszikus 
modernség európai lírájára vonatkozó 
tanulmányokat ír. Az irodalom elméletei, 
a fordítás‑ és újabban a társadalomelmé‑
letek is foglalkoztatják. Készülő doktori 
disszertációja R. M. Rilke és Raoul Schrott 
lírájának összefüggéseit vázolja fel.
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T akács László, a Nero, a véres költő kritikai kiadásának készítője a Kalligram 
legutóbbi számában (Néhány megjegyzés a Nero, a véres költő forrásaihoz) egy 
megjegyzés kíséretében idéz egy részletet a könyvből :

„szerepel a regényben egy rövid történet a görög költőről, aki meggyilkolta orvosát, 
mert visszaadta ugyan az egészségét, de elvette tőle a költészetet :

– De nem akarok boldog lenni, érted ? Ha boldog vagyok, 
boldogtalan vagyok. Hallottad a görög költőről szóló mesét ? 
A költő beteg volt, napról‑napra hervadt, nem tudott se enni, 
se aludni. Akkor elment egy híres orvoshoz. Az meggyógyítot‑
ta. A költő már tudott enni is, aludni is, csak írni nem. Erre 
a boldogtalan poéta az orvoshoz rohant és így szólt : »Vissza‑
adtad az egészségem és elvetted a költészetem, te gyilkos...«

– És mit csinált ?
– Megölte orvosát – lihegte Nero.

Ezt a történetet hiába keresnénk az ókori hagyományban. Nagyon valószínű, hogy 
az egész egy Wilde modorában költött Kosztolányi‑ötlet.”

Tanult barátomnak itt elkerülhette a figyelmét egy hasonló ókori történet, amely‑
nek lényege ugyanez : a pszichiátriai problémákkal küszködő görög beteg kezelése 
sikerül, a páciens meggyógyul, de mert megfosztják a művészet ajándékától, bol‑
dogtalan lesz. Horatius – Kosztolányi szavaival : „a szikrázó, elmés episztolában is 
utolérhetetlen” Horatius – leveleinek második könyve második, Florushoz írt darab‑
jából való a következő részlet (128–140. sorok, a saját fordításomban) :

   Volt egy argoszi ember.
Ő azt hitte, remek színműveket élvez a kongó
színházban, tapsolva a nézőtéren örömmel –
bárha az élet többi ajándékát ahogyan kell,
úgy élvezte : derék szomszéd, jó cimbora, hű férj,
elnéző szolgáival is – ha borán a pecsét tán

K Ő R I Z S  I M R E

A „Néhány megjegyzés
  a Nero, a véres költő
  forrásaihoz”‑hoz
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Kőrizs Imre (Budapest, 1970) : költő, klasszika‑filológus.

Takács László (1968) : klasszika‑filológus, a PPKE Bölcsé‑
szet‑ és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető 
egyetemi docense, 2001 és 2009 között az Eötvös Colle‑
gium igazgatója. Fő kutatási területe a Nero‑kori irodalom, 
kultúra és politikatörténet.

megsérült, nem kezdett rá őrjöngeni –, és ha
sziklát, gödröt látott, képes volt kikerülni.
Nos, miután a rokonság őt kikezelte bajából,
jó sűrű hunyoroldattal meghajtva epéjét,
s végre magához tért, így szólt : „A fenébe, fiúk, ez
gyógymód ? Gyilkos erőszak ! – amely megfoszt 
 az örömtől,
s lelkem leggyönyörűbb nyavalyáját irtja ki durván !”

Az összefüggés talán két tekintetben is érdekes : egyrészt, hogy Kosztolányi hogyan 
alakította át a saját céljaira a horatiusi történetet, hogyan csinált költőt az egyszerű 

„műélvezőből”, illetve hogyan tette drámaibbá a cselekményt, megöletve – mint‑
egy szemet szemért alapon – a beteg által az orvost. Másrészt a regénybeli Nero ka‑
raktere szempontjából sem érdektelen, hogy íme, hogyan is él emlékezetében leg‑
nagyobb római költőelődjének munkássága.

Nagyon köszönöm Kőrizs Imrének, hogy erre a regényből idézett történet‑
hez kapcsolható Horatius‑részletre fölhívta a figyelmemet. A két törté‑
net közt valóban fölfedezhető hasonlóság (és jó pár különbség is, persze), 

és az is igaz, hogy Kosztolányi jól ismerte Horatiust (fordított is tőle). Kosztolá‑
nyi klasszikus műveltségének azonban voltak hiányosságai, olykor összekevert jól 
ismert mítoszokat is (Orpheusét és Arionét például), így valószínű, hogy egykori 
olvasmányélménye halványuló emlékébe máshonnan keveredtek bizonyos motí‑
vumok. Emiatt itt sem lehet kizárni, hogy éppen ez a horatiusi részlet változott át 
a Nero, a véres költőben olvasható történetté.

T A K Á C S  L Á S Z L Ó

VÁLASZ Kőrizs Imrének

  


