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Összefoglalás – Resumé  
v maďarčine 

Egy kiállítás tárgyai 
(Németh Zoltán költészete) 

 

Németh Zoltán a maga nemében kísérletező költő: verseskö-

teteinek mindegyike meghatározott tematika köré épül, 

amely hez egy hely (illetve egyfajta térbeliség) és egy narratív 

kontextus (sok esetben szöveghagyomány) rendelődik. Az így 

létrejött koncepciók tétje voltaképp a hozzájuk társított kü-

lönböző beszédmódok, poétikai megoldások teherbírásának, 

működőképességének a felmérése: az egyes kötetek szubver-

zitása attól függ, hogy a megteremtett világ mennyiben a köl-

tői nyelv hozadéka, annak következménye, és mennyiben 

pusz tán szemantikai konstrukció. Az egymástól nagymér-

tékben eltérő könyvekre azonban kivétel nélkül jellemző az, 

hogy az emberi létezéshez kapcsolódó kérdések (azaz: a hu-

mánum, a test, a nyelv, a morál, az interszubjektivitás, a halál 

stb.) körbejárására vállalkoznak, ahol a szövegek által meg-

határozott, sajátos közeg „kizökkent időként”, alternatív vi-

lágként értelmeződik. 

A szem folyékony teste (AB-Art, 2000) a testhatárok és -

minőségek átértelmezését olyan nyelv segítségével hajtja 

végre, amely a saját határait, szabályrendszerét szintén fel -

számolja, A perverzió méltósága (Kalligram, 2002) pedig a tes-
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tet, a testek és nemi szervek érintkezését övező tabuk kimon-

dását, az obszcén nyelvhasználatot radikalizálja. A haláljáték 

leküzdhetetlen vágya (Kalligram, 2005) ezzel szemben a test, 

a szervek betegség általi lebontását, destrukcióját, és ennek a 

folyamatnak a szövegszervező hatását vizsgálja, míg a Bol-

dogságtelep, vetélőgépben (Kalligram, 2011) a női testtapaszta-

latot a csáthi szöveg- és biográfiai kontextusban érti újra. Az 

Állati nyelvek, állati versek (Kalligram, 2007) a beszéd képes-

ségét rendeli hozzá az antropomorfizált állatokhoz, annak ér-

dekében, hogy egzisztenciálfilozófiai, logikai, nyelvelméleti 

kérdésfelvetéseket fogalmazzon meg. A Kunstkamerában 

(Kalligram, 2014) az emberi abnormalitás az ábrázolás tár-

gya: a test deformációin túl a deviáció minden formája, a ter-

mészet és a tudomány, a morál kizökkenései is megjelennek 

a katalógusszerű szerkezetben. Az Állati férj (Kalligram, 

2016) nőstény állatok és emberi férjek románcát viszi színre, 

a szerelmi líra nyelvét és toposzait megújítva, a biopoétika, 

az evolúciós líra és az ökokritikai líra területéhez illeszkedik, 

és a kulturalitás és a szocialitás kategóriáját kapcsolja össze 

az állati közösségekkel. A Tektonika (Kalligram, 2021) versei 

traumatikus tereket, kultúrtörténeti vagy biopoétikai, öko-

kritikai kontextusban értelmezendő válsághelyezeteket vagy 

személyiségválságokat, denaturált testképeket jelenítenek 

meg, és a kulturalitás fogalmát problematizálják, az identitás, 

a kulturális konstrukció, a kulturális tér, valamint az egyszerre 

áteresztő és elválasztó jelleggel bíró, kulturális határfelületek 

színrevitelével. 

Jelen poétikai monográfia elsősorban az én-, a test- és a 

térkonstrukciók színrevitelének megoldásai felől tekinti át az 

alakulásban levő életművet, annak eddigi fejleményeit. Nem 

törekszik tehát a pálya kronologikus bemutatására, sokkal in-
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kább a problémaorientált interpretáció határozza meg a 

könyv fejezeteinek egymásra következését. A test- és biopoé-

tikai érdeklődés; a kulturalitás, a transzkulturalizmus, vala-

mint a közép-európai identitáskérdések jelenlétére való ref-

lektálás; lehetséges komparatív olvasat; valamint a szerző lírai 

és irodalomtudományos munkásságának viszonya képezi a 

gondolatmenet fókuszát, de a monográfia kitekint a pálya egy 

lehetséges magyar irodalmi (testpoétikai) kontextusára, va-

lamint a szlovákiai magyar költészetben érzékelhető, Németh 

Zoltán lírájából következő hatástörténeti folyamatokra is. 
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