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Harmath Artemisz: Szüntelen jóvátétel. 
Újraolvasni Weörest

2013-ban, a költő születésének századik évfordulóján során számos előadással, kon-
fer enciával, tanulmánnyal, tematikus számmal és kötettel tisztelgett a szakma az élet-
mű előtt. A Weöres-korpusz feldolgozásában jelentős előrelépés történt, de az adós-
ságok törlesztése ma is tart: az Egybegyűjtött művek legutóbbi kötete, a Steinert Ágota 
szerkesztésében készült Elhagyott versek csak néhány hónapja jelent meg, és még 
mindig vannak kiadatlan, felderítetlen szövegek. A szaporodó Weöres-szakiro dalom 
és az utóbbi évtizedek irodalomtörténeti összefoglalásai alapján azonban nem állít-
ható, hogy széleskörű konszenzus volna Weöres költészettörténeti helyét illetően. 
A teljesség igénye nélkül: Weöres néhol A szerepekre bomló én költészete fejezetbe 
kerül Határ Győző mellé (Kulcsár Szabó Ernő) vagy A századközép irodalma feje-
zetbe Déry Tibor, Németh László, Márai Sándor, Illyés Gyula és Szabó Lőrinc 
mellé (Gintli Tibor – Schein Gábor), másutt Karinthy Frigyes, Szathmári Sándor, 
Hamvas Béla és Szentkuthy Miklós munkásságával rokonítják (Grendel Lajos). 

Harmath Artemisz kötete revideálásra törekszik, hiszen a szerző szerint a koráb-
bi ideologikus értelmezések máig rátelepszenek a művekre, továbbra is sürgető fel-
adat az életmű kiemelkedő pontjainak újragondolása, hogy Weörest kimozdítsuk 
végre abból a pozícióból, amelyet csupán a gyermekköltészet és a zeneiség, illetve 
esetleg még a mítosziság szempontjai határoztak meg számára. Félő, Harmathnak 
ebben nincs igaza, már az első jelentős, több mint három évtizedes Tamás Attila-féle 
könyv (1978) is csak egy fejezetet szentelt a gyermekverseknek, s ennél sokkal többet 
a költői szemléletmódnak, világlátásnak, a férfi –nő-viszonynak, a „zene-iparművé-
szeti” nyelvi alkotástípusoknak vagy épp a Psychének. Az utóbbi másfél évtized Weöres-
kutatói végképp túlléptek már ezen. Ráadásul nem szerencsés egy kalap alá venni 
a mítoszteremtés kérdéseit körüljáró tanulmányokat sem, mert nagyon jelentős mód-
szertani különbségek tapasztalhatók. A Weöres-recepció egyik legjelentősebb mai 
képviselője, Bartal Mária például – akinek az elmúlt években közölt Weöres-tanul-
mányai kötetbe foglalva Harmath könyve után jelentek meg1 – előszeretettel vizsgálja 
ugyan Weöres költészetében a mitologizációs folyamatokat, ám nem a hagyomá-
nyos mítosz fogalomra épít, hanem Hans Blumenberg nyomán a költemények inter-
textuális létmódját állítja a középpontba. Az intertextualitás mellett a szövegekben 
kiépülő térszerkezetek és testreprezentációk kapcsolatát vagy a jelhasználati válto-
zásokat vizsgálja.

A közoktatásban és a közéletben könnyen lehet, hogy Weöres neve ma is első-
sorban a gyerekverseiről ismert, e kötet fülszövege meg is jegyzi, hogy a munka „arra 
1 Bartal Mária, Áthangzások. Weöres Sándor mítoszpoétikája, Kalligram, Pozsony, 2014.

vállalkozik, hogy a megszokott, az óvoda és általános iskola által közvetített Weöres-
képen változtasson”. Bár Harmath – elmondása szerint – törekszik arra, hogy az általa 
leírt irodalomtudományi, elméleti kulcsfogalmak közérthetővé váljanak, az irodalom-
tudomány területén nem járatosak számára nehezen olvasható a szöveg, a könyv nem 
defi niál világosan, megítélésem szerint magyarázatai gyakran esetlegesek, még ha 
felépítése következetesnek és jól áttekinthetőnek tűnik is első látásra.

Harmath vitaindítónak szánja írását: „Az egymást közvetítő médiumok össz-
játékában, a retorikai sokrétűségben, valamint a szemantikában tükröződő költői 
szándék és retorikai megvalósulás közötti feszültségben igyekszem megragadni e köl-
tészet összetettségét.” (57.) Mindemellett tisztában van azzal is, hogy könyve csak 
újabb állomás lehet az újabb értelmezések felé, ezért is kölcsönözte Weörestől köny-
vének címét, amely a vég nélküli kárpótlásra, helyrehozásra, törlesztésre utal: Szünte-
len jóvátétel – egyelőre két és félszáz oldalon át. A kötet kilenc fő fejezetre tagolódik, 
melyek olyan hívószavak köré épülnek, mint a kötetkompozíció, a temporalitás, a tér, 
a hangzás, a médiumok és a mítosz, az utolsó fejezetben az álom is előkerül, mint 
médium, ha nem is túl részletesen. Új fogalmakat is bevon az értelmezésbe, elméle-
ti bázisát egyrészt a mediális elméletek (Luhmann, Kittler, Deleuze és Guattari, 
Kulcsár-Szabó Zoltán), másrészt a kockázatelméletek adják, utóbbit, ahogy Harmath 
megjegyzi, a társadalomtudományokból emelte át az irodalomelméletbe. „Számom-
ra a kockázat (risk, Riziko) az irodalom meghatározásához, önértelmezéséhez vezető 
fogalom” (85.) – írja, olyan terminus tehát, amely a lírai nyelvben adott jelenségek 
felfejtéséhez, bemutatásához hozzásegíthet. A szerző – Derrida alapján – úgy véli, 
„[a]mi tehát állandó, lezárulatlan és örök a folyamatosság értelmében, az a jelentés 
felfüggesztése, a közöttben való tartózkodás” (89.), és ez hozzátartozhat az irodalom 
lényegiségéhez. Weörest a „magas rizikófaktorú költészet” kategóriájába sorolja.

S hogy mért fontosak a médiumok Weöres költészetében? Harmath szerint a „lírai 
szöveg ugyanis úgy tudja megnyitni a médiumokban rejlő lehetőségeket, hogy foko-
zottan egymásra vonatkoztatja őket anélkül, hogy elfedné a közöttük lévő különb-
ségeket. Az már Weöres sajátossága, hogy bennük mégis a médiumok hasonlósága, 
a közös jegyek kerülnek előtérbe.” (61.) A kötet felsorolja Weöres néhány kísérletét a 
médiumokkal kapcsolatban, például, hogy a Hallgatás tornya és a Csontváry-vásznak 
a költészet határait feszegetik, vagy hogy Weöres a máskor mozdulatlan szavakból 
tervezett mozgást létrehozni (Eidolon), hogy a vizualitás és audivitás provokálását 
tette verse tárgyává (Atlantis), vagy hogy a médiumok egymást közvetítik (A megállt 
idő). A Csontváry-vásznak részletesebb elemzése is megtörténik a médiumok közötti 
átjárásra koncentrálva, illetve a Grádicsok éneke, a Hallgatás tornya és A hang vonulása 
ciklusoké is. A Psyché külön fejezetet kap, a maszk és a szerep felülvizsgálata, az idő-
beliség és a médiumkeveredés kapcsán. Kiemelt szerepe van a retorikai rétegzett-
ségnek is, amellyel eddig leginkább Nagy L. János foglalkozott 2003-as könyvében 
(A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében).

Harmath Artemisz számára a weöresi szövegekben tehát az ezerarcúság, a sti-
lisztikai, ritmikai, kísérletező gazdagság és a medialitás érdekes. Úgy elemzi (újra) 
a szövegeket, hogy közben számol a markáns értelmezésekkel, ám próbál ezektől 
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elmozdulni. Olyan műveket emel ki az életműből, mintegy jóvátételként, amelyeket 
elmondása szerint korábban nem sorolt az irodalomtörténet a legjobbak közé, és itt 
az ötvenes években írt kötetekről van szó: A hallgatás tornya és a Tűzkút. Mindez 
azonban aligha újdonság, hiszen Kenyeres Zoltán is épp ezeket tartotta, tartja legfon-
tosabb köteteknek a Merülő Saturnus mellett, utóbbi és a Tűzkút jelentik számára 
a „pálya esztétikai értékcsúcsát”,2 A hallgatás tornya pedig szerinte Weöres „[e]gész 
pályáját felölelő válogatás volt […], de szigorú rostáján csak a legjobb versek akad-
tak fönn”.3

Harmath Artemisz elsősorban Kovács András Ferenc, Marno János, Borbély 
Szilárd és Térey János alkotásait tartja arra érdemesnek, hogy azok felől próbálja 
megközelíteni Weörest. A kortársak kapcsán az érdekli, miképpen teszi időszerűvé 
Weöres líráját a kortárs magyar költészet, és hogyan hatott arra Weöres, már ha 
egyáltalán hatott. Kétféle konnexiós formát különít el, egyrészt a pontszerű kapcso-
lódásokat (parafrázisok, hommage-ok, perszifl ázsok, halandzsaversek, architex tuá lis, 
ritmikai-metrikai idézetekkel átszőtt költemények), másrészt a lényegibb illeszke-
déseket, amelyek egy-egy teljes költői szakaszra, kötetre vagy életműre vonatkoznak. 
Az előbbibe sorolja Tandori Az idézőjelek felcserélése című versét vagy az Öt emlékvers 
– Weöres Sándornak (Fél-Karinthy)-t, pedig Tandori talán a másik csoportba is kerül-
hetne, hiszen a lábjegyzetben maga Harmath jegyzi meg, „[s]zinte minden Tandori-
kötet tartalmaz Weöres-parafrázist.” Ráadásul Tandori szerint a „legpoétikusabb 
magyar költő volt ő, ekképp a legnagyobb”.4 Pontszerű kapcsolódás Harmath szerint 
például Lanczkor Gábor A miniatűr terasz című verse, Kemény István A néma H című 
kötetének néhány motívuma vagy Szilágyi Ákos a Cet ecetben című kötete, s ez utób-
bi „Weöres szövegszerkesztését átvéve, ezt az általa »ornamentikusnak« nevezett 
kombi natorikus szövegszervezést szándékosan túlhajtja.” (26.) Akik nem csupán 
„pontszerűen” viszik tovább a weöresi költészetet, hanem „örökölt karakterként”, 
azok Har math szerint Kovács András Ferenc és Oravecz Imre: „Állítható, hogy az 
idősebb generáció két tagja, Kovács András Ferencet és Oravecz Imrét leszámítva 
senkinél sem válik uralkodóvá a weöresi beszédmód.” (16.) Kérdés, hogy kiknél 
nem válik még uralkodóvá, s biztos-e az, hogy e két szerzőnél azzá válik, mondjuk 
például Tandorival ellentétben? Kockázatos deklaráció ez, főleg ha a szerző nem ad 
pontos meghatározást arra, mit is ért „weöresi beszédmód” alatt. Másutt épp azt ol-
vashatjuk, hogy nincs egy önazonos, tipikus weöresi beszédmód, sokféle weöresi 
beszédmód van, már csak abból eredendően is, hogy maga az életmű átíveli a mo-
dernség, a későmodernség és a posztmodern korszakát, mely átmenetiségre Harcos 
Bálint így utalt: Weöres „Nem választ ki csupán egy ösvényt, de nem is mond le róla, 
hanem az utak kereszteződésében sétál.”5 A weöresi lírát egy helyütt Harmath „bo-
nyolult másodmodern jelenségnek” (15.) titulálja, és ebben látja annak okát, hogy 
kevéssé meghatározó a mai költők számára, mégis próbálkozik a komparatív elemzési 

2 Kenyeres Zoltán, Weöres Sándor, Kossuth, Budapest, 2013, 355.
3 Uo., 123.
4 Tandori Dezső, Utó-köz, Parnasszus 2007/tél, 45.
5 Harcos Bálint, Weöres Sándorról, Parnasszus 2007/tél, 54.

módszerrel, amely így, „visszafelé” alkalmazva újszerűnek hat. Másutt pedig épp azt 
írja, hogy a weöresi utat nem látja megszakítottnak például Kovács András Ferenc-
ből kiindulva, mert szerinte „Weöres a magyar népköltészeti, Kovács pedig az arra 
épülő magyar másodmodern hagyományt viszi tovább.” (30.)

Furcsamód a fülszöveg és a tartalomjegyzék alapján nem derül ki, hogy összeha-
sonlító elemzésekre számíthatnánk. A tartalomjegyzékben a hetedik fejezet az első, 
amelynek címébe bekerül egy kortárs költő, nevezetesen Marno János. A következő 
fejezet második felében mítoszrecepciókkal foglalkozik a könyv, itt sem kerülnek 
megemlítésre konkrét szerzők, azonban szerepel négy cím zárójelben (Mahruh veszése; 
Hazatérés Hellászból; A Niebelung-lakópark; Halotti Pompa). A mítosz témaköre már 
korábban is előkerül, az első fejezet Mítoszi nyelven című szövege is tárgyalja azt, hogy 
a mítoszok befogadásának olvasói kockázata a véletlennek való kiszolgáltatás, Oravecz 
és Marno például „egyaránt központ nélküli metaforaláncokat futtatnak egy-egy mí-
toszi történet körül. […] A mítoszi szöveg egy további elidegeníthetetlen tulajdon-
sága az, hogy a múltra emlékező gesztusban […] folyamatos kezdetet teremt.” (42.; 
44.) Harmath mítoszfelfogásában a mítosz nyelvének logikájára helyezi a hangsúlyt.

Az elemzett és idézett szerzők, illetve szövegek többnyire önkényes módon kerül-
tek kiválogatásra, mégis termékeny lehet az összehasonlítás, de inkább a kortársak 
értelmezéséhez, s nem a Weöres-recepcióhoz tesz hozzá. Molnár Eszter kritikájában 
az elméleti megfontolásokkal szemben épp az összehasonlító jellegű verselemzéseket 
tartja e könyv erősségének a mítosz régi-új fogalmával foglalkozó részek mellett.6 
Tarján Tamás diplomatikus megjegyzése szerint viszont a kötet „inspiratív gazdag-
sága nem mindig jár együtt az érvelés szilárdságával”,7 mely megállapítással a fenteb-
biek alapján nehezen vitatkozhatnánk.

A fülszöveg szerint ez a könyv „[o]lyan fogalmakkal közelítette meg Weöres köl-
tészetét, amelyek célja szerint talán kulcsot adnak bizonyos poétikai időszakoknak 
a felfejtéséhez, s talán mások számára is használhatók lesznek”. Harmath nem ösz-
szegez, kiemel, főként az ötvenes-hatvanas évek munkáiból, és e művek egy részét 
becsatolja a magyar irodalmi hagyomány azon sorába, amellyel egy a posztmodern 
táján megszakadni látszott folytonosságot próbál felmutatni. A könyvnek mintegy 
keretét adja az alábbi Weöres-idézet: „semmi tartós jel / minden inog” (Elfeledt táj), 
amely a kötet mottójaként, s egyben utolsó mondataként fi gyelmezteti az olvasót arra, 
hogy ami a két idézet között van, az nem válasz, csupán kérdés, függőben hagyott 
jelentésfoszlányok sokasága. Bár az utolsó mondat már nem pontos idézés, változik 
a tipográfi a: „Semmi tartós jel. Minden inog.” – Ezzel talán még nyomatékosabbá 
válik az idézet, ám így valamiféle lezártságot is implikál. Harmath szerint Weöresé 
egy mindig frissülni képes életmű, amivel érdemes több szálon foglalkozni, ám ez a 
könyv mégiscsak egy lezárt egésznek tekintendő, és ezt egyben látva: nagyobbat kíván 
lépni, mint amekkorát végül lépni tud. Sokszor csapongó és esetleges, máskor ismétli 
és túlmagyarázza önmagát, valódi magyarázatot azonban ritkán kapunk. Elsődleges 
6 Molnár Eszter, Harmath Artemisz: Szüntelen jóvátétel. Újraolvasni Weörest, ItK 2014/2., 295–300.
7 Tarján Tamás, A kockázat nincs elvetve. Harmath Artemisz: Szüntelen jóvátétel, Revizor, 2014. 

február 12., http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4589/harmath-artemisz-szuntelen-jovatetel
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célját viszont talán eléri: vitát indít, párbeszédre késztet, bár nehéz elképzelni, hogy 
ezzel a nyelvezettel „az óvoda és általános iskola által közvetített Weöres-képen” 
változtatna, de a Weöres-kutatók bizonyára felkapják a fejüket az ehhez hasonló ál-
lításokra: „Weöres Sándor költészete összetettségének mibenlétét igyekszem meg-
világítani, s ez a művelet egyelőre minden szöveg mint lepel redőzöttségéig, a redők 
vetődésében rejlő kockázatig vezetett. A szöveg valamely pontján a káoszba ér, rendje 
tehát kiszámíthatatlanul fölborulhat. Weöres költészetének redőit az érzékletkeve-
rés, költői nyelvének működésmódjában és minőségileg is vegyes retorikája veti.” (92.)

(Helikon, Budapest, 2013.)

MESTYÁN ÁDÁM

Carrie J. Preston, Modernism’s Mythic 
Pose. Gender, Genre, Solo Performance

Az attitűdök vagy beállítások és az élőképek (vagyis szobrokat, festményeket illetve 
elképzelt helyzeteket utánzó élő emberalakok), az iskolai és az erotikus-vásári pó-
zo lás valamint a meztelenség feltalálása új megközelítéseket kínál az intézménye-
sült műfaji elbeszélések átgondolására. A 19. századi pózkultúra iránt egyre nagyobb 
a tudományos érdeklődés az Egyesült Államokban, Németországban és Franciaor-
szágban. Általában a modern tánc, a színház, a fi lm, a fotó és a performanszművészet, 
új, egymással összefüggő keletkezését vizsgálják. Carrie J. Preston könyve érdekes 
kísérlet egy irodalmár részéről, hogy saját szűkebb tudományterületét is bekapcsolja 
a diskurzusba. A modernizmus mítikus póza című, gazdag kutatáson alapuló kötet a 
költészeti modernizmus témájához szól hozzá úgy, hogy a tánctörténet illetve az élő-
képek történetének néhány fontos állomását használja fel. Szándéka szerint új iro-
dalmi (és nyilván a gyakorlatban azon túlnyúló) genealógiát alkot, mely a késő 18. 
századtól a két világháború közötti angolszász költészetig és experimentális fi lmig 
terjed. A kronologikusan építkező kötet a 18. század végi monodrámától és Lady 
Hamilton beállításaitól az amerikai, ún. delsartizmus és a modern táncos Isadora 
Duncan ismert karrierjén át az (Angliában élő) amerikai imagist költő H. D.-ig tart. 
A narratíva így egy feminista irodalomtörténetbe csatlakoztatja be a testkísérleteket. 
Preston valódi interdiszciplináris történetet ír. A mű központi problémafelvetését 
így lehet összefoglalni: miképpen lehetséges, hogy régi dolgok fennmaradnak az új-
ban? Mi az, ami nem új a modernizmusban? (9.)

A szerző négyféle módon kontextualizálja a könyvét: elhelyezi a feminista eszté-
tikában (Judith Butler rövid kritikáját nyújtva); bemutatja a bibliai tipológiát, mely-
ből levezeti T. S. Eliot alapján a „mitikus módszer”-nek (mythical method) nevezett 
alkotói technikát; elemzi a szóló műfajait; és a modern amerikai pszichológiai ki-
nesz teziológiát, amire azonban később nem tér vissza. A mitikus módszer a múltban 
a jelen számára érvényes alakokat keres, a keresztény tipológiához hasonlóan. Ez a 
módszer rokonítja a költészetet és a pózolást Preston szerint: például ha egy költő 
Apollóként szólal meg vagy valaki Apollóként pózol, akkor azonos szituatív eszközt 
használ. Ez egyben a válasz a kérdésre: a modernista művészet megőrzi a rituális 
érvényességét – ezért maradnak fent régi dolgok az újban.

A szóló eredete című első fejezet a 18. századi táncot és Lady Hamilton beállításait 
elemzi, Goethe monodrámáira is kitérve, de talán túlságosan is Kirsten Gram Holm-


