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„Ha már általában a jelenvalólét kéz nél-
levőként sohasem lesz megközelíthető, 
mivel létmódjához hozzátartozik a saját 
módján lehető-lét, akkor még kevésbé 
szá míthatunk arra, hogy a halál ontoló-
giai struktúráját egyszerűen leolvashat-
juk róla, ha másfelől a halál a jelenvalólét 
kitüntetett lehetősége”. (Martin Heideg-
ger, Lét és idő, ford. Vajda Mihály et al., 
Bp., Gondolat, 1989, 426–427.) Heidegger 
egzisztenciál-ontológiai meghatározása a 
halálról többek közt éppen attól óv ben-
nünket, hogy azt az ’exitus’ értelmében 
kívánjuk megragadni. Minthogy mások 
meghalásánál sem egy létező megszűné-
sének puszta tudomásul vételéből mérhe-
tő fel a saját halál ontológiai problémája, 
hiszen ekkor a halálnak csak azzal a for-
májával van dolgunk, amely a gondosko-
dás tárgyát képezi, úgy mások meghalása 
sem tapasztalható „valójában”, ennélfog-
va nem is helyettesíthető. Mindezek mel-
lett mégis mi lehet az, amellyel és amiben 
a költői nyelv, a lírai megszólalás a mások 
meghalása után „hátramaradottakat” ré-
szesíti? Lapis József Az elmúlás poétikája 
című, 2014-ben megjelent kötete már cí-
mében és rendkívül pontosan orientáló 
alcímében is jelzi, hogy erre a – történeti 
és elméleti szempontból egyaránt – nehe-
zen megközelíthető kérdésre próbál költői 
szövegek értelmezésén keresztül választ 
(válaszlehetőségeket) találni.

Bizonyosan jól jár az olvasó, ha kezébe 
veszi a kötetet, ugyanis ebben az esetben 
nem olyan (irodalomtörténeti) vizsgá-
latról van szó, amely azért emel ki meg-

határozott műveket a költészettörténeti 
hagyományból, hogy csupán biografikus 
egyezések mentén kapcsolja össze azokat 
az elmúlás tematikájával. Az efféle, a ha-
lál témáját egyszerűen felmutató leírások 
leginkább azért kerülnek a kötet fókuszá-
ba, mert a szerző szövegértelmezései ép-
pen ezek felülírásával, módosításával, új-
ragondolásával kísérleteznek. Az elmúlás 
alakzatát ezáltal sokkal inkább az hatá-
rozza meg, hogy a jelenlét–távollét oppo-
zíciójába kerül, vagyis a távollévő másik 
megszólítása nem más, mint az idegenség 
egy olyan formájának felszínre hozása, 
amely leginkább képes elgondolhatóvá, 
vagy sokkal inkább közvetíthetővé tenni 
a halál tapasztalatát. A haláltematika te-
hát olyan módon illeszkedik a tanulmá-
nyok „líratörténeti, poétikai-líraelméleti 
és eszmei-ideológiai” kutatási irányába, 
hogy elsősorban retorikai-poétikai prob-
lémákon keresztül válik reflexió tárgyává. 
A szerző szavaival: „írásomban a lírai szö-
vegeket az alapján igyekszem értelmezni, 
hogy azok hogyan, milyen poétikai és 
esztétikai szerkezetben jelenítik meg azt a 
kondíciót, mely a biológiai folyamatokon 
túli, a másikkal-lét (és a másikkal-nemlét) 
értelmében vett halál tapasztalataként 
válik jelentésessé” (18–19).

Ebből következik, hogy a tanulmány 
értékű Bevezetés az elméleti és módszerta-
ni vizsgálatok határairól és lehetőségeiről 
ad számot. A  filozófiai munkák mellett 
(Heidegger, Lévinas, Derrida) főként azo-
kat a líraelméleti problémákat tekinti át 
a szerző, amelyek az elemzett szövegekre 
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jellemző poétikai szerkezeteket, s ezáltal 
a vizsgálat kontextusait is meghatároz-
ták. Éppen ebből a szempontból válik ér-
dekessé, hogy a Terra incognita? című má-
sodik fejezet miért éppen egy rövidfilm 
(az Index videója Kolonics Györgyről) 
értelmezésével teszi vizsgálat tárgyává 
a közvetítettség és a beíródás különféle 
módjait. Erre a válasz talán egyszerűen 
abból a mediális helyzetből adódik, hogy 
a befogadó – hasonlóan a néma (versszö-
veg)olvasáshoz – nem hallja a szereplő 
hangját, hiszen az csak látható, olvasha-
tó. A hangot ugyanis azoktól kapja, azok 
„kölcsönzik” számára, akik élnek, vagyis 
a halotthoz „tartozó attribútumok (mint 
a saját hang) is az értelmezés szüksé-
gességének vannak kitéve” (27). Annak, 
hogy Lapis Kosztolányi Halotti beszédét 
éppen ebben a rövidfilmben feltáruló 
problematikával kapcsolja össze, két oka 
is van. Egyrészt az, hogy a nem hallha-
tó, csak olvasható elfáradtam kifejezés 
inskripcióként működik, és a prosopopeia 
alakzata által egyfajta „saját” sírfelirat-
ként képződik meg. Másrészt pedig az, 
hogy a halál tapasztalata szükségszerűen 
nyelvi közvetítésre van bízva. Ekkor vá-
lik érthetővé, miért kerülhet Kosztolányi 
verse mellé Szabó Lőrinc Sírfelirat című 
szövege és a debreceni Csokonai Szín-
ház Aida produkciójának záró jelenete. 
A  második fejezet sikerültebb egysége 
mégis e fejezet második része (Jajra csap 
a legszebb rímmel – Kosztolányi Dezső). 
Bár a Számadás ciklus egészére jellemzők 
lehetnének azok a megállapítások, me-
lyeket Lapis itt – főként Németh G. Béla 
nyomán – az Esti Kornél éneke és az Ének 
a semmiről szövegeiről tesz, az elemzések 
mégis azért ennek a két textusnak a vizs-
gálatát végzik el, mert ezáltal a szemanti-
kai kapcsolatokon kívül, az anagrammák 

és a paronomázikus alakzatok viszonyán 
keresztül, a hangzósság és a nyomszerű 
beíródás szerepére, azok jelentésképző 
potenciáljára kerülhet a hangsúly. S talán 
ebben az értelmezői műveletben érvénye-
sül leginkább az az egész kötetet struktu-
ráló, központi eljárás, amely az esztétikai 
tapasztalat közvetítettségében kitünte-
tett szerepet tulajdonít a hangzósságnak. 
Olyannyira fontossá válik ez, hogy még 
az „én” beszédpozícióját bizonyos Ady-
mintákkal összevető részek ötletgazdag, 
nyelvszemléleti és pragmatikai irányú 
vállalkozását is háttérbe szorítja.

Az ősz és tél irodalmi toposzát és a 
különböző halálfelfogásokat egy rövi-
debb rész értelmezi. Ebben Lapis többek 
között a Közelítő tél, az Itt van az ősz, itt 
van újra… és a Szeptember végén szövege-
in keresztül mutatja be a folyamatszerű 
és állapotszerű elmúlás dichotómiáját. Ez 
tér vissza a harmadik, Ősz és tél között – 
egy toposz nyomában című fejezet elemző 
részeiben is. Weöres Sándor Valse triste 
című szövegének értelmezése éppen azért 
mondható a kötet egyik legkiemelkedőbb 
(mikro)elemzésének, mert a ritmus–rím–
hangzósság kapcsolatát úgy írja bele az 
emlékezés–felejtés dinamikájába, hogy 
az antropomorfizmusokra épülő, emberi 
jelenlétet kizáró és egyszerre rögzítő re-
torikai mozgást az ősz és tél toposza által 
meghatározott temporalitáshoz kapcsolja. 
A harmadik rész második alegysége (Őszi 
lomb, téli fák) a hagyományos tél-toposz 
vizsgálatát olyan hangképzetekkel társít-
ja, amelyek Vörösmarty Előszója óta Szabó 
Lőrinc Téli fák és Kosztolányi Őszi reggeli 
című verseiben is felismerhető alakban 
„visszhangoznak”. Ebben az esetben olyan 
hagyományidézésről, talán újraírásról 
vagy éppen intertextuális kapcsolatról le-
het beszélni, amelyben a hangszimbolika 
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és nyelvhasználat alapján Szabó Lőrinc 
szövegében felismerhetőek a Kosztolá-
nyi-vers nyomai, s mindkét textus mögött 
„hallatszik” az Előszó. Annyit talán érde-
mes megjegyezni, hogy a Téli fákban a 
beszélő azonosítása talán nem kizárólag 
Kosztolányi szövege felől lehet ismerős. 
Azzal, hogy a lírai alany olyan „fa”-ként 
nevezi meg magát, amelyről az „erdőben” 
az „idő marja le a lombot”, Dante Isteni 
színjátékának emléke is felidéződhet, a 
„fák göcsébe” szorult lélekről (Pokol, XIII 
[Az eleven liget], 88–89). Annál is inkább, 
ugyanis Babits fordítása már jóval koráb-
ban megjelent, mint Kosztolányi és főleg 
Szabó Lőrinc versei, s utóbbi a Számvetés 
és a Tél című versek közt helyezi el a szö-
veget a Harc az ünnepért kötetben, amelyet 
Babitsnak ajánl.

Juhász Gyula, Illyés Gyula és Tóth 
Árpád egy-egy szövegét elemző, az ősz, 
a tél és az elmúlás allegorikus jelölési vi-
szonyait és képeit értelmező átvezető rész 
juttatja el az olvasót a harmadik fejezet 
utolsó egységéig: Mint a halál (Radnóti). 
A két kevésbé ismert, ám tropológiai fel-
építésük miatt szignifikáns verset (Mint 
a halál és a Szerelmes vers) azért vizsgál-
ja Lapis, hogy kiderüljön: „a szövegek 
hogyan, milyen poétikai eszközökkel, 
az évszakszimbolika milyen természetű 
fölhasználásával szólnak a halál, illetve 
a szerelemmel karöltött halál tapasztala-
táról” (77–78). Ez a választás először egy-
általán nem tűnik indokoltnak, hiszen a 
fejezet logikai felépítéséből azért sem kö-
vetkezik a Radnóti-olvasás, mert a Radnó-
ti-szövegek értelmezése a kötetben később 
külön alfejezetet kap. (Talán ennek a szét-
választásnak az eredménye az is, hogy az 
„önprezentáció” fogalmának használatá-
val kapcsolatos hivatkozást akkor végzi el 
a szöveg, amikor azt már többször, idéző-

jeles forma nélkül alkalmazta). Mindezek 
ellenére Az elmúlás poétikájának egyik 
legkiemelkedőbb részével találkozhat a 
befogadó, ugyanis a Mint a halál hang-
záseffektusokra és retorikai vizsgálatokra 
egyaránt építő elemzése azt is felszínre 
hozza, hogy a szöveg „disszeminatív tel-
jesítménye” miként képes a Radnóti-vers 
komplex tropológiai rendszerébe beléptet-
ni a „teli csöndet” „téli csöndként” transz-
formáló felhangzást és elnémulást mint a 
megértés lehetőségére és sikertelenségére 
történő allúziót is. A Szerelmes vers saját 
műfaji kódjára felhívó jellege és az őszi 
szcenika párhuzamos működése pedig 
arra lehet példa, hogy az aposztrophé és a 
proszopopeia működése is a másikra való 
ráutaltságra, a mondás aktusának proble-
matikus módozataira mutat rá úgy, hogy 
mindeközben a halál tapasztalatának elvi 
közvetítése, kimondhatósága is csak a 
másiktól tehető függővé.

Amennyiben a Radnóti-fejezetek szét-
választásánál jelzésértékűen megmu-
tatkozott, annyiban a negyedik részben 
(A múlás etűdjei – Weöres Sándor Rongy-
szőnyege) már kissé indokolatlanná is 
vált, milyen módszertani okok vezettek 
a két Weöres-lírával foglalkozó fejezet (a 
negyedik és a hatodik) elkülönítéséhez. 
Egyfelől ez a megbontás abból a szem-
pontból teljességgel megalapozott, hogy 
a közbeékelt egység (ötödik fejezet) lo-
gikailag és a vizsgálat fókuszát tekintve 
is lényegesen különbözik az eddigiektől. 
Másfelől azonban még az újraolvasáskor 
is zavarónak mondható a sok előre- és 
visszautalás vagy a Radnótival és a Weö-
ressel foglalkozó egységek áttekintésének 
nehézkessége. (Talán ez az ára a Beve-
zetőben is jelzett kalandozásnak – bár a 
szerző ennek nagyon is tudatában van). 
A  módszertani kételyektől eltekintve te-
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hát motivált a kapcsolat, hiszen az első 
Weöres-fejezet a gyermekversek hangzós-
ságával, „természetes igéző hatásával” (90) 
foglalkozik. A ritmus, a verszene, vagyis a 
befogadást szervező akusztikai „élmény” 
a Rongyszőnyegben és a Magyar etűdökben 
még a „lekicsinyítés poétikájára” működő 
átváltoztatás szemantikáját is uralja. Az 
ősz és tél motívumait csak annyiban kö-
veti ez a fejezet, hogy – mivel a Rózsa, ró-
zsa, rengeteg kezdetű darab ismétléseiben 
az anyagszerűségen alapuló metonimikus 
kapcsolatból a negyedik strófában csak 
nevetés marad, az utolsó pedig az első 
refrénje, ismétlése –, a távolság és közel-
ség relációját viszi színre. Az elmúlás, az 
emberi jelenlét megszűnése azonban az 
egyes darabokban tematikus, szerkezeti 
és tropológiai vetületben, valamint az al-
tatók és mondókák nyelvi regisztereiben 
is azonosítható.

Az elmúlás poétikájának ötödik, Vi-
gasz és nyelv című fejezete három szerző 
(különösen Dsida Jenő, Radnóti Miklós és 
József Attila) szövegeit tárgyalja (A  Sem 
emlék, sem varázslat kapcsán Illyés Gyula 
Haza, a magasban című ún. „magyarság-
verse” is kap egy alfejezetet, bár ez főleg 
a Radnóti-szöveg köré rendeződik.) Két-
ségkívül ez a kötet legnagyobb kihívása 
és vállalkozása, hiszen azt kísérli meg 
(s ennyiben érthető, a Radnóti-alfejezet 
miért különül el a többi Radnóti-olvasat-
tól), hogy a veszteség alakzataival ösz-
szekapcsolt életrajzi narratívákat eloldja 
a textusoktól. Pontosabban fogalmazva: 
amennyiben az életművek sokszor még 
a szaktudományos vizsgálatban is a sze-
mélyes tragédia jegyeit viselik magukon, 
vagyis az interpretáció a szöveget megelő-
ző biografikus vetületben megképződő re-
ferenciákra hagyatkozik, annyiban doku-
mentum jellegéből következően a textus 

csupán igazolhatja a szerző „személyes” 
tragikus eseményeit. Ezzel az értelmezői 
hagyományban jelentősnek mondható 
problémával kerül szembe az irodalmi 
olvasás. Lapis ilyen irányú vállalkozása 
annyiban sikertelennek is bizonyul, hogy 
az említett probléma bemutatásával járó 
zárt „értelemegységeket” már terjedelmi 
korlátok miatt sem képesek ellensúlyozni 
a fejezet versolvasatai – jóllehet ez nem 
róható föl a szerzőnek, hiszen a feladat 
megoldása különálló, monografikus igé-
nyű munkát igényelne. A  Leselkedő ma-
gány és a Nagycsütörtök című Dsida Jenő-
kötetekből, valamint a kései szövegekből 
egyaránt válogató értelmező még meg-
győzően mutatja ki az elmúlás alakzatá-
nak főként Kosztolányi szövegeire és poé-
tikai mintáira, valamint az önmegszólító 
verstípus szerkezetei-retorikai modelljére 
épülő működését. A másik, Dsidával fog-
lalkozó alfejezet (Túl a formán) éppen a 
címadó vers elemzésével már átcsúszik 
egy, a szimbólum struktúrájával foglalko-
zó, Paul de Man belátásaira támaszkodó 
elméleti probléma vizsgálatába. Bár a La-
terna Magica című Dsida-szöveget vezérlő 
látás és hallás, „én” és „te”, valamint be-
tűszerűség és hangzósság kapcsolataiban 
tetten érhető mediális viszonyrendszer 
feltárása a legkiválóbb elemzések közé 
tartozik, az első Radnóti-fejezetben már 
nem ez érvényesül, hanem a korábban 
említett, életrajzi referenciákhoz kötődő 
gyász-narratíva tehertétele. Ezt csak a 
fejezet második, Radnóti „orfikus” költé-
szetét tárgyaló része ellenpontozza, vagy 
sokkal inkább megfordítva a kijelentést: 
Lapis József kötetének legnagyobb telje-
sítményéből a Radnótival foglalkozó első 
(„Mint tanú szólni a kései kornak” – Az élet-
mű mint emlékmű), és a József Attila köl-
tészetét vizsgáló (József Attila-narratívák) 
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harmadik részek vesznek vissza. Mivel a 
tudományos kutatás módszertana azon-
ban ebben az esetben sem kerülheti el a 
recepciótörténeti vizsgálatot, így a telje-
sítményt érintő kritikai megjegyzések 
voltaképpen olvasói elvárások maradnak. 
(Persze, ez korántsem ad kielégítő választ 
arra, akkor miért nem önálló egységbe 
kerültek ezek az alfejezetek a szerző alapú 
felosztás helyett.) Amiért viszont a máso-
dik Radnóti-fejezet (Orpheusz lantja elhal-
kul – Tajtékos ég) – az ismételten mód-
szertani kételyekkel szemben – a kötet 
legnagyobb teljesítményének mondható, 
az a hiánypótló vállalkozása. Tulajdon-
képpen ez, a kötet egyébként leghosszabb 
fejezete az, amely a biografikus narra-
tívában megképződő arc és a versekben 
megképződő arcok egymásra íródásának 
feltételeit, relációit és konzekvenciáit, 
valamint az abból következő jelentésmó-
dosulásokat úgy vizsgálja, hogy a leg-
ismertebb kései darabok értelmezésén 
keresztül mutatja ki, mi az, amit csak 
elenyésző részben végzett el a Radnóti-
kutatás. Az olvasó tehát olyan poétikai-lí-
ratörténeti vizsgálattal találkozik, amely 
már a kötet harmadik egységének Radnó-
ti-fejezetében is precíz, revelatív értelme-
zői eljárásként mutatkozott meg. A fejezet 
záró, a Flóra-verseket elemző részei is en-
nek, a szövegek lírai „énjére” montírozódó 
életrajzi „énnek” dekonstruálásából szár-
mazó mozgásnak, a humán jelenlét eltű-
nésének, vagy elmúlásának értelmezésén 
keresztül történő bemutatása.

A kötet utolsó fejezete – a már említett 
módszertani bontást követően – a Teljes-
ség és vég – Harmadik szimfónia című rész 
Weöres versének (Radnótihoz hasonlóan) 

„orfikus” karakteréből kiindulva vizsgálja 
az elmúlás alakzatát a hallucináció és az 
álom vonatkozásában. Ez a rész annyi-
ban összefoglaló fejezetnek is tekinthető, 
hogy a prosopopeia működésének vizsgá-
latával az arcadás, a sírfelirat, a beíródás 
és a nyomszerűség különféle mintázata-
inak magyarázatával felidéző és tovább-
gondolja a kötet első két fejezetét alkotó 
központi problémákat. Ez a rész az „ide-
gen hang és nézőpont szövegbe való belé-
pésével” (252) a másik Weöres-fejezetre is 
visszautal, és ezért a hangzósság aspektu-
sát kiemelő értelmezést is úgy implikálja, 
hogy a halál megtapasztalhatóságát a je-
lentésszóródáshoz, a világ költői szó általi 
megértésének lehetőségéhez köti.

A  figyelmes olvasónak bizonyára fel-
tűnt, hogy tekintetét az alcímben jelzett 
korpusztól számos ponton elvezeti Lapis 
József értelmezői gyakorlata. A  szerző 
in terpretációs eljárása a két világhábo-
rú közti magyar költészet kiválasztott 
szövegeit azért lépteti dialógushelyzetbe 
sokszor század eleji, késő romantikus, né-
mely ponton pedig kortárs szövegekkel, 
mert arra kíváncsi: a halál költészet által 
közvetített tapasztalata mint hagyomány-
történés miként termel ki olyan jelentése-
ket, amelyek az elmúlással kapcsolatos 
tudásunkat formálják, alakítják. Lapis 
József Az elmúlás poétikája című kötete, 
pontos retorikai-poétikai elemzései miatt 
és a megértést szolgáló szaktudományos 
értekezői nyelv működésének köszönhe-
tően bizonyosan olyan munka, amelyet 
nemcsak az egyes költői életművek kuta-
tóinak, de a hangzósság, a gyermekversek 
és a líraolvasás kérdései iránt érdeklődők-
nek is számon kell tartaniuk.
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