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Pataki Viktor

Prózavers
mint „tabutörés”

A recepció jelentős része Oravecz 1972. szeptem-
berét a magyar szerelmi költészet hagyományával 
összefüggő olvasói elvárások megtöréseként inter-
pretálta.1 Ezt egyrészt az indokolhatta, hogy a kötet 
„prózaversei” váltakoztattak egy szerelmi csalódás 
történetéből eredő „tragikus modalitású” líranyelvet 
a szexualitás szubtilitásig vitt analízisének leírásaival 
(is). Ez magyarázhatja, hogy a kritikai fogadtatás „A 
szexualitás magyar költészeti nyelvének megalkotá-
saként” aposztrofálja Oravecz kötetét. Ilyen alapon 
lehet párhuzamot vonni az említett „törés” és a kö-
tetben szereplő textusok szintaktikai struktúráinak 
vizsgálata között. A szövegekre jellemző mondat-
alkotási stratégia, vagyis a körmondatok fokozá-
sos-ismétléses, valamint ellentétező-halasztásos 
szintaktikai egységei ugyanis nem teszik lehetővé a 
versszövegként való olvashatóságot. Így olyan szö-
vegekről beszélhetünk, melyek egy poétikailag ha-
gyományozott beszédmód és egy közhelyekkel élő 
beszélt nyelvi regiszter határán való „mozgásban” 
jöttek létre. Ezt a modális határhelyzetet emeli ki a 

„prózaversek” műfaji klasszifikálhatóságának nehéz-
sége, hiszen ez a poétikai gondolkodás önreflexiója 
számára már nem problémáktól mentes kategória. 
A „prózaversek” határozott, önálló műfaji jellege 
nem állapítható meg a műfaji határhelyzet miatt, 
mert a líra domináns kódja és a narrációs technikák, 
narratív effektusok ütközése kizárja annak lehetősé-
gét. Talán ez a kettős „határon mozgás” vezet oda, 
hogy az emlékezés processzusa – mely az Oravecz-
szövegekben talán a legdominánsabb strukturáló 
eljárás – csak nyomok „olvasására”, értelmezésére 
korlátozódhat, vagyis a jelölés folyamata nem talál-
hat biztos jelöltre.

Az 1972. szeptember kötetének szövegei retori-
kai-poétikai jegyeik alapján megmutathatják e „ha-
tárhelyzetben való mozgás” teljesítményét, mely a 
„prózaversek heterogén műfajiságának” értelmezé-
si, működési lehetőségeit szolgálhatja. ( Jelen írás 
csupán egy szöveg interpretációjával kísérli meg 
bemutatni a szövegek egy potenciális olvasási stra-
tégiáját).

„Arra, hogy bármit újraolvassak vagy még egy-
szer elővegyek, csak később kaptam rá, mikor az 
egyes lapok már reménytelenül összekeveredtek, 
és lehetetlen lett volna keletkezési sorrendet meg-
állapítani. De műgondról akkor még szó sem volt. 
Rájöttem viszont, hogy ennek az igénytelen rögtön-
zésnek is vannak bizonyos szabályai, melyeket nem 
hagyhatok figyelmen kívül. És hogy vállalnom kell a 
másik, a távollévő fél képviseletét is, és nem lehetek 
részrehajló, mert ha az vagyok, becsapom magam.”2  
Ez az 1972. szeptember előszavából származó idézet 
jól mutatja, hogy a kötet nyitóverse, a Kezdetben 
volt3 című szöveg, nem csak azért olvasható a többi 
textus tulajdonképpeni „előszavaként”, mert éppen 
az első helyet tölti be e „prózavers-kötetben”, hanem 
mert az „újraolvasás” során a kötet kompozíciójá-
nak kialakításában „lényeges” szerepet játszott „az 
összekeveredett lapok” újbóli, tudatos elrendezése. 
A szerzői intenció ekkor változik (ahogyan ez az 

1  Vö. Radnóti Sándor: Körmondatok a szexusról és szere-
lemről. In: Kortárs, 1988/7.

2  Oravecz Imre: 1972. szeptember. 6. p.
3  Oravecz Imre: I.m. 10. p.
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előszóban később olvasható is), ekkor válik „lehe-
tetlenné” a napló-írás „lehetősége”, azért, mert a „ke-
letkezési dátumot” már nem lehetett rekonstruálni. 
A Kezdetben volt szövege ezen kívül még címe és 
retorikai-szintaktikai struktúrája alapján a textusok 
olvasási módját is egyértelműen kijelöli. A szöveg 
első sorai látszólag megteremtik a „te” poétikai alak-
zatát, így az „én-te” beszédhelyzetet, valamint egy 
narratíva létrejöttéhez szükséges effektusokat is. Ezt 
a „teremtő aktust” a címbe írt biblikus allúzió4 is fo-
kozza, hiszen a „Kezdetben volt/ a te, volt az ott, volt 
az akkor, volt a kék égbolt, volt a napsütés...”5 kezdő-
sorok éppen a János evangéliumában olvasható le-
írást írják újra, így a szöveg az evangélium igehelyé-
nek parafrázisaként is olvasható. Ezt az értelmezési 
lehetőséget az evangélium szövegének szintaktikai 
szerveződésével való korrespondenciák, vagyis a 

kauzalitásra épülő mellérendelő szerkezetek, a fel-
sorolások és az alapvető idő-és térviszonyokat jelölő 
deixisek támasztják alá.

 A bibliai szövegben minden nyelvi jelölő az 
„Igét” jelöli, vagyis az a jelölési folyamat origójává és 
céljává is válik egyszerre. Tehát csak egyetlen biztos, 
„változatlan” jelölt van, ami kizárólag önmagát jelöli, 
nyelvet ad az „Ige” hirdetőjének, létrehozza entitá-
sait, szétszórja jelöltjeit azért, hogy önnön jelét újra 
és újra megalkossa. Ezzel szemben Oravecz szövege 
az „Ige – Isten” szubsztanciális ekvivalenciájának 
helyére a „te” alakzatát állítja. A „te” azonban nem 
rendelkezik konstans értékekkel, tulajdonnal, nem 
illeszthető sem „térbe”, sem „időbe”, elválik tőle min-
den – a beszédhelyzetben megalapozott pozícióján 
kívül.6 Ezt jól mutatja, hogy a „te” általánosan behe-
lyettesíthető szerkezete miatt, „tulajdonnév” nélkül, 
betöltetlen marad. A névadás folyamatának „ered-
ménye” és egy határozott referenciális olvasat lehe-
tősége is megtörik, ugyanis a katakrézis retorikai 
alakzata működteti a szöveget, a katakrézis generálja 
a névkeresési (nyelvkeresési) aktust, a „te” azonban 
nem vesz fel semmilyen jelölőt az „ő”-n kívül saját 
statikus inskripciójába. A névkeresés processzusa 
egy végtelen jelölési kényszert implikál, melyet a 
szöveg utolsó sora „a jövőből múlt lett, és kezdődött 
elölről az egész”7 jelez. Az egész folyamat működé-
sét azonban a temporalitás jelölésének látszólagos 
paradoxonja irányítja („volt a jövő”), hiszen ez váltja 
ki, hogy a felsorolt „értékek” a „veszteség” figurációit 
vehessék fel, valamint azt, hogy a „te jelenléte” a „te 
távollétébe” fordulhasson („teből ő, az ottból itt...”). 
Ezért nem jöhet létre egy koherens „te-konstrukció”, 
hiszen ez mindig csak egy „ő” distanciájába transz-
formálható.8 A változást a szöveg struktúrájának 
„mikro-szintjén” az készíti elő, hogy a grammatikai 
múlt idővel jelölt létige alakjának feltüntetése min-
den szintagmában benne van egészen a temporális 
változásig („volt a jövő”), majd attól a ponttól kezdve 
majdnem minden szintagmából hiányzik, egyedül 
az idő nyelvi jelölésének váltásakor változik maga 
az időviszony is („a jövőből múlt lett”). A nyelvi 
jelölés folyamatában azért marad el a „lett” befeje-
zett múlt idejű alak,9 mert a szöveg minden pozitív 
értékként tételezett fogalomnak a hiányát is jelöli, 

4  Vö. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és 
Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Min-
den ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 
Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világos-
sága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötét-
ség nem fogadta be azt.” majd a későbbi szöveghelyen: 
„És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk 
az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicső-
ségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” In 
(Szentírás, János 1:1-5, 14).

5  Oravecz Imre: I.m. 10. p.
6  Ezt a szöveg az evangélium szövegével ellentétben ex-

plicit megjelöli azzal, hogy az „ott”, az „akkor”, a „bá-
torság” stb. jelölőket határozottan elválasztja a „te”-től.

7  Uo. 10. p.
8 Kulcsár-Szabó Zoltán interpretációja teljesen más 

elemzési stratégiával jut el az „én-te” viszony tartha-
tatlanságához. In: Uő.: Oravecz Imre. Kalligram Kiadó, 
Pozsony, 1996. 132. p.

9  Ez az alak úgy ábrázol egy „jelen” állapotot, hogy a „le-
hetőség módozataival” való oppozíciót fenntartja, és 
emellett implikál egy „múlt” idejű állapotot, amihez 
képest a folyamat eredménye prezentálható. Hipo-
tézisem szerint ez főként az Oravecz-szövegekben a 
beszélő aspektusából mindig egy nem várt eredmény 
kifejezésére szolgál, mely az 1972. szeptemberben álta-
lában ironikus modalitásban valósul meg.
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egyrészt azért, hogy az értékvesztés folyamatának 
érzékelési idejét megnövelje, és párhuzamba állítsa 
a „teremtés” érzékelésének idejével. Másrészt, ezzel 
összefüggésben az idő percepciójának kétféle mód-
ját modellálja a szöveg: a textus első (az írásképet 
tekintve is rövidebb) fele, mely a „volt a jövő” értel-
mi-dinamikai töréspontig tart, a „lét” pozitív előjelű 
tartományait jelöli és nevezi meg; a textus második 
(írásképet tekintve hosszabb) fele az idő kimerevíté-
sét célozza (a nominális szintagmákkal), azért, hogy 
a „lét” negatív tartományait prezentálja.

Ez, a szöveg már említett „mikro-szintjén”, de 
egy „makro-szinten” is, főként a paralelizmusok ré-
vén egy strukturális kiazmust eredményez, mely a 
végletekig kitolt mellérendelés miatt egy mondaton 
belül marad. Ez a poétikai eljárás tematikailag és 
szintaktikailag egy dinamikus-statikus oppozíciót 
eredményez egy (mondaton, megnyilatkozáson) 
egységen belül. Ez az oppozíció így már nem enge-
di, hogy bibliai parafrázisként olvassuk a szöveget, 
ugyanis: egy textuson belül két „teremtéstörténet” 
integrálható egy hierarchikus viszonyba, ahol a „ne-
gatív történet” dominanciája idézi elő a temporális 
váltást. Tehát egy „negatív teremtéstörténet” idézi 
elő a „te” távollétének lehetőségét, az teszi lehetővé, 
hogy a „te” „ő”-be forduljon. Így a katakrézis végte-
len regresszióját kiváltó „jelölhetetlenség” és a tem-
poralitást megváltoztatni igyekvő „negatív teremtés-
történet” az idő „te” általi (illuzórikus) uralásának 
ikonikus jelölőjévé válik. Ez a jelölés azonban az em-
lített oppozíciók önkioltó aktusai miatt csak az „én” 
beszédének keretein belül marad, mert a „te” poéti-
kai alakzata és a két egymást kioltó "történet" csak az 
"én" emlékezésének figuratív teljesítményeként jön 
létre. Ezt a cím már inherensen magában hordozta, 
ugyanis az „Ige” jelöli a beszéd lehetőségét is, ami 
kezdetben a „te”-vel kapcsolódik össze. Ez azonban 
felveti azt a problémát, hogy az „én”-nek (legalább-
is „kezdetben”) önmagában nem, csak a „te”-vel 
való kapcsolat lehetősége után létezik hangja, mert 
az emlékezés folyamatában a „te”, a prosopopeia10 
alakzata által már „kezdetben” defigurálja az „én”-t 
és annak beszédét. Az „én” emlékezési processzusa 
a "te" emlékére irányul, így egy külsővé tett megőr-
zés (Gedächtnis) funkcióját tölti be, ez az „én” meg-

semmisítését a „te” „arcrongálásával” egyszerre viszi 
véghez.

A szövegek interpretációi – esetünkben a kötet 
első verse – alapján elmondható, hogy a nyom, az 
emlékezet és a töredékesség az 1972. szeptemberben 
nem csak tematikusan jelenik meg, hanem a kötet 
prózaverseinek szerkezetébe is hasonló módon író-
dik bele. Így az 1972. szeptember kétféle olvasási stra-
tégiát dolgoz ki egyszerre: egyrészt a líra domináns 
kódja miatt egy líraolvasásét, másrészt az „én” törté-
netmesélése nyomán egy narratívaként való olvasha-
tóságot. Így az „[...]emlékezés aktusa valamiképpen 
kettéhasad a „lírai” és „prózai” kódok kereszteződés-
ében.”11 A líraolvasás felől nézve, melynek alapvető 
művelete a prosopopeia alakzatában valósul meg, a 
kötet az emlékezés processzusát mint a nyelv interi-
orizációjának műveletét prezentálja, megmutatva ez-
zel a nyelv paradigmatikus szerveződését. A szövegek 
lírai „énje” önmaga hangját képzi meg egy perfor-
matív aktus révén, s az létesített „én” önmagát a „te” 
által szituálja. Így a dialógust a szöveg maga hozza 
létre, hiszen a „másikhoz” való odafordulást az „én” 
végzi. Ez azonban – amint a szövegek interpretáció 
mutatják – csak az „én” defigurálódásával történt 
meg, így az „én – te” viszony csak az aposztrofikus 
beszédhelyzet nyomaként jelenhet meg. Az „én” az 
emlékek interiorizációját végzi, az Erinnerung-típu-
sú emlékezésfolyamattal teremti meg a „másikat”, 
ezáltal azonban nem tudja magát „én”-ként mondani. 
Vagyis az „én”- nek vállalnia kell a „másik”, vagyis a 
„távollévő fél” képviseletét (hangját, beszédét) saját 
maga létrehozásához (ami az emlékezés feltétele). Ez 
szintén a személyes Erinnerung-típusú emlékezéssel 
jöhet csak létre, ami azonban így a „te” defigurálódá-
sát, az „én” önrombolását okozza egyszerre.  

Amennyiben narratív olvasással közelítünk a 
szövegekhez, úgy szintén a perszonális (a „te”-ről 
való) történetmondás meghiúsulását látjuk. A nar-
ratív kód egy kétirányú olvasást implikál, hiszen az 

10 De Man, Paul: Autobiography as De-facement In: Uő: 
The Rhetoric of Romanticism. Columbia University 
Press, New York, 1984. 77-79. pp.

11 Kulcsár-Szabó Zoltán: Metapoétika. Kalligram Ki-
adó, Bp. - Pozsony, 2007. 107. p.
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események prezentálását és az események (kauzali-
tás) létrehozását egyszerre írja elő.12 Ez a Gedächt-
nis-típusú emlékezéssel kapcsolható össze, hiszen 
az emlékezésről és az emlékezet létrehozásáról egy-
szerre van szó. Az „én” által megszólított „te” már a 
„versben” is eltörlésre van ítélve, míg a „próza” em-
lített narratív effektusai éppen ezt az aposztrophét és 
prosopopeiát lehetetlenítik el, ugyanis a „te” minden 
egyes emlékezési folyamatban más és más alakban 
jelenik meg. Ez az összes beszédszituáció destabili-
zálását idéző elő. „A mű retorikai szisztémája ebben 
az esetben az azonosítás tropológiai rendszerének 
defigurálódásában ragadható meg, s a történet el-
bizonytalanítása mint a narráció teljesítménye nem 
más, mint ennek a mozgásnak a szintagmatikus 
kiterjedése.”13 Kulcsár-Szabó Zoltán ezt Barbara 
Johnson elmélete kapcsán fogalmazza meg. Johnson 
alapvetően a prózaversek retorikai szerveződéséből 
indul ki, s Baudelaire verseit vizsgálva jut arra, hogy 
a defigurációs mozgás alkotja a prózaversek „vélt” 
műfaji kódját. 

Azonban ez a defigurációs mozgás nem közelít-
hető-e meg másfelől, másképpen?

A szövegekben működő retorikai alakzatok, 
főként a katakrézis és a prosopopeia egymás mű-
ködésének lehetetlenségéről tanúskodnak. Ez a két 
alakzat azonban valamiképp a „maszkadásban”, egy 
„prosopon” használatában közös történeti háttérrel 
rendelkezik, mely közös eredet anticipálja, hogy 
a két retorikai alakzat ellentétes és párhuzamos 
működése, mely egyszerre és egyaránt hat (egy fi-
guratív „szinuszgörbe” mintájára). A prosopopeia 
antropomorfizál, hiszen az arcadással, maszkterem-
téssel a derridai értelemben vett „tulajdonképpeni 
tulajdonnévhez” jut. Ezzel szemben a katakrézis 
dezantropomorfizál, működésében a jelölési folya-
mat szimulákrumokat vesz fel, melyek permanensen 
dekonstruálják az „én” „jelenlétet”, hiszen neveket 
ad a névtelennek, a hiány érzékelését stimulálja a 
folytonos névkereséssel, így önkényes mechaniz-

musa töredékességet vált ki. Az egymást feltételező 
és egymást kioltó struktúra így modellálhatja a „pró-
zaversek” mikro-szintjének működését. Ez makro-
szinten talán a modális határhelyzet és az emlékezés 
felől érthető meg. A kötetre végig jellemző ironikus 
modalitás egyáltalán nem véletlen, hiszen az irónia 
az emlékezeti retorika azon alakzata, mely a felejtés-
re emlékeztet, és azért utal egy múltra, hogy eltöröl-
je saját szerkezeti jellemzőjét: az előidejűségét. Ez a 
lírai kód múltra irányultságával kapcsolható össze, 
ugyanis a „távollévő líra” nyoma a „prózaversek-
ben” a pillanatnyi, pontszerű iróniával tökéletesen 
konvergál, míg az allegória elbeszélő jellegű, a „pró-
zaversek” narratív kódjának megfeleltethető. (Paul 
de Man szerint ugyanis mindkét anorganikus szer-
kezetet a temporális hiátus köt össze.) Amennyiben 
elfogadjuk azt az elképzelést, hogy a „távollévő” líra 
nyoma alapvetően az iróniával kapcsolódhat össze, 
akkor kimutathatóvá válik a temporális tapasztalat 
felosztása a textusokban. Az irónia ugyanis mindig 
felosztja azt egy illuzórikus múltra és egy inautenti-
kus jövőre, az allegória pedig hozzáférhetetlen elő-
idejűséget feltételez.

A narratívaként való olvashatóság, vagyis a töre-
dezett nyomként való olvashatóság lehetősége a di-
akronikus allegóriának, míg a lírai nyomok olvasása 
a szinkronikus iróniának feleltethető meg. Ezeknek 
egyaránt nincsen előidejű múltjuk, ezért az emléke-
zés- és emlékezet teljesítménye csupán saját idegen-
ségükben hozzáférhető, csak olyan konstrukcióra 
lehet bízva, mely keletkezésekor már illuzórikus.

Az elemzés szerint a „prózaversek” kódját így az 
egymást korrelatív módon feltételező és kioltó re-
torikai alakzatok generálják, melyeknek kiváltója az 
emlékezet teljesítménye. A saját emlékek is csupán 
idegenként hozzáférhetőek, feljegyezhetőek, olvas-
hatóak, az emlékezés így nem lehet más, mint vég-
telen irónia, a „prózavers” pedig már Baudelaire-nél 
ennek a kudarcnak volt a műfaja, ugyanis a saját em-
lékeket egységében felidézni igyekvő akarat bukását 
prezentálja. Ezáltal már az 1972. szeptember elősza-
va is másképp interpretálható, hiszen nem csupán a 
„te” poétikai alakzatát azonosíthatjuk a „távollévő fél 
képviseletével”, hanem a próza „másikát”, vagyis egy 
„távollévő líra nyomát”.

12 Cynthia Chase az elbeszélések olvasásának lehetősé-
gét ebben látja In: Chase, Cynthia: Decomposing Figu-
res. Baltimore, 1986, 7-10. pp.

13 Kulcsár-Szabó Zoltán: Metapoétika. 109. p.


