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BEVEZETŐ

Jelen dolgozat a legújabb kortárs költészet kevéssé – leginkább csak az irodalomkritika által – 

feltárt területével foglalkozik, reményeink szerint a kritikai beszédmódon túllépve, analitikus 

megközelítésben. Legújabb kortárs költészet alatt főként a 2005 körül, s azután, tehát az előző 

évtized  második  felében  megjelenő  költőket  értjük,  habár  nem  korosztályos  alapon 

idesorolhatók volnának idősebb, de fiatalabb költők is. Ennek a legújabb kortárs költészetnek 

sajátosságaként mutatkozik, hogy a poéták többsége csoportokat alakítva, együttesen lép fel, 

így  például  Krusovszky  Dénes  is  –  dolgozatunk  tárgyának  (tárgyainak)  megalkotója, 

tulajdonképpeni apropója.

Krusovszky a Telep csoport tagja volt.  A csoport 2005 telétől 2009-ig,  a Telep-antológia1 

megjelenéséig létezett, s létezésével fölkavarta az irodalmi élet (kvázi) állóvizét. A recepciót 

megosztotta  a  Telep  létezése  és  működése:  dicsérték  a  blog-formájúság2 forradalmiságát3, 

mondván  megújíthatja  az  irodalmat,  a  paradigmaváltás  fogalmát  emlegették  velük 

kapcsolatban, nem egyszer. A másik oldalról azonban megkapták: belterjesek, saját magukat 

akarják legitimálni; hozzájuk vágták, ők csak „médiahekk”4. Az alábbiakban részletesen írunk 

a Telepről,  azzal a nem titkolt  céllal,  hogy legalább viszonylagosan elhelyezzük a történő 

irodalom terében,  s csak eztán térünk rá Krusovszky költészetére,  melyben szubjektum és 

tárgy viszonyát vizsgáljuk.

1 Telep-antológia, szerk. KERESZTESI József, Bp., Scolar, 2009
2 http://telep.freeblog.hu 
3 BODOR Béla, Telepesek, Kalligram, 2007/11 (http://www.freeweb.hu/bodorbela/t_07_27.htm#_ftnref1)
4 KRUSOVSZKY Dénes, Rossz vicc. RE: Váltson Ön is paradigmát!, KönyvesBlog, 2007. 12. 07. 
(http://konyves.blog.hu/2007/12/07/re_valtson_on_is_paradigmat)
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I. A TELEP CSOPORTRÓL

1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTŐ A TELEPRŐL

(telep?)

Pontos, lényegre törő és lényeget találó állításokat tenni egy olyan közeli irodalmi jelenségről, 

amilyen a 2005 és 2009 között létezett Telep csoport, nehéz, és egyben nagy felelősség is. 

Atekintetben még inkább, hogy a csoport megjelenése és létezése a kortárs magyar irodalmi 

térben problémafelvetésekhez, dilemmákhoz vezetett.

Rögtön  az  első  probléma:  miként  értelmezhető  a  Telep?  A  Telep  nem  egy  líraeszmény 

manifesztuma,  noha a  tagok költészetei  között  egyértelmű összefüggések mutatkoznak.  A 

Telep  azonban  eszerint  csak  egy  platform volna,  egy emelvény,  amire  ha  többen  állnak, 

fajsúlyosabnak  mutatkoznak?  De  a  műhelymunka  nem  teszi-e  többé  a  Telepet  egy 

platformnál? Vagy ha mégiscsak platform: (1) a Telep csoport jelenik meg rajta, (2) a Telep 

költői, vagy (3) költők, akik a Telepet alkotják? Mi tehát a Telep?

A válaszadás amilyen egyszerűnek mutatkozik a kezdetekben, annyira bonyolultnak most? 

Vagy mégsem? A Telep-antológia – mely mintegy záró- (és dísz-) köve a csoport létezésének 

–  bevezetőjében,  amelyet  Szegő  János  jegyez,  szinte  kizárólag  a  Telepet  értelmező 

mondatokat találunk. Ezekből emelünk ki a következőkben néhányat: „A Telep Csoport a tíz 

kicsi indián és tizenkét dühös ember közötti tizenegy, néha indián, néha dühös, fiatal költőből 

áll.”; „A Telep nem homogén bázis, hanem a pályát kezdő és hangot találó költők föderatív 

szövetsége. A Telepbe sok minden belefér: csipetnyi arrogancia, eredeti sznobizmus, konok 

dac és néha még a rímes verselés is.”; „(...) a Telep leginkább szabálytalan, a saját szabályait 

kereső és  makacsul  követő,  intenzív,  néhol  szándékoltan arrogáns és  alkalmanként  macsó 

közegként  jellemezhető,  melyben  érdesen  csillan  meg  egy  újmódi  érzékenység  üvegtestű 

költészete.”5 

5 SZEGŐ János, Eleven tizenegy = Telep-antológia, szerk. KERESZTESI József, Bp., Scolar, 2009, 5–9
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(a homogenitás tagadása)

A Telep nem homogén, ami egy tizenegy költőből álló csoport esetében nem meglepő, mégis 

egy egységként érzékeli  a befogadó a Telepet.  Illúzió csak, vagy jogos megelőlegeznie az 

értelmezésnek a – reflektáltan – hiányzó homogenitást? 

A csoportnak tíz költő mellett  egy költőnő – Deres Kornélia – is tagja. Míg bármely más  

telepes  költő munkájával  kapcsolatban legalábbis  felemlegetik  a Telepet,  s  a  róluk ismert 

szólamokhoz  idomulva  beszélnek,  addig  Deres  2011-es  Szőrapa6 kötete  kapcsán  a  Telep 

említésre sem kerül, helyette a manapság divatosnak számító gender-központú értelmezések 

válnak dominánssá, melyek kiemelik, hogy a lírai én egy huszonnégy éves lány, s hogy az ő 

és  apja  kapcsolatát  ábrázolja  ez  a  kötet.  Valószínűleg  éppen  ezért  Horváth  Györgyinek 

például a Sylvia Plath-hatás válik egyértelművé – Sántha József pedig egyenesen „a magyar 

Sylvia Plath”-ként említi7 –, s ezek mellett „- többek között - Salinger-, Mallarmé-, József 

Attila- és Pollágh Péter-” allúziókra hívja fel a figyelmet.8

Nem várhatjuk persze, hogy a Telep feloszlása után is a bevett  szólamokat halljuk: erre a 

poétikára  Petri  György  és  Kemény  István  költészete  volt  nagy  hatással9,  mégis  meglepő 

azonban, hogy említésre sem tűnnek érdemesnek. Ennek okaként azt látjuk, hogy a témára 

fordított figyelem elnyomja a poétikára fordított figyelmet, így kerül előtérbe Plath, Salinger 

vagy József Attila hatása, s ezért köti Horváth Györgyi a versek mitologikus homályát inkább 

Mallarméhoz  vagy  Pollághhoz.  Így  elsikkadnak  azonban  olyan  vonatkozási  pontok,  mint 

Kemény  István  groteszkje10,  a  saját  mitológia  kérdése,  a  kortárs  magyar  irodalomban  – 

újabban a költészetben is11 – fontossá vált apázás (vagy általában a család-tematika)12 vagy a 

6 DERES Kornélia, Szőrapa, Bp., JAK–prae.hu, 2011
7 SÁNTHA József, A magyar Sylvia Plath, revizoronline.hu, 2011. 08. 09. 
(http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3408/deres-kornelia-szorapa/) – letöltés: 2012. 01. 28.
8 HORVÁTH Györgyi, Túl vagyok rajtad, szőrszülött?, ÉS, 2011. nov. 4.
9 (1) DUNAJCSIK Mátyás, Irgalom a húsnak, Holmi, 2007/9; (2) DUNAJCSIK Mátyás, A paradigmaváltásról – ha van 
olyan, KönyvesBlog, 2007. 12. 07. (http://konyves.blog.hu/2007/12/07/a_paradigmavaltasrol_ha_van_olyan) 
letöltés: 2012. 01. 14.
10 KARDEVÁN LAPIS Gergely, A groteszk formái Kemény István költészetében = Ritmikai és retorikai tradíció a  
kortárs magyar lírában, szerk. BOROS O., ÉRFALVY L., HORVÁTH K., Bp., Ráció, 2011, 307–313
11 A magyar prózairodalomban ez valamivel korábbi jelenség, a téma egyik első – 1977-es – reprezentánsa 
Nádas Péter Egy családregény vége című kisregénye, míg Esterházy Harmonia caelestis-ével (2000) érte el 
(egyik) csúcspontját az apa-tematika. Ebbe a sorba illeszthető Bereményi Géza Legendáriuma (1977), Lengyel 
Péter Cseréptörés (1978) és Macskakő (1988) című regénye, illetve Dragomán György A fehér királya (2005) 
jelölhető meg a sor folytatásaként.
12 Gondolhatunk itt többek között a Sántha által is megemlített Ayhan Gökhan-kötetre, a Fotelapára; H. Molnár 
Ákos apaverseire (pl.: Jelenkor, 2011/7-8., 833–834.) Simon Márton Dalok a magasföldszintről kötetére, 
melyben az apa helyét az anya veszi át; Sopotnik Zoltán Futóalbumára, amiben a család és a testvér kerül 
kiemelt pozícióba.
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hiánypoétika13 kérdésköre.  Üdítő  kivétel  Molnár  Illés  kritikája14,  amely  egyrészt  a 

kortársakkal  is  számot  vet,  másrészt  vizsgálat  tárgyává  teszi  az  apa  figuráját  (mint 

konstrukciót),  harmadrészt  meggyőződésesen  hangsúlyoz  ki  a  popkultúrából  a  lírába 

átszűrődő hatásokat.

A Telepen relatíve nagy az életkori szórás: „A tisztán generációs besorolás nem állja meg a 

helyét a Telepnél. A legidősebb (az 1974-ben született Sopotnik Zoltán) és a legfiatalabb (az 

1987-es Deres Kornélia és Szabó Marcell) telepes között tizenhárom év korkülönbség van, 

zömük  ’82-es,  ’83-as.  A  Telepet  nem  a  nemzedéki  tapasztalat  tartja  egyben.”15 Tovább 

keresve  a  Telep  egységét  csak  újabb  különbségekre,  de  legalábbis  nem  csoport  szintű 

kohéziókra  találunk.  A Telep-antológiát  végigolvasva  – célszerűbb  erre  támaszkodnunk  –

tizenegy különböző költészettel találja magát szembe az olvasó, ami közel sem problematikus, 

hiszen  nem  várható  el  a  csoporttagoktól,  hogy  egymás  kópiái  legyenek,  azonban  nem 

jelölhető ki egyetlen olyan dominánsan egységes motívum,  elv vagy jellemző sem, amely 

maradék nélkül egy fonálra fűzné ezt a tizenegy lírát.

A  sajátos  testkezelés  például  Bajtait  Nemes  Z.-vel  rokonítja,  egy  hasonló  aspektusból 

ideköthető Krusovszky, egy másikból Ijjas. A hagyománykezelés tekintetében az egyik véglet 

Dunajcsiké, akinél egyértelmű intertextusokat (is) találhatunk (ami a posztmodernséggel is 

rokonítja a költészetét), egy köztes állomás Krusovszkyé, aki ugyan épít be intertextusokat 

egy-egy versébe, azok azonban nem uralkodnak el ezen a költészeten, nem burjánzanak; ott 

vannak,  mert  ott  kellenek.  A  másik  véglet  Nemes  Z.  Márióé,  aki  felszín  alatti,  implicit 

allúziókkal  dolgozik,  ezáltal  egy  olyan  költészetet  hoz  létre,  amely  egyszerre  –  a  Telep 

költészetei közül talán a leginkább – támaszkodik a hagyományra,  s egyszerre a legjobban 

leplezi is ezt a tulajdonságát.16

A (magán)mítoszok (s ezen keresztül toposzok, topikus közhelyek, újrastrukturált közhelyek) 

használata vagy kezelése Sopotnikot,  Pollághot  és Derest  rokonítja, de – s itt  már muszáj 

kitekinteni  az  antológiából,  hiszen  jelen  dolgozat  Krusovszky költészetével  foglalkozik  – 

Krusovszky versköteteinek is fontos része a toposz, a mítosz: így a hajó mint az élet toposza 

az első kötetben, a ház mint az otthon és az én toposza az első és második kötetben is, illetve 

az antik Marszüasz-mítosz a harmadik kötetben. 

13 MOLNÁR Illés, A hiány poétikái, prae.hu, 2011. 01. 12. (http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=3164&cat=3) 
14 MOLNÁR Illés, Az üvegház góleme, prae.hu, 2012. 01. 28. (http://prae.hu/prae/articles.php?aid=4560&cat=3) 
15 SZEGŐ János, Eleven tizenegy = Telep-antológia, szerk. KERESZTESI József, Bp., Scolar, 2009, 6.
16 FARAGÓ Kornélia, A Másképp, mint lenni = Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, szerk. 
BOROS O., ÉRFALVY L., HORVÁTH K., Bp., Ráció, 2011,  239–244.
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Egy  másik  rokonság  köti  Pálffy  András  Gergelyt  és  Szabó  Marcellt  Krusovszky 

költészetéhez,  azon  belül  is  második  kötetének,  az  Elromlani  milyennek  a  Törtfehér 

ciklusához, és általában véve Krusovszky szabadvers-költészetéhez.17 

A Telep költői közül egyedül Sirokait nem helyeztük (önkényesen) sehova sem, mentségül 

egy mondatot  idézünk tőle,  amelyben mégiscsak megvillan egy részlete  annak a kohéziós 

erőnek, amely egyben tartotta a Telepet, és ami miatt a mai napig nem kerülhető el egyik volt 

tag  esetében  sem a  Teleppel  való  számvetés:  „Nem volt  idill.”  (A város  körmei,  Telep-

antológia,  98.)  Az  idill  hiányával  a  pátosz  és  a  patetikus  retorika  is  hiányzik  a  Telep 

költészetéből,  így  beszélhetünk  –  Petri  és  Kemény  hatása  alapján  –  (persze  tizenegy 

különböző mértékű) élőbeszédszerűségről.18 

2. A KÁNONALKOTÁSRÓL

(új komoly)

Ha a csoport fent vázolt sokszínűsége, heterogenitása ellent is mond annak, hogy egyként 

kezeljük,  mindenképpen  fontosnak  látszik  megpróbálnunk  elhelyezni  a  Telepet  a  kortárs 

magyar líra terében. Sajátos helyzetet teremt azonban, hogy a csoporttal kapcsolatban 2007-

2008  fordulóján  zajlott  a  „paradigmaváltás-vita”19,  illetve,  hogy  Pollágh  Péter  nevével 

kapcsolatban  fölmerült  a  prózafordulat  mintájára  a  lírafordulat20.  Jelen  dolgozatban  nem 

akarunk igazságot tenni e tekintetben. Egyrészt mert úgy véljük, a Telep 2009-es feloszlásával 

fölösleges  a  csoport  paradigmaváltásának  lehetőségéről  beszélni,  másrészt  viszont,  ha  a 

csoport fennállásának idején valóban megtörtént volna a paradigmaváltás, ezt akkor is csak a 

történeti távolság képes igazolni.

Mindamellett  nem kerülheti  el a figyelmünket,  hogy a telepes lírák, ahogyan más hasonló 

költészetek  is,  párhuzamosan  mutatkoznak  olyan  poétikákkal,  amelyeknek  kifutása  még 

17 A hatás iránya valószínűleg kevésbé megkérdőjelezhető, ha tekintetbe vesszük, hogy az Elromlani milyen 
2009-ben jelent meg, míg Szabó kötete – A szorítás alakja címmel – 2011-ben, s Krusovszky is segített az 
összeállításban; illetve, ahogy azt feljebb már láttuk, PAG-nek még nem jelent meg kötete.
18 DUNAJCSIK Mátyás, Irgalom a húsnak, Holmi, 2007/9
19 (1) Váltson Ön is paradigmát!, KönyvesBlog, 2007. 12. 04. 
(http://konyves.blog.hu/2007/12/04/valtson_on_is_paradigmat); (2) KRUSOVSZKY Dénes, Rossz vicc. RE: Váltson  
Ön is paradigmát!, KönyvesBlog, 2007. 12. 07. 
(http://konyves.blog.hu/2007/12/07/re_valtson_on_is_paradigmat); (3) DUNAJCSIK Mátyás, A paradigmaváltásról  
– ha van olyan, KönyvesBlog, 2007. 12. 07. 
(http://konyves.blog.hu/2007/12/07/a_paradigmavaltasrol_ha_van_olyan)
20 A tűznek nem szabad kialudni, KönyvesBlog, 2011. 06. 21. 
(http://konyves.blog.hu/2011/06/21/a_tuznek_nem_szabad_kialudni) 
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bizonyára  várható,  ám  nem  szükséges  hozzá  jóstehetség,  hogy  megmondjuk:  a  legújabb 

költészet, amelyet a kritika újabban „új komolyságként” aposztrofál21, tovább tart majd.

A  (jelenleg  még)  párhuzamosan  mutatkozó  posztmodern  költészet22 –  amit  a  belső 

differenciák  ellenére  egy  kalap  alatt  tárgyalunk  –  (többek  között)  a  formaművészet,  a 

nyelvkritika,  az  intertextusok,  az  alakmások  költészete.  A  legújabb  kritikai  beszéd 

(valószínűleg)  erre  a  hagyományra  hivatkozik  új  komolytalanságként,  legalábbis  erre 

következtetünk  Nagy  Bernadett  cikkének  H.  Nagy  Péter  egy  a  líratörténetet  áttekintő 

tanulmányával való összevetése után.23 A másik párhuzamos lírahagyomány a (neo)klasszikus 

modernség, vagy másként az újholdas kánonból kinőtt (új) tárgyiasság24. Ennek a lírának az 

Újhold költői az előképei, főként Nemes Nagy Ágnes.

E két fontos költészeti hagyomány mellett látszik az új komolyság – s a Telep költői úttörők 

ebben – saját kánont kiépíteni.

A Szegeden  rendezett  Térhatás-konferenciáról  tudósító  cikkben  ez  olvasható:  „Az előadó 

[Szilasi László] elárulja, hogy a 90-es évek „új komolytalanjaival" illetve az „ókomolyakkal" 

szemben  gondolta  elnevezni  a  szóban  forgó poétikát.  (A  copyright  ez  utóbbi  esetben 

egyértelműen a szekcióelnök Szegő Jánosnál,  aki az „ókomolyak" közé például Oraveczet 

sorolja.)”25 A besorolás alapja tehát valamennyire nemzedéki alapú (ó vs. új), másrészt pedig 

a kritika attitűd-érzékelése iránymutató.26 

Kikre vonatkozik az új komolyság? A Telepen kívül fontos megemlíteni az Előszezon költői 

csoportot27, a Körhinta Kört28, megemlíthetők itt az Új Hormon blog szerzői, és az Egészrész-

antológia nem-telepes szerzői.

Az egyszerűség érdekében, s mivel  az „új komolyság” alá rendezhető költészetek jelentős 

része  láthatóan  a  Telep  mellett  vagy  a  Telepen  keresztül  kapcsolódik  a  kortárs  líra 

véráramához,  a  Telep  csoport  által  megkonstruált  saját  kánonra  fogunk  hivatkozni,  noha 

láthatóan nem csak ők használják azt.
21 (1) SZILASI László, A csenden belül, ÉS, 2011. 04. 22.; (2) NAGY Bernadett, „A jó nyalóka visszanyal”, 
Bárkaonline, 2011. okt. (http://www.barkaonline.hu/helyszini-tudositasok/2315-az-uj-komolysag-koelti)
22 Jeles képviselője ennek a lírának többek között Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, 
Garaczi László, Orbán János Dénes, Varró Dániel.
23 H. NAGY Péter, Töredékek a kortárs magyar líra paradigmáiról, Alföld, 50. évf. 4. szám (1999. ápr.)
24 Itt említhető például Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Gergely Ágnes, Rakovszky Zsuzsa, Lackfi János.
25 NAGY Bernadett, „A jó nyalóka visszanyal”, Bárkaonline, 2011. okt. (http://www.barkaonline.hu/helyszini-
tudositasok/2315-az-uj-komolysag-koelti)
26 Anélkül, hogy értékítéletet mondanánk a kritikai diszkurzus egyik legújabb terméke fölött, föl kell hívnunk 
arra a figyelmet, hogy ugyan használható gyűjtőfogalomként az „új komolyság” terminusa, kidolgozottság 
hiányában azon túl csak annyira pontos, mint a Telep csoportról szóló homogenizáló beszédmód.
27 Simon Márton ex-telepes nevéhez köthető.
28 Reflektáltan a Telep mintájára jött létre „sárvári diákköltőkből”, kiemelhető közülük Kemény Lili, aki 2010-
ben elnyerte a Petri-díjat, vagy Fehér Renátó, Zilahi Anna, illetve az immár többkötetes Lázár Bence András.

8



A kánon érdekessége abban áll, hogy önmagában nem mutat linearitást; a kánonba illeszkedő 

költészetek csak egy Telep-központú (újra)olvasásból találnak egymás mellett helyet – ez alól 

talán  kivétel  az  ezredforduló  tájéki  Kemény–Térey–Peer–Poós-féle  paradigma29,  amelyből 

ugyan  csak  a  Kemény-hatás  emelkedik  ki  igazán  jelentősként,  de  Térey  János30,  Peer 

Krisztián  és  Poós  Zoltán  költészete  is  fontos  vonatkozási  pont.  Petri  György  jelentősége 

szintúgy kétségtelen31.Ehhez a kánonhoz tartozónak érezzük még Marno János, Szijj Ferenc, 

Tandori Dezső, Gál Ferenc és Simon Balázs költészetét is, illetve mondjuk a posztmodern-

közeli(bb) Dunajcsik költészetével párhuzamban megemlíthető Kukorelly Endre lírája is.

De  Pollágh  Péter  Sopotnik  Futóalbumához  írt  fülszövegében  a  következő  hatásokat 

regisztrálja: „Salinger, Petri, Hrabal, Orbán, Tolkien, Bólya, Chandler, Nemes Nagy és Ellis: 

mind megfér [Sopotnik] szétstoppolt, disznóbőr kabátja alatt, s egy sem fázik.”32 

(a saját kánon)

Mi strukturálja ezt a kánont? Ugyanaz, ami a Telepet is összetartani látszik, méghozzá, hogy 

nincs idill, se pátosz – a kánont alkotó költészetek eltérő mértékben, de a köznapi beszédet 

igyekeznek versbeszéddé alakítani, anélkül, hogy az esztetizáló retorika által korrumpálódna. 

Kálmán C. György Simon Márton Dalok a magasföldszintről33 című kötete kapcsán így ír a 

jelenségről:  „ezekből  a  versekből  hiányzik  a  dallamosság,  a  csengés-bongás,  a  rímek 

virtuozitása vagy valamilyen jellegzetes tagolás - épp ellenkezőleg, száraz, fanyar, rímtelen 

szövegek ezek (...) A nyelv látszólag közel áll a mindennapi nyelvhasználathoz, mégis attól 

mindig  kicsit,  egészen  finoman  elemelkedik  -  ha  másképp  nem,  a  kihagyásos  mondatok 

révén, vagy azáltal, hogy a mondatok váratlan pontokon hajlanak át (olykor akár egy-egy szó 

elválasztásával) a következő sorba, és azért tagadhatatlanul választékos a stílus.”34 

Dunajcsik ezt Nemes Z. első kötetéről írott kritikájában úgy tárgyalja – s részint értelmezi 

önmagát  is  –,  hogy a fiatal  költők egyaránt  „maguk mögött  tudhatják a  magyar  költészet 

konzervatívabb, a Nyugattól máig ható áramlatait és az avantgarde, illetve a belőle kivirágzó 
29 ZSOLNAI György, Imitatio Telep – Egy jelenség margójára, Szépirodalmi Figyelő, 2010/1 
(http://www.szepirodalmifigyelo.hu/pdf/2010/10-1-009_bejaro_zsolnai.pdf)
30 Pollágh kiemelten hivatkozik Térey ’95 és 2000 közötti verseire. (A tűznek nem szabad kialudni, 
KönyvesBlog, 2011. 06. 21.)
31 Erre bizonyíték többek között a Puskin Utca (néhány telepes közös szerkesztésű folyóirata) tematikus Petri-
száma (2009/5-6.) – amelyben például Sopotnik Zoltán Csakapetri című verse olvasható, illetve az erről szóló 
elemzés Kulcsár-Szabó Zoltán tollából, Petri György unokája címmel –, Dunajcsik Imitatio Petri című verse 
(Telep-antológia, 31.) vagy Nemes Z. első kötetének címe, amely egy Petri-allúzió (Petri: Magyarázatok M.  
számára (1971); NZM: Alkalmi magyarázatok a húsról (2006)).
32 POLLÁGH Péter, Fülszöveg = SOPOTNIK Zoltán, Futóalbum, Pozsony-Bp., Kalligram, 2009
33 SIMON Márton, Dalok a magasföldszintről, Bp., L’Harmattan, 2010
34 KÁLMÁN C. György, Csomagmegőrző, terhességi teszt, ÉS, 2010. júl. 30.
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filozófiai-nyelvkritikai  költészet  hatásait  és  tanulságait  is.  Világos,  hogy  ez  a  kétfajta 

hozzáállás egymás mellé téve kioltja egymást: aki mindkettővel számot vet, az előbb-utóbb a 

senki  földjén  találja  magát.  Itt  jön  be  a  költészet  újrafeltalálásának  feladata,  melyet  e 

nemzedék tagjainak többsége egy Petritől induló, de leginkább Kemény István költészetén 

keresztül  ható  személyes,  élőbeszédszerű  megszólalást  továbbgondolva  igyekszik 

megoldani.”35 Illetve a KönyvesBlog Váltson Ön is paradigmát! című cikkére írott válaszában 

ezt  olvashatjuk:  „Ha  muszáj  lenne  nevet  adni  neki,  és  [=én]  leginkább  "élőbeszéd-

paradigmának"  nevezném  ezt  a  jelenséget,  és  akkor  már  nyakig  is  vagyunk  Kemény 

Istvánban,  a  háttérben  pedig  Petri  szelleme  huhog.  Ezzel  meg  is  jelöltünk  néhány 

kapcsolódási pontot: tegyük hozzá még Marno Jánost, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.”36 

Az, hogy az élőbeszédszerűség köré egy kánon, egy paradigma épült, nem feltétlenül igaz, de 

hogy  a  legújabb  költészetben  az  élőbeszédnek  fontos  szerepe  van,  szükségszerű.  A  líra 

alapvetően egy retorizált műfaj, akaratlanul is egy, a köznapinál emeltebb kódon szólal meg, 

még akkor is, ha a profanitás, az obszcenitás vagy akár a blaszfémia is jellemzi – gondoljunk 

Petri Apokrifjára37!

Petri híres-hírhedt versét témájának „alantasságán” túl nagyon is kimunkáltnak, versszerűnek 

mondhatjuk. Ritmikája, rímelése, műformája mindenképpen lírai alkotássá teszi az írásművet, 

ilyen  értelemben  például  megfelel  Hillis  Miller  versfogalmának:  „azokra  a  szó-

konglomerátumokra gondol [Nicholas Royle, a tanulmány megrendelője], melyeket ritmika, 

szemantika  és  hangzóság ([tiszta]  rím,  asszonánc,  alliteráció,  stb.)  határol,  és  furcsa vagy 

megszokott  módon  vannak  nyomtatva,  sorról  sorra,  köröttük  üres  helyek  a  papíron.  Egy 

verset fel lehet ismerni, ha látunk egyet egy papíron, még ha absztrakt darab is egy újságból,  

vagy egy telefonkönyvből, ’versszerűen’ elrendezve”.38 

Charles  Altieri  a  lírának  azon  sajátosságait,  melyeket  a  fenti  idézetben  Hillis  Miller 

ritmikának  és  hangzóságnak  nevez,  összefoglalóan  retorikának,  vagy  pontosabban 

retorikusságnak nevezi39. 

35 DUNAJCSIK Mátyás, Irgalom a húsnak, Holmi, 2007/9
36 DUNAJCSIK Mátyás, A paradigmaváltásról – ha van olyan, KönyvesBlog, 2007. 12. 07. 
(http://konyves.blog.hu/2007/12/07/a_paradigmavaltasrol_ha_van_olyan)
37 „Zakatol a szentcsalád, / Isten tömi Máriát, / József nem tud elaludni, / keres valami piát. / Nem lel, felkel. 
Pizsamára / húz fel inget és gatyát, / ...”
38 Saját fordítás, eredetiben: „He means those conglomerants of words marked by rhythmic, semantic and 
sonorous repetitions (rhyme, assonance, alliteration, etc.) and printed in odd orr conventional ways, line by line, 
with blank spaces around. You can tell a poem when you see one, on the page, even if it is an abstract form 
newspaper or from a telephone book arranged ’poetically’” (HILLIS MILLER, Joseph, Deconstruction and a poem = 
Deconstructions, szerk. Nicholas ROYLE, Palgrave, 2000, 172.)
39 Persze a beszéd általában is retorizált, retorikailag felépített, még a köznapi beszéd, az élőbeszéd is – mely 
egyébként abszolút fogalom, s amelyet tekinthetünk soha el nem érhető nullpontnak.
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Altieri  retorikusság-kritikája  nem  a  struktúrának  szól,  hanem  a  retorikus  túldíszítésnek, 

konkrét költők helyett a romantikus és a viktoriánus költészetet jelöli meg példaként. Az ilyen 

retorikusság ellenében tárgyalja Eliot, Pound és Yeats késő modern – tárgyias – költészetét40, 

melyek  egyébként  –  közülük  főként  Eliot  –  hatottak  Nemes  Nagy,  és  így  az  Újholdas 

poétikára  is.41 A  magyar  irodalomból  a  retorikusság  egyik  legkézenfekvőbb  példájaként 

Babits  sokat  idézett  sorpárját  említhetjük:  „Bus  donna  barna  balkonon  /  mereng  a  bibor 

alkonyon.”42 

A fent regisztrált retorika- vagy retorizáltság-ellenesség persze nem csak ennek a kánonnak a 

sajátja. Kulcsár Szabó Ernő az  új érzékenység név alatt tárgyalt  költészetek mindegyikénél 

felhívja a figyelmet erre a jelenségre, melyet alulstilizálásként nevez meg – e meghatározás 

alatt  felsorolja  többek  között  Garaczi  László,  Kukorelly  Endre  és  Parti  Nagy  Lajos 

költészetét, s teszi mindezt Petri György költészetének taglalásából kiindulva.43 Nem vonjuk 

kétségbe, hogy ’94-ben e költészetek még egymás mellett mutatkoztak, arra azonban föl kell 

hívnunk  a  figyelmet,  hogy  a  Petrinél  regisztrált  ironikus  versbeszéd  (most  már)  nem 

feleltethető meg mondjuk a Parti Nagy Lajos-i iróniának, hiszen amíg Petrinél az irónia főleg 

a vers tárgya felé irányul (lásd  Apokrif), addig Parti Nagynál inkább a nyelv ironizálódik, s 

válik  vehiculummá,  matériává.  Ennek  szemléltetésére  rögtön  két  Parti  Nagy  kötetcímet 

említenénk: a  Szódalovaglást (1990) és a  Grafitneszt (2003). Parti Naggyal kapcsolatban az 

egyik  legfontosabb  felmerülő  terminus  a  nyelvhús-paradigma,  a  nyelv  matériaként  való 

felfogása,  annak újragyúrása.  Ez  történik  már  nemcsak szövegi  szinten,  hanem a  kiemelt 

címekben is: (1) szó – dal – lovag – lovaglás – szódaló – szódalovag; (2) grafit – fitnesz – 

grafit nesz. Parti Nagy iróniája főként abban áll, hogy a nyelvet elemeire bontja, s ezeket az 

elemeket  gyúrja  újra,  költészetével  kapcsolatban  éppen  ezért  beszélhetünk  a  nyelvkritikai 

attitűdről, csakúgy mint a nyelvjátékokról.

40 ALTIERI, Charles, Objective Image and Act of Mind in Modern Poetry = MLA, 1976. Jan.
41 (1) HERNÁDI Mária, Líra és tárgyiasság, kézirat, a mellékletben; (2) SCHEIN Gábor, Poétikai kísérlet az Újhold 
költészetében, Universitas, 1998
42 Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ez nem zárja ki az Újhold „tárgyias Babits”-képét. Az olyan versek, 
mint A világosság udvara a Babits életműnek csak töredéke, mindösszesen kísérletnek tudhatók be, az Újhold 
költői azonban ezekben találnak fogódzót, mindazonáltal Babitsról sokkal elterjedtebb kép a retorizáló, esztétista 
poeta doctus, akit Karinthy – felfigyelve a túldíszített, gyakran alliteráló szövegekre – könnyen parodizálhatott 
az Így írtok ti-ben.
43 KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, 1994, 192–196.
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(a kánonok között)

A deretorizáltság mellett a másik jellegzetesség, amely eltávolítja a Telep kánonját a többitől 

– de legalábbis a posztmodern kánontól –, az, amit Nemes Z. Márió úgy fogalmazott meg: „a 

vers ne legyen műveltségi vetélkedő”. Ennek az a következménye, hogy a „korábbi, szinte 

átláthatatlanul bonyolult textuális átszövődési folyamatok leállnak, kivesznek az emlékeztető 

idézettechnikák”44 

„Az új költészetnek (...) a mindennapi életdarabok jelentésessé válásában van a mitológiája. 

(...)  A vers nem kíván lemondani  a napi banalitásainkról azáltal,  hogy költőivé varázsolja 

ezeket.” – És ami fontos, ezt a banalitást nem „torzítja sem stilizáció, sem retorizáltság”.45 

A  fentiekből  tehát  következtetésként  az  vonható  le,  hogy  az  új  komolyság  irányzata 

elkülöníthető a posztmodern költészetektől. Kérdés, hogy milyen viszonyban van a másik fent 

kiemelt költészettel, az újholdas alapokon sarjadó (új) tárgyiassággal. 

Az  újholdasok  Babitsnak  a  tárgyiasság  felé  mutató  verseit  tartották  példaértékűnek,  így 

például  A világosság udvara vagy a  San Giorgio Maggiore című szövegeket.46 Emellett  a 

Nemes  Nagy-i  tárgyiasságnak  fontos  előképe  Rilke  költészete,  de  hatott  rá  az  elioti  késő 

modern költészet is. Illetve a Babits – Újhold pár közé beilleszthető József Attila lírája is, 

habár ez a hatáselem kevésbé reflektálódik, talán csak Pilinszky János esetében emeli ki az 

értekező beszéd a Babitsot kiszorító József Attila-hatást47. 

Az „új komolyság” poétikájára közvetlenül Babits lírája nem hatott,  annál azonban sokkal 

szembetűnőbb lehet a József Attila – Pilinszky János hatásvonal. Joggal vethető közbe, hogy 

József  Attila  szinte  kivétel  nélkül  mindenkire  hatott  (vagy  ellenhatott,  mint  például  Petri 

költészetére, aki szerint a József Attila-i hagyomány nem folytatható)48, így az új komolyság 

esetében sem tagadható a hatás általánosságának volta,  mégsem hagyható figyelmen kívül 

egy-egy József Attila-i utalás vagy póz.

44 FARAGÓ Kornélia, A Másképp, mint lenni = Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, szerk. 
BOROS O., ÉRFALVY L., HORVÁTH K., Bp., Ráció, 2011, 243.
45 Uo., 243.
46 RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981, 115–146.
47 Nem véletlen Schein Gábor monográfiájában a József Attila-hatást tárgyaló fejezet: József Attila kései  
költészetének hatása Pilinszky János korai lírájában = SCHEIN Gábor, Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, 
Bp., Universitas, 1998, 163–177.
48 „A századközép költészeti megújulása minden stiláris eltérés mellett is, tudjuk, József Attila közvetlen hatása 
alatt zajlott (talán elegendő itt az egymástól oly igen eltérő Pilinszky Jánosra és Juhász Ferencre utalni), s még az 
a nagyon nagy paradigmaváltás is, amely a hatvanas-hetvenes évek fordulóján következett be, tulajdonképpen 
hozzá viszonyítva jött létre. Emlékezzünk: milyen nagy vihart kavart, mikor az egyik nagy újító (Petri György) a 
hatvanas évek végén kijelentette: a József Attila-i költészet tovább nem folytatható (…)” (MARGÓCSY István, Már 
nem sajog = „Nagyon komoly játékok”, Bp., Pesti Szalon, 1996, 68.)
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Ilyen  pózként  érthető például  Nemes Z. Márió első kötete is, az  Alkalmi magyarázatok a 

húsról, mely egyrészt a Szabad-ötletek jegyzékének líraibb szöveghelyeit idézi radikalitásával, 

gondolatfolyam-szerűségével. Másrészt a test (s ezen keresztül a szerelem) újszerű felfogása 

az  Ódából  lehet  ismerős.  Harmadrészt  a  család-,  főként  az  anya-tematika  egyértelmű 

párhuzamot  mutat  József  Attila  anya-verseivel49.  Mindhárom kitételre  megfelelő  példának 

mutatkozik az Anyás vers C.-nek.50

Egy  másik  József  Attila-i  vonatkoztatási  pont  a  bűn  nélküli  bűnösség,  a  szenvedés,  a 

szorongás képzete lehet – ami Pilinszkyt is hozzá köti –, például Krusovszky, Sopotnik, Deres 

költészete kapcsolható ide.

Ezek mellett a versbeszéd visszafogottsága, kimértsége is összevethető József Attila (főként 

tárgyias)  verseinek  fegyelmezett dikciójával,  például  a  Téli éjszakáéval,  a lírai  én mérnöki 

pontosságával51.  A különbség,  hogy ez  „[n]em a szép embertelenség  paradigmája,  inkább 

fordítva: embertelen szépség árad a versekből”52.

.Az Újhold költői közül Pilinszky hatása mutatkozik leginkább fontosnak, kiemelkedőnek53, 

erre  utal  például  Marno  János  Nemes  Z.  Márió  Alkalmi  magyarázatok kötetéhez  írott 

fülszövegének  részlete:  „Többnyire  rejtett,  csak  néhol  nyilvánvaló  utalásai,  parafrázisai 

bizonyítják, hogy intenzív(!), autentikus értője mindannak, amit a közelmúlt legizgalmasabb 

költői,  írói  produkáltak.  Kafka,  Beckett,  Pilinszky,  vagy a  festő  Bacon:  valósággal  életre 

kelnek ezekben a hűtőcellákban [ti. a versekben]”54. Ezt egészíti ki Bodor Béla a kötetről írt 

kritikájában azzal, hogy azért a „Pilinszky lírájának mégiscsak meglehetős emelkedettséget” 

kölcsönző  „szenvedés  pátoszát”  NZM  nem  fogadja  el,  habár  a  versvilágot  mégis  „a 

kényszeresség és az elviselés jellemzi”.55 

49 Az anya- (apa-) vagy család-tematikát sok más kortárs költőnél is megtalálhatjuk, melyeknek költészeti 
előzményeiként József Attila anya-versei jelölhetők ki, így például Simon Márton, Deres Kornélia, Ayhan 
Gökhan, Sopotnik Zoltán, Pollágh Péter és Fehér Renátó verseiben fordulnak elő visszatérő témaként.
50 „már régóta nem gondolok / a mamára / mihez kezdjek / ennyi múlt idővel // ennyi cselekvéssel / aminek 
nincsen tárgya // anya ne bántsd a hormont / mert szép / mint amikor / szégyelled a lábad // (…)” NEMES Z. 
Márió, Alkalmi magyarázatok a húsról, Bp., JAK–L’Harmattan, 2006, 55.
51 vö.: BÓKAY Antal, Világ és szelf. A kiteljesedett tárgyiasság modellverse = B. A., Líra és modernitás. József  
Attila én-poétikája, Bp., Gondolat, 2006, 271–291.
52 SZEGŐ János, Eleven tizenegy = Telep-antológia, szerk. KERESZTESI József, Bp., Scolar, 2009, 9.
53 Az Újhold említésével nem kerülhető el ennek a poétikának Nemes Nagy Ágnes költészetével való 
összevetése. Mivel azonban az Újhold költői közül Nemes Nagy lírája kevésbé tűnik fontosnak, közvetlen 
hatásúnak, annál inkább esetlegesnek, s mivel Krusovszky tárgyhasználatát végig Nemes Nagy költészetére 
támaszkodó szakirodalmak alapján vizsgáljuk, erre a hatáselemre a tárgyhasználat vizsgálatakor fény fog 
derülni.
54 MARNO János, Fülszöveg = NEMES Z. Márió, Alkalmi magyarázatok a húsról, Bp., JAK–L’Harmattan, 2006
55 BODOR Béla, Két fiatal költő – Zömök versek, Holmi, 2007/11
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Többek  között  ez  a  pátosz  kerül  elő  a  csoport  (és  holdudvara)  saját  értelmező-értekező 

beszédében is, Pollágh Péter Elbocsátó, szép című versének kapcsán56. Pilinszky költészetéről 

folyó diskurzus odáig vezet, hogy Krusovszky (KáDé57) kimondja: „szerintem ott jön össze 

Pilinszky  meg  a  Telepen  felbukkanó  egyik-másik  szöveg,  ahol  a  pátosz,  a  giccs,  vagy 

egyszerűen csak a szép, az irodalmi szép a kérdés. Én a magam részéről talán azért rajongok 

Pilinszkyért,  mert  nála  érzem (általában)  azt  a  beszédmódot  még  nem paródiának,  szóval 

átélhetőnek,  amit  én  már  egyszerűen  nem  bírnék  (mernék?)  leírni.”  Majd  befejezi  a 

gondolatot: „a pátosz tagadása okán keletkezik egy furcsa nosztalgia a nyíltan patetikus líra 

iránt, amit ebben a viszonyrendszerben Pilinszky neve fémjelez.”58

Ezen túl találhatunk szövegszerű allúziókat is, melyek még egyértelműbbé teszik a Pilinszky-

hatást. Így a „szegek” szó (és változatainak) megjelenése a versekben, például NZM Záradék 

C.-nek:  „Fák és  szegek.”,  vagy Krusovszkynál  az  Erdősáv (Elromlani  milyen59,  24)  című 

versben:  „egy  nagy,  fehér  falon  a  szegnyomok,  /  felmeszelt  törzsű  fák.”  Szintén 

Krusovszkynál,  az  A  hegytetőn  mégsem (EM,  38)  című  prózaversben  „néhány  szakadt 

nyugágy”  képe  az  Apokrifből60 az  „Egy kerti  szék,  egy kinnfeledt  nyugágy.”  sort  juttatja 

eszünkbe.

Az ex-telepes Simon Márton  És ez kettő61 című verse Pilinszky Merényletének első sorával 

kezdődik: „Megtörtént, holott nem követtem el.”62

Pollágh  Péter  Fogalom63 című  kötetének  minden  ciklusa  előtt  olvasható  Pilinszky-mottó. 

Pilinszky majdhogynem a kötet társszerzőjévé emelődik64. Erre utal Kovács Péter kritikájának 

első néhány mondata is: „Pilinszky kontra Pollágh. Nem az epigonság hangja szól, sokkal 

inkább az alázat konstruálja a kötetet.  Úgy mondani a hasonlót, hogy a hasonló a másban 

rejlik.”65

56 http://telep.freeblog.hu/archives/2007/01/28/Pollagh_Peter_Elbocsato_szep/ – letöltés: 2011. 12. 31.
57 Krusovszky blogos nickneve.
58 Lásd: 54. jegyzet.
59 továbbiakban: EM
60 in: PILINSZKY János, Harmadnapon, 1959
61 SIMON Márton, Dalok a magasföldszintről, Bp., L’Harmattan, 2010, 35.
62 in: PILINSZKY János, Végkifejlet, 1974
63 POLLÁGH Péter, Fogalom, Bp, JAK–L’Harmattan, 2005
64 Az Új mondattan így kezdődik: „Nem mondat a mondat.” (Költemény) A ciklusban a bűnről, a bűnbánatról, a 
bűnhődésről szóló, a vallásos szövegek parafrazeált kódján megszólaló versek olvashatók, melyek akarva-
akaratlanul megidézik Pilinszky költészetét. A második, Fázós nyelv ciklus élén: „Boldogtalan erejü kép” 
(Utószó) „nem beszélem a te nyelvedet” (Apokrif). A ciklus Lítium című verse előtt a mottó második fele 
megismétlődik, s a szöveget olvasva egyre több (apróra tört) kiforgatott, elkendőzött, de eltitkolhatatlan 
Pilinszky-allúziót találunk (pl.: „kisfiú – rabruhában”), mígnem az utolsó szakaszban összeállnak a darabkák: 
„Hullik a fehér vér, / szegek hullanak így / jéghideg homokba. / A baba is nevet kap, / mielőtt meghalna: / 
<Pilinszky János voltam, / ez volt büntetésem.> A Haza ciklus előtt Pilinszkytől az Apokrif egy újabb mondata 
olvasható: „Hazátlanabb az én szavam a szónál!”, míg a negyedik ciklus, a Fogalom-kórház a KZ-oratórium 
R.M.-jének egy mondatát emeli mottójául: „Itt fekszem holtan a nyelvem hegyén”.
65 KOVÁCS Péter, Pollágh Péter: Fogalom, Szépirodalmi Figyelő, 2006/3, 78–79.
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KITÉRŐ: A SZÓ- ÉS A MONDATPOÉTIKA

Margócsy István „névszón ige” című tanulmányának hipotézise szerint az ötvenes-hatvanas 

évek magyar  költészetének  célja  az  „igazi szó (vagy szófüzér,  szóhalmaz)”  keresése,  „az 

isteni  ige”  megtalálása,  míg  ezzel  szemben  a  hatvanas  évek  végén  ez  a  szópoétika  a 

mondatpoétikának adja át helyét. Ez a váltás főként Tandori és Petri nevéhez köthető, mivel 

mindkét költő a „kitüntetett szó” elvetésére építette poétikáját. Így Tandori az Egy talált tárgy 

megtisztítása kötetében  radikálisan  a  mondatszerkezetet  tünteti  ki,  például  a  Változatok  

homokórára című vers mottója erről tanúskodik: „A leg, a legbb – nincs! / de a leg, a legbb 

sincs.”  Petri  ezzel  szemben  az  „analitikus,  elmélkedő  részletezés”-ben,  a  „folyamatos 

kifejtés”-ben talál olyan poétikára, mely felválthatja az „önmagában álló szó” poétikájának 

uralmát, s így válik Petri meghatározó műfajává a magyarázat.66

Levonhatónak  mutatkozik  az  a  következtetés,  mi  szerint  az  „új  komolyság”  poétikája  is 

mondatpoétika, hiszen – mint azt feljebb láttuk – mind Tandori, mind Petri fontos hivatkozási 

pontja  az „új  komolyságnak”.  Ennek a következtetésnek azonban ellentmondani  látszanak 

Szilasi László által egy másik fontos költőelődről, Szijj Ferencről írott gondolatok, méghozzá, 

hogy  Szijj  költészete  szópoétika  volna.67 Méghozzá  olyan  szó  poétikája,  amelyet,  ha 

kimondanak,  „beszakad  alatta  az  asztal”.  Ezzel  részben összecseng Nemes  Z.  észrevétele 

Krusovszky  Az  összes  nevem című  kötete  kapcsán,  mely  azonban  nemcsak  Krusovszky 

későbbi költészetére, de az „új komolyság” poétikájára is kiterjeszthető: „Az apák elvitték a 

metaforákat és a többi csodaszert, így válhat Krusovszky legjobban működő, magát a kötetet 

is meghatározó költői eszközévé a hasonlat. A hasonlatok diszkréten párhuzamos pályákon 

mozgatják a letisztult szavakat, érintkezésük szerény, de emberi fény, (…) összedörzsölik a 

’kihűlt helyeket’ a nyelvben, hátha előcsalható még ebből a találkozásból egy eszköztelen, 

apátlanul  is  megélhető  szép.”68 Meglátásunk szerint  a Nemes Z.  által  regisztrált  poétika – 

nevezzük hasonlatpoétikának – a szó- és a mondatpoétika között egyensúlyozva határozható 

meg: egyrészt fontos kritériuma a (mondat)szerkezet, másrészt viszont az egy tökéletes dolgot 

66 MARGÓCSY István, „névszón ige” = M. I., „Nagyon komoly játékok”, Bp., Pesti Szalon, 1996, 259–281.
67 „Mint köztudott, több értelmező szerint a közelmúlt magyar költészetét a korábbi versek és olvasóik 
szóközpontúságával ellentétben talán érdemesebb lenne a mondat poétikájára irányuló figyelemmel 
megközelíteni. Szijj Ferenc verseiben azonban (ezt is többen megfigyelték már:) a szavak annyira erősnek és 
pontosnak tűnnek, a mondatok pedig annyira ziláltak, törtek és annyira sokféleképpen strukturáltak, hogy 
felmerül a gyanú: ennek a kortárs poétikának a középpontjában, meglepő és kissé tényleg archaikus módon, 
talán mégiscsak a szó áll. A lexika mintha fontosabb lenne, mint a szintaxis.” (SZILASI László, A csenden belül, 
ÉS, 2011. 04. 22.)
68 NEMES Z. Márió, Krusovszky Dénes: Az összes nevem, Szépirodalmi Figyelő, 2006/3, 81.
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keresi, amelyhez hasonlíthatja versének tárgyát. Így jönnek létre hasonló komplexitású képek: 

„Olyan csöndben, / mint aki arra ébred, hogy ötvenhét éves, süket, / polinéz gyöngyhalász 

lett, aki egy fotóba szerelmes, / és valaki lélegezzen helyette, mert fölötte nyolc méter.”69

(a világirodalmi hatásokról)

A fentiekben még nem szóltunk az új komolyság költőit ért világirodalmi hatásokról. Ennek 

két nagyon is praktikus oka van: (1) szinte lehetetlen mindet megismerni, feltérképezni, s (2) 

ha sikerülne is, nyilvánvaló, hogy költőnként változó – tehát nagyszámú – hatásokról volna 

szó. Mindazonáltal fontosnak tartjuk néhány felsorolását.

Elsőként Bret Easton Ellis amerikai írót említjük meg, az amerikai minimalista próza jeles 

képviselőjét,  akinek  szenvtelenül  pontos  beszéde  rokonságot  mutat  a  Dunajcsik  által 

élőbeszédszerű versbeszédként megnevezett70 verseszménnyel, mégha ez a hatás esetleg csak 

Petri és Hajnóczy művészetének (a telepesek által jól ismert) beszédmódját árnyalja is. De 

hozzátehetjük Chuck Palahniuk írásművészetét és Charles Bukowski költészetét is. 

Következőként  –  a  kakukktojás  –  Francis  Bacon  festő  művészetét  kell  kiemelni,  amely 

elsősorban Nemes Z. testkezelési technikájával kapcsolatban kerül elő hivatkozási pontként. 

Utolsóként pedig Gottfried Benn költészetét emeljük ki, akinek a neve szintén a szövegek 

testkezelési technikájával kapcsolatban, főleg Krusovszkynál kerül elő.

69 SIMON Márton, Szeretnék lenni, de nem = S. M., Dalok a magasföldszintről, Bp., L’Harmattan, 2010, 27.
70 Nem Dunajcsik saját kifejezése, valószínűleg Kulcsár Szabó Ernő új érzékenységről szóló szövegeiből terjedt 
el.
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II. KRUSOVSZKY DÉNES KÖLTÉSZETÉRŐL

Krusovszky Dénes a Telep atyja: a legenda szerint ő hívta meg néhány költő barátját 2005 téli 

vizsgaidőszakának  egy  unalmas  délutánján  az  akkor  frissen  regisztrált  Telep-blogra.71 

Krusovszky  ’82-es  születésével  a  telepesek  derékhadához  tartozik.  Nemzedékének  egyik 

legtehetségesebb költőjeként tartják számon. Eddig három kötete jelent meg: Az összes nevem 

(2006), az  Elromlani milyen (2009) és legutóbb  A felesleges part (2011)72. Költői munkája 

mellett a Puskin Utca és az Ex Symposion folyóiratok szerkesztője. Illetve „a telepesek között 

Dunajcsik  Mátyás,  Nemes  Z.  Márió  és  Pollágh  Péter  mellett  ő  az,  aki  elkötelezett 

irodalomkritikai  érdeklődést  mutat,  egyúttal  keresi  a  Telephez  és  tágabban  az  új 

lírapoétikához alkalmas teoretikus leírás nyelvét, a kritikai fogódzókat.”73 

1. A PONTOSSÁG ESZMÉNYE

(a kötetek között)

Harmadik  kötetének  fülszövegében  ez  áll:  „Krusovszky Dénes  líráját  a  visszafogottság,  a 

pontosság és a fájdalom szépségének megragadása jellemezte már a két korábbi könyvében 

is.”

Pedig  a  „pontos”  nem a  leggyakrabban  használt  jelzője  Krusovszkynak.  A  „hideg”  és  a 

„lassú” – és a harmadik kötetben a „megalázott” – jelzőkhöz képest elenyészően jelentéktelen. 

A harmadik kötet pontossága „dísztelen, praktikus” munka, mint egy ember megnyúzása74; 

vagy mint Anish Kapoor monumentális nagyságú Marsyas szobrának (aminek a képe a kötet 

borítóján is látható) felépítése75.

Az első kötetben, ez egy számszerű adat, egyetlen egyszer – a verscímmel együtt kétszer –

fordul elő a „pontos” jelző,  méghozzá a kötet  záróversében: „A pontos körök így érjenek 

véget”  – kezdődik  a  Pontos körök (ÖN, 73)  című vers.  Nehéz  nem észrevennünk a vers 

nyitósorának önreflexivitását: a kötet versei a pontos körök. „[E]gyszerűen csak álljon / meg 

valahol,  egy kerítés,  /  egy ajtó,  valaki  más  előtt,  /  és  ne  induljon  újra,  minden,  /  el.”  – 

71 BORBÉLY Szilárd, A Telep valami mása = Telep-antológia, szerk. KERESZTESI József, Bp., Scolar, 2009, 123–156.
72 A továbbiakban: ÖN, EM, FP
73 BORBÉLY, i.m., 141–143
74 „A lábak belső oldalán a bőrt hosszan felvágjuk, / a sarokcsonttól egy vonalban a végbélnyílásig, / a 
sarokcsontnál körben is átvágjuk, / ezután a lábánál fogva felakasztjuk a testet.” (FP, 41)
75 „Először az / acélgyűrűket állították fel a turbinaterem két / végében, ezeket erős sodronyokkal rögzítették // a 
múzeum falához, majd felegyenesítették / őket dísztelen, praktikus mozdulatokkal.” (FP, 47)
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folytatódik  a  versmondat,  s  a  kerítés,  az  ajtó  egyértelműen  visszautal  a  kötet  korábbi 

szövegeire, amelyeknek az apró mozaikdarabkáiból szövegről szövegre kirajzolódó tér egy 

(stilizált)  ház.  Ez  a  ház  nem más,  mint  az  otthon  –  a  gyermek  otthona76 –,  az  emlékek 

színhelye, a múlté, s ezáltal tekinthető az (öntudatában lévő) én toposzának. Ajtók, ablakok, 

szobák, folyosók, kert és kertkapu alkotják azt a – változékonyságában is homogén – teret, 

amelyben a lírai  én mozog. A kötet  egy másik számottevő motívuma az alkalmanként,  de 

viszonylag sűrűn előbukkanó hajó77, az én és az élet toposzaként.

A két toposz együttállására is találhatunk példát  A Szívnek nevezett  kikötő (ÖN, 23) című 

versben78.  Pollágh Péter  a kötetről  írt  kritikájában többek között  ezt  a verset nevezi  meg, 

melyen a leglátványosabb a Kemény-hatás.79 Ez a hatás megmérhető a szimbolikus pozícióba 

emelt Szív-en, vagy az ezeréves vitorlás nevén: „Bárcsak elfelejteném már a nevét: // Késő 

Bánat.”,  de  ugyanígy  megmérhető  ez  a  versek  motivikus  összefüggésein,  melyek  aztán 

egymástól  is  függenek,  egymást  magyarázzák,  olykor  metonimikusan  képviselik  egymást, 

tehát egy sűrű, hálószerű magánmitologikus rendszert alkotnak.

Kemény Istvánnak van egy fél mondata a Három szál hosszú kardvirágot hoztunk (Valami a  

vérről,  66)80 című versében,  mely illik  a  pontosság eszményének vizsgálatába:  „(...)  most 

kellene pontos / mondatokkal eljutni a szivedhez, (...)”. Még ha ad hoc tűnik is a párhuzam, 

Kemény  mondata  összecseng  a  „pontos  körökkel”:  pontos  körök  pontos  mondatokból 

lesznek.

Ugyanolyan pontosan állunk meg a második kötet – az Elromlani milyen, amely vizsgálatunk 

kiemelt tárgya – nyitóversében található ajtó előtt, ahogy azt a Pontos körökben láttuk. Ez a 

vers  nemcsak azért  fontos,  mert  bizonyos  értelemben  összeköti  a  két  kötetet.  Ebben nem 

egyedülálló, az Elromlani milyen szövegeiben, szövegei közt ugyanis a motivikus rokonságon 

túl – mely elég bizonyíték lehetne – több átemelés is található, például: „Egyszerűen / jó, akár 

egy kórházkerti  séta.” (EM, 15) az  Egy másik reggel (ÖN, 72), vagy:  „Nyelvem helyén / 

száraz kavicsok forognak.” (EM, 19) az Ébren maradni (ÖN, 8) című versből.

76 Nemes Z. kritikájában – az esszéisztikus-metaforikus beszédmód által – is ez az olvasási lehetőség 
domborodik ki. (NEMES Z. Márió, Krusovszky Dénes: Az összes nevem, Szépirodalmi Figyelő, 2006/3, 79–81.)
77 Néha ladik, néha vitorlás, de néha csak tutajként úszó gerendák képében.
78 „Késő bánat, // magányos házad lassan szuszog, / elzavartam a közös reményeinket, / és befalaztam az ablakot, 
ahonnan / egyszer mindent láttam. Utolsó / sétám a kikötőben lesz az első / utad egy ezeréves vitorláson.” (ÖN, 
23)
79 POLLÁGH Péter, Több csupornyi szép, litera.hu, 2006. március 16.
(http://www.litera.hu/hirek/tobb-csupornyi-szep)
80 KEMÉNY István, Valami a vérről, Bp., Palatinus, 1998
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(hallgatni rólam)

Az Elromlani elején álló vers nagyobb kapocs ezeknél az átemeléseknél. A kötet ötven verse 

ugyanis hat ciklusra oszlik, ez a címtelen vers azonban a ciklusokon kívül, a ciklusok előtt 

található, ötvenegyedikként. A kötetben elfoglalt helye okán joggal következtethetünk: egy az 

egész kötetre kiterjedő paratextussal van dolgunk. 

Ez  a  vers  ráadásul  meglehetősen  ars  poeticus  is.  A  „Ha  kitartóan  figyelem”  verssor 

kitartásában azt a pontosságot fedezhetjük fel,  melyet  a feljebb idézett  Kemény-mondat is 

használ.  „[B]ármiben észreveszem / a rendet” – észrevesz, tehát  felismer,  tehát megért.  A 

rendet,  ami  szintén  magában  foglalja  a  pontosság  eszményét.  Aztán  „amikor  válaszolni 

kellene, (...), akkor majd / a hallgatásommal győzök. // És tényleg kinyitják.” A lírai én nem 

csacsog, nem beszél fölöslegesen, tisztában van vele, hogy ki fogják neki nyitni az ajtót.

De a lírai én hallgatását másként is értelmezhetjük, és ez az értelmezés is szorosabbra húzza a 

kapcsot a két kötet között – Wittgenstein  Tractatus-ának konklúziója jut eszünkbe: „Amiről 

nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.”81 A lírai énnek itt magáról kéne beszélnie, elsősorban 

elmondani, hogy ki ő, de az első kötet címadó verséből tudjuk: „mondd ki egyszer az összes / 

nevem, mert én egyre / sem emlékszem már.” (ÖN, 19)

Ez nem azt jelenti, hogy a második kötet poétikája a hallgatásban gyökerezne. Még csak az 

sem mondható, hogy az én nem beszél magáról.  Nagyon is fontos eleme az én ezeknek a 

verseknek, de nem (kizárólag) az én a szemlélet tárgya, nem az énről szólnak ezek a versek, 

hanem róla árulnak el dolgokat, az énről beszélnek.

„Soha nincs  itt  és  beszél,  /  hogy elrontani  milyen  szép,  /  mondjuk szakállal  az arcot.”  – 

olvashatjuk a kötet címadó versében, az Elromlani milyenben (EM, 20). A kiemelt szöveghely 

ékes példája annak, mikor nem a lírai én tekintete vetül a versvilágra, hanem a versvilágból is 

visszatekint rá valaki, s beszélni kezd hozzá.

A  lírai  énhez  és  a  lírai  énről:  a  mondat  magában  ugyan  általánosít,  de  ahogy  azt  fent 

említettük, a lírai én nem csacsog, csak arról beszél, ami fontos (neki), ami (róla) releváns – 

így pl. fontos neki a másik. 

81 WITTGENSTEIN, Ludwig, Logikai-filozófiai értekezés, ford. MÁRKUS György, Bp., Akadémiai, 1989
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(alanyi vs. tárgyias költészet)

Róla és neki, mert ez a költészet alanyi költészet, még ha sok tekintetben hasonlít is a tárgyias 

költészethez. Ugyanis az Elromlani milyenben erős és fontos a tárgyi jelenlét.82

Az Elromlaniról megjelent kritikájában Sántha József (valószínűleg) az alanyiság és az erős 

tárgyi  jelenlét  látszólagos  szembenállása  kapcsán  írja,  hogy  „Krusovszky  előszeretettel 

imitálja a tárgyias költészet leíró, elbeszélő részletgazdag világát”.83

Elöljáróban – Sántha gondolata alapján is – az mondható el, hogy Krusovszky tárgyhasználata 

rokonságot  mutat  a  tárgyias  líra  tárgylátásával,  s  az  alanyi  költészetében  működtetett 

tárgylátással  újfajta  személyességet  teremt  –  főként  második  kötetében,  de  már  az  első 

kötetében is vannak ebbe az irányba mutató szöveghelyek.

Ennek  szemléltetésére  elsősorban  az  Elromlani  milyen című  verset  elemezzük,  s  ehhez 

kiindulópontként Hernádi Mária Líra és tárgyiasság84 című tanulmányában megformálódó – a 

„vallomásos” és tárgyias líra közötti – distinkciót használjuk.

Azt azonban le kell szögeznünk, hogy nem lehet célunk sem egyik, sem másik kategóriába 

sorolni ezt a költészetet. Egyrészt, mert nem kérdéses, hogy alanyi („vallomásos”85), másrészt, 

hogy a tárgyiashoz hasonló (azt imitáló) költészetről van szó. Sokkal inkább arra keressük 

jelen  dolgozatban  a  választ,  hogy  hogyan  és  miért  jön  létre  az  alanyiság  és  a  tárgyak 

kölcsönhatása.

82 Természetesen ugyanígy Az összes nevem is és A felesleges part kötetekben is, azonban azoknak a tárgyaknak 
a java a magánmitológia, illetve a Marszüasz-mítosz (vagy a Chris Burden-performanszmásolatok) kellékei. 
Nemes Z. Márió például már Krusovszky első kötete kapcsán is kiemeli a tárgyak fontosságát: „Semmi-
szobájában a költői Én tevékenysége örökölt tárgyakkal való hideg és abszurd bíbelődés. Kulcs, feszítővas, 
gyertya, lámpa, cipő, konzervnyitó. Krusovszky kötetében az apák öröksége egy transzcendenciától megfosztott 
tárgyias líra” (NEMES Z. Márió, Krusovszky Dénes: Az összes nevem, Szépirodalmi Figyelő, 2006/3, 79–81.) 
Habár nyilvánvalóan nem érthetjük ezt a tárgyiast annál többnek, minthogy bíbelődik a tárgyakkal, így ez a 
fogalom nem köthető sem az újholdas, sem a rilkei, sem az angolszász tárgyias líra fogalmához.
83 SÁNTHA József, Ha Káin távozik ma éjjel, Jelenkor, 2010, 53/1, 114.
(http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=1938) – Ehhez fontos hozzáfűznünk, hogy az imitálás itt 
semmiképpen sem vonhatja maga után a szolgai másolás képzetét.
84 HERNÁDI Mária, Líra és tárgyiasság, kézirat, a mellékletben
85 Hernádi terminusa, nem egészen pontos, hogy mit ért alatta, valószínűleg a nem-tárgyias költészetet. Mi 
azonban a vallomásos líra terminusát az alanyi költészet alfajaként tudjuk csak értelmezni, éppen ezért 
Krusovszky költészetét a tágabb – alanyi költészet – kategóriában tárgyaljuk.
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(az Elromlani milyen?)

Újfajta személyességet teremt, bár ez nem általánosan jellemző a kötet minden versére. Az 

Elromlani hat  ciklusra oszlik,  a  ciklusokat  pedig különböző versformák jellemzik.  Három 

ciklus  formavilága  rokonságot  mutat:  a  Törtfehér,  a  Zománc és  a  Nem ajtó volt ciklusok 

versei mind szabadversek, csak tagolásukban térnek el egymástól86. 

Megfigyeléseink főként e három ciklus verseire érvényesek, noha a többi ciklusban is találni 

példaértékű szöveghelyeket. E verseknek túlnyomó részében a lírai szubjektum határozottan 

lírai énként van jelen. Ez nem mondható el maradéktalanul sem az Egy bizonytalan határon 

túl prózaverseiről,  sem  a  Képeslapok  vissza „képeslapjairól”,  és  a  Belenézni  egy  szájba 

tizenkét-sorosairól sem. Azonban a fent kiemelt három ciklus verseiben együtt áll mind az 

egyes szám első személyű alanyiság, mind a tárgyiasságéhoz hasonló tárgylátás.

2. A BEFOGADÓI POZÍCIÓ FELVÁZOLÁSA

(líra és tárgyiasság)

Mielőtt  az  elemzésnek  nekikezdenénk,  nem  hagyhatjuk  el  Hernádi  néhány  gondolatának 

előrebocsátását bevezetőül. Hernádi szerint a líra a dialogicitáson alapszik, az Én és a Másik87 

között,  amely  álláspont  hermeneutikus  befogadásmódot  feltételez.  A  hermeneutikában  a 

megértés feltétele a dialógus. A párbeszéd pedig csak a másikhoz való odafordulással jöhet 

létre, ha nyitottak vagyunk a másik újságára.88 Hernádi ebből vezeti le a tárgyias költészetet89: 

„Az  odafordulás  teljessége  az  Én  önmagából  való  kilépését,  önmagán  való  túllépését 

feltételezi a Másik érdekében.”90

Ennek magyarázata, hogy a tárgyias líra célja nem az Én (megértése), mint a vallomásos líráé, 

hanem a Másik – az Én csak médiumként van jelen a folyamatban. Krusovszky lírájáról nem 
86 A Törtfehér csillagokkal töri meg a vers linearitását, a Zománc pusztán szakaszokra tagol, a Nem ajtó volt 
pedig a szakaszok számozásával kelti az epizodikusság látszatát. Simon Márton kritikájában „sajátosan 
fragmentált szabad versekként” aposztrofálja őket. [SIMON Márton, Nem hibázni milyen, prae.hu, 2009. 11. 07. 
(http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=2352)]
87 Az Én az a lírai szubjektum, ami a lírában alapvetően megnyilatkozik. A Másik legegyszerűbben úgy 
fogalmazható meg, hogy bármi, ami nem Én. Lehet ez egy másik szubjektum, a versvilág egy darabja (például 
valamilyen tárgy), vagy akár az egész versvilág is.
88 A Másik és a másik között különbséget kell tenni! A nagybetűs Másik a tárgyiasságra vonatkozóan 
használandó és értelmezendő, ahogyan Hernádi is teszi. A másik (főként) a hermeneutikai vonatkozású 
magyarázatokban kap helyet.
89 Hernádi gondolatmenete nem feltétlenül egyezik meg a hermeneutika intencióival, ugyanis a Másik felé 
fordulás nem az Én rovására történik, éppen a kölcsönösség, az arányosság kéne, hogy legyen a cél, azaz a 
hermeneutikai szituációba való helyezkedés.
90 HERNÁDI, i.m., 1.
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mondható el, hogy kizárólag a Másik megértése lenne a cél, és hogy ehhez a lírai én (az Én) 

médiumi pozícióba kerülne.

Az Én megértése,  tehát  az önértelmezés  a tulajdonképpeni célja ennek a lírának,  azonban 

ehhez a Másik szerepét betöltő szubjektum, tárgy vagy versvilág nem pusztán asszisztál, nem 

eszköze a megértésnek – ahogyan Hernádi jellemzi a vallomásos lírát –, hanem a függvénye. 

Több, az Elromlaniról írt kritika megemlíti, hogy a versanyag mögött rendre megjelenik egy 

párkapcsolat  romjainak  töredékes  képe.91 Ha  ki  kell(ene)  jelölni  (mondjuk  egy statisztika 

alapján), hogy a kötetben ki (vagy mi) tölti be a Másik pozícióját, a versek nagy részében ez a 

párkapcsolat  lenne  az,  illetve  áttételesen  egy  Te,  a  pár  másik  fele.  A  lírai  én  ebben  a 

kapcsolatban igyekszik megtalálni a helyét – volt helyét –, mint például a címadó versben is.

(elromlani ilyen)

A  hermeneutikai  megértésben  a  Dolog  (Ding)  felé  fordulás  azért  kap  hangsúlyt,  mert  a 

befogadó csak így láthatja meg a Dolog lényegét, megértés csak a dolog Dologként látásából 

jöhet  létre.  Hogy  a  Dologhoz  odafordulhassunk,  előítéleteinkkel  (előzetes  tudás,  nem 

pejoratív) tisztában kell lennünk, hogy azok az értelmezés javára válhassanak, s ne térítsék azt 

el. Kevésbé tudományosan: olyan értelmezői pozíciót kell fölvennünk, ahol előzetes tudásunk 

(előítéleteink – pejoratív is) nem befolyásolhat minket, tulajdonképpen a szubjektumot (mint 

befolyásoló tényezők lehetséges forrását) a lehető leginkább ki kell iktatni a folyamatból, és a 

lényeglátásra kell törekedni.

Ez összecseng egy Weöres Sándor levélrészlettel, melyet Hernádi idéz tanulmányában92. Az 

ifjú Csorba Győzőnek levelet író Weöres az objektív világlátás (azaz a világ megértésének) 

módját az önelemzésben látta93, amely azonban – továbbra is a hermeneutika felől olvasva – 

nem  jelent  egyebet,  mint  saját  magunk,  az  én  objektiválását,  hermeneutikusan:  az  én 

Dologként látását. Továbbgondolva: az én megismerésével a világot is megértjük, és fordítva: 

a világ megértésével magunkat is94.

91 Pl.: (1) SIMON, 2009 (2) SÁNTHA, 2010
92 HERNÁDI, i.m., 3.
93 „... szükséges, hogy individuális élményköröd rétegét szinte áttörd, s egy réteggel tovább hatolj, (...). Élesen 
válaszd szét Magadban a személyi érzések világát, mely a körülmények habjain úszik, s az alatta lévő változatlan 
tüzü és fényü világot.” (WEÖRES Sándor: Csorba Győzőhöz, 619. levél. In: Egybegyűjtött levelek II. Pesti Szalon – 
Marfa 1998. 398-399.)
94 Ez megegyezik a hermeneutikai kör működéslogikájával: a részből megismerhető az egész, az egészből a rész. 
De nem válik ördögi körré. (Vö.: GADAMER, Hans-Georg: Igazság és módszer (ford. Bonyhai Gábor), Bp., 
Gondolat, 1984; SZONDI, Peter, Bevezetés az irodalmi hermeneutikába (ford. Bonyhai Gábor), Bp., T-Twins, 
1996)
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De a Krusovszky-versekben az egész nem a világ és nem az élet, a rész sem pusztán az én – a 

legtöbb vers ugyan bír bölcseleti olvashatósággal95, mind olvasható egy földhözragadtabb (pl. 

párkapcsolati) kontextusban is. Ez a kapcsolat nem biztos, hogy szétválasztható (vagy nem 

biztos,  hogy  szét  kell  választani)  kétfelé,  egészre  és  részre,  Énre  és  Másikra.  Ennek  a 

költészetnek az a célja, hogy a két fél viszonyáról beszéljen, tehát az egymásról, valamiről, 

ami egész is, rész is, Én is, Másik is.

3. AZ ELROMLANI MILYEN CÍMŰ VERS ELEMZÉSE

(milyen szép)

Mint  azt  feljebb  már  megfigyeltük,  a  megértésnek  feltétele  bizonyos  fokú  objektiváció, 

valamilyen egészséges távolságtartás, ugyanakkor az odafordulás is a Másik felé. Ha adott 

esetben a Másik egy (rossz) párkapcsolat,  annak milyensége meghatározza az objektiváció 

irányát is. Ha a Dolog értékevesztett, az objektiváció is értékhiányos irányt mutat.

Így  például  az  Elromlani  milyen első  szakaszában96,  a  párkapcsolat  –  az  egymás  –  egy 

elromlott  buszkijelzővel  válik  egyenértékűvé.  A  párkapcsolat  kötelékében  történő 

önértelmezésre való vágy már az első tagmondatban jelen van: az énnek rossznak kellene 

lennie, hogy mondjon valamit arról, ahogy mennek el egymás mellett a Másikkal. A feltételes 

mód azt intencionálja, hogy az Én nem rossz, azonban a továbbgyűrűző versmondat, mely 

tekinthető  szintaktikai  lezáratlanságnak  is,  illetve  az,  hogy  egy  buszkijelzőhöz  hasonlítja 

magukat (az egymást), a „valamit mondás” érzetét kelti a befogadóban.

Az Én itt többszörösen összetett pozícióban mutatkozik önelbeszéléséből kifolyólag, amellyel 

szinte a végletekig elbizonytalanítja saját helyét, így az önértelmezés lehetőségét is. Az Én 

ugyanis  csak  úgy  lenne  az  egymás  közösségében  értelmezhető,  ha  rossz  lenne,  ő  maga 

azonban  nem  vallja  magát  rossznak,  hiszen  azzal  áttételesen  felelősséget  is  vállalna  az 

egymásban,  az egymásért,  sőt,  akár  a  hibás  szerepét  is  jelenthetné  ez  a  vallomás,  melyet 

azonban az Én nem vállalhat.  Az,  ahogy helyzetét  vázolja,  valami  sötét,  fanyar  humorra, 

önkritikára, öniróniára vall: magától távolságot tartva, nem korrumpálódva maga által beszéli 

el  egyszerre  az  érem  két  oldalát  –  a  Másik  és  a  saját  nézőpontjából  tesz  a  saját  maga 

helyzetéről állításokat.

95 Ha az Elromlani milyen vers példáját vesszük, annak egyes részei kapcsán beszélhetünk a jó és a rossz 
dialektikájáról, nyelvfilozófiáról, szabadságról, istenről, az elmúlásról.
96 „Rossznak kellene lennem, / hogy erről mondjak valamit, / ahogy megyünk el egymás / mellett, az milyen 
szép, / mint a busz kijelzője, / elromlani milyen szép, / minden megálló végállomás.”
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Másrészről viszont, mivel magát az egymás függvényében (is) beszéli el, nem alakulhat ki 

más befogadói álláspont: az énnek rossznak kell lennie, hiszen az egymás is rossz, olyan, mint 

egy  elromlott  buszkijelző,  amely  csak  a  végállomást  mutatja.  Az  én  azonban  kitart  saját 

(képmutató)  pozíciójánál,  próbálja menteni  a menthetőt,  bizonygatni  a nonszenszt:  „ahogy 

megyünk el egymás / mellett,  az milyen szép, / mint  a busz kijelzője, /  elromlani  milyen 

szép”. 

A „milyen szép” szintagma ismétlődik, méghozzá gyors egymásutánban, az én bizonygatja, 

sőt, sulykolja: a „rossz”, az „elromlott” szép. Ezzel mintegy finomítani próbál megítélésén, ha 

már egyértelmű, hogy ő rossz. Bizonygatni próbálja, nem olyan nagy baj a rossz, mert szép.

(betonkeverőben)

A második szakasz egyik olvasatában97 a „Nem éreznek semmit,  /  fáradtan mozognak” az 

egymásra  vonatkozik,  egy külső  perspektívából  látjuk  az  egymást,  azt,  ahogy mennek  el 

egymás mellett. Ebben az olvasatban azonban ezek a találkozások nem pusztán az „egymás 

mellett  elmenésből  állnak”,  valószínűleg  beszélnek  is:  „hideg  szavak  kopognak  /  egy 

betonkeverőben.”

Ha  mindehhez  hozzákapcsoljuk  az  első  szakasz  utolsó  tagmondatát  („minden  megálló 

végállomás”),  rájövünk,  nemcsak  a  kijelző  elromlását  magyarázza,  hanem  az  egymás 

találkozásai felől is olvasható: az egymás minden találkozása a saját végüket jelenti.

(nincsen benne)

A harmadik szakasznak első olvasásra szinte csak bölcseleti és vallási vonatkozásai vannak, 

ami  a  szabadság  és  az  isten  (sic!)  fogalmai  mentén  egyértelműnek  tűnik.  Azonban  a 

poliszémikus játék itt is – ahogy följebb is – új olvasatot ajánl. Mindehhez annyi kell, hogy a 

szabadságot  ne  filozófiai,  hanem  párkapcsolati  megközelítésben  olvassuk:  szabad,  tehát 

egyedülálló,  facér98.  Mielőtt  azonban  ezt  az  értelmezést  tovább  bontanánk,  fontos 

megjegyezni, hogy ez a vers egyetlen szakasza, ahol az egymás két szubjektuma az én és a te 

(másik) különválik: „próbálom elképzelni” és „megfogod”.

97 Mint arra feljebb utaltunk, a szakasz értelmezhető nyelvfilozófiai, nyelvkritikai vonatkozásban is. A nyelv 
ebben az értelmezésben puszta anyagként, matériaként van jelen, amolyan építőanyag, mely a betonkeverőben 
jön létre. Ebből következik, hogy a betonkeverő mint metafora azonos a beszédszervekkel, s így (egy 
metonimikus azonosság okán) az emberrel is. A szakasz tehát ars poeticába illeszthető nyelvfilozófiaként is 
olvasható.
98 S ebből az olvasói pozícióból tekintsünk a teljesebb, tágabb szabadság-fogalomra.
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A szakaszban a tárgy szempontjából  ekvivalenssé válik a  szabadság és az, hogy „nincsen 

benne isten”. Ez a perspektíva fontos a lírai én szemszögéből is: „mint egy tárgy, / próbálom 

elképzelni,  //  egy kalapács például” – az én tehát igyekszik magát objektiválni,  felvenni a 

kalapács pozícióját. Tartalmilag megtörténik a helycsere, sikerül elképzelni, hogy milyen egy 

tárgynak: „megfogod (megfogsz), és nincsen benne(m) isten, mert szabad (vagyok), mint egy 

tárgy”. A megfogás aktusa kettős szerepet tölt be a mondatban, egyrészt, mint azt feljebb is 

láttuk, megjelenik a Te szubjektuma a versben, másrészt viszont a Te létrehozza az egymás 

közösségét, azt a tárgyat fogja meg, aminek az én képzeli magát – vagy fordítva: az én annak 

a tárgynak képzeli magát, amelyet a másik megfog. Ebből logikusan következik, hogy – mivel 

a kalapácsban nincs – az egymás közösségében sincsen benne isten.99

(nem jut eszembe semmi)

A  negyedik  szakasznak  mindössze  egyetlen  momentumát  emeljük  ki,  a  Másik 

transzformációját: „Soha nincs itt és beszél, / (…) / de ami nincs itt, az beszél” – itt a Másik 

nyelvtani szinten objektiválódik. Ehhez kapcsolódik a szakasz utolsó tagmondata („már nem 

jut  eszembe  semmi  rólunk”),  melyben  megint  jelen  van  az  egymás (rólunk)  közössége. 

Azonban  itt  ez  a  közösség  teljesen  más  összetevőkből  áll  össze,  mint  az  első  szakasz 

egymása: az én tulajdonképpeni helye egy tárgy, a kalapács helye, míg a Másik akiből amivé 

lett. Ez az átalakulás előlegezi meg a vers zárlatának rendkívüli komplexitású képét.

(vajon mit)

„Egy hentespult a legelőről / vajon mit tudna mondani még?” – a kérdés összecseng az előző 

szakasz végével („már nem jut eszembe semmi rólunk”). Az én itt a hentespultnak feleltethető 

meg, míg a rólunk a legelőnek. Másrészről a hentespult és a legelő kijelölhető egy egyenes két 

végpontjaként is, és a végpontnak kell valamit a kezdetekről mondania. A két végpont közti 

úton azonban egy metamorfózis  zajlott  le,  egy értékvesztés,  hiszen valaha  a  hentespult  is 

legelő volt100.

99 Ez hasonló ahhoz, amit Bókay regisztrál József Attila Gyöngy vagy a Tedd a kezed című verse kapcsán, ott is 
az érintés által jön létre a szerelmesek egysége, az egymás – és a férfi ott is „abjektszerű” („Az abjekt Kristeva 
terminusa, olyan objekt, amely [...] újra meg újra elutasítódik). (BÓKAY Antal, A szerelem mint összeolvadás – az 
érintés mint énteremtés = B. A., Líra és modernitás... i.m., 164–178.
100 Mind a hentespult, mind a legelő metonimikus / szinekdokhikus jel. Előbbi a hentesáru, utóbbi a haszonállat 
(gulya?) helyett áll.
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A  kép  mélyén  tehát  valamilyen  elégikus  feszültséget  találunk,  egy  kérdést,  hogy  az 

értékevesztett  jelen beszélhet-e a „dicső” múltról.  Azonban már ahhoz, hogy ezt a kérdést 

feltehesse  a  vers,  egy új  beszédmódot  (nyelvet?)  kellett  alkotnia.  Az énnek  objektiválnia 

kellett  először  módszeresen  magukat  (1-5.  szakasz):  magát  (3.  szakasz)  és  a  másikat  (4. 

szakasz),  csak  ezután  tehette  fel  a  kérdést  magának,  hogy  „vajon  tudok-e  még  valamit 

mondani magunkról?”

4. A SZUBJEKTUM ÉS A TÁRGY VISZONYA

(tárgyasítás)

Még egyszer sorra véve az objektivált, azaz „eltárgyasított”101 szubjektumokat: (1) az egymás 

olyan,  mint  egy  elromlott  buszkijelző,  (2)  az  egymás  találkozásai  olyan  ridegek,  mint  a 

betonkeverőben  kopogó sóder,  (3/a)  az  én  a  kalapács  nézőpontjába  helyezkedik,  (3/b)  az 

egymásban nincsen benne isten, mert a kalapácsban sincs, (4/a) a Másik akiből amivé alakul, 

(4/b)  a  rólunk  összetétele  nem egyezik  meg  az  egymás  összetételével,  az  én  és  a  másik 

szubjektum is objektiválódott,  (5/a)  a rólunk közössége a legelő-metaforában jelenik meg, 

míg az én a hentespult képében, (5/b) áttételesen a legelő a működő, a hentespult pedig az 

elromlott párkapcsolatot jelképezi.

A  Hernádi-tanulmány102 a  lírát  emóciót  kifejező,  közvetítő  hordozóanyagként  jellemzi. 

Emóció  alatt  nem  öncélú  érzelmeket  ért,  hanem  valamifajta  létfeszültséget,  melyre  az 

embernek  nincsenek  szavai,  s  csak  jobb  híján  igyekszik  ezt  érzelmeknek,  emócióknak 

tudni.103 

Ez a létfeszültség nem pusztán emberi eredetű; tárgyaknak, dolgoknak is lehet létfeszültségük, 

s  azt  nem a  dolgok  hordozzák,  hanem a  szubjektum dologhoz  fűződő  kapcsolatából  jön 

létre104. Mivel ez a létfeszültség szubjektum és dolog között jön létre, a dolog jó vehiculuma 

az egyébként szavakkal nem kifejezhető „emóciókötegnek”. 

Másrészt viszont az, hogy tárgyak képviselik azt a létfeszültséget, mely tárgy és szubjektum 

relációjában jött létre, azzal jár, hogy a tárgy kezdi el hordozni az egész „emócióhalmazt”, 

mely a szubjektumtól eközben eltávolodik, s csak jelzésértékűen kapcsolódik hozzá. Amiből 

101 Fontosnak érezzük az elkülönítést a tárgyiasult, tárgyiasított, stb. fogalomcsoporttól, amit pl. Bókay használ.
102 Nemes Nagy Ágnesre hivatkozva.
103 HERNÁDI, i.m., 4.; NEMES NAGY Ágnes: Egy verseskötet előszava. = N. N. Á.: Az élők mértana II. 29-30.
104 Vö.: (líra és tárgyiasság) rész – egymás felé fordulás, párbeszéd mint megértés. 
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az következik, hogy a tárgynak kiterjedése lesz, olyan emberi dolgokat képvisel és közvetít, 

mely nem sajátja, ettől azonban Másikká válik a tárgy. Az Én és a Másik viszonya tehát csak 

interszubjektív viszonyként kezelhető.105 Dolgozatunk tárgyának esetében ez hatványozottan 

igaznak tűnik,  hiszen  az  emócióhordozásra  oly alkalmas  tárgyak  itt  szubjektumok helyett 

állnak.106

(tükör és nyelv)

Krusovszky költészetében a tárgyak kétféleképpen jelennek meg. Egyrészt a versvilág részei, 

és az én mintegy tükörként  néz beléjük,  s  látja magát,  tehát  ez a  tárgyhasználat  megfelel 

Hernádi  vallomásos  líráról  írt  koncepciójának,  erre  példa  lehet  bármelyik  prózavers  és 

képeslapvers, különös tekintettel a hetedikre107.

A  másik  használati  mód,  mikor  a  tárgyak  szubjektumok  helyett  állnak.  Erre  miért  van 

szükség? Mert a nyelv mint kifejezőeszköz a maga konvencionális apparátusával elégtelennek 

tűnik  a  dolgok  pontos  megfogalmazására,  mert  „[n]yelvünk  elégtelenségének  érzése 

pontosságigényből fakad”108. 

A  (pár)kapcsolat  példájánál  maradva,  egy  kapcsolat  két  ember  közt  az  egyik 

legemocionálisabb,  legfeszültségtelibb,  s  legkomplexebb dolog,  ami  létrejöhet.  Hogy erről 

beszélni  lehessen,  kellenek  a  tárgyak,  „mert  a  tárgyak  komplexitása  (...)  mégiscsak 

utolérhetetlen”.109 A tárgyias költészetben „a tárgy saját magát jelenti a versben, s mint saját 

maga  (…)  utal  egy  megnevezhetetlenül  komplex  emócióhalmazra,  mintegy  saját  tárgy-

mivolta komplexitásával előhívva azt”.110 Schein olvasatunkban ezt hívja katakrézisnek vagy 

katakrétikus  jelhasználatnak,  utalva  arra,  hogy  a  metaforához  hasonlóan  működő  alakzat 

valami  olyat  jelöl,  amely szavakkal  egyébként  nem kifejezhető.  Fontos  arról  is  szólnunk, 

hogy ez  nem tévesztendő  össze  a  szimbólummal,  mivel  „a  szimbólumok megalkotásának 

105 HORVÁTH Kornélia: Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák). = H. K., Tűhegyen. Versértelmezések a 
későmodernség magyar lírája köréből, Bp., Krónika Nova, 1999, 131.
106 Érdemes lehet összevetni József Attila A hetedikjének tárgyiasuló énjével. (BÓKAY Antal, A szelf tárgyiasítása 
– az én mint centrum és probléma = B. A., József Attila poétikái, Bp., Gondolat, 2004, 98–128.)
107 „Igazából nem is magát a vonatot, / vagy az útszélt, ahol álltál, nem / a síneket, amik valahová még / 
visszavezethettek volna. Nem, ezek / tényleg nem fontosak. Ahogy a forró, / olajos kövek illata, a mozdulatlan / 
levegő és a rozsdás vasak csikorgása sem. / Az ablakon kicsapó vonatfüggönyt, / ahogy ellebegett előtted, csak / 
ennyit érdemes feljegyezni.” (EM, 47)
108 NEMES NAGY Ágnes, A nyelv válságáról = N. N. Á., Szó és szótlanság, Bp., Magvető, 1989, 23.
109 NEMES NAGY Ágnes, A költői kép = N. N. Á., Az élők mértana I. Osiris, 2004, 105.
110 HERNÁDI, i.m., 8.

27



folyamata transzcendens irányultság, miközben Nemes Nagy Ágnes költészete [a katakrétikus 

jelhasználat] a tapasztalaton túlit eleve kizárja szemléletének köréből”.111

Az  Elromlani  milyenben  megjelenő  tárgyak  hasonlítanak  a  tárgyiasság  modelljében 

megfogalmazott  tárgyakhoz,  mivel  ugyanúgy  saját  (kimondhatatlan)  komplexitásuk  által 

válnak  jelentésessé.  Azonban  saját  komplexitásukkal  nem  pusztán  egy  emócióhalmaz 

jelölőiként működnek, hiszen szubjektumokat jelölnek – például az elromlott buszkijelző az 

elromlott  kapcsolatot  –  hanem  a  vers  szubjektumairól  történő  beszéd  egyetlen  legitim 

(pontos) formájává válnak, egy sajátos nyelv alkotóelemeivé. Tehát a katakrézis válik ennek a 

lírának  az  egyik  legmeghatározóbb  költői  alakzatává112.  Ezeknek  a  katakréziseknek  az 

érdekessége  azonban  az  Krusovszky  verseiben,  hogy  a  metaforizált  jelek  adott 

motívumhalmaz(ok)ból  származnak,  s  ezáltal  finoman  kidolgozott  motivikus  hálóba 

illeszkednek.  Tehát  nemcsak  a  jelölt  problémakör  rekonstruálható  a  versekben  (azaz  a 

konnotátum), hanem a jelölők is szisztematikus rendszerré állnak össze (denotátum).113

Ezen állításunk alátámasztásának legegyszerűbb módjaként az mutatkozik, ha a kapcsolatra 

utaló  szöveghelyeket,  szövegközti  viszonyokat  vizsgáljuk,  tehát  ha  a  kapcsolat 

törmelékcserepeit egymás mellé kezdjük rakosgatni, ha rekonstruálni kezdjük a képet, amit a 

lírai én gondosan szétszedett előtte. 

111 SCHEIN Gábor, A metaforikus nyelvi mozgások jelentésessége a Napforduló költészetében = S.G., Poétikai  
kísérlet az Újhold költészetében, Bp., Universitas, 1998, 87.
112 A hasonlat mellett, vagy olykor azzal karöltve, hiszen a tárgyi (katakrétikus) jelölő gyakran hasonlatokban 
fordul elő.
113 Ez meglátásunk szerint némileg különbözik a Schein által tárgyalt, Nemes Nagy költészetében előforduló 
katakrézisektől: „E jelhasználat megmutatja az értelmet, de egyszersmind el is takarja, mert az idegen 
konnotációs közegben az interpretáció alapja csakis a jel meghatározhatatlan, szétszóródó poliszémiája lehet.” 
(SCHEIN, i.m., 95.)  Méghozzá abban, hogy Nemes Nagy költészetében a visszatérő motívumok nem feltétlenül 
rokonítják egymással a szövegeket, míg a Krusovszky-líra darabjaiban ezek az összefüggések szándékoltnak 
mutatkoznak. (Vö.: (a pontosság eszménye) c. résszel!)
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5. A TÁRGYASÍTÓ BESZÉDMÓD MOTÍVUMRENDSZEREI

(boncolni milyen)

A  kötet  tulajdonképpeni  első  versében114 rögtön  a  szakításnak  egy  korai  metaforájával 

találkozunk: „Valaminek újra // a határához értünk, bőröndömben / csak eddig hozhattalak 

magammal.  /  Én  itt  olasz  vagyok,  te  pedig  /  egy  hideg  énekesmadár.”  (EM,  9)  

A  hideg énekesmadár halott, értékétől megfosztott, a lírai én bőröndjében viszi a határig, s 

ezzel  megalázza  a  másikat.  Eközben  az  én  kimondja  magáról,  „itt  olasz”.  Az  „itt” 

helyhatározó közbeiktatása azt implikálja, hogy csak itt, ebben a szituációban „olasz”, ez a 

szituáció teszi „olasszá”, az én (ön)idegenné válik. Ezt tetézi, hogy a másikat úgy hozta idáig, 

a „valami” határához,  bőröndben, mint  egy csempész az énekesmadarakat  csempészi.115 A 

lírai én ezzel bevallja bűnösségét, egyben a másik ártatlanságát implikálja, ami összecseng az 

Elromlani milyen (EM, 20) nyitányával kapcsolatban feszegetett dilemmával. 

Az  Elromlanihoz hasonlóan rekonstruálható vers az első ciklus címadója a  Törtfehér (EM, 

13) is. Első szakaszában a lírai én a következő felszólítást és közlést intézi a megszólítotthoz: 

„Ne gondolj a hosszú árnyékokra, / az estének nincs színe, / nem vöröslő az alkonyat [!]”, 

majd így folytatja: „lakótelep van csak, / betonszürkület”. Ennek, ahogyan azt a Telep-blogon 

is megtárgyalták, egy domináns olvasata, hogy a lírai én lebontja a romantikát. 116 

Mivel  a  hozzászólásban  nem  reflektálnak  semmilyen  romantika-fogalomra,  kénytelenek 

vagyunk mi magunk értelmezni a terminust. A romantika117 itt valószínűleg egy beszédmódot 

jelent, amely ugyan köthető a romantika mint korstílus fogalmához, azonban mai jelentésében 

már  túlmutat  azon,  nem pusztán  a  patetikus  beszédmódot  jelenti,  hanem negatív  előjellel 

valami giccseset118. 

114 Ahogyan azt feljebb kifejtettük, a legelső címtelen vers cikluson kívül helyezkedik el, olvasatunkban 
paratextuális pozícióban. Ettől természetesen nem szűnik meg vers lenni, mindazonáltal szükségesnek érezzük 
az elkülönítését a kötet hat ciklusán belül elhelyezkedő ötven verstől. Ezt figyelembe véve igenis a Tartozom 
neked (EM, 9) az első vers.
115 Visszatérő hír, hogy olasz orvvadászok nagy tételben elejtett énekesmadarakat próbálnak kicsempészni 
Magyarországról, hogy azokat külföldön, mivel bizonyos énekesmadarak húsa gasztronómiai kuriózum, 
értékesítsék.
116 „Kedves Anti, Szerintem ennek a versnek az értelmezésénél a színtannal nem jutsz messzire. Szerintem ez a 
vers nem erröl szól. Ha megnézed az elsö három sort: [idézet]. Akkor szerintem eléggé világos, hogy itt arról 
van szó: félre a romantikával. Ne színezgessük itt az estét, ne fessük olyanra, amilyen nem is. (...)” A 
hozzászólás Tom Daedalus néven megosztva, a nicknév Dunajcsik Mátyás blogos neve. 
(http://telep.freeblog.hu/archives/2007/01/22/Krusovszky_Denes_Tortfeher/ – letöltés: 2011. 12. 23.)
117 Vagy a romantikus.
118 A romantikus jelző mai használata hasonlóságot mutat a szó korai használatával: „A romantikus szót a 17. sz. 
folyamán kezdték használni Angliában (romantic) festői táj, regényes jellem, események jelzőjeként.” (HORVÁTH 
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Erre  vonatkozik  a  Telep-blogon  Bajtai  András  ugyanehhez  a  vershez  írt  hozzászólása  is: 

„Dénes végre megkavarja itt az állóvizet, miután leöntötte savval a kockacukrot és úgy teszi a 

nyelvünk hegyére. Nekem egyre jobban tetszenek ezek a szétszórt, széttartó fragmentumok, 

éljen a romantika, éljen Blake, izgalmas kompozíció lesz majd belőlük.”119 Bajtai úgy látja, 

Krusovszky versével nemcsak lebontja a romantikát – savval önti le a kockacukrot –, hanem a 

bontott anyagot újra is rendezi – nyelvünk hegyére helyezi  –, amit szövegszerűen alátámaszt 

maga a romantika – a pátosz – megtagadása. Az este színének, a vöröslő alkonyatnak a helyét 

a  betonszürkület veszi  át,  hosszú  árnyékok helyett  lakótelep van.  A  telepesek  által 

romantikaként megnevezett patetikus giccs transzformálódik, tulajdonképpen az ellentettjére 

fordul – a színek helyét  a színtelenség, a fény hiánya veszi át. A másik pátoszteli kép, az 

ünnepi  teríték esetében  azonban  más  történik.  A  pátosz  nem  a  megtagadása  (vagy 

hordozójának megtagadása) által tűnik el, hanem azáltal, hogy az ünnepi teríték díszességét, 

magasztosságát egy másik környezetben láttatja, méghozzá egy boncasztalon. Így a pátosz (s 

nem az azt hordozó dolog) alakul át groteszkké: két eltérő, ám az  asztal metonímiája által 

áttételesen érintkező jelrendszert billent ki és mos össze ez a költői kép.

Az  alkonyat  pátoszának  megtagadásából  következik,  hogy  a  versből  eltűnnek  a  színek, 

kizárólag a (beton)szürke marad meg, amely a költő önértelmezésében nem szín: „végül csak 

kettő [szín] marad, a szürke (ami színtanilag fekete+fehér, a fekete és a fehér meg nem szín, 

hanem annak a hiánya)”120, és a címben is megjelenő törtfehér.

A vers utolsó szakasza így szól: „Mint egy régi tányér, / ez a szeretet törtfehér.” Ez a szakasz 

szintetizálja a vers különböző motívumait:  a tányér  magában hordozza az első szakaszban 

megjelent  terített  boncasztal,  valamint  a  negyedik  szakaszban  szereplő  csirkeszív  és  más 

szervek képét. A csirkeszív a versben a párkapcsolat (tehát a szerelem) megfelelője, hiszen a 

stilizált szív is a szerelem jelképe121. Azonban érdekes, hogy az állati szív képének használata 

mennyire profanizálni, a stilizált  szívtől – és a hozzá kapcsolódó jelentésektől – mennyire 

távolítani tudja ezt a szerelemképzetet.

Károly, Romantika címszó = Világirodalmi Lexikon, szerk. KIRÁLY István, SZERDAHELYI István, et al., Bp., 
Akadémiai, 1970) Olvasatunkban jelentése annyiban módosult, amennyiben a pátosz megítélése. A romantikus 
jelzőnek – ha nem korszakfogalomként használják – mindenképpen van negatív felhangja.
119 (link a 82. jegyzetben) Bajtai romantika-fogalomhasználata megtévesztő: a versben találhatók a romantika 
korszakfogalmával olvasható részletek, hiszen „a romantika fővonala az érzelemkultusz” (HORVÁTH Károly, 
i.m.), illetve az ellentétezés is betudható a „romantikus szimpátia” harmónia- és diszharmóniatűrésének. 
Mindazonáltal azzal, hogy a romantika metaforája a kockacukor lesz, az édesség, a márcosság képzetén át a 
giccs képzetét vonja maga után Bajtai romantika-fogalma.
120 Krusovszky hozzászólásának részlete.
121 „egy csirkeszívet nézek, / az asztalon még / ott a többi szerv, / de ez az egész / mégsem működik nekünk.”
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A versben elszórt darabkák groteszk képpé állnak össze: boncasztalra terített tányéron (-ról?) 

csirkeszívet néz (eszik?) a lírai én.122 Ehhez kapcsolódik a zárlatban megfogalmazódó szeretet 

törtfehér színe. Mely egyrészt magában hordoz valamiféle eleganciát, fennköltséget, másrészt 

viszont eszünkbe juthat – hiszen a versben fontosak a színek és a nem-színek123, csakúgy, 

mint a fények –, hogy minden szín „törtfehér”: ha egy prizmára gondolunk, ami a fehérfényt  

töri spektrumaira.

Ráadásul, ha ezt a „törtséget” vizsgáljuk, az magával vonja az értékvesztettség képzetét is, 

azt,  hogy  darabokra  esett  szét,  ugyanúgy,  mint  a  csirke,  darabokban  van.  Ugyanerre  az 

értékvesztettségre utal az, hogy a tányér régi; a szeretet úgy törtfehér, mint egy régi tányér, s 

így a törtfehér már inkább valami kopott, matt színt jelent, valami megfakultat, ami már csak 

emlékeztet a régi fényére és régi színére.

A lírai én és megszólítottja közt kirajzolódó kapcsolat tehát metonimizálódik124, stilizálódik, 

így lesz a szív a  megfelelője,  majd groteszk transzformációval  –  amely tulajdonképpen a 

romantika lebontása, tehát a színek kivonása a versből – a stilizált szív csirkeszívvé válik, 

amely önmagában áll.125 Hiába a többi szerv közelsége („az asztalon még / ott a többi szerv”), 

a szív nem működik,  hiányzik valami struktúra,  kohézió – egy test –, amiben a szív és a  

szervek is a helyükre találhatnának, egyben kiszolgálhatnák a testet, életben tarthatnák azt.  

Itt kiemelendő, hogy a test szétesésével megy tönkre a szív is, külső hatásra, tehát pontosítva: 

a  test  szétbontása  által.  Márpedig  a  lírai  én  azt  mondja  a  harmadik  szakaszban,  hogy 

„villahegyre tűzve / egy csirkeszívet nézek”, tehát ebben a versben is arra a következtetésre 

juthatunk, hogy a lírai  én a felelős a kapcsolat  megromlásáért.  Ő terít  a másiknak ünnepi 

terítéket  a  boncasztalra,  miatta  olyan  a  kettejük  szeretete,  mint  egy  régi,  megkopott  – 

törtfehér – tányér.

122 Megfigyelhető mennyire másként és másra használja ez a poétika a tárgyakat (pl.: szerveket), mint a 
(poszt)újholdas poétika. Vö.: HERNÁDI Mária, Tárgyírás = Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar  
lírában, szerk. BOROS O., ÉRFALVY L., HORVÁTH K., Bp., Ráció, 2011, 255–264. (különösen A tárgyak 
seregszemléje részt)
123 „A törtfehérrel ugyanez a helyzet, fekete+fehér, nem szín. Ráadásul a szürke is, a törtfehér is árnyaltabban 
nem szín, mint a fehér vagy a fekete, (...)” Krusovszky hozzászólása, uo.
124 Hiszen a szív és a szerelem egymással megfeleltetése metonimikus kapcsolat!
125 Elgondolkodtató, hogy – ha elfogadjuk, hogy a szív csirkeszívvé válásának oka a romantika lebontása, akkor 
– a színek kivonásával tűnik el az ember(szerű)ség is a versből.
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(tányér)

A tányér mint dolog rendkívül nagy asszociációs játéktérrel bír. Egyrészt kötődik hozzá az 

étel, a táplálkozás, és így áttételesen az élet, az életben maradás. Másrészt a tányérhoz köthető 

a fejlődő ember képzetén át az élelem feldolgozásának, fogyasztásának igényessége, a meleg 

étel, a kulturált étkezés. Harmadrészt köthető hozzá az étkezés mint ceremónia, mondjuk egy 

családi  ünnep.  Mindezek  alapján  talán  kimondható,  hogy a  tányér  ősi,  mondhatni  zsigeri 

szentségek modern jelölője: az életé, az én-tudaté, és a családé.

Erre a következtetésre juthatunk akkor is, ha a  Mintha beszélgetnénk (EM, 51) című verset 

vesszük szemügyre. A vers első szakaszában újra a Törtfehérben olvasott, majd cirka negyven 

oldalra jóformán eltűnt tányér-motívummal találkozunk126.

A versnek ezen a pontján a tányér-motívumon kívül még egy régi ismerőssel találkozunk, aki 

ugyan szintén nem volt konstans jelen a megelőző oldalakon, de elő-előbukkant, s most újra 

megjelenik:  méghozzá  a  cím  többes  szám  első  személyű  személyjelével  –  a  cím  azt  a 

kapcsolatot sejteti meg az olvasóval, amelyet az egész kötetben szétszórt mozaikcserepekből 

már  régóta  sejt.  A mélytányérok  ezáltal  –  és  az  egyértelmű intertextuális  viszony által  –

könnyen képesek hasonló jelentést fölvenni, mint a Törtfehér kopott tányérjának jelentése.

A tányérok itt ráadásul otthonosságot is kifejeznek azáltal, hogy föl vannak stócolva, családi 

ebédet sejtet meg az olvasóval. Az „otthon-melege”-idill  ráadásul sokkal kontrasztosabban 

jelenik meg (tűnik el)  tányérzörgés ellenében. A tányér,  amely itt  inkább már a kapcsolat 

többszörös  metonímiájaként  viselkedik,  továbbhasonul  egy  személyvonathoz,  amely 

sejthetően – lévén szó hanghatásról – zavaróan hangos, esetleg mozgásában megállíthatatlan, 

elkerülhetetlen – „erőszakos”. 

Visszafordítva ezt a párkapcsolati szintre, a mélytányérok zörgése az otthon (sejtett) idilljében 

feszültséget  kelt,  egy veszekedésre  enged  következtetni,  s  ezt  az  olvasatot  alátámasztja  a 

szakasz utolsó sora is: [akkor, amikor zörögnek] „nem akarok a közelben lenni.”.

A tányérok azonban nem kizárólag kettejükre mutatnak rá: az olyan konyhai munkák, mint a 

mosogatás ugyanis általában női munka. A tányércsörömpölés tehát elsősorban a nő (a másik) 

feszültségét  jelöli,  s  csak  áttételesen  a  veszekedést,  amely  elől  a  lírai  én  szíve  szerint 

menekülne.

Az „étkészlet-tematika” ide kapcsolja még az Egy sötét szobában minden pontosabb (EM, 54) 

című  vers  végét  is:  „ahogy  egy  csendes,  esti  beszélgetésből  /  hirtelen  kések  és  villák  / 

126 „Amikor az egymásba rakott mélytányérok / ugyanazon a hangon szólalnak meg, / mint egy személyvonat, / 
nem akarok a közelben lenni.”
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fordulnak  ki.  //  A  legjobb esetben  is  kanalak.”  –  a  kiemelt  rész  tovább  árnyalja  mind  a 

Törtfehér kapcsán, mind a Mintha beszélgetnénk kapcsán fejtegetett kapcsolat képét.

És ide kapcsolja az Ami kell (EM, 30) című prózaverset is, mely legitimálja és motiválttá teszi 

az étkészlet költői képként való használatát – a szöveg arról szól, hogyan vásárolja meg a 

másik az étkészletet a lírai énnek. Szemléltetésül az elejét és a végét idézzük a szövegnek: 

„Igazából soha nem vágytam erre az étkészletre. (...) Kinyitja a dobozt és meglátja az étkész- / 

letet, nem ért semmit, de már nem is nyugtalan. Arra gondol, / jó lesz még valamire, de téved. 

És nekem csak ez a tévedés kell.”

(nyelvújítás)

Ahogyan azt már az Elromlani elemzésénél kifejtettük: a lírai énnek új beszédmódot kell(ett) 

alkotnia  ahhoz,  hogy  beszélni  tudjon  magáról,  magukról,  mivel  a  téma  rendkívüli 

komplexitású.  Ahogy  az  Elromlani esetében  azt  láttuk,  hogy  ennek  a  beszédmódnak 

működtető  rúgója  az,  hogy  a  szubjektumokat  –  magát,  a  másikat  és  az  egymást  is  – 

eltárgyasítja,  objektiválja;  úgy  a  kiemelt  szöveghelyek  alapján  is  erre  a  következtetésre 

juthatunk. A tárgyak, adott esetben a tányér(ok), az evőeszközök azért kellenek, hogy a lírai 

én  beszélhessen  kettejükről.  Ennek  egy radikálisabb  változata,  mikor  a  beszédmód uralni 

kezdi  a  lírai  én gondolkodását,  és  a  tárgyak  már  nemcsak  jelölőkként  működnek,  hanem 

jelentéssé fordulnak át.

Ennek a gondolkodásmódnak egy átmeneti változata regisztrálható többek között a Tartozom 

neked (EM,  9)  zárlatában127,  valamint  a  Nem  ajtó  volt (EM,  88)  című  vers  negyedik 

részében128.  

Utóbbiban a konyha vagy az étkező után egy fürdőszoba a játéktér; a másik otthona, itt a lírai  

én csak vendég, betolakodó (olasz129), aminek a képzetét a beérkező telefonhívás még inkább 

erősíti.  A  lírai  én  egyszerre  igyekszik  megtartani  a  „jó  vendég”  távolságtartását  („hideg 

leszek”),  és  próbál  beilleszkedni  is  („mint  a  kádszél”),  jobban  mondva,  alkalmazkodni  a 

szituációhoz, odaillővé – a fürdőszoba részévé – válni.

Az egymással való beszéd megint negatív előjelet kap azáltal, hogy maga a beszédtörténés 

eltárgyasul –  mint  az  Elromlani második  szakaszában:  „mosógéped  kattog”  (másik), 

127 „mint egy kilincs, / meleg tenyérre vágyom.”
128 „jó vendég leszek, hideg, mint a kádszél, / (...) / a mosógéped kattog, / nem értem, mit mondasz, / megcsörren 
a telefonom, / így beszélgetünk.”
129 Lásd: 27. o.
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„megcsörren  a  telefonom”  (lírai  én),  „így  beszélgetünk”  (egymás).  A  helyzetet  az  teszi 

tragikussá, hogy a lírai én nem érti a másikat az egymás zajában.

A két kiemelt példa alapján az mondható el, hogy a tárgyasítás e szintje a hasonlító alakzatok 

nyomán jön létre, a tárgyasító beszédnek ezen a szintjén a szubjektum csak beleérez a tárgyi 

pozícióba, föl nem veszi azt.

A  tárgyasítás  következő  foka  már  nem a  tárgyi  pozícióba  helyezkedés130,  vagy  az  előbb 

boncolt  tárgyasított  beszédmód  szintjén  zajlik,  hanem a  szubjektumok  valóban  tárgyként 

vannak jelen a beszédben. A tárgyasításnak ez a magasabb (radikálisabb) szintje az azonosító 

– főként a metonimikus – alakzatok használata által lép működésbe. Olvasatunkban ez a szint 

is két részre osztható, az első a teljesebb megvalósulása a beszédmódnak, mint ahogyan az 

például a  Zománc (EM, 58) című versben is tetten érhető: a lírai én és a másik is tárgyként 

jelenik meg a versbeszédben131.

A  totális  beszédmódnál  –  ugyan  visszafogottabbnak  tűnhet  –  sokkal  radikálisabb  és 

felkavaróbb  az  átmeneti  változat,  amelyben  a  szubjektum  valamilyen  hibridként 

feltételeződik132.  Ilyen groteszk alakok,  avagy hibridek jelennek meg például az  Egy sötét  

szobában  minden  pontosabb (EM,  54)  című  versben133;  vagy  a  Nem  ajtó  volt (EM,  88) 

második részében134.

130 Lásd: Elromlani harmadik része.
131 „Akárhogy fordulok, / egyre nagyobb darabokban / pattog le rólam a zománc.// (...) // Olyan a hátad, / mint 
egy pincelépcső, / az enyém meg, / mint egy régi lábas.” De ideillő példa a Mintha beszélgetnénk és a Sötétedés  
után ez a dadogás párhuzamossága is: „Mintha mindkét kezem szatyorban végződne.” (EM, 51), és: „Mint egy 
szatyorban, // összeütődnek bennem a dolgok” (EM, 71).
132 Hiszen az olvasó nem szűnik meg humánumként látni a szubjektumokat – sőt, olykor a lírai én is saját magát.
133 „Kiáll belőlem egy tárgy. // (...) / mint egy laprugó”
134 „Aztán már csak ez a kattanás / az állkapcsom felől, mikor végre / megszólaltam volna, ugyanaz a hang, / 
motorháztetőt támasztanak ki.”
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(mi következhet még?)

Ennek  a  beszédmódnak  azonban  a  Mintha  beszélgetnénk (EM,  51)  negyedik  szakasza  a 

csúcspontja. A szakasz egyértelműen kiemelkedik a szöveganyagból, mivel ez a négysoros 

részlet  olvasható a kötet  hátsó borítóján is,  tehát  valószínűleg ez az a  részlet,  amelyet  az 

olvasó  első  összefüggő  szövegegységként  olvas  a  kötetből.  Pozícióját  tekintve  a  szakasz 

olvasható paratextusként, a kötet minden szövege előtt áll135. 

„Ráadásul ezek a nem szűnő kérdések,

mint most is, hogy mondjam meg,

mi a közös bennem és ebben

a puszta falból kimeredő rozsdás csőben?”

A szöveghely paratextusként  való olvasásával  összecseng Simon Márton egyik  gondolata, 

miszerint a hat ciklus négy élesen elkülöníthető verstípusa – s ezáltal a versek is – válaszadási 

kísérletekként  olvashatók  a  kötet  mélyén  feszülő  problémákra  –  azaz  a  „nem  szűnő 

kérdésekre”.  Simon  szerint  ilyen  problémakör  a  „szorongás”,  az  „elválás”  és  a 

„megmaradás”.136 Úgy  véljük,  az  elválás  problémaköre  megfelel  annak,  amit  mi  a 

párkapcsolat  kapcsán  boncolgattunk,  s  ide  kapcsolható  a  megmaradás  is,  amiről 

önazonosságként, az én helyének kereséseként értekeztünk. 

Mindezt a szorongás, a félelem uralja: mert a félelem, a szorongás áthatja az összes szöveget. 

Így például a kritikák által sokat idézett (és dicsért) Élni akar (EM, 29) című prózaverset is137. 

A félelem a versben szó szerint is megjelenik: a víztől való félelem ráadásul két félelem közös 

jelölője: a víz egyrészt a harcsa metonímiája, másrészt viszont egyenlő a „sötét masszával”, 

ami  viszont  eszünkbe juttathatja  az  ember  ősi  félelmét  a  sötéttől,  az  ismeretlentől.  A hal 

tragikuma a halra irányuló figyelem által válik a lírai szubjektum tragikumává is – „halként 

már  nem  /  elképzelhető”.  A  hal  azonosíthatatlansága  a  lírai  szubjektum 

azonosíthatatlanságának  metaforájává,  a  szöveg  pedig  a  saját  magától  való  szorongás 

(egészen pontosan az önazonosság elvesztésétől való félelem) allegóriájává válik.

135 Még a korábban szintén paratextusként értelmezett cikluson kívüli nyitóvers előtt is.
136 SIMON Márton, Nem hibázni milyen, prae.hu, 2009. 11. 07. (http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=2352)
137 „Egy rozsdás hordó a kertben, félúton a ház és a víz között. Egy / rozsdás hordó vizétől félni, tiszta emlék 
volt, most homályos / ösztön. Valami mozog a sötét massza alján. Reggel van, két / férfi egy harcsát tesz a 
hordóba. Este van, halként már nem / elképzelhető. Valami élni akar a rozsdás vízben mégis, kiegye- / nesedni 
nem tud, forog körbe. A hordó oldalát súrolva köröz.”
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Ugyanez a problémakör jelenik meg a  Mintha beszélgetnénk (EM, 51) című vers fent már 

idézett szakaszában. A nem szűnő kérdések a lírai én és a cső közösségét firtatják, azonban a 

kérdésekről  nem derül  ki,  kinek  a  kérdései.  Lehetnek  másnak,  másoknak  a  kérdései,  de 

lehetnek az én saját kétségei is. Ez utóbbit támasztja alá például a Lassú ereszkedés (EM, 78) 

egy részlete  is:  „mint  a  tapétát,  úgy nézem a  tájat,  /  hogy be  tudom-e magam illeszteni 

valahová”.  Az  én  önkeresése  tematizálódik  ebben  a  részletben,  a  tájban  keresi  a  helyét. 

Groteszk csavar, ahogy a hasonlat által ez a táj nem lesz több mint tapéta, ami viszont újra 

visszaránt minket abba az ismerős környezetbe, ami annyi szövegnek színhelye: egy lakásba, 

egy szobába – ami bizonyos szinten rokonságban áll a rozsdás csővel is.

Hasonlóan  a  hal  példájához  vagy  a  hasonlat  működésmechanizmusához  a  Mintha 

beszélgetnénkből kiemelt szakaszban is létrejön egy nyomasztó, groteszk együttállás: az én és 

a rozsdás cső együttállása. Maga a cső nem több mint annak a versvilágnak része, amiben a 

lírai  én  is  létezik.  Akkor  kezd  el  többet  jelenteni  magánál,  mikor  a  kérdések  (az  én 

kétségeinek) figyelme rá irányul.  E figyelem miatt  az én a rozsdás csőbe kezd áttűnni,  és 

fordítva, a cső az énbe. Erre enged következtetni a vers következő szakasza is: „Beomlott  

mozdulatok. Kiáll / belőlük egy láb, egy testrész.” [kurzív az eredetiben], ami egy Tandori-

vendégszöveg, a Töredék Hamletnek138 kötet A séták című versének első két mondata. 

Tandori versének párhuzama árnyalhatja a szöveghelyről eddig leírtakat, ugyanis a Tandori-

versben is az én – pontosabban a szubjektum, és annak elbeszélhetősége, azaz megértése – a 

probléma gyökere: „Körüljárhatóságod tériszonyába / léptél ki folyton, (...) Lépteid az / ön-

távolodás visszhangjába tapostak. (...) magadba te folyton visszakapaszkodsz –”. Tandorinál 

azonban ez  a  dilemma  valamilyen  tér-  és  időbeli  elmozduláskor  és  ennek ismétlődésekor 

figyelhető meg: „léptél”, „folyton”. 

A vers beszélője egy első szám második személyű szubjektumhoz intézi szavait, a szubjektum 

önmagától való elidegenedését („ön-távolodását”) írja le, az azonban, hogy a szubjektum saját 

„körüljárhatóságának tériszonyába lép bele” egyben azt is jelenti, hogy ez az „ön-távolodás” 

egyben önvizsgálat is. Sőt, ha önmegszólító versként olvassuk a szöveget, ami nem lehetetlen, 

még  fokozottabb  (objektív)  távolságtartást  tapasztalhatunk:  a  szubjektumra  irányuló 

figyelemre  irányuló  figyelmet  –  amely  véleményünk  szerint  hasonló  ahhoz  a  befogadói 

pozícióhoz, amelyet az (elromlani ilyen) részben tárgyaltunk.

A  Krusovszky-szövegben  az  önazonosság  hiányának  problémakörét  a  kérdések  figyelme 

hozza létre. Ahogyan fent is említettük az én és a rozsdás cső itt összemosódnak, méghozzá 

138 TANDORI Dezső, Töredék Hamletnek, Bp., Szépirodalmi, 1968
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éppen a kérdések (az én saját kétségei) által.  Az én saját elbeszélésében tárgyként létezik, 

illetve az én elbeszélése nem zárja ki a tárgyként  létezést.  Erre enged következtetni  az  A 

hajnal szabályai (EM, 60) című szöveg utolsó két szakasza is139. Ebben a részletben a Másik, 

a részeg férfi szintén mellőz mindennemű humánumot, alakja odáig korcsosul, hogy már a 

beszédre sem képes. A lírai én számára a férfi alakjából a vasrúd (a rozsdás cső?) az, ami 

fontossá válik, amely lényegileg szinte egy lesz a férfival. A lírai én elbeszélését a férfiról ez 

a rúd határozza meg, sőt, számára az egység nem törik meg, hisz a végén kimondja: „ameddig 

láttam, / nem is dobta el”. Ráadásul a kötet egy korábbi pontján, mintegy előreutalva,  ezt 

olvashatjuk: „De akkor sincs nagy / különbség, ha inkább / az a másik vagyok, / aki részegen 

próbál / hazatalálni, és útközben / egy vasrudat cipel.” (Inkább az a másik, EM, 52) – így a 

lírai én részévé válik annak a komplexumnak, ami a férfi és a cső egysége.

A Mintha beszélgetnénk „nem szűnő kérdéseinek” – illetve a végső, nagy kérdésnek, hogy mi 

a közös az énben és a rozsdás csőben – feszültségét az elromlás miatti szorongás adja. Nem 

véletlen,  hogy  a  kötet  címe  is  Elromlani milyen.  Az  elromlásnak  több  formájával  is 

találkozunk a kötet során, mégis ez a rozsdás cső az, ami szimbolikus pozícióba emelkedik 

közülük, s ez az a tárgy – (katakrétikus) költői kép –, amely az ént és az elromlást magában 

foglalja, egyesíti.

139 „És akkor az a részeg férfi, / akit az utcán láttam, / felemelt kezében egy vasrudat tartott, / közben rettenetesen 
/ ki akart mondani valamit, / de már csak hörögni tudott. // Milyen sok dolgot lehetne / ezzel a vasrúddal csinálni, 
erre gondoltam, / ő mégsem tört össze semmit, / de ameddig láttam, / nem is dobta el.”
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III. A KONKLÚZIÓ LEVONÁSA

(kell majd válaszolnom a végén)

Összegzésül:  az  „új  komolyság”  poétikája  –  és  így  Krusovszkyé  is  –  elsősorban  az  új  

érzékenység140 poétikájának  hagyományrendszeréhez  kapcsolódik.  Jellemzője,  hogy  a 

szemantikai egységet részesíti előnyben a lírai formák kötöttségével szemben. Az „új komoly 

poétikának”  kiemelkedően  fontos  költői  eszköze  a  hasonlat,  amely  a  szubjektumot141 

legtöbbször  a  tárgyi  világból  merített  dolgokhoz  hasonlítja.  Ez  a  hasonlító  technika  a 

katakrétikus  jelhasználat működésmechanizmusát  idézi,  s ezáltal  az „új komoly költészet” 

imitálni képes a tárgyias költészetet, azonban alapvetően alanyi lírának mondható.

Krusovszky versei arra használják a tárgyakat, hogy az elromlott dolgokról tudjanak legitim 

módon beszélni. Elromlott dolog alatt érthetjük a kötetben megsejthető, szakítással végződő 

párkapcsolatot; elromlás az, mikor az én meghasonlik és az is, mikor az én bevallja a saját 

elromlását.  A  tárgyak  (a  katakrétikus  jelhasználat)  ahhoz  kellenek,  hogy  az  elromlásról 

adhasson számot a lírai én elevenbe maró pontossággal, és nemcsak az elromlás tragikumának 

lehetőségeiről,  hanem a milyenségéről  is.  Ennek a metaforája  található  például  a  Nappali  

tárgyak (EM,  75)  című  versben:  „Hogy  egy  repedés  lehet-e  szabályos,  erre  /  kell  majd 

válaszolnom a végén. Ha jut rá idő.”

Nem jut rá idő, nem tudjuk meg, szabályos-e egy repedés, talán nem is fontos. Az én tud így 

beszélni  magukról,  magáról,  eldőlt:  „a  tárgyatok  akarok  lenni”  (FP,  15),  mert  a  tárggyá 

romlás  szép,  új  szép:  „mint  a  busz  kijelzője,  /  elromlani  milyen  szép,  /  minden  megálló 

végállomás.”

És az én a tárgyunk lesz. 

140 KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, 1994
141 Vagy a szubjektumhoz tartozó, rá vonatkozó dolgot.
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MELLÉKLET

A) Hernádi Mária: Líra és tárgyiasság

(A lírai szubjektum  dialógusbeli irányultságának kérdése) A kérdés lényege, hogy 

végső  soron  mire  fókuszál  a  beszélő:  saját  magára,  vagy  a  vele  szemben  álló  másikra? 

Szükségszerű-e a megnyilatkozó én önmagára  irányulása a lírai  szövegben,  vagy ha nem, 

kiléphet-e  önmagából,  elhagyhatja-e  saját  határait?  A  kérdés  hátterében  a  perszonalista 

filozófiáknak  az  az  alapfeltevése  áll,  miszerint  az  Én és  a  Másik közti  igazi  dialógusnak 

előfeltétele az Én részéről a Másikhoz való teljes és maradéktalan odafordulás és a Másik 

elsőbbségének állítása az Énnel szemben. Az odafordulás teljessége az Én önmagából való 

kilépését, önmagán való túllépését feltételezi a Másik érdekében.

A líra  műnemének területén,  ahol hagyományosan a megnyilatkozó szubjektum, és 

annak belső világa áll  a középpontban, tehát  az Én érdeklődése szükségszerűen önmagára 

irányul, a figyelem fókuszának áthelyeződése radikális irányváltást jelezhet.

A  líra  történetében  az  ún.  vallomásos  és  tárgyias  líra  kettőse  fémjelzi  ezt  a 

szemléletbeli  különbséget. A vallomásos lírában, bármilyen külső tényező is legyen a vers 

„tárgya”,  a  lírai  szubjektum érdeklődése  eredendően  a  saját  belső  történéseire,  állapotára 

irányul,  s  a  szövegben  megjelenő  külvilág  is  ezeknek  a  belső  folyamatoknak  a  tükre, 

leképezése, vagy egyenesen projekciója. A lírai én tehát saját állapota tükrözésére használja 

mindazt, ami a nem-én: a mindenkori Másikat. A külvilág, a másik tehát nem célja, hanem 

eszköze  az  önábrázolásnak,  még  akkor  is,  ha  ez  a  másik  a  megszólított  kitüntetett 

pozíciójában van. 

Ezzel  szemben  a  tárgyias  költészet  lírai  szubjektumának  figyelme  olyan 

kizárólagossággal irányul a versben megjelenített Másikra, hogy ő maga mint beszélő, mint 

megfigyelő alany nyelvtani értelemben gyakran el is tűnik a versből. Az én érdeklődésének 

fókusza tehát nem önmaga, hanem maga a tárgy, a „Ding an sich” értelmében, úgy, ahogy az 

van. A tárgy mint Másik itt nem eszköze, hanem célja az ábrázolásnak: nem kifejez, nem 

tükröz,  nem szimbolizál  valami saját  magától  különböző dolgot,  hanem mint  önmaga van 

jelen.

Ilyen  módon  a  tárgyias  költészetben  nem  feltétlenül  dialógusról  kell  beszélnünk, 

hiszen a párbeszéd nyelvileg akár jelöletlen is maradhat:  a beszélő nem feltétlenül szólítja 

meg a tárgyat,  a tárgy nem feltétlenül válaszol,  sőt, ez a beszélő talán meg sem jelenik a 

versben úgy, mint cselekvő, megismerő „lírai én”. Ehelyett pontosabb, ha a tárgyias költészet 
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esetében  dialogikus attitűdről,  dialogikus alapirányultságról,  dialogikus viszonyulásmódról  

beszélünk, ami nem jelent mást, mint a fókusz áthelyeződését az Énből a Másikba. 

A vallomásos  költészet  esetében a  lírai  szubjektum figyelme  csak bejárja  az  Énen 

kívüli világot, a Másikat, a tárgyakat, de ez a figyelem nem állapodik meg rajtuk, bennük, 

(még akkor sem, ha nyelvileg jelölt dialógust folytat velük), hanem visszatér saját magához: 

célja  és  nyugvópontja  önmagában  van.  Ezzel  szemben  a  tárgyias  költészet  beszélő 

szubjektumának  figyelme  a  tárgyban,  a  Másikban  talál  nyugvópontot,  s  nem  tér  vissza 

önmagához, a figyelem fókusza tehát a Másikba helyeződik át. 

A fókusznak ezt a tartós áthelyeződését nevezzük dialogikus attitűdváltásnak, amely 

meglátásunk szerint a tárgyias költészet nevével fémjelzett líratörténeti fordulat meghatározó 

újdonsága.  Érdeklődési  iránya  megváltozásával  ugyanis  a  beszélő  szubjektum  saját,  én-

központú nyelvi  univerzumából  is kiszakad, és a Másik „nyelvét”  kezdi el  „tanulni”  – ez 

pedig,  mint  költői  kísérlet,  egy  lehetséges  kiút  mind  a  líra  hagyományosan  én-központú 

beszédmódjából, mind pedig a nyelvhez való viszony válságából.

Ennek  következményeképpen  a  tárgyias  líra  átalakítja  mind  a  költőről  és  a  lírai 

szubjektumról, mind pedig a tárgyról és a tárgyhoz való viszonyról vallott korábbi felfogást.

Nemes  Nagy  Ágnes  költészete  –  elsősorban  tárgyias  meghatározottsága  miatt  – 

mindvégig dialogikus alapirányultságú: a figyelem fókusza a korai versektől a  Napforduló 

kötetig  folyamatosan helyeződik át  az Énből  a Másikba.  A kései költészet  prózaverseiben 

azonban műfajszervező tényezővé válik a párbeszéd, a párbeszédes léthelyzet és irányultság. 

1.  (A  költő) Eliot,  a  tárgyias  líra  hagyományának  egyik  legfontosabb  elméleti 

megalapozója szerint a költő nem más, mint egy sajátos, kifinomult médium,142 aki „állandóan 

»megadja magát« valami olyasmi előtt, ami értékesebb nála. Egy művész fejlődéstörténete: 

örök önfeláldozás, a személyiség örök kioltása.”143 A lírai szubjektum mint személyiség, mint  

a  megismerés  alanya  illetve  tárgya tehát  nemcsak  háttérbe  szorul  ebben  a 

gondolatrendszerben,  hanem  kiiktatódik,  s  a  médium  személytelenségét  veszi  magára.  A 

kommunikáció folyamatában nem a feladó, nem a vevő, hanem az üzenetátadás helyeként 

jelöli magát, vagyis a kommunikációs csatorna szerepébe helyezkedik. Nemes Nagy Ágnes 

költői önértelmezésében is hangot kap az alkotó médium-pozíciója, és alárendelődése annak, 

amit közvetíteni akar: „Suhogó és bizonytalan dolgok között élek, az angyalok valóban itt 

csellengenek a szobámban,  hinnem kell  bennük, mert  ők,  csakis ők tesznek költővé.  S ez 

egyszerre  öröm és szomorúság.  Öröm, mert  kiválasztottság  és vigasz – szomorúság,  mert 
142 ELIOT, T.S.: Hagyomány és egyéniség. In: ELIOT, T.S.: Káosz a rendben. Irodalmi esszék. Gondolat, 1981. 67-
69.
143 ELIOT, T.S.: I.m. 66.
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kiszolgáltatottság. Olyasmire tettem az életemet, ami nincs hatalmamban; ő tart hatalmában  

engem. (…) Híd vagyok, mely mindkét partját elvesztette. Nincs is semmi értelme más, csak  

az ívelő mozdulata.” (Kiemelés: H.M.)144 A médium-szereppel való azonosulást erősíti Nemes 

Nagy Ágnesnek az a több helyen megfogalmazott ars poeticaja is, miszerint a költő feladata, 

hogy a nyelvi kifejezés által polgárjogot szerezzen a még névtelen érzelmeknek.145 Lényeges, 

hogy ezek az érzelmek nem saját-érzelmek, amelyeket a költő saját magából  kifejez, hanem 

olyan  –  nem  egy  személyhez  tartozó  –  emóciók,  amelyek  a  költőn  mint  médiumon 

áthaladnak.

Eliot  szerint  a  „költészet  nem a  szenvedélyek  zsilipjének  felnyitásából  áll,  hanem 

elzárásából; a költészet nem a személyiség kifejezése, hanem a személyiség elkerülése (…) A 

művészi  élmény  személytelen.  És  a  költő  csak  úgy érheti  el  ezt  a  személytelenséget,  ha 

feltétel  nélkül alárendeli  magát annak a munkának, melyet  el kell  végeznie.”146 Eliotnak a 

személy  elkerüléséről  és  a  költő  médium-szerepéről  vallott  felfogása  egybecseng  Weöres 

Sándor Csorba Győzőnek írt  levélrészletével,  amelyben a fiatal  költőhöz intézett  tanácsok 

közt a legelső helyre kerül a hagyományos költői attitűd megváltoztatása az én-központúság 

lebontásával. Weöres – látszólag paradox módon – éppen az énben való mélyebbre merüléssel 

véli  elkerülhetőnek  az  ént:  „… szükséges,  hogy  individuális  élményköröd  rétegét  szinte 

áttörd, s egy réteggel tovább hatolj, abba a világba, ahol az ember alap-erői rejlenek. (…) – 

írja a levélben Csorba Győzőnek. – Élesen válaszd szét Magadban a személyi érzések világát, 

mely a körülmények habjain úszik, s az alatta lévő változatlan tüzü és fényü világot. – Sok 

odaadás és önelemzés kell  ahhoz,  hogy az ember saját változó,  individuális  tényezőit  szét 

tudja  választani  a  változatlan,  elementáris  tényezőitől.  (…)  A  költészet  itt  már  nem 

önkifejezés,  hanem  a  természetfölötti  világ  megnyilvánulása  a  költőn,  mint  médiumon 

keresztül.147 Weöres alkotói szemlélete összhangban van azzal deperszonizáló tendenciájával, 

amely  a  modernség  lírájának  sajátja:  melynek  számára  „az  empirikus  egyén  akadály,  a 

felszínesség  forrása.”148 A  költői  tevékenység  alapfeltételének  tartja  a  mélyebb  és 

személytelenebb,  változatlan  énnek  a  megtalálását,  amelyhez  éppen  annak  a  változékony 

énnek  a  meghaladásával  lehet  eljutni,  amely  a  korábbi  szemlélet  szerint  a  költészet 

művelésének elsődleges forrása volt.  

144 NEMES NAGY Ágnes: Filozófia és jómodor. In: NEMES NAGY Ágnes: Az élők mértana I. Osiris, 2004. 660.
145 V. ö. NEMES NAGY Ágnes: Egy verseskötet előszava. In: NEMES NAGY Ágnes: Az élők mértana II. 26-33.;
 NEMES NAGY Ágnes: A névtelenek. In: NEMES NAGY Ágnes: Az élők mértana I. 474.
146 ELIOT, T.S.: I.m. 71-72.
147 WEÖRES Sándor: Csorba Győzőhöz, 619. levél. In: Egybegyűjtött levelek II. Pesti Szalon – Marfa 1998. 398-
399.
148 BÓKAY Antal: A romantikától a vallomásos költészetig – Poétikai beszédmódok Plath/Hughes előtt. In: 
Modern sorsok, késő modern poétikák (szerk.  Rácz István – Bókay Antal). Gondolat, 2002. 10.
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A  modernitás  líraszemléletének  átalakulását  jelzi,  hogy  Nemes  Nagy  Ágnes  Egy 

verseskötet  előszava című  esszéjében  már  szükségesnek  látja,  hogy  hosszú  magyarázatot 

fűzzön az általa használt „névtelen érzelmek” kifejezés „érzelmek” szavához: „Már maga a 

szó is tabu – írja – már régóta használhatatlan; semmitől sem félünk jobban, mint az érzelem 

karikatúrájától,  az  érzelmeskedéstől.  (…)  Illetlenné  vált  az  érzés  a  versben.”149 Hogy  a 

félreértéseket elkerülje, hangsúlyozza: „Nem arra az emócióra gondolok, hanem erre, nem a 

kételytelenre,  hanem  a  vitatottra  (…)”.150 Ezután  tisztázza  a  fogalmat:  „Amellett  nagyon 

valószínű, hogy egyáltalán nem is érzelemre gondolok. (…) Ha azt a létfeszültséget, amiből a 

vers létrejön, s amit hordoznia kell, érzésnek nevezzük, akkor ám legyen érzés, akkor akár 

meg  is  tarthatjuk  az  ősi  „emocionális”  jelzőt  a  líra  jellemzőjeként.”  (Kiemelések  az 

eredetiben.)151 Az  „érzelem”,  „érzés”  fogalmát  tehát  a  sokkal  általánosabb  értelmű 

„létfeszültség” kifejezéssel pontosítja Nemes Nagy Ágnes. Míg az „érzelmet” egy személyhez 

társítjuk, aki ezt érzi, a „létfeszültség” nem személyhez kötött, általános érvényű, s így inkább 

megfelel a lírai modernség és különösen a tárgyiasság deperszonalizáló törekvésének. 

A „létfeszültséget” másfelől nem feltétlenül maga a megnevezendő tárgy hordozza, 

hanem talán inkább a megnevező alany hozzá való sajátos viszonya. A „névtelen érzelmek” 

kifejezés  eleve  magában  hordozza  a  feszültséget:  a  tárgyias  költő  olyan  érzelmeket  akar 

megragadni,  amelyek  nem „a szívünk honpolgárai”,  nincsen nevük,  nem beazonosíthatók. 

Tapasztalhatók, mibenlétük mégis ismeretlen, beilleszthetetlen a nyelv által adott,  meglévő 

kategóriáinkba.  Az,  hogy  nem  tudjuk  nevükön  nevezni  őket,  valóban  teremt  egy  – 

ismeretelméleti  és  lételméleti  –  feszültséget,  amely  sajátos  „érzelemként”  jelenik  meg  a 

megnevezni vágyóban. A dolog megnevezhetetlensége indukálja a dialógust is, hiszen amit 

nem  tudunk  megnevezni,  azt  kérdezzük,  faggatjuk,  körüljárjuk,  s  az  „ismeretelméleti 

hadjárat”152 során szükségszerűen párbeszédbe kerülünk vele. 

NNÁ tehát csak fenntartásokkal, magyarázatokkal ellátva használja az „érzelem” szót, 

de mégiscsak használja, megtartja. Ez sejteti, hogy ha nem is a hagyományos értelemben, de 

fenntartja  a  líra  személyes,  személyhez  kötött  vonatkozását.  Ezt  egyrészt  az indokolhatja, 

hogy a létfeszültség és a megnevezendő névtelen médiuma a költő mint személy,  ő az, aki 

felfogja,  érzékeli,  és  akiben  érzelemként  jelenik  meg  ez  a  feszültség.  „…  a  művészet 

birodalma benti, látószöge a belülről kifelé irány (…) az ő hídfőállása a személyiség.”153 Ez 

Eliot  véleményével  is  egybecseng,  aki  azt  mondja,  hogy  csak  azok  tudják,  mit  jelent  a 
149 NEMES NAGY Ágnes: Egy verseskötet előszava. In: NEMES NAGY Ágnes: Az élők mértana II. 29.
150 NEMES NAGY Ágnes: Egy verseskötet előszava. In: NEMES NAGY Ágnes: Az élők mértana II. 29-30.
151 NEMES NAGY Ágnes: Egy verseskötet előszava. In: NEMES NAGY Ágnes: Az élők mértana II. 30.
152 NNÁ
153 NNÁ: A költői kép, 110.
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költészetben a személyiség elkerülése, akiknek van személyisége.154 Nemes Nagy Ágnes több 

helyen  egyenesen  az  önismeret  forrásának  nevezi  a  költészetet,  vagyis  a  névtelenek 

„háziasításának” kísérletét – erre a későbbiekben még visszatérünk. 

(2. A lírai szubjektum) A tárgyias költészetben nemcsak a költőről, hanem a versben 

megnyilatkozó  lírai  szubjektumról  vallott  felfogás  is  megváltozik.  A  szerzők  szívesen 

alkalmaznak olyan eljárásokat, amelyek megbontják az egyetlen és egységes (egy beszélőhöz 

tartozó)  megnyilvánulás  hagyományos  lírai  hegemóniáját.  Ilyen  a  drámai  és  epikus  jelleg 

bevonása  a  lírai  szövegbe  –  így  a  bevont  műnemek  karakterüknél  fogva  megbontják  a 

monologikus  jelleget  azzal,  hogy megsokszorozzák a  megnyilatkozó „hangokat” – vagy a 

figurák, alteregók, szerepek és stílusruhák alkalmazása155, melyek révén szintén pluralizálódik 

a lírai szöveg énje.156 A tárgyias költészet tehát egészen máshogy értelmezi a lírai szövegben 

megnyilvánuló  személy  mibenlétét,  mint  a  korábbi  líra,  például  a  tárgyiasságot  időben 

közvetlenül  megelőző  szimbolizmus.157 Bókay  Antal  a  metaforikus  és  metonimikus 

szemléletmód szembeállításának segítségével ragadja meg ezt a különbséget: „…a személy a 

szimbolizmusban még alapvetően metaforikus struktúrákkal jelenik meg, az értelem, a belső 

jelentés vertikális irányú, a nem empirikus, de személyes lényeg megragadására törekszik. A 

tárgyias  költészet,  a  kifejlett  modern  már  metonimikusan fogja fel  a  személyt,  különböző 

létpozíciókban  adott  reakciók  halmazaként  értelmezi,  mintegy  eltérő  látópontokként 

monologizáltatja.”158 A lírai szubjektum szerepe tehát – amely itt már csak fenntartásokkal 

nevezhető  „énnek”  –  radikálisan  átértékelődik  a  modernség  időszakában,  s  egy  sajátos 

végpontját éri el a tárgyias lírában. A szövegekben megszólaló lírai szubjektum nincs jelen 

többé  egységes,  körülhatárolható  alanyként,  amely  megfigyeli  és  értékeli  a  jelenségeket, 

hanem  különféle  szerepekben  szóródik  szét.  Ennél  is  radikálisabb  eljárás,  amikor  a  lírai 

szubjektum – mint nyelvtani személy – teljesen eltűnik a versből, mint például Nemes Nagy 

Ágnes Napforduló című kötetének több darabjában (pl. Között, Fenyő, A lovas,  Téli angyal). 

Ez a módszer párhuzamos a korabeli prózaírásnak azzal a tendenciájával, amely kiiktatja az 

elbeszélőt, és helyébe egy kamera felvevőjére emlékeztető személytelen tekintetet állít. 

154 Eliot: Hagyomány és kísérlet 71.
155 NEMES NAGY Ágnes: A költői kép. In: Nemes Nagy Ágnes: Az élők mértana. Prózai írások I. Osiris, 2004. 105.
156 V.ö. BÓKAY Antal: A romantikától a vallomásos költészetig – Poétikai beszédmódok Plath/Hughes előtt. In: 
Modern sorsok, késő modern poétikák (szerk.  Rácz István – Bókay Antal). Gondolat, 2002.
157 A tárgyiasságot a  szimbolizmussal állítja szembe Nemes Nagy Ágnes, Rónay György. Ez sugall egy olyan 
szemléletet, amelyben a tárgyiasság líratörténeti korszakként jelenik meg. NNÁ szerint viszont inkább módszer, 
mint irányzat. Bókay Antal pedig rámutat, hogy az európai költészetben párhuzamosan haladt a kettő, ha van is 
egy kitörési pontja a tárgyiasságnak.
158 BÓKAY Antal: A romantikától a vallomásos költészetig – Poétikai beszédmódok Plath/Hughes előtt. In: 
Modern sorsok, késő modern poétikák (szerk.  Rácz István – Bókay Antal). Gondolat, 2002. 17.
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A szöveg által irányított és meghatározott figyelem tehát többé nem a megnyilatkozóra 

irányul,  hanem a tárgyra  fókuszál,  s  a  névtelen  tartományokat  fürkészve dialógusba kerül 

vele.

3. (A tárgyhoz való viszony) A tárgyias költészet képviselőit a tárgyhoz való sajátos 

viszony, a megváltozott tárgyszemlélet kapcsolja össze.159 Ennek a tárgyszemléletnek alapját 

sokan a projekcióban látják:160 eszerint a nézet szerint a költő a külvilág tárgyaiba vetíti ki 

érzelmeit,  belső  tudatállapotát.  Az  objektív  költészet  Lehóczky  Ágnes  szerint  vágyak, 

érzelmek, gondolatok kivetítése a tárgyakra, ezért minden költészet proiciál, ami tárgyakban 

fejezi  ki  magát.161 Ezzel  a felfogással  azért  nem tudunk egyetérteni,  mert  ha így lenne,  a 

tárgyias költészet nem jelentene lényeges változást a korábbi líra tárgyfelfogásához képest, 

dialogikus  attitűdváltásról  pedig  szó  sem lehetne,  hiszen  a  projekció  célja  az  én  kívülre 

helyezés által történő önmegismerése, önfeltárása. Ha a tárgyhoz való viszony a projekción 

alapulna, akkor tehát a figyelem ugyanúgy a megnyilatkozóra irányulna, mint a vallomásos 

lírában,  csak  áttételesebb,  közvetettebb  módon.  Ezzel  szemben  a  mi  teóriánk  az,  hogy a 

figyelem iránya a tárgyias költészetben radikálisan megváltozik.

Annál inkább egyet kell értenünk azonban Berta Erzsébetnek azzal a megállapításával, 

hogy a tárgyias költészetet művelő költő alapirányultsága az extroverzió. A figyelem iránya az 

én  belső  világa  felől  a  külvilág  felé,  a  szubjektumtól  az  objektum  felé  fordul.  Ez  az 

extroverzió a szerző szerint nemcsak a túlságosan szubjektum-központúvá vált hagyományos 

líraiságból  való  kilépésre  ad  lehetőséget,  hanem egyben  az  ember  és  a  világ  megbomlott 

összhangjának helyreállítására is. A külvilágba való visszatalálás, visszaintegrálódás nem egy 

új  világ  teremtését  jelenti  –  ahogy  a  költői  tevékenységet  hagyományosan  elgondoljuk  –

hanem a meglévő visszafoglalását.162

Nemes  Nagy Ágnes  esszéiben  is  nagy szerepet  kap  a  külső,  tárgyi-fizikai  valóság 

„visszafoglalásának”,  felfedezésének  gondolata,  mint  a  költői  mesterség  egyik  alapvetése. 

Nézete szerint a tárgyias költő „törvénykereső, őstények, föl nem fedezett evidenciák arcát 

akarja  kivésni,  megtalálni  akar  inkább,  mint  kitalálni.”163 „…  az  éles  kép  költői 

alapkövetelmény (…) –  állapítja  meg  – aki  nem tud élesen  észrevenni,  akinek nem elég 

érzékeny a szeme, füle, orra, az ne fáradjon az írással. (…) Mert a valóság konvenciótlan 

ugyan, valahogy sosem hasonlít igazán a róla elterjedt legendákhoz, csak éppen konvenciótlan 

159 Berta Erzsébet
160 Berta Erzsébet, Lehóczky Ágnes
161 LEHÓCZKY Ágnes: A mitikus jelentéssel telítődő tárgyi kép. A fa-motívum Nemes Nagy Ágnes költészetében. = 
… 119.
162 BERTA Erzsébet: Nemes Nagy Ágnes és a tárgyias lírai kifejezésmód = Alföld 1980/5. 50-51.
163 NNÁ: A költői kép 106.
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voltát fel kell fedezni, és a kiválasztás alapvető művészi mozdulatával észleleteink végtelen 

tömegéből  éppen azt  a részletet  lefülelni,  ami  felfedezés.”164 A külső világ visszafoglalása 

tehát  ebben  a  gondolatrendszerben  nem  más,  mint  a  tárgyi  valóság  érzékeinkkel  történő 

felfedezése. Ez pedig, ha továbbgondoljuk, azt jelenti, hogy a tárgyias költő magát az érzéki 

észlelést is újrafelfedezi, rehabilitálja. A művészi ábrázoláshoz tehát nem elég az újszerű és a 

lényeges kiemelésének képessége, hanem még fontosabb ennek lehetőségi feltétele, maga az 

érzékelés, illetve annak tudatos és reflektált használata. Felértékelődik tehát az érzékszervek 

és általában a test,  mint a külső világot közvetítő belső határzóna szerepe, ellensúlyozva a 

korábbi líra egyoldalúvá vált introverzióját.165

A költői kép című híres líraelméleti esszéjében Nemes Nagy Ágnes azt az utat vázolja 

fel,  amelynek során a hasonlat elszakad ősi szemléltető szerepétől:  a hasonlító önállósulni 

kezd és egyre inkább elválik a hasonlítottól. A kép szemléltető, illusztratív, tükröző funkciót 

fokozatosan  felváltja  a  „képbe  csomagolt  közlendő”  megjelenése,  aminek  kiteljesedését  a 

költő a tárgyiasság irányzatához köti.  „Nincs már köze ennek a költői eljárásnak a hangulati 

kivetítéshez, a pillanatnyi visszhangfal-funkcióhoz, amit a tárgyi-természeti világ oly sokszor 

betölt az emóciók körül, a népdalokban éppúgy, mint az ősköltészetben van bármikor, nincs 

köze  a  jelképformáláshoz  sem.  Itt  a  költő  mellérendel,  odarendel  egy  képet  belső 

élményéhez.”166 A tárgyias versben megjelenő tárgy tehát semmiképpen nem a hagyományos 

értelemben  vett  jelkép  vagy  szimbólum.  Egyrészt  azért  nem,  mert  ha  egy  tárgy 

szimbólumként  rögzül,  a használat  során elveszti  érzékletességét.  „Ha kimondjuk:  magyar 

ugar, ugyan ki gondol a vadrepcével, katánggal, perjefűvel felvert valódi ugarra?”167 

Másrészt  azért  nem,  mert  a  tárgyias  költészet  esetében  nem  beszélhetünk  többé 

megfeleltetésről  a  (szubjektív)  élmény  és  az  (objektív)  tárgy  között,  inkább  csak 

mellérendelésről.  A tárgy saját magát  jelenti  a versben, s mint  saját  maga (mint  kő, mint 

drótcsomó)  utal  egy  megnevezhetetlenül  komplex  emócióhalmazra,  mintegy  saját  tárgy-

mivolta  komplexitásával  előhívva  azt.  „Mert  a  tárgyak  komplexitása,  egy  kőé,  egy 

164 NNÁ: A költői kép 94-97.
165 Eliot A metafizikus költők című tanulmányában így foglalja össze az érzékelés illetve az érzéki tapasztalat 
szerepének költészettörténeti változásait: „Donne számára a gondolat érzéki tapasztalat volt; módosította 
érzékelésmódját. (...) … a tizenhetedik század költői a tizenhatodik század drámaíróinak az örökösei, az 
érzékelés olyan mechanizmusát sajátították el, mely mindenfajta tapasztalatot bekebelez. (…) A tizenhetedik 
században megkezdődött az érzékelés széttagolódása, s ebből azóta sem gyógyultunk ki (…) (142.)…miközben 
a nyelv finomabbá vált, az érzés elnagyoltabb lett. (…) A tizennyolcadik század első felében kezdetét vette az 
érzelgősség kora, s máig nem ért véget. (…) (143.) Racine vagy Donne nem csupán a szívbe tekintett, hanem sok 
minden másba is. Az agykéregbe, az idegrendszerbe, az emésztőcsatornába is bele kell nézni.” (Eliot: A 
metafizikus költők. In: Káosz a rendben, Gondolat, 1981. 146.)

166 NNÁ: A költői kép 105.
167 NNÁ: A költői kép 105.
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krumplibokoré,  egy  lépcsőházé,  egy  gyürkés  elefántfülé  úgy,  ahogy  van  –  mégiscsak 

utolérhetetlen.”168 –  írja  Nemes  Nagy  Ágnes,  majd  így  foglalja  össze  tárgy  és  jelentés 

viszonyát a tárgyias költészetben: „Az objektív líra képei, tárgyai – mondom – nem díszítők 

vagy szemléltetők,  nem is  jelképezők,  hanem a  másképp elmondhatatlan  közlés  eszközei. 

Olyan lelki  tények jelei,  amelyek más módszerrel  ábrázolhatatlanok.  Minden tárgy valami 

más helyett  van itt,  egy belső jelenség jelcsoportjaként,  mert  még leginkább ez – a tárgyi 

megfelelő – képes hordozni, szuggerálni a más módon kifejezhetetlent.”169

Ezen  a  ponton  persze  felmerül  a  kérdés:  mi  volt  előbb,  a  bent  vagy  a  kint?  Az 

emócióhalmaz, amely rátalál egy számára releváns tárgyra, vagy a tárgy, amely aktiválja az 

emócióhalmazt? Nemes Nagy Ágnes a tárgy és a megfigyelő szubjektum közti folyamatos 

kölcsönviszonyt  hangsúlyozza  híres  denevér-hasonlatában:  „Módszerünk  még  leginkább  a 

denevéréhez hasonlít; a denevér-költő kibocsátja ultrahangját, és ha a velük körültapogatott 

tárgy  megfelel  belső  igényének,  akkor  lecsap  rá,  megeszi,  létrehozza  a  külső  és  belső 

azonosságát,  vagyis  a  verset.  (…) De nemcsak  a  költő  vadászik,  fülel  tárgyi  megfelelőre 

félöntudatlanul  –  nem.  Megfordítva  még  sokkal  igazabb  a  dolog.  Az  objektív  költőt 

minduntalan  megszólítják  a  tárgyak.”170 Ez  az  a  pont,  ami  miatt  a  tárgyias  költészet 

ábrázolásmódja sosem válik leírássá, a tárgyias költő és a tárgy viszonya pedig sosem lesz 

csupán megfigyelő és megfigyelt, szubjektum és objektum klasszikus viszonya. A szubjektum 

és a tárgy között sajátos kölcsönhatás, kölcsönös érintettség alakul ki, ami a tárgyias költészet 

dialogikus attitűdváltásának pszichikus alapja. Ahogy Horváth Kornélia Fák, tárgyak, szavak 

című alapvető tanulmányában megfogalmazza: „ember és dolog kapcsolata nem gondolható 

el  a  szubjektum-objektum  relációban,  hanem  interszubjektív  viszonyként  válik  csak 

értelmezhetővé. A dolog lényegének megértése tehát csak egy dialógus keretei között mehet 

végbe (…)”171 A kulcsszó az interszubjektivitás:  a tárgy mint  Másik jelenik meg ebben a 

költői irányzatban, szubjektumként nyilvánul meg és figyelmet követel. 

Szintén  Horváth  Kornélia  mutat  rá,  hogy  a  tárgy  „Másikká  válásának”  fontos 

momentuma az eszközlétből való kilépés. A tárgyias költészet: a dolgok eszközlétét háttérbe 

szorítva, a bennük lévő „ideát” tartja elsődlegesnek:172 tehát nem úgy tekint a tárgyra, mint 

használati  eszközre,  amely  praktikus  funkciója  révén  nyeri  el  jelentőségét,  hanem  mint 

önmagát jelentő, önmagával azonos entitásra.  A tárgyak „ideájának” fontos része maga az 

anyagiság, az anyag-mivolttal való lényegi azonosság: az anyag tehát nem valami másnak a 
168 NNÁ: A költői kép 105.
169 NNÁ: A költői kép 106.
170 NNÁ: A költői kép 108.
171 HORVÁTH Kornélia: Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák). In: Tűhegyen. …. 131.
172 HORVÁTH Kornélia: Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák). In: Tűhegyen. …. 129.
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hordozója,  hanem maga a  tárgy:  a  kő,  a  fa,  a  fém.  Tárgy és  ember  találkozásának  helye 

egyben a személytelen és a személyes, általános és egyedi egybeérésének tere, határfelülete is. 

Az  anyagi  tárgy  ugyanis  már  az  archaikus  népek  kultúrájában  úgy  jelent  meg,  mint  az 

anyagból  épülő világ-egész képviselője,  mint  kicsinyített  kozmosz,  világtest.  A személyes 

szubjektum így a tárgyon keresztül a világmindenség személytelen egészével érintkezik, s így 

a tárggyal való találkozásban saját pszichéjének tudatosból és tudattalanból, személyesből és 

általánosból álló szerkezetét ismeri fel és tükrözi.173 Jung nyomán Horváth Kornélia állapítja 

meg: „a külvilág tárgyai ősképek formájában az egyén kollektív tudattalanjában is fellelhetők, 

vagyis  a  személyiség  azon  részében,  amely  a  személyiség  fennhatóságától  abszolút 

függetlenül, mégis lelkünkben rejtőzik, ahol a személyes személytelenbe megy át, mégis az 

individuálisnak  tartott  psziché  meghatározó  része  marad,  vagyis  külső  és  belső  világ 

egybeesik.  (…)  úgy  tetszik,  a  tárgyakkal  való  interszubjektív  viszony,  személyesnek  és 

személytelennek ez a kiküzdhető együttléte lelkünkben már eleve adva van, s a lírai beszélő a 

tárgyakhoz fordulásában csak ezt a viszonyt hívja újra létre, vagy hívja újra a tudatunkba.”174

A psziché szerkezetének a tárgyakkal való találkozásban való tükröződése miatt írja 

Nemes Nagy Ágnes, hogy a tárgyak arról a szféráról hoznak hírt, amit  önmagunkból  nem 

ismerünk, de ezzel együtt arról is, amit a világból nem ismerünk. Ezt szemlélteti a következő 

két idézet: „…minden tárgy erőközpont. A dolgokban „hír” van, numen adest, sunt existentiae 

rerum:  ez  ez  objektív  költő  szent  meggyőződése;  hisz  benne  vagy  tapasztalja,  hogy  a 

tárgyakban istenek laknak, akik jeleket küldenek neki, ismerten túli intelligencia jeleit. Ez az  

ismerten túli intelligencia főként ő maga. Mindaz, amit önmagából nem ismer.” (Kiemelés: 

H.M.)175  „Ha tehát  az  ember  a  világ  egészéből  fölvesz  egy kavicsot,  egy falevelet,  egy 

eldobott  T-dugót,  környezete  fontos  vagy  nem fontos  részletét,  megtörténhet,  hogy  ez  a 

valami mikroadóvá válik  a kezében, amely váratlan műsort  sugároz.  Sugározza a világot,  

amit ismerünk, és azt is belőle, amit nem ismerünk, ami az ismeret mögött van.” (Kiemelés: 

H.M.)176 

Nemes Nagy Ágnes több helyen hangsúlyozza, hogy az objektív lírikus közvetítő, de 

nem magukat  a  tárgyakat  közvetíti,  hanem a  tárgyakban  lakozó  névtelent,  ismeretlent,  a 

tárgyak  által  közvetített  hírt.  „Hozzám  főképp  a  tárgyak  közvetítik  az  ismeretlent,  ezért 

igyekszem én a tárgyakat közvetíteni az olvasónak.” – fogalmazza egyik esszéjében.177 Kettős 

173 V.ö.: HORVÁTH Kornélia: Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák). In: Tűhegyen. …. 129-151.
174 HORVÁTH Kornélia: Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák). In: Tűhegyen. …. 151. 
175 A költői kép, 108.
176 Egy verseskötet előszava, 32.
177 Egy verseskötet előszava, 32.
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közvetítésről van tehát szó, amelynek egyik „végén” áll az olvasó, a másik végén a tárgy által 

szuggerált „névtelen”, kettőjük közt pedig ott van a költő és a tárgy. A névtelenre irányuló 

figyelemnek  mégsem csak közvetítője,  médiuma a tárgy (akár  a  költő)  hanem elsősorban 

célpontja,  hiszen  ennek  a  bizonyos  „névtelennek”  az  a  konkrét  tárgy  az  egyetlen 

kifejezőeszköze,  amely felidézheti.  „Az időélmény ott  úszik a folyón,  – írja Nemes Nagy 

Ágnes a tárgyiasságról Eliot egy verse kapcsán – de egy bizonyos időélmény, amely szóval 

nem jelölhető.  Legfeljebb egy almával.”  (A költői  kép  107.)  A tárgy és  a  névtelen  tehát 

ugyanolyan  szétválaszthatatlan  egységet  alkotnak,  mint  egy műalkotás  anyagi  és  szellemi 

oldala. A tárgyias költészet névtelenje pedig ennek alapján úgy is felfogható, mint szóvá tett 

tárgy, s egyben egy olyan létező, amely a költészet révén talált magának helyet a nyelvben, s 

lett „névtelen érzelemből” a „szívünk honpolgára”.178 

Ilyen értelemben nevezhető a tárgyias költészet alkotásmódja – az írástörténetből vett 

metaforával – tárgyírásnak. Olyan üzenet, amely – akár az indiánok kagylófűzére – valóságos 

és konkrét tárgyak szövegbe (szöveggé) emelésével kódolja a jelentést. „Az objektív lírikus a 

névtelent, a kimondhatatlant célozza meg, de a korrelatív, amit a névtelen mellé állít, nagyon 

is fogható, reális,  körüljárható – írja Nemes Nagy Ágnes – Úgy is mondhatnánk, hogy az 

ilyen költők a kimondhatatlan naturalistái. Szükségünk van a világra mint metaforára, mint 

jelbeszédre, a szavaknál igazibb nyelvre.” (A költői kép 107.) 

 (4.A tárgy és a kép) Az objektív líra tárgyai között – a korábbi lírai hagyománnyal 

szemben – megjelennek olyan tárgyak is, amelyek nem hordoznak esztétikai értéket és más 

szempontból  sem  nevezhetők  jelentőségteljesnek.179 Nemes  Nagy  Ágnes  összetekert 

drótcsomója  a  fűben,  a  felakasztott  plasztikszatyor  vagy  az  eldobott  T-dugó  a  szó 

hagyományos  értelmében  nem  „szép”  tárgyak,  nem  is  értékesek,  fontosságuk  kimerül  a 

használatukban. Ezek a tárgyak hangsúlyozottan eszközök, így az eszközlétből való kilépésük 

(a versben) még meglepőbb, ennek következtében még nagyobb súlyt kap. Hasonló fordulat, 

hogy a szerves anyagokkal szemben megjelenik a szervetlen világ, például a kövek, ásványok, 

ércek.  Ezek  a  hétköznapi  és  szervetlen,  saját  anyagukkal  lényegileg  azonos  tárgyak 

konvencionális jelentésekkel nem terheltek, ezért ellenállnak a szimbolikus jelentésadásnak: a 

mögöttük-bennük  rejlő  „hír”  feltárulásával  tehát  egy  alapvetően  más,  addig  nem  létező 

jelentés képeződik le a nyelv, a költői műalkotás szintjén. 

A nyelv síkján a tárgy egy speciális nyelvi alakzatként: költői képként jelenik meg. 

„Olyan gesztus a kép a versben, - írja Nemes Nagy Ágnes – amely minduntalan megpróbálja 

178 NNÁ
179 V.ö. nyugatos előzmények: Babits: A világosság udvara
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elérni saját határait, megpróbálja elérni, amit ábrázol, és – legjobb változataiban – kis híján, 

majdnem, szinte-szinte el is éri. Ez a „majdnem” a szóba zárt kifejezés természeti korlátja. De 

azért a kép mégiscsak a szóbeli művészetek kockázatosan előretolt limesze a szó és a tárgy 

között.” (A költői kép, 90.) A kép szó és tárgy közti határszerepe általános költői igazság, az a 

költői szemlélet azonban, mely szerint a kép az általa ábrázolt tárgyat elérni próbálja, s amely 

azt állítja, hogy  a kép mint határ a tárgy irányába előretolt határ – tárgyias lírikusra vall.

Ahogy ezt már korábban is jeleztük, a tárgyias költészetben megjelenő tárgy maga is 

komplex, és komplex az az „emócióköteg”, benyomáshalmaz is, amit felidéz, motivál, illetve 

jelöl.  Sohasem egyvalaminek,  például  egy  érzésnek  a  kifejezője  tehát  –  s  ez  nemcsak  a 

tárgyra,  hanem a  tárgyat  szöveggé alakító  nyelvi  képre is  igaz.  A tárgyias  költészet  kép-

fogalma leginkább az Ezra Pound-i image-dzsel rokon: „»Image« az, ami egyetlen pillanat 

alatt  egy egész értelmi vagy érzelmi komplexumot közvetít.  (…) – írja Pound – Az ilyen 

»komplexum« azonnali bemutatása okozza azt a hirtelen szabadságélményt; az idő- és térbeli 

határoktól  való megszabadulás  érzését;  azt  a  hirtelen  növekedésérzést,  amit  a  legnagyobb 

műalkotások jelenlétében tapasztalunk. // Aki életében egyetlen Image-t létrehozott,  többet 

tett, mint egy terjedelmes életmű megalkotója.”180 

Berta Erzsébet szerint a tárgyak komplexitása magának a tudatnak a komplexitását is 

leképezik  ebben  a  lírai  világban:  „Ennek  az  élményekkel,  érzésekkel  és  gondolatokkal, 

különféle  öntudatlan  befolyásoltságokkal  telezsúfolt  tudatvilágnak  a  maga  tagolatlan 

komplexitásában való kifejezésére teremtett alkalmat a tárgyak világa.” „Úgy jelennek meg 

ebben  a  líravilágban  a  dolgok,  ahogyan  a  tudat  terében  élnek:  bonyolult  kapcsolásokon 

keresztül  érintkezve  különféle  élményekkel,  képzetekkel,  szemléleti  elemekkel, 

hangulatokkal, érzésekkel, stb.”181

Horváth Kornélia szerint a Nemes Nagy Ágnes-i tárgyias költészet tétje az, hogy a 

létező,  vagyis a tárgy kilépjen az el-nem-rejtettségbe,  feltáruljon igazsága.  Azaz, amikor a 

költő a tárgyra való helyes rálátással a tárgyat szóvá teszi, egyben műalkotássá teszi azt, a 

műalkotás  pedig  –  heideggeri  terminussal  –  a  létező  igazságának  feltárulási  helye  „E 

heideggeri megközelítés fényében úgy tetszik, – állapítja meg a szerző – Nemes Nagy Ágnes 

az önmagukban álló dolgok felé fordulásával a művészet autentikus forrását kutatja.”182 A 

tárgyias  költészetnek  tehát,  líratörténeti  jelentőségén  túl  van  egy  általános  esztétikai 

hozadéka,  újdonsága  is:  a  tárgyak  szóvá-,  illetve  műalkotássá  tételével  a  létezők  „fénybe 

180 Pound, Ezra: Visszatekintés, In: A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a  
stukturalizmusig. (Szerk. Bókay Antal – Vilcsek Béla) 324.
181 Berta Erzsébet
182 HORVÁTH Kornélia: Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák). In: Tűhegyen. …. 134.
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emelését” végzi el: a létező saját fényébe állíttatik, „A létező léte ragyogásának állandóságába 

jut.”183 „A műalkotás a maga módján feltárja a létezők létét.”184

183 Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. Európa, 1988., 61.
184 Heidegger: i.m. 65.
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B) A dolgozatban felhasznált fontosabb versek

Nemes Z. Márió - Anyás vers c.-nek 
 
már régóta nem gondolok
a mamára
mihez kezdjek
ennyi múlt idővel
 
ennyi cselekvéssel
aminek nincsen tárgya
 
anya ne bántsd a hormont
mert szép
mint amikor
szégyelled a lábad
 
milyen viszonyban
lehet az ember
a saját anyagával
milyen a jó
milyenben
lehet
 
legyél büszke rám
valaki legyen
büszke rám
 
kényszerítelek
hogy nálam aludj
és szőrszálakat csúsztatsz át
az ajtón
én meg olyan kezet
teszek a kilincsre
ami ráillik
a te csuklódra is

Krusovszky Dénes - Elromlani milyen

Rossznak kellene lennem,
hogy erről mondjak valamit,
ahogy megyünk el, egymás
mellett, az milyen szép,
mint a busz kijelzője,
elromlani milyen szép,
minden megálló végállomás.
 
*
 
Nem éreznek semmit,
fáradtan mozognak,
hideg szavak kopognak
egy betonkeverőben.
 
*
 
Vagy szabadnak lenni
mint egy tárgy,
próbálom elképzelni

egy kalapács például,
megfogod
és nincsen benne isten.
 
*
 
Soha nincs itt és beszél,
hogy elrontani milyen szép,
mondjuk szakállal az arcot,
de ami nincs itt, az beszél,
már nem jut eszembe semmi rólunk.
 
*
 
Egy hentespult a legelőről
vajon mit tudna mondani még?
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Krusovszky Dénes - Törtfehér 

Ne gondolj a hosszú árnyékokra,
az estének nincs színe,
nem vöröslő az alkonyat,
ahogy mentségem sincs,
mégsem hiányzik,
lakótelep van csak,
betonszürkület,
ünnepi teríték vár rád
a boncasztalon.
 
*
 
Nincsen lift a házban,
úgy megszoktam,
éjszakánként még most
is hallom a hangját.
 
*
 
Ezek a sorok tényleg
rosszat akarnak,
nem találok mentséget erre sem,
villahegyre tűzve
egy csirkeszívet nézek,
az asztalon még
ott a többi szerv,
de ez az egész
mégsem működik nekünk,
májfolt volt az arcodon,
ennyit biztosan tudok.
 
*
 
Mint egy régi tányér,
ez a szeretet törtfehér.
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