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néha explicite, többnyire implicite - a szakember számára is ad meg-
oldásokat, eredményeket. 

És az is egyértelmű, hogy csak azzal a megértéssel, mások elméletei-
nek azzal az immanens elemzésével lehet és szabad tudományos kérdé-
sekhez közeledni, amellyel Poszler György teszi. 

Tiszteletreméltó és fontos könyv. (Gondolat, 1983.) 

BÉCSY TAMÁS 

NEMES NAGY ÁGNES: METSZETEK 

Bizonyos vagyok abban, hogy a nem literátor olvasó is szívesen 
olvassa Nemes Nagy Ágnes könyvét. Aligha jelent azonban nagyobb 
élményt számára, mint annak, akinek van némi fogalma a huszadik 
századi irodalomelméletekről. Annak, aki tudja, hogy az irodalom és 
általában a művészet megértése és újraértelmezése korunk egyik nagy 
szellemi kalandja. És hogy az ilyen irányú kísérletek korántsem sorol-
hatók be egyszerűen az élő irodalom szolgálatának rubrikájába. Az if-
jú Lukács zseniális kérdése („Műalkotások vannak, hogyan lehetsége-
sek?") már a század elején sejtet valamit a művészettudomány jöven-
dő új pozíciójáról. Nemes Nagy Ágnes azon kevesek közül való, akik 
„teremtő" költő létükre (az idézőjel nem a kifejezés igazságtartalmá-
nak, hanem elviselhetetlen modorosságának szól) nem átallanak figyel-
met szentelni a legmodernebb elméleti konstrukcióknak, a költői gya-
korlattól látszólag legtávolabb álló elvont-formaüzáló elképzeléseknek 
sem. Kötetéből világossá válik, mi tette erre képessé, hogyan őrizte meg 
az elmélet iránti — nyilván alkati — fogékonyságát. A „vers mértana", 
vagyis a verstan volt az a terület, ahol - már csak műfordítóként is -
szembe kellett kerülnie még tisztázatlan teoretikus problémákkal. Leg-
elsőbben is magának a verstannak jelentőségével, súlyával az irodalom-
értésben, ami már önmagában is alapvető, az egyszerű verstani „házi 
feladatokon" messze túlmutató elméleti kérdés. A költőnő halálos 
biztonsággal vonja meg a határokat. Noha, mint írja, hosszú évtizedek 
óta szinte megszállottja a verstannak, egy pillanatra sem túlozza el 
szerepét. Azt is világosan látja, hogy még az írók, irodalmárok közül is 
csak kevesek tanúsítanak ilyen fokú érdeklődést e diszciplína iránt. „A 
verstan a vers egyik vetülete, a vers testéből kiemelt egyik elvonat-
koztatás, amelynek elvi jelentősége jóval nagyobb a gyakorlatinál . . . " 
Az elvi és a gyakorlati jelentőség ilyen merész szétválasztása az esetek 
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döntő többségében filológusokra, szaktudósokra jellemző; csakhogy az 
ő esetükben nem annyira merészségről, mint kényszerűségről van szó. 
Tisztában kell lenniük ugyanis azzal, hogy az írói gyakorlatot felismeré-
seik aligha termékenyítik meg; továbbá, hogy az elméleti tevékenységet 
mégsem lehet az írók gyakorlati problémái által szabott keretek között 
tartani. Éppen így válik lehetővé Nemes Nagy Ágnes számára, hogy a 
nem mérhetó'ből, a versből levont mérhetőség tudományát ,,az emberi 
szellem extra teljesítményeként" az őt megillető helyre tegye gondol-
kodásunkban. 

A szellemi teljesítményeknek ez a tisztelete, a kultúra értékébe 
vetett feltétlen hit sugárzik át talán az olvasóra, aki azon veszi észre 
magát, hogy nem várt izgalommal követi a verstani nyomozást. Tényleg, 
miért a legkönnyebb kötött forma magyarul a jambikus? Mi a kapcso-
lat Arany János világképe és verstani nézetei között? Egyáltalán, 
milyen összefüggés tételezhető föl élmény és „verskód" között? Lát-
juk, Nemes Nagy Ágnes olyan alapvető kérdéseket tesz fel újra, ame-
lyekkel nap nap után találkozunk, s ezért talán észre sem vesszük, hogy 
valójában kérdések. Vagy olyanokat, amelyek több száz, esetleg több 
ezer éves problémákra vonatkoznak és ezért azt hittük róluk, hogy 
lehetetlen eredeti módon felvetni őket. A Metszetek szerzőjének éppen 
ez az egyik legnagyobb erőssége: minden probléma, minden kérdés, 
amelyhez csak hozzányúl, valamiképpen a sajátjává válik; olyanná lesz, 
mintha neki jutott volna eszébe először. Hogyan éri el ezt a hatást? 
Nyilvánvalóan szerepet játszik ebben a cikkek személyes hangvétele, az 
egyes szám első személy, amely sohasem válik nála az önmutogatás 
eszközévé, hanem megteremti a mégoly elvont fejtegetés és a meditáló 
én közvetlen, energiáktól vibráló kölcsönkapcsolatát. Legalább ilyen 
lényeges azonban a már emh'tett hit a kultúra, ezen belül az irodalom 
értékében. Ha meggondoljuk, ezt a hitet talán helyesebb lenne ,/elté-
telesnek", mint feltétlennek nevezni. Ezen azt értem, hogy Nemes Nagy 
Ágnes sohasem a kultúra felkent papnőjének pózában jelenik meg. Nem 
annak az elviselhetetlen zsurnalisztika-pátosznak a hangján szól, 
amellyel lépten-nyomon találkozunk. Ezeknek az esszéknek a szerzője 
mélységesen tudatában van annak, hogy a huszadik század második 
felében él. Vagyis olyan korszakban, amikor minden értékről, így a 
legfennköltebb kulturális értékekről is lefoszlott már az abszolútum 
aurája, amikor minden, valóban minden megkérdőjelezhető. 

Azt jelentené ez, hogy lehetetlen egyértelműen vállalni és hirdetni az 
ún. „magas" kultúra értékeit? Lehetetlen általános emberi értékeknek 
nyilvánítani azokat? Korántsem. Csupán azzal kell tisztában lennünk, 
hogy nem minden ember keresi fel rendszeresen azt a templomot, 
amelynek szószékéről ezeket az értékeket hirdetjük; sőt, az emberek 
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túlnyomó többsége még véletlenül sem téved be ide és nagy a való-
színűsége annak, hogy aki betéved, az sem tudja pontosan, hol jár. 
Honnan tudhatjuk, hogy Nemes Nagy Ágnes tisztában van ezzel? Egy-
részt az olyan, szeh'den önironikus utalásokból, amelyeket a verstan 
iránti szenvedélyéró'l tesz. Aztán az „Irodalmi szénaboglya" című rész-
ben összegyűjtött esszékből, amelyek, Pilinszky János szavával, „a rész-
letek, a kicsiségek" bűvölete iránti vonzódását mutatják. Korántsem 
minden „irodalmi" dolog, amit itt látunk, de mindig a költő szemével. 
Vagyis Nemes Nagy Ágnes képes átéletni velünk, hogy minden lehet 
irodalom, anélkül, hogy irodalmiassá tenné a megélt dolgokat. Ebben a 
szénaboglyában minden szál megtartja a maga hétköznapi realitását, 
csupán megemelkedik kissé, váratlan jelentéseket lök ki magából, hirte-
len atmoszférát növeszt. Mi pedig - nem az „átlag" olvasó, akinek 
küétéről oly keveset tudunk, hanem mi, akik az átlagosnál többet fog-
lalkozunk irodalommal - elhisszük neki, hogy ez jó dolog, hogy a világ 
költői szemlélete, h la Nemes Nagy Agnes, örömforrás. 

Irodalomról szóló írásokban gyakorta találkozunk két elkedvetlenítő 
véglettel. Az egyik, az értelmezést helyettesítendő, a szóvirágok halmo-
zása. A másik a személyiség minél messzebbről kerülése, valamiféle se 
íze, se bűze „tudományosság" nevében. (Ne hallgassuk el azt sem, hogy 
gyakori a két véglet keveredése is egyazon íráson belül, ami nem ke-
vésbé elkedvetlenítő.) Nemes Nagy Ágnes esszéiben nyoma sincs min-
dennek. ö mindig egy élményről beszél, mégpedig a költészet, az iroda-
lom létének egyszerre intellektuális és érzéki élményéről. Láthatóan 
egyik poétikai alapelve az, amit Valéry a Tel quel-ben annak idején úgy 
fogalmazott, hogy a dolgok minden olyan szemlélete, amely nem külö-
nös (étrange), voltaképpen hamis. „Ha valami reális, megszokottá válva 
csak elveszítheti realitását." Ez a gondolat azonban, amelynek legfrap-
pánsabb igazolását a költői képalkotás elemzésekor adja Nemes Nagy 
Ágnes, rögtön általános ismeretelméleti törvényszerűség rangjára emel-
kedik. Az esszé nem filozófiai értekezés, módja nyílik tehát, hogy olyan 
kiélezett megállapításokat tegyen, amelyek másutt körülményes és 
kevéssé termékeny magyarázkodást igényelnének. „A valóság konven-
ciótlan" - mondja például. E köré a félmondat köré valóságos kis fe-
nomenológiai értekezést lehetne építeni. Hiszen nyilvánvaló, hogy a 
megszokott, a konvencionális is valóság — és mégis, a valóság létezésére 
és ezzel együtt milyenségére csak akkor döbbenünk rá, ha megsérül a 
dolgok végtelenül ismerős, makulátlan gyöngyház-felülete. Ezt nevezi a 
szerző egzisztenciális élménynek és ennek próbálja levonni ismeret-
elméleti konzekvenciáit, főleg a költészet vonatkozásában. Ennek során 
önmagára, az értekező esszé módszerére is alkalmazza a fenti felisme-
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rést; ama réges-régi jelenséget, a költészetet olyan szögből láttatja, hogy 
rá kell ébrednünk: amennyire nem magától értetődő, annyira létszük-
ségletként jelen levő emberi tényezőről van szó. , A filozófiai meditáció 
annyit jelent, hogy a megszokottól visszatérünk a különöshöz és a 
különösben ragadjuk meg a valóságost" - írta az említett helyen 
Valéry. Nemes Nagy Ágnes meggyőzően bizonyítja, hogy ez az eljárás 
az irodalomnak is sajátja. A hasonlat „ismeretelméleti aurájáról" beszél, 
ugyanakkor óvakodik attól, hogy a költészetet egyszerűen a megismerés 
egy módjának minősítse. Régóta tudott dolog, hogy a művészetet csak 
kis részben magyarázzuk és értékében jelentősen lefokozzuk akkor, ha 
a megismerés megszokott fogalomkörében próbáljuk elhelyezni. A Met-
szetek írója által finoman körülhatárolt területet inkább a világ speciális 
elsajátításának, mintsem megismerésének lehetne nevezni. 

Azok a fogalmi szintre emelhető ismeretek ugyanis, amelyekhez az 
alkotások elemzése útján juthatunk, kétségtelenül másodlagosak a 
befogadás során zajló belső történésekhez képest. Az élményt nem 
véletlenül lehetetlen teljesértékűen nyelvileg reprodukálni. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem beszélhetünk róla. (Szomorú lenne 
a világ, ha csak autentikus nyelvi megnyilvánulásokra lennénk képesek.) 
Erre való az esszé, amely mintegy körültáncolja a megnevezhetetlent, 
ráirányítja pillantásunkat, de nem próbálja újra kimondani azt, ami már 
egyszer végérvényesen kimondatott. Amikor Nemes Nagy Ágnes tudatja 
velünk, hogy a hasonlat „test a szavak között", arra mutat rá egy meta-
fora segítségével, ami az „intranzitivitás" címszava alatt a modern iro-
dalomelmélet egyik alapkategóriája. A különbség csak az, hogy a meta-
forát azonnal és teljes egészében értjük; a terminus technicust pedig 
könyvnyi terjedelmű értekezések magyarázzák. 

Persze nem akarjuk azt állítani, hogy - a mégoly zseniális - esszé 
helyettesíthet a szűkebb „szakmai" közönségnek szóló szürkébb és 
pusztán spekulatív agymunkát. Nemes Nagy Ágnessel szólván, az is az 
emberi szellem egyik „extra" teljesítménye. Következetesen végigjárni 
egy gondolati utat, ameddig csak logikánk és ismeretanyagunk engedi 
- ez is ősi emberi törekvés. Kétségkívül számos esetben belekapaszkod-
hatnánk a gondolatsziporkák tűzcsóva-farkába, hogy szemügyre vegyük: 
nem visznek-e messzebb, mint azt első pillantásra gondoltuk? Vegyünk 
néhány példát. A szerző kifejti, hogy a költői képpel kapcsolatban a 
fontos kérdés ez: milyen? nekünk milyen? - míg a miért elhanyagol-
ható. Hm - mondhatja magában az olvasó - , miért lenne elhanyagol-
ható a miért? Vagy, ha el is fogadjuk az előző tételt, azzal az indok-
lással, hogy a kérdés megválaszolhatatlan, akkor is marad még egy 
miért. Ha elhanyagolható a miért, miért az? A választ meglelni nyilván 
nem az esszéíró feladata. Érdemes lenne valamely szárazabb fejtegetést 

17 Irodalomtörténet 1984/3 
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szentelni az „egzisztenciális" fogalmának is Nemes Nagy Ágnesnél és 
másoknál; megnézni, mikor mire alkalmazzuk, „kimagozni" belőle a 
fogalmilag megragadhatót. Ez az ismeretelméleti fogalom talán így sem 
veszítené el metaforikus auráját - hogy visszájára fordítsuk az előbb 
idézett szép gondolatot. 

Sok félreértést oszlathat el az is, ahogyan Nemes Nagy Ágnes a 
költői kép századunkban megtett útját jellemzi. Az irodalomoktatásban 
ugyanis még mindig találkozhatunk az érzékletes és az elvont, a konkrét 
és az absztrakt kép merev és felületes elválasztásával. Nem pusztán 
terminológiai kérdés ez; egy költői megoldás konkrétnak vagy abszt-
raktnak minősítése egyáltalán nem ,.ártatlan" ideológiai szempontból. 
Annál kevésbé az, minél gyanútlanabbul folyamodunk a minősítésnek 
ehhez a módszeréhez. A látszólag objektív, „tényrögátő" megállapí-
tásra azután nagyon is célzatos elemzés épülhet: az a fajta jól ismert 
iskolás „verselemzés", amely szinte kalodába zárja a befogadói képzele-
tet és gondolkodást. Túl azon az időszakon, amikor egy költő képalko-
tását elvontnak nevezni a denunciálással volt egyenértékű, ma már 
szembenézhetünk a köztudat mélyebben rögzült előítéleteivel is. Ennek 
során pedig rá kell ébrednünk, hogy (akár a forma-tartalom fogalom-
párt) a konkrét-absztrakt megkülönböztetést is a legnagyobb óvatos-
sággal kell alkalmaznunk - ha már nem tudunk meglenni nélküle. Az 
„absztrakt" hasonlat pontosan olyan érzékletes, mint az érzéki tő hason-
lat, mondja Nemes Nagy Ágnes, csupán az iránya, a „trendje" más. A 
felületes skatulyázgatás helyett éppen ezt az irányt kell kitapintanunk, 
akár egyetlen versről, akár egy egész életműről alkotunk véleményt. 

Nagy vonalakban arra is rámutat a szerző, hogy a költői eszközök 
„megrázkódtatásszerű kiüresedése", majd a költői kép szerepének 
megváltozása milyen lehetőségeket zár el, illetve nyit meg a modern 
költő előtt. A jelképes, a látomásos és a tárgyias költészet szétválasztása 
azonban a fogalmak elmosódottsága miatt nem hat olyan evidencia-
erővel, mint a korábbi fejtegetések. Hiszen, hogy egy Nemes Nagy 
Ágnes által idézett példát említsünk, Füst Milán költészetére, ha más-
más hangsúllyal is, mindhárom jelző alkalmazható. E költészet meg-
értése pedig csak akkor képzelhető el (mint azt Kis Pintér Imre Füst 
Milán-könyve mutatja), ha a háromféle motívumkincs egységét próbál-
juk megragadni. Telitalálatokban gazdag viszont az objektív líráról szóló 
rész. „A kimondhatatlan naturalistái" - mondja az objektív lírikusok-
ról, bámulatosan tömörítve egy rendkívül bonyolult összefiiggésrend-
szert. Mindent összevéve ismét csak azt állapíthatjuk meg, hogy Nemes 
Nagy Ágnes a modern irodalomelmélet szemléletmódját kitűnően 
,/ordítja le " mindenki számára érthető és élvezhető magyar nyelvre. 
(L. a költői kép jel mivoltát értelmező passzust.) De jóval többet is tesz 
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ennél: az esszé műfaji lehetőségeit kihasználva más - intranzitív -
dimenzióba helyezi át a szemiotikai, nyelvészeti, stilisztikai, verstani 
problémalátást. 

A Metszetek lapjain a modern irodalom-, sőt művészetelmélet majd 
mindegyik döntő kérdésével találkozunk valamilyen formában. Ha vég-
leges megoldásokkal természetesen nem is szolgálhat ez a könyv (egyik 
célja éppen megkérdőjelezni azt, „mi biztos és szilárd igaz"), mindig 
egyértelműen jelzi a továbbgondolás lehetséges irányát. Olyan problé-
mákról is szólni mer többek között, amelyekről a teoretikusok csak 
hosszú köntörfalazás után, az írók pedig sehogyan sem szoktak nyilat-
kozni. így felveti a tényhatás és a művészi hatás megkülönböztetésének 
szükségességét; felhívja a figyelmet „a hatástényezők bámulatos hely-
hezkötöttségére", ami szerinte - s ha szabad megemlítenem, szerintem 
is - a formális vizsgálati módszer nagy problémája. Egy-egy megjegy-
zése az alkotás és a befogadás lélektanának legtitokzatosabb rétegeibe 
hatol (1. ismét csak az „élmény-góc" és a „verskód" kapcsolatáról írot-
takat). Úgy tűnik, néha a költő bátorsága szükséges ahhoz, hogy vilá-
gosan beszélhessünk arról, amit csak sejtünk, vagy amiről esetleg -
horribile dictu - fogalmunk sincs. A Metszetek egyik nagy tanulsága 
számomra az, hogy bármüyen hihetetlen, még mindig rábízhatjuk 
magunkat a nyelvre. Nyelvhasználatunk minden ellenkező híreszteléssel 
szemben pontosan jelzi tudásunk határait, törekvéseinket, vágyainkat és 
magunk számára sem belátható távlatainkat egyaránt. Az irodalom-
elmélet feladata pedig az lehet, hogy kövesse ezeket a jelzéseket. Lehet 
lassúbb, unalmasabb, bonyolultabb és szőrszálhasogatóbb, mint a 
Nemes Nagy Ágnes-féle költői esszé - de bátortalanabb és őszintétle-
nebb semmi esetre sem. (Magvető, 1982.) 

ANGYALOSI GERGELY 

BALASSA PETER: A SZÍNEVÁLTOZÁS 

A szándék önmagában még nem garantálja a kiemelkedő teljesít-
ményt, a becsvágy nem szükségszerűen juttat el különleges eredmény-
hez. Elszánás, nagyotakarás nélkül viszont még ritkábban születik 
számottevő mű, némi szubjektív pátoszra, ihletett elhivatottságra min-
dig szüksége van az új, merész gesztust próbáló tehetségnek. Esszéköteté-
ben Balassa Péter a legjobb értelemben vett nagyratörést, az eszményi 
célok kitűzését valóban értékes eredmények elérésével hitelesíti, vála-




