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Az értekezés tézisei 

 

A dolgozat azt a költői magatartás járja körül, mely Kemény István életművének kezdettől 

fogva a sajátja. Költői magatartás alatt olyan ethoszt értek, melyet Arisztotelész a mimézis 

kapcsán fogalmaz meg. Ennek alapgondolata, hogy az emberi tettnek minden esetben tudatos 

elhatározás eredményének kell lennie. Az ember döntéseiért felelősséget vállal, a döntések 

egyfajta hajlamot (hexis) bontakoztatnak ki, s e hajlamban nyilvánul meg az ethosz.
1
 

Feltevésem szerint Kemény István költői ethosza alapvetően humanista indíttatású, s a 

humanizmus az életmű több szintjén is megmutatkozik. Ha e gondolati-poétikai 

sajátosságokat nem helyezném be az ethosz absztrakt fogalmába, dolgozatom a „variációk 

humanizmusra” címet is viselhetné. A humanizmus sokféleségének hangsúlyozása viszont 

egyfelől a költői korpusz széttartását feltételezné, másfelől e versek technikai 

megalkotottságának prioritására utalna. Ezek az érvelések távol állnak tőlem. Az értekezésben 

megpróbálom bebizonyítani, hogy Kemény István verseinek humanizmusa tudatos választás 

eredménye. Ennek megfelelően a poétikai vizsgálat különböző szempontjai a költői életművet 

egységes egészként kezelik. Természetesen egy pillanatig sem gondolom, hogy Kemény 

István lírájának alakulástörténetéről beszélni tévedés volna. A művek egymásra épülése 

mögött meghúzódó habitus érdekel.  

 

A nézőpontok, melyek felől a verseket vizsgálom, néhol szorosan összeérnek, néhol 

kevésbé. Abból a gondolatból indulok ki, hogy Kemény István irodalomtörténeti helyzetének 

többé-kevésbé pontos meghatározása megfelelő koncepcionális keretet nyújt a 

vizsgálódáshoz. A pozicionálás során nagy segítségemre van a kritikai diskurzus, melynek 

gócpontjában a Kulcsár Szabó Ernő nevével fémjelzett értelmezői közösség áll. E közösség 

alkotóinak szövegei saját olvasásmódom kialakításában fontos szerepet töltöttek be, 

méghozzá az ellenkezés perspektívájában. A szövegirodalom elméleti konstrukciójában 

Kemény István versei olvashatók ugyan, ám e lehetséges magyarázat jóval kevesebb 

költészeti jellegzetességre mutat rá, mint amennyit elfed. A kortárs magyar líra diszkurzív 

képződménye viszont jelen pillanatban nem írható le a szövegirodalom fogalmát tudatosan, s 

reflektáltan használó – azt sok esetben értékkritériummá avanzsáló – értelmezői iskola 

kánonformáló tevékenységének bemutatása nélkül. Az értelmezői közösség olvasási 

stratégiájának ismeretében az első fejezet vizsgálati szempontjai között a történelmi-
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társadalmi-politikai kontextus, a versek etikai dimenziója, illetve a közösségi költészet 

szerepel. A dolgozat e szakasza nemzedéki szempontokat helyez a vizsgálódás homlokterébe. 

A kortárs magyar irodalom történetének generációs olvasata a középnemzedék alkotói – 

többek között Kun Árpád, Vörös István és Szijj Ferenc – kapcsán elsősorban szociológiai-

biografikus nézőpontból érvényes. Az első fejezetben e megközelítés problematikussága ellen 

is érvelek, azzal együtt, hogy a hetvenes évek (illetve a harmincas évek) lírafordulatát 

legszisztematikusabban leíró Kulcsár Szabó-iskola
2
 a középnemzedék költőinek egy 

csoportjához éppen valamifajta etikai együttállás miatt nem fér hozzá. A szerzők verseinek 

etikai, sok esetben morális zónája Kemény István esetében különösen feltűnő. 

Költeményeinek – és esszéinek – vonzódása a közösségi kommunikáció, a kollektív 

emlékezetbe bevésődött történelmi események, ad absurdum a politika iránt a literátus 

értelmiségi alakját idézik. A vers kitüntetettségét artikuláló, s a közvetett közösségi 

megszólalás sikerességében bízó poétát az értékőrző, humanista ethosz jellemzi. 

 

A második fejezet a Kemény István verseivel kapcsolatban sokat emlegetett 

élőbeszédszerűséget próbálja meg átgondolni. A Kemény-költemények beszélt nyelv iránti 

érzékenysége idegen attól a lírai alapállástól, mely az irodalmi- és a hétköznapi 

megszólalásmód összemosásával mintegy belenyugszik a versbeli közlés lehetetlenségébe. Az 

eltéréselméletek, illetve a nyelvi heterogenitást hirdető teóriák belátásai hasznos fogódzóként 

szolgálnak. Segítségükkel a lírai nyelvhasználat e módjára, mint meghatározható ideológiák 

hordózójára tekinthetünk.
3
 Az élőbeszéd elemeinek költészeti applikációját ebből 

következően egyfajta felelősségvállalásként fogom fel. A felelősségvállalás itt a próza Sartre-

féle leírását idézi, a nyelvválasztás ebben az értelemben elköteleződés is.
4
 A Kemény-versek 

élőbeszédszerűsége legtöbbször a pongyolaság kritikai fogalmát hívja elő. E kifejezés 

kiterjeszthetőnek tűnik a szövegek olyan technikai szegmenseire is, mint a rím vagy a 

metrika. Összességében a „hiba poétikáját” látom megvalósulni e lírai életműben.
5
 Ha egy 

költészet szervezőelvként használja fel a „hiba”, a rosszul formáltság jelenségét, óhatatlanul 

felvetődik a kérdés, mely a reflexió tétjére vonatkozik. Kemény verseinek kommunikatív 
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feltételezettsége, illetve értékőrző szemlélete miatt az öncélú játékosság vagy az 

intertextusokban való eltévedés, a posztmodern nyelvfelfogás világtapasztalattá tétele nem 

tűnik járható útnak. A Kemény-líra feltevésem szerint azért világít rá saját 

megismerőképességének esendőségére, hogy a versolvasás kommunikatív szituációjában 

véletlenül se tűnjön omnipotensnek. A lírai életmű kezdete, a „Tudom, hogy tévedek / Tudod, 

hogy tévedek” sorpár nyíltan felvállalja a „hibát”. Ám a versek közösségi érdekeltsége és 

parabolisztikussága miatt inkább értelmezhető e két sor a kétkedés beismerésének humanista 

(antropocentrikus) gesztusaként, mint a kommunikáció lehetetlenségének visszafordíthatatlan 

modelljeként.  

 

A kritika, s maga Kemény István is a versek „hiba-orientáltsága” kapcsán gyakran utal 

a nyolcvanas évek underground ellenkultúrájának dalszövegeire.
6
 Az élőbeszédet tárgyaló 

fejezet zárlatában e kapcsolat jelentését, jelentőségét próbálom átgondolni. Ám Kemény 

István poétikai hagyományválasztásáról szólván az Ady-örökség is kikerülhetetlennek látszik. 

Az Ady által hátrahagyott költői magatartásminta, a látnok erejével bíró megszólaló 

képviseleti modellje Kemény István esetében erősen átformálódott. A közösségi 

kommunikációt mindvégig szem előtt tartó lírától immár idegen a direkt, néhol arrogáns 

útmutatás. Kemény István versein ugyanakkor érzékelhető Ady hatása, s e hatásra maguk a 

költemények is rájátszanak. Az újabb Ady-recepció néhány elemzési szempontjának 

meghatározása a „költőóriás” verseinek jelenkori befogadhatóságát járja körül.
7
 A különböző 

poétikai eljárások áthagyományozódásának tudatában e befogadhatóság Kemény István 

verseire is vonatkozhat. Ady örökségének meghatározásában sokat segít, ha Kemény 

verseinek, értekező prózájának Ady-képére is vetünk egy pillantást.
8
 A konkrét történelmi-

politikai helyzetre érzékeny költői habitus ugyanúgy sokat jelent Kemény alkotói ethoszának 

megítélésekor, mint a mitikussá növelt „én” képe. Ez utóbbi poétikai sajátosságot – a jelenkor 

irodalmi olvasáskultúrájának ismeretében – nem tartja folytathatónak Kemény, a referencia, a 

valóságra vonatkoztatottság provokációjában viszont egyértelműen Ady örököse. Ez az 

örökség egy további jellegzetesség, a Titokhoz való vonzódás terén is észlelhető. A fejezetben 

megpróbálom átgondolni, hogy Ady szimbolizmusa, illetve a verseiben alkalmazott 

                                                 
6
 Kardeván Lapis Gergely: Mire jó a groteszk? Kemény István költészetéről. In: Kortárs, 2010/9. 83. o.; Bartis 

Attila – Kemény István: Amiről lehet. Magvető, Budapest, 2010. 24. o. 
7
 Az értekezés e szakaszán elsősorban Gintli Tibor és Menyhért Anna értelmezéseire összepontosítok. Lásd 

Gintli Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben. In: Iskolakultúra, 2006/7-8. 27-33. o. és Menyhért Anna: 

Kipányvázott lótuszok vára. Ismerősség és szimbólum Ady Endre költészetében. In: Iskolakultúra, 1998/6-7. 127-

138. o. 
8
 Kemény István: Komp-ország, a hídról. In: Holmi, 2006/2. 220-226. o. 



 

szimbolikus jelölés mennyiben rokonítható Kemény költészetének enigmatikusságával. Az 

enigmatikusság Keménynél reflektál is saját létmódjára, amennyiben a „Központi Titok” 

hozzáférhetetlenségére utal. E költészet nosztalgikus vágya a Titok megragadása iránt az 

eltűnt kultúrák versbe írásával függ össze. A versbeli beszélő nincs birtokában a Titoknak, 

nem ismeri az eltűnt kultúrák történelmi igazságait, s ezáltal a Lyotard-féle „nagy elbeszélést” 

sem hozhatja létre.
9
 Ennek következtében Keménynél csupán a szimbólum folytonos 

korrekciójával találkozunk, mely a konvencionális jel kommunikatív használhatóságát 

kétségbe vonja. A közösségi megszólalás problematikusságának belátása nem jelenti a költői 

ethosz destrukcióját, hiszen az iránta tanúsított nosztalgia továbbra is elismeri a Titok, a 

sikeres kommunikáció létezését. A humanizmus e formációjára talán a kétkedő komolyság 

szókapcsolata illik.   

 

Az irodalom elméletében konszenzuálisnak számít az a belátás, miszerint szimbólum 

és allegória egymással kibékíthetetlen ellentétben állnak. Ennek megfelelően a 

szimbolizálhatóság után az allegorizálhatóságról is érdemes elgondolkozni a Kemény-életmű 

vonatkozásában. Értelmezésem fókuszában Benjamin allegória-leírása áll,
10

 ám Paul de 

Mantól eltérően inkább az allegória történelmiségére, s az ezt keretező Halál-motívumra 

igyekszem rámutatni. A versek szintjén ez a sírfelirat jellegű inskriptív szövegek vizsgálatát, 

illetve a romok motívummá emelésének tanulmányozását jelenti. A sírversek poétikáját 

provokáló költemények tanulmányozásakor részben Paul de Man szempontjait hasznosítom,
11

 

a romversek magyarázatához pedig az időbeliség/időtlenség kettőssége, illetve a történészi (és 

régészi) vizsgálódás technikai jellegzetességei szolgáltatnak értelmezési keretet. Ez utóbbi 

szegmens vezeti át a gondolatmenetet a történelemelmélet terepére. A „nagy elbeszélés” 

irányába mutató nosztalgikus attitűd mintha a történelmi hanyatlást jelenítené meg. E 

megjeleníthetőség kortárs tapasztalatának lehetetlensége eredményezi Kemény István 

verseinek allegorikus szemléletmódját. Mivel a „nagy narratíva” nem rekonstruálható a jelen 

teoretikus értékrendszerében, ezért a Kemény-líra az allegória alkalmazását választja. Ebben 

az értelemben a humanista ethosz egyfajta morális parabola imitációjaként jelenik meg.      
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 Lyotard, Jean-Francois: Széljegyzetek az elbeszélésekhez. In: Posztmodern filozófiai írások. Szerk. Bujalos 

István. KLTE Filozófia Tanszék, Debrecen, 1993. 88-90. o. 
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 Benjamin, Walter: A német szomorújáték eredete. In: Angelus Novus. Értekezések, kísérletek, bírálatok. 

Magyar Helikon, Budapest, 1980. 358-450. o. 
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Egy költői életmű történelemszemléletének vizsgálata csak akkor lehet eredményes, ha 

a történelemfelfogás által előidézett poétikai eljárásokra is rámutat. Kemény István lírájának 

egyik leginvenciózusabb értelmezése éppen ebben a témában született meg. Guillaume 

Metayer a költői korpusz ciklikus történelemfelfogásában a történelem mítosszá 

csupaszításának Eliade-féle modelljét látja.
12

 A fejezetben amellett érvelek, hogy a 

történelmi-, illetve a mitikus tapasztalat viszonyának újragondolásával e líra történeti 

tudatának leírása is megváltozik. A Káin-versek és a holokauszt-témájú szövegek rokonsága a 

„végső morális gonosz” Heller Ágnestől ismert fogalmát hozza működésbe.
13

 A gyilkosság 

momentuma az időtapasztalatot is megváltoztatja, amennyiben minden gyilkosság 

dátumvesztéssel jár, időn kívül létezik. Az időn kívüliség ebben az értelemben arra utal, hogy 

a mitikus-, illetve a történelmi tapasztalat különbsége eltörölhető és a keményi versvilág 

valóban magáévá teszi a Benjamin allegória-értelmezése kapcsán már felvetett, s a német 

szerző történelemszemléletében kidolgozott folytonos hanyatlást.
14

 Az effajta pesszimista 

történelemfelfogás óhatatlanul előidézi az elmúlás, a végállapot apokaliptikus képét. Kemény 

István költői ethoszának humanizmusát félreérthetetlenül mutatja, hogy a történelem vége a 

versekben nem következik be. A lírai megszólalásmód szükségszerű kommunikatív 

sikertelensége, szűkebben a „jól mondás” Kétszerkettőből ismert lehetetlensége nem alkalmas 

arra, hogy a versbeli beszélő a végállapotról prófétai szerepben tudósítson. A kommunikáció 

sikertelenségét ebben az összefüggésben a költői megnevezés problematikussága is előidézi. 

A kimondással szembeni kétely folyamatos reflexiójának tudatában akár a költői elnémulás, a 

sontagi „csend esztétikájának” gondolata is felvetődhet.
15

 A pusztulás „nagy elbeszélése” a 

kollektív emlékezet legfajsúlyosabb momentumainak összeírásával sem állítható fel. A 

humanista költői ethosz releváns kifejezési formáját az allegóriában leli meg. A jelen (a 

posztmodern) idősíkjában működtetett humanista alapállás így egyfajta prezentizmust 

feltételez, melynek keretei között a humanizmus különféle értelmeit összefogó költői habitus 

mind nyelvhasználatát, mind lírai formakultúráját, mind gondolatiságát tekintve elkötelezetté 

válik. A humanizmus változékony fogalma a morális telítettséget egyik esetben sem 

nélkülözi.    
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Opponensi vélemény 

 

Fekete Richárd: Kétkedő komolyság. Kemény István költői ethosza 

című doktori értekezéséről (Pécs, 2011) 

 

Fekete Richárd értekezése kiváló, alapos és komoly tudományos értékekkel bíró 

munka, amelynek megvitatását, nagyra értékelését és elfogadását feltétlenül javaslom. 

A disszertáció egyetlen – és még nem lezárt – írói-költői életműre, Kemény István 

munkásságára összpontosít, de gondot fordít a szövegek irodalmi és társadalmi környezetére 

csakúgy, mint a befogadástörténet sajátosságaira.  

 

Végighaladva a dolgozat legfontosabb pontjain: a bevezető, „Kemény István költői 

ethosza” című fejezet a dolgozat legfőbb célkitűzéseit van hivatva felvázolni, és rögtön 

kíváncsiságot csakúgy kivált olvasójából, mint számtalan kérdést és esetleg berzenkedést is. A 

szerző azzal teszi magasra a lécet, hogy ezek után elvárjuk tőle: az „ethosz” itt elég 

homályosan (metaforikusan, lazán, kissé megfoghatatlanul) használt fogalmát szövegekkel, 

elemzésekkel támassza majd alá a dolgozatban, ne csak igazságáról, hanem az ehhez vezető út 

követhetőségéről is győzzön meg. (Előre jelzem, hogy a szerző sikerrel jár – de ez a bevezető 

néhány oldal, hogy úgy mondjam, életveszélyes; aki nem olvassa tovább a dolgozatot, joggal 

számíthat valami ködös, elmosódott érvelésre.) 

A valóságos első fejezet (Kemény István és a kortárs magyar költészet) ismét számos 

problémát vet föl, két értelemben is: egyrészt mert kérdéseket, állításokat fogalmaz meg a 

magyar irodalom közelmúltját illetően, másrészt meg mert volna mit finomítani, 

felülvizsgálni, átgondolni a szöveg egynéhány sugalmazását. Tudom, hogy a dolgozat egy 

rövid fejezete nem a terepe ennek, és Fekete – úgy látom – alapvetően helyesen látja a 

jelenségeket és a folyamatokat. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a népi hagyomány 

nyolcvanas évekbeli fogadtatása (ennek a hagyománynak a lassú elenyészése) némileg a 

jelenlegi, kortárs olvasat érzékcsalódása is lehet – egyszer majd (nyilván nem ebben az 

értekezésben) utána kellene járni, hogy az a szubkultúra, amely mégiscsak megpróbálta 

életben tartani e hagyományt, mit hozott létre, milyen mechanizmusokat, intézményeket és 

szövegeket. Ugyancsak érdekes lehet a Kritika folyóirathoz és a – valóban keményvonalas 

szocialista, de azért kellően cinikus és tájékozott – Szerdahelyihez fűződő viszony; nem 

hiszem, hogy ez bármit mondana ugyanis Kemény és társai ideológiai tájékozódásáról – 

sokkal inkább Szerdahelyi jó szeméről és elkötelező hajlamairól. 



 

Megjegyezném továbbá, hogy bizonyos (el)hallgatások – tehát az, hogy ki válik 

kritikusok vagy kritikus-iskolák kedvelt szerzőjévé, és kiről nem születnek (vagy kevésbé) 

komoly értelmezések, gyakran a véletlen műve is lehet, s nehéz ebből távolabbra mutató 

következtetéseket levonni. Ugyancsak átgondolandók bizonyos minősítések – nem hiszem 

például, hogy a Holmi apolitikusságra törekedne. 

De mindezek az apró-cseprő vitakérdések eltörpülnek ama eleganciához képest, 

ahogyan a szerző verselemzésekbe – éspedig igen alapos, a motívumoktól a metrikán át a 

világképi értelmezésekig áttekintő interpretációkba – futtatja ki fejtegetéseit, amilyen 

példátlanul tájékozottan és még a legfrissebb fejleményeket is virtuózan beépítve az 

elemzésbe a verseket teszi dolgozata középpontjává. A fejezetek ezért nem illusztrációként 

vagy utólag odabiggyesztett, színező elemként használják a versek értelmezéseit, hanem ezek 

magát a gondolatmenetet lendítik előre – ezt az írás nagy értékének vélem. A második fejezet 

(„Tudom, hogy tévedek” – Kemény István verseinek élőbeszédszerűsége) részben Bahtyin 

kreatív újraértelmezése révén próbálja megragadni azt a jelenséget, amit az eddigi értelmezők 

meglehetősen laza szóhasználattal „élőbeszédszerűségnek” szoktak nevezni. Némi 

óvatosságra itt is intenék – talán a „hiba” tipizálására, fajtáinak gondosabb elkülönítésére is 

szükség volna – mert azzal például nem tudok egyetérteni, hogy „a tapogatózó beszéd”, az az 

érzet, „mintha a beszélő nem is lenne ura saját gondolatainak”, bármiféle grammatikai 

értelemben vett „hibával” együtt járna. Kitűnő viszont az a figyelem, amellyel a szerző a 

nyelvi (grammatikai, szóválasztásbeli stb.) „hibákat” és a metrikai, verstani, rímelésbeli 

„pongyolaságokat” hozza össze, és különösen érdekes, ahogyan mindezt a dalszövegekkel 

(vagyis általában a nyolcvanas évek popkultúrájával) kapcsolja össze. 

A következő rész ehhez képest ismét nagy ugrás. Minthogy az értekező célja nem 

pusztán poétikai jellemzést adni Kemény költészetéről – az sem volna csekélység –, hanem 

eminens feladatának tekinti a világkép (s ezen belül is a hagyományhoz fűződő viszony és a 

„humanizmus”) feltárását, Adyhoz (és a Kemény – Ady viszonyhoz) fordul; először az Ady-

recepció legújabb fejezetét tekinti át, majd Kemény Ady-képét elemzi. Itt is szövegből, 

Kemény esszéjéből (vagy prózaverséből) indul ki, ennek alapos elemzése a fejezet gerince. 

Innen a szimbólum és az allegória Ady-féle központi szerepén keresztül vezet az út: először a 

„titok” verselemzéseken keresztül történő taglalásához, majd rövid kitérő következik az „örök 

visszatéréshez” Adynál és Keménynél. A negyedik fejezet innen csaknem észrevétlenül siklik 

át az allegória kategóriájához, s ennek a résznek két elemzés a tartóoszlopa – majd ismét az 

allegória kategóriájának (Benjamin allegória-értelmezésének) elemzése következik, hogy 



 

azután ismét Kemény-értelmezések kerekítsék le a fejezetet. Az utolsó fejezet Kemény 

ciklikus (mitikus) történelemszemléletét mutatja be, ismét szoros értelmezéseken keresztül. 

Kissé hiányolom a dolgozat végéről az összegzést – és, mint igyekeztem érzékeltetni, 

a dolgozat szerkezete nem egészen hagyományos: vissza-visszatérnek fontos teoretikus 

témák, és ezek beleszövődnek a Kemény-versek értelmezésébe, a Kemény-életmű 

feldolgozásába, ami a szöveg legfontosabb és talán legterjedelmesebb rétegét adja. Ez az 

összeszövődő struktúra – bár kétségkívül nehezebben áttekinthető, mint ha a szerző más, 

hagyományosabb megoldást választott volna – végül is meggyőző és megkönnyíti az olvasást 

is. Felvethetők persze olyan aggályok, hogy a teoretikus megalapozás nem kap elég teret – 

nyilvánvaló, hogy sem Bahtyin, sem Benjamin, sem de Man (még a felidézett szűkös 

kontextusban sem) nem intézhető el néhány lapon –, de végső soron ez sem zavaró. Ezeket a 

„rövidítéseket”, jelzésszerű utalásokat ugyanúgy érdemes a dolgozat szövegösszefüggésében 

felfogni, mint a korábban említett (irodalomtörténeti, irodalompolitikai stb.) ítéleteket – nem 

ennek a dolgozatnak a feladata mindezt részleteiben, alaposabban megvizsgálni. 

Összegezve tehát: Fekete Richárd igen alapos, elemzéseiben érzékeny, rendkívüli 

tárgyi tudásról tanúskodó dolgozatot nyújtott be; a mű szerkezetében eredeti, a körbejárt 

területek (Kemény történelemszemlélete, viszonya a magyar költészeti hagyományhoz és a 

kortárs kontextushoz, kapcsolata az allegória és szimbólum kérdéskörével – és különösen 

Adyval) rendkívül érdekesek, s a dolgozat alapos feltáró munkát végez el. Stílusa kiváló, a 

felhasznált szakirodalom nagyon jó minőségű és széles körű. A dolgozat vitára bocsátását – és 

a doktori fokozat megítélését is – melegen javaslom. 

 

Kálmán C. György 

tud. főmts., CSc., dr. habil. 
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Opponensi vélemény 

 

Fekete Richárd Kétkedő komolyság: Kemény István költői ethosza 

című doktori értekezéséről 

 

Fekete Richárd doktori értekezésének témájául Kemény István költészetét választotta. 

Kemény a kortárs magyar irodalom középnemzedékének egyik legmeghatározóbb alakja, 

lírájának hatástörténetét tekintve mára a fiatalabb generációk számára egyfajta irodalmi 

apafigurává vált. A doktorandusz témaválasztása tehát mindenképpen megalapozott, sőt 

figyelembe véve az életmű élénk kritikai recepcióját, mára időszerűvé is vált a tudományos 

alaposságú és igényű számvetés Kemény István eddigi költői teljesítményével. Az értekezés 

öt arányosan tagolt nagyfejezetben, az életmű öt különböző irányú megközelítésével 

igyekszik bizonyítani azt a központi tételt, mely szerint „Kemény István költői ethosza 

alapvetően humanista indíttatású” (4.). 

A disszertáció szerkezetét felvázoló, alaptéziseit világosan megfogalmazó bevezetőt 

követő első nagyfejezet összetett szempontrendszer szerint íródott, meghatározza a vizsgált 

életmű irodalomtörténeti és kritikai kontextusát, s előrevetíti az értelmezés fő irányait, 

elméleti és tematikus csomópontjait. A disszertáció egyik lényeges mozzanata, hogy a szerző 

a „Kulcsár Szabó-iskola” irodalomelméleti és kritikai gyakorlatával szemben jelöli ki – mint 

egyfajta vitaszituációt – saját értelmezői helyzetét. Önpozicionálásának alapja az a 

megfigyelés, mely szerint az adott „értelmezői közösség” saját elméleti előfeltevései miatt, 

nem képes Kemény István költészetének sikeres és termékeny recepciójára. A néhány oldalas 

alfejezet kereteit nyilvánvalóan jócskán túlfeszítette volna, ha a szerző alaposabban kifejti a 

Kulcsár Szabó Ernő nevével jelölt irodalomelméleti iskola alaptéziseit. Leghangsúlyosabban a 

nyelvhez való viszony kérdését elemzi a szerző, s bár a nyelvi megelőzöttség tudatához 

feltétlenül hozzá kell értenünk a műben megalkotódó szubjektum problematikáját, erre a 

disszertáció egészében – noha később többször is érinti a kérdést – mintha kevesebb figyelem 

esnék. Holott, véleményem szerint, több szempontból is kulcsfontosságú kérdésről van szó. 

Az a kiindulópont, amelyet Fekete Richárd választ Kemény István költészetének vizsgálata 

során, azaz, hogy az értelmezés szempontjából egységesnek tekintett életműből kiolvasható 

ethoszt mint költői magatartást vizsgálja, mintha eleve az egész életműben egységes, a 

versekben megfogalmazottak erkölcsi hitelét jelentő szubjektumot feltételezne, s ez a 



 

kimondatlan előfeltevés szöges ellentétben áll a Kulcsár Szabó-iskola késő modern és 

posztmodern irodalom kapcsán megfogalmazott szubjektumfelfogásával. A versbeszélő 

önazonosságának kérdése továbbá nem csak ebben az összefüggésben lényeges kérdés, 

Kemény István néhány versének (Udvari bolond egyedül, Sanzon) témája és nemzedékének 

egyik fontos poétikai kísérlete az én elrejtése vagy megsokszorozása. 

A dolgozat adott fejezete meggyőzően mutatja be Kemény István költészetének 

nemzedéki összefüggéseit, közösségi szemléletét, s azt a fajta konzervativizmust, melyet az 

irodalom értékőrző és -teremtő szerepébe vetett hit jellemez, de felhívja a figyelmet azokra a 

poétikai szempontból is lényeges mozzanatokra (irónia, a kimondás lehetetlenségének 

tapasztalata), melyek a hagyományos képviseleti líra költői szerepértelmezésének 

érvényességét is korlátozzák vagy eleve kétségbe vonják. A dolgozat egyik erénye a napra 

készség. A 2011-es év, ha nem is minden előzmény nélküli, de mindenképpen új fejleménye a 

politikai költészet s a róla folytatott diskurzus újjáéledése, mely mások mellett (Térey Magyar 

közönye, Schein Gábor Túl a kordonokon című verse és ciklusa) különösen két Kemény-

szöveghez, a Búcsúlevélhez és a Nyakkendőhöz kötődik. A dolgozat vonatkozó részének 

megállapításához pusztán két apró megjegyzést teszek: 1. A Búcsúlevélhez valóban 

szükségtelen párt- vagy politikai-ideológiai preferenciákat kötni (Bazsányi Sándor ÉS-ben 

nemrég megjelent írásában nem is sorolja a politikai versek közé, hanem – ami talán csak 

árnyalatnyi különbség – hazafias versként olvassa), viszont a megszólított hazával szemben 

megfogalmazottak („Gonosz lettél, vak és régi, / egy elbutult idegen néni”) igen határozottan 

provokálják a jobboldali nemzeti öntudat haza-fogalmát, s minden bizonnyal ezért is válhatott 

a vers a balliberális oldal sokat hivatkozott darabjává. Végső soron tehát Kálmán C. György 

szintén az ÉS vitasorozatában közölt megállapítását idézhetjük: „a »politikai költészet« attól 

az, ami, ahogyan befogadják.” 2. Magyarország nőként való azonosításához, véleményem 

szerint, szükségtelen Szűz Máriára hivatkozni, nemcsak a magyar szóhasználat – ahogy arra a 

szerző is utal – kezeli a nőneműként a hozzá köthető fogalmakat, de például a latin nyelv is 

nőnemű alakban használja az országneveket. Ez is lehet egyik oka a versben a haza „néni”-

ként való megjelenítésének, másrészt viszont a hasonló gyermeki látásmódot imitáló „bácsi” – 

ezzel értekezésének következő fejezeteiben a szerző is foglalkozik – Kemény költészetében 

eleve más jelentéstartalmakat hordoz. 

A disszertáció első nagyfejezete alapján is világossá vált, hogy Fekete Richárd az 

irodalmi művek életrajzi és történelmi kontextusára érzékeny olvasásmódja mely pontokon 

kerül feszültségbe a Kulcsár Szabó-iskola azon elméleti előfeltevésével, mely lényegében 



 

zárójelbe teszi az irodalmi mű szövegen kívüli valóságvonatkozásait. Bár a dolgozat egésze 

alapos elméleti igénnyel készült, tehát a szembenállás motiválója semmi esetre sem 

valamifajta elméletellenesség, a szerző mégis mintha eleve kétellyel fordulna az előző 

fejezetben egyébként röviden, de külön is tárgyalt posztmodernhez. Ez legvilágosabban a 

második, Kemény István költészetének élőbeszédszerűségét vizsgáló fejezetben ragadható 

meg. Véleményem szerint kissé sommásan állítja szembe a posztmodern nyelvi 

homogenitását a modern nyelvelméletek heterogén szemléletmódjával. Noha világos a 

különféle nyelvi funkciók és nyelvváltozatok elkülönítésének módszertani szükségessége és 

haszna, mégis szerencsés lett volna ebből a szempontból a posztmodern elméleteknek is 

nagyobb teret szentelni, már csak azért is, mert ezen keresztül reflektálhatott volna a dolgozat 

a Kulcsár Szabó-iskola elméleti hátterére, alapjaira is. 

Mindazonáltal ennek a fejezetnek a célkitűzése is világos: a Kemény-recepció egyik 

kulcsmotívumának, a kötetcímben is megjelenő élőbeszédnek a poétikai szerepét vizsgálva, a 

hibázás nyelvi deviációját értelmezve tesz kísérletet a szerző a bevezetőben meghatározott 

humanizmus egyik aspektusának bemutatására. A költői nyelv különböző szintjein (szintaxis, 

frazeológia, rím és ritmus) mutatja be a hiba poétikájának jelentésképző funkcióját Kemény 

István költészetében. Roland Barthes-ra hivatkozva a versekben megjelenő élőbeszédből 

származó elemeket a humanizmus ideológiájának megjelenéseként értelmezi, mely – ha jól 

értem – ebben az összefüggésben a másikhoz történő odafordulásban, a kommunikáció és a 

közlés igényében ragadható meg. Különösen érdekes részlete ennek a nagyfejezetnek az az 

alfejezet, melyben a jelölt Kemény költészetének és a 80-as évek alternatív underground 

dalszövegeinek a kapcsolatát elemzi a „rontott élőbeszéd” rokon motívumán keresztül. A 

nyelvi hiba poétikája azonban magában rejti annak a veszélyét, hogy amit az adott líra 

jellegéből fakadóan szándékolt poétikai elemként értelmezünk, az eredetileg pusztán 

nyomdahiba. Ezzel kapcsolatban egy dologra hívnám fel a szerző figyelmét: a nemrég 

megjelent Összegyűjtött versek-kötetben – mely az értekezés kéziratának lezárásakor még 

nem állhatott a szerző rendelkezésére – a disszertáció 65-67. oldalán elemzett A háború című 

versben a hivatkozott sor az eredeti nyomdahibát javítva következőképpen szerepel: „vállat 

vontam, a pincébe mentem”. A disszertáció későbbi publikálásánál érdemes ez alapján a 

szövegváltozatot alapján javítani ezt a fejezetet. 

A disszertáció harmadik nagyfejezete Ady Endre politikai és szellemi örökségét elemzi 

Kemény István verseiben. A korábbi fejezetek részben előzetesen is megerősítik, részben 

pedig elbizonytalanítják az Adyval való összehasonlítás érvényességét. A politikai költészet 



 

megjelenése, s általában a politikai és történelmi kontextusra érzékeny szemléletmód 

mindenképpen indokolttá teszik a magyarországi modernség emblematikus figurájával való 

összehasonlítást. A Holmiban megjelent Ady-esszéből, s Kemény István más 

megnyilatkozásaiból pontosan leírható a kortárs költő Ady-képe, a Komp-ország, a hídról 

című írás és a Búcsúlevél kiemelése például ebből a szempontból feltétlenül indokolt. Ezzel 

szemben viszont az előző fejezetben tárgyalt „hiba poétika” éppen az Ady lírára jellemző 

mitikusan felnagyított lírai énnel szemben a nyelvi kompetencia látszólagos hiányán keresztül 

mindenképpen más, a vers világában és nyelvi terében korlátozott szereppel bíró beszélőt 

feltételez. Ahogy az értekezés ötödik fejezetében a szerző is megjegyzi: „A lírai beszélő 

felnagyítása azért sem válhatott Kemény István lírájában módszeres formaelvvé, mert ez a 

fajta kiemelés nem egyeztethető össze a megszólalással, szűkebben a »jól mondással« 

szembeni keményi kétségekkel.” (158.) Fekete Richárd tehát pontosan érzékeli ennek a 

vizsgálódásának a nehézségeit, s az Ady-líra legújabb recepciójának áttekintésével kijelöli 

azokat a megközelítési módokat, melyek a mai irodalmiság elvárásai felől is újraolvashatóvá 

teszik, ha nem is a teljes Ady-korpuszt, de annak legalább egy tematikusan (istenes versek) 

vagy a költői pályán (1912-1914) kijelölt szakaszát, melyekben a lírai én versbeli hatalma 

korlátozódik, s ezzel együtt a korábbi időszak költészetére jellemző burjánzó 

szimbólumalkotás is háttérbe szorul. A két költészet kapcsolatát bizonyító összehasonlító 

elemzések, az Ésaiás könyvének margójára című Ady-vers és A nullán című Kemény-

költemény együttolvasása, a szimbólumok poétikai szerepének árnyalt elemzései – még ha 

esetenként a poétikai különbségek sorolása is válik uralkodóvá – meggyőzően támasztják alá 

a Kemény-recepcióban már korábban megfogalmazódott, de részletesebben nem tárgyalt 

kapcsolat létezését a két életmű között. 

A nullán című „prózaköltemény” – miként a szöveg műfaját Fekete Richárd Ősi János 

nyomán meghatározza – elemzése kapcsán mégis indokolt lehet feltenni a kérdést: ennek a 

darabnak a megértése csak az Ady-líra, egyébként az életműre talán nem egészen jellemző 

szövege felől érthető meg? A nyitó sorban a versbeszélő önmagát ugyan Ady Endrének, 

„minden idők legnagyobb költőjének” nevezi, azonban – túl a felütés nyilvánvaló iróniáján – 

a verskezdet mintha Kassák A ló meghal, a madarak kirepülnek című versének zárlatát is 

megidézné. A versformát tekintve is indokolt lehet, hogy az Ady-hatás mellett, vagy éppen 

annak ellenében, az avantgárd poétikák hatásával is számoljunk akár ebben a 

prózakölteményben, akár a nyelvhasználat sajátosságait tekintve más versekben is (A Füst 

című néhány évvel később keletkezett vers például a következő sorral kezdődik: „Ma Füst 



 

Milán vagyok, egy nagy rozoga város, / ahol máskor élek, ma az vagyok.”). Az Ady (vagy 

éppen Füst Milán) nevével való azonosulás másrészt összekapcsolható a saját névhez való 

viszonyról szóló versekkel (Haláldal, Égi harmónia), melyek szintén a versbeszélő 

identitásának problematikáját vetik fel. Bár semmiképpen sem lehet döntő érv, de mindesetre 

megfontolandó lehet az is, hogy a barokk allegóriát értelmező Walter Benjamin, akinek 

elméleti fejtegetéseire a későbbi fejezetekben Fekete Richárd is épít, tanulmányának 

előszavában a 17. századi német szomorújátékot az expresszionizmussal véli rokoníthatónak. 

A másik észrevételem, hogy a „Titok” szimbolikus jelentéséhez hozzákapcsolódik a 

Kemény több más költeményében is sajátos jelentésben használt „működik”, „működés” 

kifejezések, az elemzett versben „a tájnak kikapcsolt Központi Titka van” sor is a 

„kikapcsolt” jelző révén ezt a fogalomkört idézi meg. Ennek elemzése a „Titok” szimbolikus 

jelentésének újabb árnyalatait tárhatja fel. A dolgozat egészének kohéziója szempontjából is 

lényeges azonban az Ady és Kemény kapcsolatát elemző fejezet, az említett vizsgálódások 

eredménye ugyanis olyan elemzői konklúzió levonásáig vezette el a szerzőt, melyeket a 

következő fejezetek tárgyalnak részletesebben: a „Központi Titok” hozzáférhetetlensége 

felébreszti az iránta, az eltűnt kultúrák, a posztmodernben univerzális érvényüket vesztett 

„nagy elbeszélések” iránt érzett nosztalgiát. 

A disszertáció következő nagyfejezete Kemény István költészetének allegorikus 

indíttatását vizsgálja főként Walter Benjamin s részben Paul de Man allegória-elméletére 

alapozva. Az elemzések főként a versekben allegorizálódó alakok s végső soron a művek 

allegorikus szerkezeteiben megjelenített történelmi tapasztalat leírására koncentrálnak. Ebben 

a részben található az értekezés alighanem legnagyobb invencióval készült elemzése Az 

eperfa lombja című versről is. Az értelmezés „provokatív matematikája” arra a kiindulópontra 

alapozódik, hogy „a szövegbe épülő dátumok kívülről, referenciális hatókörből érkeznek, és a 

már leírt jelentéstágulás csak akkor jöhet létre, ha az olvasó azonosítani tudja ezeket a 

dátumokat.” (98.) A referenciális olvasat újabb játékba hozása ismételten, bár nem kimondva 

a Kulcsár Szabó-iskola irodalomfelfogásával szemben történik, az elemzés sikere így 

nagymértékben kihat a szerző értelmezői pozíciójának tarthatóságára is. A dolgozat megkerüli 

ugyan azt az irodalomelméleti kérdést, hogy az életrajzi én mennyiben azonosítható a 

versbeszélővel, mindenesetre az, hogy az értelmezése működik, s hogy a versben található 

időutalások és a Kemény-életrajz együttolvasásából releváns allegorikus történelmi 

vonatkozásrendszer olvasható ki, önmagában elégségesnek tűnik. Az eperfa lomba és a Bácsi 

délen című versek elemzései továbbá ki is jelölik azokat a magyar és világtörténelmi 



 

eseményeket, mindenekelőtt a holokauszthoz való viszony folyamatos újramondását, melyek 

Kemény István lírájának 90-es évektől kezdve vissza-visszatérő motívumai, s melyek az 

Élőbeszéd Káin-verseiben kapnak újabb jelentésaspektust. A fejezet második felében Walter 

Benjamin barokk allegória-fogalmához kapcsolt rom és sírfelirat motívumainak 

értelmezéseire esik a hangsúly, ezen keresztül mutatja be a szerző a „pusztulás narratívájá”-

nak jelenlétét Kemény költészetében, külön tárgyalva a dátum, a dátumvesztés lehetséges 

jelentését a vizsgált versekben. A kellő részletességgel tárgyalt verselemzések tovább 

árnyalják a vizsgált költői életmű történelemszemléletét, viszont úgy látom egy, talán nem 

egészen jelentéktelen ziccert Fekete Richárd mégis kihagyott. A Rendőrségi tudósítók, a 

dátumok nélkül című versben a „Somogyi-Bacsó gyilkosság” említése konkrét történelmi 

utalás. Somogyi Bélát és Bacsó Bélát, a Népszava munkatársait ugyanis 1920. február 17-én 

fehérterrorista különítményesek gyilkolták meg. A Horthy-korszak kezdetén végrehajtott 

politikai gyilkosságra történik tehát utalás ebben a versben, melynek szövegbeli 

értelmezésével Kemény korszakszemléletét is tovább árnyalhatta volna a dolgozat. 

A disszertáció utolsó, ötödik nagyfejezete Kemény István költészetének 

történelemszemléletét vizsgálja. Ennek keretén belül mítosz és történelem egymásba íródását 

elemezve részletesen foglalkozik a szerző a Kemény-versek történelemszemléletének 

ciklikusságával. Külön kitér az előző részben már több szempontból érintett holokauszt 

tematikájú versek értelmezésére is. Fekete Richárd álláspontja szerint a nácizmus és a hozzá 

fűződő viszony megjelenítése a Heller Ágnes által megfogalmazott „radikális gonosz” és az 

iránta való „rajongás” képletével írható le, míg maga a holokauszt és általában a gyilkosság 

kívül kerül az időn. A dátum motívumának értelmezése kapcsán a szerző már az előző 

fejezetben kitért a gyilkosság időn kívüliségére. A holokauszt történelmi időn kívül helyezése 

nem példa nélküli a magyar költészettörténetben sem, elég csak Pilinszkyre utalni, aki a 

passiótörténet mellé állította Auschwitz-ot, s ezzel mintegy az üdvtörténeti időbe helyezte át a 

konkrét történelmi eseményt. Mindez azonban felveti azt a kérdés, hogy ha maga az esemény 

kívül helyeződik a történelmi időn a transzcendenciába, s a bűnösök személye pedig 

démonizálódik, akkor ezáltal a gyilkosok morális felelőssége és felelősségre vonása, s a 

túlélők vagy a gyilkosság után élők számára a morális következtetések levonásának a 

lehetősége is kérdésessé válhat. Pilinszkynél ez a kérdés az áldozatokkal való azonosulásban, 

a szenvedésre való emlékezés emberi egzisztenciát és nyelvet meghatározó gesztusában kap 

választ, de Kemény István költészete is szolgál érvényes és több versben is megfogalmazott 

válasszal erre kérdésre. Ez a személyes felelősségnek – Pilinszkyvel éppen ellentétesen – 



 

feltételezése, mely a gyilkosokkal való valamifajta azonosság meglétét fejezi ki, anélkül, hogy 

magát a gyilkosságot morálisan vagy történelmileg indokolhatónak mutatná be. Ez 

magyarázhatja a testvérgyilkos Káin mítoszának újraírásait is az Élőbeszéd kötetben, de 

számos egyéb szöveghely is idézhető ennek alátámasztására (József Attila Medáliák 

ciklusának nevezetes sorát /„ölni szeretnék, mint mindannyian„/ is megidézve: „hogy 

mindannyian gyilkosok vagyunk / és a gyilkosságot ezért megérti bárki” Rendőrségi tudósító 

jegyzetei; „Azt álmodtam, hogy gyilkos vagyok, / mert voltam már, legalább egyszer” 

Többismeretlenes álom). Számos nyoma van tehát ennek a szemléletmódnak Kemény István 

költészetében, s az értekezés is erre utal a „radikális gonosz” iránti rajongás megállapításával, 

tehát pusztán annyival egészíteném ki az ott leírtakat, hogy a gyilkosság mint a „radikális 

gonosz” kifejeződése, véleményem szerint, nem marad meg a maga időn kívüliségében, 

hanem visszafordítódik az egyéni és a közösségi önmegértés jelen idejének morális 

horizontjába. 

Az utolsó fejezet második fele az előzőben tárgyalt Benjamin-i allegória-fogalom 

értelmezésének konklúzióit továbbgondolva tesz megállapításokat Kemény István 

költészetének történelemszemléletére. A történelem Kemény értelmezésében eszerint 

hanyatlástörténet, melyhez hozzátartozik a vég ideája, ami azonban a vizsgált versekben 

folyamatosan elhalasztódik. A doktori dolgozat utolsó alfejezetei ezúttal a név, a névadás 

problematikáján keresztül visszakanyarodnak az első nagyfejezetben már tárgyal 

kommunikáció lehetetlenségének kérdéséhez, s ezzel együtt a közösséghez szólás 

lehetőségének kétségbevonásához. A dolgozat záró része tehát nemcsak tovább árnyalja a 

Kemény humanizmusáról korábban megfogalmazottakat, mely szerint „a nyelvhez, illetve a 

szerephez kapcsolódó kétsége nem képes felülírni az elbeszélés igényét”, hanem egyben 

keretbe is foglalja, s lezárja az egész disszertáció gondolatmenetét. 

Fekete Richárd értekezésében saját irodalomértői pozíciójára folyamatosan reflektáló, 

más interpretációs lehetőségeket eleve el nem utasító, de vitára kész értelmezői magatartást 

alakít ki, mely az értekezés elméleti igénye mellett számomra meggyőzően bizonyította, hogy 

a szerző felkészült a tudományos életben való további önálló tevékenységre. Látva a szerző 

kortárs irodalmi folyamatokra érzékeny értelmezői viszonyulását, a vonatkozó kritikai 

diskurzus alapos feldolgozását és az elméleti igénnyel végrehajtott versértelmezéseket, úgy 

vélem, hogy jelen értekezés tudományos eredményeivel nemcsak a Kemény-líra 

recepciójához, hanem a kortárs irodalmi jelenségek árnyaltabb megértéséhez is hozzájárul. 

Fekete Richárd disszertációja tehát, véleményem szerint, olyan önálló tudományos munka, 



 

mely mind tartalmilag, mind formailag megfelel a doktori disszertáció követelményeinek. 

Mindezek alapján Fekete Richárd Kétkedő komolyság: Kemény István költői ethosza című 

doktori értekezését nyilvános vitára alkalmasnak ítélem. 

 

Tatabánya, 2012. január 17. 

Dr. Szénási Zoltán PhD 
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Válasz a bírálatokra 

 

Hálás vagyok opponenseimnek, hiszen kritikai észrevételeik mellett támogató javaslataikkal 

is segíttették munkámat, és türelmes, nyitott olvasóként léptek be e szokatlan struktúrájú 

dolgozat értelmezési terébe. Örülök, ha jól érezték magukat benne. 

Elsőként Kálmán C. György véleményére reagálok, aki kiegészítéseiben, 

problémafelvetéseiben a dolgozat talán legalapvetőbb módszertani sajátosságára, a 

szerkezetből adódó alluzivitásra világít rá.  

A bevezető téziseket bírálóm „életveszélyesnek” minősíti, s ennek következtében már 

a kezdet kezdetén dolgozatom – Riffaterre-i értelemben vett – szuperolvasójának bizonyul. 

Olyan értekezést szerettem volna írni, amely induktív módon, a versszövegek felfejtésének 

útján jut el végkövetkeztetéséig, s ha úgy tetszik, folyamatosan pontosítja a címben kiemelt 

ethosz fogalmát. E vállalkozásnak annál is nagyobb a veszélye, minthogy Kemény István 

életművéről még nem született monografikus igényű munka. Sokat gondolkoztam rajta, hogy 

a szerző lírai pályáját egy alakulástörténeti elbeszélésben vázoljam-e fel, végül éppen a 

kockázat (az életveszély) miatt döntöttem az alluzívabb szerkezet mellett, értelmezőként 

jómagam az ilyen típusú szövegeket preferálom. 

Kálmán C. György éles szemmel mutat rá a szöveg egyik legkényesebb pontjára, mely 

– ha mégoly rövid is – igényel némi reflexiót. A dolgozat első nagyfejezetében Kemény 

István munkásságát azon irodalmi csoportosulások perspektívájában vizsgálom, melyekhez a 

szerző hol lazábban, hol szorosabban kapcsolódott. Így került Kemény 1986-tól kezdve 

néhány éven át a Kritika vonzáskörzetébe. Ahogy a szövegben is hangsúlyozom: a költő 

egyidejű versei, értekezései nyomokban sem tartalmaznak a Szerdahelyi-féle (és 1986-nál 

inkább korábbi) Kritikára jellemző eszmei-politikai előfeltevéseket. Tényleg úgy gondolom, 

hogy ezt a kérdést rövidre lehet zárni, hallgatni viszont semmiképp sem szerettem volna róla. 

Ettől függetlenül értem Kálmán C. György megjegyzését: irodalmi és kulturális 

emlékezetünknek nagy szüksége volna rá, hogy valaki tisztességesen megírja mind a Kritika 

történetét, mind a népi hagyomány nyolcvanas évekbeli – s azóta is hol pulzáló, hol vegetáló 

– továbbélését.   

Az általam meggondolatlanul „apolitikusnak” titulált Holmi ügyében nincs 

mentségem. Ugyan reménykedve olvastam február 4-én a Literán Závada Pál A Holmi nem 

politizál című netnaplóját, hátha hozzám hasonlóan meggondolatlanul „apolitikusnak” 

minősíti az általa is szerkesztett folyóiratot, de sajnos (és hála Istennek) ilyen nem történt.                



 

Köszönöm bírálómnak, hogy megerősített: a hiba versbeli poétikáját érdemes és 

érdekes tanulmányozni. A rontások tipizálása e dolgozat határait feltehetően szétfeszítené, a 

szisztematikus típusalkotás könnyen eltérítheti az olvasó figyelmét a szöveg homlokterét 

uraló humanizmus ideológiájáról. Mindenesetre Kemény esetében valóban érdemes lehet a 

különböző hibafajták leírásával próbálkozni, megfogadom a tanácsot. 

 

Szénási Zoltán felvetéseire némileg hosszabban válaszolok, bírálóm érzékenyen reagált a 

szöveg gondolatmenetére, s több problémával, kérdéssel is szembesített.  

Először a rövidebb választ igénylő megjegyzésekről. Valóban figyelmetlenség volt 

részemről, hogy nem reflektáltam a „Somogyi-Bacsó gyilkosságra” A rendőrségi tudósítók, 

dátumok nélkül kapcsán. A háború „vállalat vontam” szókapcsolata pedig szépen belesimult a 

hiba poétikájának koncepciójába, sajnáltam is, amikor az Állástalan táncosnő című 

gyűjteményes kötetben kiderült, tényleg csak nyomdahibáról van szó. A kiigazításokat 

köszönöm. 

A politikai költészet kapcsán bírálóm jogosan hivatkozik Kálmán C. Györgynek az 

Élet és Irodalomban megjelent cikkére. E szöveg központi megállapításával alapvetően egyet 

is értek: a politikai költészet fogalmát valóban az értelmezés politikai-társadalmi 

kontextusának függvényében érdemes használni. Mindazonáltal a Búcsúlevél és a Nyakkendő 

óta született politikai versként olvasható alkotások megerősítettek abban, hogy érdemes 

disztingválni. A politikai jelentéstulajdonítás az olvasó kontextuális (és alkati) preferenciáin 

túl nyilvánvalóan az adott szöveg provokatív potenciáljától is függ. A Nyakkendőt vagy Térey 

Magyar közönyét éppen a bennük implicite vagy explicite elhelyezett utalások teszik 

aktuálpolitikai szöveggé. A Búcsúlevél messzire érő történelmi tudata, illetve a Kemény 

értekező prózájában megfogalmazott kivonulás újraírása az aktuális olvasatot számomra 

minduntalan visszavonja. A politikai költészet újabb diskurzusához egy gondolat erejéig 

szólnék hozzá: meggyőződésem, hogy Kemény István, Schein Gábor, Nádasdy Ádám vagy 

Térey János verseinek dikciójánál Erdős Virág érvényesebb megszólalási módot talált. A 

költő rap-szövegekre emlékeztető, ritmikailag és rímminőségét tekintve néhol virtuózan 

kimunkált versei (melyek közül több A Trabantfejű Nő kötetben olvasható) egy szélesebb 

értelemben vett társadalomkritikai szólamba rejtik az aktuálpolitikai utalásokat. A 

gyermekekhez szóló Imperatívusz című darab például a következőképpen: „ne szőrözz hogy / 

egy a százhoz / vitesd vissza / hozasd házhoz / ne őrlődj a / darálóban / ne bagózz a / 

megállóban / változtasd meg / életed / válts a Vígbe / bérletet”.  



 

A Kulcsár Szabó-iskoláról értekezvén bírálóm hiányolja, hogy a versekben kirajzolódó 

szubjektum problematikáját kevésbé részletezem, mint az értelmezői közösségnek a nyelvhez 

való viszonyát, s hogy ez a tendencia a szoros szövegértelmezésekre is kihat. Értekezésem 

eléggé talán nem artikulált, ám a szerkezetből, illetve a közvetlen verselemzésekből világosan 

kiolvasható tétje a következő: elbírja-e Kemény István költői életműve azt, ha egységes 

egészként tekintek rá? Ennek következtében a dolgozatban elemzett szövegek (melyek 

természetesen valamifajta kánonjavaslatot is jelentenek) az én deszubjektivizációjának vagy 

multiplikálódásának problémáját csak a gondolatkísérlet egészének szemszögéből vetik fel. 

Ahogy az első nagyfejezet Diskurzus című részében írom, a Kulcsár Szabó-iskola alapvetése, 

hogy „A nyelv önműködéséből (vagy de Mannal szólva) figuratív természetéből következően 

a művekben megszólaló szubjektum sem uralhatja saját beszédét, hiszen a nyelv uralja őt. Ez 

a viszony az értelmezésekben a szubjektum identitására is kihat (…) Az uralhatatlan nyelv 

nem ábrázolja a valóságot, így az általa megjelenített beszélő én sem lehet önazonos többé. 

Ennek az olvasásmódnak egyik legfőbb értékkritériuma tehát az identikusság 

megjeleníthetetlenségének tudatában lévő önreflexív beszélő megalkotása.” Az értelmezői 

közösség olvasásmódjában való jártasságomat e sommásnak tűnő összegzés hivatott 

szemléltetni. A dolgozat korábbi változataiban jóval többet írtam a Kulcsár Szabó-iskoláról. A 

témavezetői konzultációk és a Sensus-csoportban folytatott disputák két dologról győztek 

meg: 1. a Kulcsár Szabó-iskolával polémiát folytatni a kortárs magyar líra kapcsán 2011-ben 

felesleges. Az értelmező közösség kritikai előfeltevéseinek kánonalakító potenciálja egyre 

kevésbé látható; 2. nem én leszek az, aki szisztematikusan megírja az iskola kritikai igényű 

történetét. Az intézményesülés, illetve a nyelvi megelőzöttség dogmája olyan ellenérzéseket 

vált ki belőlem, melyek a hasonló kutatáshoz szükséges objektív szemléletet minduntalan 

felülírják. 

Végezetül az utolsó fejezethez szeretnék magyarázatot fűzni. Bírálóm a következő 

gondolatot veti fel: „a gyilkosság mint a »radikális gonosz« kifejeződése (…) nem marad meg 

a maga időn kívüliségében, hanem visszafordítódik az egyéni és a közösségi önmegértés jelen 

idejének morális horizontjába.” Ha jól értem, Szénási Zoltán arról beszél, amit én a dolgozat 

két pontján prezentizmusnak hívok. Először az első fejezetben: „Kemény költeményeiben ezt 

az érdeklődést (ti. történelmi érdeklődést) egyfajta szelíd prezentizmus hatja át (mint láttuk, 

ez az esszékre is jellemző). A beszélő a jelen történelmi kontextusára tett utalásaival nem 

hagyja, hogy az olvasó elfeledje saját időbeli meghatározottságát. Az alkotói ethosz nem a 

történelem ábrázolhatóságára kérdez rá, hanem a kollektív történelmi tudatban tetten érthető – 

és legtöbbször egymással találkozó – történetek jelenbeli érvényesíthetőségére.” Az értekezés 



 

zárlatában pedig a prezentizmus kifejezést a jelen idősík prioritásának értelmében árnyalom: 

„A jelen e költészetbe determinisztikus módon, kiküszöbölhetetlen tényezőként íródik bele, 

ám ebből csupán annyi következik, hogy a folytonos történelmi hanyatlás reflexiójának e 

ponton kell megtörténnie. E reflexió az életműben kevés helyütt válik költői programmá, 

viszont jelenléte annál feltűnőbb.” Az időn kívüliség fogalma módszertani szempontból 

hasznos. A történelmi és a mitikus idő összemosása Keménynél a gyilkosság kitüntetett 

pontján mutatkozik meg leginkább. E költemények időtapasztalata viszont – mint azt az Ismét 

című vers példázza – végső soron a folytatást, a továbbhaladást explikálja: „Ismét datálódnak 

az adatok, / ismét járnak oda-vissza a vádak. / Hajnaltól köztünk ismét a gyilkos.” Az időn 

kívüliség fogalmára a folytonos történelmi hanyatlás szemléltetése végett a dolgozatnak addig 

van szüksége, amíg – opponensemet idézve – „az önmegértés jelen idejének morális 

horizontjába” nem érünk.  

 

Még egyszer köszönöm bírálóimnak, hogy nyitottak voltak az együttgondolkodásra, 

észrevételeiket, korrekcióikat a dolgozat közlésre szánt változatába – meggyőződéseimhez 

mérten – be fogom építeni.  

  

 

Budapest, 2012. február 19.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szakmai önéletrajz 

 

SZEMÉLYI ADATOK 

 

Név:    Fekete Richárd 

Születési idő:   1986. február 6. 

Születési hely:  Pécs 

Családi állapot:  házas 

Telefon:   06-30-583-3880  

E-mail:   feketer@igyfk.pte.hu 

 

 

MUNKAHELY 

 

PTE-IGYK Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet, Szekszárd (egyetemi tanársegéd) 

 

 

ISKOLÁK 

 

2009- PTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola  

2004-2009. PTE-BTK, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. A diploma 

minősítése: jeles  

2004-2009. PTE-BTK, pedagógia szakos bölcsész és tanár. A diploma minősítése: jeles  

2000-2004. Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola (informatika tagozat) 

 

 

SZAKDOLGOZAT 

 

Kereszteződési pontok – Várady Szabolcs költészete 

Témavezető: Dr. Varga Zoltán  

 

Olvasóvá nevelés – Három a középiskola IV. osztálya számára készült irodalomtankönyv 

szaktudományos, illetve pedagógiai-didaktikai elemzése 

Témavezető: Dr. Habil Bárdossy Ildikó, Pethőné Nagy Csilla 

 

 

ÖSZTÖNDÍJAK 

 

2009- PhD-ösztöndíj   

2008-2009. Köztársasági Ösztöndíj 

2008-2009. Pécs Polgármesteri Ösztöndíj 

2005-2009. Pécsi Tudományegyetem Kiemelt Ösztöndíj 



 

 

NYELVISMERET  

 

angol: középfokú „C” nyelvvizsga 

olasz: alapfokú „C” nyelvvizsga  

 

 

TANÍTÁSI GYAKORLAT 

 

PTE-IGYK Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet (2011-): 

Modern magyar irodalom és irodalomelmélet (előadás) 

Nyelvemlékek és régi magyar irodalom (előadás) 

Művelődéstörténet (előadás) 

Stílusfajták, stílusgyakorlatok 

Stilisztika és sajtónyelv 

Szövegolvasás és szövegalkotási képesség fejlesztése  

Írásóra, szakmai szövegolvasás 

 

PTE-BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék (2009-2011):  

A 20. század második felének magyar irodalma  

Poétika és narratológia  

Irodalomtudományi proszeminárium  

Folyóirat-olvasás  

Kortárs magyar líra 

Kemény István költészete  

 

PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola (2009):  

Pedagógia 

Kommunikáció  

 

 

CSOPORTTAGSÁG, KUTATÓ KÖZÖSSÉGEK 

 

2010- Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fiatal Kutatói Tagozat 

2008- PTE-BTK Neveléstudományi Intézet: részvétel A határtalan város elnevezésű oktatási 

programcsomag elkészítésében 

2007-2008. Kerényi Károly Szakkollégium 

2004- Sensus-műhelycsoport  

 

 

 

 



 

KONFERENCIÁK 

 

Film, kép, tömegkultúra (Szekszárd, 2011): A művészi rövidfilm (Béres Istvánnal közösen) 

Nemzedéki narratívák a nyugati kultúratudományokban (Pécs, 2011): „Mást mondok én 

teneked” – Kemény István és a kortárs magyar líra 

VMTDK (Újvidék, 2010): „1000 és 1 májusában / Mirákulum városában”- Kemény István 

történelemszemlélete 

PTE-IDI PhD-műhelykonferencia: Az irodalomelmélet nyelvfilozófiai alapjai (Pécs, 2010): 

„Káin bácsit láttad ott a napsütésben” – jelölőjátékok Kemény István Az eperfa lombja című 

versében  

Kerényi Konferencia (Pécs, 2008): Kereszteződési pontok – Várady Szabolcs költészetéről 

XXVIII. OTDK (Székesfehérvár, 2007): Formai önreflexió a kortárs magyar lírában 

 

 

SZERKESZTÉS 

 

2010- Irodalmi Páholy negyedéves művészeti periodika (vers, kritika, tanulmány)  

 

 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

 

Izsó Zita Tengerlakó című kötetének bemutatója (A38), 2011. december, Budapest 

Horváth Viktor Diótörő című kötetének bemutatója (PTE-IGYK), 2011. november, Szekszárd 

Irodalmi Páholy lapszámbemutató – 2010/2. szám (Tűztorony Galéria), 2010. október, Pécs 

Irodalmi Páholy-est – moderálás (Kozármislenyi Művelődési Ház), 2010. szeptember, 

Kozármisleny 

Méhes Károly szerzői estje – moderálás (Olvasóliget), 2010. július, Pécs 

Irodalmi Páholy lapszámbemutató – 2010/1. szám (Nádor Galéria), 2010. március, Pécs 

Péterfy Gergely szerzői estje – moderálás (Kafka Kávéház), 2009. november, Pécs 

 

MŰVÉSZETI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

 

Kisirodalmi (Jelenkor-est): Keresztesi Józseffel, Kiss Tibor Noéval és Szolláth Dáviddal 

(Kanta bár), 2011. november, Pécs 

A Palatinus kiadványainak bemutatója a Könyvfesztiválon: Háy Jánossal, G. István Lászlóval, 

Magolcsay Nagy Gáborral és Reményi József Tamással (Írók Boltja), 2010. április, Budapest 

Önálló felolvasóest: Ködlámpa (Kópia Irodalmi Kávézó), 2006. március, Budapest 

A „Vitorla-díj” díjkiosztóján a díjazottak felolvasó-délutánja (Rézmál Kávézó), 2006. 

október, Budapest 

Bretter György Irodalmi Kör: felolvasás Márkus Andrással és Urfi Péterrel (Bulgakov 

Irodalmi Kávéház), 2005. február, Kolozsvár 

 



 

Publikációk 

 

 

TANULMÁNY, ESSZÉ, KRITIKA 

 

2012 

„Ez egy igen-igen kemény, kemény világ” – Kemény István és az art punk dalszövegek. Új 

Forrás (közlésre elfogadva) 

 

2011 

 „Tudom, hogy tévedek” – Kemény István verseinek élőbeszédszerűsége és a hiba poétikája. 

Literatura, 2011/4.  

Provokatív matematika – Kemény István Az eperfa lombja című verséről. Irodalomismeret, 

2011/4. 

Az irónia és a gyűlölet kora – Kemény István politikai költészetének újabb fejleményeiről. 

Irodalmi Páholy, 2011/3.  

Ha esik, ha fú – Karinthy Frigyes Nihil című verséről. Jelenkor, 2011/2.  

„Tök őszintén” – Marton László Távolodó Mindig régen van című kötetéről. Kalligram, 

2011/1.  

 

2010 

Kollár Árpád Nem Szarajevóban című kötetéről.  Szépirodalmi Figyelő, 2010/6. 

Varga Mátyás hallásgyakorlatok című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2010/5.  

Emlékezésre sarkall – Méhes Károly Túl élő című kötetéről. Jelenkor, 2010/10.  

„Azt jeleníti meg, ami természetesen adódik” – interjú Vörös Istvánnal. Irodalmi Páholy, 

2010/3.  

Szalai Zsolt idetett valaki című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2010/4. 

Szálinger Balázs M1/M7 című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2010/3.  

A történet állóvize – Szabó Lőrinc Vang-An-Si című verséről. Parnasszus, 2010/1.  

Negatív üdvtörténet – Kiss Judit Ágnes üdvtörténeti lexikon című kötetéről. Jelenkor, 2010/4.  

„Fél valószínűséggel” – Ijjas Tamás Fejedelmi többes című kötetéről. Kalligram, 2010/3. 

 

2009 

 Sirokai Mátyás Pohárutca című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2009/6.  

Szolcsányi Ákos Csehország szép, útjai jók című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2009/5.  

 „Just another word” – Falcsik Mari Változatok a szabadságra című kötetéről. Kalligram, 

2009/5.  

 

2008 

Nehezebb a vér – Kiss Judit Ágnes nincs új üzenet című kötetéről. Kalligram, 2008/7.  

 



 

 

2007 

Kíméletlen identitáskeresés – Kiss Judit Ágnes Irgalmasvérnő című kötetéről. Hitel, 2007/12. 

A talaj és az ég – az új kritikavitához. Magyar Narancs, 2007/41.  

Korszerűtlen korszerűség – Jónás Tamás Kiszámítható józanság című kötetéről. Kalligram, 

2007/9. 

Babiczky Tibor Levegővétel című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2007/4.  

 

 

VERS (könyv, antológiák) 

 

Magamon kívül. Palatinus, Budapest, 2009. (Király Odett álnéven) 

Az év versei 2008. Szerk. Szentmártoni János. Magyar Napló, Budapest, 2008. 

Használati utasítás. Szerk. Reményi József Tamás – Turczi István. Palatinus, Budapest, 2008. 

Szép versek 2009. Szerk. Péczely Dóra. Magvető, Budapest, 2009. 

Szép versek 2010. Szerk. Péczely Dóra. Magvető, Budapest, 2010. 

 

2004-től a következő folyóiratokban: Jelenkor, Alföld, Holmi, Beszélő, Mozgó Világ, Forrás, 

Kalligram, Bárka, Új Forrás, Árgus, Liget, Ex Symposion, Pannon Tükör, Parnasszus, 

Magyar Napló, Helikon, Irodalmi Jelen, Várad, Irodalmi Páholy, Csillagszálló, 

Népszabadság, Litera, Spanyolnátha 

 

 


