
ApozsonyicomeniusEgyetemmellettműködőszenczimolnárAlbertAlapítványoktó-
ber 7-én és 8-án tudományos konferenciát rendezett Tanulmányok költőportrékhoz
címmel Tőzsér árpád nyolcvanadik születésnapja alkalmából. A plenáris előadást
rEményi JózsEF TAmás tartotta Tőzsér Árpád exterritóriuma címmel. A címet végel
lászlótólkölcsönözteannakazértelmiségimagatartásnakajellemzésére,melymind
lélektanilag, mind irodalomszociológiailag tapintatosan jelöli ki e szerzők helyét a
kisebbségiléttörténelemben:„mindkettenkoránelhatároltákmagukatakisebbségvé-
delem szokásos formáitól, ugyanakkor kötődésüket a szülőföldhöz nema tájkultusz
jegyébenőrzik.makacsotthonmaradók,akikazúgynevezettanyaországbanidegesítő
turisták,távolabbrólnézveeurópaifattyúk.nincsbennükádázprofetizmus,ámolyan
ügyekbenkénytelenekmonologizálni,amelyekdialógustkívánnának.Ahovákell,moz-
dulnak,teszik,amitfontosnaklátnak,demagányosharcosok,nemhatjamegpéldául
őketakisebbségekagyonhangoztatotthídszerepénekornamentikája,hiszenaminden-
kori hivatalos és amindenkori ellenzékimagyarország csak a tulajdon visszfényére
kíváncsi,másrészt a többségi kapcsolatok gyümölcsözőek, ám esendőek.” reményi
szerintTőzsérköltészeténekegyiklegfőbbhozadékaabbólatermékenyfeszültségből
táplálkozik,melyakonzervatívetikánakelkötelezettbiográfnaplószerzőésa legmo-
dernebbpoétikákigézetébenfelszabadulóköltőkettősségébőlfakad.miutánérzéke-
nyenfeltártaaTőzsér-líraháttérmintázatait,jellemezveazokataterületeket,melyeket
a„mittelszolipszizmus”esztétikájaamagarendkívüliváltozatosságábanlefed,világos-
sáváltakazokagócpontokis,melyekmenténaTőzsér-poétikaésaTőzsér-recepció
szerveződik.Akisebbségilétlehetugyangátvagyvalamifélekorlátozás,denemlehet
esztétikaikiskapu:Tőzsérköltészeteafolyamatosmegújulásbangeneráljaújramagát
ésamagaerényeit,változékonyságafolyamatosönreflexiójánakköszönhetőenképes
egyszerretöbbnézőpontbólisérvényesnekláttatnimagát.

nAGy csillA előadásábana nyelvfelfogások és az identitáskonstrukciók rendszere
bontakozottkiTőzsérköltészeténekelemzéseközben:anyelváltalelgondoltlétezésés
acsakanyelvfelőlmegragadhatóvalóságkonstrukciókmodelljeTőzsérnélerőteljesen
vegyül a referenciális gesztusrendszer megnyilvánulásaival, s így lírája az ún. késő
modernségpoétikaihorizontjánbontakozikki.Aköltőminduntalankiaknázza„azén
pozícióváltásaiban,áthelyeződéseibenrejlőlehetőségeket”,sígya„szubjektummeg-
jelenésének módjai a legizgalmasabb megoldások között tarthatók számon”.
költészete aljnövényzetét nem pusztán a textus, a textusban való létezés alkotja,
hanemazaváltozóén-konstrukcióésén-stilizációis,melyrenyitottidentitásépíthető.

TanulmányokkonFEREnCIa
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164 Csehy Zoltán

mészáros András a filozofikum helyét térképezte fel Tőzsér költészetében: széles
viszonyrendszerbentárgyaltaafilozofálóírókésazírófilozófusoktipológiájátsterne-
tőlmusilig,majdaztvizsgálta,hogyafilozófiaitartalomaversbenTőzsérnyilatkozatá-
nakértelmébenvalóban„jelkéntfungál”-e.Tőzsérműveitfilozófiaésirodalompárbe-
szédének tükrébenmészáros „valahová de sademárki ésmilan kundera közé, de
közelebbdesademárkihoz”helyeziel.Afilozófiaifogalmakköltőiértelmezéseésátér-
telmezéserendkívülkreatívpárbeszédetalakítkiértelmezőésműközött.Azelőadás
számtalankiválóészleletemellettkülönösenizgalmaskövetkeztetés,ahogymészáros
levezetimittelúrgenezisétaszubjektumésiróniafelfogáskierkegaard-ielőfeltevései-
ből,sarraafontos,azértelmezésekbeneddignemigazánkamatoztatott,ámsejtés
szintjénjelenlévőfelismerésrejut,hogy„mittelúrtehátazironikushelyzetnemironikus
szubjektuma”.

BEdEcs lászló egyrorty-fogalomfelőlvilágítottamegegykorszakalkotóiésbefoga-
dóigondolkodásmódját:az„aszketikuspap”olyanember,„akibőlhirtelenelőtörneka
filozófiaiambíciók”.ATőzsér-versekbeszélőinekjelentősrészébenottlappangazasz-
ketikuspapkaraktere:ezaversbőlkiszólóentitásazonbanazöniróniábanképesfelol-
dódni.A„Tőzsér-verseketmégamagukattájékozottaknakgondolókiscsaklexikonok
segítségével tudják értelmezni” – indított el egy újabb provokatív gondolatmenetet,
melyaversrejtettjelentésénekkihámozhatóságát,illetveegzisztenciájátfirtatta.Afilo-
zofikumkettősségeaTőzsér-verseketkülönféleszélsőséges létmódokrakényszerítik:
amiazegyikértelmezőszámára filozofikusmélyszántás,amásikszemében tömény
iróniavagytudatosanaláaknázott„szalonfilozófia”.Bedecsaposztmodernszövegge-
nerálásitechnikákprecízlátleletétismegrajzolja:Tőzsér,aki„nemtudottolyanlazán
és játékosan posztmodern lenni, ahogy például kovács” András Ferenc, nem tudta
(akarta?)érzékelniazintertextusokvégtelensokaságánaklátványpoétikáját,melynem
feltétlenülatotálisdekódolásjegyébenfogant.

mizsEr ATTilA aközöttiség,vagy tőzsériszóhasználattalélve,amittelszolipszizmus
tereit vizsgáltamultikulturális kontextusban, s egy olyan hagyománycsomópontokból
állótérszerkezetetmodellált,melybenkényelmesenelhelyezhetőaTőzsér-líraegésze,
sezafféleközép-európai„kommunikációsmetatér”.

orcsik rolAnd konkrétana„szerb”Tőzsérhezköthetőmetatérpoétikaierővonalait
rajzoltakiaSzomak címűkölteményrészleteselemzésével.Arendkívülszellemeselő-
adás egy Tőzsér-esszévers konkrét állításainak mögöttesét tárta fel: a szomak szó
jelentéséneknyomozásaavers„jelentésének”nyomozásáváválvametapoétikusgesz-
tuskéntutalaszövegtulajdonképpenimaterializálódására.

l.vArGA PéTEr hasonlóana„köztességmaterializálódásáról”beszéltTőzsérgenezi-
seitvéveszámba:kiemeltenfigyelarraaváltozás-ésváltoztatáspoétikárais,melynek
lényegirészeTőzsérfolytonosön(de)(kon)strukciójaésaz,hogyezapoétikaállandóan
többnézőpontbólisfelmutatjaönmagát,azaznemegy,hanemtöbbmentális,textuális
ésbefogadóigenezisevan.l.vargaatőzséri„papírpartján”állvaanalizáljaafolyószö-
veg folyásirányait (magát az írásaktust), annak dinamikáját és „hordalékanyagát”,
miközbenfolyamatosanreflektálabefogadóitekintetre,illvemagáraaversséképződő
anyag„tekintetéreis:„Azidegennéválószóígytekintveannakamozgásnakazered-
ményeként leszolvasható,amelyaközlésorigójátszükségszerűenelválasztjaannak
irányátóléselkerülhetetlenmássáalakulásától.közteskéntegyúttalmegalkotvaaztazFÓ
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Tőzsér árpád (ex)territóriuma 165

archívumot,amelybebezárvaaközlésbetű(éspapír)szerintismaterializálódik.Ennek
ugyanmegvannakalíraialanyszemszögébőlazonosíthatóimplikációi, tehátegyfajta
eredeteffektusa,ahangsúlyakeletkezőköltőibeszéd»írásjelenetére«,azazegylejegy-
ző-archiválófolyamatrahelyeződik,melynekakimenetelenemkiszámítható.”

H.nAGy PéTEr akatalógusversek,amateriálistörésekés/vagyarchitextusokszem-
pontjábóltárjafelaSebastianus (miután az agyonnyilaztatását túlélte, és börtönbe zár-
ták), illetve az Utómodern fanyalgás a szlovákiai magyar irodalom tárgyában című
Tőzsér-szövegekbenamediáliskódokstabilizálhatóságánaklehetőségeitésváltozata-
it,illetveazt,hogyamodáliskódokmikéntbefolyásoljákazokat.Alezáratlanértelem-
irányokkal, ugyanakkor határozott térszerkezettel rendelkező Sebastianus-verssel
szembenacselényilászlókönyvérereakciókéntírtesszéversadiskurzuskibillentés,
azideológialeleplezésszempontjábólisfontos,deelsősorban„aretorikakisajátíthatat-
lanságátvisziszínre,atematikátpedigennekrendelialá”.

némETH zolTán általánosabbtárgyúelőadásaaközép-európaiirodalommúltfeldolgo-
zásistratégiáitvetteszemügyre,különöstekintettelatörténelmitraumákésazideoló-
giafertőzöttséggelszembenművészigesztusokirányából.némethzoltán,Tőzséregyik
monográfusa, a konferencia legtöbbet idézett szerzője volt. Tőzsér költészetének
recepciósproblémáit,„féloldalúságát”aTiszatáj októberiszámábanahatártontúliság-
rólmintnemlétezőhátránypozíciórólszólvameglehetősenélesenígyfogalmaztameg:
„szerintemeznemTőzsérhatáron túliságából következik (énegyébként semhiszek
ebbenahatárontúlinyavalygásban),hanempoétikájából,amelyegyszerreakarkon-
zervatív irodalomeszményeknek,metafizikai igényeknek, illetveposztmodernszöveg-
formálásielveknekismegfelelni.Ezapoétikaitágasságvagybizonytalanságlehetaz
okaannak,hogyaposztmodernteoretikusokfelőlnézvevanaTőzsérénélinspiratívabb
életmű is a magyar irodalomban, másrészt Tőzsér újnépies-konzervatív értelmezői
pedigegészegyszerűennemértikTőzsérposztmodernizmusát”.Efelvetéslényegében
akonferenciaszámoselőadójábanmegfogalmazódott,nohaa tágasságban indukált
feszültségköltőihasznosításánakerényeiismegfogalmazódtak.

PolGár Anikó Tőzsérárpádnőképénekalakulástörténetétésviszonyrendszerétvizs-
gáltaanaplóktükrében:anőilétezéstvizslatóférfiszemkiválasztottságánaktudatával
áthatott szemléletmód fényében elsősorban a nő mint akoltó (szabó T. Anna, Tóth
krisztina,PolczAlain),anőiességmintpotenciális„lírai”,„nyelvi”minőségkerültelő-
térbe. Az „irodalmi”nőkés „nyelveik” férfiasságimitációjamelletta tárgyiasítottnői
test,illetveidőnkéntatestkristevai„abject”jellegedominált,melynagyrésztTőzsérfél-
reértettgender-ésfeminizmusfelfogásábólfakad.AzelőadásvégénegyTőzsérjátékos
nővéválásárólszólópasszuskerültelemzésre,melykellőképpenoldottaaszerzőimeg-
közelítésmódkorábbansarkalatosabbmegfogalmazásait.

PETrEs csizmAdiA GABriEllA bravúrosrendszerességgelfoglaltaösszeaTőzsér-naplók
legáltalánosabb jegyeit, s Tőzsér énkonstrukcióinak dokumentumait beillesztette a
magyarnaplóhagyománybais.Azasokféleség,melyszinteszétfeszítiegyilyenműfaj
kereteit,mozaikszerűenbukkantfelazelőadásbanis.

n.TóTH Anikó azolvasóTőzsérintellektuálisportréjátrajzoltafel.Tőzsérnélfolyamato-
sanjelenvanatermékenykíváncsiságmellettavitakészségis,melyazonnalihasznosí-
tásiigénnyellépfel.Amesterekmegidézése,azolvasmányokfeldolgozása,akritikaialap-
állásmegszólaltatásamind-mindegyerősközpontiénenkeresztülérvényesül.
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korPA TAmás azérzékiésazérzékenydimenziókat tárta felszámosmikrofilológiai
bravúrtistartalmazószövegelemzésében.Azintermedialitásnézőpontjamellettavers
vizualitása,a térképzetekpoétikuserejeésazakusztikusegyütthatók is jelentékeny
szerepetjátszanakegy-egyTőzsér-versszerkezetében.

dUsík Anikó adrámaíró,drámaköltőTőzsérFaust-képéttártaelénkGoetheklasszi-
kus emberiségkölteményének egy jelentős motívumából kiindulva, majd a szenczi
molnár–Faustus–mittel–Tőzsérnyomvonalmenténfeltártaadrámapoétikusnyelvi
regisztereitésintertextuálisháttérmintázatait, illetveazokatamodalitásokat,melyek
azegyeselőbbemlítettkaraktereketegymásalternatíváivávagypótlékaiváteszikvagy
tehetik.

szABó klAUdiA Tőzsér-fordításokat elemzett: olyan cseh és szlovák költeményeket
választott,melyekbőlvilágosanrajzolódtakkiapoétikaitapasztalatotazönmagafenn-
hatósága alá rendelő én társszerzői ambíciói. szabó felidézte a Holmiban lezajlott
Holan-vitagenezisétéstovábbgyűrűzését,majdmikrofilológiaimegfigyeléseitrendsze-
rezveértékelteaTőzsér-félefordításeszményerényeitésasajátköltészetregyakorolt
hatását.

száz Pál Borbély szilárd költészetének kabbalisztikus háttérmintázatait tárta fel,
illetvefigyelmeztetettegyesmotívumoksajátosváltozékonyságára,hagyománytalansá-
gára,mintegyjelezveahagyománymetasztázisánakfolyamatosteremtődésétádámés
aGólemalakjainakmegjelenítésekor.Apoétaikonstrukciókéntfelfogotthagyománytö-
réskiszabadításaatörténetijelentésbőlésbelekényszerítéseahagyományközitérbe
olyanizgalmas,olykoröngerjesztő,máskorallegorikus,autobiográfvagyinterkulturális
kódokbantobzódófolyamatokatindítel,melyekfeltérképezésemégváratmagára.

A nem tudományos értelmezések is nyomon követték a konferencia előadásait:
récsEi noémi versszavalatai a Tőzsér-lírát varázsolták elevenné, illetve mészáros
ricHárddalközösenTőzsérnaplóinakszületésnap-motívumaitfelelevenítvemegrajzol-
tákaztaszubjektívkontextustis,melyepályamentálistereitisjátékbahozta.JánosHázi
PéTEr csellójátéka,abarokkBach(aGyöngykapu címűTőzsér-ciklusihletője)ésa(szin-
te)kortársHenzezenéjénekdinamikájánkeresztülérzékeltetteeköltészetfolyamatos
igényétamúlttalfolytatottpárbeszédreésajelenkísérletezőkedvérevalóráhangoló-
dásra.
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