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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 
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eredményeket felvonultató, akár idegen nyelvű szakirodalmak gazdag termésű ter-
ritóriumán.

A kötetnyitó Agócs Péter-tanulmány (Hagyományteremtés, intertextualitás és mű faj 
Pindaros kardal-lírájában) rögvest azt példázza, hogy az újabb irodalomtudományos 
szemléletek és kérdéshorizontok nemcsak bármely időszakban létrehozott irodalmi 
alkotásból képesek új válaszok kinyerésére, de az akár 2500 éves múltra visszate-
kintő retorikai, poétikai munkák is új dimenziókat feltárva szólalnak meg. A szerző 
a kardal műfajának alakulástörténetét egyszerre vázolja fel antropológiai és antro-
potörténeti horizontból, arra keresve elsősorban a választ, mi volt ezek kulturális 
szerepe, funkciója s mik lettek ebből következő poétikai specifi kumaik. Az erőteljes 
emberi vonatkozásokkal bíró kulturális rendszervizsgálatba ágyazott műfajrep re-
zentáció így egyszerre nyer diakrón és szinkrón aspektust. Hangsúlyossá lesz, hogy 
„a műfajokat az ünnepekben való gyökerezettségük és az előadás kontextusai hatá-
rozták meg” (26.), és hogy ez az okkazionalitás idővel normativitássá szilárdult. Ezzel 
párhuzamosan médiumelméleti, illetve medialitástörténeti szempontból az előadás-
szerűségről és az azzal párhuzamos élőzeneiségről, illetőleg a szintén meghatározó 
táncjellegről az írásbeliségre helyeződött át a hangsúly. Már csak azért is, mert a fény-
korban gyakori volt, hogy a városok műveket (például epinikionokat, győzelmi ódá-
kat) rendeltek neves szerzőktől, akik már lejegyzetten adták át/elő műveiket. Vagyis 
létrejött a szöveg mint önálló esztétikai tárgy. (28.) Ez pedig éppúgy lehetővé tette 
a kanonizálódás folyamatát, mint azt, hogy időben és térben kiteljesedjék, kitáguljon 
a művek oktató-nevelő, azaz valamiféle kognitív-episztemológiai funkciója. A tanul-
mány arra is rámutat: az egyes alkotások generalizálódnak és totalizálódnak a műfajjá 
szilárdulás során, és hogy e létrejövő műfajok miképp hatottak/hatnak vissza a meg szü-
lető műegyedekre, prezentálva ezzel mű és műfaj komplementaritásának genealó giá-
ját. Sőt alkotás és tárgyának sajátos egymásra hatásaként szól Agócs arról is, hogy az 
istenek által az olümpiákon győzelemre segített versenyzők halhatatlanságát a dalba 
foglalás csak fokozta, és ez egyúttal a dal, az alkotás halhatatlanságának is zálogává lett.

Ferenczi Attila szövege (Horatius a költészet hasznáról), a római szerző ismert mű-
vét, az Ars poeticát járja körül új aspektusból. A charis, a ’megbecsüléssel teli hálás 
gondolat’ mint ihletforrás s egyúttal elérendő cél itt is fontos szerepet kap, akárcsak 
a doxa, a hírnév. Már csak azért is, mert az antropológiai horizont beléptetésével ész-
lelhető, hogy „a gondosan ápolt közösségi emlékezet a jelen harmóniájának a záloga”. 
(273.) A költő egyszerre ihletett vates és megrendelést teljesítő „pénzen megfi zetett 
munkás”. (274.) Ferenczi arra is utal, mi a jelentősége a horatiusi szóhasználatban 
a poeta és a vates eltérő alkalmazásának, kiemelve az utóbbi transzcendens allúzióit, 
valamint azt, hogy a költészet az istenekhez fordulás, a preces (’a kérés folyamata, esz-
köze és tárgya’) eszköze is egyúttal, vagyis a szokványos társadalmi hasznosságon 
túlnövő jelentőséggel is bír. Konklúziójában Ferenczi a horatiusi költő- és költészet-
felfogás eredetiségére mutat rá: az alkotás „lelkesülten öntudatos, a költészetet a nyelv 
és a kultúra egészével azonosító, a költő szerepét és személyét a metafi zikai világhoz 
kapcsoló poétikai vallomás […]”. (282.)

Simon Attila Platón és az enthusiasmos médiapolitikája című írásában a görög szer-
ző munkássága egyik szegmensének az újraértelmezésére vállalkozik. Elsősorban az 
Ión című dialógus kapcsán mutat rá: a költői tudás isteni inspiráció eredményeként 
manifesztálódik. A címben szereplő görög kifejezés alapos etimológiai, szemantikai, 
stilisztikai és retorikai körüljárásával értelmezi a szerző a platóni gondolatmenetet, 
és egyúttal azt a sajátos ambivalens szemléletet, amely egyszerre utasítja el az ideák 
konkretizációjának konkretizációját (vagyis a művészetet), és tartja szükségesnek 
(szükséges rossznak?) azt a jó és hűséges polgárok kineveléséhez. Különöst annak 
fényében érdemes ezt végiggondolnunk, hogy ha a művészet, a művészi képesség az 
istenektől eredeztethető (olyannyira, hogy a szerző „nem egy origo, hanem egy me-
dium, egy metaxy” [414.]), akkor miért haszontalan és felesleges annak megalkotódó 
produktuma, és miért űzendők ki esetenként a városból egyes költők, rhapsódosok, 
táncosok? Az isten–költő–rhapsódos-viszonyt Simon Attila egyfajta instru men ta-
li zálódásként és egyúttal mediatizálódásként szemléli, melynek során a hangadás, 
a hangzó közvetítés „mágneses vonzerőt vagy »hipnotikus erőt«” (416.) közvetít egye-
bek mellett a szintén médiumszerűségként elénk tűnő ritmus, illetve ritmikus mozgás 
révén. Mindez pedig a befogadás aktusában a (Platón által kárhoztatott) aff ektív át-
élésbe való alámerülést (418.) eredményezi, azaz az alkotói enthusiasmos a befogadói 
enthusiasmos kiváltója lesz. A gondolatmenet pedig ott nyer kulturális antropológiai 
horizontot, hogy mindez a politikai instrumentalizálódás jelenségköre felé nyílik meg, 
lévén, hogy „a recitált vagy énekelt költészet volt az elsődleges médiuma a politikai, 
erkölcsi és társadalmi eszmék – történetírás, fi lozófi a, tudomány […] – elterjeszté-
sének”. (420.)

Tamás Ábel írása (Fekete négyzet. Catullus 51.8 megszakadó hangjáról), a római költő 
51. carmenjének hiányzó nyolcadik soráról értekezik. Többekkel egyetértő véleménye 
szerinte e lacuna szándékolt, és az ezen intencionalizáltságból fakadó „performatív 
hiátus” (437.) jelentésességét igyekszik feltárni fi lológiai, illetve költészettörténeti 
adalékokat felvonultatva. Feltevése szerint a sorhiány oka az aposiópésis jelensége 
felől interpretálható, vagyis valamiféle heves érzelmi állapot áll a háttérben, és eszerint 
Catullus írásba, a szöveg materialitásába, azaz a vizuális síkba fordítja át hangjának 
elnémulását. Így lesz a hiány „szervesebb része a költeménynek, mint egy mégoly si-
keres interpoláció […]”. (447.)

Eisemann György tanulmánya (A „létezés poézise” Arany János lírájában) nagy 
líri kusunk romantikáról részlegesen leváló természetszemléletét, „tájköltészetét” elemzi 
a költő nyelvfelfogásán és -szemléletén, illetve a versszövegek materialitásának és 
im materialitásának aspektusán keresztül. Az antropomorf-perceptuális szemlélet-
módon túllépve Arany, pontosabban a versszubjektum „[f]eladja mértékadó helyzetét, 
alanyiságából kiinduló létformáját, énközpontúan szubjektív igényeit, önmeghatározó 
illúzióit, humanisztikus célkitűzéseit és követelésit, hogy világát […] adományként 
gondolja el”. (149.) Ilyen értelemben nem elsősorban teremti a látványt (szemben 
a romantikus poézissel), de annak létmódját felismerve e létmóduszt tárja elénk – ön-
magára is vonatkoztatva (ám az alanyi beszéd részleges kitörlődésével, illetve neg-
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ligálódásával párhuzamosan). Ekkor már „egy másik nyelvhasználat távlata nyílik fel, 
újjáteremtve kép és gondolat vonatkozását”. (153.)

A több szempontból is releváns, helyenként revelatív elemzéséket és megállapí-
tásokat tartalmazó Verskultúrák-kötet egyik leginkább gondolatgazdag és gondolat-
ébresztő tanulmánya Kulcsár Szabó Ernőé (Honnan és hová? Az „önmegszólító” vers 
távlatváltozása a kései modernség korszakküszöbén). A rövid, az irodalmi mű ontoló-
giájára (is) vonatkoz(tathat)ó nyelvelméleti bevezető után az esztétizáló modernség 
század eleji lírikusainak (elsősorban Kosztolányinak) a beszédszerep és a nyelvi meg-
alkotódás felőli értelmezéséről olvashatunk. A tanulmány szerzője kiemeli, hogy épp 
Kosztolányi és szövegei példázzák karakteresen, hogy a fi nomra kidolgozott, cizellált 
nyelvi és szcenikai sík egy erőteljes személyességgel összekapcsolódva már a húszas 
évek végétől többször is „elbillen”, sokszorosan átalakul. Kosztolányi Ha negyven-
éves… című versének beható, részletes, több aspektusú, intertextuális vonatkozásokat 
is mozgósító interpretációja meggondolkodtatóan tárja elénk a versben lejegyzett 
„testi-materiális” jeleket és azok sokrétű szemantikumát. Utóbbit annak ellenére, 
hogy látszólag kifejezetten hiányzik a „mondandó”, lévén, hogy „a kimondottak gon-
dolati-tartalmi relevanciája a közlés szemantikai nullfokához közelít”. (163.) Ám épp 
e látszólag redukált, kiüresített, negligált jelentéssík mögött képzik meg a materiális 
vonatkozások, illetőleg a narratív dikció a tanulmányban nagy erudícióval kifejtett 
mögöttes jelentéseket. Azon szemantikumot, amely épp a nem-történések hátterében 
meghúzódó, s (látszólag azok ellenében) mégiscsak létrejövő esztétikai értékesség 
felszikrázása nyomán épül(het) fel bennünk. Ebből is következik, hogy a mű több 
és más, mint az ekkoriban (is) oly gyakori hangulatlíra szokványos szövegei. Annál is 
inkább, mert a vers „a külső megfi gyelés és a belső érzékelés poétikailag el nem vá-
lasztott terének különös köztességében” (168.) mozog, amelyben a testi bizonyosság 
és a lelki-tudati bizonytalanság feloldhatatlan kettőssége is benne rejlik – szoronga-
tottságot, fenyegetettséget és feszültséget indukálva az énben. Mindemögött ott van 
az „elháríthatatlan vég” tragikus szükségszerűsége is, ami tovább fokozza a fent emlí-
tett diszpozicionáltságot. A tanulmány lezárása pedig líraperiodizációs konklúziók-
hoz is eljutva a korszakküszöb fogalmát és jelenségkörét boncolgatva tud általánosabb 
következtetéseket levonni a magyar líra ekkori és későbbi hagyománytörténését ille-
tően – még távlatosabbá téve a szöveg gondolati ívét.

József Attila Téli éjszaka című költeménye hiába az életmű egyik elismerten cent-
rális darabja, Tamás Attila csaknem félévszázados (de azóta is releváns megállapítá-
sokat tartalmazó) elemzésén túl meglehetősen kevés interpretációja született. Lőrincz 
Csongor tanulmánya (A ritmus némasága? József Attila: Téli éjszaka) elején meggon-
dolkodtató módon szól a vers azon sajátlagos kettősségéről, amit a művet nyitó erő-
teljes performatív (ön)felszólítás szubjektivizáló gesztusa és a költemény további/
későbbi részeinek deszubjektivizáló technikái közt fennálló oppozíció képez meg – 
részletesen elemezve e dichotómia által kibomló jelentéspotenciált. Lőrincz centrális 
szerepűnek mutatja a „mérés” tevékenységét (lásd a verszárlatot!), melyet a mű kiemelt 
„önreprezentációs metaforájának” tart. (319.) Igen elgondolkodtató és termékeny meg-
közelítés a tanulmányban a különböző mediális partikulák feltérképezése, szám-

bavétele és ezek szemantikumkonstitutív szerepének feltárása. (Ezek közül például 
a ritmus, önrefl exív módon, több helyütt is autopoetikus illetve autotelikus vonatko-
zási pontokkal is rendelkezik.) A különféle percepciós síkok egymásba való áttűnése 
illetve egyediesített jelenléte ismét csak a szemantikum „mögöttes”, „nem nyilvánvaló” 
megképződésének zálogaiként tűnnek elénk az elemzésben. A tanulmány felhívja 
a fi gyelmet az időben lét és az időn kívüliség permanens ambivalenciájára a költe-
ményben – aminek természetesen ismét csak lényegi konzekvenciái lesznek a jelenté-
sességet illetően. Annál is inkább, mert a mediális és a temporális síkokat vizsgáló 
szemlélet összekapcsolása ismét csak releváns következtetésekhez képes eljuttatni az 
elemzőt: a mediális struktúramozzanatok „[…] lét és nemlét kölcsönös érintkezéseire 
utaltak vissza, érzéki és nem-érzéki eff ektusok, látás és sötétség, hang és némaság 
között különös intenzitást szabadítva fel […]” (332.); és ezek egy része már a „nyelven 
túliba” fut bele, melynek eszközjellege részlegesen amúgy is felfüggesztődött.

A Pilinszky-életmű jelentős alkotása áll Lénárt Tamás tanulmányának (Vetített 
kép és kockacsend. Pilinszky János: Ravensbrücki passió) a középpontjában, amelyet 
a technikai képek elméletének problematikája felől közelít meg a tanulmány szer-
zője a háború utáni későmodern líra néhány jellegadó vonásának felmutatásával. 
E gondolatkörhöz és megközelítési módhoz elsősorban a költemény fi lm- és fény-
képszerűsége vezette a tanulmányírót. A műben a közvetlen látványelemként feltűnő 
motívumok valójában egy látomás „képkockáiként” projektálódnak elénk, egyúttal 
„a humán és az inhumán közötti átmenetet” (367.), „az elhallgatás utáni megszólalás 
para do xo  nát” (369.) is megjelenítve. Mindez pedig egy olyan fotográfi aként áll előt-
tünk, amely temporalitás és atemporalitás metszéspontján helyezkedik el, mintegy 
benne az időben, de túl is azon.

Pataki Viktor Oravecz Imre egyik kései kulcsművét helyezi tanulmányának cent-
rumába (A retorikai képek emlékezete. Emlékezet, időszembesítés és hangoltság Oravecz 
Imre Halászóember című kötetében), elsősorban az emlékezés és felejtés kettőssége, 
illetve az időszembesítés problematikája felől vizsgálva a kötetet. Feltevése szerint nem 
egyszerű múltidézésre épül a mű mnemotechnikai struktúrája, hanem „a múltbéli 
és jelenbeli én pozíciójának kiasztikus viszonyában képződik meg”. (204.) A gram-
matikai, retorikai és poétikai elemeket, a metrikát és a modalitást vizsgálva jut el az 
idő- és értékszembesítés kérdéskörének elemzésén át a tanulmányíró a konklúzióig: 
nemcsak a múlt, de az emlékezés archiváló óhaja is uralhatatlan, és részleges vaksággal 
bolyongunk az atemporalitás labirintusában, mivel annak szokványos, bevett logikai 
linearitása már abszolút alinearitássá vált, és ez – egyebek mellett – „a saját emlék 
idegenségével szembesít”. (211.) A haláltudat mellett ez teszi még tragikusabbá az én 
szituáltságát: már az emlék(ezés) sem az enyém, külsővé lett, részlegesen levált rólam, 
és ez az önmegértés lehetőségét is részlegesen le- illetve kizárja.

 KAF költészetének egyik szegmensét dolgozza fel Mészáros Márton Az implicit 
pátosz formulái Kovács András Ferenc „Krisztinka-ciklusában” című tanulmánya – első-
sorban a patetikusság aff ektív és modális összetevői/struktúrái felől. Mészáros ponto-
san tárja föl a Kys maghyar nyelw: emleec című vers mind a mediális, mind a gramma-
tikai-retorikai-tropologikus megalkotottságából következő jelentésmezőit – túllépve 
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az eddigi értelmezések elfogadható, de leegyszerűsítő, a szemantikai síkokat rövidre 
záró megállapításain. A Lear király Cordeliához című vers kapcsán a pátosz többirányú, 
többaspektusú felfejtésén át tudja elénk tárni a szöveg sokszorosan rétegzett poétikai 
és modális megoldásait, és az ezek mögött felnyíló jelentésstruktúrákat.

Tolcsvai Nagy Gábor a szubjektivizáció vers- és szubjektumképző jelenségkörét 
vizsgálja (Szubjektivizáció és az episztemikus lehorgonyzás felfüggesztése. Egy lírai beszéd-
mód poétikája) abból kiindulva, hogy „[e]bben a helyzetben valaki beszél, de mintha 
nem beszélne senki: a nyelv egy szélső helyzete alakul ekkor ki, a performancia önma-
gát felszámolja vagy teljes mértékben háttérbe helyezi, ugyanakkor a nyelvi cselekvő 
mégis jelen van, mintegy nem cselekvőként”. (338.) A felvezetés is jelzi: ez a megkö-
zelítésmód igen termékeny, hisz a 20. századi későmodern líra egy meglehetősen 
gyakori beszélője jön így létre, és e szubjektumképző eljárásnak igen jellegzetes kö-
vetkezményei lesznek a művek grammatikai, retorikai és stilisztikai-tropológiai, sőt 
temporális vagy éppen a konceptualizáltság aspektusaiban. Emellett e szubjektivi-
zációnak nevezett jelenség szinte automatikusan hozza magával a verstényezők és 
a motivika objektivizációját, ami távolról egyfelől a tárgyiasság jelenségkörével mond-
ható analógnak, másfelől pedig a szöveg és a beszélő kisebb-nagyobb mérvű narra-
tivizálódásával.

Tárgyalt könyvünk Kulcsár Szabó Ernő és Lőrincz Csongor tanulmányai mellett 
legfontosabb írása Kulcsár-Szabó Zoltán Író gépek című szövege. Kiindulópontja az 
a kittleri gondolatmenet, melynek centrumában az írógép megjelenése áll, ami a papír 
„fehér morajlásának” felerősödését hozta magával, valamint kéz és betű szétválását. 
A(z) (író)gép az írás folyamatát technicizálva a nyelvhasználat transzformációját ille-
tőleg modulációját hozta magával, és egyúttal egy mediális váltást is: „Kosztolányi 
gépírókisasszonya […] elnémítja a költő hangzó […] szavait, […] s az elhangzó emberi 
szavak írásos formában élnek tovább […]”. (482.) Ugyanakkor a gép hozzá is képes 
adni a valamiféle esztétikai kompenzációként a létesülő, beíródó szöveghez valamit, 
amit a kézírás és az élőszó nem. Ennek meggyőző, esetenként reveláló erejű példái és 
egyúttal megvilágosító magyarázatai következnek Tandori több alkotását beidézve. 
A gondolatmenet a költő 1991-es Koppar köldüs című kötetének interpretálásában 
kulminál, rámutatva mind az alkotói munkafolyamat, a techné, mind a minden „for-
mai” látszólagosság ellenére nem posztmodern, hanem későmodern módon megkép-
ződő én(ek) művészet- és létszemléleti horizontjaira. Egyúttal azt is kifejtve: e nyelv 
egyszerre uralt és uralhatatlan, mert sajátlagos, specifi kus szabályrendszere van, mely 
emellett permanens szabálynélküliségként is kinyilvánítja önmagát, a racionalitás és 
a véletlenszerűség kereszteződési pontján állva és funkcionálva. A tanulmányíró to-
vábbi Kukorelly Endrétől, Papp Tibortól vagy Borbély Szilárdtól vett citátumai pedig 
egyrészt a folytathatóság felmutatását célozzák, másrészt azt a termékeny hatást, amit 
Tandori „írógép-versei” gyakoroltak a magyar líra hagyománytörténésére.

Balogh Gergő Németh G. Béla annak idején revelatív hatású tanulmányát (Az 
önmegszólító verstípusról) gondolja újra Igazságosság és eticitás a költői nyelvben című 
írásában. A performativitás és a medialitás felőli „visszaolvasás” által tud a szerző 
rámutatni arra, hogy e versek nyelvében a performatívból a kognitívba való átmenet 

fi gyelhető meg, ami a didaxis felerősödését hozza magával. (189.) Ugyanezen vizsgá-
lati aspektus révén – beléptetve a beszédaktus-elméletet is – az igaz(ságosság) kér-
désköréhez jut el a tanulmány írója, amennyiben kijelenti: „[h]a a performatívum az 
igazságosság lehetőségét jelenti, akkor az aff ormatívum az igazságosság lehetőségének 
ígérete”. (198.) Így lesz az irodalom „az igazságosság lehetőségének legnagyobb ígé-
rete […]”. (201.)

Smid Róbert a német episztémé- és médiatörténész munkásságának feldolgozá-
sára vállalkozott (Birdlandtől Ladylandig – és vissza. A lírai hang archeológiája Friedrich 
Kittler életművében), elsősorban az oeuvre korszakainak különválasztására, illetve 
a pálya ívének bemutatására koncentrálva. A kittleri fogalomrendszerhez is kapcso-
lódva, annak elemeit az alakulástörténet bemutatására adaptálva a tanulmány kulcs-
fogalma a rekurzivitás. Smid szerint a tudós munkásságában már a kezdetektől 
közvetetten jelen van az az ókori görögség iránti orientáció és vonzódás, amely a pálya 
vége felé még erőteljesebbé válik. A tanulmány felhívja a fi gyelmet arra a fordulatra 
a kutató teóriájában illetve vizsgálati praxisában, amelynek lényege, hogy „a szellem 
vagy a képzés nem eredete a diskurzusnak, hanem maguk is az utóbbit működtető 
technikák révén létrejövő tényezők”. (527.) Némelyest az episztémék hatástörténeté-
nek analógiájára, miszerint nem a tudat vagy a képzés határozza meg az episz té mé-
ket, hanem azok befolyásolják, sőt determinálják látensen, közvetetten az előbbiek 
megképződését. Külön fi gyelmet érdemel a tanulmány szerint Kittler utolsó korsza-
ka, amikor Jimi Hendrix vagy a Pink Floyd zenéit (bár a recenzens szerint az utóbbi 
esetben nem igazán az együttes jelentős lemezeit alapul véve) elemezve jut újszerű 
következtetésekre; ez utóbbi esetében „a beszéd és a természet hangjai maradék nél kül 
hajlítódhatnak egymásba, közvetlen transzfert eredményezve […]”. (536.) Ez pedig 
azt a harmóniát realizálja, amely az ókori görögség idején valósult meg, s amit a ro-
mantika „hamis harmóniája” váltott le.

Molnár Gábor Tamás az ókor óta ismert és lényegi transzformációkon átesett 
ars poetica műfaját vizsgálja tanulmányában (Ars/poetica: a költőiségen kívül és belül. 
Poétikai vázlat a modern költészet önreprezentációs lehetőségeiről). A tradicionális defi -
níciók elősorolása és kommunikációelméletileg is pontosító értelmezése után Petőfi  
Sándor Dalaim és Arany János Vojtina ars poeticája kapcsán mutat rá a lényegi műfaj-
elméleti distinkciókra és parallelitásokra, hangsúlyozva az utóbbi költemény azon 
ambivalenciáját, mely a szatirikus-ironikus modalitásból következik (illetőleg azt adja). 
A részletező tropológiai vizsgálat pontosan mutat rá a versben rejlő kettősségek poé-
tikai megalkotódására illetve szemantikai funkciójára. József Attila és Kosztolányi 
Dezső kapcsán pedig azt is lényegileg járja körül, hogy az ars poeticában a nyelvi 
önmagára vonatkozás, az önreferencialitás következtében az önreprezentáció és az 
önmeghatározás közt párhuzam és ellentét egyaránt konstatálható, épp ezért a roman-
tika után eltűnőben lévő vallomásos jelleg visszahívódik, az újfajta modalitásokkal 
együtt újra beíródik több kései modernségbéli versbe.

Összegezve leszögezhető: a Verskultúrák nem egyszerűen hiánypótló kiadvány, de 
több esztendőre lényegileg határozza meg a líráról, és ezzel párhuzamosan termé-
szetesen a lírai alkotásokról (konkrétabban például azok interpretációs eljárásairól/
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technikáiról) való gondolkodás főbb irányait. Szűkebb szakmánkon, az irodalomtu-
dományon belül több tanulmánya is ezentúl megkerülhetetlennek látszik a magyar 
szakos diákok, de különösképpen a doktoranduszképzés hallgatói számára – ki- 
és megjelölve a legújabb egzaminációs horizontok és vizsgálati aspektusok legfőbb 
és minden szempontból igencsak termékeny, újszerű meglátások és eredmények so-
rával kecsegtető kérdésirányait.

(Ráció, Budapest, 2017.)
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A hazai könyvkiadásban úttörő vállalkozás célja, hogy megismertesse az 
olvasókat a médiaelmélet és a kultúratudomány legfontosabb jelenségeivel, 
fogalmaival, szerzőivel és műveivel. Az egységes szerkezetben megírt szócik-
kek átfogó áttekintést adnak a humántudományokban (és különösen az 
irodalomtudományban) az ezredforduló óta alapvető kultúra- és médiatu-
dományos paradigmáról. Ennek lényege, hogy (például) egy irodalmi 
szöveg elgondolhatatlan egyfelől az őt is meghatározó és általa is megha-
tározott kulturális összefüggésrendszer nélkül, másfelől anélkül, hogy fi -
gyelembe vennénk azokat a médiumokat, amelyek a szöveghez való hozzáfé-
résünket lehetővé teszik, s amelyek minket magunkat is meghatároznak. A 
kézikönyv az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport gondozásában 
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