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A líra határai

Az antik líra határterületei (NKFI FK 128492) című kutatási projekt – melynek keretében a jelen szám 
készült – az ELTE BTK Latin Tanszékének és Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszé-
kének közös, más egyetemek kutatóit (UCL, SZTE) is bevonó, négyéves vállalkozása (2019–2022). 
Fő célja, hogy egyfelől feltérképezze azokat az antik műfajokat és szövegcsoportokat, amelyek bár 
kívül maradnak a szűken értett „líra” körén, ám mégis szorosan kapcsolódnak hozzá; másfelől ér-
telmezések sorozatával mutasson rá a lírához való kapcsolódásuk mikéntjére. A kutatás három fő 
aspektusa: „előadás”, „hang” és „filológia”. Az „előadás” kérdése arra vonatkozik, hogy az eredeti 
performatív kontextus átalakulásával hogyan válnak a költői szövegek előadásra tett utalásai műfaji 
jelölőkké. A „hang” kérdése alatt egyfelől a lírai (illetve nem lírai) hang problematikáját, másfelől vo-
ice, sound és noise sokrétű viszonyát értjük. A „filológia” dimenziója az alexandriai filológusok által 
kialakított műfaji rendszerre és az irodalmi szövegek ezt illető reflexióira vonatkozik. A kutatás tétje, 
hogy milyen módon tudjuk hasznosítani egyfelől a kortárs líraelméletek kérdésfeltevéseit, másfelől 
az antik lírával kapcsolatos kutatási eredményeket egy, a líra határán elhelyezkedő korpusz vizsgá-
latán. A fent megjelölt szempontok az antik líra peremműfajainak, illetve a lírával érintkező szöveg-
csoportoknak olyan típusú vizsgálatát teszik lehetővé, amely tekintettel van a szövegek keletkezését 
is befolyásoló műfajtörténeti tényezőkre, a különféle műfajok keveredésére, a szóbeliség és írásbeli-
ség kutatásának összefüggésében az egykori előadási körülményekre, illetve ezek későbbi filológiai 
és költői rekonstrukcióira, végül a kortárs líraelméletek által előnyben részesített megközelítésekre.

Összeállításunk az első két évben végzett munkáról ad képet. Alapját az a 2020. szeptember 
11-én, az ELTE BTK-n tartott, A líra határai című zártkörű workshop jelenti, amelyen a résztvevők 
egymás – előzetesen elolvasott – tanulmányának kéziratát vitatták meg a kutatás közös kérdés-
feltevéseire fókuszálva. A produktív vita, illetve az ezt követő kölcsönös lektorálási folyamat során 
lehetőség nyílt a megközelítések összecsiszolódására és az érintkezési pontok kikristályosodására; 
a tanulmányok jegyzetei között fellelhető kereszthivatkozások ennek a szoros együttműködésnek a 
nyomaként is olvashatók. Az egyes írások a fentiekben megfogalmazott szempontrendszer jegyében 
vizsgálják lírai és nem lírai találkozásának különféle következményeit, a lírai és nem lírai hang me-
diális összetevőit és hatáseffektusait, illetve azokat a metaforákat, amelyek segítségével az antik köl-
tők ezeket a határhelyzeteket megragadják. Mindezt egy további szemponttal érdemes kiegészíteni: 
a költői szövegek „keretezésének” kérdésével, amely a projekt második felében még jelentősebb 
szerepet fog játszani, de jelenléte már az itt olvasható írásokban is megfigyelhető. A keretezés kér-
dése feltehető performatív értelemben – miként keretezik egymást a szöveg és a befogadás szituáci-
ója? –, de abban a textuális értelemben is, amikor egy költői szöveg egy prózai vagy drámai keretbe 
ágyazódik: ilyenkor keret és keretezett kölcsönhatásaira érdemes figyelni.

Az összeállítást nyitó tanulmányra azért hívjuk fel külön a figyelmet, mert egy olyan sajátos cor-
pust vizsgál, amelyben a fenti tényezők együttesen figyelhetők meg. Pindaros és Bacchylidés itt 
elemzett „versküldeményei” mintha épp azáltal lennének különlegesek, hogy saját keretükként is 
funkcionálnak – keret és keretezett itt egybeesik –, egyúttal pedig a befogadás szituációjával (elő-
adás/olvasás) is kölcsönös keretezési viszonyt alakítanak ki, s ennek összefüggésében beszélnek a 
performativitás, a hang és a műfajiság kérdéseiről, amelyek az összeállítás egészében kiemelt jelen-
tőséggel bírnak.

A szerkesztők


