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I. Bevezetés, a munka célkitűzései 

Az értekezés célkitűzése, hogy három kanonikus magyar szerző – Szabó Lőrinc, Oravecz 

Imre, Borbély Szilárd – művein keresztül körüljárja a lírai önéletrajz elméleti és poétikai 

problémáit. A lírai önéletrajzok az önéletrajz kutatás marginális területén helyezkednek el, a 

disszertáció egy keveset kutatott téma tárgyalására vállalkozott. Az értekezés célkitűzései 

közé tartozott egyrészt, hogy az önéletrajz-elméleti kérdéseket termékenyen párbeszédbe 

állítsa olyan lírai alkotásokkal, amelyeknél az önéletrajzi olvasás lehetősége fennáll, másrészt, 

hogy a művek elemzése folyamán plasztikusan láthatóvá tegye azokat a poétikai jellemzőket, 

amelyek az önéletrajzi olvasás feltételeit adják. A disszertáció előfelvetése – amely a későbbi 

vizsgálat irányait és a módszertant meghatározta –, hogy a lírai önéletrajzok a narratív 

önéletrajzoktól eltérő módon működnek mind nyelvileg, retorikailag és poétikailag, 

figyelembe véve a lírai beszédmód és lírai nyelv működésmódjának sajátosságait, amelyek 

révén az önéletrajzként olvasás ellenhatásai is előállnak. Ez utóbbi feltevésből kifolyólag 

további célkitűzése volt a munkának, hogy a lírai beszédmód sajátosságai és az önéletrajzi én-

elbeszélő jellegzetességei mentén megképződő feszültséget a lírai én és az önéletrajzi én 

kapcsolatának vizsgálata során az értekezés feltérképezze. Az értekezés e feltárást elsősorban 

egyes irodalmi művek elemző munkáján keresztül vállalta, az egyes művek kontextusán belül, 

valamint az önéletrajzi aspektusokat figyelembe véve az irodalmi művekhez tartozó 

referenciális szövegek vizsgálata mentén. A célkitűzések megfogalmazásakor világossá vált, 

hogy az értekezés nem törekedhet az önéletrajzi líra általános meghatározására, hanem 

esettanulmányokon keresztül az egyes művek önéletrajzi karakterét vizsgálja, valamint a lírai 

én és önéletrajzi én feszültségében keletkező olvasási lehetőségekre mutat rá.  

 

II. Módszerek 

Az értekezés módszertana alapvetően kétirányú, a bevezető elméleti és bizonyos értelemben 

önéletrajz-történeti fejezetet követően a további fejezetek irodalomértelmezői módszertant 

követnek. Az irodalmi művek elemzése során a recepció belátásainak mozgósítása mind 

affirmatívan mind oppozícionálisan az érvelés menetébe illeszkedik, valamint elméleti 

munkák eredményei is hasznosulnak az értelmezés folyamán. A disszertációnak ugyanakkor 

jelentős részét képezik azok  szövegolvasások és szövegértelmezések, melyek az értekezés 

szerzőjének interpretációit érvényesítik.   

Az értekezés ekképpen az első fejezetben (Önéletrajz-elméletek: önelbeszélés és az én 

alakzata) számot vet az önéletrajzi irodalom két kezdőpontjának is nevezett szerző műveivel, 
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Szent Ágoston és Jean-Jacques Rousseau vallomásos munkáival (Szent Ágoston és Jean-

Jacques Rousseau vallomásai). A disszertáció e szerzők kapcsán főként primer olvasatot 

érvényesít, ennek oka, hogy elsődleges forrásból tudjon két olyan irodalmi műnek főként az 

emlékezésről énalkotásról és azonosságról szóló részeivel foglalkozni, amelyek az önéletrajz-

értés alapvető munkáinak számítanak. A két alapvető irodalmi munka mellett a disszertáció 

két olyan filozófiai munka a személyes identitás és azonosság kérdéseit taglaló fejezeteinek 

értelmezését is megkerülhetetlennek vélte, amelyeket a XX. századi önéletrajz-elméletek is 

kiindulópontnak tekintenek. John Locke Értekezés az emberi értelemről és David Hume 

Értekezés az emberi természetről szövegei az azonosság és az identitásalkotás kérdéskörében 

teremtenek kontextust (Azonosság, éntudat és emlékezés: John Locke és David Hume). Az 

Önéletrajz-elméletek: önelbeszélés és az én alakzata fejezet harmadik alfejezete Fikcionalitás 

és referencialitás – narratíva és identitásalkotás címmel elsősorban XX. századi önéletrajz-

elméletekkel vezeti tovább az érvelés menetét, szükségszerűen kiegészülve filozófiai, 

nyelvelméleti nézetekkel. E fejezetben elsősorban a referencialitás és fikcionalitás, az 

emlékezés kérdéskörei és az ezek mentén felépülő narratívák kerülnek tárgyalásra az identitás 

és énalkotás folyamatát tekintve. A fejezet utolsó alfejezetében a lírai beszédmód fentiekkel 

való feszültségbe kerülése, a lírai én pozíciója, a lírai hang értelmezése válik központivá 

líraelméleti belátásokra támaszkodva. Az Önéletrajz és líra – lírai én című alfejezet annak a 

problémának bevezetésére szolgál, hogyan lehetséges lírában az önéletrajzi én megszólalása. 

Az első fejezet ekképpen elméleti és történeti módszereket követve építi fel az érvelést, 

míg a disszertáció nagyobb része irodalomértelmezői, szövegelemzői munkát végez, 

miközben az egyes fejezetek mindegyikében a bevezető elméleti rész tanulságai is 

mozgósításra kerülnek, a szövegelemzések egyes elméleti feltevéseket kiegészítenek, 

beágyaznak, másokat elbizonytalanítanak. A Szabó Lőrinc fejezet elsődlegesen elemzett 

műve a Tücsökzene, melynek recepciójával az értekezés igyekszik alaposan számot vetni, 

majd ezek után a Költészet mint önéletrajz – az életmű és az én alfejezetben fejti ki 

elképzeléseit a mű önéletrajzként való olvashatósága szempontjából. 

A  nem önéletrajzi igénnyel írt, de önéletrajzi ihletettségű A huszonhatodik év tárgyalása 

az én-alkotás lírai megoldásai miatt képezi a disszertáció részét, amely az értekezés által 

tárgyalt Oravecz Imre 1972 szeptember című művével jól összeköthetőnek látszott. Mindkét 

mű az én és másik kapcsolatán keresztül véghezvitt én-alkotást az aposztrophé alakzatának 

retorikai mozgósításával éri el, ekképpen itt szorosabb líraelméleti vonatkozások kerülnek 

kifejtésre. Az aposztrophé mentén megteremtett én és identitásalkotás felől érveléstechnikai 

szempontból ide kínálkozott a későbbiekben elemzett Halászóember Beszélgetések 
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nagyapámmal ciklusa is, amely termékenyen illeszkedett az aposztrophé és én-alkotást 

tárgyaló fejezetbe. A disszertáció a már megkezdett Oravecz-értelmezést folytatva a 

Halászóember, majd a Távozó fa kapcsán elsődlegesen a táj, tér és az én-alkotó, 

identitásalkotó voltát igyekszik tárgyalni. Ugyanakkor ebben a fejezetben (Oravecz Imre 

költészete: tér, emlékezés, identitás), szerephez jut az archiválás mint az emlékek 

megőrzésének kultúrtechnikája, illetve a tárgyak identitásmegőrző szerepe is.  

Az utolsó fejezet Borbély Szilárd költészetét tárgyalva a személyes élmények nyelven 

és költészeten keresztül történő személytelenítési aktusát vizsgálja, emellett az én és test, 

valamint nyelv fogalomhármasának poétikai feldolgozását veszi górcső alá. A Halotti Pompa 

mögött köztudottan önéletrajzi, személyes tapasztalatok állnak, éppen ezért érdekes, Borbély 

miként tudja azokat formalizálni és poétikai, irodalmi, nyelvi hagyományokon keresztül 

általánosságra számot tartó módon a gyász poétikáját megalkotni. A Testhez szövegkorpusza 

pedig annak elemzésére ad lehetőséget, hogyan lehetséges performatív, nyelvi 

működésmódokba beleírni az énben a trauma által keletkező töréseket.  

A disszertáció vizsgálati módszerei az elméleti, recepciótörténeti és szövegelemzői 

gyakorlatokban valósulnak meg, az értekezés ezek mentén artikulálja következtetéseit.  

 

III. Eredmények (Tézisek) 

1. A lírában megvalósult önéletrajzi szöveg önéletrajzként való olvashatóságát a líra műneme 

alapvetően befolyásolja. 

2.  A lírai beszédmód mentén megképződő én és az önéletrajzi én feszültségben áll 

egymással. Az énnek vizsgálata az önéletrajzi líráról való beszédmód kulcsmozzanata. 

3. A líra működésmódjának ellenére is narratív törekvések figyelhetők meg a lírai 

önéletrajzokban. 

4. Szabó Lőrinc Tücsökzenéje az életmű koncepció és az aktusként értett önéletrajz mentén 

olvasható önéletrajznak. 

5. Oravecz Imre köteteiben (Halászóember, Megfelelő nap, Távozó fa) egy olyan én képződik 

meg a táj, tárgyak és a térhez kötődő identitás kialakítása során, akinek története köteteken 

átívelve annak azonosságát feltételezi, előállítva ezzel egy önéletrajzi narratívát.  

6. A Halotti Pompa a személyes gyász tapasztalatát költészeti hagyományokon és a lírai 

nyelven keresztül formalizálja, A Testhez a trauma tapasztalatot a költői nyelven keresztül 

mutatja fel. Borbély Szilárd költészetében az én, test és nyelv fogalomhármasának egymásra 

utaltsága mind tematikus, mint poétikai szinten művei középpontjában áll. 
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IV. Következtetések 

A disszertáció következtetései elméleti, recepciótörténeti és szövegelemző módszerek 

metszetében a fenti tézisek kifejtéseként szerepelnek az értekezésben. Az önéletrajz-elméleti 

és líraelméleti szakirodalom tanulmányozása során az első lényegi következtetése az 

értekezésnek, hogy a lírában írt önéletrajzi szövegeknek a narratív struktúrájú önéletrajzoktól 

eltérő volta műfaji kódokban ragadható meg, egyfelől a líra nyelvének sajátosságai – 

prozódiai, ritmikai jellemzők, valamint fragmentáltság, sűrítés –, másfelől a lírai beszédmód 

okán. A lírai beszédmód kapcsán elsősorban a lírai én vizsgálata került terítékre, amelyről 

megállapítást nyert az elméleti háttérből és a lírai szövegek olvasásából következően, hogy 

működésmódja – mind szövegszervezési szinten, mind a befogadói oldalról, mind a fiktív és 

referenciális viszonyok kapcsán – a narratív én kimondásától különböző. Ebből következik az 

a megállapítása az értekezésnek, amely a lírai művek olvasása során az elemezések 

szempontjai közé épül, nevezetesen, hogy a lírai én feszültségben áll az önéletrajzi én narratív 

hangjával.  

A fenti megállapítás kockáztatja annak a lehetőségét, hogy az elemzett művek 

önéletrajzként való olvasatai előálljanak. Ehhez kapcsolódva állapítja meg a disszertáció, 

hogy nem érdemes egy meghatározott önéletrajz-elméleti sablon alapján olvasni az itt 

elemzett lírai műveket, figyelembe véve, hogy azok más-más módokon viszik véghez a 

személyes tapasztalatok irodalmi beágyazását. Így az egyes művek esetében más-más olvasási 

stratégiák mentén lehetséges az önéletrajzi olvasást megvalósítani. Ugyanakkor annak 

kiemelése is fontos, hogy amennyire a líra beszédmódja az önéletrajzi olvasásnak ellenáll – 

legalábbis a narratív formának –, ugyanannyira lehet érvelni amellett, hogy az identitás és az 

emlékezés töredékességét és az én önmeghatározásának állandóan újrapróbáló, újramondásra 

kényszerülő eljárásait a lírai nyelv alkalmasabban mutatja fel saját töredékességének révén. A 

lírai önéletrajz tehát az én nyelvi-poétikai szerepe felől válik olvashatóvá és egyszersmind 

olvashatatlanná, e kettőségnek a feltárása a szövegelemzések eredményeként valósulhat meg. 

A líra beszédmódja, valamint a lírai én és az önéletrajzi én közti feszültség ellenére 

azonban az is megállapításra került, hogy narratív struktúrák valamilyen módon beépülnek 

ezekbe a művekbe, legyen bár ez a kötetszerkesztésnek, egyes versek narratív 

felépítettségének (Szabó Lőrinc), a köteteken átívelő én-koncepciónak (Oravecz Imre), vagy a 

faktualitás mozgósításának (Borbély Szilárd) köszönhető.  

A Szabó Lőrincet vizsgáló fejezet első része a Tücsökzenét tárgyalja, amelynek kiterjedt 

recepciójával is számot kellett vetni, s amely annyiban is megnehezíti a disszertáció érvelését, 
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hogy a szakirodalom nagy része nem tekinti a Tücsökzenét önéletrajzi műnek, főként a 

személyiség szétíródása, azonosságának megbontása az érv emellett. Az érvelés azonban 

igyekszik egy olyan olvasatot felmutatni, amely egyfelől rámutat, hogy Szabó Lőrinc 

kötetében az én helyébe a művei állnak, mintegy behelyettesítve a szubjektumot, s ez az 

eljárás az életművet önéletrajzként értő elméleti iránnyal (Dilthey, James Olney) vethető 

össze. Másfelől az aktusként értett önéletrajz-elméleti vonatkozásokat (Elizabeth Bruss) is 

mozgósítja a Tücsökzene eljárása, amennyiben a vers parafrázisok az én helyébe tanúként 

lépnek, mintegy igazolást adva a költő életének egyes állomásainak. Ezt a következtetést a 

kötet elemzésén túl Szabó Lőrinc némely referenciális olvasatot nyújtó szövegével, 

Naplójával és a Bírákhoz és barátokhoz szövegek idézésével is alátámasztom.  

A huszonhatodik év, az 1972 szeptember és a Beszélgetések nagyapámmal ciklus 

együttes elemzését az érvelés szempontjából azért volt lényeges véghezvinni, mert e 

szövegeken keresztül az én és másik poétikai szembenállása kapcsán, valamint az aposztrophé 

alakzatán keresztül vált láthatóvá, hogyan játszik szerepet az identitásalkotásban a másik, 

miképpen lehetséges, hogy a másik megszólításán keresztül a lírai én konstruálása valósuljon 

meg. Noha a fent nevezett kötetek mind rendelkeznek referenciális alapokkal, nem 

élettörténeteket vázolnak fel, szemben a Tücsökzenével vagy a Halászóemberrel, ezért inkább 

önéletrajzi ihletettségű munkákról lehet beszélni. 

A Halászóember megírásával Oravecz Imre megkezdett egy olyan alkotói ciklust, 

amelynek eredményeképpen megszülethetett a Megfelelő nap és a Távozó fa, s amelyek a 

Halászóember folytatásaiként is érthetők.  Az értekezés előbb a Halászóembert, majd a 

Távozó fát elemzi, mindkettőnél arra a következtetésre jutva, hogy a táj, a tárgyak és a tér az 

identitást alakító tényezőkként szerepelnek Oravecz munkáiban. A Halászóember 

emlékezéstechnikája kifejezetten a tájhoz kötött – emellett tárgyak, fényképek jelentik az 

emlékek és az identitás megőrzésének helyeit és módjait –, amely táj és tér mentén történő 

identitásalkotás későbbi kötetekben is folytatódik. Az értekezés arra igyekszik rávilágítani, 

hogy e kötetekben hangot kapó én a köteteken átívelően azonos, amelyet az is megerősít, 

hogy intertextuális utalások, ismétlések is előfordulnak, a Távozó fa egyes szövegei utalnak a 

Halászóember darabjaira.  

Az utolsó fejezet Borbély Szilárd műveit tárgyalva a Halotti Pompát elemezve arra a 

következtetésre jut, hogy a szekvencia műfaji és a barokk motivikus és nyelvi hagyományain 

keresztül Borbély a referenciális tragédiát – amely kötetben való mozgósítása miatt olvasható 

önéletrajznak a kötet – poétikailag formalizálja, eltávolítja, személytelen hangot talál a 

személyes tragédia közvetítésére. A Testhez kötet, amely önéletrajzhoz kötöttsége nem a 
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szerző, hanem a feldogozott memoárok felől értelmezhető, a trauma nyelvét állítja elő az 

átdolgozott és lírává sűrített női önelbeszélésekben. Továbbá mindkét kötet a test, a nyelv és 

az én fogalmainak határait és elválaszthatatlanságát járja körül, az én kimondásának 

lehetősége és nyelvhez, testhez kötöttsége azonban nem csak tematikus szinten, hanem 

poétikai megoldásokban, A Testhez kötetben pedig performativikusan is megjelenik.  

A disszertáció néhány példáját tudta felmutatni a magyar XX. századi és kortárs 

önéletrajzi lírának, következtetései mentén arra a megállapításra jutva, hogy a vizsgált 

korpusz ugyan különböző irányokat kínál fel az olvasónak az önéletrajzi olvasat 

létrehozásához, ám ezen az önéletrajzi olvasatok lehetőségei markánsan megjelennek a 

szövegekben. Az értekezés ezekre az olvasási módokra kívánt rámutatni, szövegelemzéseinek 

középpontjában az én megalkotottságát vizsgálva. 
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