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létnél, hiszen a mester szuggesztív nyelve mintha azzal „fenyegetne”, hogy asszimi-
lálja mindenkori értelmezését.

Nyomatékot adnék végül egy megjegyzésnek, amivel a kötet előszavában találko-
zunk, és arra utal, hogy az irodalomtudomány, a kultúratudomány és a fi lozófi a kér-
dései egyre kibogozhatatlanabbul fonódnak össze (8.), amit voltaképpen e kötet meg-
születése is bizonyít. Azt is látni kell, hogy ez az összefonódás inkább átfonódás, mert 
nem a fi lozófi a küzd az irodalom- és kultúratudomány gondjaival. Vajon az iroda-
lom és/vagy kultúratudomány diskurzusa készen áll-e, készenlétben van-e arra, hogy 
érdemben tematizálja végre önnön fi lozófi ai meghatározottságát? Kérdezem ezt 
Heidegger nyomán is, mert a szerző örökségéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik 
a mindenkori saját alapjainkra való rákérdezés igénye, törekvése. A Lét és idő beve-
zetőjében olvasható: „Egy tudomány színvonalát az határozza meg, hogy mennyire 
képes saját alapfogalmait válságba hozni”24. Kulcsár-Szabó Zoltán könyve, úgy vélem, 
az alapok felé keresi az utat, amikor „a nyelvfogalom végiggondolásának nélkülöz-
hetetlenségéről olykor megfeledkezni hajlamos kurrens kultúraelméleti diskurzus” 
(8.) ismeretében a heideggeri nyelvfogalom mélyebb feltárását forszírozza.

(Ráció, Budapest, 2016.)

24 Martin Heidegger: Lét és idő, ford. Vajda Mihály – Angyalosi Gergely – Bacsó Béla – Kardos 
András – Orosz István, Osiris, Budapest, 20042, 25.; Martin Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, 
Tübingen, 196711, 9.
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„folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”. 
Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és 
más újholdasokról, szerk. Buda Attila 
– Palkó Gábor – Pataky Adrienn

A tanulmánykötet Nemes Nagy Ágnes halálának huszonötödik, az Újhold megjele-
nésének hetvenedik és az Újhold-évkönyvek első kiadásának harmincadik évforduló-
jára rendezett 2016-os konferencia anyagát gyűjti egybe. A tanulmányok jelentős része 
Nemes Nagy költészetével és írásaival foglalkozik, de többek között Mészöly Miklós, 
Lakatos István, Pilinszky János és Mándy Iván műveit tárgyaló szövegek is szerepel-
nek a kötetben. Nemes Nagy és az újholdasok recepciója érezhetően megélénkült az 
utóbbi időben. 2016-ban megjelent új kiadásban Nemes Nagy Ágnes összes költemé-
nye,1 amely közel száz addig ismeretlen verssel bővült a korábbi kiadásokhoz képest, 
és ez – mint arra Schein Gábor rámutat – az értelmezéstörténetet tekintve is jelentős 
esemény lehet.2 Az alább ismertetett kötet egyúttal az elmúlt egy-két évben kiadott, 
az újholdas hagyományhoz kapcsolódó tanulmánygyűjtemények sorát is folytatja.3

A kötet kivételesen sokrétű, hiszen mint a bevezetőből is kiderül, a szerkesztők 
eleve pluralitásra törekedtek, remélve „[…] hogy a különféle horizontú és metodoló-
giájú írások párbeszéde révén egy, az eddiginél árnyaltabb Újhold-kép rajzolódik 
ki”. (8.) A tanulmányok sorrendje annyiban logikus, hogy a Nemes Nagy életművével 
foglalkozó, illetve a költészeti tárgyú dolgozatok a kötet elejére kerültek, de az egy-
mást követő írások szemléletmódjukban csak elvétve kapcsolódnak egymáshoz, így 
természetszerűleg adódik a kérdés, hogyan lépnek dialógusba a más-más szempontokat 
mozgósító, kiinduló felvetéseikben akár egymástól egészen eltérő szövegek. A szerkesz-
tői elvet fi gyelembe véve még az is jelentéses lehet, hogy Kulcsár Szabó Ernő min-
denekelőtt líraelméleti vonatkozásaiban átfogó munkája és Kelevéz Ágnes inkább 
irodalomtörténetileg jelentős drámaértelmezése a kötet élén kapott helyet.

Kulcsár Szabó tanulmánya sok tekintetben kiegészíti és pontosítja A magyar 
irodalom története című monográfi a Nemes Nagy-fejezetét.4 A Martin Heideggertől 

1 Nemes Nagy Ágnes Összegyűjtött versei, szerk. Ferencz Győző, Jelenkor, Budapest, 2016.
2 Schein Gábor, Az új Nemes Nagy-összes, Jelenkor 2017/1., 106.
3 Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról, szerk. Buda Attila, Ráció, 

Budapest, 2014.; „…mi szépség volt s csoda…”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések, 
szerk. Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn, Ráció, Budapest, 2015., Leírás és értel-
mezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben, szerk. Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky 
Adrienn, Ráció, Budapest, 2016.

4 Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945–1991, Argumentum, Budapest, 1993, 61–63. 
(Erre az összefüggésre Muntag Vince hívta fel a fi gyelmemet, amit ezúton is köszönök.)
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és Hermann Schmitztől idéző mottók jelzik, milyen elméleti irányt képvisel a szerző. 
Az utóbbi évtizedek hazai lírakutatásaira ösztönzőleg hatottak a kultúra- és média-
tudományi fejlemények, melynek tudománytörténeti előzményei egyfelől a német 
irodalomtudományban, másfelől az amerikai-angolszász körökben kibontakozó 
líravitában gyökereznek.5 Kulcsár Szabó ennek nyomán a versek referenciális olvas-
hatóságának korlátaival, a szemantikai rétegek és a nem-szemantikai anyagszerűség 
közötti összefüggésekkel foglalkozik, és az életmű talán egyik legjellemzőbb poétikai 
vonását ragadja meg azáltal, hogy az Ekhnáton az égben című vers elemzése során 
a képi, ritmikai és akusztikus elemek felmutatására törekszik.

Kulcsár Szabó tanulmányának elméleti következtetései főképp a lírai megszóla-
lást egyetlen – a versből kihallott – szubjektumhoz kötő értelmezések tekintetében 
szolgálhatnak továbbgondolható ellenpontként. Ehhez a témakörhöz kapcsolhatók 
a kötetből Feke Eszternek és Csete Somának a posztmodern líra szubjektumfelfogá-
sával foglalkozó dolgozatai. Feke a „többszólamú” Ekhnáton-ciklust szerepkonstruk-
cióként értelmezi, az E/1. és az E/3. személyű nézőpontok váltakozásának nyomon 
követésével, a cikluskompozíció felépítésének vizsgálatával pedig amellett foglal ál-
lást, hogy a szerepkonstrukció célja a vizsgált esetben az egységesnek vélt szubjektum 
megbomlásának verbalizálása. Csete mindenekelőtt Tandori Dezső Töredék Ham-
letnek című kötetének szubjektumszemléletét vizsgálja, a Séták, a Töredék Hamlet-
nek, a II. Töredék és a III. Töredék című verseket ugyanakkor Nemes Nagy Mester-
ségemhez, illetve Pilinszky Passió és Merre, hogyan? című költeményeinek tükrében 
értelmezi. Az összehasonlítás Tandori költészetére nézve megvilágító erejű, azzal 
együtt is, hogy az „önkényes elemzői tér” (351.) kialakítása hiányérzetet kelthet, és 
kétségeket ébreszthet az olvasóban. Olykor az lehet a benyomásunk, hogy a szerző 
– talán éppen a jelzett önkényességből fakadóan – ráolvassa Tandori szövegeit Ne-
mes Nagy és Pilinszky verseire. Emellett csak felületesen vet számot a Nemes Nagy 
költészetére és nyelvszemléletére szintén jellemző nyelvkritikai attitűddel (356–357.), 
ami a Tandori versei kapcsán többször hivatkozott Wittgenstein-tanulmány nyo-
mán kézenfekvő lenne. Az alapképzéses hallgató tanulmánya ettől eltekintve ígé-
retes kutatói hozzáállásról tanúskodik, ami a következő évek során remélhetőleg 
tovább mélyül.

A kötet néhány további szerzőjének gondolatmenete is kapcsolható a Kulcsár 
Szabó Ernő által felvetett szempontokhoz. Lőrincz Csongor amellett érvel, hogy 
Nemes Nagy érdeklődése az írásszerűség, a szöveg materialitása helyett a képszerű-
ségre és olyan „immateriális jellegű” esztétikai hatástényezőkre irányul, mint amilyen 
a hangoltság, a modalitás vagy a poétikai atmoszféra. Kulcsár Szabó vagy Bartal Mária 
később idézett tanulmánya egyébként mintha ennek az ellenkezőjét igazolná. Lőrincz 
a költői megnevezés problémájával foglalkozik, és arra mutat rá, hogy Nemes Nagy 
költészetében „a katakretikus megnevezés komplexuma kerül előtérbe”, amely a – köl-
tőnő szavaival élve – „névtelen, gazdátlan, de nagyon is érzékelt emóciók” megragadá-

5 Vesd össze például: Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái, szerk. Kulcsár Szabó Ernő – Kulcsár-
Szabó Zoltán – Lénárt Tamás, Ráció, Budapest, 2017, 9–11., ill. Molnár Gábor Tamás, Jonathan 
Culler: Th eory of the Lyric, It 2016/3., 364–365.

sát szolgálja.6 A megnevezés csakis közvetett lehet, és azért válik képi jellegűvé, mert 
nem éri el referenciális módon közlendőjét. Ezek a következtetések Mártonff y Mar-
cell tanulmányának gondolataival csengenek össze. Mártonff y az Elégia egy fogolyról 
című vers értelmezése során amellett érvel, hogy a „mondhatatlan” – a kamaszkori 
barátnő halála nyomán érzett trauma – uralhatatlansága miatt kikerül „az élményköz-
lés kéznél lévő technikáinak hatálya alól”. Rilkét idézve az érzékletek ilyen „excesszív 
feltorlódását” hívja Nemes Nagy „névtelen emóciónak”, „eddig ismeretlen lelki tartal-
maknak”, és mivel ezeket képtelenség a megszokott nyelvi formában kifejezni, áthe-
lyezi őket „az emlékezés és az intencionált fi gyelem aktusaiban megképződő tárgyi 
asszociációk jelentésteremtő közegébe”. (110.) Lengyel Valéria tanulmánya számos 
ponton Lőrincz és Mártonff y gondolataira felel, amikor a prózai írások „gazdag 
retoricitását” veszi górcső alá, és amellett foglal állást, hogy Nemes Nagy értekező 
szövegei alapvető nyelvfi lozófi ai problémáknak adnak hangot, amennyiben egyszer-
re foglalkoznak a kifejezés lehetőségeivel és korlátaival. Jóllehet Nemes Nagy esszéit 
körültekintően vizsgálja, a tanulmány több ponton mégis hiányérzetet hagy maga 
után. Szerzője ugyanis megemlíti például Kosztolányi Dezső Nyelv és lélek című esszé-
kötetét, de nem tér rá vissza, holott ez a párhuzam különösen ígéretesnek és tovább-
gondolásra érdemesnek tűnik.

Molnár Eszter tanulmánya Nemes Nagy költészetének egy, a korábbiakban még 
nem említett meghatározó jellemzőjét vizsgálja. A költőről tudható, hogy magyar, 
latin és művészettörténet szakon végzett, és költészetében kiemelt jelentőségű a képi 
ábrázolás és látványteremtés. Molnár a versek művészettörténeti vonatkozásaival, 
„a szavakkal megfestett képpel” (ekphrasisokkal) foglalkozik. A képekről című vers 
például olvasható úgy, mintha egy képzeletbeli múzeumban játszódnék, Az alvó lo-
vasok, Kassák Lajosnak címzett vers Csontváry Tengerparti lovasok című festményét 
idézi, a Múzeumi séta pedig pontosan ragadja meg a kiállítások atmoszféráját. Akár 
folytatható is lenne a Molnár által idézett versek sora. A Kelemen Emese írásában 
érintett De nézni című vers a müncheni Hollósy-kör, illetve a nagybányai művésztelep 
természetábrázolásaira emlékeztethet,7 a „lombok, cédrusok érdes ága” sorról pedig 
Csontváry Magányos cédrusa juthat eszünkbe. Míg Molnár a hatástörténeti kapcso-
latokra és az életrajzi vonatkozásokra fektet nagyobb hangsúlyt, addig Lénárt Tamás 
– Lőrincz vagy Kulcsár Szabó meglátásaival párbeszédben – poétikai kérdésfelveté-
sek felől közelít Nemes Nagy képszemléletéhez. Lénárt tanulmánya A látvány című 
verset, illetve ennek korábbi, barna noteszbeli „Mert énekelni nem tudok…” kezdetű 
szövegvariánsát veszi szemügyre. A barna noteszbeli vers a nyelv „mediális analízisét” 
nyújtja, amelyben „egymásnak feszül” hang, kép és írás, A látvány című vers viszont 
első pillantásra kevéssé tűnik komplexnek. Második olvasatra azonban kitűnik, hogy 
Nemes Nagy valójában lényegesen összetettebb versnyelvbe dolgozza át a korábbi 

6 Erről a kérdésről a Lőrincz Csongor által hivatkozott Kulcsár Szabó-tanulmány mellett lásd még 
Schein Gábor, A metaforikus nyelvi mozgások jelentésessége a Napforduló költészetében = U., Poétikai 
kísérlet az Újhold költészetében, Universitas, Budapest, 1998, 94–95., illetve Bartal Mária jelen kötet-
ben közölt tanulmányát.

7 Ehhez lásd például Németh Lajos, Modern magyar művészet, Corvina, Budapest, 19722, 14–16.
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változatot: az új szöveg a felébredés, az „eszmélet” víziószerű pillanatát ragadja meg, 
és „[…] a k[h]iazmus retorikai alakzatán keresztül kint és bent »oszcillációját« tartja 
fenn.” (224.)8

Palkó Gábor és Kiss Georgina dolgozatai az előzőekben taglalt írásokhoz képest 
általános olvasáselméleti vonatkozásokban vetnek fel néhány fontos, vitára érdemes 
kérdést. Palkó gondolatmenetének kiindulópontja a Jelenkor 2012-es évfolyamának 
3. és 4. számában közölt vita, amely Térey A nagyasszony című esszéje9 körül bonta-
kozott ki. Térey vitaindítója „a vallomásos költészet elvárásrendjével szembesíti az 
életművet, kifogásolva annak áttételességét, komplexitását és »homályosságát«: el-
liptikus karakterét […].” (144.) Palkó a folyóiratban kialakult disputát Peter Fuchs 
irritáció-elmélete felől közelíti meg, miszerint legalább két lehetőség adott egy köl-
temény befogadója számára. Vagy „puszta irritációként” utasítja el a „kommunikálha-
tatlanságot kommunikáló gesztust” (ez Nemes Nagy költészetében a megnevezés, 
a kifejezhetőség problémájához köthető), vagy kioltja a paradoxont, hogy így tegye 
érthetővé a művet (mint például az életrajzi olvasatok).10 Palkó tanulmánya olyan köl-
tők szövegei kapcsán is adekvát gondolatokat fogalmaz meg, akiknek megnyugtató 
elméleti és történeti (újra)pozicionálására – akár „a költői módszer alapvető nem-ér-
téséből”11, akár irodalom- és kultúrpolitikai okokból – egyelőre még nem került sor, 
mint például Radnóti Miklós, Áprily Lajos, Szép Ernő vagy Lator László esetében.

Kiss Georgina tanulmánya Nemes Nagy tárgyias költészetével foglalkozik, és 
érdekes műfajelméleti kérdéseket vet fel. A szerző kitér a tárgyiasság európai hagyo-
mányának bemutatására (Eliot „objective correlative”, valamint Rilke „Dinggedicht” 
terminusait említi), majd kísérletet tesz arra, hogy körvonalazza a tárgyias líra külön-
böző alfajainak tipológiáját. Noha vállalkozása láthatóan alapos kutatómunka ered-
ménye, meglátásom szerint némely ponton vitatható. Kétségek támadhatnak ugyanis 
azzal kapcsolatban, vajon kezelendő-e ilyen merev tipológiai rendszerben a tárgyias 
líra, sőt általánosságban a lírai szövegek. Az úgynevezett „önintencionált” vers eseté-
ben például a szubjektum legalább olyan fontos, mint a tárgyak, amelyeken keresztül 
kifejezi önmagát, így ez a szövegtípus legalább annyira értelmezhető az alanyi, mint 
a tárgyias költészet alfajaként. Az egyes kategóriák között talán sokkal keskenyebbek 
a határok, semhogy ragaszkodnunk kellene az ilyen típusú fogalmi osztályozásokhoz. 
Mindazonáltal Kiss tipologizálása jól szemlélteti a Nemes Nagy egyes verstípusai 
közötti különbségeket. Gondolatmenete ennyiben Hernádi tanulmányához kapcsol-
ható, amely a költőnő dramatikus verseinek csoportosítását tűzi ki célul. A drama-
tikus vers fogalmán itt egyfelől a megszólító beszédmódú, monologikus for májú költe-

8 A khiazmus retorikai alakzatáról lásd még: Kulcsár-Szabó Zoltán, Kiüresítés és (negatív) dialektika. 
A khiazmus példája = U., Tetten érhetetlen szavak. Nyelv és történelem Paul de Mannál, Ráció, Buda-
pest, 2007, 74–104.

9 Térey János, A nagyasszony. Nemes Nagy Ágnesről, Jelenkor 2012/3., 299–302.
10 Fuchs gondolatai egyébként Jacques Derrida kritikai olvasatokról és kommentárokról alkotott elmé-

letével is párhuzamba állíthatók. (Ehhez lásd Jacques Derrida, Grammatológia, ford. Marsó Paula, 
Typotex, Budapest, 2014, 181–182.)

11 Palkó Gábor itt Hernádi Máriát idézi (Hernádi Mária, Az olvasó mint diktátor, Irodalmi Jelen 2012/5., 
https://www.irodalmijelen.hu/05242013-1543/az-olvaso-mint-diktator)

mények („monologikus-dramatikus” verstípus), másfelől az olyan párhuzamos szerkesz-
tésű szövegek értendők, ahol a megszólító és a történetmondó/leíró szövegegységek 
– akár tipográfi ailag is elkülönítve – két önálló szólamot visznek színre („dialogi kus-
dramatikus” verstípus).

Ahogy már korábban is jeleztem, a kötet szerzői nem korlátozzák fi gyelmüket 
Nemes Nagy lírájára, sőt Bányai Tibor Márk dolgozatának középpontjában Pilinszky 
Apokrif és Kiss József Tüzek című versének összehasonlítása áll. Bányai az intertex-
tuális hatásokat vizsgálja lírapoétikai összefüggések és tematikus-motivikus jelleg-
zetességek felől közelítve, és körültekintően alapos elemzéseken keresztül amellett 
érvel, hogy „[a] két vers kapcsolata messze túllép a strófaszerkezeti és retorikai egye-
zéseken.” (304.) Kulcsár-Szabó Zoltán Nemes Nagy és Oravecz prózaverseit helyezi 
egymás mellé, tanulmánya egyúttal fontos műfajelméleti tanulságokkal is szolgál – 
annak ellenére is, hogy nem vet számot a prózavers és a prózaköltemény fogalmának 
dilemmájával.12 Tőle megszokottan fi gyelmes, poétikai és nyelvi tekintetben is pontos 
és aprólékos elemzéseiben Todorov nyomán abból indul ki, hogy a prózavers „ambi-
valenciákkal körülírható műfaj”, és azt vizsgálja, hogy milyen viszonyban áll a köznapi 
nyelvhasználat és a líraiság, és miként jelennek meg „a költői nyelv mibenlétéről alko-
tott víziók” a prózaversekben. „Ez persze nem azt jelenti – írja Kulcsár-Szabó –, hogy 
valamiféle nem-lírai kód után kellene kutatni az értelmezőnek, hanem sokkal inkább 
annak belátására kényszerít, hogy a prózaversben nincs elsődleges műfaji kód”. (177.) 
Tehát maga a prózavers műfaji kategóriája is elbizonytalanítja a próza és a líra között 
húzódó határokat. Kelemen Emese is ezt a témakört érinti, amikor Mészöly Film című 
regényét Nemes Nagy tárgyias versei és költészetfelfogása felől elemzi. Nemes Nagy 
véleménye meghatározó volt nemzedéke számára, így joggal merül fel a kérdés, hogy 
tárgyszemlélete mennyiben befolyásolta a hozzá közel álló prózaírók szövegeit, és ez 
mennyiben lehet hatással a prózafordulat után született regényekről alkotott értel-
mezéseinkre. Kelemen amellett érvel, hogy Mészöly Filmje – akárcsak Nemes Nagy 
De nézni, A látvány vagy Félgömb című versei – némafi lmekhez hasonlatos kivetítés, 
„hangtalan zsúfolódás”, amelyben a tárgyak a látás és a látvány által jutnak hangsúlyos 
szerephez. Mészöly regénye a kamerán keresztül az embereket is tárgyként kezeli, 
amit akár párhuzamba is állíthatnánk Mándy Iván vagy Vladimir Nabokov poétikai 
koncepciójával. Tamás Péter összehasonlító elemzése Mándy Tájak, az én tájaim című 
kötetét és Nabokov Áttetsző testek (Transparent Th ings) című kisregényét helyezi egy-
más mellé. Mándy és Nabokov szövegeiben az emberek „megtárgyiasulnak”,13 a tárgyak 
antropomorfi zálódnak, sőt Mándy novelláiban „[…] a tárgyak és helyek saját, egyéni 
atmoszférával rendelkeznek, amely valamilyen formában megőrzi a velük kapcsolatba 
került emberek világát”. (443.)

Bartal Mária Nemes Nagy verseit és P. Simon Attila Mészöly Az atléta halála 
című regényét elemző tanulmányai szemléletmódjukban közelítenek egymáshoz. 

12 Ehhez lásd Ősi János, Prózaköltemények a Nyugat korszakától 1989-ig, Bölcsészetdoktori disszertáció, 
ELTE BTK, 2005, 3–5., http://doktori.btk.elte.hu/lit/osi/disszertacio.pdf 

13 A tanulmány szerzője itt Tarján Tamást idézi: Darvasi Ferenc, Köztünk vagy. Beszélgetések Mándy 
Ivánról, Corvina, Budapest, 2015, 60.
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P. Simon azt vizsgálja, hogyan válik a testi tapasztalat nyelvivé, illetve a test az emlé-
kezet mimetikus médiumává. Noha a sporttörténeti kontextust is bevonja, megkö-
zelítését nemcsak a sportra korlátozza, hanem Bagi Zsolt A körülírás című Nádas-
monográfi ájának gondolatait is visszhangozva egyúttal interszubjektív viszonyok 
alkotóelemeként is értelmezi,14 elemzésében pedig kitér a testi érzékelés és az asszocia-
tív emlékezés identitásformáló hatására is. Bartal – többek között Jean-Luc Nancy 
és Maurice Merleau-Ponty szövegeire hivatkozva – fenomenológiai és hermeneutikai 
irányultsággal közelít a versek testábrázolásaihoz: nemcsak azzal foglalkozik, hogy 
a szöveg milyen poétikai eszközökkel ábrázolja a testi fájdalmakat és a mozgást, ha-
nem azzal is, hogy milyen hatást gyakorol mindez a befogadóra, vagyis miként szo ma-
tizálódik az olvasás folyamata. A szerző ezúttal is szemfüles értelmezőnek bizonyul. 
Tanulmányában – amely egyébként egy nagyobb kutatásba ágyazódik – Nemes 
Nagy Hasonlat és Lázár című verseinek értelmezésére koncentrál, érzékeny, szöveg-
központú elemzéseit fi nom arányérzékkel támogatja meg elméleti vonatkozásokkal. 
„A vers hatásmechanizmusának integráns része – írja Bartal a Hasonlat című verssel 
kapcsolatban – a befogadóban a (fel)olvasás során érzékelt […] ingerek (artikulációs 
botlások, enjambement-ok, metrikai törés stb.) nyomán előhívott individuális testi 
emlék újraaktiválódása”. (205.)

Vásári Melinda az érzékletek leírhatóságának és az atmoszféra megragadható-
ságának problémáján keresztül Kelemen Emese, P. Simon Attila és Tamás Péter 
gondolataival is párbeszédbe lép. Tanulmányában Ottlik regényeinek atmoszférate-
remtő eszközeit és a Mészöly-esszékben kirajzolódó atmoszféra-koncepciót vizsgálja. 
Kérdése, hogy a megragadhatatlan megragadására irányuló törekvés milyen médiu-
mokon keresztül valósul meg a szövegekben. Egyik példája Medve, aki a Budában 
a matematika nyelvén fogalmazza meg az elbeszélhetőség problémáját. A heisenbergi 
határozatlansági reláció ottliki képlete szerint az epszilonhoz közelítve, a leírás pon-
tosításával valójában egyre távolabb kerülünk a pontosságtól. Más szavakkal – ahogy 
azt Mészöly az utalásról szólva megfogalmazza – a pontatlansággal olyan pontosságra 
mutatunk rá, ami megnevezhetetlen.15

A kiadvány mindazonáltal nemcsak elméleti, de fi lológiai szempontból is értékes, 
minthogy kritikai igényű szövegközlések is helyet kaptak benne. Hernádi Mária és 
Urbanik Tímea gazdag jegyzetapparátussal ellátott munkája Nemes Nagy Ágnes, 
Lengyel Balázs, Mészöly Miklós és Polcz Alaine „négykezes” levélváltásaiból ad közre 
részleteket, amelyek egyfelől „az újholdas szellemi műhely” működéséről, másfelől 
pedig „egy élethossziglan tartó barátságról” tesznek tanúbizonyságot. Hasonlóan 
fontos Darvasi Ferenc szövegközlése, amely Mándy Iván és fordítója, John Batki leve-
lezéseiből válogat. Batki magyar származású költő, író és műfordító, aki családjával 
1956 őszén emigrált Amerikába. Mándyt először 1987-ben kereste fel, hogy hozzá-

14 Vö. Bagi Zsolt, A körülírás. Nádas Péter: Emlékiratok könyve, Jelenkor, Pécs, 2005, 40–48.
15 Vásári a következő szöveghelyet idézi: „Az utalás mai funkciója: pontatlansággal rámutatni olyan 

pon tosságra, ami megnevezhetetlen – pontosan megadott elemek pontatlan kapcsolatba hozásával 
rámu tatni a megnevezhetetlen pontosságra.” Mészöly Miklós, Realizmus – nem-realizmus = U., 
A pille magánya, Jelenkor, Pécs, 1989, 73.

járulását kérje az Önéletrajz című novella angolra fordításához, ezt követően pedig 
nyolc éven át leveleztek egymással, többször találkoztak is. A levelekből az tűnik ki, 
hogy szoros barátság fonódott közöttük. A levélközlések mellett Z. Urbán Péter 
Lakatos István költészetével foglalkozó munkája is inkább tekinthető egyfajta kritikai 
kiadásnak, mint tanulmánynak: a szerző viszonylag hosszasan értekezik Lakatos 
elveiről verseinek kiadásával kapcsolatban, illetve fi lológiai pontossággal tárja fel az 
első kötet előzményeit és mutatja be a kötetterveket.

Kelevéz Ágnes tanulmánya, amely Nemes Nagy sokáig publikálatlan Babits szer-
kesztő úr című drámájának16 keletkezéstörténetét veszi szemügyre, szintén irodalom-
történeti jelentőségű, bár a szerző egyúttal a szöveg rendkívül alapos dramaturgiai 
elemzését is adja. Kelevéz amellett foglal állást, hogy Nemes Nagy drámája „látvá-
nyos cáfolata” a Babits személyével szemben alakuló kritikai narratívának. A költőnő 
„[…] nem hagyományos értelemben vett életrajzi drámát akar írni, amely kész él-
ményeket közvetít, nem érzelmi azonosulást akar elérni, hanem a közönség aktív, 
kritikusan fi gyelő részvételét akarja előhívni.” (85.)

A tanulmánygyűjtemény nem csak irodalomtörténeti vonatkozásokban tekinthető 
sokoldalúnak. Könyü Árpád fi lmtörténetileg releváns írása az újholdasok (Gyárfás 
Miklós, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Pilinszky János) és fi lmrendezők koproduk-
cióit mutatja be. Az egyes fi lmek rövid elemzéseit a téma kultúrpolitikai hátterének 
ismertetése kíséri. Zeke Zsuzsanna a konferenciával egy időben szervezett kamara-
kiállításról szóló összefoglalója elsősorban tárgytörténeti és fi lológiai kutatások szá-
mára adhat támpontokat. A kiállítás anyagát a konferencia előadásaihoz igazodva 
válogatták, így illusztrációként szolgálhatott a tudományos ülésszakon elhangzottak-
hoz – ahogy a konferenciakötet végén a kiállításról, illetve az ott bemutatott tárgyak-
ról készült fotók szolgálnak illusztrációként a kötetben közölt tanulmányokhoz. 
A tárlókban helyet kapott sok más mellett a Kelevéz Ágnes tanulmányában elemzett 
Babits szerkesztő úr című Nemes Nagy-dráma autográf bejegyzésekkel ellátott gépira-
tának másolata, a költőnő rajza Mészöly Miklósról, Lengyel Balázs írógépe, Lakatos 
István iskolai bizonyítványa, illetve Ottlik Géza szemüvege, és más személyes tár-
gyak, fényképek is.

Nemes Nagy befogadástörténete bőséges és szempontgazdag, a korabeli visszhang-
tól egészen a jelenkori tudományos diskurzusig. Lengyel Valéria monográfi ájának az 
ún. spatial turn szemléletmódja felőli megközelítése például kifejezetten innovatívnak 
mondható.17 Akár az is jelzésértékű lehet, hogy Bárdos László – aki a konferencia 
előtt hunyt el megrendítő váratlansággal, és akiről az előszó röviden meg is emlékezik 
– két Nemes Nagy költészetével foglalkozó esszét is újraközölt 2016-os A célravezető 
eltévedés című könyvében.18 Az újabb kötet annak ellenére is komoly anyaggal gazda-

16 A drámát a Leírás és értelmezés című kötetben adták közre: Nemes Nagy Ágnes, Babits szerkesztő úr, 
közr., jegyz. Kelevéz Ágnes = Leírás és értelmezés, 137–233.

17 Lengyel Valéria, Elfordított látóhatár. A poétikai tér Nemes Nagy Ágnes költészetében, L’Harmattan, 
Budapest, 2015, 9–12.

18 Bárdos László, A célravezető eltévedés. Tanulmányok a magyar lírai modernségről, Tipp-Cult, Budapest, 
2016.
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gítja Nemes Nagy Ágnes és az újholdasok recepcióját, hogy – Lakatos Istvánt vagy 
Mándy Ivánt leszámítva – egyáltalán nem esik szó olyan, tudományos szempont-
ból ugyancsak elhanyagolt költőkről, írókról, mint Lator László, Rába György vagy 
Vas István.

(Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 2017.)

SZENTESI ZSOLT

Új horizontok felé – 
egy megkerülhetetlen alapkönyv
Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái, szerk. Kulcsár Szabó Ernő 
– Kulcsár-Szabó Zoltán – Lénárt Tamás

Bár nincs igazán távlatunk ahhoz, hogy az összegzés bizonyosságát vindikáló és pers-
pektivikusságát megcélzó kijelentéseket tegyünk, de talán nem tévedünk nagyot azon 
tudományfi lozófi ai és -történeti feltevésünkkel, hogy az ezredforduló tájékára illúzió-
nak tűnik a tiszta diszciplinaritás és művelhetősége. Amint erre már a természettu-
domány művelői is utaltak, a matematika vagy a fi zika sem funkcionálhat kizárólag 
szaktudományként, vizsgálódásainak kell, hogy legyen egyfajta antropológiai hori-
zontja. Ha a korábban abszolút deszubjektivizáltnak, dezantropomorfnak vélelmezett 
természettudományok kapcsán eff éle felvetések fogalmazódnak meg, akkor miféle 
konklúziókhoz, új szemléletmódokhoz, vizsgálati aspektusokhoz juthatnak el a tár sa-
dalomtudományok vagy a művészettudományok új horizontok felé tájékozódó szak-
emberei? S ehhez járulnak még azon kutatások, melyek legfeljebb néhány évtizedes 
múltra tekintenek vissza, mint a diszkurzus-, illetve kommunikációelmélet, a média-
tudomány, a kulturális antropológia, a kognitív nyelvészet és pszichológia, az öko-
lógia, a cultural studies különböző ágai, vagy a különféle episztémétörténeti teóriák 
revelatív megállapításai. Ezek azért tudtak ösztönzőleg hatni, sőt új távlatokat nyitni 
a művészettudományok számára (is), mert az ezredfordulóra teljeséggel elfogadott, 
sőt elvárt lett tudományfi lozófi ailag az interdiszciplinaritás, aminek gyökerei leginkább 
a 20. század második felére nyúlnak vissza. Az irodalomelmélet egyik ága, a mű nem- 
és műfajelmélet sem maradt érintetlen az új horizontokat nyitó vizsgálati módszerek 
és gondolkodási modellek hatásaitól. Még akkor is igaz ez, ha kötetünk Előszavában 
ez olvasható: „A líra elmélete talán egyike azoknak az irodalomtudományos tárgyterü-
leteknek, amelyek – némi túlzással fogalmazva – a legtovább maradtak érintetlenek 
az 1980-as–1990-es évektől kezdve több hullámban begyűrűző kultúratudományos 
fordulattól”. (9.) Ennek megfelelően a könyvben (melynek szerzői az MTA-ELTE 
Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportjához kapcsolódnak) azon tudomány-
történeti és -elméleti belátások igen termékeny továbbgondolása játssza a legfőbb ösz-
tönző szerepet, melyek ezen újabb diszciplínák forrásvidékéről származó kihívások 
felől érkeztek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a felhasznált szakirodalom jobbára 
nyolc-tíz éves távlatban keletkezett, sőt gyakori, hogy a tanulmányírók két-három éve 
napvilágot látott, elsősorban idegen nyelvű szakszövegekre támaszkodnak, azokból 
idéznek, és ez jelzi, hogy a szerzők imponáló otthonossággal mozognak a legfrissebb 


