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József Attila és Szabó Lőrinc emblematikus alakjai a 20. századi magyar irodalom-
nak. Mindkét szerzőről terjedelmes szakirodalom született már. Mégis Nagy Csilla 
könyvének koncepciója, mellyel a két, sok szempontból különböző költő beszéd-
módját összeveti, új perspektívát ad hozzá a recepcióhoz. Ahogy bevezetőjében is 
hangsúlyozza, József Attila és Szabó Lőrinc költészete egyaránt egy gondolkodás-
módbeli váltást, új látószöget tükröz, mely a technikai fejlődéssel, társadalmi változá-
sokkal együtt alakult ki. Ez az új látószög pedig a művekben az én és a mindenkori 
másik kapcsolatában is megnyilvánul. Ahogy arra a szerző is felhívja a figyelmet, 
vállalkozása nem törekszik az életművek teljes körű értelmezésére: könyve a versek-
ben a test, a táj és az énkonstrukciók különféle megjelenési formáit elemzi.  

Mivel mind József Attila, mind Szabó Lőrinc költészetének kiterjedt szakirodalma 
van, a bevezetés azokat az írásokat mutatja be, melyek a jelen téma szempontjából 
hasznosnak bizonyultak. Mindjárt az elején kitér például a századforduló költészettör-
téneti paradigmaváltásáról alkotott különböző nézetekre. Ezzel a saját maga által 
használt terminusokat is bevezeti, illetve elméleti keretbe foglalja a későbbi elemzésé-
nek origóját. A korban ugyanis megváltozik a versbeli szubjektum szerepe, eltűnik az 
individuum integritása. Emellett a későmodern költészet megszólalásmódját a termé-
szettudomány előrelépései, új elméletei is befolyásolták. Nagy Csilla kiindulópontja, 
hogy a századforduló társadalmát meghatározó változások egy közös költői beszéd-
mód alapjának megteremtésében is szerepet játszhattak. Ezek vizsgálatával igyekszik 
rámutatni a József Attila és Szabó Lőrinc 30-as évekbeli költészetét formáló jegyekre, 
tehát a tér- és tájkoncepció, a saját és a másik test megjelenése, valamint az én- 
konstrukciók kifejtése által. Elemzésének szempontjait meghatározza Foucault-nak a 
modern episzteméről alkotott elmélete. A modern episztemé ugyanis – Foucault sze-
rint – háromirányú térként fogható fel, melyben a fizikai tudományok, az analóg, de 
megszakított kapcsolatot létesítő tudományok, illetve a filozófiai reflexiók három 
dimenziója rajzolható ki. (27–28.) Ez a térfelfogás, ha nem is mindig explicit módon, 
az egész elemzést átszövi. Többször visszatér a táj- és testpoétika, a szubjektum és a 
külvilág kapcsolata elemzésénél Maurice Merleau-Ponty, a Látható és a láthatatlanban 
kifejtett gondolatmenete a külső, érzékelhető világ és a gondolkodás univerzumainak 
„hierarchiájáról”, kettősségéről. A pszichoanalízis és a hozzá kapcsolódó lacani tükör-
stádium is meghatározó elméleti kerete az egyes fejezeteknek. 

Elemzése során gyakran párhuzamba kerülnek a kor természettudományos fel-
fedezései, technikai vívmányai, ezek hatásai a modern ember gondolkodásmódjára, 
így a költészetére is. József Attila és Szabó Lőrinc versei mögött is tetten érhetőek 
ezek a hatások. Ahogy a modern fizika, matematika a törvényszerűségektől való 
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eltérésre összpontosít, éppígy a lírai beszédmódban is megváltozik a nézőpont, és 
vele a térábrázolás: a látvány folytonossága, a tér-idő kontinuitás nyelvi megformá-
lásának szándéka jelenik meg bennük. (29–31.) Nemcsak a természettudományok-
ban, de a képzőművészetben is megfigyelhető, hogy a perspektíva átalakul, eltűnik, 
az alkotások különböző látószögekből láttatnak egyszerre. József Attila és Szabó 
Lőrinc alkotásaiban – bár más-más módon és mértékben – egyaránt megfigyelhető 
ez a tendencia. Ez az újszerű elemzési szempont adja az alapot a különböző versek 
vizsgálatához az első hosszabb fejezetben, amely a tér és a táj poétikáját helyezi 
fókuszba. Ennek a résznek fő elméleti kiindulópontját a 20. századi új, főleg a kép-
zőművészetben megjelenő térfelfogás kereteit vizsgáló munkák adják. 

A második fejezet a test poétikai megfogalmazását helyezi középpontba. Szabó 
Lőrinc A belső végtelenben és József Attila Óda című költeményeinek elemzésével Nagy 
Csilla rámutat a testkoncepció változására, ami a test tárgyiasulásának folyamatában 
valósul meg. A versek egyrészről koruk tudományos álláspontját építik be a szövegbe, 
másrészről pedig a korábbi testábrázolások kialakította konvenciókra is reflektálnak. 
A költeményekben a test- és tájábrázolás párhuzama jelenik meg. Szabó Lőrinc versé-
ben ez husserli értelemben nyilvánul meg, vagyis az észlelés és érzékelés által a test 
egyszerre tárgya és alanya az érzékelésnek. A belső végtelenben szövegének komplexitását 
az a perspektíva nyújtja, amely egyszerre képes a testi érzékelés által megjelenített 
szellem kettősségét még egy külső látószögből is szemlélni, a test biológiai működésé-
re fókuszálva. József Attila műve ezzel szemben – Nagy Csilla szerint – a romantika 
és a szimbolizmus (Petőfi és Ady) költészetét fogalmazza át. A szerelmi lírát ugyanis 
József Attila a tájleírás testi közvetlenségében értelmezi. Ez látható az Ódában is, 
ahogy a táj elemeiben a kedves attribútumai asszociálódnak. Ezen mechanizmusok 
által, végső soron a versek elemzésével láthatóvá válik, hogy a test kettős megtapaszta-
lásában az „én” identitása is megkérdőjeleződik. A kérdés, melyet ezek a művek fel-
vetnek, „a hús és a gondolat, a fogalom és az elvonatkoztatott idea” kapcsolatára 
reflektál. „A másik testéről való beszéd ilyen értelemben az önmagam azonosításának 
eszköze is, a feltáruló viszonyrendszerek pedig éppúgy az én önmeghatározásai, ahogy 
a másik világát és világban való helyét pozícionálja a vers.” (69.) 

Ahogy már említésre került, az előző fejezet egyik konklúziójaként a szerző az 
én önazonosságának kérdését vetette fel. A harmadik fejezet a lacani, foucault-i és a 
Szent Pál apostol levelében megjelenő tükör-elmélet köré építi fel az elemzést. 
Ahogy az előző fejezetekben, Nagy Csilla itt is nagy vonalakban, de érthetően és 
mindig az adott célt szem előtt tartva foglalja össze az elméleti keretet, mely a konkrét 
művek értelmezésének alapját adja. Az „én” identitásának kérdésessége, mely a tükrö- 
ződés által kimondhatóvá válik, Szabó Lőrinc A tűkör vallomása és József Attila Egy 
ifjú párra című alkotásaiban kerülnek a vizsgálat fókuszába. Míg az előbbi esetében a 
tükör megszólalása által jön létre az a versszituáció, melyben a szubjektum és tükör-
képének identikussága, illetve annak megkérdőjelezése kap teret, addig József Attila 
versében a fotó az a médium, amelyen keresztül ezek a kérdések verbalizálódhatnak.  

Nagy Csilla könyvének tetőpontja a negyedik fejezet, mely a címet – Megvont ha-
tárok – még konkrétabban is magába foglalja, mint az előző gondolategységek. Az 
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intimitás határai című fejezet az „én” szöveg általi konstruálódását, felbomlását, tehát 
retorikai megformáltságát, a szövegben létrejött és a szöveg által lebomló szubjek-
tum kérdéseit vizsgálja. A verselemzések ugyan sok esetben a pszichoanalízis vagy a 
filozófia egyes elméleteiből indulnak ki, mégsem céljuk, hogy a költeményeket eze-
ken keresztül értelmezzék, csupán a kezdő gondolatmenet kapaszkodóját adják a 
szerzőnek. Az „én” retorikai konstrukciója, ilyen módon határainak kijelölése te-
remti meg számára azt a magánterületet, mely lényegében a szubjektumot jelenti.  

Az én destabilizációja, megváltozott működése mentén rajzolódnak meg a határai, így ke-
rülhet sor a határok megvonására, egyfajta intim »tartomány« körvonalazására, és ezáltal vá-
lik nyilvánvalóvá annak átrajzolhatatlansága: az idézett szövegek grammatikai-poétikai 
megformáltsága olvasatunkban mintegy bizonyítja, hogy az én számára tulajdonképpen 
nincs más, »csak magánterület«. (118.) 

A könyv záró egysége, az Appendix két kortárs szerző egy-egy kötetét vizsgálva 
mutat rá a későmodern költészeti hagyomány továbbélésére. A különböző szerzők 
kánonba kerülését az is meghatározza, hogy az őket követő generációk mennyire 
tudják továbbvinni a beszédmódjukat. József Attila és Szabó Lőrinc költészetének 
hatása már közvetlenül a haláluk után érezhető volt a magyar irodalomban, ez a hatás 
pedig azóta sem csökkent, legfeljebb átalakult. Mindkét alkotó meghatározó egyénisé-
ge annak a paradigmaváltásnak, mely egy új perspektívát teremtett hazánk 20. századi 
líratörténetében. Kukorelly Endre Mennyit hibázok, te úristen és Lövétei Lázár László 
Két szék között című köteteikben reflektálnak saját költészetük nyelvi megelőzöttségére, 
tradícióba ágyazhatóságukra. Természetesen más-más szempontból vethetők össze 
József Attilával és Szabó Lőrinccel, az azonban mindkettejükre jellemző, hogy bár 
saját korukban, saját hangon szólalnak meg, átalakítják azt a hagyományt, amelyből 
lírájuk született, de nem írják felül, inkább átlényegítik, saját maguk számára hozzák 
létre azokat a konstrukciókat, amelyek elődeiket is sajátos módon határozták meg.  

Az identitás, a mindenkori másikkal létrejövő kapcsolat, az én felbomlása mind 
olyan motívumok, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat a szubjektumról. 
Évszázadok óta foglalkoztatja a tudósokat és művészeket az „én” helyzete a világ-
ban, a másikkal való kapcsolatában. Nagy Csilla könyve sikeresen végigviszi a célki-
tűzéseit, amelyeket az előszóban kijelöl. Manapság számos elemzés teszi központi 
tárgyává a térpoétikát, a test megjelenési formáit, illetve az „én” konstruálódásának 
folyamatait. József Attila és Szabó Lőrinc költészetében ezek az elemzési szem-
pontok ugyan más-más módon vannak jelen, mégis relevánsnak és termékenynek 
bizonyultak. A szerző sajátos és mély elemzéseit jól felépíti az elméleti keretekre, 
habár néha a sok szó szerint beemelt idézet megtöri a szöveg egységes stílusát. 
Mindez azonban apróság a könyv értékeihez képest. Elmélyültsége mind az elméleti 
keretek megválasztásában, mind pedig az ezekbe illesztett, a két, igen sok szempont-
ból különböző szerzőtől származó versek összeolvasásában megnyilvánul. A könyv 
pedig hasznos és új nézőpontú darabja a Szabó Lőrinc- és József Attila-recepciónak.  
 

Feke Eszter 
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