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DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 

„Vannak még dalok túl az emberen” 

Paul Celan költészete és líraesztétikája 

 

 

Jelen dolgozat elsődleges célkitűzése, hogy tárgyából, Paul Celan költészetéből 

a lehető legtöbb lehetséges aspektusból vizsgálódva, a szó hermeneutikai 

értelmében megkíséreljen megérteni valamit.  

A munka hét nagyobb egységre, részfejezetre oszlik, melyek egymással 

szoros összefüggésben, dialógusban ugyan, mégis más-más nézőpontból 

közelítenek Celan életművéhez. Kérdezőhorizontunk mindenekelőtt esztétikai, 

tehát a vizsgált művekben jelenlévő szépségeszményt, esztétikumképző 

tényezőket igyekszünk vizsgálni, felkutatni, egy széles spektrumú vizsgálódás 

azonban szinte elkerülhetetlen módon más irányú értelmezési lehetőségeket is 

megnyit az olvasó előtt. 

A dolgozat első fejezete Paul Celan jól ismert és immár sokat elemzett 

beszédét, a Meridiánt kísérli meg művészetelméleti manifesztumként, egy 

komplex, ugyanakkor többé-kevésbé jól körülhatárolható líraelmélet 

sarokköveként értelmezni, elsősorban nem a recepciótörténet, sokkal inkább a 

beszéd végleges változatának szövegközeli olvasása által. Mindemellett persze 

elengedhetetlenül szem előtt tartja azt az implicit dialógust, melyet a szöveg 

példának okáért Heidegger komplex filozófiai rendszerével, Gottfried Benn 

Líraproblémák című, ugyancsak paradigmatikus esszéjével, vagy éppen Oszip 

Mandelstam esszéisztikájával kíván folytatni. Mivel Celantól kevés elméleti 

tárgyú írás maradt ránk, a szerző költészetében implicit módon megfogalmazódó 

esztétikai elképzelések felkutatásához és a kutatás sikeréhez okvetlenül közelebb 
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visz, ha az olvasási folyamatot a kevés fennmaradt Celan-esszé közül a 

legmarkánsabb értelmezésével kezdjük.   

A második nagyobb egység a Holokauszt traumáját mint lehetséges 

esztétikumképző tényezőt kísérli meg olvasni Celan líráján belül, kezdve az 

olyan korai művek, mint a Halálfúga vagy a Tenebrae értelmezésének 

megkísérlésével, később áttérve az értelmezésnek sokkal inkább ellenálló, ám a 

Holokauszt traumája és a zsidó identitás problémaköre felől mindenképpen 

olvasható versekre. A trauma mint esztétikumképző tényező mellett a fejezet 

másik fő célja, hogy megkísérelje tisztázni a Celan költészetében végig 

meghúzódó zsidó identitás ellentmondásait, melyhez a szerző élete végéig 

tisztázatlan, és talán teljes egészében tisztázhatatlan módon viszonyult. Az 

„Auschwitz után mit is jelenthet zsidónak lenni?” olyan kérdés, amelyre 

semmiképpen sem adható egyértelmű válasz, annyi azonban bizonyos, hogy az 

identitás immár egyre inkább az elszenvedett trauma, a történelmi tragédia felől 

határozódik meg, illetve Celan lírájában markáns módon nyilvánul meg a 

halottakra való emlékezés, az értük való tanúskodás, illetve a velük / helyettük 

való beszéd intenciója. 

A dolgozat harmadik nagyobb részegysége az Atemkristall versciklus, mint a 

celani életmű kiemelkedő darabja huszonegy versének szövegközeli olvasatát 

kívánja nyújtani, mindezt Gadamer nyomán haladva, aki, mint arról nevezetes 

kommentárja is tanúskodik, hitte, hogy Celan e huszonegy verse mindenfajta 

mélyebb háttérismeret és tudományos jegyzetapparátus nélkül is eredményesen 

olvasható. A szövegközeli, rövid elemzések szintén elsősorban magukra a 

versszövegekre igyekeznek koncentrálni, persze a recepciótörténet fényében 

helyenként megkerülhetetlen módon párbeszédet folytatva akár Gadamerrel, 

akár más értelmezőkkel. Kiindulópontunk szerint a huszonegy, egymásba 

láncolódva szintetikus egészet alkotó, ugyanakkor önállóan is értelmezhető 

versszöveg elsődleges esztétikumképző tényezője és szövegszervező elve a 

dialogicitás, a mindenkori másikkal folytatott párbeszéd, kommunikáció, vagy 
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legalábbis annak a ciklus mind a huszonegy versében, a lírai én és a lírai te 

állandóan jelenlévő, ám természetesen egészében meghatározhatatlan alakzatán 

keresztül megnyilvánuló, mindenen áttörő vágya.  

A negyedik fejezet, a dialogicitás esztétikájával szoros összefüggésben 

Celan költészetének mediális aspektusait, a közvetítettség-közvetlenség 

problémakörét vizsgálja. A költő verseiben, főként kései lírájában egyre 

erősebben megjelenik a nyelvi szkepszis, a nyelv és általában véve a médiumok 

közvetítőképessége iránti teljes bizalmatlanság, ugyanakkor ezzel párhuzamosan 

a sokszoros medialitás lerombolására, de legalábbis csökkentésére, a 

közvetlenség költői, a mindennapi nyelv felett álló nyelvhasználatán keresztüli 

elérésére tett határozott törekvés. A közvetlenség nyilvánvalóan nem érhető el, 

hiszen az emberi világ és kultúra létmódjánál fogva sokszorosan közvetített, a 

médiumok pedig elengedhetetlen kellékei e közvetítésnek, hiszen hordozó 

nélkül talán üzenet sem lehetséges. Ennek ellenére Celan önmagukba zárkózó, 

önnön valóságukat megteremtő versei talán mégis képesek lehetnek a 

közvetlenség illúziójának megteremtésére azáltal, hogy önmagukat szinte 

visszavonva látszólag lemondanak mindenfajta közvetítés szándékáról, s pusztán 

magukban, egy időt és teret nélkülöző, imaginárius helyen, pusztán állnak.  

A következő fejezet a költő kései lírájának lehetséges redukált esztétikáját 

igyekszik vizsgálni, a Fadensonnen, az Im Schlangenwagen, valamint az Ein 

Dröhnen kezdetű versek tükrében. Auschwitz után, miként a művészetben és a 

világban minden, úgy a szépség fogalma is radikálisan átértelmeződni látszik. 

Celan önmagát a borzalom (Grauen) és szépség (Schönheit) határán elhelyező 

kései lírája teljes mértékben újragondolja a szépség lehetséges fogalmát, és ha e 

fogalmat nem is vezeti ki teljes egészében a költészetből, mindenképpen csupán 

erősen lecsupaszított, redukált formában engedi megjelenni, e redukált esztétika 

pedig a Celan-életmű egyik olyan jellegzetessége, mely megérdemli az 

elfogulatlan olvasói figyelmet. 
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A dolgozat hatodik, utolsó előtti egysége Celan utolsó, immár csak a 

halála után publikálásra került, nem sokkal a költő 1970-es öngyilkossága előtt 

íródott verseiből kísérel meg értelmezni néhányat. Nem elhanyagolható tényező, 

hogy Celan ekkoriban már súlyos mentális betegségekkel küzdött, és ha 

olvasatainkat nem is redukálhatjuk pusztán életrajzi alapú interpretációra, a sok 

helyütt groteszk, lidércnyomásszerű, olykor szinte értelmezhetetlen képekből 

építkező versek olvasásához talán támpontot adhat az őrület / delírium mint 

szövegszervező elem, sajátos, bizarr esztétikumot kölcsönözve e szövegeknek. 

Celan e kései művei az őrület esztétikája által immár egyre bizonytalanabb és 

baljósabb költői terekbe vezetik az olvasót – a neutrum terébe, ahol minden 

megkérdőjeleződik, s ahol minden visszavonja magát. A vizsgált versekben erős 

tendencia figyelhető meg, mely szerint szinte minden értelem felszámolására 

törekszenek, sőt, paradox módon akár még magának a költői szövegnek az 

önfelszámolására is. A mű itt már végképp nem közöl vagy közvetít valamit, 

nem szándékozik még csak a közvetlenség illúzióját sem megteremteni – 

önmagával szembefordulva lemond mindenfajta referencia lehetőségéről, és oda 

vonul vissza, ahová talán már az olvasó sem képes követni.    

A hetedik, utolsó fejezet mintegy függelékként, Celan-szótárként 

csatlakozik a dolgozat korábbi hat egységéhez, s nem egyébre tesz kísérletet, 

mint Celan szokatlan szóösszetételeinek értelmezésére, igyekezve kiválasztani a 

költő életművére legjellemzőbb neologizmusokat, az életmű minden egyes 

szakaszából, annak szó szintű keresztmetszetét nyújtva. A szóösszetételek 

vizsgálatakor abból indulunk ki, hogy azok nem csupán adott versen belüli 

szokatlan metaforákként, vagy lingvisztikai kérdezőhorizontba helyezkedve 

esetleg kompozicionális jelentéstartammal bíró neologizmusokként, úgynevezett 

N + N-típusú összetételekként értelmezhetők, hanem bizonyos keretek között – 

természetesen a lírai kontextust és a celani poétika jellegzetességeit szem előtt 

tartva – akár önálló szemantikai egységekként, adott esetben mindössze egy-egy 

szóból álló lírai művekként is olvashatók. Celan (főként kései, hermetikus) 
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poétikájának, miként abban az értelmezők nagy többsége egyetérteni látszik, 

alapegysége mindenképpen a szó, nem pedig a szintagma vagy akár a mondat, 

hiszen a szerző által írt versek jelentős része mindössze néhány szóból áll, a 

szintaktikai kapcsolatok pedig igen gyakran nem egyértelműek, tovább 

gazdagítva az interpretációs lehetőségeket. Az alapvetően szavakból, nem pedig 

annál nagyobb nyelvi egységekből építkező költői nyelvhasználaton belül pedig 

mindenképpen kiemelt jelentőséggel bírnak Celan-líra védjegyeként is olvasható 

szokatlan szóösszetételek, melyek olykor maguk képesek egy-egy vers 

kardinális elemévé, esztétikumképző tényezőjévé emelkedni.  

Mivel megközelítésünk alapjában véve hermeneutikai alapokon nyugszik, 

a dolgozatnak természetesen szem előtt kell tartania, hogy az értelmezés, a 

megértés, mint olyan, azon belül pedig a líraolvasás mindenképpen lezáratlan és 

lezárhatatlan folyamat. Paul Celan a megértésnek erősen ellenálló életműve 

esetében ez az állítás halmozottan igaz lehet, ily módon pedig mindenképpen 

számolnunk kell eredményeink töredékességével, lezáratlanságával. Az 

interpretáció éppen ezért soha nem tekintheti magát végesnek és befejezettnek, a 

soron következő elemzésekre ebből kifolyólag inkább úgy érdemes tekintenünk, 

mint egy folyamat részére, nem pedig annak teljes mértékben kikristályosodott, 

tovább már nem írható vagy árnyalható végeredményére.          

 

 


