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Választ és mérlegel
A latin közmondás parafrázisára gondolva, a cím 

el�jel, vettem kézbe Nagy Csilla Megvont ha-

tárok c. kötetét, kíváncsian arra, könyvében 

a határok miféle megvonásával találkozhatom 

majd. Kivált, hogy szerz�nk évek óta irodalmi 

közéletünk szerepl�je s  a Palócföld c. folyóirat 

egyik szerkeszt�je.

Az imponáló erudícióval megírt munka a 

Bevezetés és a Névmutató mellett öt részb�l 

áll, úgymint 1. A tér és a táj poétikája, 2. A test 

topográfi ája, 3.  Az öntükrözés alakzatai, 4.  Az 

intimitás határai és 5. a némiképp megtéveszt�, 

mert egyébként egyenérték�, önálló Appendix 

cím� fejezetb�l. A Bevezetésben szerz�nk az ol-

vasó elé tárja, hogy József Attila és Szabó L�rinc, 

e két egymással ellentétes utat bejáró költ� né-

hány versének az elemzése során hogyan kívánja 

a posztmodern diszciplínák alkalmazása révén 

a líraértés hatvanas években kialakult „fejl�déstörténeti” koncepcióját felülíró 

mai nézeteket bemutatni, melyek nyomán láthatóvá lesznek azok a hasonlósá-

gok és párhuzamosságok, amelyek a harmincas évek kés� modern poétikáját 

jellemezték. Jelzi, hogy mivel elemzéseiben a kilencvenes években kimunká-

lódott paradigmaváltás koncepcióját érvényesíti, ezért az eltér� alapkarakter� 

szerz�k m�veinek olvasati analízise során a versbeszéd és énkoncepció, lá-

tásmód, struktúra, pszichologizmus és modalitás hasonlóságaira fi gyel, s bár 

érint�legesen más értelmezésekkel is számot vet, számára a komplexitásigé-

ny� megközelítésb�l a személyiség jelentésvesztésének komponense mint a 

kortárs líra el�zményeként is tételez�d� költészettörténeti attribútum a fontos.

Választ, s ezzel meg is vonja elemzése határait. De hogyan mérlegel?

A határokon belül a sebészkés pontosságával dolgozik, s teszi az értelme-

z�i pillantás számára a különböz� vershelyzetek és poétikai id�intervallumok 

koordinátái között kirajzolódó trendvonalakat láthatóvá. A  koncepció lehet�-

ségei mellett azonban hamar felt�nnek annak buktatói is, hiszen a harmincas 

évek poétikáját József Attila és Szabó L�rinc alig tucatnyi versének prezentá ció-

ja révén csupán a posztmodern diszciplínák eszköztárával analizálni, a könyv 

tanúsága szerint is, egyenl� költészetük alapkarakterének, igazságközvetít� 

képességének, vagy pl. a versek m�egészként felfogott nyelvi-esztétikai erejé-

nek a vizsgálatáról való lemondással. A fejezetekben ennek mind nyilvánvalóbb 

következményeivel szembesülünk, holott szerz�nk az el�bbiek fi gyelembevé-

telével akár szélesebb horizontú tapasztalatok mintázatát is elénk rajzolhatta 

volna. Egy kifejezetten a paradigmaváltás jelenségére fókuszáló m� esetében 

talán még indokoltnak t�nhet, ha az elemz� eltekint a poézis egyéb vonatko-

zásaitól, ám a kialakuló egyoldalúságok már felvetik a kérdést, a  jelenségek 

Nagy Csilla, Megvont határok, 

Ráció Kiadó, Budapest, 2014
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mennyire esetlegességekb�l, s mennyire magának a módszernek a struktúrá-

jából erednek. Mert utóbbi esetben a határok megvonása a vizsgálódás szá-

mára egy a teljesség perspektívájától megfosztott témarezervátumot jelölne ki.

S ez még akkor is így van, ha Nagy szerint „az én másikkal való szembesü-

lésének és ezáltal öndefi niálásának kérdése válik a szövegek tétjévé, amelynek 

megoldása a két életm�ben, a két szerz� pályája során alapvet�en különböz�, 

ám hasonló elmozdulásokat produkáló (kiemelés: BG) poétikai beszédmó-

dokkal történik”. Hiszen szerz�nk az egymáshoz hasonló elmozdulások fel-

tárásában kiváló munkát végez, s amíg vállalását igazolandó, oly módon hoz 

létre a két költ� harmincas évekbeli szövegei között „párbeszédet”, rajzol ki az 

elmozdulások hasonlóságát felmutató metszéspontokat s tár elénk az egyes 

fejezetek témakörében szemléletbeli és poétikai érintkezéseket, hogy azok 

a m� alapszerkezetét�l, esztétikai potenciáljától sem függetleníthet�k, addig a 

maga témavilága köré vont nyitott határok között dolgozik. S így/addig mun-

kája nagyjában-egészében akár egyoldalúságoktól mentes is maradhatna. Ám 

nem marad. Ezért merül fel a kérdés, vajon miért nem?

Már korán felt�nik, hogy miközben szerz�nk vizsgálódásának tárgya köré 

határokat von, ugyanakkor elemzéséhez egy azokon túlnyúló, teljességigény� 

eszköztár felvillantásával fog hozzá. Maga jegyzi meg, hogy az én pozicionáltsá-

gára és metafi zikai szerepére az id�, azaz az adott történelmi korszak tudomá-

nyos, technikai, kulturális stb. feltételei gyakorolnak elválaszthatatlan hatást. 

Majd metódusának egy másik pólusára hívva fel a fi gyelmet jegyzi meg, hogy 

pl. Szabó L�rinc egyik versének a „Minden egymásba fér” sora a leképezés 

azon vonását rejti magában, amely szerint minden esemény további esemé-

nyekhez kapcsolódik, és amelynek megismerése csak a legkisebb eseményhez 

való közelítésként fogható fel. Mindebb�l kiderül, hogy metódusa a megvont 

témahatárokon messze túlmen�en a tér és id� legtágabb intervallumától az 

elemzés legkisebb egységéig, a  szódolgok alkalmazásának számbavételéig 

terjed. Ezért marad hiányérzet az olvasóban, hogy tág spektrumú vizsgálódási 

köréb�l miért hagyja ki a m�vek esztétikai potenciáljára, alapkarakterére utaló 

momentumokat.

Holott a poézis immanenciáját hordozó alapkarakter fi gyelmen kívül ha-

gyásával – ami egyben költ� és (élet)m�ve társadalmi beágyazottságának 

világképbe foglalt referenciális önrefl exiója – aligha rajzolható fel a m� költé-

szettörténeti értelemben vett esztétikai értékével releváns kép. Szerencsésebb 

lett volna hát, ha a paradigmaváltás koncepciójára a megszüntetve meg�rzés 

rugalmas formulájával, s nem mint a líraértés hatvanas évekbeli módját felül-

író, azt érvénytelenít� szemmel tekint. Hiszen az analízis munkája, irányuljon 

bár a legkisebb részletekre, sohasem veszti, veszítheti el a megismeréshez 

köt�d� lételméleti, azaz a nembelivé váláshoz, az emancipációhoz kapcsolódó, 

konkrétan az el�zményekhez kapcsoló funkcióját.

A tér és a táj poétikája c. fejezetben pl. szinte hibátlan interdiszciplináris 

felvezetéssel mutatja be a klasszikus vagy statikus ábrázolási formától a pers-

pektivikus látás változatain át a mai, a  folytonos mozgásábrázolás igényéig 

húzódó fejl�dési ívet. Okfejtése azonban itt is megdöccen. „A perspektivikus 

szemlélet ily módon nem fér össze a metafi zikai önértelmezéssel, és a harmin-

cas évek tájverseinek összetett, intermediális képei épp arra mutatnak rá, hogy 
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a tér és a táj artikulációja, megjelenítése már nem az objektivitás illúziójában 

történik; itt az ábrázolás a dolgok lényegét komplexitásában kutató, szubjektív, 

ám önállóságát vesztett szemlél�i pozíció viszonylatában megy végbe” – írja. 

Az „objektivitás illúziója” formulát azonban pontosítanunk kell, már csak azért 

is, hogy ne értelmezhessük pl. két korszak közti olyan határvonalként, amely 

el�tt a perspektivikus ábrázolást alkalmazó munkák nem az adott kor szín-

vonalán, hanem az objektivitás illúziójában fogantak volna, továbbá hogy ne 

értelmezhessük korszakokat elválasztó nyelvhasználati avagy verseléstechnikai 

modellként. Mert különbséget kell tenni a szemantikai megalkotottság értel-

mében vett fi kció és annak m�alkotásként betöltött szemiotikai szerepe között. 

Hiszen nyilvánvaló, hogy más és más a tér és id�érzékenysége az alkotónak, 

a befogadónak, s más a kett�s refl exivitással rendelkez�, mert fi kcióként rög-

zített, bels� viszonyokat hordozó, m�tárgyként pedig a küls� és folyamatosan 

változó feltételek által is megmérettetett alkotásnak mint önadódó dolognak. 

Ebben a tekintetben érdemes Josef Seifert Vissza a magánvaló dolgokhoz c. 

munkájára hagyatkozni.

De az „objektivitás illúziója” formula megtéveszt� lehet azért is, mert, ahogy 

azt Nagy Csilla egy hivatkozása során maga is meger�síti, a paradigmaváltás 

nem más, mint a kés� modern és az azt követ� korszak történetiségében meg-

nyilvánuló fi lozófi ai igény poétikai adekvációja. Amib�l egyértelm�en követke-

zik, hogy a korszak poézisét megalkotó, mi több, magát a fejl�dést implikáló, 

a dolgok lényegét a maguk komplexitásában összefogni és megérzékíteni ké-

pes szubjektumot nemhogy egy illuzórikussá váló, hanem éppen ellenkez�leg, 

a korszak történetiségét és líráját kifejezetten egy ön-referenciális világlátásban 

megújított s egyre tágabb horizontú fi lozófi ai objektivitás és poézis fogja szi-

tuálni.

A m�vészet ebben az értelemben az ismeretlennek az alkotásra jellemz� 

nyelvi jegyekkel történ� kifejezése. A transzcendensnek nem a vallási, a deus 

ex machina, hanem az antropomorfi zált, az alkotói folyamatra vonatkoztatott 

teremtés értelmében. Csak az ismeretlennek ismertté válásakor rávetül� fény-

ben, s  csak a korábbi alkotásai fel�l tekintett én válhat (s  csak) a fi kcióban 

(s csak) egy pillanatra jelent�ségét vesztettnek.

A fordulat tehát ebben az értelemben a fi lozófi ának (a fi lozófi a-szint� gon-

dolatiságnak) a poézisben történ� térnyerése. Kérdés, hogy az új paradigma 

a m�vek esztétikai értékmin�ségének milyen mértékben szignifi káns eleme. 

Mindenesetre, ahogy hivatkozásaiban erre Nagy Csilla is utal, a korszak költ�i 

közül a szakirodalom egy része Szabó L�rinc költészetét tartja számon, mint 

amelyik a poétikai paradigmaváltást a legteljesebben, a leginkább általános ér-

vény�en teljesítette. Ebben az értelemben tehát a fordulat esztétikai ideológiá-

jának immanens vélelme szerint a korszak reprezentáns költ�je Szabó L�rinc.

A  kés� és posztmodern világállapot körülményei között tehát megn� a 

szintézisalkotás, azaz az irányultság és a világlátás, a  világnézet mint az al-

kotói kvalitás és az esztétikai min�ség kimunkál(ód)ásának jelent�sége. Mint 

ahogy a klasszikus értelemben vett, a huszadik században egyébként is ritka, 

s kifejezetten nem is tájversnek számító szövegek beszédmódbeli dekódolása, 

s a korpusz tájélményein túlmutató, a valóság egyéb komponenseit is a poézis 

részének tudó, netán a m� f�szólamát viv� toposzának az akceptálása. Száza-
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dunkban, a megismerés folyamatának egyre jelentékenyebbé váló id�szakában 

az objektivitásvesztés aligha t�nhet hiteles alternatívának.

A korszakban egyszerre hatnak az adott én-identitás idolját leértékel� és a 

világot egy átfogóbb objektivitás szintjén megragadni képes, új identitásmo-

dell kimunkálását ösztönz� impulzusok. Mindez természetesen a beszédmód 

változásában is nyomon követhet�, ám aligha várhatók olyan változások, 

melyek az irodalmi m� esztétikai értékmin�ségének kimunkálásakor a nyelv 

státusát megkérd�jelezhetnék. Innen tekintve az identitásátalakulások a vál-

tozások folyamatának természetes, fejl�déstörténeti elemei, melyek a poézis 

értelem- és kifejezés-képzési módjában ugyan hozhatnak fordulatot, de csu-

pán a nyelviség szintjén és révén, hiszen a nyelviség a maga állandó feltétel-

ként adódó jelenlétével az átalakulások egymásutánjában a folytonosságot 

biztosítja. Ha a m� esztétikai értékének kialakításában szerepet játszó elmoz-

dulásokat elkülönítjük a nyelviségt�l, akkor ez akár az esztétikai érték stan-

dard, nyelviségen alapuló értékrendje mellett egy, a nyelvesztétikát opponáló 

szempontrendszert is eredményezhet. Ez utóbbi az árnyalatok feltárásában 

juthat szerephez s gazdagíthatja az irodalomértést, ám fragmentális eredmé-

nyeinek visszacsatolás nélküli alkalmazása avagy a szintéziskészség hiánya 

olyan aránytalanságok forrásává is válhat, amelyben csupán az ún. alternatív 

értékrend premisszái egy csupán sz�kített merítés�, oppozíciós hierarchia ki-

alakulását szolgálnák. Lásd Szabó L�rincnek ebb�l a szempontból a korszak 

reprezentánsává való felértékel�dését.

Azzal, ahogyan kimutatja, hogyan lehet a versekb�l kiolvasni a testfétis 

mintázatait, aligha lehetne vitatkozni. Azzal talán már igen, hogy az a közel 

tucatnyi vers, melyeket az öt fejezet öt posztmodern tézise szerint elemez, az 

értékel�i er�térben új megvilágításba kerülvén, a fordulat olvasatában mennyi-

re hordozzák az értelemalkotás helyének és idejének eredetére utaló poétika 

identifi kációs jegyeit, avagy hogy az új olvasati konnotációk ebb�l a szem-

pontból mennyire valóságkövet�k, vagy mennyire csupán modellek, hipotézi-

sek olvasati alátámasztásai. Hiszen pl. József Attila Tehervonatok tolatnak c. 

versének „Oly könnyen száll a hold / mint a fölszabadult” sorát a tájértelmezés 

csupán napszakhoz köthet� dilemmájának tekinteni, s a hold antropomorfi zált 

állapotára utaló „fölszabadult” jelz�t az én-szituáció számára a vers hangjaként 

jelen lév� tájkép tájékozódási pontjai közül negligálni, a  vers értelemhor-

dozó teljességének a sz�kítéséhez vezethet. Természetesen minden olvasat 

önmagáért áll jót, ám mivel a megjelenített tájak a viszonyok perszonális és 

társadalmi azonosíthatóvá tételének versbeli modalitásai, ezért legalábbis 

kétséges, hogy a kés� modern poétika konceptuális törekvéseiben a vers tét-

jévé kizárólagosan a mozgás, a térértelmezés vagy a látás mechanizmusainak 

adaptációja vált volna.

Végül, ha Nagy Csilla elemz�i metódusának a karakterét kívánnám jel-

lemezni, azt mondhatnám, hogy metódusa épp széles történeti, ontológiai 

alapozottságának köszönhet�en strukturálisan nyitott, a  természet- és társa-

dalomtudományos megel�zöttségeket is fi gyelembe vev�, a  jelenségeket a 

maguk kulturális beágyazottságában vizsgáló, az adott közeget temporálisan, 

tropikusan, mediálisan stb. feltáró, elemz�i módszer, amely homogenizáló 

hajlama ellenére is esélyt ad a szintézisre. S mivel elemz�i metódusa az em-
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beri fenomént a nyelviségt�l elválaszthatatlan megismer�i munkához köti, 

tevékenységének jelenségeit ebb�l eredezteti, ezért objektíve az emancipáció 

heurisztikus esztétizálása el�tt nyit teret, az esztétikai iskolák egy olyan válto-

zata el�tt, amely funkcionálisan a m�vészeteket is az ismeretlent ismertté tev� 

emberi tevékenység részének tekinti. Nagy Csilla egy önállóan kiküzdött, nyílt 

szerkezet� elemz�i koncepció birtokában, imponáló felkészültséggel és új ösz-

szefüggéseket is feltáró érzékenységgel végzi munkáját, s ha ennek ellenére 

következtetéseiben olykor az elemzett m� koncepcióját és szerz�jének alap-

karakterét elhanyagoló egyoldalúságokra jut, azt a kanonizálódott divatnak, 

a trend számára tett engedménynek tudom be. Ezt látszik alátámasztani a jel-

legzetes szóhasználat átvétele is, hiszen pl. felt�n� gyakorisággal „problemati-

zálja a tapasztalat horizontját”. A stiláris gyöngeségen azonban túl lehet lépni. 

Nagy Csilla er�s karakter�, szuverén alkotó.

Munkáját els�sorban az irodalomelméleti kérdések iránt érdekl�d� olvasók 

számára ajánlom.

Bereti Gábor

Az irónia védelmében
Szlafkay Attila 1953-ban 

született Nagyváradon. 

Huszonhét évesen te-

lepült át haza, Magyar-

országra. A  román el-

lenzéki irodalmárok 

(Dinescu, Visniec, Tu-

culescu), illetve a né-

met nyelven író Auslan-

der m�veinek fordítója. 

Gúzsbalett cím� vers-

kötete (amelynek da-

rabjai románul is meg-

jelentek) sajátos görbe 

tükörben mutatja a kort. 

És ugyanezt teszi most 

egy másik m�nemben 

és m�fajban, a rövid prózában, amely 

egyenes folytatása az ironikus ver-

sekben ábrázolt valóságnak. A Kövek 

egy folyóból (Napkút, 2014) rövid 

prózáinak alapélménye – kitekintéssel 

a nagyváradi gyermekévekre, a létez� 

szocializmus történelemmé lett világá-

ra –, hogy a valóság hihetetlen, az élet 

apró-csepr� történései 

mögött a félreértések 

és félreérzések egész 

erdeje húzódik. Mindez 

a létezés kisiklásához 

vezet. A korszakhoz va-

ló alkalmazkodás a gro-

teszk életábrák tanúsá-

ga szerint gyógyíthatat-

lan torzulásokat hív el�, 

melyeket talán nem il-

lik, de mégis lehetetlen 

nem észrevenni. Ilyen 

torzulás például a behó-

doló szervilizmus. A jel-

lemhibáért azonban, az 

igazság mérlegének tál-

jába ezt is bele kell helyezni, nem ki-

zárólag a meghasonlott individuum a 

felel�s, hanem legalább ennyire maga 

a korszak is, amely az ideológiát mint 

tömjénadót és valláspótlékot használ-

ta. Szlafkay Attila err�l a kényes te-

repr�l írta és írja tudósításait. Például 

így: „Úgy az 1900-as évek bokája táján 

Szlafkay Attila, Kövek a folyó-

ból, Napkút Füzetek, 79.
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született… (…) És vázlatokban beszélt 

arról is, hogy ez után igyekszik meg-

írni az Elégedettsége családeposzát, 

a nagy dicspátoszt, amellyel még igen 

adósa maradt a társadalomnak. Az 

újság hozta az igazságot. Kibontom, 

hát benne a nagy Elégedett” (Egy 

emberben két véglet). Az idézet ma-

gáért beszél. Semmi sem úgy igaz, 

ahogy látszik. A  valóság képtelen-

ségek gy�jteménye. Tagadhatatlan, 

hogy Szlafkay Attila a valóság mögé 

lát. Az ideológiák spanyolfala mögött 

fedezi fel a let�nt korszak kisemberét. 

Teszi ezt úgy, ahogyan azt az abszurd 

viccekben tapasztaljuk. A Kafkai et�d 

például, ennek szellemében, mint sor-

ba kapcsolt poén-patronok robbanása 

hat az olvasóra:

„Kérem a jegyeket – ordította az 

ellen�r, amint beugrott a villamosab-

lakon. – Neki nincs – mutatta a villa-

mos, és kihajította az utast.

– Csak bérlettel rendelkezem – val-

lotta be az utas, és feje koccant az 

utcakövön. – Énrám már itt nincs 

szükség – szögezte le magában a 

fegyveres férfi . És agyonl�tte magát.”

Ez a fajta abszurd, ami Boris Vian-

tól Dinescuig és Örkény Istvánig, illet-

ve az abszurd drámáig terjed gyakran 

lemond arról, hogy megértse, és plá-

ne befolyásolja mindazt, ami történik. 

Mindezzel együtt a tehetetlenség a 

halál kultúrájának egyik neme: ezért 

elfogadhatatlan.

Szlafkay Attila az abszurd humort 

egyetlen csavarintással képes a tragé-

diába átfordítani. Célja, hogy felrázza 

az olvasót. Jó példa erre a Dankanics 

Ádám emlékére írt Kett�s végtelen, 

melynek h�se arra jön rá: „Ha az em-

ber gerinctelenné válna, elkerülhetne 

sok apró, piszlicsári kellemetlenséget. 

Képzeljük csak el, hazatérve gerin-

cét kiakasztaná a fogasra. Az otthoni 

z�rös all�rök is megjuhászodnának.” 

A  hazatér� Balázs alatt megindul a 

padló és a fal. Az egész világ elvesz-

ti körvonalát. A  két végtelen közötti 

létezés utolsó éber pillanatában a vi-

lág is megsemmisülni látszik: „Balázs 

szeme az írógépet kapja el, amikor 

a billenty�zetre unottan ráhasal egy 

faldarab. Rebbenésnyi sebességgel 

pattannak le a bet�k. Magánhang-

zók. Mássalhangzók. Jelek, számok. 

– Széthull egy rendszer, egy valósá-

gos rendszer. Gutenberg rendszere. 

Galaxisa.” A  mininovella, mint látjuk, 

valóságos példázata a humán civilizá-

ció összeomlásának. Ez a másik nagy 

témája a könyvtárak világát ismer� 

szerz�nek – s talán ez a, legfontosabb 

mondanivalója a mininovelláknak és 

egyperceseknek –, hogy az ember 

minden önpusztító hajlama dacára 

is ember maradhat, ha van benne hit 

önmaga megértésére és meghaladá-

sára.

Baán Tibor


