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Tanulmány 

Bazsányi Sándor 

NIETZSCHE TANÍTJA NIETZSCHÉT, NIETZSCHE TANUL NIETZSCHÉTŐL 

- Friedrich Nietzsche Önkritika-kísérletének retorikai olvasata* -

I. Nietzsche 

Sokat emlegetett közhely, hogy Nietzsche minduntalan valamely veszélyes vidé-
ken, nevezetesen a filozófia és az irodalom határvidékén kalandozik. S így mun-
káit olvasva rendre szembesülünk, mint ahogyan Paul de Man is szembesül 
azok „jellegzetes nehézségével: szövegeinek nyilvánvaló irodalmiságával, jólle-
het e szövegek minduntalan olyan követelésekkel lépnek fel, melyeket inkább 
a filozófiához, mintsem az irodalomhoz szoktunk társítani".1 A közhelyes gon-
dolatból táplálkozó, ám találóan kihegyezett megállapítás magától értetődően 
két szélsőséges olvasói-értelmezői válaszhoz vezethet: vagy csak filozófusnak 
tartjuk Nietzschét, vagy csak szépírónak. Másképpen fogalmazva: vagy egyszer-
re kiváló filozófusnak és elviselhető szépírónak, vagy olyan ragyogó szépíró-
nak, aki egyszersmind kétes hírű filozófus. Rudolf Carnap- aki a metafizika (de 
legelsősorban a Martin Heidegger-féle filozófiai beszéd) kiküszöbölésére törek-
szik a nyelv logikai elemzésén keresztül - például elismeri Nietzsche szépírói 
erényeit, amelyek nem valamiféle metafizikai pótművészet-akarásról árulkod-
nak, hiszen „írásainak nagy része túlnyomóan empirikus tartalmú". Ráadásul 
Nietzsche (jómaga és Carnap szerint egyaránt) főművében, a Zarathustrában 
már egyértelműen „nem a félrevezető teoretikus formát választja, hanem nyíltan 
a művészi, a költői formát".2 És míg Carnap a szigorú (logisztikus) filozófia ön-
védelmében elutasítja Nietzschét mint filozófust, ámde elfogadja mint költőt; ad-
dig Jacques Derrida a kevésbé vagy másképpen szigorú filozófia (posztstruktu-
ralista) önfelszámolása során arra a megállapításra jut, miszerint „nincs olyan, 
hogy Nietzsche szövegének igazsága. [...] [Nietzsche nyelvi viselkedése] érvény-
teleníti az igazi szövegértelmet posztuláló hermeneutikai vállalkozást, megsza-

*Az 1886-os Önkritika-kísérlet Nietzsche „kései előszava (vagy utószava)" az 1872-ben megje-
lent ifjúkori remekműhöz, A tragédia születésAsez. (Ford. KERTÉSZ Imre. Budapest, 1986.) 

1 Paul de MAN: AZ olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust mű-
veiben. (Ford. F O G A R A S I György.) Szeged, 1 9 9 9 . 1 6 3 -

2 Rudolf C A R N A P : A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül. (Ford. 
ALTRICHTER Ferenc.) In: ALTRICHTER (szerk.): A bécsi kör filozófiája. Budapest, 1971. 92. 
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badítja az olvasást a lét értelmének vagy a lét igazságának horizontjától [...]. Ami 
pedig ennek következtében kiszabadul, az nem más, mint a stílus kérdése, mint 
az írás [écriture] kérdése..."3 Ráadásul Derrida vállalkozása, részben Carnapé-
hoz hasonlóan, éppen Heidegger „pre-textuális Nietzsche-olvasata"4 ellen irá-
nyul. A szimbolikus szerepkört betöltő metafizikus Heideggerrel szemben tehát 
mindkét gondolkodó kisajátítja Nietzschét: Carnap úgy, hogy a filozófia szigo-
rúan megvont határán jóval túlra, az irodalom hátországába száműzi; Derrida vi-
szont úgy, hogy éppen az ő segítségével érvényteleníti a filozófia és az irodalom 
között húzódó határvonalat - a kissé talán sterilnek tűnő íráselv (écriture) jegyé-
ben. Míg tehát egyikük megragad a szembeállító kettős látás hagyományában, 
addig másikuk úgy számolja fel a bántó dichotómiát, hogy egyúttal mintha nem 
kevésbé bántóan mindkét oldal sajátosságait is kioltaná. Ezek szerint vagy to-
vábbra is feltételezzük a filozófia és az irodalom egymást kizáró kettősségét, 
vagy nincs értelme tovább beszélni - sem a filozófiáról, sem az irodalomról. 
Vagy talán - s mégiscsak erről beszélnék a továbbiakban - kiegészíthetjük a fi-
lozófia és az irodalom kettősségét egy harmadik szereplővel: az élet fogalmával. 

Nagy hatású monográfiájában Alexander Nehamas azt a lépést vizsgálja, ame-
lyet a filozófus-szépíró Nietzsche tett az élet(esség) irányába, s ez bizonyos 
szempontból - az imént felvázolt vízió szempontjából - úgy is leírható, mint 
a valóság filozófiai érdekből elkövetett esztétizál(ód)ása. Nehamas többek kö-
zött A tragédia születése alábbi passzusára hivatkozik: „Mert, lealacsonyíttatá-
sunkra és felmagasztaltatásunkra, álljon itt világosan, hogy a művészet egész 
színjátéka korántsem miértünk, netán a jobbításunk és a nevelésünk, a művelő-
désünk céljából adatik elő, sőt hogy a művészet világának még csak a tényleges 
alkotói sem mi vagyunk: bízvást hihetjük azonban, hogy a valóságos alkotó szá-
mára mi már képek vagyunk és művészi projektumok, és hogy legmagasabb 
rendű méltóságunk műalkotás voltunk jelentősége - mert a létezés és a világ 
csakis esztétikai jelenségként nyeri el örök igazolását..."5 Nietzsche vállára állva, 
ugyanakkor jócskán túltekintve Nietzschén, azt tapasztalhatjuk, hogy a valóság 
esztétizál(ód)ásának többnyire optimisztikus, mert hiszen morális értékekkel és 
politikai érdekekkel színezett modelljei látványosan ellentmondanak Nietzsche 
látás- és gondolkodásmódjának. Joseph Margolis szavaival: „Nietzsche állítóla-
gos esztétizmusának majd' minden poszt-nietzscheiánus használata éppen azt 
állítja helyre, amit Nietzsche kifejezetten tagad."6 Tudniillik a morális normák és 
a politikai szándékok pragmatikus érvényesítését a valóságban - az esztétikai ta-
pasztalatra épülő életvitel jóvoltából, ahogyan azt Margolis szerint John Dewey, 
Alexander Nehamas, Richard Rorty, Richard Shusterman és Wolfgang Welsch 

3 Jacques D E R R I D A : Éperons. Nietzsche stílusai. (Ford. SAJÓ Sándor.) Athenaeum 1 9 9 2 . 3 -

1 9 3 - 1 9 5 . 
4 1. m. 211. 
5 Alexander NEHAMAS: Nietzsche. Life as Literature. Cambridge, 1 9 8 5 . 5 3 - 5 4 . 
6 Joseph MARGOLIS: All the Turns in „Aestheticizing" Life. Filozofski Vestnik, Ljubjana, 1 9 9 9 . 1 8 9 . 
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szeretné látni.7 Ámde a nevezetes nietzschei kijelentés — a világ létezése csakis 
esztétikai jelenségként igazolható - nem hasznosítható nyugodt lelkiismerettel 
semmiféle morális-politikai stratégiában. És hogy Nietzsche maga mit is értett a 
világ esztétikailag igazolható voltán? Nos, ezen nyilván sokat lehetne vitatkozni. 
Ám azon aligha, hogy Nietzsche - bármire gondolt is - nem morális, s kiváltkép-
pen nem politikai szándékkal mondta azt, amit mondott. Persze bármely filozó-
fiai kijelentés kisajátítható bármely filozófiai meggyőződés nevében. S ennek 
köszönhetően Nietzsche morálellenes viselkedése is domesztikálható valamely 
pragmatikus-közösségi világleírás szolgálatában. Ugyanakkor a nagy hatású, s 
így tekintélyt parancsoló filozófiai kijelentések - mint például az imént idézett 
Nietzsche-szólam - tekintélyelvű kisajátítása helyett Richard Rorty a szépiroda-
lom tapasztalatát ajánlja, mondhatni azt sugallja, hogy Nietzschét ne filozófus-
ként, hanem szépíróként, teszem azt, regényíróként olvassuk. Noha az alábbi 
idézetben éppenséggel nem Nietzschét mond, hanem Proustot, de talán Nietz-
schére is gondol: „Proust példájából azt a tanulságot vontam le, hogy a regények 
biztonságosabb médiumok a teóriáknál annak kifejezésére, hogy felismertük a 
tekintélyek viszonylagosságát és esetlegességét."8 A kiút tehát nyilvánvaló: a fi-
lozófia és az irodalom kettősségéből - amely jelen esetben a pragmatikusan 
kiaknázható filozófia-irodalom-valóság rejtett hármasságáról árulkodik - cél-
szerű kigolyózni a filozófiát. S ami ezután marad: az irodalom és a valóság. Az 
irodalom mint valóság? A valóság mint irodalom? Más szóval: az életfes valóság) 
mint irodalom? 

Vegyünk hát az életes Nietzsche segítségével búcsút a filozófiától; pontosab-
ban: intsünk búcsút a radikális filozófia nevében a hagyományos filozófiának; 
még pontosabban: búcsúztassuk el, fordítsuk meg a platonizmust. Forduljunk 
az érzéken túli igazságra figyelmező fogalmi filozófia felől - az érzéki valóság-
gal párbeszédbe elegyedő metaforikus szépirodalom felé. Apollón maszkjában, 
Szókratésztól, Dionüszosz felé. 

Az érzéki és az érzéken túli platóni hierarchiáját felforgató nietzschei gesztus 
legalább kétféleképpen olvasható: radikálisan vagy kevésbé radikálisan. A ke-
vésbé radikális olvasat Gilles Deleuze szerint9 homályban hagyja a platonizmus 
tényleges motivációját, tudniillik szembeállító kettős látását, hiszen csupán át-
rendezi a hierarchiát az érzéki javára; míg radikális értelemben éppen hogy a 
platóni motiváció napvilágra hozásáról lenne szó, vagyis a hierarchikusan szem-
beállító kettős látás felszámolásáról. A puhább változat érvényében például 
Rorty most már egyértelműen szembeállítja Nietzschét Prousttal, és úgy látja, 

7 John D E WEY: Art as Experience. Philadelphia, 1 9 3 4 . ; NEHAMAS: i. m.; Richard R O R I Y : Esetlegesség, 
irónia és szolidaritás. (Ford. BOROS Gábor, CSORDÁS Gábor.) Pécs, 1 9 9 4 . ; Richard SHUSTERMAN: 

Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking An. Oxford, 1 9 9 2 . ; U Ó . : Practicing Philosophy: 
Pragmatism and the Philosophical Life. New York, 1 9 9 7 . ; Wolfgang WELSCH: Undoing Aesthetics. 
(Trans. Andrew INKPIN.) London, 1 9 9 7 . 

8 RORTY: i . m . 1 2 2 . 
9 Gilles DELEUZE: Logik des Sinns. (Übers. Joseph V O G L ) . Frankfurt/M., 1 9 9 3 . 3 1 1 . 
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hogy „míg Proust a metafizikát csak az élet egyik formájának tekintette a sok kö-
zül, addig Nietzschének rögeszméjévé vált. Nietzsche nemcsak nem-metafizi-
kus, hanem antimetafizikus teoretikus volt".10 Azaz: igaz ugyan, hogy fordított 
előjellel, de mégiscsak továbbörökítette a platóni eredetű sémát. A keményebb 
változat jegyében pedig érveljen maga Nietzsche, az Egy tévedés története című 
nevezetes tanmese szerzője: „Az igazi világot lapátra tettük; miféle világ maradt 
meg? A látszatvilág netán...? De nem! Az igazi világgal a látszatvilágot is felszá-
moltuk!"11 Nietzsche radikális gesztusával eszerint „a két világ hierarchiája, az ér-
zékelhetőé és az intelligibilisé, nem egyszerűen megfordul, hanem egy új hie-
rarchia és egy új értéktételezés nyer megerősítést. [...] maga a hierarchikus 
struktúra átalakítása."12 A „platonizmus megfordításának" radikális változatát to-
vább radikalizálva, azaz levonva az ismeretkritikai belátás nyelvkritikai konzek-
venciáit, ráadásul még mindig Nietzsche egyetértésével,13 azt mondhatjuk: első-
sorban az irodalom (az érzéki metafora) felől válik olvashatóvá a filozófia (az 
érzéken túli fogalom). Sőt csakis az irodalom felől válhat megszelídíthetővé 
Nietzsche filozófiájának Rorty által is emlegetett antijellege. A két valóságot (az 
érzékit és az érzéken túlit) hierarchizáló ellenességből így a játékos valóságsok-
szorozást képviselő másmilyenség lehet. A kizárólagosság lehetségességgé vál-
tozhat. Az egyetlen igaz (világra vonatkozó) kijelentés helyett sok lehetséges 
(világot teremtő) szólam nyerhet teret. S ez a fordulat talán kapcsolatba hoz-
ható a metaforára szűkített retorika „negatív episztemológiai funkciójával".14 

Nietzsche egyszerre filozófiai és szépirodalmi beszédeinek rétegzettsége tehát 
ekképpen sematizálható: 1. Nietzsche valamiről beszél, például a metaforáról; 
2. úgy beszél róla, hogy az egyúttal helytáll érte, azaz metaforikusán; 3 követ-
kezésképpen el is veszi állításainak támadó élét, vagyis a kizáró ellenbeszéd he-
lyett megengedő játékos beszédet folytat, s erre biztatja olvasóit is. Nietzsche 
szövegei tehát radikális értelemben olvashatóvá, (többféleképpen félre-) 
értelmezhetővé teszik magukat. Ami persze azt is jelenti, hogy az egyik legitim 
értelmezés (például Heideggeré)15 szerint Nietzsche éppenséggel valamiféle 
metafizikai ellenbeszédet űzne. Noha én a továbbiakban éppen hogy más lehet-
séges utat járnék be: a Nietzsche-szövegek retorikai olvasatának útját - még-
pedig A tragédia születése kései előszavának, Nietzsche Önkritika-kísérletének 
elemzésével.16 

1 0 RORTY: í. m . 1 1 5 . 
1 1 NIETZSCHE: Bálványok alkonya. (Ford. TANDORI Dezső). Ex-Symposion. Nietzsche-különszám. 

1994. 7. 
, 2 D E R R I D A : i. m. 186-187. 
13 Vö. NIETZSCHE: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. (Ford. TATÁR Sándor.) 
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Kérdés, miféle retorika-fogalommal közelíthetünk eredményesen Nietzsche 
szövegeihez. Talán a legkézenfekvőbb választás, ha a beszédelmélet hagyomá-
nyos kettősségét hívjuk segítségül, miszerint bármiféle nyelvi megnyilatkozás 
egyfelől - az inventio-dispositio tengely elsődleges retorikája értelmében - a 
szerzői szándékot képviselő meggyőzés, másfelől - az elocutio tengely másod-
lagos retorikája értelmében - a részben önelvű tropologikus kidolgozás-kidol-
gozottság párhuzamos tengelyein épül fel. Az utóbbi szövegtengelyt pedig 
immár hangsúlyosan a befogadó működteti - a retorika eszközelvű kommuni-
kációs modelljének (befogadás)esztétikai fordulata jóvoltából. Talán nem vélet-
len, hogy a dekonstrukciós olvasásmódot érvényesítő Paul de Man a maga mar-
káns Nietzsche-elemzéseiben csakis a meggyőzés igazságérdekeltségű retorikája 
ellenében képes megszólaltatni a trópusok többesélyes retorikáját, s ezt olykor 
kénytelen nyíltan is beismerni: „A két funkció közti távolság oly hatalmas, hogy 
csaknem áthidalhatatlan. A két működésmód ennek ellenére ott is képes meg-
lenni egymás mellett, ahol a legkevésbé várnánk."17 Világos beszéd: csakis ott 
lehetséges a dekonstrukció, ahol van is mit dekonstruálni; más szóval csakis azt 
az állítást lehet metaforikusán felforgatni, amelyik fogalmilag-dialektikusan is 
meg kíván győzni. A kettősség tehát felszámolhatatlan: a (filozófiai elkötelezett-
ségű) meggyőzés és a (szépirodalmi igényű) tropológia dinamikus váltógazdál-
kodása folyamatos tovább- és újraolvasásra sarkall. Ami tehát Paul de Man 
Nietzsche-értelmezésében első megközelítésre a meggyőzés tropologikus kriti-
kájának tűnik, az második megközelítésben a tropologikus meggyőzés szándé-
kaként lepleződhet le. Ha Paul de Man Nietzschét olvas, s mi a Nietzschét olva-
só Paul de Mant olvassuk, úgy végső soron újabb Nietzsche-olvasatot ajánlunk 
további újraolvasásra. Én most például az alábbit. Nietzsche retorikai viselkedé-
se kettős gyökerezettségű: egyfelől a filozófiai érdekeltségű ön-felépítés - egyfaj-
ta sulykolás másfelől a metaforikusán kibontakozó ön-leépítés - egyfajta 
csúsz(tat)ás és rétegz(őd)és - adja szövegeinek sajátos ízét, s ebből az összízlet-
ből a hagyományos retorika integratív meggyőzés-funkcióját és a radikális reto-
rika szubverzív tropológiáját egyaránt kiérezzük. A következőkben tehát a meg-
győzés retorikáját és a trópusok retorikáját párhuzamosan érvényesítő, 
jellegzetesen nietzschei hanghordozást úgy tekintem, mint a retorikus szöveg-
esemény dinamikus, azaz fokozatokban megvalósuló eltávolodását a filozófiá-
tól a szépirodalmiság felé, sőt az írástól az olvasás felé - ami ugyanakkor mind-
untalan valamiféle bölcseleti visszaigazolási kényszerről árulkodik. Úgy 
olvasom tehát Nietzsche szövegét, mint valamely filozofikus valóságértelmezés-
sel kacérkodó retorizált fikciót vagy fikciós retorikát. 

Nietzsche egyébként is állandóan a maga teremtette, radikálisan fikciós világ-
ban mozog, minek következtében elmondhatjuk: „Éppenséggel egy talán el-
túlzott filológiai buzgalommal fürkészett kérdés - hogy tudniillik olvasott-e 

17 De MAN: I. iu. 178-179. 
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Nietzsche valaha Kantot vagy Hegelt - is elveszítheti élét, ha meggondoljuk, 
hogy Szókratész, Wagner, Schopenhauer, Kant, Napóleon és mások szerepelte-
tése nem annyira a (filozófia)történeti elemzés céljait szolgálja, mint inkább gon-
dolati és világlátási típusokat jelenít meg a nietzschei diskurzusban, vagyis a lé-
tező személyek nevei nem feltétlenül képviselnek a fikcióhoz képest eltérő 
minőséget."18 S talán nem megyünk túl messzire, ha „a létező személyek nevei" 
mellé odabiggyesztjük Nietzschéét is - mint a filozófus Nietzsche által fikcionált 
figura (trópus) nevét: egy kitüntetett jelentőségű metaforát a nietzschei szöveg-
univerzum pazar metaforasorában, közvetlenül Zarathustra, az emberfeletti em-
ber és Dionüszosz szomszédságában. A nietzschei (retorizált) fikció tehát egy-
felől eltávolodás a filozófia igazságigényétől, azaz a valóság kizárólagos érvényű 
leírásának kényszerétől; de másfelől igényel valamiféle valóságot, hiszen éppen 
annak alternatív leírását adja. Hasonlóképpen, a nietzschei (fikciós) retorika 
egyfelől eltávolodás a filozófia fogalmiságától a szépirodalmi beszéd metafori-
kussága felé, azaz a dialektikusan kifejtett igazságközléstől vagy elsődleges re-
torikától a fikcióra szűkített figuratív vagy másodlagos retorika felé; de másfelől 
mégiscsak igényli az elsődleges retorika kommunikációs modelljét, mint ugró-
deszkát. A meggyőzés elrendező retorikájának ugródeszkáját a trópusok felfor-
gató retorikájához — amely ráadásul nem is annyira az önmagát felépítő Nietz-
sche ugródeszkája, mint inkább a nietzschei önleírást értelmezve leépítő, de 
legalábbis aktívan átrendező olvasóé. S ez az olvasó rendhagyó esetben lehet 
akár az a Nietzsche is, aki történetesen Nietzschét olvas. Nietzsche mint Nietz-
sche-olvasó. Az önmagát felépítő filozófus-Nietzschét leépítő, azaz önmagát fel-
építő olvasó-Nietzsche. S innen csupán egy lépést kell tennünk, hogy eljussunk 
az önmagát újra felépítő olvasó-Nietzschét leépítő, azaz továbbolvasó 
Nietzsche-olvasóig... 

II. Szöveg 

„A tragédia születésének retorikailag tudatosabb olvasata megmutatja, hogy az 
összes tekintélyelvű követelés, mellyel a szöveg fellépni látszik, aláásható a szö-
veg saját kijelentéseinek segítségével. [...] Dionüszosznak az igazság elsődleges 
forrásaként való felértékelése inkább taktikai szükségszerűség, mint szubsztan-
ciális kijelentés."19 Paul de Man olvasatában tehát első látásra „a szöveget az 
Apollón/Dionüszosz dialektika ellentétpárja tartja össze, mely jól elrendezett 
teleológiát tesz lehetővé, hiszen az ontológiai kártyák leosztása kezdettől mani-
pulált". Második megközelítésre viszont már kiviláglik, hogy „A tragédia szüle-
tésének látható narratív átmenetei [az Apollón/Dionüszosz dialektika teleológiá-
jának fokozatai] gyakran merőben formai szimmetriát [valamiféle retorikai 

1 8 SUTYÁK Tibor: Zarathustra - fikció és fordítás. Jelenkor 1 9 9 8 . 7 - 8 . 8 0 5 . 
19 De MAN: i. m. ló i . 
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alakzatot] képeznek, amelynek nincs tematikus súlya".20 Egyszóval Az olvasás 
allegóriái szerzője szerint „itt az ideje, hogy saját teatralitása felől kezdjünk rá-
kérdezni a szöveg nyílt, deklaratív állítására".21 Azaz itt az ideje, hogy rákérdez-
zünk Dionüszoszra mint A tragédia születése központi trópusára, továbbá hogy 
rákérdezzünk Nietzschére mint saját maga teremtményére. Mint olyan szerzőre, 
aki önmagát harsányan retorizált fikcióba ágyazza, s akinek műve eszerint első-
sorban „lebilincselő szónoklat, mely a genetikus narratíva [a tragédia születésé-
ről szóló dionüszoszi mítosz] csáberejét a prédikáció retorikai cinkosságával ele-
gyíti".22 Paul de Man javaslata nyomán esély nyílik arra, hogy Nietzsche korai 
főművét prédikációként vagy szónoklatként, sőt olyan szépirodalomként (reto-
rikus fikcióként) olvassuk, amely esetenként túlnyúlik az oratio retorikai kidol-
gozottságán és tudatosságán, következésképpen olykor felülírja a szerző nyelvi 
kompetenciájával érvényesített filozofikus szándékot. Egyszóval esély nyílik ar-
ra, hogy allegorikusán olvassuk A tragédia születéséi vagy éppen a hozzá csa-
tolt Önkritika-kísérletei. (Amennyiben az allegória [olvasás]alakzatát úgy értel-
mezzük, mint amelyben felszámolhatatlan távolság húzódik az érzéki jelölő és 
az érzéken túli jelölt között.) Mint ahogyan Nietzsche is allegorikusán olvassa 
kései előszavában korai művét. Ha a dekonstrukciós-allegorikus olvasat hajtó-
motorja az a termékeny kettősség, amelyet Paul de Man „egyfelől a nyelv reto-
rikai természetére vonatkozó metanyelvi állítások, másfelől pedig egy olyan 
retorikai gyakorlat között" vél meglátni, „amely kétségbe vonja ezeket az állítá-
sokat", akkor „az olvasás által létrehozott nem-autoritatív másodlagos állításnak 
a textuális autoritás határairól kell szólnia".23 Amennyiben tehát A tragédia szü-
letéséhez csatolt kései előszó valóban a korábbi szöveg elsődleges állításainak 
autoritását vonja kétségbe, mint nem-autoritatív másodlagos állítás, úgy a jelen 
értelmezés - az olvasás allegóriájának jegyében - csakis úgy tud közeledni hoz-
zá, mint nem-autoritatív másodlagos állítás az immár autoritativ elsődleges 
állításhoz... 

A kiszemelt Nietzsche-szöveg kétszeres függésbe ágyazódik: egyfelől beszéd-
helyzetét- „önkritika-kísérlet" - , másfelől kontextusát- „késői előszó (vagy utó-
szó)" - tekintve. Kezdjük az előbbivel. Nietzsche 1886-ban - a visszatekintés tár-
gyiasító távlatából - párhuzamosan beszél (olykor egyes szám harmadik 
személyben) hetvenes évekbeli önmagáról és akkori művéről: „Miközben a 
wörthi csata döreje végigmorajlott Európa fölött, a töprengő és a talányok barát-
ja, akinek az jutott, hogy e könyv szülőatyja legyen, ott ült..." (5.) (Kiemelés -
B. S.) A tragédia születése: „kérdéses könyv" (5.); „különös és nehezen megkö-
zelíthető könyv" (5.); olyan „könyv, amelyben ifjonti merészségem és gyanakvá-
som akkor elszabadult - micsoda lehetetlen könyv" (7.); „lehetetlen könyvnek 

20 I. m. 116-117. 
2 11. m. 129. 
221. m. 130. 
2 31. m. 136-137. 
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látom ma már - értem ezen, hogy rosszul van megírva, esetlenül, kínosan, ké-
pekben és képzavarokban tobzódón, érzelmesen, helyenként feminin mód [fe-
mininisch] elédesítve, a tempója egyenetlen, hiányzik belőle a logikai tisztaság-
ra törés..." (9.) A kritikusan távolságtartó beszédben Nietzsche egyszerre 
eltaszítja és visszafogadja korai művét és akkori önmagát. Ám a kissé túljátszott 
önkritika valójában mások (a távolságtartóan megjelenített könyv, annak kortárs 
főszereplői, vagyis - Szókratészen és Euripidészen túl - akkori önmaga, Wagner, 
és mértékkel Schopenhauer) retorikus kritikája. Vagyis miközben Nietzsche újra-
értelmezi művét, valójában ugyanazt mondja. Ugyanazt, csak éppen magasabb 
színvonalon, önerőből, mostani önmagára, önmaga „nagy stílusára" támaszkod-
va. A Zarathustra költője ekként sóhajt fel: „Milyen kár, hogy akkori mondani-
valómat nem mertem költőként elmondani..." (10.) (Kiemelések - B. S.) Vagy: 
„Mennyire sajnálom ma, hogy akkor még nem volt meg a bátorságom (vagy ta-
lán a szerénységem?) ahhoz, hogy minden tekintetben egyéni nézeteimhez és 
vakmerőségemhez egyéni nyelvet is engedélyezzek magamnak..." (16.) (Kieme-
lések - B. S.) „Akkor" és most, „mondandó" és „költészet", „egyéni nézetek" és 
„egyéni nyelv" - a korai mű és a kései előszó közötti időbeli távolság metaforiku-
sán átváltható a két szöveg minőségi különbségére: a dionüszoszi költészetet mí-
melő filozófiai nyelv (amely legjobb esetben is csak „képekben és képzavarok-
ban tobzódó", „feminin mód" megírt szöveg lehet) és a valódi dionüszoszi 
költészet (amelynek legékesebb példája a Zarathustra) közötti különbségre. 

A tragédia születése szerzője „vesződségesen schopenhaueri és kanti formu-
lákkal" próbált „kifejezni idegen és új értékítéleteket, melyek pedig Kant és 
Schopenhauer szellemével, miként az ízlésükkel is, homlokegyenest ellentéte-
sek". (16.) Az Önkritika-kísérlet szerzője viszont a költészet jegyében immár 
búcsút int a kortárs (kritikai, romantikus, idealista...) filozófiának, egyáltalán 
bármiféle filozófiának, s nem igazán tudja komolyan venni saját korábbi meglá-
tásait sem, például az ilyeneket: „Idézzük itt eszünkbe, hogy a német filozófia 
ugyané forrásból kiáradó szelleme, Kant és Schopenhauer révén miként mért 
halálos csapást a tudományos szókratizmus elégedett életörömére..." (163.) Míg 
korábban Nietzsche úgy vélte, hogy Kant és Schopenhauer, egyáltalán az újabb 
„német filozófia" révén megtörténhet az „átcsapás" az „optimista megismerés-
vágyból" a „tragikus rezignációba és művészetszükségletbe" (127.); addig most 
a („női", azaz befogadásesztétikát képviselő) két filozófus radikálisan kevésnek 
bizonyul a („férfi", azaz alkotásesztétikát hangoztató) költő-filozófus Zarathustra 
szemében, ahogyan azt például A morál genealógiájához című kései Nietzsche-
műben is olvashatjuk.24 Az önkritika ezeken a pontokon nyílt kritikaként leple-
ződik le, amelynek tehát csupán egyik áldozata - Kant, Schopenhauer, Wagner 
és mások mellett! — a tárgyiasítva eltávolított hetvenes évekbeli Nietzsche („aki-
nek az jutott, hogy e [kérdéses] könyv szülőatyja legyen"); tulajdonképpeni cél-

2 4 NIETZSCHE: Adalékok a morál genealógiájához. (Ford. ROMUÁNYI T Ö R Ö K Gábor.) Budapest, 
1996. 122-128. 
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ja viszont, hogy végre „annak a dionüszoszi szörnyetegnek a szavával szóljon, 
kinek neve Zarathustra". (20.) A korai művet, de leginkább a korai mű kitünte-
tett szereplőit ostorozó kritika valójában állítás: a költő Zarathustra művészi ön-
megnyilatkozása. Ahhoz, hogy Nietzsche-Zarathustra megszólaljon, előbb 
Nietzschének el kell játszania az önkritikát, így például az önmagát, korábbi ön-
magát játékosan-parodisztikusan megszólító zárófejezetben: „— No de uram, ha 
van a világon romantika, ugyan mi egyéb az, ha nem az ön könyve?..." (18.) 
Azonban a megjátszott önkritikái áttételek valójában az önállítás retorikai alak-
zatai. Miközben Nietzsche korábbi önmagát, önmaga korábbi nézeteit kritiku-
san árnyalja, valójában mostani önmagát, önmaga mostani nézeteit reprezentál-
ja. S így a kritikus önleírás után, vagyis a negyedik fejezettől kezdve egészen a 
befejező hetedik fejezetig egyre inkább a téma nyomatékosító újraírása nyer te-
ret. Míg tehát egyfelől - az egykori Tragédia-könyv felől - jelentésbővítésről, 
-rétegzésről és -csúsztatásról van szó, addig másfelől - az abszolút jelen idejű 
Zarathustra felől - inkább a sulykolást érzékeljük. Más szóval Nietzsche újfent 
a trópusok szubverzív retorikája és a meggyőzés integratív retorikája kettőssé-
gében mozog. 

Az Önkritika-kísérlet kontextusát tekintve egy főszöveghez csatolt kiegészítő 
szöveg, mégpedig sajátos műfajban: „kései előszó vagy (utószó)". Nietzsche itt 
pályafutása látványos végső stádiumából nyúl vissza pályafutása nem kevésbé 
látványos nyitányához. Egyszerre utal hátra — ezért írhat csakis utószót - és elő-
re - ezért nevezheti az utószót előszónak. Gesztusa azt sugallja, hogy A tragé-
dia születése egyúttal szimbolikusan az 1880-as években virágba, sőt gyümölcs-
be boruló életmű születését is jelenti. Mintegy előszava annak. S ezt csak utólag, 
a végeredmény felől láthatjuk. Nietzsche tehát kénytelen utólag megírni a félhi-
vatalos előszót. Hiszen a hivatalos előszót már 1871-ben megírta, ráadásul Wag-
nernek ajánlva. Következésképpen az új kísérőszöveg műfaja nem csupán „ön-
kritika-kísérlet", hanem burkolt kritika a korai előszó címzettje felé. Miként a 
kísérőszöveg műfajmegjelölésében, úgy a főszöveg címadásában is sajátos ket-
tősségre figyelhetünk fel. Az 1872-ben megjelent mű teljes címe: A tragédia szü-
letése a zene szelleméből, míg az 1886-os előszó szerzője így módosít: A tragé-
dia születése avagy görögség és pesszimizmus. A cím módosításában - és nem 
lecserélésében! (hiszen Nietzsche gondolkodásmódja sem átminősül, inkább 
mélyül, rétegződik, retorikus variációk formájában újra- és újra átrendeződik) -
rejlő szemléleti változásról a keletkezése korában korszerűtlennek bizonyuló 
szöveg egyik posztumusz olvasója ekként vélekedik: ,,[A] teljes, nem teljesen új 
cím az írás alapvetően legalábbis kétféle olvasására ad intést; megrestellve, 
ugyanakkor megőrizve a könyv »képekben tomboló« voltát, mibenlétét, ele ki-
vágva belőle, szóval a címből, egy fölfele mutató és - éppen így - félig-meddig 
katakrézist előidéző tagot."25 Tudniillik a „szellem" fogalmát, amely a csakis esz-

2 5 S Z A B Ó Csaba: Egy -uma- bakugrásai. In: KUKLA Krisztián, SUTYÁK Tibor (szerk.): Kitolási sza-
kasz. Fiatal filozófusok antológiája. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 47. 
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tétikai (érzéki) jelenségként igazolható világ metafizikai (érzéken túli) megha-
misításának veszélyét hordozza - legalábbis a „megfordított platonizmus" radi-
kális változata, vagyis a korai remekművet újraolvasó kései Nietzsche szemé-
ben. A címadásban megfigyelt nyelvi-szemléleti módosulás a főszereplő 
nevében is tetten érhető: Dionysusból Dionüszosz lesz. (A magyar fordításban 
ez a változás nem jelenik meg.) Míg tehát „Dionüszosz itt még »Dionysias«, mint 
bemutatott maszkjai: »OedipMs, Prometheus« stb. - később, az önkritikában is, 
már »Dionysos«: mondhatni, individualizálódik, az egykor, vagy így, széttépett 
részekre-oszthatatlanná válik, avagy más deklinációja lesz, és immár kevéssé 
belátható, minek a paradigmája, egyáltalán paradigma-e..."26 Ha paradigma, 
akkor csakis a metaforikus névadás paradigmája. A metaforikus nyelvhasználat 
paradigmája. Az önmagát metaforikusán újra- és újraolvasó Nietzsche-életmű 
paradigmája. Az egyszerre író és olvasó Nietzsche allegóriájának paradigmája. 
Az allegorikus olvasás paradigmája. Az olvasás mint olyan paradigmája. 

Nietzsche úgy olvassa újra saját korábbi művét, hogy tisztában van gesztusa 
utólagosságával, posztumusz voltával. „Csak a holnapután illik hozzám"27 -
mondja például saját utólagosság-érzetéről Az Antikrisztus korántsem posztu-
musz előszavában. S hogy mit jelenthet a holnaputánra spekuláló jelenlét szóla-
mának a tegnap? „A múlt mondása mindig jövendőmondás: csakis mint a jövő 
látója, mint a jelen tudója vagytok képesek értelmezni."28 A múltra irányuló kor-
szerűtlen pillantás, amely ugyanakkor a jövő posztumusz záloga, a „jelen leg-
magasztosabb erejéről"29 tesz tanúbizonyságot, a mindenkori szövegtörténés 
jelenéről. Ráadásul a szöveg megtörténésének jelene egyúttal alapvető her-
meneutikai problémát is hordoz: noha egyfelől „a görög világ már a múlté",30 

másfelől mégiscsak „a görögökön tanulhatjuk meg [igazán] azt, amit mi magunk 
[is] tapasztalunk".31 A klasszikus és a modern világ ugyan egymáshoz mérhető, 
sőt mérendő, ám nem házasítható össze, az Önkritika-kísérlet szerzőjének ön-
kritikus szavaival: „Ám akad ennél sokkal rosszabb is a könyvben [...] mégpe-
dig az, hogy a grandiózus görög problémát, úgy, amiként az kibomlott előttem, 
a legmodernebb dolgok belekeverésével voltaképpen tönkretettem!"(17.) A gö-
rögség lényege nem tévesztendő össze „a mai német [wagneri] zenével", amely 
nem egyéb, mint „keresztül-kasul romantika". (17.) A görögség és a romantika 
között megnyíló hermeneutikai szakadék, úgy tűnik, áthidalhatatlan. Követke-
zésképpen, ha a romantikus korban mégiscsak valami olyasmi születik, ami 
megfelel a klasszikus mércének, akkor az saját jelenében - korszerűtlennek bi-
zonyul. Értéke: eleve posztumusz volta. 

2 6 1 . M . 4 9 . 
2 7 K S A 6 . 1 6 7 . 
2 8 K S A 7 . 6 7 6 . 
2 9 K S A 1 . 2 9 3 -
3 0 K S A 7 . 3 2 2 . 
3 1 K S A 7 . 3 7 2 . 
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A keletkezése korában korszerűtlennek bizonyuló Dionüszosz-könyv - egy-
fajta „korszerűtlen elmélkedés" - csupán az utókor szemében, posztumusz vol-
tában válhat értelmezhetővé. Nietzsche szövege azért korszerűtlen, mert csakis 
posztumuszként közelíthető meg. Eleve igényli az időbeli távolságot. S így ké-
zenfekvő tárgya a távolságtartó allegorikus olvasatnak. Például Nietzsche saját 
ön-(újra)olvasatának. Vagy mondjuk, annak az olvasatnak, amely az önmagát 
újra- és újraolvasó Nietzsche-életmű időbeli kibontakozását mint az olvasás al-
legóriáját olvassa. S ebben az olvasás-genealógiában (a genealógia olvasásában) 
a korai munka főszereplője, Dionüszosz minduntalan felbukkan. Az 1889-es 
Bálványok alkonyában például ekképpen: „A tragédia születése volt első mű-
vem minden érték átértékelésére: ezzel ismét visszaállok a talajra, melyből aka-
rásom, képességem növekszik - én, Dionüszosz filozófus legutolsó tanítványa 
[Jünger; Tandori Dezső fordításában: apostola], én, az örök visszatérés tanítója 
[Lehrer],. ,"32 (Kiemelések - B. S.) Míg korábban Nietzsche tanul Dionüszosztól, 
addig most Nietzsche tanítja az örök visszatérés eszméjét. Úgy is mondhatjuk, 
hogy a tanulás és a tanitás metaforái - amelyekben Dionüszosz újra és újra visz-
szatér, amelyekben tehát Dionüszosz „örök visszatérését" tapasztalhatjuk - fog-
ják abroncsba az életművet. Az életművet, amelynek gazdája az egyszerre tanu-
ló és tanító Nietzsche, aki tehát, amit tanul, azon nyomban tanítja is. Amit 
Nietzsche Dionüszosztól tanul, azt tanítja Nietzschének; s amit Nietzsche az 
örök visszatérésről tanít, azt valójában Nietzschétől tanulja. Nietzschének tehát 
metaforikus segítőtársra (Dionüszoszra) van szüksége ahhoz, hogy a tanulás-ta-
nítás tengely mentén kibontakoztassa tanítását (az „örök visszatérésről") — to-
vábbá, hogy kigyakorolja jellegzetes tanítói hanghordozását („nagy stílusát"). 
E „nagy stílus" alaposabb szemügyre vételére vállalkoznék a továbbiakban - a 
kései előszó ötödik fejezetének (13—16.) retorikai elemzésével. 

III. Olvasás 

„Már a Richard Wagnerhez írt előszóban a művészet - és nem a morál - szere-
pel az ember voltaképpeni metafizikai tevékenységeként..." Nietzsche a nyitó-
mondattal felfüggeszti a korai munka és a kései önkritika különbségét. 
Amennyiben „már" a hivatalos előszóban is fellelhető az eszme, amely a nem hi-
vatalos előszó sajátja, nevezetesen Nietzsche genealogikusan kibomló, variálva 
vissza- és visszatérő „tanítása", „célzatos tétele", miszerint „a világ létezése csak-
is esztétikai jelenségként igazolf. A fejezet tehát nem is annyira az önkritika 
gyakorlásának, mint inkább a nyomatékosító önmegjelenítésnek a terepe. Lehe-
tőség arra, hogy Nietzsche önkritikának álcázott tanító szónoklatot intézzen az 
olvasóhoz. 

3 2 NIETZSCHE: Bálványok alkonya. 3 4 . ; K S A 6 . 1 6 0 . 
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A világ mint esztétikai fenomén azonban jelen esetben - úgy tűnik — a „meg-
fordított platonizmus" puhább, mert szembeállító, változatának jegyében igazo-
lódik; ami egyfelől a filozófus Nietzsche militáns (antimetafizikus) szemléletéről, 
másfelől egyfajta fogalmazási-nyelvi kényszerről árulkodik: nehéz úgy elgon-
dolni valamit, sőt beszélni valamiről, ami éppenséggel egy másvalaminek a 
megfordítása, hogy közben ne ennek a másvalaminek a fényében, ne vele 
szembeállítva tegyük megragadhatóvá azt. A kettősség tehát fennáll, csak éppen 
most nem az érzéken túli igazság, hanem az érzéki jelenség a kiindulópont. Az 
érzéki jelenség viszont nem radikális értelemben vett látszat, egyfajta önelvű 
szimulakrum, hanem valaminek a (hegeli értelemben vett) látszása, olyasmi te-
hát, aminek „hátterében" valamely „mögöttes értelem", valamely „művész-isten" 
rejtekezik. A morál-metafizika kíméletlen bírálója - a gondolkodási és fogalma-
zási kényszer nyomán — kénytelen metafizikusán gondolkodni és fogalmazni, 
azaz kénytelen a művészetről mint „metafizikai vigaszról", mint „metafizikai te-
vékenységről" beszélni. 

Ámbár a szembeállító - noha megfordított - kettős látás esetenként úgy ren-
dezi párba az ellentéteket, hogy egyúttal ki is békíti őket egymással; például ak-
kor, amikor „egy semmi morális megfontolást nem ismerő művész-istenről" van 
szó, aki „mind az építésben, mind г rombolásban, a jóban éppúgy, miként a 
rosszban is csak a saját örömének és teremtő önkényének akar a tudatára ébred-
ni". (Kiemelések - B. S.) Nietzsche ezeken a pontokon nem egymásnak ellent-
mondó fogalmakkal, hanem egymást dinamikusan oda-vissza értelmező meta-
forákkal dolgozik. Túl a morális értelemben vett jón és rosszon. Azaz: túl a „jó" 
és a „rossz" morálisan rögzült fogalmain. Következésképpen innen a „jó" és a 
„rossz" mozgékony-mozgatható metaforáin. Nietzsche metaforikus csúsztatá-
sokkal, párhuzamokkal és ismétlésekkel tompítja a fogalmi természetű ellenté-
teket. Rendre átértelmezi a fogalmak hagyományosan - s főként a morál-meta-
fizika hagyománya által - beágyazott jelentését, például a megváltásét: „A világ, 
isten pillanatról pillanatra elért megváltása..." De hogy mit is jelenthet (most, 
ebben a pillanatban, a szövegtörténés e pontján) a megváltás fogalma, azt Nietz-
sche nem definiálja, lévén nem is fogalomként, hanem metaforaként használja. 
Következésképpen csakis metaforikusán, azaz újabb metaforák segítségével te-
heti, no nem megfoghatóvá, csupán megközelíthetővé: „A világ, isten pillanat-
ról pillanatra elért megváltása, a világ mint az örökkön változó, örökkön új lá-
tomása e legszenvedőbb, legellentmondásosabb, e legnagyobb ellentéteket 
hordozó lénynek, aki csak a látszatban találhat rá a megváltásra..." (Kiemelések 
- B. S.) A „megváltás" és a „látomás" között metaforikus helyettesítésen alapuló 
viszony tapintható ki, amely ugyanakkor metonimikusan is árnyalódik, ameny-
nyiben a „megváltás" egy olyan lénynek a „látomása", aki maga is „megváltásra" 
szorul. A metaforák száma a végtelenségig szaporítható, és Nietzsche nem is fu-
karkodik ez ügyben. Akárcsak az a „művész-isten", aki „a saját örömének és te-
remtő önkényének akar a tudatára ébredni, aki, világokat teremtve, csak a bő-
ség és a fölösleg nyomorától, a benne feszülő ellentétek kínjától szabadul meg". 
(Kiemelés - B. S.) A „világok" metafora többes száma nem csupán két világra 
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utal, hanem sokra. Miként nem is csupán két világ létezik - az érzéki látszatoké 
és az érzéken túli ideáké - , hanem sok, a fikciós valóságsokszorozódás jóvoltá-
ból. S miként nem is csupán két metafora van - amelyek fogalmi szigorral meg-
feleltethetők egymásnak - , hanem sok, amelyek játékosan gerjesztik és tovább-
szaporítják magukat. 

A kései előszóban a korábban még „a fogalmakba foglalt dionüszoszi bölcses-
ség" (164.) művelőjének nevezett Schopenhauer immár (noha) ki nem fejtett 
(de) negatív kontextusba kerül - természetesen ugyanazon „dionüszoszi böl-
csesség" fényében, amelyre „már jó előre legzordonabb átkait és mennyköveit 
szórni [Schopenhauer] sosem fáradt el", s amely „magát a morált is a jelenségek 
világában merészeli elhelyezni [...] az olyan »csalódások«, illúziók közé [az ere-
deti szövegben itt csak egy szó áll: »Täuschungen«], mint a látszat, a kényszer-
képzet, a tévedés, értelmezés, elrendezés, művészet". A világ mint akarat és 
képzet szerzőjének nietzschei negatív beállítása arra jó, hogy lehetővé tegye a 
szöveg tiszta pozitivitását, a dionüszoszi szemlélet retorikus önképviseletét, a 
„jelenség" fogalom metaforikus feldúsítását. Noha az idézett szövegrészlet filo-
zófiai értelemben a szembeállító kettősségre épül - schopenhaueri „képzet" ver-
sus nietzschei „jelenség" - , retorikailag mégsem a kettő, hanem a sok dominál. 
Míg Nietzsche filozofikus szándékát inkább a „megfordított platonizmus" pu-
hábbik, mert szembeállító, változata képviseli; addig stílusának (s e stílus olva-
sásának) alapjául a keményebb változat szolgál, amely a - hol pusztán sulyko-
ló-mélyítő, hol pedig árnyaló-rétegező - metaforák sokaságában oldja fel a 
fogalmi-szemléleti kettősségeket. Az „idealista terminus technicus értelmében 
vett" schopenhaueri „»jelenségekkel«" szembeállított nietzschei „illúziók" meta-
forikus felsokszorozódása során eltűnik az óvatoskodó idézőjel - miként eltűnik 
a viszonyító fogalom, az „idealista terminus technicus" is. Ami marad: az értel-
mi meggyőzés helyett az öntörvényű szövegjáték, a „fogalmakba foglalt dionü-
szoszi bölcsesség" helyett a metaforikus dionüszoszi költészet. „Schopenhauer 
mint nevelő" helyett Nietzsche mint „Dionüszosz filozófus legutolsó tanítványa", 
mint „az örök visszatérés tanítója". Nietzsche, aki valójában - azazhogy metafo-
rikus létmódú segítőtársát, Dionüszoszt leszámítva - senki mástól nem tanulhat, 
csak saját magától, és aki senki mást nem taníthat, csak saját magát. 

„E morálellenes hajlam mélységét talán azon az óvatos és ellenséges hallgatá-
son lehet a legjobban lemérni, amivel az egész könyv a kereszténységet illeti — 
a kereszténységet, a morális téma e legtávolabbra elcsapongó figurációját, 
ami..." Noha ez a hallgatás már eleve igencsak beszédes hallgatás volt A tragé-
dia születésében, most viszont, az Önkritika-kísérletben egyenesen kifejtett sza-
pulás: metaforákban tobzódó vádbeszéd, a genus iudiciale retorikai osztályába 
tartozó accusatio. Nietzsche a kereszténység morális eszméjét esztétikai feno-
ménként, „figurádéként" láttatja, amely története során „csak álruhába bújt, csak 
rejtőzködött, csak felcicomázta magát". A kereszténység szemléleti negativitása 
ezen a ponton jelentős szövegbéli pozitivitássá fordul át - a (még mindig) nega-
tív jelentésű, ám (ugyanakkor) pozitív stiláris töltésű metaforahalmozásban, 
ahol a kereszténység nem más, mint „a »világgal« szemben táplált gyűlölet, az 
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érzelmekre-indulatokra szórt átok, a szépségtől és az érzékitől való félelem, a 
túlvilág [az eredeti szövegben itt határozatlan névelő áll: ein Jenseits], amit azért 
eszeltek ki, hogy e földi világot még jobban rágalmazhassák..." A szemelvénye-
zett metaforasor utolsó, ráadásul kettős szerkezetű tagjában („egy túlvilág" -
„e földi világ") a határozatlan névelővel ellátott morális eszme, az „egy túlvilág" 
esztétikai fenoménként, az egyetlen „földi világra" vonatkozó sok lehetséges fik-
ció egyikeként tűnik fel. Nietzsche tehát a kereszténységről nem ellenségesen 
hallgat, hanem ellenségesen beszél - miközben óhatatlanul metaforaként, „fi-
gurációként" kezeli; következésképpen mi sem tudjuk nem metaforaként olvas-
ni a „kereszténység" szót, annak megannyi szinonimájával együtt. Amilyen mér-
tékben Nietzsche retorikusán feldúsítja indulata tárgyát, a kereszténységet, 
olyan mértékben kínálja fel az olvasónak a szabadságot, hogy a maga ízlése, sőt 
világszemlélete szerint értelmezze a kereszténység metaforáját - ha tetszik a 
szerző szándéka nyomán, ám ha tetszik, éppen ellenkezőleg. A nietzschei stílus 
(ha akart, ha akaratlan, de) szubverzív retorikája olykor az olvasás integratív re-
torikáját provokálja. S lehet, hogy esetenként éppen ez volna a valóban radiká-
lis olvasat: nemet mondani az írás felforgató retorikájának, amely egy idő után -
a metaforahalmozás repetitív karakterének köszönhetően - úgyis visszakanya-
rodik a meggyőzés elrendező retorikájához. Az olvasó a szöveg metaforikussá-
ga mentén, ha úgy kívánja, megszelídítheti Nietzsche militáns ellenbeszédét, 
például radikális kereszténység-kritikáját. Úgy is mondhatjuk: a kereszténység 
ellen intézett Nietzsche-szólamok nem értelmezhetők egy az egyben a keresz-
ténység ellen intézett Nietzsche-szólamokként, lévén - ha úgy vesszük - tisztá-
zatlan, mit is ért Nietzsche a kereszténységen, azaz tisztázandó, mit is értsen az 
olvasó a kereszténységen, mit is kezdjen az olvasó a kereszténység metaforájá-
val. Az olvasó egyik lehetséges választása például - ha továbbolvas. 

„A kereszténység, lényege szerint és alapvetően, kezdettől az életnek az élet 
iránti undora, az életnek az élettől való elkedvetlenedése volt, ami egy »másik« 
vagy egy »jobb« életbe vetett hitével csak álruhába bújt..." Az előző bekezdés-
ben szemelvényezett retorikus játékot felvezető gondolat olyan bölcseleti 
gyökerezettségű kijelentés, amely ugyanakkor az élet fogalmának jelentésszóró-
dásáról, pontosabban megháromszorozódásáról árulkodik, s így alapvetően me-
taforikus természetű szövegeseményként lepleződik le. Az egyetlen fogalomból 
kibomló három metafora: 1. a hétköznapi értelemben vett értéktelen élet, amely 
undorral tekint a nietzschei életre (miként az is őrá); 2. a nietzschei értelemben 
vett értékes élet, amely undorral tekint a hétköznapi életre (miként az is őrá); és 
3. a nem-nietzschei, azaz morális-keresztény értelemben vett értéktelen élet, 
amelynek Nietzsche szemében, noha undorral tekint rá (miként az is őrá), még-
iscsak van értéke, nevezetesen fikciós helyi értéke, hiszen csak „egy »másik«" 
élet a többihez képest, más szóval csak „egy" perspektivikus világleírás a sok le-
hetséges közül. Nietzschénél a reflektálatlan életfelfogás (élet 1) a szembeállító 
reflexió során eltörlődik, s ami továbbörökítve mégiscsak marad: az életes élet 
(élet 2) és a morális élet (élet 3) alapdualizmusa, pontosabban a platóni kettős 
látás „megfordított" változata. Radikálisan olvasva viszont még a fordított előjelű 
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dualizmus is felszámolódik, hiszen „az élet, az valami esszenciálisán nem morá-
lis". (Kiemelés - B. S.) A „nem morális" és az „esszenciálisán nem morális" élet-
felfogás között nagyjából ugyanaz a különbség, mint a „platonizmus megfordí-
tása" és a „platonizmus eltörlése" között. Ilyesféle különbséget tesz Nietzsche 
például akkor is, amikor egyik ez idő tájt keletkezett munkájában a maga „amo-
rális [unmoralische] vagy legalábbis immorális "A. priorijáról«" beszél.33 (Kieme-
lések - B. S.) A Bálványok alkonyának korábban idézett szavait továbbfűzve: 
Nietzsche nem csupán a (morális) platonizmust, hanem az (antimorális) antipla-
tonizmust is lapátra tette. Ámde a lapátnyél mégiscsak az ő kezében van. S fel-
tehetőleg másnak is éppúgy lehet lapátja, mint neki. S vajon így ő végül kinek a 
lapátjára kerül?... 

Nietzsche mindenesetre a saját lapátjára tette az élet morális felfogását, ame-
lyet végül a kiszemelt fejezet befejező soraiban a nyomatékosító figura etymo-
logicával koronázott metaforaláncba fullaszt: „Maga a morál hát - hogy is? nem 
az »élettagadás akarása«-e a morál, a megsemmisülés titkos ösztöne, valamilyen 
hanyatlás-, redukciós-, rágalmazásprincípium, a vég kezdete? Következésképp 
tehát a veszedelmek veszedelme [die Gefahr der Gefahren]?..." Ugyanezzel a 
figura etymologicáva\ fejezi be egyébként Nietzsche a majd' egy évvel későbbi, 
A morál genealógiájához című munkájához írt előszó hatodik fejezetének 
metaforikusán felbuzgó szitokáradatát, amelynek célpontja mi más is volna, 
mint - a morál: „...így tehát éppen a morál volna a veszedelmek veszedelme?... 
[So dass gerade die Moral die Gefahr der Gefahren wäre?.. .J"}4 A metaforikus 
fokozás (amplificatio) mindkét esetben a morálellenes életfelfogás szolgálatába 
szegődött retorikus sulykolás eszközének bizonyul. Nietzsche tehát továbbra is 
ellenbeszédet folytat a meggyőzés integratív retorikájának jegyében - ráadásul 
igénybe veszi a trópusok retorikáját is, de úgy, hogy megzabolázza annak szub-
verzív potenciáját, vagy legalábbis megpróbálja szabályozni. Megpróbálja kéz-
ben tartani filozofikus elkötelezettségű szövegét, szövege megannyi érzéki ele-
mét. A szöveg érzéki látszata, retorikus fátyla mögött ott működik a szerző 
meggyőződése, teóriája. Kérdés, mi izgatja inkább az olvasót, a sejtelmes szö-
vegfátyol vagy a mögöttes pőre eszme. No de nézzük, mit mondott már koráb-
ban A tragédia születése szerzője: „Ha mármost az igazság leleplezése során a 
művész elbűvölt tekintete az igazságot a leleplezése után is elburkoló leplekre 
tapad [was auch jetzt, nach der Enthüllung, noch Hülle bleibt], a teoretikus em-
bert csakis a lehulló lepel gyönyörködteti, s legnagyobb kéjének, kielégülé-
sének tárgya, ha a lecsupaszítás sikeres műveletét ő maga végezheti el." 
(122-123.) 

Ha nem a „teoretikus ember" álláspontján vagyunk, hanem a „művész elbű-
völt tekintetéhez" hasonlóan tekintünk Nietzsche szövegére, akkor nem pillant-
hatunk bűntelenül a metaforák fátyla mögé. Nietzsche retorikája ugyanis - mi-

3 3 N I E T Z S C H E : Adalékoka morál genealógiájához. 10. 
3 41. m . 15., KSA 5. 253. 
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ként Nietzsche szerint a világ - csakis esztétikai jelenségként igazolható. S az 
esztétikai igazolást hangsúlyosan nem az ilyesféle áttetszően duális geometriá-
jú kijelentések nyújtják (hogy tovább olvassuk az imént félbehagyott gondola-
tot): „A morál ellen fordult tehát akkoriban e kérdéses könyvvel az ösztönöm 
mint az életösztön szószólója, és rátalált az élet valamely alapvetően ellentétes 
tanítására és értékelésmódjára [eine grundsätzliche Gegenlehre und Gegen-
werthung des Lebens], amely tisztán artisztikus, amely keresztényellenes..." (Rá-
adásul az árulkodó kurziválások magától a szerzőtől származnak!) A Nietzsche-
szöveg esztétikai igazolásának esélye valójában nem a militáns ellenbeszéd 
sulykoló retorikája mentén, hanem az ehhez hasonló mondatokban keresendő 
(hogy még tovább olvassuk, most már egészen a fejezet végéig, a másodszor fél-
behagyott gondolatot): „Milyen nevet adjak neki? Mint filológus és a szavak em-
bere, nem minden szabadosság nélkül - mert ki ismerné az Antikrisztus igazi ne-
vét? - , elkereszteltem egy görög isten nevére: úgy hívtam, hogy dionüszoszi." 
A névadás lehetetlensége átfordul a metafora-alkotás kényszerébe. Mivel az el-
lenistenség, az Antikrisztus igazi nevét nem ismerjük, sokféleképpen szólíthat-
juk meg, sokféleképpen hozhatjuk (szöveg)játékba, teszem azt, „egy" névvel, 
„egy görög isten nevével". De ez már nem démonidézés vagy -űzés lenne, ha-
nem a démon metaforikus megszelídítése. Amennyiben az ellenistenség való-
ban megnevezhetetlen. Továbbá láthatatlan, hiszen örökké fátyolba burkoló-
dzik. (Talán éppúgy, mint a hagyományos istenség, s ebben az [esztétikai] 
értelemben tényleg nincs a kettő között lényegi különbség.) Következésképpen 
csakis leplezett voltában: esztétikailag igazolható. Másképpen mondva: csakis 
metaforikusán, „egy görög isten nevével" szólítható meg. S ezen a ponton talán 
megkockáztathatjuk: Nietzschénél nem is annyira a metafora-alkotás célja, mint 
inkább a metafora-alkotás kalandja számít. Legalábbis akkor, ha nem a „teore-
tikus ember" mohóságával olvassuk a szövegeit. Ha Nietzsche szövegeit olvas-
va is komolyan vesszük mindazt, amit tőle tanultunk. Ha Nietzsche tanítványa-
ként nem kíméljük őt, a mestert sem. Ha rávilágítunk ellenbeszédének 
tarthatatlanságára. Ha éppen az ő nyomán radikalizáljuk az esetenként kevésbé 
radikális, mert a kettős látást továbbra is érvényesítő „megfordított platoniz-
must". Ha szövege szemléleti hozamát kívánjuk érvényesíteni szövege retorikai 
olvasatában. 

Nietzschétől végső soron az olvasás szigorát tanulhatjuk. Azaz tisztába jöhe-
tünk a szigorú értelemben vett olvasás tétjével. Azaz figyelemmel kísérhetjük az 
olvasónak kiszolgáltatott szerző végzetét. Mi több, szembesülhetünk az olvasa-
tának kiszolgáltatott olvasó esetévél. Most éppen a Nietzschét olvasó Nietzsche 
esetével. Nietzsche esetével, aki úgy tanítja Nietzschét, hogy közben tanul Nietz-
schétől: „...én, Dionüszosz filozófus legutolsó tanítványa, én, az örök vissza-
térés tanítója..." 



Richard Aczel 

HEIDEGGER, FORDÍTÁS, GONDOLKODÁS* 

An die Stimme des Freundes. 
And in my voice most welcome shall you he. 

A fordítás, miként a költő mondja, a hallgatás egy formája. Az, hogy meghall-
ható-e, fontosabb kérdés annál, mint hogy elmondható-e. A fordítás a hívás 
meghallása. A fordítás „átvitelnek" mondja magát, ám amit a fordítás átvisz, az 
nem a szó, hanem az az illető, aki meghallja a hívást. A fordításra hívó szó meg-
hallása azt jelenti, hogy átvisznek bennünket a visszatérés rejtélyes értelmében. 
„Vom Ruf getroffen wird, wer zurückgeholt sein will", írja Martin Heidegger a 
Sein und Zezfban. Eléri a hívás azt, akit visszavinnének. Maguk ezek a gondola-
tok is fordítás után kiáltanak, s jelen előadás célja, hogy visszavezesse őket arra 
a területre, ahol a következő húsz percet tölteni fogjuk: Heideggernek a fordí-
tást érintő gondolatai körében. 

„Sage mir was du vom Übersetzen hältst — mondja Heidegger Hölderlin Der 
Ister\éxő\ tartott előadásában - und ich sage dir, wer du bist" („Mondd meg, mit 
gondolsz a fordításról, és én megmondom, ki vagy").** Amint arra ennek a köz-
mondásszerű kijelentésnek a retorikai visszhangjai is utalnak, a fordítás gondo-
lata központi helyet foglal el Heidegger gondolkodásában. Ez különösen az 
1942-1956 közötti időszakra érvényes, amikor a fordítás kérdései ismételten elő-
kerülnek olyan freiburgi előadásokban, mint a Hölderlins Hymne „Der Ister" 
(1942), a Parmenides(1942) és a Heraklit (1945-44), majd ismét a Was heisst Den-
ken?-1 (1951-52) és a Der Satz vom Grundot (1955-56) alkotó előadásokban. 

Ugyanakkor első pillantásra Heideggernek a fordításról tett elméleti kijelenté-
sei nem tartoznak gondolkodásának a legérdekesebb vagy legmélyebb eredmé-
nyeihez; fordítói gyakorlata pedig - mindenekelőtt görög terminusok és frázisok 
fordításáról van szó - mindig komoly viták forrása volt; maga Heidegger így 
jellemezte egyik fordítását: „befremdlich, gewaltsam, oder 'philologisch' gespro-
chen 'falsch'" („idegen, erőszakolt, vagy 'filológiai' értelemben véve 'hibás"'). 
A fordítással kapcsolatos egyik legfontosabb megállapítása például - a rá jellem-
ző khiasztikus megfogalmazás szerint - ez: J e d e Übersetzung ist Auslegung. 
Und alle Auslegung ist Übersetzung" („Minden fordítás értelmezés. Es minden 

'Elhangzott az ELTE Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszéke által szervezett Transfer and 
Translation: Intercultural Dialogues című konferencián, 2000. november 18-án. 

"Az előadásban található német idézetek fordítása mindig a német eredetit követi. (A fordító.) 
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értelmezés fordítás"). Ez a kijelentés merészebbnek tűnhetett 1942-ben, mint 
manapság, de megmaradt meglehetősen axiomatikus kijelentésnek, és nem hív-
ja elő azt a fajta gondolkodást, amit Heideggernek a nyelv más aspektusaival 
kapcsolatos munkáival össze szoktunk kapcsolni. Ám ezen a ponton jól tesszük, 
ha emlékezetünkbe idézzük, hogy Heidegger nem a tételes állítások gondolko-
dója. Az ő gondolkodása a megalapozásra épít. Gondolkozása a kimondás által 
találja meg a helyét, meghallásra és megértésre törekszik. Ennek alapján 
Heideggernek a fordításról alkotott gondolatainak érdekessége és kihívása nem 
a fordításról tett kijelentéseiben található, sem pedig saját fordításaiban, hanem 
abban, ahogy fordításait saját gondolkodása részévé teszi. A fordításról tett kije-
lentései nem légüres térben jelennek meg, hanem maguk is gondolkodásának 
abban a fordulataiban alapozódnak meg, ahol a fordítás problematikussá vagy 
rejtélyessé válik, és átgondolást kíván. Ahhoz, hogy megértsük Heideggert a for-
dítással kapcsolatban, azzal kell foglalkoznunk, ami az ő fordításaiban végig-
gondolást kíván. Heideggernek a fordítással kapcsolatos felfogása - amihez a 
fordítással kapcsolatos kijelentései csak egyfajta kiegészítést jelentenek - abban 
alapozódik meg komolyabban, ami végiggondolást kíván. Ez az előadás ezt az 
alapot igyekszik megtalálni és körüljárni. 

Azonnal világossá válik, hogy mennyi minden forog kockán, ha emlékeze-
tünkbe idézzük azokat a gondolatokat, amelyekben Heideggernek a fordításról 
tett legátfogóbb kijelentései megalapozódnak. A Parmenidész-elóadások és a 
Was heisst Detiken? megjegyzései az eon emmenainzk „Seindes sein"-ként való 
fordításából erednek; a Hölderlin-előadásokban a fordulópontot az jelenti, ami-
kor Heidegger Szophoklész Antigonéjának kórus-ódájából a to deinont „das 
Unheimliché"-nek fordítja; a Der Satz vom Grundhun pedig minden a latin 
raítonak „Grund"-ként való fordításából ered, ami viszont már maga nem „ok-
nak" vagy „indítéknak" fordítandó, hanem a „Sein"-nal egyenértékűnek („Sein 
und Grund: das Selbe"). A to deinonmk „das Unheimliché"-val való fordítása az 
Ister-előadásokban mintha talán kisebb filozófiai jelentőséggel bírna, mint az 
eon emmenai és a ratio fordításai. Rá szeretnék mutatni azonban arra, hogy a 
„das Unheimliche" - ami Heideggernek a fordítástól tett legátfogóbb kijelenté-
seit csalja elő, többek között a már idézett mondatot, hogy fordítása 
„befremdlich, gewaltsam, oder 'philologisch' gesprochen 'falsch"' („idegen, erő-
szakolt, vagy 'filológiai' értelemben véve 'hibás'") - nemcsak a fordítást érintő 
heideggeri gondolkodás alapjaihoz vezet el minket, hanem magához a megala-
pozásként értett gondolkodáshoz is. 

Az Ister-előadásokban Heidegger megismétli a Parmenidész-előadások és a 
Was heisst Denken? fordításról tett legfontosabb kijelentéseit. Először is, hogy a 
fordítás már mindig eleve értelmezés, és fordítva. Másodszor, hogy a fordítás 
nemcsak két nyelv közötti átvitelt jelent, hanem egyetlen nyelven belül is vég-
bemegy: „Dann bewegt sich das Übersetzen nicht allein zwischen zwei ver-
schiedenen Sprachen, sondern es gibt innerhalb der selben Sprache ein Über-
setzen" („A fordítás nem csak két nyelv között mozog, hanem egyetlen nyelven 
belül is létezik fordítás"). Harmadszor pedig, Heidegger rejtetten feltámasztja és 
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módosítja az „übersetzen" (fordítás) szó meghallásának két módja között tett 
megkülönböztetését, amely szerint az „übersetzen" lehet über-setzen, a második 
szótagra helyezett hangsúllyal, illetve über-setzen, az első szótagot hangsúlyoz-
va. A Parmenidész-előadásokban az üher-setzen jelentését az „Übertragung 
einer Sprache in eine andere, der Fremdspache in die Muttersprache oder auch 
umgekehrt" („az egyik nyelvnek a másikba, az idegen nyelvnek az anyanyelvbe 
vagy fordítva való átvitele") meghatározásával írta le, míg az über-setzen jelen-
tette az „unseres ganzen Wesens in der Bereich einer gewandelten Wahrheit" 
(„egész lényünknek egy másfajta valóság területére") való átvitelét. Az Ister-
előadásokban Heidegger már szkeptikusabbnak tűnik a szó első felfogását ille-
tően: „Es gibt überhaupt keine Übersetzung in dem Sinne, daß das Wort der 
einen Sprache mit dem Wort dem anderen zur Deckung gebracht werden 
könnte oder auch nur dürfte" („Egyáltalán nincsen fordítás abban az értelem-
ben, hogy az egyik nyelv szavait átfedésbe kellene vagy lehetne hozni egy má-
sik nyelv szavaival"). Ezen kívül az über-setzen második jelentését is két jelen-
tős ponton módosítja. Először is, ragaszkodik ahhoz, hogy az érthetővé tevés 
mozgása („Verständlichmachen"), ami benne foglaltatik az úber-setzenben „darf 
nie heißen, eine Dichtung und ein Denken jedem beliebigen Meinen und 
dessen Verständnis-Horizont anzugleichen; verständlich machen heißt, das 
Verständnis dafür wecken, daß der Blinde Eigensinn des gewöhnlichen Meinens 
gebrochen und verlassen werden muß, wenn die Wahrheit eines Werkes sich 
enthüllen soll" („soha nem jelentheti azt, hogy egy verset vagy egy gondolko-
dást bármilyen adott értelemhez vagy annak megértés-horizontjához hasonít-
sunk; az érthetővé tevés azt jelenti, hogy felkeltjük a megértést az iránt, hogy a 
megszokott jelentés vak önértelmét meg kell törni és el kell hagyni, amikor egy 
mű igazsága feltárulkozik"). Itt, ebben a két mondatban Heidegger előrevetíti 
Gadamer későbbi, a Wahrheit and Methodehart kidolgozott vállalkozásának lé-
nyegét, arra emlékeztetve minket, (miként arra Eliane Escoubas más kontextus-
ban már rámutatott), hogy a fordítás kérdése mintha ismét megnyitná a her-
meneutika kérdését, amely pedig Heidegger szerint a Sein und Zeit után 
eltűnik. Másodszor pedig Heidegger ragaszkodik ahhoz, hogy az über-setzen 
kérdése közvetlenül kapcsolódik ahhoz, amit „das Unheimischsein des 
geschichtlichen Menschens"-nek nevez („a történelmi ember otthontalanságá-
nak"). Ez azért lehetséges, mivel Heidegger szerint a történelmi ember „nicht 
von selbst, und d. h.. nicht ohne sein Zutun, in seiner eigenen Sprache behei-
matet" („nincs önmagától, azaz saját hozzájárulása nélkül otthon a saját nyelvé-
ben"), valamint ,,[e]in geschichtliches Volk ist nur aus der Zwiesprache seiner 
Sprache mit fremden Sprachen" („a történelmi nemzetek saját nyelvük más nyel-
vekkel való párbeszédéből keletkeznek"). Mindezek következménye az über-
setzen egy meglehetősen megváltozott felfogása: „Übersetzen ist gar nicht so 
sehr ein Über-setzen und Hinübergehen in die fremde Sprache mit Hilfe der 
eigenen. Das Übersetzen ist vielmehr eine Erweckung, Klärung, Entfaltung der 
eigenen Sprache durch die Hilfe der Auseinandersetzung mit der fremden" 
(„A fordítás nem igazán d/-vi tel és átjárás egy másik nyelvbe a saját nyelv segít-
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ségével. A fordítás sokkal inkább a saját nyelv ráébredése, tisztázása, kibontako-
zása az idegen nyelvvel való szembesülés révén"). Heidegger következtetése 
szerint a fordítás nem más, mint „die Auseinandersetzung mit der fremden 
Sprache unwillen der Aneignung der eigenen" („az idegen nyelvvel való össze-
ütközés a saját nyelv elsajátításának kárára"). „Aneignung der eigenen": annak 
elsajátítása, ami a sajátunk, s egyben annak is, amiben az ember nincs otthon. 
Mi hívja elő ezt a gondolkodást, és a fordítás átértékelését, mely szerint a fordí-
tás annak elsajátítása, ami a sajátunk, és amelyben nem vagyunk otthon? 

Ezekhez az elképzelésekhez az ember csodálatosságáról szóló híres szo-
phoklészi kórus-óda heideggeri fordítása szolgáltatja az alapot. Heidegger, aki 
pedig itt Hölderlinnel foglalkozik, nem az óda hölderlini fordítását adja meg, ha-
nem ragaszkodik saját fordításához. A to deinon lesz az a szó, amely előhívja a 
fordításról való gondolkodást a következő híres sorból: „polla ta deina kouden 
anthropou deinoteron pelei" [Mészöly Dezső fordításában: Számtalan csoda 
van, de az / embernél jelesebb csoda nincs], E. E Watling a Penguin kiadásában 
így fordítja Szophoklészt: „Wonders are many on earth, and the greatest of these 
is man." Hölderlin fordítása szerint: „Ungeheuer ist viel. Doch nichts / Unge-
heurer, als der Mensch." David Constantine a következő szavakkal adja vissza 
Hölderlint: „Monstrous, a lot. But nothing / More monstrous than man." Heideg-
ger viszont elutasítja Hölderlintől a „das Ungeheuer"-t, és a to deinonl „das 
Unheimliché"-nek fordítja, félelmetesnek-. 

Vielfältig das Unheimliche, nichts doch, 
über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt. 

(Sokféle a félelmetes, ám semmi sincs 
az emberen túl, mi félelmetesebben magasodna) 

Miként Freud a Das Unheimliche 1919-es, kitűnő esszéjében, Heidegger is ki-
használja a jól ismert és az idegen kettős hangsúlyait az „unheimlich" szóban. 
Freud számára a „das Unheimliche" egyszerre az, ami ismerős és az, ami tiltott, 
amit tehát nem szabadna látni vagy, amiről nem szabadna beszélni - a deina pe-
dig minden bizonnyal fordítható abban az értelemben „mint akit nem vagyunk 
képesek, vagy mint akit nem fogunk megnevezni". Freud számára a félelmetes 
az ismertnek a nyugtalanítóan idegenként való visszatérése. Heidegger sokkal 
tovább megy aztán az Ister-előadásokban, amikor „a félelmetest tekinti az em-
ber alapjának" („das Unheimliche als Grund des Menschen"). Mint mondja: „Das 
Menschenwerden ist Herkunft aus dem Unheimischen; das Heimische bleibt 
stets auf das Unheimische bezogen, dergestalt, das dieses in jenes anwest" („Az 
emberré válás az idegenből való eredet; az ismert mindig az idegenhez viszo-
nyul, akképpen, hogy emez a másikban jelen van"). Az „Unheimliche" elképzel-
hető „als Grund des Menschen" („az ember alapjaként"), mivel ez az embernek 
az az állapota, hogy „nincs otthon - nincs otthonosan az otthonában" („nicht 
daheim - nicht im Heimischen heimisch"). Az állapot talán nem a legjobb szó; 
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talán azt kellene mondani, hogy a „lehetőség állapota", hiszen Heidegger ra-
gaszkodik ahhoz, hogy a „das Heimischwerden" („otthonra lelés") az ember 
„gondja" („Sorge"). Ami éppen „unheimlich" („félelmetes") marad az embernek 
ebben a megalapozásában az az, hogy az otthonossá válás nem választható el 
az otthontalanság állapotától. Amit Heidegger „érdemesnek talál a poetizálásra" 
Szophoklész tragédiájából az éppen „az idegenben való otthonossá válás" („das 
Heimischwerden im Unheimischsein"). 

„Az idegenben való otthonossá válás" („das Heimischwerden im Unheimisch-
sein") az, ami Heidegger előadásában előhívja a fordításról való gondolkodást. 
Annak a sajátnak az elsajátítása, amelyben nem vagyunk otthon. Ám „az idegen-
ben való otthonossá válás" („das Heimischwerden im Unheimischsein") nem-
csak a fordításról való gondolkodást hívja elő, hanem a fordítást mint a gon-
dolkodás metaforáját is. Heidegger gondolkodása nem más, mint fordítás, 
mégpedig azáltal, hogy a gondolatot „félelmetessé" („unheimlich") teszi. Vegyük 
szemügyre például, hogyan jár el Heidegger a Der Satz vom Grundban — amely 
egy másik olyan szöveg, ahol a fordítás gondolkodást kíván. A „megalapozás 
mondatát" („Der Satz vom Grund") - nihil est sine ratione- Heidegger eredeti-
leg ismerősnek érzi, valami olyasminek, amit azonnal meg lehet ragadni, „még 
pedig minden további nélkül" („und zwar ohne weiteres"). És mégis milyen 
gyorsan furcsává és nyugtalanítóvá válik ez a „Satz vom Grund". Hiszen, kérde-
zi Heidegger, mi a „Satz des Grundes" alapja? Ha nincsen alapja, akkor ellent-
mondás; ha önmaga alapja, akkor pedig tautológia. Heidegger ezzel a tautoló-
giával foglalkozik az általa oly kedvelt khiazmus formájában, amely aztán a 
„Satz"-ot még félelmetesebbé teszi: „Der Satz des Grundes ist der Grund der 
Satzes [...] Hier dreht sich etwas in sich selber, Hier ringelt sich etwas in sich sel-
ber ein, verschließt sich aber nicht, sondern entriegelt sich zugleich. Hier ist ein 
Ring, ein lebendiger Ring, dergleichen wie eine Schlange. Hier fängt etwas sich 
selber an seinem eigenen Ende. Hier ist ein Anfang, der schon Vollendung ist" 
(„Az alap kinyilvánítása a kinyilvánítás alapja. [...] Itt valami körbeforog, valami 
összetekeredik, de nem zárul össze, hanem azonnal szétnyílik. Gyűrű ez, élő 
gyűrű, kígyóhoz hasonlatos. Valami a saját végénél ragadja meg önmagát. Kez-
det ez, amely már egyben beteljesülés is"). A „Der Satz vom Gaind" mindenek-
előtt félelmetes mondattá válik, olyan mondattá, amely fordítást kíván - és ez az, 
amit az egész könyv művel - , olyan fordítást, amely az otthonosnak az idegen-
ben való megalapozásának formáját veszi fel, illetve ami „idegenben való ottho-
nossá válás" („Heimischwerden im Unheimischsein"). 

Maradjunk csak valamivel tovább a „Grund" és a megalapozás kérdésénél, hi-
szen ez hívja elő a fordítást, és a fordítás nyugtalanító gondolkodását a Der Satz 
vom Grundban. A gondolkodás a már elmondott megalapozása. Ez a megala-
pozás a fordítás. A fordítás nem gyökerestől való kiszakítás és átültetés, hanem 
a már kimondottnak abba az alapba való beleágyazása, amin már eleve áll. 
Amennyiben a fordítás ugrás, akkor ez egy olyan területre való ugrás, ahol már 
eleve állunk. Miként azt Heidegger a Was heisst Denken? negyedik előadásában 
írja (ez is egyike azon szövegeknek, amelyek a fordításról való gondolkodást 
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hívják elő): „Eine seltsame Sache oder gar eine unheimliche Sache, daß wir erst 
auf den Boden springen müssen, auf dem wir eigentlich stehen" („Különleges, 
sőt rejtélyes dolog, hogy arra a talajra kell ugranunk, amelyen pedig tulajdon-
képpen állunk"). A Der Satz vom Grundban a „Boden" („talaj") váltja fel a 
„Vernunft" (ész, értelem) és a „Vernehmen" (észlelés, hallomás) szavakat, mint a 
„Grund" fordításait, miközben az egész gondolatmenet az Alap és a Lét még 
nyugtalanítóbb egyenlősége felé tart - „Lét és Alap: egy és ugyanaz" („Sein und 
Grund: das Selbe"). 

„Különleges, sőt rejtélyes dolog, hogy arra a talajra kell ugranunk, amelyen 
pedig állunk" („Eine seltsame Sache oder gar eine unheimliche Sache, daß wir 
erst auf den Boden springen müssen, auf dem wir eigentlich stehen"). Eme rej-
télyesség, titokzatosság és a fordítás közötti kapcsolat világossá fog válni. A for-
dítás pontosan az ember saját alapjának elsajátítása, annak az alapnak, amely-
hez hazatérünk azáltal, hogy idegenek vagyunk benne. 

Miközben azon gondolkodunk, hogyan alapozódik meg a „das Unheimliche" 
Heideggernek az Ister-előadásokban a fordításról tett kijelentéseiben, még min-
dig van olyan terület, olyan alap, ami felfedezésre, átkelésre, a hozzá való visz-
szatérésre vár. Mi is tulajdonképpen az alapja annak, hogy Heidegger Szophok-
lészt fordít egy olyan előadássorozatban, amely Hölderlinnek a folyókkal 
kapcsolatos írásaival foglalkozik? És mik a mélyebb okai annak, hogy a „das 
Unheimliché"-t részesítettük előnyben a fordításnak mint gondolkodásnak a 
metaforájaként Heideggernél? A második kérdéssel kezdem, hogy aztán az első 
kérdés tárgyalásával be is fejezem megjegyzéseimet. 

Korábban azt mondtam, hogy a to deinonnak „das Unheimliché"-val való for-
dítása első pillantásra talán másfajta és egyben kisebb filozófiai jelentőséggel 
bír, mint a „létezők létét" érintő fordítások a Parmenidész-előadásokban, illetve 
az értelem alapját érintő fordítások a Der Satz vom Grundban. Ugyanakkor nem 
jártam el teljesen megalapozatlanul, ha később ezzel ellentétes érvelést hagytam 
érvényhez jutni. Heidegger érdeklődése a „das Unheimliche" iránt természete-
sen nem az Ister-előadásokkal kezdődik. A „das Unheimliche" gondolata már je-
lentős szerepet játszik a Sein und Zeitban is. Sőt, a félelmetesség a világban va-
ló lét abszolút és eredeti alapjának számít. „Unheimlichkeit ist die obzwar 
alltäglich verdeckte Grundart des In-der-Welt-seins" („A félelmetesség a hétköz-
napokban elfedett alapmódja a világban való létnek"). Korábban, a „félelem 
alapérzékenységének" („die Grundbefindlichkeit der Angst") tárgyalásakor 
Heidegger hangsúlyozta a félelmetes ontológiai elsőbbségét: „Das beruhigt-ver-
traute In-der-Welt-sein ist ein Modus der Unheimlichkeit des Daseins, nicht 
umgekehrt. Das Un-zuhause muß existenzial-ontologisch als das ursprüng-
licherer Phänomen begriffen werden" („A megnyugtató-megszokott világban 
való lét a jelenlét félelmetességének egy módusza, nem pedig fordítva. Az ott-
hontalanságot egzisztenciái-ontológiai értelemben az eredetibb fenoménként 
kell elgondolni"). 

Heideggernek ehhez a részhez fűzött lapszéli jegyzetében az „Un-zuhause" 
(„otthontalanság") mellett a „Enteignis" („kisajátítás") szót találjuk. Ez visszave-
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zet - illetve előremutat — az Ister-előadásokhoz. Az „Aneignung der eigenen", 
annak elsajátítása, ami a sajátunk, de amiben nem vagyunk otthon, a „Sorge" 
(„gond") egy formája, ami egy korábbi kisajátításból („Enteignis") ered, ez pedig 
maga a lét félelmetes alapja. Az az „Unheimlichkeit", ami Heidegger Szophok-
lész-olvasatában nem csak a fordításról való gondolkodást hívja elő, hanem a 
fordítást a gondolkodás metaforájaként is segítségül hívja, az az Ister-előadá-
sokban, Heideggernek Hölderlin-himnuszához adott olvasatában alapozódik 
meg. Heidegger számára Hölderlin „az ember tartózkodásának helyeként" 
(„Ortschaft des Aufenthaltes des Menschen") mutatja be vagy poetizálja a folyó 
lényegét. A folyó egyszerre „Ortschaft" és „Wanderschaft", letelepedettség és 
mozgás egyben; lét és keletkezés félelmetes kettősége. Vagy, a khiazmus még 
félelmetesebb alakzatának megfogalmazása szerint: „Der Strom ist die Ortschaft 
der Wanderschaft... aber auch die Wanderschaft der Ortschaft" („A folyam a 
vándorlás helye..., de egyben a hely vándorlása is"). Ebben a kettős mozgásban 
a folyó „a sajátban való otthonra-találás számára lényeges segítség" („eine 
Wesentliche Hilfe für das Heimischwerden im Eigenen"). Nincsen azonban egy-
szerű legyőzése, keresztezése vagy átvitele saját félelmetes létünk Enteignisá-
nak (kisajátításának). „Im Eigenen zu wohnen ist dann aber jenes, was zuletzt 
kommt und selten glückt und stets am schwersten bleibt" („A sajátban való la-
kozás lesz aztán az, ami legutóbb következik be, és ritkán sikerül, és mindig a 
legnehezebb megtartani"). A „végső dolgok" pátosza érződik ebben a „was 
zuletzt kommt und selten glückt"-ben („ami legutóbb következik be, és ritkán 
sikerül"); ez a pátosz tulajdonképpen az „Ortschaft" mint „Wanderschaft" („hely" 
mint „vándorlás"), „az idegenben való otthonossá válás" („das Heimischwerden 
im Unheimischsein") félelmetes kettősége ellen dolgozik. Ha a fordítás félelme-
tessége egy hívás meghallása, és visszatérés, akkor a hazatérés ritka sikere vé-
gül nem következik be - „was zuletzt kommt und selten glückt" („ami legutóbb 
következik be és ritkán sikerül"). A fordítás hívása mindig csak otthonossá vá-
lást jelenthet, soha sem otthonievést. 

Heidegger legátfogóbb elmélkedése a fordításról a folyókról való gondolko-
dásába ágyazódik bele, s ez kétségkívül arra ösztönöz bennünket, hogy a fordí-
tásra mint hídra gondoljunk. Végső soron a német „übersetzen" eredeti jelenté-
se szerint „vízen való áthordást" („über ein Wasser bringen") jelentett. Ám lehet, 
hogy ezeknek a gondolatoknak a fényében maga a folyó marad a legerősebb 
vonzerővel bíró metafora. Fordítás mint „Aufenthalt", időzés abban, ami már 
eleve mindig valami másfelé tart. Az ember ismét, mint oly sokszor, a költő 
hangját szeretné hallani „mint a barát hangjának meghaliását" („als Hören der 
Stimme des Freundes"), ahogy a fordítástól és a fordítás felé fordul, „amely olyan 
hely, mely a maga elmozdulásával, előhívja az otthon világát". 

Angolból fordította: Nemes Péter 
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AZ ELVESZETT HANGOK NYOMÁBAN: 
GERTRUDE STEIN: TENDER BUTTONS1 

Gertrude Stein egyszerre ismert és ismeretlen az angolszász olvasó körében. 
Közismert, hogy közeli barátságban állt a 20. század jelentős avantgárd művé-
szeivel. Öltözködéséről, szokásairól, baráti köréről, párizsi szalonjairól sokan ír-
tak már,2 talányos nyelvjátékai elemzésére azonban jóval kevesebben vállalkoz-
tak, leginkább egyszerűen csak olvashatatlannak minősítették azokat.3 Az 
angolszász szakirodalomban a nyolcvanas évektől kezdett megélénkülni Gert-
rude Stein életműve iránti érdeklődés. Stein műveit az irodalmi modernség 
összefüggésében vizsgálják, több kutató Stein későbbi elméleti írásaiban keresi 
az értelmezés lehetőségeit, mások a kortárs festészet reprezentációs technikái-
val, elsősorban Picasso képeivel vetik össze sajátos nyelvjátékait.4 Jayne L. 
Walker például a domesztikus világ ikonográfiájaként, pontosabban annak fel-
bomlásaként értelmezi Stein kísérleti írásai közül a legismertebbet, a Tender 
Buttonst. Az apró részletekre ügyelő művészi elrendezés - írja Walker - olyan 
világot hoz létre, amelyben a tárgyak, ételek és szobák felszabadulnak a meg-
szokott, az emberi rutint szolgáló alárendeltség alól. Walker szerint az a jelleg-
zetes élmény, melyet a lender Buttons olvasása ad, pontosan ebből, a családias 
világ újrarendezéséből fakad. Cézanne és Picasso csendéleteitől kezdve a mo-
dernista művészek örömmel fedezték fel a megszokott tárgyak különlegessé-
geit. Stein szövegbeli tárgyait nem láthatjuk, nem érinthetjük meg. De a konkrét 
főnevek és melléknevek konkrét tárgyakat idéznek fel az olvasóban, a szintaxis 
pedig zavarba ejtően új kombinációkba rendezheti azokat.5 

A nyolcvanas évek második felétől napjainkig tovább gazdagodik Stein re-
cepciója, nemcsak több könyv és tanulmány születik, hanem bővül a vizsgált 

1 Készült a Bolyai János-ösztöndíj támogatásával. 
2 Mabel D O D G E : Speculations, or Post-impressionism in Prose. ( 1 9 1 3 ) In: Michael J . HOFFMAN 

(szerk.): Critical Essays on Gertrude Stein. Hall, Boston, 1 9 8 6 . 2 7 - 3 1 . 
3 Harriet Scott C H E S S M A N : The Public Is Invited to Dance: Representation, The Body, and 

Dialogue itt Gertrude Stein. Stanford University Press, Stanford, 1989. 1. 
4 Karin Cope új nézőpontból vizsgálja meg Picasso és Stein művészetének kapcsolatát. Picasso 

portréfestészetét és Stein írásainak alany-tárgy viszonyait elemezve az identitás kérdésének hason-
lóságára hívja fel A figyelmet. Karin COPF:: Painting After Gertrude Stein. Diacritics 1994/2-3. 
191-197. 

3 Jayne L . WALKER: The Making of the Modernist: Gertrude Stein from Three Lives to Tender 
Buttons. Amherst, University of Massachusetts Press, 1986. 127-128. 
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művek köre is. A kutatók olyan szövegekkel is kapcsolatot teremtenek, amelye-
ket korábban érthetetlennek vagy akár olvashatatlannak tartottak. A poszt-
modern elméletek látószöge talán szélesebb olvasási perspektívát nyújt, mint a 
korábbi értelmezési módok. A kortárs dekonstruktiv, a feminista és a pszicho-
analitikus megközelítések bizonyulnak a leginkább alkalmasnak arra, hogy pár-
beszédet kezdeményezzenek Stein nyelvjátékaival.6 

Gertrude Steint a modern próza megújítói között tartjuk számon. Szegedy-
Maszák Mihály Musil és Joyce mellett azok között az írók között említi, akik a 
célelvű történetmondás lehetetlenségét vallják, és írói nyelvhasználatukban a 
nyelv széttöredezésére törekszenek. Rámutat arra, hogy az amerikai írónő vég-
letesen leegyszerűsíti írásmódját, kiiktatja a történetet, a jelenetet, a jellemet és 
a leírást.7 Gertrude Stein terjedelmes életművéből összesen két regénye jelent 
meg magyarul: az Alice В. Toklas önéletrajza és a Három élet. Kísérleti írásairól 
nem sokat hallhattunk. 

Tanulmányomban először áttekintem Stein nyelvjátékainak néhány újabb 
feminista-dekonstaikív elemzését. Többségük a női írás elméletét veszi alapul, 
ezért fontosnak tartok néhány alapvető gondolatot kiemelni ebből az érdekes, 
bár ellentmondásos felfogásból. A későbbiekben - kapcsolódva a feminista el-
méletekhez - Stein egyik talányos írása, a Tender Buttons „értelmezésére" vállal-
kozom. Azt a folyamatot szeretném nyomon követni, hogy a jelölők játékának 
felszabadítása hogyan kapcsolódik össze egy sajátos, a nyugati kultúra által ki-
rekesztett nőiség megszólaltatásával. A szöveg olyan textuális teret hoz létre, 
amelyben a hangzó elemek erőteljesen érzékelhetők. A szó szoros értelmében 
/elhangzanak az elfojtott női hangok hangjai, amelyek a kirekesztés tényét és 
fájdalmát hangoztatják. Stein nyelvjátékai azért is jelentenek kihívást, mert az ér-
telmezés során elkerülhetetlenül meghalljuk a szöveg olyan jelzéseit, amelyek 
saját módszerünk magától értetődőnek vélt eljárásait ingatják meg. Meghallhat-
juk а szöveg másikját, azt a másikat, amelyet nem láthatunk, amely saját látókö-
rünkbe nem fér bele. 

Feminista olvasatok. 

A feminista értelmezések azonos irányt követnek abban a tekintetben, hogy 
Stein nyelvjátékait egy sajátos intimitással, egy preödipális, preszimbolikus 
nyelvhasználattal hozzák összefüggésbe. Kiindulópontként a Derridát és Lacant 
követő francia feminista kutatások szolgálnak, amelyek megalkotják a női írás, 
az écriture feminine elméletét. A Héléne Cixous, Luce Irigaray és Julia Kristeva 

6 Ellen E . BERRY: Curved Thought and Textual Wandering. Gertrude Stein's Postmodernism. The 
University of Michigan Press, Michigan, 1992. 11-36. 

7 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Felmagasztosítás és tönkretétel: nyelv a két háborít közötti regények-
ben. In: uó: „Minta a szőnyegen. "A műértelmezés esélyei. Balassi Kiadó, Budapest, 1995. 216-217. 
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alakította női írás koncepció nagy érdeklődést és sok vitát váltott ki a hetvenes 
években Franciaországban, a fenti szerzők műveinek angol fordítása is nagy 
visszhangra talált a nyolcvanas években az Egyesült Államokban. Számos is-
mert, már tankönyvi fejezetnek számító műelemzés8 is a női írás kérdéséhez 
kapcsolódik. Az alábbiakban a francia kritikusok írásaiból és az őket ért bírála-
tokból ismertetek néhány gondolatot. Nem tartom lényegesnek tanulmányom 
szempontjából, hogy a vitában állást foglaljak, pusztán azt szeretném hangsú-
lyozni, hogy ezek az írások és a hozzájuk kapcsolódó viták továbbgondolkodás-
ra késztették a kutatókat, és új kérdéseket vontak be az irodalom értelmezésé-
be. Arra is lehetőséget adtak, hogy az irodalomtudósok Gertrude Stein korábban 
olvashatatlannak vagy érdektelennek tartott szövegeivel párbeszédet kezdemé-
nyezzenek. Talán maga a kérdések nyitottsága, a problémák megold(hat)at-
lansága is hozzásegít egy újfajta, nem a lezárásra, nem a kérdések megoldására 
irányuló értelmezési mód kialakításához. Az ilyen látásmód talán hatékonyabb 
olyan szövegek „megszólaltatásában", amelyek pontosan a megszólalásból von-
ják ki magukat. 

A női írás elméletei nem képeznek zárt, összefüggő rendszert, a szerzők több 
művön keresztül írják és újraírják gondolataikat. Derrida írásfelfogását alakítják 
tovább. Olyan textuális teret hoznak létre, amely folyamatosan aláássa a „patri-
archális bináris oppozíciók" rendszerét. Hélene Cixous felfogásában a nyelvi je-
lölők szabad játéka összekapcsolódik a női test új nézőpontú megközelítésével, 
hiszen kultúránkban a nők saját testükhöz is csak a patriarchális szemlélet által 
kijelölt módon viszonyulhattak. A női írás textualitása így összefonódik a női 
test örömeinek felfedezésével, egy női textuális-szexuális játékkal, „...a nő ön-
magát írván vissza fog térni testéhez, amelyet több mint elkoboztak tőle, ame-
lyet a térben, a betegségben és halálban olyan aggasztóan idegenné tettek, és 
amely oly gyakran rossz társaság, a gátlások oka és helye. A test cenzúrázásával 
együtt a lélegzet, a beszéd is cenzúra alá esik. ...Az írás aktus, amely nemcsak 
meg fogja valósítani a nő cenzúrától mentesített kapcsolatát tulajdon szexualitá-
sával, női létével, utat nyitván saját erejéhez, de vissza is fogja adni neki tulajdo-
nait, örömeit, szerveit, pecsét alatt tartott hatalmas testi birodalmait, ki fogja sza-
kítani a mózesi struktúrákból, ahol mindig csak a bűnös szerepe adatott neki."9 

A női írást Cixous szerint áthatja a tudat mélyéről megszólaló hang, az anya 
hangja, amelyet a preödipális korszakból lehet felidézni. Cixous költészet és el-
mélet határait elmosó írásmódja maga is eljátssza a női írást. A francia írónő és 
teoretikus érdeme, hogy a feminista kritikát elválasztja a szerző nemének kérdé-
sétől, az empirikus megközelítéstől, és a szövegben működő vágyak és a textua-
litás kérdései felé irányítja. Az is kétségtelen, hogy ellentmondásos gondolatme-

8 Shoshana FELMAN: A nők és az őrültség, a kritika téveszméje. In: K I S - K O V Á C S - O D O R I C S (szerk.): 
Téstes Könyv II. Ictus, Szeged, 1997. 381-406. 

9 Hélene Cixous: A medúza nevetése. In: K I S - K O V Á C S - O D O R I C S (szerk.): Testes Könyv II. Ictus, 
Szeged, 1997. 363. 
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nete sok bírálatot vált ki: úgy tűnik, írásaiban rekonstruálódik egy esszenciálisán 
női princípium, pontosan az, amelynek megkérdőjelezésére vállalkozik. Az 
anya hangjának kitüntetett szerepe is mintha eredetet, egy rögzített pozícióban 
lévő transzcendentális jelöltet tételezne fel, ami ellentmond a kiinduló derridai 
gondolatoknak. 

Irigaray felfogása közel áll Cixous gondolataihoz. Ő is olyan nyelven látja le-
hetségesnek a patriarchális logika elkerülését, amely ellenáll a feketén-fehéren 
megkülönböztetett kategóriáknak, amely önmagától állandóan elváló, nem rög-
zített jelentéseket hoz létre. „Hogyan kell újra meghatározni a nyelv átdolgozá-
sát, amely helyet biztosít a nőiségnek?" - teszi fel a kérdést. „Tegyük fel, minden 
dichotomizáló és egyidejűleg megkettőző megosztottság zavarba ejtése a cél -
beleértve a nyelvi megformálás (énonciation) és kijelentés (énoncé) megkülön-
böztetését is. Semmit sem lehet kijelenteni, ami ne lenne megfordítható, és újra 
megfogható a megfordítás általi kiegészítésben. Másképp fogalmazva: ezáltal 
nem lesz szétválasztható színe és fonákja sem a diszkurzusnak, sem szövegnek, 
hanem a kettő egymásba játszó, egymásba forduló rendszerét hozza létre, hogy 
az is »kihallható« legyen belőle, ami különben ellenáll ennek a »kétszínű« szerke-
zetnek, ami a közhelyek támasztéka. Ha ezt minden megfogalmazott jelentés — 
szavak, kijelentések, mondat, sőt fonémák, betűk - szintjén elvégezzük, olyan 
eljárást kell követnünk, ahol a lineáris olvasat lehetetlenné válik: számolni kell 
tehát azzal, hogy a szó, a kijelentés, a mondat vége visszahat a szó, a mondat 
stb. elejére, annak érdekében, hogy csökkentsük a szöveg teleologikus erejét."10 

Shoshana Felman Irigaray álláspontját bírálva teszi fel a kérdést: ki az, aki itt be-
szél? Amikor Irigaray a nőkről általában beszél, akkor névtelen tárgyként kezeli 
őket, vagyis megismétli a patriarchális gondolkodásmód egyik alapképletét: a 
nő tárgyként és nem beszélőként van jelen. Valakinek a nevében beszélni nem 
jelent mást mint az elhallgattatás és kisajátítás megismétlését. A nő reprezentá-
ciójára irányuló elméleti kérdést Irigaray megválaszolatlanul hagyja, ezért az kri-
tikai vállalkozása vakfoltja marad - összegzi Felman.11 

Kristeva Lacant követi mikor az Imaginárius Rend és a Szimbolikus Rend kon-
cepciója alapján megkülönbözteti az emberi nyelvhasználat szemiotikus és 
szimbolikus szakaszát. Kristeva is nagyon fontosnak tartja a preödipális, vagyis 
szemiotikus korszakot az emberi egyedfejlődésben. A szocializációval együtt 
járó szimbolikus nyelvhasználat elnyomja a szemiotikus nyelvet, de a szemio-
tikus nyelv mégis megőrződik, mint egy lüktető ritmus, mint a teleologikus 
nyelv megszakításai, elhallgatásai, ellentmondásai vagy mint a jelentés fel-
függesztése. A szemiotikus nyelv nem más, mint a szimbolikus nyelv szubver-

10 Luce IRIGARAY: A diskurzus hatalma, a nőiség alárendelése. In: CSABAI Márta és E R Ő S Ferenc 
(szerk.): Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Új Mandátum Kiadó, Buda-
pest, 1997. 232. 

11 Shoshana FELMAN: A nők és az őrültség, a kritika téveszméje. In: K I S - K O V Á C S - O D O R I C S (szerk.): 
Testes Könyv II. Ictus, Szeged, 1997. 385. 
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ziója.12 Irigaray és Cixous elképzelésével szemben, Kristeva nem kapcsolja 
össze ezt a preödipális, szemiotikus nyelvet a nőiséggel vagy az anya hangjával, 
egyrészt azért nem, mert szerinte a preödipális korszakban még nem alakul ki 
nemi identitástudat, másrészt azért nem, mert ő is azok közé a kutatók közé tar-
tozik, akik a nemi identitást és általában az identitáskategóriák rögzítettségét 
megkérdőjelezik.13 Azt viszont állítja, hogy a nők helyzete a patriarchális társa-
dalomban hasonlít arra a helyzetre, amit a szemiotikus nyelv betölt az alapve-
tően szimbolikusra épülő nyelvhasználatban. Ami közös bennük, az nem vala-
mi esszenciális közös tulajdonság, hanem a helyzetük: a marginalitás.14 

Amerikai kritikusok bírálják a francia feminista szerzőket azért, mert teoreti-
kus elképzelésükben nem veszik figyelembe azt, hogy már léteznek ilyen írás-
módok. A Tender Buttonsa tartják az egyik jellemző esetnek. Számos huszadik 
századi írónő munkáira hivatkoznak, áttekintő alapossággal elemzik például 
Dorothy Richardson, Djuna Barnes, Anai's Nin, Jane Bowles, Hilda Doolittle, 
Christine Brooke-Rose, Marguerite Young, Kathy Acker és Eva Figes műveit.15  

Marianne DeKoven Stein művészetének a Három élet (1906) és az Alice В. 
Toklas önéletrajza (1932) közti szakaszát kísérleti, experimentális jellegűnek ne-
vezi. Az experimentális írást élesen elválasztja a modern, posztmodern vagy 
avantgárd irodalomtól, mert az nemcsak az irodalom és irodalmi nyelv hagyo-
mányait támadja és alakítja át, hanem magukat az egyezményes grammatikai 
konvenciókat is. Ez az írás egy másik nyelvet hoz létre, olyat, amelyet a logo-
centrikus és patriarchális kultúra elfojtott (a patriarchális szót antropológiai érte-
lemben használja, miszerint minden létező társadalom patriarchális). Az experi-
mentális írás megkérdőjelezi a linearitás elvét, felfüggeszti a transzcendentális 
jelölt elsőbbségét, és így megakadályoz minket abban a szokásos olvasási tevé-
kenységben, hogy koherens jelentéseket hozzunk létre. A kísérleti írást -
Derrida nyomán - a nem lineáris írásmód ritka előfordulásai közé sorolja. 
DeKoven érvelése szerint, ha a logocentrikus írást és a patriarchális gondolko-
dásmódot szorosan összetartozónak fogjuk fel (ahogy Derrida Az ellopott levél 
elemzése kapcsán Lacant bírálva a logocentrikusság és a fallocentrikusság 
„strukturális cinkosságáról" beszél16), akkor az experimentális írás a patriarchá-
lis nyelvi gondolkodásmód felfüggesztésének, az elfojtott (női) másság töredé-
kes visszatérésének is tekinthető. DeKoven Kristeva női írás koncepciójára ala-

12 Julia KRISTEVA: The System and the Speaking Subject. In: Thomas A . SEBEOK (szerk.): The Tell-
Tale Sign. A Survey of Semiotics. The Peter de Ridder Press, Lisse, Netherlands, 1 9 7 5 . 5 3 - 5 5 . 

13 Julia KRISTEVA: A nők ideje. In: K I S - K O V Á C S - O D O R I C S (szerk:): Testes Könyv II. Ictus, Szeged, 
1 9 9 7 . 3 4 6 - 3 5 2 . 

14 Julia KRISTEVA: About Chinese Women. London, Boyars, 1 9 7 7 . 1 6 - 2 9 . 
15 Ellen G. FRIEDMAN és Miriam FUCHS: Contexts and Continuities: An Introduction to Women's 

Experimental Fiction. In: E. G. E és M. E (szerk.): Breaking the Sequence: Women's Experimental 
Fiction. Princeton University Press, Princeton, 1989. 3-13. 

16 Jacques DERRIDA: AZ igazság postása. In: K I S - K O V Á C S - O D O R I C S (szerk.): Testes Könyv II. Ictus, 
Szeged, 1 9 9 7 . 1 1 9 - 1 2 3 . 
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pozza Stein műveinek megközelítését. Ezek az írások felszabadítják a jelölők 
többdimenziós, nem lineáris szabad játékát, vagyis felidézik az Apa törvénye 
előtti preszimbolikus, preödipális nyelvi tapasztalatot.17 Nicola Pitchfold szerint 
DeKoven nem veszi észre, hogy Stein „experimentalista" írásmódja jellegzetes 
modernista gondolkodásmódot mutat, hiszen a szövegek alapvetően ismeretel-
méleti kérdéseket vetnek fel. Stein írásainak sajátossága abban áll, hogy ezek a 
kérdések összekapcsolódnak a nemi szerepek dichotóm rendszerének megkér-
dőjelezésével. A reprezentáció kritikája így elválaszthatatlanul összefonódik a 
heteroszexuális paradigma hegemóniájának bírálatával.18 

Harriet Scott Chessman is Kristeva nyelvelmélete alapján értelmezi a Tender 
Buttons című írást, ő már azt állítja, hogy Stein bizonyos tekintetben meg is ha-
ladta Kristevát. A francia kutató felfogásában ugyanis a preszimbolikus archai-
kus nyelv, amelyben az anyához való kötődés hangja, ritmusa szól, tulajdonkép-
pen megismétli a nők elnémításának aktusát. Chessman felfigyel arra, hogy 
Kristeva a Desire in Language című könyvében mikor azzal érvel, hogy az 
archaikus nyelv metamorfózison megy keresztül, és mint ritmust, intonációt és 
eldönthetetlenséget közvetítő „poétikus nyelv" újra a felszínre tör, akkor főleg 
férfi szerzőkre, Artaud-ra, Celinra és Joyce-ra hivatkozik. Bár Kristeva hangsú-
lyozza, hogy az anya teste folytatódik a csecsemő testében, és az anya testének 
emlékezete váltja ki a gyerekben a preszimbolikus nyelv újabb és újabb artiku-
lációit, ezáltal azt is állítja - jelzi Chessman —, hogy az anyának nincs lehetősége 
a megszólalásra. 

Ezzel szemben Stein írásában nem egy távoli hallgatag női test és egy férfi-
hang párbeszéde folyik, hanem az írás révén a női test is életre kel, egyúttal az 
írás is testközelivé válik. A szöveg erősen mozgósítja a tapintásra támaszkodó 
képzettársításokat. A női világ tárgyai olyan plasztikusak, hogy bennük és álta-
luk kirajzolódik egy női alak. Nem figuratív és nem transzcendens alakzat, a sza-
vak nem ábrázolják a tárgyakat, hanem maguk is materiálissá válnak. Érdekes és 
merész elemzésében Chessman a Tender Buttons címben is a közelség, az inti-
mitás, az összekapcsolódás jelentéseit emeli ki. A gyöngéd gombok egy folya-
matosan előbukkanó női testhez nyitják meg az utat, ez a női test „szólal" meg 
erotikus, poétikus, nem referenciális nyelven.19 

Ellen E. Berry áttekinti Stein műveinek újabb keletű feminista recepcióját, és 
két ismétlődő olvasási kódot, olvasási narratívát vél azonosítani bennük. Az 
egyik, továbbfejlesztve a Lacant követő feminista felfogásokat, a szimbolikus 
rend, az Apa hangja elleni harc történetét meséli. A műnek ily módon való érté-

17 Marianne D E K O V E N : A Different Language. Gertrude Stein's Experimental Writing. University 
of Wisconsin Press, Wisconsin, 1983. 17-26. 

18 Nicola P I T C H F O L D : Unlikely Postmodernism: Stein's Tender Buttons. American Literary History 
1999/4. 646-648. 

19 Harriet Scott C H E S S M A N : The Public Is Invited to Dance: Representation, The Body, and 
Dialogue in Gertrude Stein. Stanford University Press, Stanford, 1989. 88-99. 
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kelése - Berry többek közt Janice Doane könyvére hivatkozik20 - a szerző bel-
ső és külvilági patriarchális cenzorai ellen vivott küzdelmét mutatja be. E szerint 
az olvasat szerint Stein szövegei tekintélyellenes indíttatásúak: néha játékos, 
gyakran fájdalmas kísérletek arra, hogy a fallocentrikus normákat, logikát és 
struktúrákat túlléphesse. A másik olvasati narratíva másféle szcenáriót követ: 
egyfajta menekvési történetként látja a művet. Berry itt többek közt Jane 
Gallop21 és Marianne DeKoven22 könyveire hivatkozik. Ezek szerint Stein szöve-
ge menekülés az Apa törvénye elől egy másik térbe, az olvasóval együtt kialakí-
tott tökéletes kölcsönösségen nyugvó harmóniába. Ebben az értelemben Stein 
szövegei megerősítik egy olyanféle írásmód meglétét (nevezhetjük ezt egyaránt 
écriture feminine-nek, női írásnak vagy kísérleti írásmódnak is), melyben a mű-
vész megsemmisíti a patriarchális struktúrákat. Mi, olvasók pedig önfeledten ját-
szadozunk a művel, vándorolunk a szöveg egyik helyéről a másikra, de nem 
törekszünk arra, hogy azt teljes mértékben birtokoljuk.23 

Berry a feminista olvasástörténetekre jellemző konfrontáció—menekvés témá-
ban az oppozíciós alakzat megismétlődésére hívja fel a figyelmet. Szerinte ezek 
az olvasati narratívák meggátolnak bennünket abban, hogy felismerjük a befo-
gadóban felkeltett vágyakat és fájdalmakat, illetve azt a női másságot, amellyel 
textuális dialógust folytatunk. Berry olyan olvasói perspektívát hirdet, amely a 
fenti narratívákat meghaladja. Elképzelése szerint Stein „olvashatatlan" szövegei 
arra ösztökélnek bennünket, hogy túllépjünk a feminista olvasástörténetekre jel-
lemző oppozíciós alakzaton. Ilyen elmozdulásra azért van szükség, hogy olyan 
olvasás-elméletek jöjjenek létre, amelyek képesek a női, nem ellentétekben 
megnyilvánuló másságokat is megvizsgálni.24 

Tender Buttons 

Saját olvasatomra is jellemző, beismerem, egyféle olvasati narratíva: a felforga-
tás mint menekvés története. Egyetértek azzal, hogy értelmezéseinket igen 
gyakran metanarratívákra építjük fel, olyan narratívákra, amelyek magukban 
foglalják a lineáris felépítést, az okozatiságot és a végkifejletet, vagyis a végered-
ményt. Pontosan azokat a koncepciókat, amelyeket Stein szövegei megkérdője-
leznek. Mindazonáltal az újabb és újabb narratíváknak a már meglévőkhöz való 

20 Janice D O A N E : Silence and Narrative: The Early Novels of Gertrude Stein. Greenwood Press, 
Westport, 1986. 

21 Jane GALLOP: The Daughter's Sediction. Cornell University Press, Ithaca, 1982. 
22 Marianne D E K O V E N : i. nr. 24. 
23 Ellen E. BERRY: Curved Thought and Textual Wandering: Gertrude Stein's Postmodernism. 

The University of Michigan Press, Michigan, 1992. 12-15. 
241, nr. 34. 
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hozzáadásával, az olvasástörténetek egymás mellé helyezésével, talán kiszélesít-
hetjük a narratív-koncepciókban rejlő lehetőségeket. 

A Tender Buttons, olyan szövegként fogom olvasni, amely a nyelvi kategória-
alkotás alapvető formáit kérdőjelezi meg. A kategorizáció szubverziója az olva-
sói együttműködés bevonásával olyan textuális teret hoz létre, amely megidéz, 
életre hív egyfajta kategóriákon kívül rekedt nőiséget. Az aláásás aktusa, elhall-
gattatott tartalmaknak is hangot adva, a nyelv hangzó potenciálját hozza műkö-
désbe. A domináns diszkurzusból kizárt fogalmak újraélesztése természetesen 
rendkívül ellentmondásos feladat, mivel a máshol nem jelenlévő elnyomott 
hang nem reprezentálható írásban. A logocentrikus kultúra által elzárt területe-
ket nem fedezhetjük fel a nyugati kultúrán és nyelven kívül. Ahogy Derrida fi-
gyelmeztet: „semmi értelme sincs annak, hogy a metafizika megrendítését a me-
tafizika fogalmai nélkül tegyük; nem rendelkezünk egyetlen olyan nyelvvel sem 
- egyetlen szintaxissal és lexikával sem - , amely idegen lenne e történet számá-
ra; egyetlen olyan destruáló kijelentést sem tehetünk, amely máris ne csúszott 
volna vissza abba a formába, abba a logikába és azokba a posztulációkba, ami 
ellen éppen tiltakozni akart."25 

A metafizikai kategóriákból és metafizikai nyelvünkből ez a mű sem képes ki-
lépni. Sokkal inkább ennek a nyelvnek egy radikális értelemben vett margójára 
lép a szöveg, az értelemmel felfogható határvidékén áll. Ez a marginális beszéd-
mód viszont mániákusan és szenvedélyesen mondja a magáét. Mintha érthetet-
len nyelven beszélne valaki, és mi, bár nem értjük, mégsem tudjuk levenni róla 
a szemünket, akarva-akaratlanul kommunikációba lépünk vele. A szöveg ide-
genségében mégiscsak nagyon ismerős és közeli. Mindennapi tárgyakat látunk: 
asztalt, ételt, terítéket, konyhát, ruhadarabokat. Az idegenségben megszólal az 
ismerős, és ezzel párhuzamosan az ismerős, az otthonos félelmetesen idegenné 
válik. A megszelídíthetetlen, kategorizálhatatlan másik szólal meg, illetve az is-
merős, az azonosság mutat rá önmagában az eszelősre, a mániákus őrültre. 
E kettőség terében, a másság és azonosság határvidékén, a nyelv margóján ját-
szódik a Tender Buttons textuális eseménye. 

A Tender Buttons szélsőségesen rendhagyó jellegével szembesülve az olvasó 
zavarba jön. Értjük a szavakat és a nyelvtani szerkezeteket, de a mondatokat 
mégsem tudjuk megkonstruálni. Mikor a szöveget értelmetlennek tituláljuk, itt-
ott mégis felbukkan egy érthető mondat, például: „The teasing is tender and 
thoughtful." („Az incselkedés gyengéd és átgondolt.")26 

Ha ezt a mondatot magára a műre visszautaló önreferenciális állításként ol-
vassuk, akkor az olvasó jelentésalkotó vágyával való játékként is érthetjük. Su-
gallhatja azt is, hogy a játékot és az incselkedést (teasing) olvasói stratégiaként 
kell, hogy értsük. Az alliteráció szójátékra is utalhat, a jelölők játékára, amely 

25 Jacques DERRIDA: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Helikon 
1994/1-2. 23. 

26 Gertrude STEIN: Tender Buttons. Sun and Moon Press, Los Angeles, 1991- 45. 
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erotika és poétika határmezsgyéjén mozog, hangsúlyozva az incselkedő szójá-
ték erotikáját és a testjáték poétikáját. De más autoreferenciálisnak látszó mon-
datok is könnyen irányítják efelé az olvasó figyelmét. „Claiming nothing, not 
claiming anything, not a claim in everything, collecting claiming, all this makes 
a harmony, it even makes a succession." (37.) 

Mivel a Tender Buttons legszembeszökőbb sajátossága az, hogy nem ad sem-
miféle kibogozható jelentést, ezt én olyan funkciónak látom, amely berögzült ol-
vasói aktivitásokat problematizál, mint például az összefüggő jelentésalkotást, a 
kategorizációt és a rendszerező gondokodásmódot. Vagyis a szöveg megvédi 
magát a szó szoros értelmében vett „megközelítéstől", és arra kényszeríti az ol-
vasót, hogy újraértelmezze saját, a szöveg megértésére irányuló koncepcióját. 
A hagyományos (vagyis patriarchális) megközelítésmód elutasítása és a női en-
titásokra való egyértelmű utalások együttes jelenléte arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a feminitás kirekesztése és a nyelvi gondolkodásunkban jelenlévő rendal-
kotási, kategorizálási és értelmezési vágy összefügg. Maga az összefüggés az, 
amivel a szöveg élesen szembesíti az olvasót. 

Az érvelési minták és a kategóriaalkotás megkérdőjelezése 

A Tender Buttons első látásra vékony verseskötetnek tűnik. Három, világosan el-
határolt fejezetre tagolódik, Objects (Tárgyak), Food (Ételek) és Rooms (Szobák 
vagy terek) címmel. Az első két fejezetben általában rövidebb szövegek szere-
pelnek, egy konkrét tárgyra utaló cím után néhány bekezdéses rész következik. 
A harmadik fejezet egy összefüggő részt tartalmaz. A Roastbeef {Sült marhahús) 
az Objects fejezet egyik leghosszabb, több oldalas egysége. Mintha olyan elő-
adást hallgatnánk, amelyet nem tudunk követni. Csak annyit értünk az egészből, 
hogy egy tudományos diszkusszió részesei, pontosabban kirekesztettjei va-
gyunk. Olyan kifejezések ismétlődnek benne, mint figyelembe vesz (consider), 
feltételez (suppose), illetve szükségszerű (necessary). Az olvasó egyre kétség-
beesettebb kísérletet tesz arra, hogy belépjen az érvelés menetébe, de a szöveg 
nem kínál ilyen lehetőséget. Viszont nem is engedi el a hallgatót, hiszen lépten-
nyomon értelmesnek tűnő mondatokat kínál, amelyek a diszkurzív térbe való 
belépés lehetőségét ígérik. Vagyis az előadás a teremben tartja hallgatóságát, de 
kényelmetlen és kirekesztett szerepkörre kárhoztatja. Mintha egy tanterem leg-
hátsó soraiban ülnénk, ahová már csak hangfoszlányok jutnak el. Az olvasó te-
hetetlen, az előadást sem elhagyni nem tudja, sem közelebb nem mehet a szö-
veg forrásához: egy marginális hallgatói helyzetbe van kényszerítve. Ez az 
olvasói szereplehetőség egyértelműen utal arra, hogy a szöveg és befogadó kö-
zötti kommunikációs helyzetben nem egyenrangúak párbeszéde folyik, hanem 
köztük alárendeltségi viszony, sőt a hallgató kiszolgáltatottsága áll fenn. A szö-
veg így nem közöl, hanem előad, performatív aktusként játssza el és játszatja el 
az olvasóval a kommunikációs térbe kényszerített, de a belépés és megszólalás 
képességétől megfosztott hallgatói szerepet. 
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Az előadás végül az eredmények összefoglalásával zárul. 

The result the pure result is juice and size and baking and exhibition and nonchalance 
and sacrifice and volume and section in division and the surrounding recognition and 
horticulture and no murmur. This is a result. There is no superposition and circumstance, 
there is hardness and a reason and the rest and remainder. There is no delight and no 
mathematics. (39- kiemelés - Zs. E.) 

Mi is tehát a végeredmény? Egymással össze nem függő fogalmak felsorolása. 
Az összegzés helyett egy fárasztó listát (juice and size and baking and exhibition 
and nonchalance and sacrifice and volume) látunk. Az eredmény tehát az ered-
mény lehetetlensége. Aztán az „érvelés" halad tovább, ironikusan mondván: 
„This is a result" (Ez is egy eredmény), mely persze ismét csak a konklúzió hiá-
nyát hangsúlyozza. Az eredmény (result) szó is annyiszor ismétlődik, hogy meg-
kérdőjelezi saját funkcióját, ő maga is belép az értelmetlenül egymás mellé állí-
tott szavak sorába. A tudományos beszédmód retorikai szerkezetét, az 
argumentáció keretét (The result; This is a result) elnyeli végül a közbefoglalt 
„tartalom". A konklúzív rész utolsó mondatai egyre szenvedélyesebbé válnak 
párhuzamosan azzal, hogy egyre kevesebbet mondanak. A „there is", illetve a 
„there is no" struktúra ismétlődése egyre sebesebb ritmust diktál. Az argumen-
táció „túlszalad" a gondolatokon, üresen zakatol tovább a gondolatok közvetí-
tésére hivatott retorikai formula. Ezt a ritmusos „üres" beszédet tekinthetjük a 
szöveg öndekonstrukciójának, az argumentáció ellenében született kétség-
beesett érvelésnek, hiszen az állítások hiánya az érvelés puszta keretét, magát a 
szerkezetet teszi láthatóvá. Mindez a tudományos beszédmód korlátaira is rámu-
tat, arra, hogy a keretből valami kimaradt. A reason, a rest és a remainder sza-
vak egymás melletti helyzete is és az alliteráció is az érvelési rend és a kizárás 
kérdésköreinek szoros összefüggését támasztják alá. 

A kategóriaalkotás mint a gondolkodás alapvető formája több módon is meg-
kérdőjeleződik a műben. Az olvasó arra kényszerül, hogy szembenézzen azzal 
a problémával, hogyan is lehetséges tiszta meghatározásokat létrehozni, világo-
san kijelölni például, mi tartozik egy fogalomhoz és mi nem. A címek igen gyak-
ran félrevezetők, ami aláaknázza a fogalmi meghatározás jellegzetes eljárásait: a 
dolgok megnevezését, majd a jellemző tulajdonságok bemutatását. Az A Dog 
(Egy kutya) című rész olyan kis majomról beszél, aki úgy jár, mint egy szamár 
(„little monkey that goes like donkey" - 26.). A Salad (Saláta) című részről pe-
dig a végén kiderül, hogy nem más mint egy ünnepi torta (57.). 

A vágás (cutting) és a kategorizáció fogalmai összekötődnek és gyakran tár-
sulnak a főzés képeivel, amely hagyományosan női tevékenység. A vágás és a 
kategorizáció egymás mellé rendeltsége rávilágít a kategóriarendszer erőszakos-
ságára és diszkriminatív jellegére, és mindez itt a feminin viszonyokkal társul. 
A Roastbeef-szövegben például az evés és vágás képei összekapcsolódnak az 
elválasztás és a felosztás absztrakt ideáival. 
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The difference is that a plain resource is not entangled with thickness and it does not 
mean that thickness shows such cutting [...]. The whole thing is not understood and this 
is not strange considering that there is no education, this is not strange because having 
that certainly does show the difference in cutting. (33-34.) 

A Plate (Tányér) fejezetben a vágás és evés kategóriái ismét együtt jelennek 
meg. „Cut cut in white, cut in white so lately. Cut more than any other and show 
it. Show it in the stem and in starting and in evening coming complication." (16.) 

A Roastbeef-szöveg megkérdőjelezi a kategorizációt azzal, hogy újragondolja 
a marha (beeß megszokott fogalmát, és tehénnek (cow) nevezi azt. A bifsztek 
leírása az alárendelt szemszögéből történik. 

The change the dirt, not to change dirt means that there is no beefsteak and not to 
have that is no obstruction, it is so easy to exchange meaning, it is so easy to see the dif-
ference. The difference is that a plain resource is not entangled with thickness and it 
does not mean that thickness shows such cutting, it does mean that a meadow is useful 
and a cow absurd. (33 ) 

A tehén kategóriájából a marha kategóriájába való átugrás a kategóriát hasz-
náló pozícióját változtatja meg. A marha legitimálja (changes the dirt, not to 
change the dirt) az állatokra kényszerített emberi nézőpontot. A megfelelő ka-
tegória, a marha, illetve tehén dönti el, hogy az állat darabokra való szabdalá-
sáról, vagy pedig egy marhahússzelet elfogyasztásáról van szó. Itt e két fogalom 
összekeveredik, nem világos, hogy a vágás eseménye a legelőn (meadow) vagy 
pedig egy tányéron zajlik. A tehén szó olyan nyelvi közegben jelenik meg, 
amely a hagyományos referencialitást folyamatosan aláássa. "Ez a jelenség pár-
huzamba állítható Derrida gondolatával, miszerint az elnyomott csak akkor buk-
kanhat felszínre, ha a nyelv (az elnyomás nyelve) saját magát zökkenti ki, és így 
utat enged önmaga másikjának. Az a belső másik ad teret, illetve felidézi azt a 
hangot, amit a domináns diszkurzus kirekesztett.27 A marhahús már nevében is 
a fogyasztói gondolkodásmódot érvényesíti, amelyben a tehén szónak nincs he-
lye. A tehén szó nem szerepelhet a logocentrikus nyelv ételnevei között. Csak 
olyan nyelvben szerepelhet az étlapon, amely a fogyasztói nyugati szemléletet 
érvényteleníti. 

Az első két fejezet (Objects, Food) határozottan nominális stílust követ: dol-
gok és absztrakt entitások leírásait tartalmazza. A nevek, illetve kategóriák jól 
érthetők, mégis elutasítják az olvasónak azt a szándékát, hogy egészében, ösz-
szefüggésében értelmezze őket, hogy rendszert erőltessen rájuk. A megnevezé-
si aktus maga és a vele együtt járó „természetes" absztrakciós eljárások válnak 
kérdésessé. A környezetünkben levő mindennapos tárgyak felismerhetetlenek 

27 Jacques D E R R I D A : A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. Gond 
1 9 9 2 / 2 . 1 3 7 . 
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lesznek. Az ismerős világ szólaltatja meg önmagában az ismeretlenséget. Stein 
mindennapos tárgyainak furcsasága felidézi Nietzsche ismert nyelvkritikai állás-
pontját miszerint fogalmaink, közneveink nem mások mint absztrakciók termé-
kei, hiszen ha a világon mindenből csak egy van, akkor kategóriáink, azaz nyel-
vi fogalmaink, közneveink nem mások, mint emberi konstruktumok. „Úgy 
hisszük, hogy magukról a dolgokról tudunk valamit, mikor fákról, színekről, hó-
ról és virágokról beszélünk, pedig egyebünk sincs, mint a dolgok metaforái, 
amelyek azok eredendő lényegének a legkevésbé sem felelnek meg. [...] Min-
den fogalom a nem azonos azonossá tétele révén keletkezik. Amilyen bizonyos, 
hogy két falevél soha nem tökéletesen egyforma, ugyanolyan biztos, hogy a le-
vél fogalma az individuális sajátosságok tetszőleges figyelmen kívül hagyása, a 
különbségek elfelejtése útján állott elő, és [megszilárdulása, szó-, illetve foga-
lomtárunk részévé válása óta] immár azt a gondolatot ébreszti, hogy a természet-
ben az egyes leveleken kívül létezne még valami, nevezetesen »a levél« afféle ős-
formaként, amelynek mintájára a többi levelet szőtték, rajzolták, karéjozták, 
fodrozták és festették volna, csak éppen ügyetlen kezek, így aztán egyik pél-
dány sem pontos és hív mása az eredeti ősformának."28 

Gertrude Stein művében is a levelekhez hasonlítható mindennapos dolgok 
tűnnek fel, ám ezek mintha nem akarnának kategóriákká, azaz köznevekké vál-
ni. Tulajdonnevek maradnak, mind egyedi eset, és pontosan ez az egyediség az, 
ami ellenáll a nyelvi megnevezésnek, vagyis a metaforizációnak. Ezek a tárgyak 
csakis egy széttöredezett nyelvben jelenhetnek meg egyediként. A levél fogal-
ma a különbségek elfelejtése útján áll elő, tehát Stein sajátos nyelvezete úgy is 
felfogható, mint e differenciák megszólaltatásának a kísérlete. A műben felvo-
nuló jellegzetes női tárgyak (női ruhadarabok, szőrme, kalapok, rózsa, konyhai 
tárgyak stb.) fogalmi gondolkodásunk kritikáját még egy szempont, a nemi sze-
repek (gender) figyelembevételével egészíti ki. 

A kategorizációnak e Stein-féle szubverziója összhangban áll egy egészen 
más gondolat- és hagyományrendszerben vizsgálódó kutató állításaival. George 
Lakoff kognitív nyelvészeti kiindulópontból és a hétköznapi nyelv kategóriáinak 
empirikus vizsgálata során jut arra következtetésre, hogy a kategóriáról alkotott 
fogalmainkat egy, a háttérben működő „konténer-metafora" irányítja. Számos 
példával bizonyítja, hogy ez a háttérmetafora bár gondolkodásunkat és viselke-
désünket erősen befolyásolja, mégsem alkalmazható maradéktalanul. Ő is alap-
vető, magától értetődőnek tűnő kategóriákat vizsgál, például az „anya" fogal-
mát, és rámutat arra, hogy gyakran nehéz eldönteni, ki tartozik bele és ki nem 
tartozik bele. Arra mutat rá, hogy amennyiben egy kategóriának vannak pro-
totipikus elemei, akkor nem érvényes az a magától értetődő kategóriaképzési 
szabály, hogy a közös tulajdonságok alapján sorolunk különböző tárgyakat egy 

28 Friedrich NIETZSCHE: A nem morálisan felfogott igazságról és hazugságról. Athenaeum 1 9 9 2 / 3 . 
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név alá.29 Lakoff szerint Arisztotelésztől kezdve Wittgenstein késői munkáiig a 
kategória fogalmát problémamentesnek tekintették. Úgy látták azokat, mint 
absztrakt tartályokat, konténereket, melyek a világ dolgait vagy tartalmazták, 
vagy sem. Egy kategóriába tartozónak akkor és csak akkor tekintettek két kü-
lönböző dolgot, ha azok bizonyos jellemzőjükben azonosak voltak. Nincs is 
gondolkodásunkban, észlelésünkben, cselekedeteinkben és beszédünkben 
alapvetőbb dolog - így az érvelés - , mint a kategorizáció. Minden alkalommal, 
mikor valamifélének látunk valamit, például egy fát fának, akkor kategorizá-
lunk. Mindig, mikor a dolgok fajtáiról érvelünk - székekről, nemzetekről, be-
tegségről, bármiféle dologról általában - kategóriákat alkalmazunk. Egy kategó-
riának a fogalmát megváltoztatni nemcsak gondolkodásmódunk, hanem az 
egész világról alkotott képünk megváltoztatását vonja maga után.30 

A Tender Buttonsban pontosan végigkövethetjük, hogy a tárgyakról egy más-
fajta módon alkotott képzet hogyan kérdőjelezi meg a kategorizáció rendszerét, 
és hogyan vezet a világnak egy másféle megértéséhez. Stein visszatérő szava, a 
„vágás" (cut) az élesen megszabott határok problematikájára irányítja a figyel-
met, így a kategorizáció metaforikus hagyományát hívja párbajra, különös tekin-
tettel a közös tulajdonságok elvére és a tartály metaforára. De a vágás aktusa 
még ennél is többet jelent a Tender Buttonsban-. mivel a vágás a konyha képeit 
a megnevezés problémájával kapcsolja össze, rámutat a kategorizáció erőszakos 
és női világot különösen fenyegető mivoltára. 

A következő passzus a Cranberriesből (Áfonyák), amely használati útmuta-
tást ad recept formájában, élesen mutat rá erre a kapcsolatra. 

Count the chain, cut the grass, silence the noon and murde r flies. See the basting 
undip the chart, see the way the kinds are bes t seen from the rest, from that a n d untidy. 

Cut the whole space into twenty-four spaces and then is there a yellow color, there is 
but it is smelled, it is then put where it is and nothing stolen. (46.) 

A kategóriaalkotás alapvető elemei, a tulajdonságok listája olvasható itt főzé-
si receptként: színek, szagok, számok, és persze mindez egy sajátos, szabad stí-
lusban. A második bekezdés mondataiból még nem derül ki, mit is kell majd el-
vágni, feldarabolni. A tér (space) meghatározatlan egység, így elég nehéz ahhoz 
bármiféle alárendelt tulajdonságot vonatkoztatni. A teret mint egy kategória me-
taforáját, mint konténert is olvashatjuk. Az egész beszédmód, amelybe ez a tér 
beágyazódik, a vágást, az elhatárolást, a főzórecept stílusa pedig a nők kérdését 
társítja a kategorizáció problémájához. A vágás, a kategorizálás és a recept-imi-
táció együttese a szöveg más pontjainál is megtalálható (44.). 

A vágásnak és a kategorizációnak a Tender Buttons textuális miliőjében létre-
jövő interakciója rávilágít az utóbbinak fenyegető tartalmaira. Judith Butler az 

29 George LAKOFF: Woman, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. 
The University of Chicago Press, Chicago, 1987. 92-96. 

30 I. m. 5-12. 
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identitáskategóriák erőszakosságára mutat rá, mikor a feminizmus sokat vitatott 
fogalmát elemzi. Állítása szerint minden érvelés, mely közös tulajdonságok ke-
resésére irányul, szükségszerűen ellenvetéseket von maga után. Mindig van 
olyan női csoport, mely magát a kategóriából kirekesztettnek érzi. Azt a követ-
keztetést vonja le, hogy az identitáskategóriák nem csupán leíró, hanem norma-
tív, tehát kirekesztő jellegűek is.31 Judith Butler hangsúlyozott álláspontja, mi-
szerint a közös tulajdonságokra irányuló keresés összefüggésben van a 
normatív kategóriák kirekesztő jellegével összhangban áll Lakoff tanulmányá-
val: a kategóriaalkotásban б is a közös tulajdonságok omnipotens elvét kérdő-
jelezi meg. 

A Tender Buttons első két fejezetében az olvasó szinte csak kategóriákkal 
találkozik, a címek legtöbbször tárgyak nevei: doboz, tányér, bélyeg, szék, zon-
gora, esernyő, hosszú ruha, kép, kabát, alsószoknya, piros rózsa stb. A tárgyak 
mögül rövid szöveg bukkan elő: általában néhány bekezdés vagy csak egy-két 
sor. Az egyes részek tipográfiája az olvasóban azt az elvárást alakítja ki, hogy 
egy tárgynak a meghatározását, vagyis a jellemző tulajdonságok leírását olvassa, 
de aztán maga az írás szakítja meg ezt az elvárást. A szövegek általában szépen 
felszabdalódnak kisebb részekre és bekezdésekre, a meghatározás fogalmába 
illőnek mutatkoznak első ránézésre, de aztán pontosan ezt a fogalmat rombol-
ják le. Az automatikus kategorizáció állandó felrúgása tehát a kategória proble-
matikus mivoltára hívja fel a figyelmet. Az olvasó megvizsgálja, mi is található a 
kategórián belül, de nem találja azt, amit keresett, vagyis a tartály mint a foga-
lom metaforikus alakzata érvényét veszti. Amit az olvasó valójában lát, az egy 
olyan nyelv, amely elutasítja a kategorizációt. Arról beszél, pontosabban azt 
hangoztatja, amit logocentrikus kategóriákkal kifejezni nem lehet. A mű a nyelv 
margójára sodródva, bár annak illúzióját még fenntartva beszél hozzánk. Ez a 
beszéd egyszerre szomorú, játékos, szenvedélyes és klausztrofób jellegű, néhol 
az autista beszédre emlékeztető ismétlődésekkel teli szólam. 

Judith Butler egy másik tanulmányában a nyelvi erőszak eseteit elemzi. Ho-
gyan képes egy szó, egy gúnyos név (name-calling) valakit megsebezni, mikor 
fizikai erőszak tulajdonképpen nem is történik? - teszi fel a kérdést. Austint kö-
vetve többek közt azt hangsúlyozza, hogy a sértó-címkéző beszéd egy sajátos 
beszédaktus, mégpedig a másik alárendelésének és a saját mint „normális" iden-
titás megképződésének az aktusa. Azzal, aki egy lealacsonyító címke mögött 
(Butler a „nigger" példát említi) találja magát, valóban történik valami: zavart 
lesz, váratlanul elveszíti a saját kontextusát, azt a térbeli és időbeli beszédhely-
zetet, amelyben otthon érezte magát, amelyben a kijelentéseit érvényesnek hit-
te. Váratlanul téren és időn kívül érzi magát, dezorientált állapotba kerül. A vá-
ratlanság fontos része a sértő címkének, hiszen pontosan egy olyan előre nem 
kiszámítható állapotba sodorhatja a másikat, amelyben az nem ura a helyzetnek. 

31 Judith BUTLER: Esetleges alapok: a feminizmus és a „posztmodern" kérdés. Thalassa 1 9 9 7 / 1 . 
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A sértő megszólítás tulajdonképpen egy megfélemlítő retorikai stratégia, amely 
perlokúciós aktusként egy jövőbeli támadást lehetőségét sem zárja ki.32 Ebből az 
érvelésből a Tender Buttons szempontjából legfontosabb gondolat talán az, 
hogy a lekicsinylő kategorizálás kizökkentheti a másikat a saját kontextusából. 
Ebben a műben a nyelvi kategóriák válnak működésképtelenné, vagyis nem fér 
bele a fennálló kategóriarendszerbe, a konténer-kategória szemléletbe a mon-
dandó. Ez a mondandó ezáltal érthetetlenné válik. Folyamatos kontextus-
vesztésnek lehetünk a tanúi. A mondatokon belüli és a mondatok közötti össze-
tartó erő eltűnik, kontextuson és ezzel együtt tér-időn kívül kerül a szöveg. 
Mintha egy ilyen nyelvi erőszaktétel utáni sokkos állapot, egy megállított pilla-
nat lenne kinagyítva, amely létrehozza a mű játékterét. Ezt alátámasztja az is, 
hogy több kritikus figyelt fel a jelen idő dominanciájára.33 Jayne L. Walker a Ten-
der Buttonsról szóló írásának például A jelen idő zenéje címet adja.3'4 A Tender 
Buttons eljátssza azt, hogy amit mond, az nem fér bele a fennálló nyelvi fogal-
makba, és ezzel a fogalom fogalmát mint konténert is vitatottá teszi, mindehhez, 
hozzákapcsolódnak a női világ képei. A mű tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a nőiség egy darabja reked kívül nyelvünk konténer-kategóriáiból. 

A hangzó szöveg 

A szöveg igen gyakran szorítja háttérbe a látáshoz kötődő képzettársításainkat, 
ezzel párhuzamosan a hangzó elemek előtérbe lépnek. Ezek a hatások a befo-
gadót a szöveg hangos felovasására ösztönzik. Gyakran előfordul, hogy az alli-
teráció teljesen különböző fogalmakat helyez egymás mellé. „Wondering so 
winningly in several kinds of oceans is the reason that makes red so regular 
and enthusiastic" (20.). A szavak egyszerű ismétlődése a zenei hangok képét 
elevenítik fel. „Cooking is the recognition between sudden and nearly sudden 
very little and all large holes" (47.). Az ismétlődés kombinálódhat a no szóval, 
mintha két zenei hang felelgetne egymásnak. „A no, a no since, a no since 
when, a no since when since, a no since when since a no since when since, a 
no since when since, a no since, a no, a no since a no since, a no since, a no 
since, a no since, a no since" (58.). A no since szavak (kimondásának) ismétlő-
dése az értelmetlen (no sense) kifejezést hívja elő. A no since és no sense továb-
bi ismétlődése arra ösztönözheti az olvasót, hogy az értelmetlenséget, illetve ez-
zel egy időben az ellene való harcot újra és újra örökkévaló folyamatként élje át. 

32 Judith BUTLER: Excitable Speech: A Politics of the Performative. Routledge, New York, 1997. 
13-24. 

33 Helen PETROVSKY: The Path to Gertrude Stein in Contemporary Post-Soviet Culture. New 
Literary History 1996/2. 335. 

34 Jayne L. WALKER: i. m. 127. 
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Az ismétlések a szavak különböző jelentéseit is megvilágíthatják. A chicken 
(csirke) szó esetében az élelem, az állat és a nő egyik gúnyneve mind beléphet-
nek a játékba: 

CHICKEN 

Pheasant and chicken, chicken is a peculiar third. 

CHICKEN 

Alas a dirty word, alas a dirty third alas a dirty third, alas a dirty bird. 

CHICKEN 
Alas a doubt in case of more go to say what it is cress. What is it. Mean. Potato. 
Loaves. 
CHICKEN 
Stick stick call then, stick stick sticking, sticking with a chicken. Sticking in ext-
ra succession, sticking in. (54.) 

Az utolsó változat egyesíti a csirke összes jelentését, és így a stick (pálca, bot, 
szúr, döf stb.) szó ismétlése kiáltásnak hallik, mintha egy nő vagy egy madár ki-
áltása lenne. A lezáró sticking in fordulat egy szúrásnak is tűnhet. Az in hang-
alakja és írásképe, az i magánhangzó kiejtésének rövidsége és írott képében az 
egyenes vonal a szúrás pillanatnyi időtartamát és fájdalmát, az n, hosszan tartó 
nazális mássalhangzó pedig a behatolást érzékeltetheti. Az olvasó a sticking in 
lezáró fordulattól szinte megborzong, a saját bőrén érzi a vers eseményét. A mű-
vet ebben az értelemben is tekinthetjük az olvasót bevonó performatív játéknak. 
A szúrás mint beszédaktus megtörténik a szövegben. így az olvasó testi mivol-
tában is a szövegjáték részese lesz. 

A stick ismétlődése a hang felerősítésére ösztökéli a (fel)olvasót. Ez az egyre 
hangosabb tónus teret adhat egy másik női hangnak. Az ismételt kimondáskor 
mintha egy másik hang is belépne, mintha valami megfoghatatlan hangosabb 
beszédre késztetné a befogadót. Ebben a késztetésben egy kimondhatatlan je-
lenlét érzékelhető. Ebben a zajban, ebben a ntellékzöngében egy olyan hallha-
tó tér jöhet létre, amelyben elnyomott, fájdalmas női hangok nyomaira bukka-
nunk. 

Az egyszótagú szavak ismétlése által egyes szövegrészek szinte idegesítő 
staccato ritmust öltenek magukra. „Is it so a noise to be is it a least remain to 
rest, is it a so old say to be, is it a leading are been. Is it so, is it so, is it so is it 
so is it so." (56. - kiemelés — Zs. E.) Az utolsó mondat a nyelvtannak még az il-
lúzióját sem igyekszik kelteni. Az ismétlődő is it so (így van ez?) kifejezésnek 
van értelme ugyan, de puszta zajjá módosul amikor a vessző kimarad a mondat-
ból. A kérdő mondat pedig inkább kijelentő alakká válik (so is it). Mintha vala-
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ki mániákusan kérdezne, de választ nem kapna. Végül pedig az olvasó a kérdés 
és válasz relativitására ébred rá. 

A szöveg egy pontján ezt olvashatjuk: „The reason that nothing is hidden is 
that there is no suggestion of silence. No song is sad. A lesson of consequence." 
(66.) A szöveg itt a „szomorú" (sad) és a „kimondott" (said) szavakkal játszik szó-
játékot. A nők szomorú dala nem mondható ki, de a beszédtől eltérő formában, 
zajokban, zörejekben és szövegzenében mégis kifejezhető. A szöveg kiénekli 
magát, elénekli a kimondhatatlanság dalát is egyben. 

Ez a beszédmód a nyelv hangzó hatáselemeit aktiválja. Ritmikus ismétlődé-
sek, alliterációk, hasonló alakú szavak összecsengése található itt sokféle válto-
zatban, ami az olvasót arra ösztönzi, hogy hangosan olvassa fel a szöveget, hogy 
mondja ki azt, amit lát. Tehát a szöveghez fűződő alapvetően vizuális viszonyun-
kat aknázza alá azzal, hogy hallhatóvá teszi a szöveget. A befogadó a szövegnek 
hangot adva annak egy háttérbe szorított jellemzőjét, a zeneiségét teszi érzékel-
hetővé. A mű elfojtott hallhatósága életre kel a hangos szövegolvasás aktusában. 
Ez a tapasztalat arra is ráveszi a olvasót, hogy a magában beszélő ember 
klausztrofób és otthontalan helyzetére ébredjen rá, amelyben a beszélő még a 
párbeszéd reményét is feladja, elfogadja azt, hogy ő már végleg magányos mo-
nológra van kárhoztatva. Ez a felolvasás egy „másik női hangot", egy nem az op-
pozíciókra épülő nyelvben kifejeződő hangot tesz hallhatóvá. Képessé teszi a 
szöveget arra, hogy beszéljen és ne beszéljen, más szóval, hogy áttörjön a logo-
centrikus beszéd határain. Ez a mű hangzáselemei által kiváltott hangos olvasás, 
a mű és az olvasó pár beszéde nem tekinthető a derridai értelemben vett beszéd-
nek, ez a hang nem a logosz hangja. Ellenkezőleg, ezek a hangok csakis az írás-
ban, a textuális játékok sokszínűségében, a szöveg partitúrájában, illetve a zene-
iséget megszólaltam képes felolvasásban rejlenek. 

A Tender Buttons írásmódja alapvető nyelvi-gondolkodásbeli műveleteket 
kérdőjelez meg, elsősorban a kategorizációt. A jelölők játéka során a szöveg zö-
rejei felszabadulnak, ezáltal adva hangot egy kategóriákon kívül álló nőiségnek, 
pontosabban egy elfojtott nőiség nyomainak. A Tender Buttons arra invitálja ol-
vasóját, hogy a szöveget hangosan olvassa fel, mely képessé teszi a „másik" 
hangját arra, hogy egyidejűleg beszéljen, és ne beszéljen. Az olvasó, mialatt hall-
gat és beszél, egy interszubjektív dialogikus helyzetet hoz létre, és paradox mó-
don pontosan ebben helyzetben értheti meg annak a dialógusnak a fájdalmas 
hiányát, melyről a „másik nő" beszél és énekel. 

Gertrude Stein Tender Buttotis című írását sajátos női írásnak tekinthetjük. 
A francia feminista elméletek új lehetőséget adnak arra, hogy ezzel a korábban 
olvashatatlannak gondolt szöveggel kapcsolatot teremtsünk. Másrészt Stein női 
írása is visszautal az écriture feminine elméleteire. Rámutat arra, hogy nem ér-
demes a logocentrikus és fonocentrikus nyelvi kultúra által elfojtott nóiséget 
eredetnek elképzelni, és egy ősi (anyai) hang visszatérésében reménykedni. Az 
elveszett hangok hiányát és fájdalmát kiéneklő szólamok csak egy interaktív tér-
ben, a szöveg performance-szerű előadása közben, a hangzó szövegnek teret 
adó felolvasás tevékenységében képesek felhangzani. 
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„...MINTHA EGY VERS-SORBAN ÚSZNÉK, VAGY EGY FRÁZISBAN 

- Fikció és ön-írás Márai Sándor művészetében -

Mert bármely ország lakóinak legalább kilencféle karaktere van: fog-
lalkozási, nemzeti, állami, osztály-, földrajzi, nemi, tudatos, tudatta-
lan és még egy személyes jellegű is talán; az állampolgár egyesíti ma-
gában valamennyit, azok viszont feloldják őt, aki tulajdonképpen 
nem más így, mint e sok kis csermely vágta, vízgyűjtő teknő, amely-
be belecsörgedeznek; amelyből újra kilépnek, hogy más patakocskák-
kal egyetemben most már egy másik vízgyűjtő teknőt töltsenek fel. így 
tehát földünk minden lakójának van még egy tizedikféle karaktere is, 
jelesül: a kitöltetlen terek passzív képzelete; ez a tizedik azután min-
dent megenged nekünk, csak egyet nem: hogy komolyan vegyük, 
amit a többi legalább kilenc karakter tesz, vagy ami ezekkel történik; 
más szóval éppen azt, aminek őt magát kellene kitöltenie. ... üres, lát-
hatatlan térről van szó, ...amelyben úgy áll a valóság, mint valami 
képzelet-odapottyatitotta kis építőkocka-város. 

(Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember) 

Az Egy polgár vallomásai remekmű. Remekműnek kell tartanunk, ha egy cur-
tiusi nézőpontból elkülöníteni igyekszünk egymástól az alkotó és az utánzó iro-
dalmat, az időtlen mesterműveket és „a középszerűség elszakíthatatlan hagyo-
mányláncolatát":1 Márai Sándor könyve nemcsak a megszólalás lehetőségeit 
kereső másodmodern önéletrajz-irodalom számára kínált fel szuggesztív műfor-
mát, hanem áthagyományozódó Kidturgutkém hatott a narratív élettörténet-
értelmezés azon megnyilvánulásai számára is, amelyek nem tartoznak a pro-
fesszionális literatúra körébe. A számos példa közül csupán egyet emelnék ki: a 
Bildungsbürgertum jeles pécsi képviselője, az Orvosírók Egyesületének egyko-
ri elnöke, Konkoly-Thege Aladár jól felismerhetően a művelt magyar polgárság 
reprezentánsának tekintett Márai modorában írja meg Taigetosz címmel közre-
adott emlékezéseit. Autobiográfiájának irodalmi értéke kérdéses, ám rendkívül 
érdekes, ahogyan az elsajátított formakincs „megszervezi" a személyes, a csalá-

1 E. R. CURTIUS: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948. 404. Idézi: H. R. 
J A U S S : Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. In: U Ó : Recepcióelmélet -
esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Osiris, Bp., 1997. 45. 
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di, az osztályhoz/réteghez kötődő és a nemzeti érdekeltségű történések rendjét 
és sorrendjét; s elbeszélésmódjára is a megjelölten irodalmi jelhasználat, s a 
retorizált - noha itt korántsem zökkenőmentes - nyelvi alakítás jellemző. Márai 
könyve, meglehetősen hosszan tartó befolyással, azon önéletrajzi kezdeménye-
zések számára is az életesemények stilizált elbeszélését mutatta föl mintaként, 
amelyek nem szembesültek az elbeszélhetőség (az „őszinteség") apodiktikus 
kérdésével. Remekműnek kell tekintenünk az Egy polgár vallomásait akkor is, 
ha H.-G. Gadamer szellemében a „klasszikus" műalkotás autoritását ismerjük fel 
hatásában,2 s akkor is, ha H. R. Jauss elmélete nyomán egy jelentésgazdag, ösz-
szetett poétikai megformáltságű szöveg-partitúra megvalósult befogadás-
lehetőségeiként értelmezzük azt.3 A kánoni hely megállapítása mint hatástör-
téneti folyamat a kortársak, a szakmai irodalomértés és a szélesebb közönség 
ítéletével kezdődik; ebben az értelemben is „remek" Márai könyve, mint - hogy 
az ő kultúrafölfogásának alakzatával éljünk - a városi céh kézművesének mes-
terdarabja. 

A Márai-befogadás történetében mindazonáltal olyan, hosszú évekig tartó 
kihagyással kell számolnunk, melynek alapján fölvethető, hogy az elhallgatás 
éveiben nem keletkezett-e jóvátehetetlen törés a recepcióban. A Márai-utánzók 
és -értők a politika által kijelölt periférián, a második nyilvánosság színe előtt 
voltak kénytelenek alkotni, s ez nyilván befolyással volt arra is: milyen szövegek 
nem jöttek, jöhettek létre, s ahhoz is hozzájámlt, hogy a két háború közötti kor-
szak irodalmáról pusztán az ismeretek és az orientáció hiánya miatt meglehető-
sen felemás kép alakulhatott ki.4 A hallgatás viszonylag későn törik meg.5 Az író 
halálát követő időszakban, elsősorban az 1989-1990-1991. esztendőkben az-
után az ismerősség kinyilvánításának vágyát tanúsító közlemények tömege lá-
tott napvilágot, amely bizonyos mértékig - változó színvonalon - pótolta ezt a 
mulasztást (vagy, iskolásán, „bepótolta a lemaradást"). Az ebben az időszakban 
közreadott jelentős irodalomtörténeti teljesítmények, Rónay László és Szegedy-
Maszák Mihály monográfiái, Kulcsár Szabó Ernő tanulmányai6 (s néhány más 
munka) mellett a legkülönbözőbb periodikákban, a folyóiratoktól a napi-
lapokig, hemzsegtek a Márait „beleérzéses" módon megértő recenziók, esszék, 
publicisztikák, melyeket leggyakrabban járulékos recepciótörténeti adalékok-

2 H.-G. GADAMER: Igazság és módszer. Gondolat, Bp., 1 9 8 4 . 2 0 6 - 2 0 7 . 
3 H. R. JAUSS: i. m. 49-51. 
4 V Ö . KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Bp., 1 9 9 4 . 

3 4 - 3 9 . , 4 7 - 5 1 . 
5 Például: FERENCZI László: Egy polgár vallomásai (Márai Sándorról). In: K A B D E B Ó Lóránt 

(szerk.); Valóság és varázslat. Bp., 1979. 
6 RÓNAY László: Márai Sándor. Magvető, Bp., 1990.; SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor. 

Akadémiai, Bp., 1991.; KULCSÁR SZABÓ Ernő: Klasszikus modernség - kartéziánus értéktávlatban 
(Márai Sándor: San Cennaro vére). Új írás 1990/5. Kötetben: uő: Beszédmód és horizont. Argu-
mentum, Bp., 1996.; KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az egyéniség foglalata (Márai személyiségfelfogásának 
szerkezetéhez). Orpheus 1991/1. Kötetben: i. m. 
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nak kell tekintenünk, semmint meggondolkodtató interpretációknak. E hullám 
elcsitultával a következő években kevésbé kellett a kritikusoknak a higgadt ér-
tékelést bénító lelkifurdalással vagy éppen dühvel megküzdeniük, ám kevesen 
vállalkoztak sikerrel olyan összegző igényű értelmezésre, mint amilyenek pél-
dául a Fried István 1993-as, 1998-as és Németh G. Béla 1995-ös tanulmányköte-
teiben megjelent értekezések, Tolcsvai Nagy Gábor Márai nyelvszemléletéről 
írott tanulmánya, valamint Kabdebó Lóránt és Kálmán C. György összehasonlí-
tó prózapoétikai vizsgálatai.7 (Más munkák8 inkább ama kevésbé termékeny be-
fogadói eljárást követik, amely egy odaértett, bármikor előhívható személyiség-
konstrukciót létrehozva véli a művekben is az „igazi" Márait felfedezni, noha 
értelmezését éppen e megszemélyesített, uralható szerző-képzet preformálta.) 
A Márai-olvasás néhány kortárs írónk szövegeire is megtermékenyítő hatást gya-
korolt, melynek során például Esterházy vagy Garaczi sikerrel hajtotta végre 
azokat az újraalkotói műveleteket, melyek egyszerre hasznosítják és kijátsszák 
az autoritás szövegét. A megkerülés vagy a felejtés törlésjeleit a megőrző meg-
haladás hasonló, egyedi teljesítményei ugyan sikerrel kísérelhetik meg érvény-
teleníteni, de nyilván nem helyettesíthetik a hatásoknak azt a bonyolult össze-
függését, mely az irodalom önalkotó rendszerében szerencsésebb történelmi 
körülmények között Márai befogadástörténeteként nyilvánulhatott volna meg.9 

Márai epikáját az említett tanulmányok változatos összefüggésekbe állítják, ez 
azonban az írásokhoz kapcsolható intertextusokat, a szerző szerteágazó érdek-
lődését, tájékozottságát és poétikájának módosulásait figyelembe véve föltétle-
nül jogosnak tűnik. Márai éppúgy folytatója Kosztolányi nyelvközéppontú poé-
tikájának, mint amennyire - számos kortársához hasonlóan - az utólagosság 

7 FRIED István: Márai Sándor titkai nyomában. Salgótarján, 1993.; FRIED I.: „...egyszer minden-
kinek el kell menni Canudosba." Tanulmányok az ismeretlen Márai Sándorról. Enciklopédia 
Kiadó, Bp., 1998.; NÉMETH G. Béla: Kérdések és kétségek. Balassi, Bp., 1995.; TOLCSVAI N A G Y Gábor: 
A személyiséget állító tökéletes nyelv eszménye. In: KABDEBÓ Lóránt-KULCSÁR S Z A B Ó Ernő (szerk.): 
Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Janus Pannonius 
Egyetemi Kiadó, Pécs, 1993. 181-195.; KABDEBÓ Lóránt: A próza önreflexiója és gyakorlata. In: uő: 
Vers és próza a modernség második hullámában. Argumentum, Bp., 1996. 155-189.; KÁLMÁN C. 
György: A harmincas évek elbeszélő szövegei: terminológia és tipológia. In: Szintézis nélküli évek. 
8 2 - 1 0 1 . 

8 Például LÓRINCZY Huba: „Személyiségnek lenni a legtöbb." Savaria University Press, Szombat-
hely, 1993. (Noha megtisztelő, hogy Lőrinczy kivonat-jelleggel megismétli e sorok szerzőjének az 
Egy polgár vallomásairól írott elemzését, eközben sajnos leszűkíti az interpretáció játékterét - az 
viszont egyenesen zavarba ejtő, hogy a merítés forrására nem utal könyvében. Vö. MEKIS D.János: 
A „regényes önéletrajz". Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. OTDK-doIgozat, 1993, Szombat-
hely - illetve: Literatura 1993/2. 181-190.; LÓRINCZY H.: i. m. 113-119.) 

9 Rónay László folytonosabbnak ítéli meg a Nyugat és a kommunizmus konszolidációs korsza-
ka irodalmának viszonyát. Mindenesetre ezen örökség továbbélését hangsúlyozva elsősorban nem 
a hatásokat befogadó és feldolgozó alkotásokra, hanem a nyugatos írásmódot személyesen 
továbbvivő írók (Sőtér, Szentkuthy, Rónay Gy., Thurzó G., Ottlik) tevékenységére hivatkozik. Vö. 
RÓNAY László: Erkölcs és irodalom. Vigília, Bp., 1 9 9 3 . 2 8 4 - 2 8 5 . 
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helyzetéből tekint a Nyugat első nemzedékének irodalmi teljesítményére;10 épp-
úgy örököse a Nietzsche nevével jelezhető, mint a kartéziánus bölcseleti hagyo-
mánynak; egyes műveiben fölhasználja Freud tanításait, de összességében 
távolságtartóbb velük szemben, mint például Kosztolányi; megtapasztalja a mo-
dernség műformáinak és szubjektumképzeteinek fragmentálődását és föloldó-
dását, ám a személyiség és az epika folytonosságának fenntartásán munkálko-
dik. Nemzedéktársai közül Szentkuthy látszólag jóval radikálisabban szakított a 
klasszikus modernség első hullámának horizontján belüli, egész-elvű próza-
poétikákkal, ám meglehetősen kérdéses, vajon sikerrel hajtotta-e végre a Prae 
ezt a határátlépést. A magyar későmodern irodalom e reprezentatív alkotása az 
elbeszélő távlat kiiktatásának kísérlete során nem tudta elkerülni az akaratlan 
fragmentarizálódás veszélyét,11 ugyanakkor a nyelv párbeszédszerű szemlélete 
talán csupán formális jellegű Szentkuthynál: művét nem indokolatlan monológ-
ként olvasni.12 Kulcsár Szabó Ernő szerint „a centrált egészképzetek válságának 
másodmodern értelmezésében ...az a sajátságos, hogy az epika ...egyszerre áll 
a szabályteremtés és az integráló középpontok felszámolásának vonzásában". 
Márai művészetére kétségkívül alkalmazható ez a belátás. Az értelmezés tétje az 
ő esetében is „az organikus műegész, illetve a széttartó, kontingens vagy kiha-
gyásos történetképzés közötti feszültség" mérlegelése.13 Az Egy polgár vallomá-
sairól szólva éppenséggel e kettő viszonyában ragadhatok meg a személyiség 
integritásának, az elbeszélés folytonosságának és megbízhatóságának, a narra-
tív alakzatoknak és a nyelviség feltételrendszerének, a megnyilatkozás per-
formativitásának a kérdései. írónk számos regényének esetében valószínűleg 
elbillenés figyelhető meg az organicitás, az egész-elvűség felé forma- és eszme-
történeti értelemben is (bár e kettő nyilván bajosan választható külön egymás-
tól). Szegedy-Maszák Mihály A tulajdonságok nélküli ember első kötetének 
zárófejezetét és A féltékenyek című Márai-művet egybevetve arra a következte-
tésre jut, hogy míg Musil regényében ironikus, Máraiéban elégikus az apa vilá-
gának értelmezése; a magyar szerző a családregény nyelvét beszéli. Szegedy-
Maszák ugyanakkor monográfiájában azt hangsúlyozza, hogy Márai önéletrajzi 
műformákban írott szövegei alkalmasnak bizonyulnak az eldönthetetlen vagyla-
gosság kifejezésére, amelyben az iróniának is döntő szerep jut.14 Míg e könyv el-
sősorban Nietzsche belátásaival állítja párhuzamba az Egy polgár vallomásai 
szerzőjének legjelentősebb műveit, addig Kulcsár Szabó Ernő szerint az író „az 
önmegalkotás racionális, Bildung-jellegű, az élettel együtt alakuló példájában 

1 0 V Ö . H E V E S I András: A stílusról. In: KENYERES Zoltán (szerk.): Esszépanoráma III. Bp., 1978. He-
vesi itt a Nyugat első nemzedékének „nyelvújításáról" beszél. 

1 1 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Törvény és szabály között. Az elbeszélés mint tiyelvi-poétikai magatar-
tás a harmincas évek regényeiben. In: uő: Beszédmód és horizont. 73. 

1 2 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Felmagasztosítás és tönkretétel. In: uő: „Minta a szőnyegen."A mű-
értelmezés esélyei. Balassi, Bp., 1995. 222. 

1 3 KULCSÁR S Z A B Ó E . : I. m . 7 3 - 7 4 . 
1 4 SZEGEDY-MASZÁK M . : i. m. 2 2 2 . ; SZEGEDY-MASZÁK M . : Márai Sándor. 8 4 - 9 9 . 
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ismeri fel az emberi kiteljesülést", mely azonban nem jelenti azt, mintha ez 
az alakítás tetszőleges lenne, vagy a világ egyetemes megismerésén alapulna. 
A történő lét megértését, mely Márai jelentősebb írásaiban a különböző élethely-
zetekre adandó válasz igényéhez kötődik, a világ kulturális konvenciók feltéte-
lezte értelmezése készíti elő; az individuum eltüntetésére törő ideológiákat ez a 
szemlélet éppoly távolságtartással nézi, mint a második modernség európai ala-
kulásának relativista-nyelvkritikai fordulatát, a nyelvben konstituálódó szereple-
hetőségek irodalmát: kartéziánus módon a szubjektumot a műalkotás nyelvi 
univerzuma alakítójának, teremtőjének tartja.15 

A kitaláltság hangsúlyozása jelentős poétikai és poetológiai szerepet kap a 
klasszikus modernség epikájában és a korszak íróinak reflexív szövegeiben, au-
tográfiáiban (H. Porter Abbott). Viktor Zmegac Történeti regénypoétikádban -
operacionális jelleggel - a modernség két alapvető regénytípusát különbözteti 
meg: a pszichogramox. és a metanarratív regényt. Az első csoportba olyan mű-
vek tartoznak, melyek eltüntetik az elbeszélés illúzióját, melynek helyét „annak 
illúziója foglalja el, hogy a regényes alakok (saját tudatukkal) képezik azt a kö-
zeget, amely nyelvileg artikulálódik, közvetítő és narratív médium nélkül. ... 
Ebben a modellben a regény (vagy más fiktív próza) elveszíti az elbeszélőt és a 
föltételezett olvasót". A metanarratív (másként: önreflexív vagy noétikusj regény 
„nyíltan beismeri saját mesterkéltségét, és ezáltal az elbeszélést, vagy pontosab-
ban: az írás irodalmi tettét a szöveg tárgyává teszi. E tett része az elbeszélő, a 
transzcendens narrátor visszahelyezése, és ezzel az elbeszélés immanenciájába 
visszahelyezett olvasóé is".16 Az első típusba tartozik például Az eltűnt idő nyo-
mában és az Ulysses, a másodikba pedig A pénzhamisítók és a Molloy; e párok 
egyúttal a jelzett formációk módosulásainak, radikalizálódásának történetét is 
reprezentálják. A fikcionalitással azonban a pszichogram is sajátos, reflexív vi-
szonyban állhat. Proust nagyregénye például, annak ellenére, hogy az emléke-
ző tudat utánzásának tűnik, több vonatkozásban is tudatosítja a befogadóban a 
megalkotottság tényét. A megtalált idő című kötet esztétikai eszmefuttatásai, 
melyeket Zmegac, Dorrit Cohnhoz (s más, jelentős értelmezőkhöz) hasonlóan, 
a regénykompozíció centrális, szervező elemének tekint, amellett, hogy puszta 
létükkel is a narratív emlékezés konstrukció-jellegére irányítják figyelmünket, 
azt a művészetbölcseleti belátást hangsúlyozzák, mely szerint (Zmegac megfo-
galmazásában:) „az élet csak a művészi megformálásban válik 'valóssá', abban a 
pillanatban, amikor saját tapasztalatainkat a szavakra vagy a festővászonra bíz-
zuk". A Történeti regénypoétika Ernst Mach tanaival hozza e nézetet összefüg-
gésbe, aki szerint az aktuális pillanatban a világ csupán a percipiált jelenségek 

1 5 KULCSÁR S Z A B Ó E . : AZ egyéniség foglalata. In: uő: Beszédmód és horizont. 2 0 6 - 2 1 0 . 
16 Viktor Z M E G A C : Történeti regénypoétika. In: T H O M K A Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I. 

Jelenkor, Pécs, 1996. 154. 
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együtteseként férhető hozzá a tudat számára, a fölfogás során viszont az embe-
ri tudat is állandóan változik, így az én kizárólag az emlékezés révén tudatosul-
hat.17 

Gide és Proust művei éppen e vonatkozásban nem állíthatók élesen szembe 
egymással. A pénzhamisítók Édouardja a fentihez igen hasonló álláspontra jut, 
midőn ezt írja naplójában: „Az új füzet, amelybe ezeket a sorokat is feljegyzem, 
mindig a zsebemben lesz. Ez a tükör, amelyet magammal sétáltatok. Mindaz, 
ami történik velem, csak annyiban nyer valóságos létet, ha a tükörben is vissza-
tükröződik." Feljegyzései egyúttal egy tervezett regény vázlatát is adják. 
Édouard valóságosabbnak érzi ezt az általa teremtett virtuális világot, mint a „va-
lóságot". Gyakran úgy érzi, vallja egy helyütt, hogy a külvilág csupán fikció; s mi 
mást tehetnénk mint — Gide A pénzhamisítók)áva\ a kezünkben - igazat adunk 
neki, hiszen Édouard valóban csupán egy regény szereplője. Mint J. L. Borges 
rámutat, az efféle elbeszélői fogás azért nyugtalanít bennünket, mert nincs rá 
garancia: a mi bizonyosnak hitt realitásunkról nem derülhet ki szintúgy annak 
fikcionalitása.18 A mise en abyme alakzata kiegészíti és új összefüggésekbe állít-
ja az elbeszélés különböző szólamaiban foglalt, s a narrátori szövegben megjele-
nő poetológiai, metareflexiv eszmefuttatásokat. 

Édouard számára a mimézis inverz módon, mint valóságteremtő aktus műkö-
dik. Ezen - „derealizációs" neurózisnak is tekinthető - állapot ellenszere: napló-
ban rögzíteni a jelenlévőként megélni nem tudott realitást, s a múlttá váló pilla-
natnak ez a reprezentációja egyúttal annak „kezelése", elfogadhatóvá tétele is. 
Különböző bölcseleti, lélektani hagyományok kerülnek itt egymással összefüg-
gésbe (vagy összeütközésbe), melyekkel egyaránt adekvátan leírható a vizsgált 
jelenség. (Freud követői egyébként elvégezték Mach pszichoanalízisét is, tanait 
egy betegség tüneteiként dekódolva.) A neurózis és az idegenség, a pillanattal 
való nem-azonosulás élménye Márainál is fontos alakzat, nem önmagában vé-
ve, hanem speciális, közvetített értelemben, legalábbis az író jelentősebb művei-
ben. Míg a Bébi vagy az első szerelem még éppúgy egyvonalúan desifrírozható 
a pszichoanalízis elmélete segítségével, mint Kosztolányi A rossz orvos című re-
génye, addig az érett Márai (ennyiben a húszas évek Kosztolányijának horizont-
ján is túllépve, s az Esti Kornél beállítódásával némileg rokon módon) olyan írás-
alakzatokként fogja föl a lélekelemzés bécsi téziseit, amelyek beépülnek az 
európai kultúra szövegébe, s többé nem követelhetik maguknak az igazságfeltá-
rás egyedüli jogát, csupán a részleges magyarázatét. A megértés ezen útja magá-
ban foglalja az elnyert értelmezéstől való (történeti) távolságtartást, az iróniát is. 
„S mikor... különösen Freud könyveit közelebbről megismertem, kissé létszük-
séglet volt már számomra a neurózis, a munka egyik kelléke és feltétele; durva 
hasonlattal azt mondhatnám, hogy »éltem« neurózisomból, mint a kínai koldus 

1 7 I . M . 1 1 3 - 1 1 4 . 
1 8 J . L. BORGES: Az idő újabb cáfolata. Gondolat, Bp., 1 9 8 7 . 1 7 4 . 
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csonka tagjai mutogatásából" - írja az Egy polgár vallomásainak elbeszélő-fő-
szereplője. 

Megkockáztathatjuk: abba a sorozatba illeszthető ez az alakzat is, mely az iro-
dalmi klasszikus modernség esztétikájának fentebb Proust kapcsán hivatkozott 
belátásához kapcsolódik, s amelyet a kontinentális századelő és azt megelőzően 
az angol századvég „dekadens", irodalmias bölcselete fogalmazott meg. Oscar 
Wilde példázat jelleggel illusztrálja „a művészet mint az élet helyettesítője" föl-
vetést a Dorian Gray arcképében (e könyvet Kosztolányi is lefordította), illetve 
egy nagy hatású aforisztikus esszében fejti ki azt, The Decay of Lying címmel. 
(Kissé félrevezető, hogy az utóbbi szöveg híres tézisét, mely szerint a valóság 
utánozza a művészetet, valóban aforizmaként szokás idézni, figyelmen kívül 
hagyva a szövegkörnyezetet, azt, hogy ez egy elbeszéléskeretekkel rendelkező, 
fiktív dialógus egyik szereplőjének mondata.) Zmegac Wilde tézisét a követke-
zőképpen interpretálja, azaz „fordítja le" értekező nyelvre: „az észlelés folyama-
tai nem a nem definiált - az úgymond meztelen - valóságból indulnak ki, ha-
nem szellemi minták ... alapján kialakult komplexusokból".19 Bizonyára joggal 
kapcsolható ide az e hagyománnyal érintkező „dendizmus" is, mely Márai ön-
életrajzi regényében is többször szóba kerül. Az ízlésnek ez az önmagáért való 
művelése, a minden anyagi céltól és szenvedélyes kapcsolattól való független-
ség Baudelaire szemében a művészi magatartás előképe, mely az egyéni élet és 
az én kifinomult alakítását a megalkotott formák esztétikájába írja át.20 A den-
dizmus csak látszólag áll ellentétben Márai polgári alkotás-etikájával, hiszen ez-
által voltaképpen az újkori, „burzsoá" hasznosság-elv, a közönségesség elutasí-
tásával azonosul, nem egy mélyebb gyökerű citoyen kultúra megtagadásával. 
Mindamellett ez is csupán egy ironikus szerep Márai számára, melyet szintén a 
szövegként fölfogott kultúra egyik alakzataként ismerhetünk föl írásművészeté-
ben. 

Ha az Egy polgár vallomásainak főszereplő-elbeszélőjére vonatkoztatjuk a 
fentebbieket, azt észrevételezhetjük, hogy a polgári társadalom válságával ösz-
szefüggő idegenség-tapasztalat, az otthontalanság, talajvesztés rekonstruált él-
ménye valamiképpen feloldódik az írás folyamatában. (Ezt megerősíti, hogy az 
elbeszélő visszatekintéseihez fűzött reflexióiban kissé szentenciózusan fogal-
maz, mindenképpen valamiféle utániság pozíciójára utalva.) Sőt, a kinyilvání-
tott idegenség, mint magatartás valósággal imperatívusszá válik az író-narrátor 
számára, mintegy az alkotás előfeltételévé. 

Gide önéletrajzában leírja meghatározó gyermekkori élményét: a köznapi vi-
lág mögött rejtőző „mögöttes valóságba" vetett hitét. Ugyanilyen fontos számá-
ra legkedvesebb játéka, a kaleidoszkóp. Mindkettő sokáig fogva tartja a képze-
letét. Úgy tűnik, önéletírásában emlékeit is kaleidoszkóp-szerűen variálja: maga 
az emlékezés működik nála így. „Úgy idézem fel emlékeimet, ahogy eszembe 

19 V ZMEGAC: i. m. 1 1 1 - 1 1 2 . 
20 Richard GILMAN: A dekadencia, avagy egy jelző különös élete. Európa, Bp., 1 9 9 0 . 1 0 2 - 1 0 4 . 
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jutnak, nem próbálom rendbeszedni őket" - írja. A kaleidoszkóp e fénytörésé-
ben - éppúgy, mint Édouard nevezetes naplójában - a valótlannak érzett reali-
tás valóságossá válik; a létrejött alakzatkonstellációkból pedig bizonyos „mögöt-
tes" rendet, rendszert lehet konstruálni. Az elvesztett azonosság, a biztonság a 
múltba helyeződik, s így a múlt emléke felértékelődik. Csakhogy éppen az alak-
zatok elrendezésének voltaképpen esetleges jellege, melyet csupán formai sza-
bályok szervezhetnek, figyelmeztet rá, hogy az életesemények rendje, az élet-
történet mint folyamat sem rendelkezhet a folytonosságot megmásíthatatlanul 
előíró diszkurziv-„metafizikai" megalapozással. Mint Gide felvetette a Ha el 
nem hal a magban: minthogy a világ, s állapotainak sorozata, az elbeszélendő 
múlt végtelenül bonyolult, egy regény a maga megalkotott, fiktív világával, s ke-
zelhető törvényeivel talán pontosabban beszél, mint egy dadogó vallomás. 
A stilizáció és a költői „hazugság" attitűdje kiküszöbölhetetlen. A francia író 
„őszinteségre" törekszik önéletrajzában, Márai azonban tudatosan vállalja a 
stilizációt. Poétikai módszere, írói attitűdje is arra utal: regényt ír. Confessiója, 
amely a műfaj augustinusi-rousseau-i tradíciója értelmében a „legőszintébb" 
megnyilatkozás kellene hogy legyen, egy fikció köntösében szólal meg. S nem-
csak az író „diszkrecionális" kötelessége miatt, azaz a valóságban is élő szerep-
lők védelmében,21 hanem a fentiekben tárgyaltak miatt is. Az Egy polgár vallo-
másai egyszerre „életrajz", „vallomás", és „regény". Externális tények és belső, 
lelki történések végső soron „utólagos teleológiai" leírása, egy (ad hoc) vég-
pontból való visszatekintés egy folyamatra. E nézőpontban rejlik hipotetikusan 
az az elv, amely az eseményeket koherens sorozattá rendezi. Önéletrajzot írni -
hermeneutikai probléma. Az ego történeti-egzisztenciális önmegértéséhez az 
anyagot részben bizonyára hajdani feljegyzések, főként azonban a tudati emlé-
kek szolgáltatják. E vonatkozásban óhatatlanul felmerül az individuum történe-
ti kontinuitásának problémája is, amely viszont szorosan összefügg az ego 
szinkrón identitásának kérdésével. 

Az Egy polgár vallomásaiban, az irodalomban „preparálva", az átélt, de ide-
gen események, élmények, hangulatok valóságossá lesznek. Az író-elbeszélő a 
stilizáció eszközeivel, fortélyai, technikája birtokában képes élővé lényegíteni a 
holtnak, távolinak érzett „nyersanyagot", az életét. így az olvasó számára való-
ságosként él az anyag, amelyből a mű vétetett. A szöveg, mesteri műviségével 
együtt: hiteles élményt sejtet. S a stilizálás, az élmények hihetővé tétele révén, e 
processzus eredményeként - vagy éppen az alkotó folyamat közben, a művészi 
cselekvés által - a szerző a maga számára is igazolja emlékeit. Vagy legalább ezt 
is elhiteti az olvasóval: hiszen erről az élményről is csupán az író szövege révén 
győződhetünk meg. 

Az „őszinteség" rousseau-i paradigmája elvileg a narratíva folytonosságát 
követelné meg. A lélek történéseinek leírásában viszont nem érvényesülhet az 

2 1 RÓNAY László: Márai Sándor. 1 5 7 - 1 5 8 . 
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események követésének linearitása: az elbeszélést szükségképpen megszakítják 
a reflexív betétek; a genette-i értelemben vett szünet szükségszerű velejárója a 
vallomásos ön-elbeszélésnek. Nyilvánvaló azonban, hogy nemcsak az önértel-
mezés kommentár-igénye, de az „élettényekből", azaz az emlékekből való válo-
gatás szükségszerűsége miatt is lehetetlen egy ideálisan folyamatszerű és exten-
zív autobiográfiát megalkotni. Az írónak számolnia kell a kihagyás kényszerével 
- az Egy polgár vallomásai az önéletrajznak azon típusába tartozik, melyben e 
felismerésnek poétikai, formateremtő következményei vannak. E műben a kiha-
gyás logikája nem feltétlenül követi a „leglényegesebb" események és szemé-
lyek kiválasztásának, s a szintén e szemponthoz igazodó rövidebb vagy hosz-
szabb tárgyalásának kézenfekvő útját. Az elbeszélő gyakran éppen ezen 
„ésszerűségnek" ellentmondva időz el ott, ahol az esemény jelentősége egészen 
személyes, azaz hangsúlyozása szeszélyesnek, esetlegesnek tűnhet, ám igen-
csak indokoltnak tekinthető, ha a személyes írásmód (ki)alakulásának megérté-
sét elősegítő történetszegmensként olvassuk. A felismerhető, poétikailag megje-
löltnek tekinthető kihagyás (melyet nem fed el valamely szimulált folytonosság) 
még jelentősebb alakzat az Egy polgár vallomásaiban. A legszembetűnőbb el-
lipszis a regény két kötetében elbeszélt eseményláncolatok közötti időszak tör-
ténéseinek elhallgatása. E cezúra a háború éveiről éppen jelentőségteljes hallga-
tásával közöl információt: akár az elbeszélhetetlenség kinyilvánításaként is 
értelmezhető. Más jellegű, szembeszökő kihagyás az elbeszélő-főszereplő fele-
ségének, Lolának „kifelejtése" a történetből: igen ritkán, általában csak akkor 
lép színre, amikor jelenléte alapvetően befolyásolja a hős sorsának alakulását 
(leghangsúlyosabban az egymásra találás és a házasság elbeszélésében). Az egy-
szeri és a gyakorító elbeszélés ritmusa hasonló szerepet tölthet be a regényben: 
bizonyos eseményeket kiemel, másoknak csupán folytonos ismétlődését hang-
súlyozza stb.22 Éppen a „fontosság" preformált rendjétől való megszabadulás se-
gíti elő Márai művében a modern, irodalmilag értékes és korszerű autobiográfia 
poétikájának példaszerű megalkotását, azon formarendét, melyet a befogadás 
„tudatos stilizációként" ismer fel. 

Az Egy polgár vallomásainak elbeszélője stilizált világot tár elénk, a rekonst-
ruált, múltbeli eseményeket és a személyes emlékeket erőteljesen irodalmias 
nyelven bemutatva. A könyvet méltató kortársak23 nemcsak tematikusan értett 
„társadalmi célzatát" emlegetik (azaz, hogy a polgárságnak mint osztálynak vagy 
rétegnek kvázi-szociografikus rajzát adja), hanem a művészi megformáltság el-
sődlegességét is, amely nélkül a vállalkozás nyilván eleve sikertelen maradhat-
na. A polgári kultúra tisztán tárgyszerű leírása egy elbeszélő szövegben már csak 

2 2 KÁLMÁN C. György: „Egyszer" és „mindig": idő és emlékezés az Egy polgár vallomásaiban. 
Hungarológiai Közlemények 1984. december, 1187-1193. 

23 Például Hevesi András, Thurzó Gábor. A korabeli kritikákat idézi és elemzi: RÓNAY László: 
Márai Sándor. 185-189. 
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azért is rendkívüli feladat lenne, mert e megszólalás formai és diszkurzív felté-
teleit a vizsgált közeg maga hozta létre - a kultúráról a kultúrának kell szólnia. 
Egy műveltség alakzatainak külső szemszögből végrehajtott interpretációja elvi-
leg nagyobb sikerrel kecsegtet, hiszen kevésbé kötődik „személyes" narratív 
alakzatokhoz. Természetesen egy adott társadalmi rétegből származó szerző 
megkísérelheti külső nézőpontból is vizsgálni eredeti közegét, itt azonban óha-
tatlanul végbemegy a formák átkódolása, mely végső soron a műveltségváltás 
eredménye. Illyés Gyula „szociográfiai" műve, a Puszták népe, voltaképpen a 
korszak egyik legjelentősebb önéletrajzi regénye, melyben a jelentés megkép-
ződésének legdrámaibb, feszültségteli viszonyrendje éppen a nyelvi és kulturá-
lis horizontok kapcsolatában fedezhető fel. A korabeli „falukutató irodalom" tel-
jesítményei viszont éppen a vizsgált réteg kultúrájáról kevésbé tudtak számot 
adni, mint anyagi értelemben vett „életmódjáról", azaz voltaképpen szociális kö-
rülményeiről. A felsorolt példák arra figyelmeztetnek: az elbeszélői helyzet az 
ilyen jellegű narratívák esetében az antropológus értelmező pozícióihoz hason-
ló: a kutatás nehézsége abban áll, hogy óhatatlanul saját műveltsége határozza 
meg a vizsgálódó előfeltevéseit, értékszempontjait, sőt leírásának nyelvét is, így 
a másság megértéseként bajosan adhat egyebet, mint ami ezekből következik.24 

(Természetesen az e kondíciókkal számot vető tudósok nagyobb eséllyel nyíl-
nak meg az alteritással való tényleges párbeszéd felé - számos fokozata figyel-
hető meg ennek Malinowskitól Geertzig.) Az irodalmi társadalomleírás önélet-
rajzi módozata, mint az Egy polgár vallomásainak példája megmutatja, 
voltaképpen a „leírás", azaz az elbeszélhetőség problémájára is képes reflektál-
ni, ennyiben közelebb vihet egy kultúra (és egy életmód) megértéséhez. (Min-
denesetre érthető, hogy a polgárság szociografikus bemutatását tervező Thurzó 
Gábor végül feladta elképzelését, s regényeiben, majd - évtizedek múltán - a 
Belváros és vidékében a reprezentációnak azt a Márai-féle útját követi, melyből 
eredetileg is ösztönzést merített.25) A kultúrtörténeti kutatás valószínűleg indo-
kolatlanul korlátozza tehát saját lehetőségeit, ha az irodalmi önéletrajzokat épp-
olyan dokumentumoknak tekinti, mint például a polgári bérházak hivatalos la-
kójegyzékeit vagy a bútorzatukról szóló hagyatéki leltárokat. Ha az „életmód" 
vizsgálata nem nélkülözheti a mentalitástörténeti perspektívát, figyelmének a 
fikciós irodalomra is ki kell terjednie - Hanák Péter feltétlenül követendő példát 
nyújtott e tekintetben.26 A Kert és a Műhely szövegértelmezései azonban való-
színűleg nem a legmegfelelőbben járnak el, amennyiben Ady lírai én-beszédé-
nek is elsősorban „referenciális" olvasatait adják, s kevésbé vizsgálják a nyelvet 
és a poétikai alakzatokat, melyek pedig a megértendő szubjektum (mentalitás-
történeti) megragadásához közelebb vezethetnének. 

24 Clifford G E E R T Z : Jelen lenni. Az antropológia és az írás helyszíne. In: Az értelmezés hatalma. 
Századvég, Bp., 1994. 

25 Vö. RÓNAY László: i. m. 186. 
2 6 HANÁK Péter: A Kert és a Műhely. Bp., 1988. 
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Márai nyelvfölfogásának kutatói az irodalmi hagyomány és egyéni stílus vi-
szonya mellett általában a társadalmi beágyazottság elemzésével bővítik három 
pólusúra szempontrendszerüket. Németh G. Béla arra a megállapításra jut, hogy 
az író legjelentősebb műveiben „az írott, az irodalmi nyelvből formál, sugall gaz-
dagon rétegzett beszédnyelv-érzetet, szinte hallható imitációt", s ennyiben azt a 
folyamatot teljesíti be, mely Kemény Zsigmond regényeinek „soha nem beszélt, 
írott nyelvétől" Jókainak a vidéki nemesség, Mikszáthnak a kisvárosi honorá-
ciorvilág beszédnyelvét fölhasználó és átstilizáló nyelvi alakításmódja után 
Kosztolányi poétikájához vezet, aki „az immár minden árnyalatra kész polgári, 
városi köznyelvet formálta s egyetemesítette az elbeszélő irodalom minden stíl-
és poétikai rétegére alkalmassá". Márai „az elvont gondolati s városi pragmati-
kus elem egybeolvasztásával" az ő eredményeihez kapcsolódik.27 Az így lepá-
rolt nyelv ugyanakkor (legalábbis legjobb műveiben) nem adja a kifejezés gör-
dülékeny kényelmét a szövegalkotó számára. Sőt, az írás éppenséggel feladat, 
a megfogalmazás, a megnevezés feladata Márai fölfogásában; megértés enélkül 
elképzelhetetlen.28 Márainál a kultúrkritikai mozzanat talán még hangsúlyosabb, 
mint Kosztolányinál, akinek szemléletmódjához, mint Szegedy-Maszák Mihály 
rámutat, a húszas évek második felétől nyelveszményében is közelít, például az 
idegen szavak kerülésével; de abban is, hogy az így kialakulható komor szigor-
nak még a gyanújától is megmenekül a nyelvi humor (például az ellentétes szó-
cserékre építő irónia) segítségével.29 A közösség nyelvi művelését Márai, noha 
kétségei is voltak ez ügyben (például éppen Kosztolányi vállalkozása, A Pesti 
Hírlap nyelvőre kapcsán), mindvégig feladatának tartotta. 

Tolcsvai Nagy Gábor szerint a két író nyelvfelfogásának különbsége éppen a 
beszélő közösség és a saját művészi nyelv viszonyának eltérő hangsúlyaiban ra-
gadható meg. A Márai-féle stilizációban erőteljesebb az azonosságon túllépő 
egyéniesség, mely az első személyű alanynak a narrációban elfoglalt központi 
helye miatt válik jól észlelhetővé. A nyelvi hitelesség tétje a fiatalabb pályatárs-
nál a személyiség megalkotása, mely reflexív viszonyt feltételez; ennek eleme a 
polgári identitás probléma-jellegű megjelölése is. Márai műveinek prózaritmusa, 
stílusának ismétléses jellege lehetőséget ad arra, hogy a szubjektum történeti 
azonosítása elkerülje a szigorúan oksági, merev folytonosság-elvet. A szavak 
különböző jelentéslehetőségeinek kibontásától, pontosításától a visszatérő szin-
taktikai szerkezeteken és a tételmondatok periodikus ismétlődésén át a topo-
szokig (például otthon, család, utazás, irodalom, kultúra) ilyen funkciót tulajdo-
níthatunk például az Egy polgár vallomásai stilisztikai alakzatainak. E regény 
első részében a gyermekkori lakóház leírása rendszeresen újra kezdődik, még-
pedig újra és újra határozott névelővel, s ennek során tágul ki fokozatosan az el-
beszélés látószöge, az épületről a lakókra irányul a figyelmünk, majd ismét az 

2 7 N É M E T H G . Béla: A műfaj álarca mögé rejtett személyesség. In: uő: Kérdések és kétségek. 1 7 7 . 
28 Vö. KULCSÁR S Z A B Ó E . : AZ egyéniség foglalata. 2 0 8 . 
2 9 V Ö . SZEGEDY-MASZÁK M . : Márai Sándor. 3 7 - 4 1 . 
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épületre stb. Tolcsvai Nagy szerint a mű tematikus rendszere mindvégig ilyen 
módon épül fel, sőt, logikailag éppen e szöveghelyből bomlik ki. A szöveg 
„mindig levezet valamilyen részletet, jelenséget, majd személyeket, ebből a csa-
ládot, a környezetet, s lassan önmagát, a viszonyrendszert. E viszonyból és az 
emlékező személyiségépítéséből, a Bildungból következik a konfliktus, mely a 
második könyv toposzához, az utazáshoz, majd a hazatéréshez vezet".30 

Michel Foucault meglehetősen kategorikus véleményt formál a polgári társa-
dalom kultúrájának individuum-felfogásáról. A francia filozófus nézete szerint 
az önalakító szubjektum képzete hamis idea; voltaképpen a hatalom diskurzu-
saiban létrejött identitásminták közötti választás „szabadsága" áll fönn csupán. 
„A hatalomnak e formája arra a közvetlen mindennapi életre gyakorolja hatását, 
amely kategorizálja az egyént, megjelöli saját individualitásával, hozzáragasztja 
saját identitásához, rákényszeríti az igazság törvényét, amelyet az egyénnek fel 
kell ismernie és el kell fogadnia, és amelyet őbenne másoknak fel kell ismerniük 
és el kell fogadniuk."31 Bár a kései Foucault bizonyos lehetőséget lát az e vi-
szonyrendből való kilépésre, legtöbb írásában azt a véleményét fogalmazza 
meg, hogy a szubverzió, a hatalomnak való ellenszegülés is a hatalom ideoló-
giája által meghatározott diszkurzív lehetőségeken belül mozog.32 Ha Márai a 
műveltség révén elérhető szellemi szabadságban látja az egyéniség kiteljesedé-
sének lehetőségét, ezzel a fentiek szellemében nem lép túl a preformált disz-
kurzív lehetőségek által kijelölt rend perfekcióján. Nem kétséges, hogy szerzőnk 
sok tekintetben erőteljesen kapcsolódott a 19. századi liberalizmus hagyomá-
nyához - különösen jól kitűnik ez egyetlen, kifejezetten társadalmi célzatú mű-
véből, a Röpirat a nemzetnevelés ügyében-bői, mely meglehetősen eszményíti a 
polgári berendezkedés felvirágzásának korszakát. Az sem igen vitatható ugyan-
akkor, hogy az ideológia hatalmának való ellenszegülés is fontos szerepet ját-
szik Márai számos írásában. Az Egy polgár vallomásai hősének „lázadása" a kul-
túrának a személyes szabadságot korlátozó „intézményei" ellen irányul; a 
későbbi, konzervatívabb szemléletforma eszerint a hatalomhoz való alkalmaz-
kodást jelezné, mely a szubverzióval együtt alakítja ki a látszólag autonóm sze-
mélyiséget. 

Erősen kérdéses ugyanakkor, hogy e legalábbis megfontolandó ideológia-kri-
tikai nézetek mennyiben alkalmazhatók érvénnyel irodalmi művek értelmezése 
során. A diszkurzív gyakorlatok funkcionális elemzése vajon nem távolít-e el a 
többletjelentéseket létrehozó nyelvi-poétikai alakítás specifikumának megérté-
sétől? Ha az „újhistoricizmus" értelmezési eljárásaival kapcsolatban bizonyos 
fenntartásaink vannak is, a Foucault által megfogalmazott eredeti problémát 
Márai Sándor szövegeiről szólva mégis érdemes kérdésben tartani, hiszen hoz-

30 Vö. TOLCSVAI N A G Y Gábor: A személyiséget állító tökéletes nyelv eszménye. 192. 
31 Michel FOUCAULT: A szubjektum és a hatalom. Pompeji 1 9 9 4 / 1 - 2 . 1 8 3 . 
32 Vö. Kiss Attila Atilla: Hatalom, szubjektum, genealógia: az irodalom kulturális poétikája az 
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zásegíthet annak megközelítéséhez, hogy az irodalmi klasszikus modernségnek 
e reprezentatív írója vajon milyen vonatkozásokban tekinthető egy, az e korsza-
kot megelőző eszmetörténeti modernség örökösének. A válasz korántsem ké-
zenfekvő, hiszen azzal a problémával is szembesülnünk kell, hogy szerzőnk 
éppen a szubjektum nyelvi szituálásának vonatkozásában esetleg túllép a teljes-
ség-elvű műalkotás poétikájának esztétista horizontján. Mint Tolcsvai Nagy 
elemzése rámutatott, az Egy polgár vallomásainak stilisztikai alakítása a megsza-
kítással, az újra-elmondással, a jelentés „pontosításával" kérdésessé teszi az el-
beszélés folytonosságának képzetét, miközben éppen ezen eljárásokkal teremt 
meg egy újraértelmezett narratív kontinuitást. Kulcsár Szabó Ernő a Márai-epika 
e sajátosságát a diszkurzív és a narratív nyelvhasználat feszültségeként ismeri 
fel, melynek a különböző kijelentések eltérő irányultsága, a narratívumon belüli 
aspektusbontás és egyidejűleg a diszkurzív megszakítottság állandó történet-
mondói ellensúlyozása a sajátossága. Ez alapján nehéz eldönteni, hogy „a har-
mincas évek korküszöbét átlépő epikust lássuk" Máraiban, vagy „az esztéta 
klasszicizáló örökösét".33 A nyelvi-poétikai aspektusok váltogatásának olyan, 
különösen termékeny változatával találkozhatunk például a Szindbád haza-
megy -ben, mely szinte lehetetlenné teszi a megnyilatkozás érdekeltségének 
meghatározását. Fried István ezt „oszcillációs módszernek" nevezi, melyet már 
a regény Ajánlásából kibonthatónak tart; e bevezető paratextusban „a Krúdy-
legendák önreflexiós előadásától leng ki az előadás egy stílusimitáció ironikus 
megvalósításáig, a megidézés realitásától a megidézést elbizonytalanító (ám ezt 
az elbizonytalanítást kevéssé az előtérbe állító) módszerekig". Márai művében 
az intertextualitás nemcsak a pastiche-jellegű stílusutánzat formájában van jelen; 
Krúdy írásművészete megértésének feltétele az író-előd világának alluzív meg-
rajzolása, mely „sokszínű, világirodalmi, magyar irodalmi és osztrák-magyar 
mentalitástörténeti hagyományba kapcsolódik".34 Akár az „imitációt" észrevéte-
lező, akár az „életrajzi" referencialitású olvasatnál jóval összetettebb értelmezé-
si kerethez jutunk így, mely hosszú távon Márai alkotásmódjának átfogó igényű 
megértéséhez is fölkínálja segítségét. A Szindbád-figura mint irodalmi alak 
megalkotottsága Márainál a fikcionálás autográf konnotációit hívja be az értel-
mezésbe; az írásról szóló terjedelmesebb rész például, midőn a megértő meg-
okolás retorizált mondatszerkezetét ismétli periodikusan („írt, mert..."), joggal 
olvasható a Szindbád hazamegy szövegalkotójának poétikai hitvallásaként is. 
Szindbád, mint karakter, „Márai" önéletrajzi én-jének képzetébe íródik vissza, 
mégpedig olyan módon, mely egyszerre kínálja föl egy írás-alakzatokban re-
konstruált szereppel való azonosítás lehetőségét és az értelmezésnek azt az 
útját, mely egy írásmód történeti-kulturális beágyazottságának fikcionáiva-
újraalkotó megértését észrevételezi. 

3 3 KULCSÁR SZABÓ E . : Törvény és szabály között. 8 9 - 9 1 . 
3 4 F R I E D István: /то, irodalom a Szindbád hazamegy című regényben. In: uő: „ ...egyszer min-

denkinek el kell menni Canndosba." 5 9 . ; 6 3 - 6 4 . 
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J. Hillis Miller Ariadne's Thread: Story Lines című könyvében hosszabb okfej-
tést szentel a karakter problémájának, melynek során számos jelentős író pró-
zapoétikai elképzeléseit is értelmezi. Anthony Trollope, azaz a szerző An 
Autobiography című művének elbeszélője, például nem a cselekmény ötletét, 
de a szereplőkről alkotott elképzelést (conception) tartja a regényírás feltére-
lének. Az író (ő, Trollope) először kigondolja a regény alakjait, s egészen eltöl-
tekezik velük (vagy azok itatják át őt), addig, míg már csak egyetlen vágya ma-
rad: tollat ragadni, s megírni őket. Miller szerint a conception szóban rejtőző 
szexuális metafora (fogamzást, fogantatást, valamint magzatot is jelent) azt su-
gallja, hogy a regényíró: anyaméh ( female matrix; itt természetesen a „mátrix" 
szó egyéb jelentéslehetőségei is sem kerülnek kívül az értelmezés horizontján), 
mely befogadja, hordozza a karaktermintázatot. A kreatív/teremtő/nemző alko-
tás önmegtermékenyító aktus, eredménye (mint utód, ivadék; progeny)-, a sza-
vak a papíron. Trollope fölfogásában egy jó regény esszenciája a karakter, a cse-
lekmény pusztán ezek hordozója, mivel a karakterek koncepciója a szerző, a 
szöveg és az olvasók közötti kommunikáció alapja. Miller azonban az írottság 
hangsúlyozásával dekonstruálja Trollope nézeteit. E kreáció, az alakok egyéni 
vonásokkal (personal trait) való felruházása ugyanis egy készletre (például a 
17. században: fösvény, nagyevő stb.) támaszkodik, a karakterek alap-ábécéjé-
ből véve a különböző elemeket. Miller a hieroglif írásmódhoz hasonlítja ezt az 
eljárást, ahol a juxtapozíciós, kiegészítő írásjegyek (traits) számos írásjegyben 
(character) megjelenhetnek, mindig egyedi jelentést hordozva. A trait jelenthet 
jellemvonást, egyéni jellegzetességet, magatartást és arcvonást, de vonalat 
(tractus) is. A Story Lines az írással kapcsolatos történeti-etimologikus metafo-
rák sokaságát hozza játékba: az írás (mint fizikai tevékenység és mint egy szö-
veg megalkotása) karcolás, metszés, bevésés, de lehet szövés, szövevényes szá-
lak, fonalak együttesének létrehozása, szövött anyaggá, szövedékké (tissue) 
alakítása is, mely utóbbi egyúttal biológiai szövetet is jelöl. Miller a jelentések-
nek e komplex hálózatát fölvázolva az irodalmi alak szövegbeli létét is az írott-
ság látszása felől értelmezi. Egy szereplő sajátosságai a textus narratív hálózatá-
ban alakulnak, a történetszálak szövevényében, melynek fő értelemképző elve 
- a hurkok, csomók nélküli fonál, kanyargók nélküli egyenes vonal, illetve a 
kibogozhatatlan szövevény hipotetikus szélsőségei között - az ismétlés, a 
repetíció.35 

Ha a karakterformálás vagy alakulás módozatainak e dekonstruktiv elméletét 
történeti vetületben - a klasszikus modern epika két nagy korszakának poétikai 
sajátosságait vizsgálva - kíséreljük meg alkalmazni, a fikcionálás eltérő fölfogá-
sait és eljárásait kell megkülönböztetnünk. A (legalábbis elbeszélő műveiben) 
az esztéta modernség reprezentánsának tekinthető Babits önéletrajzként közre-
adott esszégyűjteményében Teremtő utánzás cím alatt a „megértő" kitalálás két 

3 5 J . Hillis MILLER: Ariadne's Thread: Story Lines. Yale University Press, New Haven-London, 
1 9 9 2 . 6 7 - 6 9 . ; 6 - 1 0 . 
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változatáról számol be. Arról, hogy gyermek- és ifjúkorában olyan elbeszélők 
modorában írt utánzatokat, akiknek műveit valójában nem volt alkalma kézbe 
venni, így a puszta név és egyes hozzá rendelt információtörmelékek nyomán 
kellett megkonstruálnia ezeket az alakokat, mégpedig egy-egy saját, noha ide-
gen aláírással jelzett írásmodor kialakításával; s arról, hogy pályája kezdetén 
Kosztolányival és Karinthyval egy nem létező ausztrál író, Jeopardy figurájának 
megalkotásán, illetve „életműve" részleteinek közreadásán és kommentálásán 
munkálkodtak.36 Mindkét alakzat a pastiche kifordítása, hiszen az utánzat teremti 
meg az eredetit. Kérdés egyfelől, hogy ezen életrajzi epizódok mennyiben íród-
nak vissza a kötet én-elbeszélésének fő vonulatába, vagyis mennyiben tekint-
hetők az autográfia szempontjából jelentősnek. Az emlékek eltávolító jellegű, 
régmúltként való bemutatása - mely kisebb-nagyobb mértékben ironikus, 
ugyanakkor elérhetetlenségét a nosztalgia is kiemeli - némiképp ez ellen szól; 
úgy tűnik, egy Bildung-jelleggel megformált, „beérkezett" személyiség tesz val-
lomást élete korábbi időszakainak meghaladott, a jelenkori én kialakulásában 
fontos szerepet nem játszott, bizonyos mértékig kuriózum-jellegű eseményei-
ről.37 Babits igencsak vonzódott a konzisztenciához, melyet auto(bio)gráfiai 
megnyilatkozásaiban is rendre érvényesít, a személyiség történetének folyto-
nosságát sugallva ezekben a nem-folytonos történetszerkezetű, esszé-jellegű 
narratívákban. Ezt a rendet, úgy tűnik, még az ironikus alakzatok is megerősítik: 
a születését övező családi történetek kerülnek ilyen pozícióba, mely bizonyos 
mértékig visszaíródik „az író" karakterének szituálódásába is, ez azonban in-
kább csak az elnyert „életrajzi igazság" retorikai ellenpontozásának tekinthető.38 

Kosztolányi viszont, úgy tűnik, idegenkedett az önéletrajzi elbeszéléstől. 
Ilyen jellegű írásai inkább külső elvárások hatására keletkeztek, kifejezetten rö-
vid folyóiratközlések formájában. (Az írók, festők, tudósok című gyűjteményes 
kötet négy ilyen szöveget közöl, „Önmagamról" felirattal; a neves magyar kor-
társakat bemutató esszé-portrék kontextusában.39) Kosztolányi az életrajzi tény-
nek nemcsak a műértelmezésbe való bevonását tartotta félrevezetőnek, de e té-
nyek ontológiai státuszával kapcsolatban is kétségei voltak. Ebből következik, 
hogy a formális autobiográfiát általában autográfiába fordította; mint egy he-
lyütt írja: „Az életrajzomat már megírtam versekben. ...A szegény kisgyermek 
panaszaiban megírtam összes emlékeimet. Más nem történt velem."40 1933-ban 
a vallomás formáját invokálva a személyiség apologetikus feltárása során volta-

3 6 BABITS Mihály: Keresztül-kasul az életemen. Pesti Szalon, Bp., 1993. 75-81. 
37 Például: „jámbor, vidéki fiúcska voltam"; .Jeopardy ... Karinthy lakásán született meg hajdan, 

egy fiatal, vitákkal izzó téli estén. Ha jól emlékszem, 'hárman valának együtt', Karinthy, Kosztolá-
nyi és én." 

38 Vö. i. m. 9-18. 
3 9 KOSZTOLÁNYI Dezső: írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról. (Szerk.: R É Z 

Pál) Szépirodalmi, Bp., 1968. II. 332-343. 
40 I. m. 333. 
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képpen műveit és írói hitvallását kommentálja;41 ebben az értelemben, az ön-
írást is ide sorolva, viszont több más Kosztolányi-mű is „önéletrajzinak" tekint-
hető - például azok, amelyeket Illyés Gyula Ábécé címmel gyűjtött kötetbe. Az 
említett szövegek számottevő része olyan módon reflektálja a művészi kitalálást, 
hogy egyúttal „az életet" is az irodalmi alakzatok feltételrendszerében, az „írott-
ság" felől értelmezi. Az élettörténet „megbízhatóságának" és folytonosságának 
érvénytelenítésével azonban nem rendül meg szükségképpen a(z éppen) be-
szélő szubjektum helyzete a Kosztolányi-esszékben: sajátos módon gyakorta 
éppen a relativitás-elvet leghatásosabban kinyilatkoztató szövegek erősítik meg 
leginkább a személyiség integritását. 

Márai Sándor műveiben időnként az ön-olvasásnak és ön-értésnek jóval erő-
teljesebben ironizáló alakzataival találkozhatunk. „Éjjel elolvastam 'A nővér'-t. 
...Nem jelentékeny könyv, de nem is érdektelen, kimond valamit. De nem bí-
rom a hangját, öklendezem tőle: ezt a dallamos Márai-hangot, amely a vége fe-
lé - két, három év előtt! - igazán kintorna-szerű volt már, nyekergően dallamos. 
Gyűlölöm ezt a hangot. S a műfajt, mely belőle következik... Ha lesz még vala-
mi, más lesz és másként" - jegyzi föl naplójába 1946-ban.42 Bár e megnyilatko-
zás bizonyos mértékig zárvány-jellegű Márai önéletrajzi szövegeinek összes-
ségében,43 s még az is kérdéses, a tagadásnak e formája nem erősíti-e meg 
inverz módon a személyiség (mégpedig ezúttal egy nem-nyelvi szituáltságú sze-
mélyiség) pozícióit, Márainál más jelleggel többször is megkérdőjeleződik az in-
tegránsként megmutatott szubjektum azonossága, igen gyakran auto(bio)gráfiai 
vetületben. Példaként a Műsoron kívül című publicisztikai vagy esszékötet em-
líthető meg, amelyet talán nem méltányol jelentőségéhez mérten a recepció. 
Ezekben az írásokban a rövidformák az önironikus-önreflexív szerepértelme-
zésnek jóval dinamikusabb alakzatait képesek felmutatni, mint például az e te-
kintetben igen hasonló Csutora című regény. „Az élet" írottságának képzete itt 
legalábbis annyiban kívül kerül az első modernség fentebb Wilde és Proust kap-
csán emlegetett fikcionalitás-paradigmájának esztétikai horizontján, hogy iro-
nikus távlatba helyezi az írói szerepet, részben a műveket, és bizonyos vonat-
kozásokban a beszélő szubjektumot is. A Műsoron kívül-ben némiképp 
poentírozott formában, de egyértelműen „önéletrajzi" jelleggel jelenik meg ez az 
eljárás, Márai egyik „korai" regényében, az Idegen emberekben viszont összetet-
tebben, bár az önéletrajzi megállapodás felkínálása nélkül. E könyv elsősorban 

411. m. 335-341. 
4 2 MÁRAI Sándor: Ami a Naplóból kimaradt 1945-1946. Vörösváry, Toronto-Bp., 1 9 9 2 . 3 3 3 . 
43 Az is megfontolandó persze, csakugyan helyhiány miatt maradt-e ki a Naplóból éppen ez a 

följegyzés (vö. az idézett kötet kiadói előszavával). Ha nem, úgy egy rigorózusabban irodalomtör-
téneti olvasás inkább adaléknak, semmint közreadásra szánt szövegnek kell, hogy tekintse. Talán 
a szintén az előszóban megjelölt másik lehetőség, „a szerző tapintatossága" szólítható meg ez eset-
ben: Márai „nem akarta a még élő személyeket ... megbántani". Nos, ha Márai mint „még élő sze-
mély" nem akarta önmagát „megbántani", ezt egészen speciális antográfiai aktusnak tekinthetjük, 
a törlés, a felejtés, a nem-közlés paradox „performatív megnyilatkozásának". 
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autográfiai értelemben olvasható önéletrajzi regényként (mely Lejeune szerint 
csupán felcsillantja a paktum lehetőségét, de nem ad érvényességére biztosíté-
kokat), még akkor is, ha esetében nem beszélhetünk voltaképpeni művész-
regényről. Az Idegen emberek más értelemben auto(bio)gráfia: a különböző 
modalitású megnyilatkozásokban reflektált „kultúra-szöveg" és „én-írás" össze-
függéseit formálja meg rendkívül jelentésgazdag poétikai alakzatokban. „Né-
hány métert úszom, aztán hátra fekszem, s engedem, hogy sodorjon a víz visz-
szafelé. Csukott szemmel fekszem, a folyónak itt örvénye van, csaknem 
egyhelyben forgat az örvény a folyó közepén, nagyon lassan. Mozdulatlanul 
fekszem, a víz szagát érzem, ha felnézek, csak a felhőket látom. Eszembe jut, 
hogy a Szajnában úszom így, s ebben is van valami valószínűtlen, mintha egy 
képzelt fogalom megelevenedne és testi formákat öltene, mintha egy vers-sor-
ban úsznék, vagy egy frázisban. Ez a szédülés tart, amíg az örvény forgat." 

E regény, a Műsoron kívül néhány darabjához hasonlóan, még sok tekintet-
ben él azon expresszionista eszközökkel, melyek a húszas években Márai mű-
vészetére erőteljes hatást gyakoroltak; így például időnként a széttartó szöveg-
szegmensek szimultanista egymás mellé rendelésével, a történetmondás 
logikájának sorozatos megbontásával, vizuális és auditív hatáselemek szceníro-
zásával, a narráció időnkénti „felhangosításával", mely több vonatkozásban igen 
távol áll az Egy polgár vallomásainak stilisztikai visszafogottságától. Az Idegen 
emberek azon Márai-regények sorába tartozik, melyekben a harmadik személyű 
narrációt a történet egy pontján az első személyű váltja fel. Ez némely műben 
olyan, időnként talán túl hosszúra nyúló szereplői monológokra ad alkalmat, 
melyeknek a Vendégjáték Bolzanóban című könyvben megjelenő változatát 
Rónay László „áriának" nevezi.44 A vizsgált esetben viszont más a helyzet, hiszen 
az első személyű megszólalás írott szövegbetétként illeszkedik a szövegbe, el-
foglalja a második kötet legnagyobb részét, melynek utolsó hetedében visszatér 
az ő-elbeszélés. Ekként e szövegrész nem egyetlen, konkrét időponthoz és hely-
színhez kötött monológként jelenik meg, s valóban elbeszélő funkciót tölt be. 
Az így létrejött kétpólusú narráció olyan dialogikus formát alkot, mely alkalmat 
ad arra, hogy az olvasó összemérhesse a különböző elbeszélői helyzetekben fel-
táruló tudáspozíciókat. Az így megformálódó karakter, azaz írás-mintázatú sze-
mélyiség elérni remélt folytonossága és azonossága az európai és a magyaror-
szági kultúra, a kozmopolita intellektueleк világa és a család hagyományai 
szembesülésének szellemi terében alakul. A teljes azonosság nem érhető el a 
hős számára, sem szellemi, sem társadalmi értelemben. Erre utal az „idegenség" 
alakzata a regényben. 

Az Egy polgár vallomásai megjelölt intertextuális terében, s az író más autog-
ráfiáiban is jelentős szerepet kapnak Proust és Gide alkotásai. Márai általában el-
ismerőbben nyilatkozott Az eltűnt idő nyomában-röl, mint A pénzhamisítókról, 

4 4 RÓNAY László: Márai Sándor. 2 6 5 - 2 6 6 . 
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ám az utóbbi talán erőteljesebben foglalkoztatta; legalábbis erre engednek kö-
vetkeztetni a mű újraolvasásai során keletkezett benyomásokról beszámoló föl-
jegyzései, melyek - ellentétben a szintén időről időre elolvasott Proust-
könyvhöz fűzött, némileg egyöntetű kommentárokkal - ellentmondásokat 
tartalmaznak, elfogadást és ellenvetést akár egyetlen eszmefuttatásban ele-
gyítve.45 Az eltűnt idő nyomában az emlékezés mint történeti megértés írás-jel-
legét olyan módon hangsúlyozza, hogy az az elbeszélés uralhatóságának képze-
tét sugallja. A pénzhamisítók „öntudatos" (self-conscious) narrátora viszont -
éppen ellenkezőleg - a regény felénél arról számol be, hogy szereplői számára 
is meglepő módon viselkedtek. E kommentár minden bizonnyal nem egy orga-
nikus, teremtett világ „öntörvényű" működésére vonatkozik, sokkal inkább a 
narráció tervezhetetlenségére, mely végső soron a nyelv önerejéből következik. 
A regény más diszkurzív rétegeinek (Édouard naplójegyzetei és beszélgetései) 
figyelembevétele e következtetést látszik igazolni: a karakterek viselkedése nem 
felel meg a szövegalkotóként föllépő elbeszélő előzetes elképzeléseinek, 
Édouard pedig azért nem tud végre érdemben nekikezdeni az írásnak, mert 
folyton szembesülnie kell azzal, hogy a megtervezett eseményszálak nem il-
leszthetők bele az egyidejűséget célul kitűző polifonikus szerkezetbe. Márai ódz-
kodott attól, hogy a poétikai önreflexiót egy transzcendens narrátor szólamához 
kapcsolja, ám a metanarrativ elem számos művében jelentős szerepet tölt be. Ha 
az írottság reflektálását a szabályalkotás szempontjából vizsgáljuk, Kulcsár Sza-
bó Ernőnek ahhoz a fentebb már idézett véleményéhez csatlakozhatunk, hogy 
Márai műveinek egy része, legalább részlegesen, végrehajtja a két modernség 
közötti horizontváltást. Az Idegen emberek sajátos narratív alakulatában például 
erőteljesen elbizonytalanodnak az elbeszélői tudás kompetenciái, s ezzel egy-
idejűleg megnövekedik a metaforikus alakzatok poétikai szerepe. Az Egy polgár 
vallomásainak elbeszélője kételymentesebb, de a metonimikus történetmon-
dástól való eltávolodás, különösen a regény első kötetében, még nyilvánvalóbb. 
Ugyanakkor az a világ, amellyel e regények hősei szembesülnek, kizárólag a ha-
gyományok közvetítettségében és nyelvileg-poétikailag már eleve kódolva hoz-
záférhető; e történeti feltételrendszernek kiküszöbölhetetlen szerepe van a meg-
értésben, mely egyúttal saját nyelvi-poétikai gyökereit is kutatja. A korábbi 
alkotásban a kereséstörténet az idegenség helyzetének a főszereplő irodalmi 
kísérlete utáni tapasztalattá érlelődésével, elfogadásával zárul; az önéletrajzi 
műben viszont az író-szerep kialakításával. A két regény narratív és diszkurzív 
alakulását a fikció és az autográfia viszonyára koncentrálva igyekszem meg-
vizsgálni, más, e korszakküszöb problémáit felmutató elbeszélő szövegek össze-
függésében. 

45 Vö. például: i. m. 136-152. 
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Claude Mauriac, aki, mint beszámol róla, előbb a írancia preíasiszta csoportok-
kal, majd a Népfronttal rokonszenvezett, utóbb Pétainnek szavazott bizalmat, 
röviddel ezután viszont de Gaulle személyi titkára lett, később a baloldal leié 
fordulva időnként a kommunistákra szavazott, majd Foucault és Sartre oldalán a 
hetvenes évek elejének francia polgárjogi mozgalmában tevékenykedett; nos, 
Mauriac A mozdulatlan idő „1972. január 23." feliratot viselő bejegyzésében a 
cinema-vérité mintájára roman-verité-ként nevezi meg napló-regényét, a követ-
kezőket írva: „Az életem azokból az elemekből áll, amelyeket a naplómban ta-
lálok - vagy amelyeket hozzáteszek azon a napon, amelyen éppen írom - , úgy 
van megszerkesztve, mint egy regény, nem annyira igazi regény, mint igaz re-
gény, de annyiban is regény, amennyiben szerkezete van, mint a kitalált 
regénynek."46 Az 1932. szeptember 5-i bejegyzésben az elbeszéló-íőszereplő 
1930-as lelkiállapotáról olvashatunk: a múlt iránti sóvárgásról, a francia forrada-
lom iránti lelkesedésről. E rajongás odáig vezetett, hogy „ha korabeli emlékira-
tokat vagy a történelem elbeszéléseit olvastam, úgy remegtem, mintha a tulaj-
don kalandjaimat mesélték volna el bennük. Amikor visszatértem a valóságba, 
...mert hirtelen valódi személyiségemre gondoltam, szomorúság töltött el". 
Mauriac elbeszéli, hogy egy alkalommal olvasmányain fellelkesedve elővette 
kéziratgyűjteményét. „Kezem furcsán görcsbe rándult az elsárgult, aláírásokkal 
teli lapok felett, tapogattam, fogdostam, faggattam, szinte simogattam őket. Az a 
gondolat, hogy Collot d'Herbois meg Billaud-Varenne látta ezt az okmányt, 
megérintette a kezével, szent megrendüléssel töltött el. Láttam, amint a kezem-
ben remegő papírlap fölé hajolnak, pattogó vitát folytatnak Robespierre-rel, 
Couthonnal és Carnot-val a veszélyben forgó hazáról..."47 A személyes múlthoz 
és a történelemhez való hozzáférés egyaránt az írottsághoz való viszony kiala-
kításának függvénye; a kéziratgyűjtemény példája a metonim megértésre irá-
nyuló vágyat beszéli el, melyet a kommentár tévútnak minősít, s nyilván joggal: 
a kézvonásként megjelenő írás, a papír mint egykori tulajdonosai érintését őrző 
tárgy képzetei voltaképpen metaforák. Az önéletrajzi megértés narratív konst-
rukciója szükségképpen meghatározza-kialakitja a személyiség viszonyát a ha-
gyományhoz, a kultúrához, az íráshoz. A társadalmi és szellemi identifikáció el-
sődleges helye azonban nem feltétlenül a tudáskompetenciákkal rendelkező 
elbeszélői szólam. Még akkor sem teljes mértékben az, ha a főszereplő-narrátor 
uralni véli szövegét, de ha bizonytalanságot mutat a megértés lehetőségeivel 
kapcsolatban, természetszerűleg még inkább fölértékelődik a narratív „igazsá-
gon" túli értelemképző alakzatok jelentősége. 

Mint már utaltunk rá, Márai Sándor az Egy polgár vallomásaiban figyelemre 
méltóan hallgat életének bizonyos eseményeiről, más, olykor sorsdöntő esemé-
nyekről pedig mindössze egy-egy mondatban tudósít - ellenben alkalmanként 

4 6 C l a u d e MAURIAC: A mozdulatlan idő. G o n d o l a t , Bp., 1986. 37. 
4 7 I. m . 4 0 - 4 1 . 
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viszonylag hosszasan beszámol olyanokról, amelyek egy „külsődleges", azaz 
„tárgyilagos" biográfiában éppen ellenkezőleg, csekély teret nyerhetnének, 
vagy éppen említés nélkül maradnának. Kálmán C. György48 az írásban megfor-
mált emlékezés poétikai alakzatai közül elsősorban az idővel kapcsolatosakat 
vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy az Egy polgár... első kötetében a gya-
korító és az egyszeri elbeszélés váltakozása tagolja a kompozíciót; e szerkezet-
ben az előbbi figura dominál, a második inkább csak színezi az elbeszélést. Az 
„álló idő" képzetét a második kötetben az előrehaladó idő váltja fel, már nem az 
ismétlődést helyezve előtérbe. A kihagyásnak azonban, mint föntebb utaltunk 
rá, mindvégig nagy jelentősége van. Az olvasónak a teljesség illúziójára vonat-
kozó esetleges várakozásai e vonatkozásban kielégítetlenek maradnak. Az elbe-
szélő hős családi állapotáról, munkájának intézményes feltételeiről, jövedelmi 
viszonyainak alakulásáról, neves személyekkel való találkozásairól, életének 
„köznapi" eseményeiről viszonylag kevesebbet tudhatunk meg, mint azt sokan 
elvárnák egy autobiográfiától. Ennek nyomán talán az a következtetés vonható 
le, hogy nem „életrajzot" olvasunk; viszonylag kevés haszonnal forgathatja e 
művet az, aki „Márai Sándor életéről" szeretne belőle tájékozódni - aligha vitat-
ható, hogy a korszak legnagyobb hatású magyar nyelvű autobiográfiájáról van 
szó, ugyanakkor az Egy polgár vallomásai meglehetősen alkalmatlan arra, hogy 
a szövegalkotó egzisztencia-szubjektumának megrajzolásához/rekonstrukciójá-
hoz szolgáltasson adalékokat. A kiegészítő szövegek sem igazítják el egyértel-
műen e vonatkozásban az olvasót: a címbeli „vallomás" megjelölés az ágostoni-
rousseau-i paradigmához látszik kapcsolni könyvet, míg a belső előzéklapon az 
„életrajz" titulus a „biográfiai" olvasást teszi lehetővé. Ezeket az elnevezéseket 
persze aligha célszerű a szövegösszefüggésből kiragadva vizsgálni, jelentésük 
ugyanis éppen abban a viszonyban formálódik, amelybe a szöveg helyezi az így 
megidézett hagyomány(oka)t. 

Számos önéletrajz esetében már a címlapon megtörténik a szubjektum elsőd-
leges identifikációja, s a szöveg ennek „bővített" elbeszéléseként olvasható. 
A kettő azonban nincsen mindig és szükségképpen teljes összhangban egymás-
sal, mint az éppen az Egy polgár vallomásai esetében nyilvánvaló, hiszen a „pol-
gár" és a „vallomás" megjelölés egyaránt problematikus. A cím emfatikus kije-
lentése (performatív „fordításban": „Egy polgár vallomásait tárom most eléd, 
olvasó" - mondja „Márai Sándor") mint ígéret, és a szöveg mint ezen állítás „nar-
ratív kifejtése" között nyilvánvalóan feszültség mutatkozik. A könyvben elbe-
szélt speciális polgár-lét (mint identifikáció) azonban mindenképpen a címlap 
performatív megnyilatkozásának kontextusában értelmezendő. E kettő viszonya 
módosítja a szöveg jelentését, pontosabban éppen e viszony befolyásolja a be-
fogadót a jelentés kialakításában. 

4 8 KÁLMÁN C. Gy.: „Egyszer" és „ mindig..."; vö. még: KÁLMÁN C. Gy.: A harmincas évek elbeszélő 
szövegei... 90-91. 
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Az „egy polgár"-hoz hasonló szerepet töltenek be az Egy ember élete és a Raj-
zok egy élet tájairól megjelölések, melyeket szintén célszerűtlen pusztán kons-
tatív megnyilatkozásnak tekinteni. A Kassák-mű címében olvasható határozat-
lan névelő azt látszik jelezni: bizonyos mértékig esetleges, ki is jelölődik meg 
azon élettörténet elbeszélőjeként, mely eredetét valamely általános condition 
humaine-ben találja meg. Ám ugyanez a kijelentés a reprezentációra való uta-
lásként is értelmezhető: egy ember életéről van szó, egyetlen, kitüntetett szemé-
lyiségéről. A regény olvasása során a címnek hol az egyik, hol a másik azonosí-
tó funkciója erősödik fel, végső soron azonban mindvégig igazolva a címnek a 
teljességre és a folyamatszerűségre vonatkozó burkolt ígéretét. Az elbeszélés 
metonim, folytonos, kauzális logikájú poétikai alakítása Kassák önéletrajzát in-
kább az avantgárd életmű antitéziseként, semmint annak magyarázataként állít-
ja az olvasó elé. Mint másutt utaltam rá: egészen más „identitás-téma" rekonstru-
álható az Egy ember életé bői, mint például A tisztaság könyvé bői.49 Míg az 
utóbbi metonim, önéletrajzi részeit átértelmezik, „felülbírálják" a kötet költemé-
nyei, addig az előbbi nélkülözi az ilyen megszakítások nyomán kialakuló ironi-
kus alakzatokat, s ami még figyelemre méltóbb: a narratíva „színezésére" alkal-
mazott trópusok kifejezetten nem-avantgárd hagyományokhoz kötődnek. Az 
alany életének elbeszélése több tekintetben is művészetének megértése „ellen" 
dolgozik tehát abban a könyvben, melynek narrátora, mint jelzi, nem műalko-
tást kíván az olvasó elé tárni. (Vonzó, noha bizonyára preskriptív, s talán némi-
képp történetietlen döntés lenne A ló meghal..л „ideális" önéletrajzként meg-
jelölni, fejtegetésünk konzekvenciájaképpen.) 

Szabó Lőrinc önéletrajzának50 alcíme: Rajzok egy élet tájairól, a képszerűség-
re irányítja a figyelmet, ezzel részben az „autobiográfia" közkeletű magyar meg-
felelőjének vizuális konnotációira, távolabbról pedig a költői képalkotás jelen-
tőségére helyezi a hangsúlyt. A „táj" metonimikus kapcsolata az „élettel" egyúttal 
rejtett szembeállítás is, az alany ugyanis formálisan hiányzik e mondatból, míg 
az „életet" a tájak (helyek) mint metonímiák helyettesítik - legalábbis ez az ígé-
ret olvasható ki a performatív megnyilatkozásnak tekintett alcímből. Az egyes 
fejezetek címei részben megerősítik ezt az alakzatot. Az Idillek az Ipoly körül 
például egy műfaj és egy modalitás megjelöléseként is olvasható, s ezen kódok 
bevonásával a bemutatott élettől való távolságtartást is hangsúlyozza. A cím itt 
külső értelmezői pozíciókat ír bele a szövegbe, más megvilágításba helyezve az 
„én-elbeszélést", amelynek narratív szerkezete egyéb vonatkozásokban is a lírai 
és az epikai formációk kölcsönviszonyaként alakul. 

49 Önreße.xiv alakzatok Kassák Lajos művészetében. Szempontok az életmű narratív vizsgála-
tához. Literatura 1999/2. 

50
 A műfajmegjelölés és -értelmezés problémájához lásd: KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A személyiség-

konstrukció alakzatai a Tücsökzen ében. In: uó: Az olvasás lehetőségei. JAK-Kijárat, Bp., 1997. 
87-108.; M E N Y H É R T Anna: Rajzok egy költemény tájairól. Motívum, szerkezet és jelentés Szabó Lő-
rinc Tücsökzenéjében. In: uó: „Én"-ek éneke. Orpheusz Kiadó, Bp., 1998. 86-90. 
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Az alany identifikációja a felsorolt példákban az elbeszélői helyzet megkettő-
zéseként is értelmezhető. Az Egy polgár vallomásai „végleges" szövegváltozatát 
közlő kiadásában szereplő Jegyzet „regényes életrajznak" (s nem „önéletrajz-
nak") nevezi a művet, melynek szereplőit „költött alakoknak" minősíti: vissza-
vonja az önéletrajzi megállapodást, s így átértelmezi a címlapot is. A paratextus 
másfelől egy külső nézőpontból határozza meg szövege műfaját. Az „M. S." szig-
nójú beszélő itt a főszövegbeli (a magyar nyelvtannak megfelelően főként a sze-
mélyragokban és -jelekben foglalt) „én"-től eltávolodva, e szövegen kívülről 
határozza meg a mű fiktív státuszát. Ennek nyomán megkérdőjeleződik az elbe-
szélés (szintén a címlapon szereplő „Márai Sándor" névhez köthető) én-kijelen-
téseinek „igazságértéke". A Jegyzet beszélőjének helyzete kettős: egyrészt óha-
tatlanul azon „Márai"-éval mutatkozik azonosnak, aki a szöveg „eredetének" 
pólusán helyezkedik el, szövegalkotóként. Másrészt viszont bizonyos mértékig 
részt vállal az értelmező befogadó szerepéből, aki meghozza a maga döntését a 
szöveg kijelentéseinek kitalált vagy valós jellegéről. 

Ha a lejeune-i értelemben vett önéletrajzi regénynek tekintjük az Egy polgár 
vallomásait, a mű elbeszélőjét „egy polgár"-ként kell megneveznünk: az ő val-
lomásait olvassuk, amiként azt a cím megjelöli. (Hazai Attila - az önéletrajzi 
megállapodást erőteljesebben elhárító, de hasonló narratív elrendezésű — első 
regényének címlapja hozható fel analógiaként: „Hazai Attila: Feri: Cukor kék-
ség.") Mindennek ellenére - úgy tűnik számunkra - Márai műve továbbra is jó 
eséllyel „önéletrajzként" figurálódik a befogadás során. 

Kérdés, hogy az Egy polgár... stilizációs elbeszélés-stratégiája mennyiben ro-
konítható azon, a kései modernség korszakküszöbét egyértelműen átlépő alko-
tásokéval, melyek a mimetikus-referenciális nyelvhasználat tagadásának 
retorémáiból bontják ki egy nem-mimetikus referenciális olvasat lehetőségét. 
Olyan irodalmi művekben is létrejöhetnek azonban hasonló funkciójú alakza-
tok, melyek - célkitűzésüket és narratív kódjukat tekintve - csak részben hatá-
rolódnak el a valóság utánzásának képzetétől. (Kabdebó Lóránt meglehetősen 
szkeptikus e tekintetben: „Poétikailag a jellemzője mégis a mondat analógiás 
átjárhatósága lesz ennek a prózának"- állapítja meg, szubjektum és nyelv viszo-
nyait vizsgálva, a két háború közötti magyar epikáról.51) Vitatható, hogy az Egy 
polgár vallomásai nyelvi-poétikai alakítását tekintve mennyiben követi a késői 
irodalmi modernség eljárásait, jómagam azonban úgy látom, hogy az „őszinte-
ség" korlátozása s a metonim folytonosságot szintén megszakító szemantikai 
alakzatok, metaforák, megkérdőjelezik az egész-elvű én-történet elképzelését 
az olvasásban, legalább annyiban, hogy annak szöveg-szerűségére, írott jellegé-
re irányítják a figyelmet. 

Ez egyúttal a címben megjelölt műfaj elvárásaitól is eltávolítja a szöveget. 
A regény behatóbb vizsgálata során indokoltnak tűnik, hogy a rousseau-ival 

S 1 K A B D E B Ó Lóránt: A próza önreflexiója és gyakorlata. 175. 
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ellentétben a goethei önéletrajzi paradigmával hozzuk összefüggésbe Márai 
alkotását. Míg ugyanis Rousseau ön-elbeszélésének elégséges alapja egy önma-
gával azonos, teljes személyiség abszolút őszintének kijelentett feltárásának igé-
nye, addig a Költészet és valóság a Goethe-szövegek olvashatóságának kérdésé-
ből indul ki. Szükségesnek tartja azt a személyiséget megmutatni, melyet a 
művészetét akceptáló közönség olyan perszonifikált „szerzőként" határozhat 
meg, akinek minden adottsága - képessége - megvolt és megvan az addigi élet-
mű létrehozására, illetve folytatására. A Vallomások narrátora a róla kialakult né-
zetek téves, torz jellegét hangoztatja, elbeszélését állítva ezek helyébe; Goethe 
elbeszélője viszont egy bizonyos, vélhetőleg fiktív levélre, s azon barátaira hi-
vatkozik, akik nem értették, miképp hozhat létre egyetlen személy egymástól 
ennyire különböző műveket. 

Ha az én elbeszélésének okát nem az önmagában vett énben kell keresnünk, 
hanem az általa létrehozott alkotások magyarázatában, úgy az önéletrajz bízvást 
tekinthető beágyazott narratívának, melynek metadiszkurzusát az életműben 
lelhetjük meg - megfordítva ezzel azt, a beszédaktus-elméleti megfontolások 
nyomán levonható következtetést, amely az életművet tekintené beágyazott 
szövegnek, amennyiben az ön-írást, autográfiát magát illokúciós aktusként gon-
dolja el, mely egy adott szerző írásmódját és szövegeit egyaránt elénk tárja. 
(A szövegimmanens elemzés keretei között maradva sem egyszerű a kérdést 
eldönteni: a metadiscourse fölé- vagy alárendeltségéről G. Genette és M. Bal el-
lentétesen vélekednek.) Ha viszont ezen összefüggéseket intertextuális viszony-
ként gondoljuk el, úgy bizonyos szintaktikai és szemantikai alakzatok ismétlő-
dését, változatainak előfordulását kell megvizsgálnunk. 

Az Idegen emberek főszereplője Párizsba utazik. Mint a regényben világossá vá-
lik, e város nemcsak az európai kultúra középpontja az odalátogató idegenek 
szemében, centrális jele is e kultúrának. Jelszerűsége elsősorban az idegenek 
számára hozzáférhető; de úgy is fogalmazhatnánk: az idegenek számára csupán 
jelszerűsége hozzáférhető. Ezt a benyomást részben az idegenség-élmény elbe-
szélése és annak „túlzó", kiterjesztett konzekvenciái közvetíthetik, részben pe-
dig kommentár-jellegű betétek, reflexiók, ahogyan azzal Márainál egyebütt is ta-
lálkozhatunk. Az Egy polgár vallomásainak hőse például „feladatként" fogja fel 
Európát; az utazás a személyiség keresése is egyben, a kulturális identifikáció 
kísérletével, a Bildung-]el 1 egű ön-alkotás lehetőségeit keresve. Ez viszont általá-
ban Párizsban mellékessé válik a regényhősök számára; a művelődés és az álta-
la kialakított identitás-minta már készen áll. A megérkezés után csupán ennek 
szellemi és társadalmi átrendezései következnek be - noha korántsem kell min-
denkinek az idegennel való bánásmód olyan kegyetlen változatával szembesül-
nie, mint A fekete kolostor főszereplő-elbeszélőjének, Kuncz Aladárnak. Általá-
ban a kulturális közömbösség a jellemző: az Egy polgár vallomásai szerint 
könnyebb bejutni egy francia lakás hálószobájába, mint a szalonjába. Az Idegen 
emberekben a narrációt is szervező elv az idegenség tapasztalata; a franciáktól 
való társadalmi és szellemi elszigetelődés például a párbeszédekben is megnyil-
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vánul, amelyek lényegében a kölcsönös megértés reménye nélküli monológok 
sorozataként alakulnak. A regény egyik legemlékezetesebb jelenetében a fősze-
replő fiatalember, Vaszilieff, a hontalan görögtanár, Borsi, a „naplopó" magyar 
szobrász, Emilé Boudin, a „jóindulatú" francia mérnök és barátnője, Éva (a fia-
talember leendő kedvese) a Döme kávéház teraszán beszélgetnek. „Nekünk is 
van valami közünk Párizshoz, franciáknak. Kissé féltékeny vagyok a Dőme-ra, s 
mindazokra, akik itt ülnek. ...néha már azt hiszem, ez a város jobban hasonlít 
ma arra, amit ön szeret itt, mint arra, amit én" - mondja a lány Borsinak. A fran-
ciák félnek az idegenektől, vagy, mint Boudin, „megértik", de egyben önkén-
telenül lenézik őket. („Ez nem ugyanaz, odalenn" - mondja a fiatalember filo-
zófiai doktorátusáról.) A mondottakat és az eseményeket túlnyomórészt 
pszicho-narráció (Dorrit Cohn) kommentálja, illetve beszéli el, így mindezt nem-
csak a fiatalember szemszögéből, de egyúttal az ő reflexióin átszűrve szemlél-
hetjük. (Az így kialakuló poétikai formációk nehezebben idézhetők, noha jelen-
tőségük rendkívüli, hiszen például igencsak átértelmezi Éva szavait az, ahogyan 
a beszélgetésbe ékelt elbeszélői szöveg bemutatja: azon nők közé tartozik, akik 
„egy kesztyű lehúzásába a vetkőzés, a teljes meztelenség minden varázsát bele 
tudják varázsolni".) A főhős ugyan, intellektuális és műveltségbeli kompetenciái 
jóvoltából, képesnek mutatkozik a helyzet értékelő megítélésére (miközben 
egészen más dolog is történik: kialakul egy kapcsolat lehetősége a francia lány 
és az idegen fiú között); de a szövegből sejthető, esetleg ugyanígy gondolkod-
nak a hazaiak is, s nem kapunk biztosítékot rá: nem joggal ítélnek-e így. (Éppen 
a viszonynak váratlanul véget vető, elutazó Éva utólagos, xenofób „indoklása" -
s nem a szerelmes együttélés - nyitja majd meg a magyar fiatalember számára a 
megértés lehetőségét, mely voltaképpen az idegenség helyzetének, mint a par-
tikularitáson túlmutató létállapotnak az elfogadása.) Nos, a regény világában ál-
talában az idegenek is bizonyos fölénnyel szemlélik egymást, éppúgy, mint a 
kissé vidékiesként, kissé korlátoltként bemutatott franciákat - akik viszont még-
iscsak létrehozták Európát. A franciák hozzáférhetetlenek, azonban Európa -
mint kultúra - megértése talán enélkül is lehetséges; esetleg éppen a keresés-
ben: az idegenek művészi és szellemi útkeresésében, az identitás reflexív vizs-
gálatában stb. férhető csak hozzá Európa Párizsban? A hős penzum-szerűvé vált, 
majd egészen elhagyott, ösztöndíjas kutatómunkája („a gótika") csupán ürügy a 
tartózkodásra - a kultúra ilyen módon, éppen e szellemi fővárosban, ilyen mó-
don nem térképezhető fel. 

Az Idegen emberek bizonyos mértékig rokonítható Szomory Dezső Párizsi re-
gényével, ahogyan Hevesi András Párizsi eső című művével is. E regények hő-
sei különcökkel találkoznak Párizsban: naphosszat az ágyban fekvő, praktikus 
okokból úszódresszbe öltözött hazánkfiával, folyton hegedülő, hóbortos mű-
vésszel; próbabábura lövöldöző szobrásszal; kényszeresen önreflexív, szószá-
tyár kelet-európai Mephistóval. Ezek a karakterek a maguk extremitásával nem 
csupán az idegenség-helyzetre adott téves válaszokat személyesítik meg; pszi-
chológiai devianciák, de trópusként is olvashatók. E „derealizációs" reakciók 
ugyanis a műveltségből erednek; poétikai megformáltságukat tekintve voltakép-
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pen az önreflexiót elmellőző narratív/figuratív megoldásai ugyanannak a prob-
lémának, amelyre Rilke a Malte Laurids Briggében adott erőteljes és nem-ironi-
kus választ.52 Szomory műve ugyanakkor, bár az anekdotikus történetmondás 
helyi értékeit nagymértékben áthelyezi beszédszerűséget és irodalmias manírt 
rendkívül termékenyen elegyítő nyelvi formációjában, a részleteket elrendező 
szubjektum rákérdőjelezetlenül égközpontú narratív alakításával egy korábbi 
modernség-formációt reprezentál, mint Márai és Hevesi művei. A Párizsi eső 
legfontosabb szervező elvének a (pszichológiai, de egyúttal esztétikai jellegű és 
kultúrszemiotikai jelentőségű) derealizáció tekinthető, ennyiben (valószínűleg 
hatástörténeti értelemben is) fölerősítve bizonyos, az Idegen emberek ben és az 
Egy polgár vallomásaiban megfigyelt tendenciákat. 

Párizs valószerűtlen díszletnek tűnik föl Hevesi regényének elbeszélő-fősze-
replője, Georges számára. (A magyar fiút francia személynév azonosítja csupán, 
az idegenség helyzetében és az idegenség pozíciójából; másrészt pedig e név-
adás jelzi, hogy - legalábbis a lejeune-i értelemben - nem önéletrajzi érz-elbe-
szélést olvasunk.) E Párizsban „mindig hét óra van", s „komor körvonalak, köz-
épületek kísértetei imbolyognak", mint megannyi álomkép, melyet az elbeszélő 
akár Pesten is álmodhatott volna. „Csakugyan, minden éjszaka azt álmodtam: a 
jövő héten indulok Párizsba, az igazság az, hogy még nappal sem értem oda." 
A város áttekinthetetlen labirintus, barátságtalan, homályos álomvilág Georges 
számára, aki még hetek múlva is úgy érzi: „nem sikerült kivergődnöm a mellék-
utak locspocsából a főútvonalakra, nem láttam az igazi látnivalókat." A Párizsi 
eső főszereplőjének helyzete annyiban is rokonítható az Idegen emberekével, 
hogy (a szintén ösztöndíjasként a városba került) Georges tanulmányai sem szó-
laltatják meg Párizsban Európát. A magukkal hozott műveltség teszi képessé e 
szereplőket arra, hogy a város sokszínűségével, kulturális sokoldalúságával ta-
lálkozva elszakadjanak előzetes képzeteiktől, a közhelyektől, szellemi megrög-
ződésektől. Párizs elidegenít, kétkedővé, nyugtalanná tesz, Párizs átformálni 
(időnként deformálni) látszik a személyiséget: néha úgy tűnik, hogy semmi újat 
nem tesz hozzá, de átrendezi azt. 

A város mint alakzat jelentése nem rögzíthető kulturálisan a látogatók számá-
ra. Egyfelől az európai kultúra allegóriájaként tűnik fel, viszont - éppen Párizs-
ban - nem lehet bizonyossággal megmondani: miben is állna e kultúra, amelyet 
a város jelöl; mint ahogyan az sem egészen világos, miként is jelölné Európát: 
ennek értelme folyton eltávolodik, így a trópus végül „metafizikai hátterű" szim-
bólumként tűnik föl.53 A város fölfogásához ez aligha járulhat érdemben hozzá. 
Párizs: központ, amelynek valós és mentális térbeli kiterjedése van; a megérté-
séhez szükséges interpretációs mozgásnak eszerint a kulturális antropológia ál-
tal leírt szimbolizáció felé kellene haladnia. Niedermtiller Péter a városantropo-
lógia és a fenomenologikus szociológia eredményeit egyaránt figyelembe véve 

5 2 V Ö . T H O M K A Beáta: Narratív és figuratív regényolvasatok. Alföld 1999/5. 78-85. 
53 Vö. H . - G . GADAMER: Igazság és módszer. 71. 
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a társadalmi viszonylatok két színtjének elkülöníthetóségéről beszél: a katego-
riális identitásban megnyilvánuló és a személyes identitásban kifejeződő for-
mákról. Az utóbbit a lakóhelyhez kötődő tradicionális minták, az előbbit a váro-
si társadalomban betöltött helyzet és státus által meghatározott minták 
szervezik. Kettős struktúráról van tehát szó, melynek tényezői e két pólus köré 
szerveződnek: a „város"(félig ismert és ismeretlen terek; nyilvánosság; katego-
riális viszonyok és identitás; az idegenség), illetve a lakóhely (ismert tér; korlá-
tozott nyilvánosság; személyes viszonyok és identitás; a saját). Az urbs élete kü-
lönböző, párhuzamosan élő kulturális praxisok összességének tekinthető, 
melyek kialakítják sajátos viszonyukat az intézményesült kultúrával.54 Az etnikai 
hovatartozás igencsak felerősítheti egy csoportkultúra elkülönülését és elkülö-
nítését. A Párizsba látogató idegen intellektuelek a Döme kávéházban jelképe-
sen szegregálódva kevésbé találnak hozzáférést a hazai csoportkultúrákhoz, hi-
szen azon a kultúrafogalmat, amely rendelkezésükre áll, az intézményesült szint 
(azaz a társadalomban szimbolikus erőfölénnyel bíró csoportok) által uralt és 
előírt kulturális szemantika határozza meg. Ahogyan az „egész társadalom", az 
„egész kultúra" képzete is onnan nézve definiálható csupán; e réteggel, az elit-
tel azonban az emigránsok nem tarthatnak fönn érdemi kapcsolatot. Ennek nyo-
mán alakul ki saját, igen eklektikus és instabil integritású csoportkultúrájuk, 
amely bizonyos vonatkozásokban egybeesik a korszak vezető művészeti kezde-
ményezéseivel és azok recepciójával. 

Az idegenség tapasztalatának fontos összetevője mindkét regényben a szim-
bolikus térhasználat inkompetenciája. A topográfiai tájékozódás képessége még 
nem jelenti szükségképpen a városbeli területek kulturális jelentéseinek, a tér 
szimbolikus használati szabályainak fölismerését. Ha, mint Richard Sennett írja, 
a városi utca és köztér olyan színpad, ahol a szereplők - a polgárok, városlakók 
- szimbolikus módon kinyilvánítják társadalmi-kulturális jelentőségüket és 
akaratukat,55 a Párizsba érkező, kiszolgáltatott helyzetű látogatóknak erre nem-
igen van lehetőségük. A központi területek helyett a mellékutcák hozzáférhető-
ek csupán az Idegen emberekés a Párizsi eső hősei számára: bizonyos értelem-
ben a Champs Elysée-t nem lehet megtalálni Párizsban. Márai regényében szó 
esik olyan látogatókról, akik műveltség nélkül érkeztek a városba, majd néhány 
nap múlva távoztak onnan, mert már, kezükben útikönyvvel, „megnézték Pá-
rizst". A fiatalember meggondolja e lehetőséget is, azonosulni e szereppel, s 
olyan frázisszerűen látni a várost s beszélni róla, mint „a sznobok és rossz írók 
és kupiéköltők és szabónők és illatszer-kereskedők"; apjának írt levelében, me-
lyet hetekig hordoz magával anélkül, hogy bedobná a postaládába (s melyet 
testvére, Kristóf olvasna fel, így „szerzői utasítások" is szerepelnek benne) be-

5 4 NIEDERMÜLLER Péter: A város és a városi kultúra: antropológiai megközelítés. In: KAPITÁNY 

Ágnes-KAPIIÁNY Gábor (szerk.): „Jelbeszéd az életünk. "A szirnbolizáció története és kutatásának 
módszerei. Osiris-Századvég, Bp., 1995. 563-564. 

55 Richard SENNETT; A közéleti ember bukása. Helikon, Bp., 1998. 
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számol a „megismert" Párizsról, olyan információkat közölve, melyekről koráb-
ban mint meddő részletekről vagy éppen mint tévképzetekről esett szó. A re-
gény hőse óvatosan és rendkívül ironikusan viszonyul a megismerés és az azo-
nosulás problémájához. 

A fiatalember az útra jelképes értelműnek tűnő, de e szerepkörben is 
defunkcionalizált tárgyakat cipel magával, hasonlóan Szomory hőséhez, aki va-
donatúj cilinderben indul útnak - mely azonban tökéletesen alkalmatlannak bi-
zonyul, a párizsi használatra is, s arra is, hogy azonosuljon általa az európai kul-
túrával. Az Idegen emberek főszereplője egy kaktuszt visz magával - Berlinben 
kapta egy nőtől, aki sem akkor, sem később nem jelentett semmit a számára - ; 
s egy Bibliát... Az Egy polgár vallomásai hőse elmondja, hogy fiatalabb korá-
ban „parafa kalapban és Fausttal a zsebében" utazott a Közel-Keletre. A parafa-
kalap haszontalannak mutatkozott, a Faust azonban nem: Közel-Keleten euró-
pai tudott lenni általa. Bár Márai Frazert említi, több helyütt is, olvasmányaként, 
akiről nem mondható el, hogy a „primitív" kultúrákhoz mint az európaival 
egyenrangúakhoz viszonyult, s e szemlélet nyomai szerzőnk műveiben (így az 
Idegen emberekben is) felfedezhetők, az ő nézőpontja annyiban mindenképpen 
árnyaltabb, mint Frazeré, hogy művei készek az öniróniára, azaz a narrátor és az 
elbeszélt hős saját álláspontjától, a saját azonosságtól való szellemi távolságtar-
tásra. Másrészt viszont írásai zömében Spengler hatása alatt a másság iránti rész-
leges nyitottságot a késő-kori civilizáció elégikus szemlélete írja fölül; a Faust 
említése az önéletrajzi szubjektum Európán kívüli útjának elbeszélésében akár 
A Nyugat alkonyára való utalásként is értelmezhető. Az Egy polgár... főszerep-
lője Keleten mindamellett valami misztikus tudást keres, mely nyelven túli és 
megközelíthetetlen tartományba süllyedve, szinte föloldódva létezne (hasonló-
an a Gide L'Imtnoraliste vagy Camus L'étranger című regényeiben megjelenített 
titokzatos, bölcs és hozzáférhetetlen idegenséghez). Mint Gide önéletrajzában 
és Oscar Wilde-ról írott esszéiben elbeszéli, a brit iróval együtt Észak-Afrika 
arabjainál e titkot az esztétikai s érzéki gyönyörűségekben találják meg. Gide 
kongói utazása már más: a társadalmi-politikai realitással szembesül, azzal, aho-
gyan a gyarmatosító szemlélet megfosztja a helyi lakosokat emberi jogaiktól és 
nemzeti kultúrájuktól; miként, ismét csak egyfajta „autenticitás"-képzetet meg-
célozva, a Visszatérés a Szovjetunióból is leszámolás egy, az ideológus-funkcio-
náriusok propagandája nyomán kialakult, barthes-i értelemben vett mítosszal. 
Márai útirajzának, az Istenek nyomában-nak riporter-jellegű elbeszélője hason-
lóan szembesül a fehér civilizátorok érdekek által vezérelt tevékenységével. Az 
Egy polgár... hősének retrospektív én-elbeszélésében azonban mégis meghatá-
rozó, s voltaképpen, a személyes sorsot alakító értelemben szakrális jelentősége 
lesz a keleti tartózkodásnak, mégpedig e szimbolikus jelleg speciális funkciona-
lizálásával. Ekkor történik meg ugyanis, mégpedig egy damaszkuszi reggelen, a 
művésszé válást véglegesen eldöntő megvilágosodás: „»átmenet« nélkül, olyan 
nyilvánvalóan, olyan egyszerűen, megkerülhetetlenül és könyörtelen világos-
ságban derengett előttem, hogy »mit kellene csinálni«, mintha valaki hangos sza-
vakkal fejemre olvasta volna az igazságot." „Nem más ez, mint világosság, sugár, 
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melynek fényénél egyszerre belátod az élet táját - a pillanatot látod, ami az élet, 
két megsemmisülés között." A bizonyosság elnyerésének nem „keleti" alakzata 
ez. A misztériumok beavatási szertartásai, a páli megvilágosodás, a sztoikusok 
daimónja hozhatók összefüggésbe itt az alkotó ember fausti helyzetében magá-
ra találó személyiség feladat-felismerésével. Az „így lettem íróvá" típusú történet-
szegmens, az irodalmi önéletrajzok klasszikus narratív alakzata talán arkhimé-
dészi pont itt is az én retrospektív történetében (sorsában), de bizonyára nem 
az a narrációban - hiszen az elbeszélt írástevékenység korábban kezdődött, s in-
dokoltsága más formációkban is megalapozódik. A sarkalatos pont, az első moz-
gató vagy ős-ok. trópus jellegű, s több változatban is jelen van, ha nem is ilyen 
retorikai súllyal, a történetben - például a weimari látogatás szcénájában. Nem 
„valós" pont a fabulában, hiszen a történetben megismétlődik, és a trópus-jelleg 
kiemeli egy „valós" tér-idő szerkezetből. Egy szellemi beállítódás jeleként értel-
mezhetjük tehát, mégpedig egy metonim-oksági elbeszélés helyettesítőjeként, 
egy ilyen - lehetséges, s az önéletírás hagyományában mintaként létező - folya-
matelvű kifejlődésnek és a belső-szellemire való rátalálásnak a lehetőségei kö-
zött. A megvilágosodás mint metanoia egyfelől felülbírálja a fejlődést, akár a 
daimón, akár az inspiráció sugalmazásaként értelmezve viszont feltételezi a fej-
lődést. A kulturális feltételezettség, a megelőzöttség, a kultúra szövegéből merí-
tő alkotásmód és a folytonosságot szemantikailag megbontó, a jelentéslehetősé-
geket kinyitó metafora Márai elbeszélőművészetének poétikájában és ars 
poeticáiban is együttesen vannak jelen. A folytonos elrendezés és az elrendezés 
helyettesítője, jele a narratívában a vizsgált regények kettős, metonim és meta-
forikus arculataként írható le. A metonímiák: Párizs-Európa, Kassa-polgári tár-
sadalom, Biblia-könyvek, egyúttal metaforikus jellegűek is: város-kultúra, 
Biblia-zsidó-keresztény kultúra (a kaktusz párdarabjaként: ironikus távlatba he-
lyezve), „fausti ember" stb. Ezen alakzatok tehát nem az elbeszélt események 
egyirányú-folyamatelvű, tárgyias valóságkeretek között megvalósított rendjét 
szervezik meg, sokkal inkább megnyitják azt egy metaforikus szerkezet határo-
zatlanabb jelentéstávlatai felé.56 Márai regényei ugyan általában, legalábbis ek-
kori regényeiben, megbízható elbeszélőkkel dolgoznak (a San Gennaro vére, s 
különösen a Béke Ithakában már sok tekintetben elszakad ettől az elvtől), a sze-
lekciós tengely szerepe egyértelműen felértékelődik. 

A Márai írásaiban meglehetősen nagy számban föllelhető szemantikai alakzatok 
jó része nemcsak a kultúrában áthagyományozódott kódokkal, azaz e ha-
gyomány(ok)at hordozó szövegekkel, hanem más Márai-művekkel is intertex-
tuális kapcsolatot létesít. így kerül összefüggésbe egymással például az Egy pol-
gár vallomásai első kötetének végén leírt vihar, s az Idegen emberekben 
szereplő tűzvész. Az előbbi a gyermek-Márai számára oly fontos fenyvest tarol-

56 Vö. KULCSÁR S Z A B Ó E . : Metaforikusság és elbeszélés. In: uő: Műalkotás, szöveg, hatás. Magvető, 
Bp., 1987. 57-92. 
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ja le váratlanul, az utóbbi a regény főszereplőjének kedves normandiai erdőt 
pusztítja el. Mindkét esemény fontos szerepet tölt be a történetben: utánuk a hős 
élete nem folytatható többé a korábbi módon. E történetszegmensek ugyanak-
kor jelképes értelműek is: a vihar a háború kitörésének hírével egy időben zár-
ja le a gyermekkor világát, a tűzvész pedig az idegenbeli otthonra-találás illuzó-
rikus jellegére való rádöbbenéssel áll metaforikus összefüggésben. A két 
említett alakzat mindegyike egyaránt és egyszerre indokolja a narratív és figura-
tív interpretációt, hiszen egyszerre viselkednek történetszegmensként és tró-
pusként.57 Allegorikus jellegük akkor kerül új megvilágításba, midőn egymás ér-
telmezőiként szerepelnek az olvasás során. Az előzőekben elsősorban az 
önéletrajzi típusú műben foglalt alany szituálódásának szempontjából foglalkoz-
tunk az életmű kérdésével - itt viszont a diegézis figuratív rendje irányítja rá fi-
gyelmünket. Mint Paul de Man megállapítja,58 az allegória aktuális alkalmazása 
szükségképpen egy előzőhöz viszonyul, s „az ekképpen feltáruló temporális 
hiátus... mindig egy hozzáférhetetlen előttiséget implikál". Az allegória eredete 
de Man szerint „hozzáférhetetlen", noha a hagyomány „szövege" esetünkben 
egyfelől világossá teszi: a tűzvész és a vihar egyaránt a természeti táj szépségén 
túli értékek elveszítésével áll jelképesen összefüggésben. Ugyanakkor az egybe-
függő szövegként tekintett életműben elfoglalt helyük, ismétlés-jellegük, illetve 
a Márai-szövegekben felismerhető más, allegorikus alakzatokkal való viszonyuk 
tapasztalata e megértést kiterjeszti: a trópusok jelentése e textuális együttesben 
teljesedik ki. 

A bretagne-i tűzvész leírása másutt, a Műsoron kívül című kötetben is megta-
lálható Márainál. Ez utóbbi elbeszélés a trópus-jelleghez jóval távolságtartóbban 
viszonyul, mint az Idegen emberek-beli változat, s ebben nagy szerepet játszik a 
kultúrkritikai távlat; a narráció (a publicisztikai megszólalás formalehetőségein 
belül maradva) rekonstruálja az esemény szemlélőinek érdekeltségeit. A re-
gényben viszont az önreflexiv narrációs alakítás hozza létre a „jelentésteli él-
mény" alakzatától való részleges eltávolodás lehetőségét. Az allegória azonosí-
tó szerepe megmarad, melyet nem von vissza, de azonos jelentőséggel kiegészít 
az irónia. 

A narrátori hang pátoszos jellege alkalmanként megerősíti az allegorikus ala-
kítás elégikus értelemkonstrukcióját, az ironikus hang ellenben alááshatja azt. 
De Man az allegorikus és ironikus írásmódokat nem egymást kizáró ellentétei-
ként tárgyalja; az irónia a temporális hiátus föltárulásával, a reflexív viszony tu-
datosulásával áll összefüggésben. Az önéletírás fentebb goethei paradigmának 
nevezett módja affirmativ viszonyban áll az életművel, melyet viszont éppen an-
nak idegensége miatt kell „megmagyaráznia". Az autobiografikus írásmód mint 
értelmezés azonban éppenséggel meg is erősítheti ezt az idegenséget. Márai 

5 7 V Ö . T H O M K A В . : Narratív és figuratív regényolvasatok. 7 8 - 7 9 . 
58 Paul de M A N : A temporalitás retorikája. In: THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I. 

Jelenkor, Pécs, 1996. 5-60. 
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fentebb idézett önkritikus kijelentése („Gyűlölöm ezt a [Márai-jhangot..."), 
amennyiben nem zárjuk ki a releváns megnyilatkozások köréből, megvonja az 
életműtől a klasszikus önéletrajzi megközelítésben föltételezett értéktelített sok-
színűséget, áttetszően egyhangúnak minősítve azt. Itt éppen az ismerős jelleg, 
az azonosság fordul át idegenségbe - a confessio egy sajátos retorémáját megva-
lósítva. A nyelvkritika bevonása a narrációba végső soron hasonló szerepet tölt 
be itt, mint P. J. Eakin szerint Roland Barthes és Nathalie Sarraute önéletrajzi 
műveiben: az eltávolítás retorikája nyitja meg az utat a személyre vonatkoztatott 
olvashatóság illúziója, a „referencialitás" tapasztalata felé.59 

Tar Patrícia Jurij Lotman nyomán a szemantikai alakzatok rendszer-jellegű le-
írását kísérli meg Márai A Garrenek műve című regényciklusáról készített 
elemzésében.60 Az általa „tükörtechnikának" nevezett, „sajátos szövegkezelési 
mód" izo- és homeomorfiák szerveződéseiben ragadható meg, így az epikai ta-
goltságnak a mítoszvariánsokra való visszavonatkoztathatósága révén rekonst-
ruálható a mű „invariáns képlete" vagy „magja", a regényfolyamban megjelenő 
jelenségek, események, szereplők pedig ennek az elbeszélés különböző szint-
jeire való „széttükröződéseiként" értelmezhetők. A Város, az Apa, a Család alak-
zatai, ekvivalens párokat alkotva többszörösen jelennek meg, a lineárisan alakí-
tott időbeliség mögött pedig fölsejlik az állandóság, a mítosz ciklikus idejében, 
illetve „a mitikus térben egyetlen képet alkotva". A kitűnő tanulmány azonban, 
Claude Lévi-Strauss mítoszelméletére hivatkozva, a poétikai alakítás szubsztan-
ciáját „nem a stílusban, nem az elbeszélésmódban, nem is a mondattanban" 
látja, hanem az elbeszélt történetben.61 Ez pedig egy epikai műalkotás, s külö-
nösképpen Márai művészete esetében aligha megindokolható redukciója az ér-
telmezés lehetőségeinek. Indokoltabbnak tűnik az utalások kölcsönviszonyait a 
nyelvi alakítást is figyelembe véve, szemantikai alakzatok hálózataként meg-
ragadni. 

Ez persze jóval kézenfekvőbben végrehajtható az én-elbeszélésre alapozott 
szövegek esetében. Itt ugyanis e formációk leggyakrabban az emlékek figura-
litásában szerveződnek meg, amelyeknek felépítésében a nyelviségnek, így a 
stilisztikai alakításnak is, meghatározó szerepe van, ez pedig a föntebb vázolt ér-
telemben, az auto(bio)gráfiai olvasás életmű-elvű (inter)textualitása felé mozdít-
ja el az interpretációt. Az „emlék" alakzat sajátos jellegéből következik, hogy 
például nehezen volna eldönthető: a vihar és a tűzvész (az emlék „eredetét" 
nézve) egymás izomorfjainak tekinthetők, vagy két különböző esetnek. Ha vi-
szont azt a jelentéspozíciót vizsgáljuk, amelybe az elbeszélői értelemadás helye-

59 Paul John EAKIN: Touching the World. Reference in Autobiography. Princeton University Press, 
Princeton, 1992. 8-9.; 29-34. 

60 TAR Patrícia: Mítosz és regénytechnika. Márai Sándor: A Garrenek műve. Szép Literatúrai 
Ajándék 1997/3^1. 64-76. 

6 1 C . LÉVI-STRAUSS: A mítoszok struktúrája, in: HANKISS Elemér (szerk.): Strukturalizmus I. Euró-
pa, Bp., 1971. 136. 
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zi ezeket az eseményeket, úgy világossá lesz „jelképes" értelmük, s az is, hogy 
ez az alakzat-jelleg mint forma szerepel gyakran és hangsúlyosan Márai írásai-
ban. Abban az értelemben is, hogy a jelképes eseménynek a típusa mindig va-
lamilyen időbeli vagy térbeli határvonalra figyelmeztet. Például (az eddig meg-
vizsgált művekből merítve): íróvá válás, megvilágosodás, a német-belga határ 
átlépése, találkozás Lolával, elutazás, készülődés a hazatérésre, hazatérés, ké-
szülődés az apa halálára, az apa halála - más-más tartamú események tehát, a 
pillanatszerűtől a folytonosig. Bizonyos értelemben tehát az invariáns maga ez 
az alakzat-jellegű eseményforma, amelynek egyes variánsai egymással rokonít-
va egy újabb, szűkebb értelmű invariáns eseteinek mutatkoznak. 

Ebben a metafora-rendszerben kitüntetett szerepe van a Város trópusának, 
amely amellett, hogy szintén túlmutat az elbeszélés motivikusan értelmezhető 
összefüggésein, az írás-jelleg hangsúlyozottságára is ráirányítja a figyelmet. S itt 
indokoltnak tűnik ismét szóba hozni önéletrajzi elbeszélés goethei paradigmá-
ját. A Költészet és valóság elbeszélő-főszereplője, „Goethe", gyermekkoráról 
szólva elmondja, hogy Frankfurt városfalain körbesétálva gyakorta vizsgálgatta 
az odalent történteket; onnan nézve áttekinthette a város egészét, s eközben be-
látása nyílt a részletekbe: elsősorban a polgárok tevékenységére figyelve. Az 
egész mint a részletek összessége jelenik meg: az igy megfigyelt - és elképzelt 
- város egész-jellegét azonban nem valamely központi trópus szervezi meg, ha-
nem az áttekinthető részletek összeadódása. A személyes obszerváció egy 
kartéziánus (-goethei) szubjektum tevékenysége, a városalakzat középpontjá-
ban azonban nem ő áll (pars pro toto-ként), bár egynek tűnik föl a városlakók-
kal, s mint írástudó - vagy -tanuló - képes artikulálni ezt az egységet, a város 
szemlélése (contemplatio-cogitatio): a város elolvasása és egyben megírása is. 
Az alakzat e megszervezése ugyanis azon történet elbeszélésével egészül ki, 
mely az írói eszmélkedéssel kapcsolatos: a gyermek-Goethe egy kaput talál a fa-
lon, mely egy csodálatos kertbe vezet, különböző mesék színhelyére. A kon-
templáció és a fikció egybefonódik ezen önéletrajzi eredet-történetben. A kita-
lálást is ugyanazon alakzat: a városfalé nyitja meg és vezeti be (az olvasót vezeti 
be, a gyermek-Goethe gyermek-hallgatóságával együtt: e kertbe), amely a 
Bildungsbürgertumhoz tartozást, az egyén közösség identifikációját, s ennek ar-
tikulálhatóságát. A fal mint körbefogó periféria, limes, ugyanakkor nem centrá-
lis és középpontosító alakzat, abban az értelemben, ahogyan a Dóm ilyennek 
tekinthető az Egy polgár vallomásaiban. 

Az urbánus városi kultúrának a szubjektumból konstituált, egész-jellegű meg-
értése az integráló identitás képzetében az idegenség hatalmát helyezi a köz-
ponti helyre: a Dóm fenyegetően magasodik a Város fölé, melyet védelmez. 
A kultúra folytonossága egyszerre megtartó és fenyegető; eltávolítja az alanyt at-
tól az egésztől, amelynek körébe a történetiség tapasztalatát emfatikusan meg-
jelölve bevonja, már-mindig-is beleírja. A beletartozásnak a beleszületés az ere-
dete; ennek hatalma alól az elköltözéssel, lehet(ne) megszabadulni, mint jel 
azonban kitörölhetetlen (eltávolíthatatlan). Márai műveiben az utazás (melyet az 
Egy polgár vallomásai első kötetében leirt jelképes menekülés vetít előre) és a 
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hazatérés kettős alakzata az elbeszélésnek is alapvető figurája (mind a „fiktív", 
mind az „önéletrajzi" írásokban). 

A Város-jelkép megragadásához kézenfekvőnek tűnik azonban egy olyan 
auto(bio)gráfiai szöveget is szóba hozni, mely nem a regényi fikció alakítottsá-
gában közelít a kérdéshez. A Kassai őrjárat nem a szó hagyományos értelmé-
ben vett útirajz; elbeszélőjének az utazás ad alkalmat, hogy e nagyobb lélegze-
tű esszében a kor kérdéseiről elmélkedjék. A könyv a szellem védelmében lép 
fel, egy kultúra védelmezőjeként, s egyben kritikusaként. Hogy miben is áll ez 
a műveltség, az európai kultúra, persze igen nehéz megragadni; Márainak erről 
szentenciái s példái is bőven akadnak. Ő, aki első emigrációja során hosszú éve-
ket töltött Franciaországban, súlyos nemzeti szereptévesztésnek tartja például a 
gyarmattartó „francia imperializmus" pózait. A francia szellem nincs fölkészülve 
e katonai szerepkörre, a díszlépés, a merev tartás kemény fegyelme és előírásai 
idegenek a számára. A díszszemlén az elnök megérkezése előtt a parancsnok ci-
garettázik, s egy katona szuronyheggyel tisztogatja a körmeit. Fegyelmezetle-
nek, s bíznak nagyhatalmi erejükben - egészen bukásukig. Mégis, „talán akkor 
voltak lényükhöz igazán, hősiesen hűségesek a franciák, mikor Sedannál iszo-
nyodva meghátráltak" a németek elől. „Franciák voltak, tehát kételkedők és al-
kotók, szövegezők és tisztázok, nem pedig imperialisták." A háború lecke a 
nemzetek számára, hogy visszataláljanak az igazi, szellemi hazafisághoz, az eu-
rópaisághoz. E könyvben előrevetül a lerombolt Európa képe. „A házakat nem 
nehéz felépíteni, cement és mész akad elég, ma gyorsan készül az ilyesmi. De 
egy napon az európai műveltség titkos szerkezetét új árammal kell megtölteni; 
s ez már nehezebb feladat lesz. Ez lesz az írók, az egyházi és világi papok, a ne-
velők dolga. E pillanat elé kell élnünk." Márai, mint oly sokan a korban, az írás-
tudók felelősségét vizsgálja. Az író az emberekért ír, „de csak örök szavakkal ír-
hat róluk és érettük. Az író varázsszavakkal ír, mert máskülönben nem tudja 
féken tartani az emberi önzés és indulat, a politika, a nyereségvágy, az érzéki 
éhség garázdálkodó fenevadjait. [...] Az író mindig építi és összetartja a kultúrát, 
a politikus csak hangot ad egy kultúra válságának." Az írás mesterség és művé-
szet egyben, hasonlatos a kassai kézművesek alkotásaihoz. Ahogyan a régi 
korok polgárai még műalkotások között éltek, a modern tömegember pedig 
használati tárgyak között, úgy változott meg az irodalom helyzete, rangja is ko-
runkban. Az írás a polgár, a szó szellemi értelmében vett úriember emigrációja, 
ahogyan a Szindbád hazamegy elbeszélője megállapítja; ugyanakkor folytonos, 
szellemi otthonkeresés is: „emlékezni és megérteni valamit." Kassára is csak így, 
ekként és ennyiben lehet hazatérni. 

Az egyéni azonosság a távollétben alapozódik meg; az ott-lét (valamely má-
sik városban tartózkodás) mindig időleges, utazástól utazásig tart, illetve maga 
is az utazás része. A polgár: utazó (világpolgár; a városfalak a gyermek-Márait 
bezárják; nem az áttekinthető egység jelei. A fal A kassai polgárokban mint a 
defenzióra szoruló urbánus-citoyen kultúra tényleges limese jelenik meg, elvá-
lasztó határvonalként, mely az államhatalom érdekeit is kívül rekeszti; a Város a 
voltaképpeni kultúra enklávéja. E színpadi mű kissé irányzatos jellegű, de jól-
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formált és nagy hatású tragikus szituációt dolgoz ki: a főszereplőnek, János mes-
ternek az alkotás és a fegyveres harc között, a cselekvés két formája között kell 
döntenie. A kassai városfal itt a kultúrát fenyegető veszély körülhatárolhatósá-
gának is a jele, a színmű az erre irányuló vágyat mutatja meg, egy olyan korszak-
ban, amikor e veszély legmélyebben fenyegető jellege éppen a belülről való 
bomlásból következik. A veszély szétszóródik, megfoghatatlanul; s a legna-
gyobb veszedelem e szétszóródott rossz beleivódása a kultúrába, mely egyúttal 
beíródás is. A betű, a szöveg az alkotás, az alkotómunka megfelelője e (szemé-
lyes) kultúrafölfogásban, s az az írás, mely utat enged a tömegigényeknek meg-
felelő kulturális termelésnek, nem írja tovább, nem folytatja a kultúra szövegét, 
hanem el-írja, el-laposítja: azaz szétteríti, szét-írja azt. Az „írástudók árulása" -
diskurzus defenzív háborúságába Márai a Röpirat a nemzetnevelés ügyében cí-
mű manifesztumával kapcsolódik be, legalábbis a megszólalás műfaját tekint-
ve, hiszen korábban már számos műve szót emelt e kérdésben. S midőn a nem 
sokkal később keletkezett Jelvény és jelentés szembeállítja egymással Berten és 
Kari May írásmódját, az utóbbit egyértelműen a kultúrára veszélyesként határoz-
za meg; e May-olvasatot nyilvánvalóan személytelen veszély részleges megne-
vezésének is tekinthetjük: részben, mert a tömegírónak itt nem kitalált, de való-
di név adatik a regény szövegében, ám azért is, mert a veszedelmes tömegek 
Vezére (kinek kedvelt szerzője volt May) nevet ad a személytelen célközönség-
nek, az iparilag előállított irodalom befogadóinak is. Az írás-kultúra felelőssége 
a kultúra fenntartásának, a kultúra szövege megírásának, az alkotásnak a fele-
lőssége. 

E kultúra-szöveg írásjegyei olyan befogadásban kelnek hitelesen életre, mely 
egyúttal maga is írás, alkotás. A „polgári polgár"62 éppúgy nem üres tautológia, 
mint az „irodalmi író": mindkét, eredetileg parodikus alakzat („eredeti intenció-
ja" ellenére, ellenében) így értelmezve a kultúrát jelöli meg az alkotás és a cse-
lekvés eredeteként, az önreferencialitás (terméketlen, papír-ízű) zártsága helyett 
a fundamentumot helyettesítve, pontosítva (a „valóság" pontosítatlan, metafizi-
kus képzete helyett.) A kultúr-lét (polgári-lét) a művészi jelhasználatban, mint 
életmódban alapozódik meg, a cselekvés minden lehetőségét ideértve. 

A Márai-szövegek tropológiai szerkezetéről elmondottak természetesen össze-
függésbe hozhatók a nyelvi ismétlődésnek azon sajátosságaival, melyeket Fried 
István elemzett M. S. mester szavai című tanulmányában.63 Ha az „identitás-té-
ma" teorémája felől írjuk le a Márai-életműnek ezt a mozgását, úgy e megmutat-
kozás bizonyos alakzatok („feladat", „kaland", „mellékesen" stb.) konstitúciós 

6 2 T E M P E F Ő I : Polgári polgárok. Film, Színház, Irodalom 1 9 4 2 . 5 1 . (december) 1 8 - 2 4 . Idézi: FRIED 

István: A kassai polgárok. In: uó: „.. .egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba." 8 1 - 8 2 . Fried 
e paródiát olyan értelmezésként olvassa, amely akaratlanul is rávilágít Márai művészetének érték-
teli sajátosságaira. 

6 3 FRIED István: M. S. mester szavai. In: „...egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba." 
1-ЪЪ. 
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hangsúlyrendjeként szituálódik. Az én-ről való beszéd e sajátosságai ebben az 
összefüggésben „visszaíródni" látszanak az Egy polgár vallomásaiban konsti-
tuálódó én-alakzatba. A valahonnan valahova tartó narratív szálnak szövedékké 
hurkolódása (J. H. Miller) a műfaji minták imitációjával, a formulák megismétlé-
sével, az elemek ritmusként fölfogható elrendezésével ellenpontozza a történet 
„kikerekítését". 

Az Egy polgár vallomásainak a metonimikus elbeszéléstől a metaforikus epi-
ka felé elmozduló poétikai megformáltsága megvonja az elbeszélés alanyától az 
igazság birtoklásának, mint kialakított-elért tudásnak a lehetőségét. E regény fő-
szereplő-narrátora ugyan rendelkezik a beérkezett „tudás" visszatekintő-elren-
dező pozíciójával, az így elnyert kompetencia azonban leginkább kritikai jelle-
gű. A „feladat" (mint az „utazás") a beteljesítetlenség sajátos potencialitását 
kínálja föl, a mozgásban-levés folytonos nézőpont-módosulásait, amely föltétle-
nül rokon a Kosztolányi-féle „nihilizmus" belátásaival. Az egyetlen elért cél az a 
kompetencia, amely a művészi nyelv elsajátításában, a művészi beszéd (vagy 
írás) lehetőségében áll; ez azonban nem tetőződik be egy (a szövegben, a szö-
veggel önazonosként bejelentett) „főmű" deklarálásával. A nyelvi tökély is in-
kább lehetőség, semmint (zárt) jelenlét; nem statikus rend(szer), sokkal inkább 
mozgás. Az alkotás nem mint produktum, de mint alakulás reflektálódik az Egy 
polgár vallomásaiban. Az, hogy az „íróvá válás" az ok-okozati sémán kívülről 
kap indoklást, mindenképpen figyelemre méltó szempontunkból. (James Olney 
szerint a „daimón"-jellegű képzetek is az önéletrajzi én metaforáiként értel-
mezhetők.64) Vélhetőleg nem a művészet transzcendens eredetének egyfajta 
utóromantikus sémájával szembesülünk tehát itt, hanem az uralhatatlanság ta-
pasztalatának metaforájával. A megvilágosodásnak ezek a Márai által leírt pilla-
natai ugyanis nem ruházzák fel a jelölés univerzális kompetenciáival a művészt. 
Csupán a „feladat" jelölődik meg itt, nem mint egy elérhető cél beteljesítésének 
irányultsága, hanem mint a folytonos távollét egzisztenciális helyzete; a nyelvi 
kifejezés lehetősége a nyelvre való rátalálás metaforáival megjelölve nem bizto-
sítéka a poétikai Egész kialakíthatóságának. 

64 James OLNEY: Metaphors of Self. The Meaning of Autobiography. Princeton University Press, 
Princeton, 1972. 39. 
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A tanulmány témája Velázquez Las Meninas című képének* elemzése és értel-
mezése az Iskola a határon szempontjából. Gondolatmenetem előfeltevése, 
hogy a barokk festmény szerkezete hasonló a regényéhez, amint azt Szegedy-
Maszák Mihály is megállapította.1 A Las Meninas elemzése az Iskola a határon 
szerkezeti elemzésének bevezetéséül is szolgálhatna egy nagyobb lélegzetű 
munkában. Ezúttal azonban sem Rembrandt Tulp tanár anatómiája című ké-
pét, sem a többi intertextuálisan megjelenő művet nem érintem. 

Gadamer szerint „Az irodalmi mű és a képzőművészeti alkotások között léte-
ző analógiákat hasznosítanunk kell") Platónra hivatkozva fejti ki álláspontját: 
„A léleknek és az államnak, mint két tűzkőnek kell egymáshoz dörzsölődni, 
hogy ebből a megértés szikrája pattanjon ki... Az irodalmi műnek és a képző-
művészeti alkotásnak ehhez hasonlóan kell egymáshoz súrlódnia, hogy ennek 
segítségével a bennünket foglalkoztató feladatot helyes perspektívába állítsuk. 
Ez a felfogás jelzi az interdiszciplináris megközelítés irányát, nevezetesen a vi-
zuális és a verbális kifejezésmód érintkezését a megértés, ezáltal az interpretá-
ció terén. A képi textualitás vagy képi elbeszélés az utóbbi két évtizedben került 
a narratológia témái közé. A most következő elemzés jelentésfelfogásában sokat 
köszönhet Boehm és Imdahl értekezéseinek, a képleírás és értelmezés módsze-
rében pedig Panofsky és Mieke Bal írásainak.4 

Velázquez Las Mettinas című képe szobabelsőt ábrázol, amelyben - általában 
egyalakos portréitól eltérően5 - sok ember van. A kép előterében, középen, a 
legerősebben megvilágítva, világos ruhájával és szőke hajával még fokozottab-
ban kiemelve áll Margarita infánsnő. Két oldalról az udvarhölgyek (las meninas) 
veszik körül. Ők és jobbra, az ablak mellett a két törpe, valamint a heverő kutya 
tartozik még a világos előtérbe. A terem jobb oldali falát még több ablak tagol-
ja, közöttük képek sötét foltjai látszódnak perspektivikus rövidülésben. Mivel 

' Reprodukcióját lásd a hátsó borító belső oldalán. 
1 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Ottlik Géza. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1 9 9 4 . 1 2 2 - 1 2 5 . 
2 H . - G . GADAMER: Épületek és képek olvasása. In: A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Bp., 1994. l6 l . 
31. m. 162. 
4 Lásd Narrativák I. Képleírás, képi elbeszélés. Szerk. T H O M K A Beáta. Kijárat Kiadó, Bp., 1 9 9 8 . ; 

Athenaeum. Szerk. BACSÓ Béla. 1 9 9 3 - I 4 . ; Erwin PANOFSKY: A jelentés a inzuális művészetekben. 
Gondolat, Bp., 1984. 

5 M. Kiss Pál: Velasquez. Művelt Nép Könyvkiadó, Bp., 1953. 12. 
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csak az első és a leghátsó ablakból, illetve a szemközt nyíló ajtóból vetődik be 
fény, a kép nagy része sötét tónusú. A szemközti falon lévő két festmény ezért 
rosszul látszik, és az udvarhölgyek mögött álló apáca és férfi arcvonásai sem ve-
hetők ki pontosan. Balra a festő áll, kezében ecsettel és palettával. Az ő arca és 
keze világít fekete öltözéke előtt. Az éppen készülő festmény háttal áll a néző-
nek, kerete a világos előtérhez tartozik. A szemközti sötét falon két világos folt 
van. Az egyik a nyitott ajtón beszűrődő erős fénytől, amelyben egy férfialak ép-
pen visszafordul egy lépcsőn felfelé haladtában, míg a másik, homályosabb folt 
egy tükör, amelyben a királyi pár látszik.6 

A kompozíció statikus, a figurák szinte mereven beállítottnak tűnnek: a festő 
ecsete a paletta felé közelítve vagy a féltérden italt kináló udvarhölgy mozdula-
ta státusukat jelző póz. Két megszakított, kimerevített, a pillanatot megállítva ér-
zékeltető mozdulat a kisebbik törpe, Nicolasico Pertusato játékos mozdulata, 
amint a kutyára teszi a lábát, illetve az ajtóban visszaforduló férfié. Ezek miatt te-
kintik hagyományosan a képet a realizmus pillanatfelvételének, ami a királyi 
család életének egy hétköznapi jelenetét ábrázolja.7 A kép eredeti címe A csá-
szárnő udvarhölgyeivel és egy törpe nővel. A 19. században elterjedt, ma is hasz-
nált változat, a Las Meninas, a hagyományos vizuális jelrendszerrel kiemelt 
(fény-árnyék, előtér-háttér, nagyság, szinek élénksége-homályossága) témát 
nevezi meg. 

Magasság szempontjából kiemelkedik a többi szereplő közül a kép bal olda-
lán álló festő. Az ő alakjának értelmezése a másik pólusa az interpretációknak: 
ez a hagyományos kettősportré-elmélet. Most ezekkel fogom szembesíteni a ké-
pet. Eckhardt szerint8 ez az egyetlen bizonyosan autentikus önarckép, amely 
méltóságteljes testtartásával büszke magabiztosságot, belső függetlenséget fejez 
ki. M. Kiss Pál a kritikus megfigyelő fölényességéról beszél.9 Ezzel szemben 
Charles de Tolnay szerint „a festmény megalkotásának »belső», intellektuális 
munkáját végzi, mielőtt az ecsethez nyúlna".10 Cinotti véleménye pedig az, 
hogy a művész „azt a pillanatot akarja megörökíteni, amikor művészi pályájá-
nak legjellemzőbb alkotását festi". Vajon mi okozza az interpretációk ellentmon-
dásosságát befelé irányuló elmélyültség, koncentráló alkotómunka és magamu-
togató büszkélkedés között? 

A válaszra a festmény 18. században használatos címe utal: A család, amely a 
IV Fülöp spanyol királyt nejével ábrázoló tükörre hívja fel a figyelmet. Hiszen a 
tükör által az egész királyi család jelen van a képen. E szerint a felfogás szerint 
a királyi pár éppen modellt áll a festőnek, aki tehát őket festi. Ebben az értelem-
ben a festői önarckép és a királyi család egyszerre történő ábrázolása a barokk 

6 A szereplők név szerint ismertek, lásd Mia C I N O T T I : Prado. Corvina, Békéscsaba, 1990. 37-38. 
7 Például SZÉKELY András: Spanyol festészet. Corvina, Bp., 1972. 2 6 . 
8 Götz E C K H A R D T Diego Velazquez. Corvina, Bp., 1987. 11. 
9 M. Kiss: i. nr. 13. 

1 0 BARRAS-SERKANO: A barokk. Corvina, Bp., 1994. 121. (A művészet története.) 
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korban változó szerepét11 jeleníti meg a művésznek, aki többé már nem szolga, 
hanem udvari ember.12 Erre utalnak a büszke, magabiztos, független, kritikus, 
fölényes kifejezések. 

Ezt a gesztust azonban Goya is alkalmazta a IVKároly családja című képén.13 

A képen szerepel az egész család, sorban egymás mellett, a bal szélső sarokban 
pedig meghúzódva áll a festő a nézőnek szintén háttal álló festménnyel. Csak-
hogy értelmetlenül, hiszen nem tudni kit fest, ha egyszer a család is háttal áll ne-
ki. Lehet, hogy szándéka szerint a művészi öntudatról szól a kép, de semmiféle 
méltóság vagy fölény nem „árad" belőle. A kép nem annyira jó, mint a Las 
Meninas. Velázquez képe akkor tehát a tükörtől jó? Márpedig ez a probléma 
fennáll azzal kapcsolatban is, hogy nem létezik olyan ismert Velázquez-fest-
mény, ami a tükörbelire hasonlítana. Ráadásul a kép mérete nem portrényi, ha-
nem inkább magának a Las Meninasnak majd' háromszor három méteres nagy-
ságát idézi. Cinotti és Tolnay önarckép-értelmezése erre a feltételezésre utal. 

Ez a felfogás viszont a háttal álló modell festésének „egyszerűen" megoldha-
tó problémáját veti fel: „Az együttes olyannak látszik, mintha a festő egy tükör-
ben nézte volna az infánsnőt és kis udvari csoportját (amely miután a műte-
rembe lépett, hátat fordított neki), hogy őket is szemből fesse le; a múzeumban 
igazi tükröt helyeztek el a festménnyel szemben, ez megfordítja a képet, s a né-
zőnek olyan látványt nyújt a csoportról, amilyen a valóságban lehetett."14 Mi-
lyen valóságban? Kinek a nézőpontjából? Miért fordít hátat a Las Meninas (lát-
szólagos) főszereplője a festménynek? Egyetlen lehetséges válasz az, hogy bár a 
festmény témája nem a királyi pár portréja, azért ugyanúgy odaképzeli az inter-
pretáló őket modellként, bár ezt nem mondja ki. Ez jelzi a háttal álló kép ilyetén 
értelmezésének problémáját: ha a Las Meninas van rajta, mi a tükör szerepe? 

Eckhardt azonban, mintha nem venné ezt figyelembe, arról elmélkedik hos-
szasan, hogy a királyi pár valószínűleg éppen belépett a terembe a Las Meninas 
festése közben, és még csak a művész vette észre őket, (aki „munkáját félbe-
hagyva" felpillant), a jobboldali udvarhölgy, aki bókolni készül,15 a leányuk és 
a törpe nő. Szerintem azért, mert ők azok, akik „belenéznek" a képbe. Eckardt 
szerint a többiek majd csak ezután fogják észrevenni a királyt és a királynőt. En-
nek ellentmond a tükörbeli beállított tartás. De ugyanilyen beállított, nem termé-
szetes az infánsnő tartása is, akiről az értelmezők másik tábora előszeretettel 
hangoztatja, hogy valószínűleg éppen beszaladt modellt ülő szüleihez. 

Az interpretációk ellentmondásai feloldhatatlanok. A közös bennük, hogy a 
kompozíciót valóságként fogva fel, történeteket kreálnak hozzá, hogy lehetsé-
gessé, reálissá tegyék. Ezek összegyűjtve komikusan hatnak, miközben a fest-

1 1 KELÉNYI György: A barokk művészete. Corvina, Bp., 1985. 20. 
12 Ezt a gondolatot alátámasztja az a tény, hogy a festő mellén lévő kereszt utólagos kiegészítés, 

tehát valóban fontos lehetett Velázquez számára a lovagi rendbe való fölvétel. 
1 3 C I N O I T I : i. m . 3 6 . 
14 Uo. 
13 A mozdulat egyéb értelmezésére más nem vállalkozott. 
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mény rejtélyes méltóságba burkolózik. A kép talán akkor nyilvánul meg, ha az 
interpretáció nem próbálja a „valóságra" redukálni, hanem nyitottan fordul oda 
hozzá. A következőkben erre teszek kísérletet Gadamer szellemében: „A műnek 
nincs valósága, nincs aktualizált determináltsága, de éppen vizualitásában az 
aktualizálásnak egyfajta játékterét nyitja meg."16 A fenti értelmezéseket fogom 
egy rendszerbe foglalni, bemutatva azt, hogyan lehetséges a sok, egymásnak el-
lentmondó értelmezés. Krügerrel értek egyet, aki szerint „az egyedi műalkotás 
értelem-létrehozó"}1 Mintegy a mű kommunikációs modelljét szándékozom te-
hát megragadni. 

Velázquez Las Meninas című festményének kompozíciója többszörösen alkal-
mazza a „kép a képben" eljárást. Nevezzük K r nek a valódi, elkészült képet, ami 
Madridban, a Pradóban található, 318x276 cm nagyságú, vászonra készült olaj-
festmény. hagyományos vizuális eszközökkel kifejezett témáján, az infáns-
nón és udvartartásán - beleértve a festőt is - kívül még háromfajta képet 
tartalmaz. K2-nek fogom nevezni a terem falain látható festményeket. Az ablak-
közökben lévők a rövidülés miatt nem felismerhetők, ellentétben a szemközti 
falon levőkkel: Mazo másolata mindkettő. Az egyik Rubens Pallas Athéné és 
Arakhné, a másik Jordaens Apollón legyőzi Pánt18 című képe. Juan Bautista del 
Mazo Velázquez tanítványa és veje volt: „kisebb tehetség, de a mester festésmód-
ját elsajátító ",19 A mitológiai történetek értelmezése a vizuális narratíva felfejté-
sénél kap majd szerepet. KQ lesz a tükör jele, amely IV Fülöp spanyol király és 
felesége, Mária Anna képét tükrözi. A nézőnek háttal álló, készülőben lévő fest-
mény pedig legyen Kk. 

Ezek közül a tükörkép, K() kitüntetett szereppel bír, mivel nem festő által ké-
szített műalkotás, mint a többi, hanem pontos képe a valóságnak, a K r en kívü-
li fiktív valóságnak. Kj kompozíciójának fikciója, hogy K0 megjeleníti a kép né-
zőjét, a királyt. Ebben az értelemben Kt a királyi udvar bemutatásáról szól a 
király nézőpontjából. Csakhogy a valóságban Kj nézője nem a király, hanem a 
mindenkori befogadó. így viszont azt jelenti K b hogy a műalkotás témája a be-
fogadója: rólad szól a mese? Vagy, hogy az ábrázolt valóság nem egy, hanem 
annyi és olyan, ahány és amilyen nézőpont érvényesül az ábrázolás módjában? 
Valószínűleg mindkét válasz érvényes. A tény: a befogadáshoz a megjelenített 
nézőponttal kell azonosulni, azaz a királlyal. Ez a Kj fikció szerinti elkészítésé-
nek és a kép nézésének idejét összevonja, azaz egyidejűvé, szimultánná teszi Kj 
alkotását és befogadását. A befogadással tehát újraalkotjuk a művet, belekerü-

1 6 GADAMER: i. m . 1 6 5 . 
17 Peter KRÜGER: Bevezetés a művészettörténeti elbeszéléskutatásba: a festészet és a költészet ha-

tárai. In: Narratívak. 95. 
1 8 Z S Á M B O K I - F A R A G Ó : Prado: Madrid. Corvina, B P . , 1990. 3 6 - 3 7 , illetve BARRAS-SERRANO: i. m. 

120.: Minerva és Arakhné, Apolló és Marsyas címmel. 
1 9 H. TAKÁCS Marianna: Spanyol mesterek. Corvina, Bp., 1966. 24. 
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lünk a mű valóságába: már csak az kellene, hogy „a mi arcunk tükröződjön",20 

Ezáltal felbomlik kép és valóság megszokott dichotómiája, a festmény (K^ áb-
rázolta valóság bizonytalanná válik, a kép válik valósággá. De mi a kép valósá-
ga? K0 homályos, tehát eleve nem pontosan mutatja azt, amit tükröz. Sőt a tük-
rözés megfordítja az irányokat. Ráadásul itt egy festett tükörről van szó. K0 
többszörösen torzítja tehát a valóságot. Ezek szerint a kép nem a valóságról szól. 
Nem valami már meglévőt ábrázol, képez le vagy tükröz vissza. Talán ezért 
nincs a tükör pontosan a kép közepén, ami azzal a nyugtalanító következmény-
nyel jár, hogy Kj mértani közepe, fókusza mégsem a király tükörképére esik, ha-
nem K0 és az ajtó között a falra. Ezáltal a tükör és az ajtó együtt képezi a háttér 
centrumát.21 Az ajtó fényes térre nyílik ki, tehát Kj viszonylag sötét terét meg-
nyitja hátrafelé is, míg a tükör szintén a Kj terén inneni külső tér, világ, valóság 
felé. A tükör és az ajtó K, terének nyitottságát, átjárhatóságát okozza, ami fen-
tiek értelmében a hagyományos „kép" és „valóság" átjárhatóságát, közös „játék-
terét" eredményezi. 

Kk tematizálja az általában vett mű megalkotását. Ennyiben Kk és K^ oppozí-
cióba állíthatók, úgymint a műalkotás keletkezése és befogadása. Mivel Kk hát-
tal áll, megnő az értelmezés lehetősége. Azonban a különféle interpretációs le-
hetőségek Kj kompozíciójának szerkezetéből adódnak. A legkézenfekvőbb 

2 0 Z S Á M B O K I - F A R A G Ó : i. m. 3 6 - 3 7 . Ezzel kapcsolatban Théophile Gautier-hoz fűződő anekdotát 
magyaráz, aki meglátva a Las Meninasi felkiáltott: „Hol a kép?" - „Vagyis úgy érezte, mintha maga 
is az ábrázolt képben lenne, pontosabban [a festmény] túllépve objektív valóságán, az élet realitá-
sába került volna át." 

21A tükör drapériája és az ajtó függönye helyzetét tekintve (ha méretét nem is) mintha egymás 
tükörképe lenne, ezzel didaktikusán hangsúlyozva tükörkép és valóság hasonlóságát és eltérését. 
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lehetőség K0 portréra emlékeztető beállítása, és az egyéb festményekről ismerős 
vörös drapéria22 miatt az, hogy éppen a királyi pár festménye készül23 Kk-n. 
Ebben az esetben K̂ , és Kk témája ugyanaz, ami ráadásul megegyezik Kj néző-
jével is. Felmerül a tükrözés, másolás (ugyanakkor torzítás) és a mesterséges 
képalkotás, a művészet közötti különbség, mintegy szembeállítva egymással. 
A tükörkép homályosan látható, a műalkotás nem látható, nem nyilvánul meg, 
rejtély marad. 

Amennyiben a kép mérete miatt a Las Meninas-szal azonosítjuk Kk-t, joggal 
terjeszthetjük ki rá a rejtélyes minősítést. Az önmagát készülőben, alkotásának 
folyamatában tartalmazó mű megintcsak a befogadásban való folyamatosan lét-
rejövő létmódra utal. A mű tehát soha nincs készen, ezért nem lehetséges a vég-
leges, teljes jelentést létrehozó interpretáció sem. Ebben az értelmezési fázisban 
sem, mert a háttal álló modellek tükörből való festésének gondolata még össze-
tettebbé teszi a nézőpont interpretációját, hiszen ebben az esetben maga a fes-
tő nézi a beállított szereplőket. Néző és szereplő, alkotás és befogadás, múlt és 
jelen szimultaneitásába kapcsolódik bele a tükör. Ezzel már a hagyományosan 
elképzelt valóság kapcsolódik a tükörhöz. A valóság is fordított és homályos, 
vagy a Las Meninas (K[) nem fényképszerű pillanatfelvétel, hiszen a valóságot 
fordítottan ábrázolja. 

Összefoglalásképpen azt állapíthatjuk meg Velázquez Las Meninas című ké-
péről, hogy minden összetevője a valóságot hitelteleniti, és egy másik valóság-
ba, a mű világába vonja be a befogadót, utóbbit téve hitelessé. A műalkotás vi-
lága a totális szimultaneitás, a teljesség. Emiatt eredendően többértelmű. A fenti 
interpretáció megkísérelte a mű kompozícióját mint többféle értelmet létrehozót 
megmutatni. 

Képi és nyelvi kifejezésmód alapvető különbsége egyes kutatók szerint létmód-
jukbeli különbségükben áll. A képiség eleve szimultán, mivel minden eleme ér-
zékileg egyszerre jelenvaló,24 míg a nyelvi elemek lineárisan egymás után követ-
keznek. Vizsgáljuk meg ezt a leegyszerűsítést közelebbről. 

A kép szimultaneitása csak annyiban adott, amennyiben egy könyvé, hiszen 
a könyv is kész egész, és a képet sem totalitásában fogadjuk be, hanem elemen-
ként, ha úgy tetszik, olvassuk. Ugyanakkor a könyv olvasásakor az értelmező 
visszacsatolás például megbontja az eredendő linearitást, hogy az újraolvasásról 
ne is beszéljünk. A festmények nemcsak befogadáskor és értelmezéskor kerül-
nek szöveggel kapcsolatba, hanem adott esetben keletkezésükkor. Abban az 
esetben, ha egy festmény visszavezethető egy eredetszövegre, eleve tartalmaz-

22 Vö. például Ausztriai Mária Anna királyné, Ausztriai Margit infánsnő vagy A szövőnők című 
festményeivel. 

23 Természetesen Kk fikciója szerint, aminek nem mond ellent az objektív tény, hogy nem léte-
zik ilyen Velázquez-festmény. 

24 Vö. Max IMDAHL: Gondolatok a képi identitásról. In: Athenaeum. I. 1993. 4. 112. 
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ni fogja annak narrációját, temporalitását. A Las Meninas nem ilyennek bizo-
nyult. Ugyan plurszcenikusnak25 mondható, de nem lehet egy történetet hozzá-
rendelni, szimultaneitása ezért uralja narrációját. Ezzel szemben magába foglal 
két hagyományosan monoszcenikus képet, amelyek mitológiai történetet idéz-
nek fel.26 Viszont a Las Meninast intrepretáló hagyomány Apolló és Marsyas, il-
letve Athéné és Arakhné mítoszához köti őket, tehát itt már nem is a szcéna, a 
jelenet fontos, hanem az elbeszélések hordozzák a jelentést a hagyományban 
benne álló számára. Kommunikációs modellünkben ezt úgy értelmezhetjük, 
hogy a Kj által tartalmazott K2 mint kép nem látható, hanem olvasható szöveg-
re utal. Mindkét történet a művészet isteneket veszélyeztető hatalmáról szól, 
amivel majdnem megközelítik az isteneket, és ami miatt büntetés jár. Jelen eset-
ben Arakhné mítoszát emelném ki, amely a másik híres Velázquez-képen, A szö-
vőnőkben is fontos szerepet játszik.27 Arakhné a szövés és fonás művészetében 
majdnem legyőzi Athénét, aki büntetésből pókká változtatja. Miért nem enged-
heti meg magának a veszteséget az isten? Mert az a világ meglévő rendjét borí-
taná fel, azaz megváltoztatná a valóságot. Legalábbis ilyen értelemben válaszol 
erre a kérdésre a Las Meninas, amely pontosan az új világot létrehozó műalko-
tás, sőt tematizálja is ezt Kk-val. A mítosz eredetileg világmagyarázat, nem válik 
el tőle fikcióként: műalkotás és valóság egységét tételezi. Ezt a megbomlott tel-
jességet állítja vissza Kj kompozíciójából fakadó szimultaneitásával. 

A másik szöveg, amellyel szembesítendő Velázquez Las Meninas című képe, 
az Ottlik Géza Iskola a határon című regénye, amelyben a festmény címe négy-
szer szerepel. Hasonlóan működik a regényben a nem látható Las Meninas, 
mint Arakhné képe a Las Meninasban, csak fordítva. Az írott szöveg önmaga 
magyarázataként képre28 utal, felmutatva saját maga lényegét valami másban: ez 
az önembléma.29 

2 5 KIBÉDI VARGA Áron: Vizuális argumentáció és vizuális nairatívák. In: i. m. 173. A kép mint 
történet lehetséges elrendeződései a monoszcenikus kép (egy történet jól megválasztott pillanata 
utal az előzményekre és a következményekre), a plurszcenikus és a képsor, azaz egy képben a tör-
ténet állomásai. 

2 6 V Ö . Jonathan B R O W N : Images and Ideas in Seventeenth Century Spanish Painting (Princeton, 
1978. 99-100.), ahol még az ablakok közti képeket is megfelelteti a „pieza principal del masto del 
Principe" nevű 25-ös számú helyiség képeivel, az Aleázar nevű madridi palotában. 

27 A szövőnők is hasonló elemekkel operál, mint a Las Meninas: plurszcenikus, nyitott hátterű 
kép. A kép hátterének kinyílása több lépésben valósul meg: az előtérben dolgozó szövőnők mö-
götti világosabb helyiségben polgárasszonyok állnak az Athéné és Arakhné mítoszát ábrázoló, 
egész falat betöltő faiiszőnyeg előtt. A képen a kék ég a végtelenbe tágítja a festmény terét. A kép 
szereplői ugyanakkora méretűnek látszanak, mint a polgárasszonyok, ezért valóság és műalkotás 
eggyé válik. Ez szinte a Las Meninas hatását tematizálja, a néző hogyan kerül bele a műbe, vagy 
fordítva, hogyan válik valósággá, önálló világgá a műalkotás. 

28 A Los Meninas párjának Rembrandt Tulp tanár antómiája című képe feleltethető meg. 
2 9 SZEGEDY-MASZÁK: i. m . 1 2 5 . 
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Velázquez festményének alapján az Iskola a határomől eleve feltételezzük, 
hogy nem valami előzetesen meglévő valóságot ábrázol, hanem önálló világot 
hoz létre sajátos kompozíciójával, ami egyben a többértelmű jelentéssel együtt 
a linearitás felbontását is eredményezi. Milyen ez a sajátos kompozíció? A továb-
biakban megpróbáljuk a Las Meninas kompozícióját megfeleltetni az Iskola a 
határonénak, amivel megadjuk a regény elemzésének egy lehetséges menetét. 

Velázquez Las Meninas című képének nem az a témája, mint amit a hagyomá-
nyos képi kifejezőeszközök a középpontba állítanak. A kép előterében álló, 
megvilágított infánsnő és udvartartása nem témája, hanem anyaga vagy inkább 
ürügye a képnek. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének sem az a lé-
nyege, ami annak látszik. A katonaiskola regényvilága, Merényiék kicsapatása, 
a két főszereplő, Medve Gábor és Both Benedek 1923-tól 1926-ig a kőszegi ka-
tonai alreálban eltöltött ideje, az azalatt végbement lelki változásuk a regény 
anyaga. Akár a társadalmi regény, akár a fejlődésregény műfajában helyezzük 
el, redukciót követünk el. Természetesen most is egyszerre szeretném érvény-
ben tartani az összes jelentést. Milyen szövegszervező eljárások, milyen kompo-
zíció teszi lehetővé a többértelműséget, adják a regény „játékterét"? 

Az önreflektív elbeszélő, Bébé a Las Meninas-beli önarcképnek feleltethető 
meg. Az Iskola a határon bevezetése Az elbeszélés nehézségeiről szól. Az emlé-
kezés, a nyelv, az idő problematikussága akadályozza Bébé fiktív intencióját: a 
valóság pontos és hű visszaadását.30 Emiatt javítja, módosítja állandóan saját el-
beszélését („Csakhogy nem tudom elmondani; „Ámbár ezt sem jól mondom"; 
„Abban sem vagyok biztos"), csakúgy, mint Medve kéziratát, ami szerinte meg-
csinált, a valóság műalkotássá torzítása. Bébé pontosan tükröző szövege a Las 
Meninason а К„-пак, azaz a tükörnek feleltethető meg, míg a befejezetlen kéz-
irat Kk-nak, az éppen készülő festménynek. Ahogyan a festmény háttal állva 
nem látható, úgy a regénybeli regény nem teljességében, hanem csak részletei-
ben jelenik meg, azaz nem nyilvánul meg. Ebben az esetben azonban nem 
Bébét, hanem Medvét kéne megfeleltessük a festő önarcképének. Valójában ép-
pen Bébé az, aki önértelmezésként interpretálja Medve kéziratát: „Akárkit is 
akart ábrázolni ezzel az M.-mel, én csak önarcképnek tudom felfogni, és ebben 
az értelemben fogom kijavítani ezentúl is."51 Ráadásul Medve is módosítja ceru-
zaírásos üzenetét a kézirat tetején. 

Azáltal, hogy Bébé önmódosításai során többször visszatér ugyanahhoz a 
témához, eseményhez, tárgyhoz, és ráadásul még Medve variációjával is szem-
besíti, valószerűvé teszi azt, hitelesíti a fikciót.32 Csakhogy ez felbontja az ese-

3 0 OTTLIK Géza: Iskola a határon. Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1 9 7 6 . 1 7 . „Ez nem 
a teljes valóság, sőt nem is a hű valóság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, alig-
hogy kimondom." 

311. m. 32. 
32 Vö. ZEMPLÉNYI Ferenc: Regény a határon: Megjegyzések Ottlik Géza Iskola A haláron című re-

gényéről. ItK 86. 1982. 475. 
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mények időrendjének linearitását, és spirálissá teszi a narrációt: körkörösen, 
módosult jelentéssel ugyanoda tér vissza az elbeszélés. Ennek az az eredménye, 
hogy tárgyak, benyomások, helyzetek többször ismétlődve összetett jelentésű 
motívumokká válnak. Mivel minden új említéskor fölidéződik az előző jelentés 
és új is kapcsolódik hozzá: többértelművé válnak a motívumok. Vizsgáljuk meg 
a Las Meninasí-. az öntükrözés emblémájából hogyan lesz motivum. 

A Las Meninas először az első rész második fejezetében jelenik meg,33 ami 
Medve kéziratának egyenes idézete: idézőjelben van. Az egyes szám harmadik 
személyű elbeszélő a szereplőt „ létezése természetes rendjében ": érzékszerveivel 
a világot befogadóként mutatja be, miután közölte, hogy a napnyugta nézésekor 
„még nem tudta, hogy soha többé, legalábbis ezzel a mai szemével soha többé 
nem fogja látni")4 A világra való természetes nyitottságot fejezi ki a tapintásra 
utaló simasága vagy bemélyedése a lépcsőfokoknak, a Las Meninas látványél-
ménye és az étel szaglásélménye. 

A következő fejezetben Bébé tagadva idézi föl az élményt: „Azt sem mond-
hatnám, hogy derűs érdeklődéssel nézegette a reprodukciókat a falon... Vagy 
hogy élvezte a hely érdekes újszerűségét. Komi sem nézett jóformán, legfeljebb 
kikönyökölt az ablakban,"35 Bébé visszavonja az érdekes jelzőt, ami Medve szö-
vegében a Las Meninashoz kapcsolódott, majd visszakanyarodik a napnyugta 
nézéséhez, ezzel bezárja az időrendi kört, és a szabad érzékeléstől annak veszé-
lyeztetettségéhez kapcsol vissza. Ennek kifejtésével, az orvosi vizsgálat elbeszé-
lésével folytatja Bébé: a meztelenség az, ami éreztette velük a „kiszolgáltatott-
ság gyalázatát". 

A Las Meninas következő említését a meztelenség motívuma megelőzi: a 
pénteki fürdés „ravaszul kiagyalt pokla" miatti rettegés kapcsolódik hozzá. 
A második rész ötödik fejezete ezután az időről való elmélkedéssel zárul. A na-
pok közti különbség elmosódását a mindennapi cselekvések, vezényszavak, lát-
ványok felsorolása fejezi ki, ezek közt szerepel a Las Meninas is.36 A kép rövi-
den, már ismertként való említése nemcsak Medve és Bébé nézőpontját vonja 
össze, hanem a kép első megpillantását a sokadikkal, ami az időt mintegy meg-
állítva a veszélyeztetettség, a rettegés, a meztelenség,37 a pokol állandóságát fe-
jezi ki. Az időről szóló gondolatmenetet Bébé Medvétől függő beszédben idézi: 

3 3 OTTLIK: i. m. 3 2 . „A fokok alaposan ki voltak kopva, különösen a földszint és az első emelet 
közt. M. itt is megjegyzett magának egy képet a sok közül, a -Las Meninas- címűt, mely nem afa-
lon, hanem az oszlop egyik oldalán lógott. Ebben is volt valami érdekesség, mint a *Tidp tanár 
anatómiájá-ban. Aztán a földszinti folyosó ételszagát is megjegyezte." 

341. m. 2 9 . 
351. m. 3 3 . 
36 I. m. 140. „Elrakodni. A folyosón sorakozó. Jobbra át! Sapkámat a félmeztelen Szent Ágnes 

képe alól akasztottam le. A lépcsőn jobbra fordultnnk, aztán balra, ott lógott a -Las Meninas-; az 
alsó lépcsőszárny fokai voltak a leghomorúbbra koptatva." 

37 A meztelenség motívuma természetesen a Tulp tanár anatómiájávA függ össze szorosan, 
ami viszont megintcsak a Las Meninas-motívumhoz kapcsolódik, ahogyan az Arakhné és Marsyas 
mítoszairól szóló képek is összetartoznak a Las Meninas című képen. 
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„Medve azt írja"; „teszi hozzá."Azonban néhány mondatban (a Las Meninasé 
is) nem szerepelnek a függő beszéd formulái, és többes szám első személyűek. 
Ezt mondhatná Medve is, Bébé is. A szabad függő beszéd által az érzékelhető-
en különálló elbeszélők azonosulnak a közös gondolatmenetben, egymásba ját-
szanak, majd újra szétválnak. 

A második rész huszadik fejezetében jelenik meg harmadszorra a Las 
Meninas38 az előző két említés motívumaival együtt. Az első alkalommal még 
külön mondatban szerepelt a kép a lépcsőfokoktól, másodjára egy mondatba 
kerültek, de még önálló tagmondatba, míg ezúttal egy-egy mondatrész utal 
rájuk. A benyomások sűrített felsorolása több motívumot is, történetet magába 
sűrít. A Las Meninashoz a meztelenség kiszolgáltatottsága, az orvosi vizsgálat és 
a fürdés eseményei tartoznak. Az illemhely olajos bűze a fekete kéz motívumát, 
a hozzá tartozó eseményeket, hangulatokat hordozza. Itt most nincs tér a többi 
motívum felfejtésére, de látszik a módszer: a motívumok sűrítése a totális szi-
multaneitást eredményez. Az iskolai életet a motívumok sűrítetten érzékeltetik, 
amelynek kiemelt szerepe van a sár korszakának „rossz semmijei"-xő\ való el-
mélkedés után, hiszen az ismerősségek enyhítő felsorolása után a fejezet azzal 
zárul, hogy leesett a hó. A különböző idejű, nézőpontú, terű, szereplőjű esemé-
nyeket összesűrítő motívumok gyors, pergő felsorolása a katonaiskola létélmé-
nyét sűrítetten, tömören, megváltoztathatalanságában fejezi ki. Ezért a hirtelen 
változás, a hó csodaként hat. 

A harmadik rész második fejezete nincs idézőjelben, tehát Bébé szövege kell, 
hogy legyen. Azonban az egyes szám harmadik személyű elbeszélő Medve tu-
datfolyamát beszéli el belső nézőpontból. Tehát Bébé és Medve narrációja itt 
egybeolvad. A szökés után a fogdában szabadon járnak Medve gondolatai, és az 
eddigieknél részletesebben elidőzik a Las Meninasni\.i9 Az érdekesség, a figye-
lemfelkeltés, a nyugtalanító, idegesítő hatás a többértelműségből fakad. A lábát 
a kutyára helyező szereplő nem azonosítható egyértelműen.40 Főleg a másik tör-
pe asszony öreg vonásaival áll szemben, de az infánsnővel azonos magassága is 

38 I. m. 240. „De ismerősek voltak már a falak is, a lépcsőfokok is, ismerős volt a földszinti fo-
lyosó levesszaga, az emeleti illemhely olajos bűze, a sok bekeretezett olajnyomat, •Szent Ágnes-, 
•Las Meninas-, •Tulp tanár lecké-je, és ismerős volt a kis kék katonasapkám." 

39 I. m. 253- „A Las Meninas című képen mindig idegesítette őt az a gyerek vagy törpe, vagy mi 
a lópikida. Meg hátul a nyitott ajtó." 

40 Pablo P I C A S S O Las Meninas (Velázquez után) című képén (1957, olaj, vászon, Picasso Mú-
zeum, Barcelona) a képi intertextualitás sajátos interpretációjaként a fiút/törpét egy kinagyított, fe-
kete kontúros, belül teljesen fehér alakban jeleníti meg. Az Iser-féle üres hely fogalma juthat 
eszünkbe a gyermeki rajzról: bárhogyan lehet értelmezni. Egyébként a festő és a kép emelkedik ki 
még a plafonig nagyított alakjával, és a jellegzetesen pieassós befelé fordított arcélekkel, amelyek 
remekül (kicsit ironikusan) hangsúlyozzák a művészi önreflexivitást. A tükör viszont még torzabb, 
szinte semmi sem vehető ki belőle. 
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zavart kelt, ami aztán kihat az amúgy kisfiúnak is hihető másik törpe felismeré-
sére. Illetve még az is felmerülhet, hogy az infánsnő gyermeki arca ellenére nem 
felnőtt-e mégis abban a díszes ruhában. Az ajtó kiemelése41 a mű nyitottságára 
utal, amely bevonja a nézőt a mű világába, azt is valóssá téve. Hiszen az egész 
regény a befogadó bevonását célozza meg a katonaiskola világába: „Nehéz ezt 
megmagyarázni idegennek";42 „Akivel ezt meg akarnám értetni, annak végig 
kellene élnie velünk az egész katonaiskolai életünket".45 A rövid jellemzés a két 
kevésbé nyilvánvaló közös kompozíciós elemre, a nyitottságra és a többértel-
műségre hívja fel a figyelmet a tükör, az önarckép és az önembléma használa-
tán kívül, amelyek a szimultán teljességet, ezáltal a remekmű megfejthetetlensé-
gét eredményezik. 

A Las Meninas kompozíciójának modellezésekor Ottlik Géza regénymo-
delljét44 használtam fel analógiásan, mivel azt feltételezem, hogy az Iskola poé-
tikájáról szól. Kk az éppen készülő festmény megfelel Rr-nek: amint „Valami ke-
letkezik", ez Bébé és Medve kéziratára egyaránt vonatkoztatható, mint azt láttuk. 

K2, a falon lévő kép, R2-nek felel meg, „az, amit stílusnak lehet nevezni", „a 
mondatok, de inkább a bekezdések, fejezetek különféle elemeinek mozgása, 
visszatérő vagy módosuló hullámzása, lüktetése". Nevezetesen a többszörös és 
önérteimező narrációra, a spirális történetmondásra és a motívumokra gondo-
lok itt. Ráadásul Ottlik R2-t úgy írja le, mint egy olyan „csillagtávlatú" modellt, 
amely közömbösen és személytelenül rendezi be modelljét, „amolyan zenei, 
festői f/J vagy matematikai alapon ". 

K0, a királyi pár tükörképe, azaz a megjelenített nézőpont Ro-ra hasonlít: „én 
vagyok". Ez a „szolipszista elgondolás, hogy a valóság csak én vagyok egyedül" 
a regénybeli megjelenített nézőpont. Igaz, hogy az alkotó Medvét és Bébét a fes-
tő önarcképével állítottuk párhuzamba, de mint szereplők a tükör két alakjaként 
értelmezhetők. Szereplőként végig meg is marad a különállásuk, de a két elbe-
szélői szerep között bonyolultan átjárható „játéktér" van. 

Kj a nagy kép, amely a kompozíciós elemeket magába foglalja. Rj jelszava 
Ottliknál: „Az van, amit valóságnak nevezünk"; „mintegy készen kapott, az 
ügynevezett emberiség által eddig gyártott, megegyezéses (konvencionális) va-
lóságmodell". Azaz a konvencionális téma: a királyi család, illetve a társadalom 

41 Hogy mennyire fontos a képen az ajtó, azt a másik nagyszabású Velázquez-kép, a A szövőnők 
párhuzamos kompozíciója mutatja, ahol a faliszőnyeg fölött egy fekete kör szintén kijáratot mutat 
a kép világából, csakhogy negatív előjellel. Fény és sötétség, élet és halál, jó és rossz ellentétpárjai 
kívánkoznak itt művészi fikció és valóság mellé. A két kép ellentétes értelmezést tükröz. Ez már 
azonban nem lehet ennek a tanulmánynak témája, ahogyan az sem, hogy a regényben hogyan van 
mindez. 

4 2 I . M . 8 . 
43 E m . 10. 
4 4 O I T L I K Géza: A regényről. In: O . G.: Próza. Magvető, Bp., 1 9 8 0 . 1 8 4 - 2 0 1 . 
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lélektorzító volta. Ha úgy vesszük, Rj-en belül Kx egy másik valóságmodell, 
amely struktúrájában emlékeztet a regényre, ahogy a regény valóságmodelljét 
magát is elfogadhatjuk „átmeneti használatra, mintegy munkahipotézisként, de 
a valósággal azonosítani akkor is csak a struktúráját lehet". Az egyes elemek 
megfeleltetésének tökéletlensége, illetve többértelműsége ebből fakad. A több-
értelmű teljességet, nyitott művilágot létrehozó kompozíció azonban mindkét 
művet túlemeli ezeken a részmodelleken, ezért valójában megfejthetetlen rejtély 
Kb Velázquez Las Meninas című festménye, és Rb Ottlik Géza Iskola a határon 
című regénye. 



Kamarás István 

AZ ISKOLA A HATÁRON ÚJRAOLVASATAP 

Mindennapi tapasztalatunk a századszor is meghallgatott sláger, a sokadszor 
megnézett kedvenc film, a kisgyerek által számtalanszor meghallgatott mese. Ha 
kihagyunk egy-egy szót, a kisgyerek figyelmeztet minket. Ugyanarra a szövegre 
van szükség, hogy felidéződhessen ugyanaz a (csaknem mindig kellemes) él-
mény, hogy részesülhessünk ugyanabban az örömben. Ugyancsak - bár az 
előbbinek némiképpen ellentmondó - mindennapi tapasztalat, hogy nem tu-
dunk akármit élvezettel újra megnézni, elolvasni. Egy krimit például csak akkor 
és azok szokták ismételten elolvasni vagy megnézni, akik már elfelejtették, hogy 
hogyan jött rá a detektív a titok nyitjára. A szórakoztatóipar eléggé sok egyszer 
használható és utána eldobható terméket forgalmaz. 

Szűkebb körre kiterjedő, de még mindig eléggé általános tapasztalat, hogy 
éppen azért nézünk, hallgatunk, olvasunk valamit újra, men ugyanabból valami 
mást - többet, mélyebbet - szeretnék kapni, mint először. Meg akarjuk érteni 
azt, amit elsőre nem sikerült. Most már - ismerve a cselekményt - élvezni akar-
juk a stílust, a részleteket, a figurákat. El akanmk benne mélyedni. Más hangu-
latban, más hozzáállással, érettebb fejjel akarunk szembesülni a művel és a mű 
ürügyén egykori élményünkkel és önmagunkkal is. A sorokat megismerve, a so-
rok között is szeretnénk olvasni. A mű fáradságos, tőlünk aszketikus távolságtar-
tást kívánó megfejtése után most már végleg átengedjük magunkat a műnek. 
Ilyen célra általában olyan művek alkalmasak, melyek „mélyek" „összetettek", 
„többrétegűek", „jelentésben gazdagok", „kimeríthetetlenek". Egyszer mélyebb 
élményről, másszor mélyebb megértésről számolnak be az újraolvasok, ismét 
máskor mindkettőről, és csak jóval ritkábban egyikről sem. Úgy tűnik, gyakrab-
ban panaszolják azt, hogy „másodszor már nem éreztem ugyanazt", hogy „el-
múlt a varázsa", mint azt, hogy „másodszorra sem értettem meg belőle többet", 
azt pedig még ritkábban, hogy „sajnos, másodszorra sem tudtam másképpen ér-
telmezni". 

Visszatérő tapasztalat, hogy elsőre jobban élvezzük, másodikra pedig jobban 
megértjük a művet, de az is eléggé gyakori, hogy a megértésre fordított erőfe-
szítés miatt első olvasáskor még nem tudjuk igazán élvezni a művet, és csak má-
sodikra sikerül igazából, amikorra - megismerve már a mű cselekményét, vilá-
gát és stílusát, leküzdve előítéleteinket, összhangba hozva világunkat a mű 

* Készült az OTKA által támogatott 00738 témaszámú, Az irodalmi mű és olvasójának dialógusa az 
Iskola a határon című Ottlik-regény befogadásának tükrében. 
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világával nyitottabbá, befogadóbbá válunk, és így kevéssé blokkoljuk, akadá-
lyozzuk hatását. Ezt azzal is magyarázhatjuk, hogy első alkalommal inkább a tör-
ténetséma, második alkalommal inkább a részletek irányítják az olvasót, ugyan-
akkor azt is tapasztaljuk, hogy az erős érzéki és/vagy érzelmi hatást kiváltó 
részletek már elsőre akkora hatással vannak, hogy elhomályosítják az egészet és 
az összefüggéseket. Sok esetben másodszorra, amikor már gördülékenyebb a 
mű és a befogadó közötti dialógus, a mű hatását ugyan mélyebbnek érezzük, de 
nem olyan élesnek és katartikusnak, mint elsőre. 

A második olvasást „provokáló" műveket az olvasók többsége nem olvassa el 
még egyszer. Egyrészt azért, mert bonyolultságuk, nehezen megfejthetőségük 
miatt nem okoztak elegendő élvezetet. Másrészt azért, mert az olvasást nem te-
kintik feladatnak, kockázatot vállaló kalandnak, szellemi kihívásnak, hanem 
csak szórakozásnak. Az Iskola a határon e tekintetben az átlagosnál egyszerre 
szerencsétlenebb és szerencsésebb eset az újraolvasást kutató számára. Mint kö-
telező olvasmány sokaknak csak letudott penzum, másoknak azonban eléggé 
mély és dimenziókban eléggé gazdag ahhoz, hogy újabb olvasásra motiváljon, 
hogy az olvasónak vissza kelljen térni a „tett színhelyére", hogy „folytatódjék a 
nyomozás". 

Olvasáslélektani tapasztalatok 

M. Marton és C. G. Wenestam nehéz logikai-filozófiai szöveg emlékezeti megőr-
zését vizsgálva arra jutott, hogy az ilyen fajta - intellektuális kihívást, de legalább 
is rejtvényfejtő feladványt jelentő - szöveg többszöri olvasása fokozhatja és 
csökkentheti is a megértést, de az is előfordul, hogy nem befolyásolja annak 
kezdeti mértékét.1 Halász László két, eléggé eltérő olvasói feladatot kínáló no-
vellát, Kafkának A törvény kapujában és Karinthynak az Álom című művét ol-
vastatja el 17 éves magyar és svéd középiskolásokkal; első alkalommal kétszer 
egymás után, harmadszorra pedig egy hét múlva. A komoly megértési problé-
mákat okozó Kafka-szöveg felidézése Halász szerint azért volt sikeresebb, mert 
nagyobb kihívást jelentett, és erősebb volt újraolvasást indukáló motivációs ere-
je, mint a Karinthy-novelláé. Az újraolvasás pozitív következménye e vizsgálat 
tükrében meglehetősen csekélynek tűnik. Sem a közvetlenül egymás utáni, sem 
a nagyobb időköz utáni újraolvasás nem járult hozzá komolyabb mértékben 
sem a szövegek jobb felidézéséhez, sem pedig megértéséhez. Az első olvasást 
követő kezdeti benyomások az újraolvasások kimenetelét nagy mértékben meg-
határozó keretet képeznek.2 

' M . M A R T O N - C . G . WENESTAM: Minőségi különbségek a több alkalommal olvasott szövegek emlékezeti 
megőrzésében. Pszichológia 1988. 107-214. 

2 HALÁSZ L.: Szociális megismerés és irodalmi megértés. Akadémiai Kiadó, Bp., 1996. 
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P. Dixon és munkatársai gyakorlott olvasókkal L. Borges Emma Zunz című 
elbeszélését és egy témájában hasonló detektivtörténetet olvastattak el, közvet-
lenül az első olvasás után még egyszer. A Borges-novella esetében javultak az 
eredmények, a detektívtörténet esetében viszont alig. Egy másik alkalommal a 
Borges-novella művi változatát is elkészítették, amelyben a kutatók erősen kur-
tították az eredeti mű művészi többértelműségeit (például a narrátor ismeretei-
nek hiányára vagy bizonytalanságára utaló elemeket, ami az Ottlik-regény ese-
tében is nehezíti a befogadást és a megértést). A kutatók azt tapasztalták, hogy 
a novella művi változatának újraolvastatása nem járt hasonló eredménnyel, mint 
az eredetié. 

Több olvasáspszichológus úgy véli, hogy az első benyomás által mozgásba 
hozott - a további olvasatokat erőteljesen befolyásoló, szinte meghatározó - sé-
mák meghatározó ereje csökkenthető, ha a figyelem irányulását sikerül befolyá-
solni.3 Ezt a hipotézist igazolandó Halász a Kafka novellát három, 17 éves diá-
kokból álló csoporttal olvastatta el, melyek között volt egy lazábban és egy 
szorosabban irányított, valamint egy nem irányított. Azt tapasztalta, hogy az ér-
telmezést befolyásoló alternatív nézőpontok részletesebb bemutatása segítette 
az involvált megértést és ezen keresztül az újraértelmezést (bonyolultabb értel-
mezésekre ösztönözve a kisérleti személyeket), de csak korlátozott mértékben. 
„Mintha a kísérleti személyek azt mondták volna, hogy »hiába kapok sok jó kér-
dést mérlegelés céljából, ha nem hajlok arra, hogy magamtól is feltegyen a 
kérdéseket«."4 

Jauss modellje 

H. R. Jauss a hermeneutikai folyamat három mozzanatának - megértés, értelme-
zés és alkalmazás - egységéből kiindulva háromféle olvasást különböztet meg. 
Az első, az esztétikailag érzékelő olvasás az érzékelő megértés stádiuma. A má-
sodik stádium a reflexív értelmező olvasás, a harmadik pedig a történeti olvasás, 
mely azt a horizontot rekonstruálja, amely alatt a mű keletkezett. (Ez utóbbitól 
most, a „laikus olvasót" tanulmányozva eltekinthetünk, hiszen ez az irodalom-
történész sajátos olvasata.) Az első olvasás során Jauss szerint a szövegnek mint 
partitúrának az érzékelése, észlelése és megértése történik. Az újraolvasásban 
sorra kerülő reflektáló értelmezés csak olyan jelentéseket konkretizálhat, ame-
lyek az első olvasás horizontjában lehetőségként adódtak, vagy adódhattak vol-
na. Az esztétikai élvezet „nem igényel azonnal értelmezést", állítja Jauss, ám azt 
is hozzáteszi, hogy az esztétikai élvezetben megelevenedő újrafelismerés még 

3 N. H. ANDERSON: Primary effects in a personality impression formation using a generalized 
order effect paradigm. Journal of Personality and Social Psychology 1 9 6 5 . 2 . 1 - 9 . ; E. S T O T L A N D -

L. K. CANON: Social Psychology. Saunders, Philadelphia, 1 9 7 2 . ; Halász: i. m. 1 5 1 . 
4 HALÁSZ: u o . 



92 Kamarás István 

nem igazi válasz a műre, hiszen még csak - Gadamert idézve - spontán módon 
teljesül az identikus reakció. Az első olvasás tapasztalata válik az újraolvasás ho-
rizontjává (kiindulópontjává, keretévé), amelyben majd tematizálódhat az első 
stádium élménye, s alapjává lesz az olvasottak alkalmazásának. Az részletekből 
„kiegészülő" első olvasat Jauss szerint még csak formai síkon alkot egészet, még 
nem jelenti a mű kiteljesedett jelentésének, még kevésbé teljes értelmének meg-
ragadását. Ez csak az újraolvasás közben valósulhat meg, amikor is az első ol-
vasat egészéhez viszonyítja az olvasó a második olvasás részleteit, és a nyitva 
hagyott kérdések megválaszolásával a második olvasat teljessé teszi az értelme-
zést.5 

Az empirikus kutatások tapasztalatai alapján egyértelműnek tűnik, hogy az el-
ső olvasat kétségkívül fontos alkotóeleme az újraolvasás horizontjának. Bizo-
nyos mértékig tehát jogosan mondja Jauss, hogy „a reflektáló értelmezés elvá-
lasztása az érzékelő megértéstől nem olyan művi, mint amilyennek először 
látszott. Ezt az újraolvasás evidens horizontstruktúrája teszi lehetővé".6 Hozzá 
kell azonban tenni, hogy az újraolvasás horizontjában az első olvasaton kívül 
másfajta tapasztalatokkal is számolhatunk, például a két olvasás között megélt 
vagy felidéződő élettapasztalatokkal, közöttük természetesen más művek élmé-
nyeivel és olvasataival is. Jauss - empirikus kutatásokkal nem cáfolt, nem is 
igazolt - hipotézise úgy is értelmezhető, hogy a mű elsőre inkább az érzelmi, 
másodikra inkább a kognitív dimenziót mozgósítja. A művészetlélektani vizsgá-
lódások szerint azonban mind a kognitív és emocionális érdeklődés, mind az 
analitikus és élményszerű megértés eléggé szoros egységet alkot.7 Ha jogosan 
számolunk is azzal, hogy a tudatos reflexió inkább az újraolvasás jellemzője, 
számolni kell azzal a tapasztalattal, hogy „érzelem és megismerés a tudatos ref-
lexió előtt és után is, rövid és hosszú távon egyaránt elválaszthatatlanul egybe-
kapcsolódnak".8 Saját befogadás-vizsgálataimban is sokszor tapasztaltam, hogy 
már az első olvasatban is rendre megjelenik a reflektív értelmezés, vagyis már az 
első olvasáskor együtt jelenik meg az észlelés és értelmezés, valamint a megér-
tés és az értelmezés. Az alkalmazás sem várja meg mindig az értelmezés befeje-
zését, hiszen már sok esetben azt megelőzően elkezdjük az olvasottak tanulsá-
gainak életünkben történő hasznosítását. Az értelmezés - mely már az első 
bekezdés olvasásakor megkezdődik - folyamatosan befolyásolja az észlelést, az 
élmény alakulását, miként ezt A Mester és Margarita első fejezete befogadásá-
nak vizsgálatakor tapasztalhattam.9 A műalkotásnak - ahogyan W Iser nevezi -

5 H. R . JAUSS: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Osiris, Bp., 1 9 9 7 . 

320-328. 
6 I. m. 3 2 5 . 
7 HALÁSZ: i. m. 2 5 4 - 2 5 8 . ; R . J . SPIRO: Subjectivité et memoire. Bulletin de Psychologie 1 9 8 1 . 3 5 . 

5 5 3 - 5 5 6 . ; M . POSNER: Coordination of internal codes. In: Visual Information Processing. Szerk.: W HASE. 

Academic Press, New York, 1 9 7 3 . 3 5 - 7 3 . 
8 HALÁSZ: i. m . 2 5 6 . 
9 KAMARÁS: Olvasatok. Osiris, Bp., 1 9 9 6 . 1 3 7 - 1 5 9 . 
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az olvasást irányító üres helyeit az olvasó nem csupán érzéseivel és felidézett 
élményeivel tölti fel, hanem értelmezés-kísérleteivel is, melyek aztán sorról sor-
ra, fejezetről fejezetre alakulnak. N. Frye szerint az olvasó figyelme egyszerre két 
irányú: 1) centrifugális: kilépünk az olvasottakból: a szavaktól a jelentett tár-
gyakhoz, illetve az emlékezetünkhöz, 2) centripetális: megpróbáljuk a szavak-
ból kibontakoztatni az általuk alkotott nagyobb verbális alakzat értelmét.10 Úgy 
tűnik, első olvasáskor inkább centrifugális, újraolvasáskor meg inkább centripe-
tális, de ez jelentősen módosulhat attól függően, hogy ki az olvasó, s mit, milyen 
indítékkal és milyen körülmények között olvas. 

Az Ottlik-regény újraolvasás-vizsgálatánál alkalmazott módszerek 

Kétféle módon vizsgáltam az Ottlik-regény újraolvasatait. 1998-ban egy iroda-
lomszociológiai kurzus keretében 15 bölcsész11 írta le két alkalommal másfél-
két oldalon - így kértem „benyomásait"}2 Másféle instmkciót azért nem kap-
tak, mert éppen arra voltam kíváncsi, mi minden szerepel majd a „benyomások" 
között. Számítottam az olvasás körülményeire, az olvasó motiváltságára és in-
volváltságára, a mű fogadtatásra és értékelésére, a felidézett saját élményekre, a 
szereplőkhöz való viszonyra, a mű formájára és a mű hatására vonatkozó reagá-
lásokra és természetesen a kifejezett13 értelmezésre is. A társaság egyik fele még 
középiskolás korában, tehát jóval (2-4 évvel) az újraolvasás előtt, a másik fele 
közvetlenül az újraolvasás előtt olvasta először a regényt.14 Azok, akik a művet 
régebben olvasták, egykori élményüket a közben akár jelentős mértékben meg-
változott olvasási horizontjukra vetítve fogalmazták meg. Akadtak köztük, akik 
az Ottlik-regény elolvasása után kerültek sorkatonai szolgálatba. És voltak köz-
tük, akik az Ottlik-regénnyel való első találkozás után olyan irodalmi művekkel 
találkoztak, amelyek addigi olvasástörténetükben még nem szerepeltek. Így az 
Ottlik-regény újraolvasásakor nem csak régebbi olvasmányélményüket rekonst-
ruálták, hanem - egykori olvasmányélményük ürügyén — az azóta megváltozott 
önmagukra is reflektáltak olvasataik megfogalmazásakor. 

A másik fajta megközelítésre már az Ottlik-regény befogadását vizsgáló kuta-
tásom keretében került sor, 2000-ben. Az újraolvasásra vállalkozó 27 fő közül 
10-en régebben (legalább egy évvel az újraolvasás előtt) olvasták a művet, a töb-
biek pedig arra vállalkoztak, hogy egymás után kétszer elolvassák a regényt, oly 

10 N. FRYE: A kritika anatómiája. Helikon Kiadó, Bp., 1998. 
11 A Pécsi Tudományegyetem többnyire nem irodalom szakos hallgatói. 
12 A kérdés így szólt: „Milyen benyomások maradtak Önben a regényről?" 
13 Kisebb-nagyobb áttételekkel utalhatnak az értelmezésre a felidézett élmények, a szereplőkhöz va-

ló viszonyulás és a mű formájával kapcsolatos megjegyzések is, de még a tetszés-nem tetszés indokolá-
sa is kapcsolódhat - méghozzá olykor egészen szorosan - az értelmezéshez. 

14 Természetesen az újraolvasásra vonatkozó befogadásesztétikai, irodalompszichológiai és irodalom-
szociológiai hipotézisekre és fejtegetésre csak a benyomások megírása után került sor, így ezek többé-
kevéssé „szakmai ártalmaktól" mentes olvasói reagálások voltak. 
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módon, hogy az első olvasás után kitöltik azt a kérdőívet, amelynek kérdéseit az 
újraolvasás után majd ismét megválaszolják. A 27 fő közül heten voltak férfiak, 
foglalkozásukat tekintve 10 középiskolás, 9 magyar szakos főiskolás és egyete-
mista, 4 magyar szakos, 4 nyelvszakos tanár, 2 könyvtáros, egy teológus és egy 
főiskolát végzett titkárnő. Olvasói kompetenciájukat tekintve 15-en fejlett, 5-en 
átlagos,15 7-en gyenge művészeti ízlésű és olvasottságú személyek. Többségük-
nek (15 fő) nagyon tetszett a regény, de a többiek nagyobb részének is inkább 
tetszett, mint nem. A kísérleti személyek mindkét alkalommal olyan kérdőívet 
töltöttek ki, amelyben a regény fogadtatására, elfogadására, értékelésére, ha-
tására vonatkozó nyitott és zárt kérdések szerepeltek, továbbá tucatnyi, a re-
gényben szereplő rövid szöveget kellett értelmezniük. Mindkét módszernek 
egyformán vannak előnyei és hátrányai. A nehezen megfogalmazható és meg-
lehetősen szubjektív „benyomások" nehezen hasoniithatók össze. A kérdőíves 
vizsgálatban pedig nem mindig lehetett pontosan megállapítani, hogy mi törté-
nik, ha valaki második alkalommal másféle válasz ad: „csak" kiegészíti, elmélyí-
ti az első olvasatot, vagy pedig „felülírja", érvényteleníti azt.16 

Változó benyomások 

Az első alkalommal a regény „lenyomatai" megfogalmazásainak három leggya-
koribb eleme az olvasmány kiválasztásának indítéka(i), a mű hatása és - ez a 
leggyakoribb17 - az értelmezés volt. Legalább minden harmadik (vagyis legalább 
öt) olvasó kitért olvasói horizontja jellemzésére, a történet felidézésére, a mű ér-
tékére, a szereplők megítélésére, a mű formájára, valamint a valóság és a fikció 
viszonyára. Néhányan utaltak a regény aktualitására, az olvasottak életükben va-
ló alkalmazására, az olvasási folyamatra (beleértve az olvasás közbeni olvasói 
horizontváltást is), a felidézett saját élményekre, más olvasott vagy látott műal-
kotásokra, a megértés nehézségeire és morális jellegű reflexióikra. 

A második „élménybeszámolóban" szinte kivétel nélkül szerepelnek ugyan-
ezek az elemek,18 némiképpen másféle arányban.19 Az a tény, hogy a második 
beszámolók valamivel kevesebb elemből állnak, és valamivel rövidebbek is, 

15 Az Ottlik-kutatás teljes mintájának (amelyben magyar tanárok és szakmunkástanulók, magyar sza-
kos és mérnökhallgatók egyaránt előfordultak) átlagához képest. 

16 Egyebek mellett azzal is számolni kellett, hogy többen azért (is) fogalmaztak másképpen, hogy bi-
zonyítsák, ők olyan olvasók, akik jó hatásfokkal olvasnak, képesek új megállapításokra, képesek többet 
kihozni a műből, mint elsőre. 

17 Kétharmaduknál szerepelt. 
Értelemszerűen - mivel ez nem szabadon választott olvasmány volt - az olvasmány kiválasztásával 

kapcsolatos motivációk említése elmaradt. 
19 Ötben található értelmezés, négy beszámolóban szerepel utalás az első olvasáshoz képest bekövet-

kező horizontváltásra, háromban fordul elő a történet részleteinek felidézése, valóság és fikció viszonyá-
nak taglalása, valamint a regény hatásának és az olvasottak alkalmazásának jelzése, kettőben szerepel a 
mű formájára és a morális reflexióra való utalás, és csupán egyben bukkan föl a megértés, a szerzővel va-
ló egyetértés, az értékelés és az olvasás közben történő horizontváltás. 
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eléggé jól magyarázható azzal, hogy a válaszolók nem akarták megismételni az 
első beszámolóban leírtakból azokat a megállapításokat, amelyek a második 
olvasásra is érvényesek. 

Gyökeres változások ugyan nem tapasztalhatók az első és második olvasat-
ban, ám az olvasók felénél jelentősebb eltérések is előfordulnak: 

- az első olvasást inkább a denotáció határozta meg, másodikat inkább a kon-
notáció 

- valamivel pozitívabb lett a regényről kialakuló összkép 
- valamivel elmélyültebbek az érzések 
- valamivel tárgyilagosabbak a művel kapcsolatos benyomások 
- pontosabban idézik föl a részleteket; 
- világosabb lesz számukra a struktúra (élesebben elválik számukra a két — 

az íróval együtt három - elbeszélő, jobban feltárul az egymásba ágyazott regé-
nyek játéka). 

„Nagy hatással volt rám az a jelent, amikor Medvét anyja haza akarja vinni, de 
fia már nem tud kommunikálni édesanyjával, és ez a gát az egész civil világgal 
szemben kialakult benne", írja az egyik olvasó elsőre; másodikra hozzáteszi, 
hogy „a regény egyes részletei mélyebb hatást gyakoroltak rám, mint először". 
Olyan esetben is mélyült a mű hatása, amikor az már első alkalommal is igen 
jelentős volt. Lehetséges, hogy itt is működik az „akinek van, annak adatik" 
evangéliumi elv. Egy másik olvasó így fogalmazza meg a regény hatását első al-
kalommal: „Továbbgondolásra felhívó ereje van. Azt sugallja, nem szabad elke-
seredni, de elbízni sem szabad magunkat. Medve gondolkodásmódját követve, 
vagyis egy kicsit elrugaszkodva a valóságtól, több szempontból kell szemlél-
nünk a világot. A rájuk nehezedő felháborító kényszer nem irthatja ki teljesen az 
érzelmeket, lelki képességeket, és a barátság is megjelenik életükben. Ez egy kis 
megnyugvással töltötte el a lelkem." Másodszorra ezeket fűzi még hozzá: „Mély 
nyomot hagytak bennem a katonaiskolában történtek. Megdöbbentő az élettér-
vesztés. Azt olvasom ki belőle, hogy az adott rosszat vállalni kell, mert nincs 
esély a kitörésre, de azért van remény az isteni segítségre, és ez a magamfajta 
nem vallásos embernek is megnyugvást nyújt." „Intenzív hangulata energikusan 
él bennem. Kellemes és elgondolkodtató műnek éreztem, de szomorú élmény 
volt olvasni. A végén csak egy hangulat maradt, már csak Medve nevére emlé-
keztem" - írja elsőre egy harmadik olvasó, aki, nem tudva, hogy erre kéri a ku-
tató, ezzel fejezi be: „Elhatároztam, még egyszer elolvasom." Újraolvasva pedig 
ezt írja a mű hatásáról: „Újfent a hangulat varázslatába kerültem, nem tudom kí-
vülállóként, irodalmárként olvasni. Kimondhatatlan dolgokat fogalmazott meg 
félmondatokkal. Olyan érzések, kedvek és varázslatok kerültek napvilágra, 
amelyekről sokan tudnak, de nehezen fogalmazható meg. A mű tükör, az olva-
só óhatatlanul magába néz." 

Valóság és fikció viszonyát taglalva első olvasás után a mű „történeti hite-
lességét", „személyes, életrajzi vonatkozását, de nem pusztán visszaemlékező 
jellegét", az „események szubjektív idejét", „a mai középiskola és kollégium va-
lóságához való hasonlatosságát" említik. Újraolvasáskor már - jóval differenciál-
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tabban - „többdimenziós valóságábrázolását", a „konkrét valóságról való írói el-
mélkedést" és a „fikció és ráció határainak a retrospekció kényszerével történő 
átírását". 

Az értelmezés már az első olvasás utáni reagálásnak is jellegzetes módja volt. 
Úgy tűnik - persze csupán alig több mint egy tucatnyi olvasat alapján hogy 
ezek a bölcsészhallgatók nem egészen Jauss „forgatókönyve" alapján alakítják 
ki olvasataikat. Másfelől - immár Jausst igazolva - az első értelmezések ritkán 
módosulnak lényegesen az „újraolvasatokban". Az egyik olvasó elsőre így értel-
mezi a művet: „Rideg, fegyelmezett, a konformitás átadására törekvő intézmény, 
mely deformálja az egyéniségüket, s ennek ellenére mély kapcsolatok szület-
nek." Másodikra pedig etikai dimenzióval bővítve, így árnyalja értelmezését: 
„A regény a felnőtté válásról is szól: vége a gyermekkornak, be kell állni a sor-
ba, ami óhatatlanul a tisztaság elveszítésével is jár." Egy másik olvasó már első-
re is árnyaltan fogalmaz: „A regénybeli iskola rejtett tanterve az elbizonytalaní-
tás, addigi életük megkérdőjelezése, a lelki megtörés, de az ember szörnyű 
körülmények között is képes megőrizni tartását akkor, ha képes reflektálni a vi-
lágra. Akik nincsenek erre felvértezve, kénytelenek feladni magukból, de a rá-
juk nehezedő kényszer sem irthatja ki teljesen az érzelmeket, lelki képessége-
ket." Az első olvasat lélektani-antropológiai megközelítése az újraolvasatban 
filozófiai dimenziót felvéve tágul, mélyül tovább: „Ez az iskola nem azonos az 
élettel, annak csak negatívumai jelennek meg. Itt alapvető cél a személyiség 
agymosással történő megváltoztatása. Itt nem érvényesek az egymás megértésé-
nek konvenciói. Az iskola feladata az értelemadás lenne, itt az ellenkezője tör-
ténik. Itt kényelmesebb és biztonságosabb nem különbözni. Miként az iskola, 
maga a lét is ideiglenes, nem lényeges, s ezzel minden értelmetlenné válik. 
Ugyanakkor az idő kiismerhetetlen, olyan gazdag pillanatai vannak, amelyek 
töredékesen sem ismerhetők meg." 

A két évvel későbbi kutatás kérdőívében is szerepelt az „írja le röviden, hogy 
milyen benyomások alakultak ki Önben erről a regényről?" kérdés, amelyre a 
27 olvasó közül 15-en már első alkalommal - ha nem is kifejezetten értelmezés-
sel, de - a mű tartalmára, közleményére utalva válaszolnak. Azok többsége pe-
dig, akik elsőre még csak a befogadói élményre és/vagy a mű hatására utalnak, 
második alkalommal így-úgy - persze csak egy-két mondattal — értelmezik 
(vagy értelmezik is) a művet. A benyomást tudakoló kérdésre a 27 közül 8 olva-
só a második alkalommal mélyebb, árnyaltabb és több dimenzióval rendelkező 
választ ad. Nem tartom véletlennek, hogy ők - egy kivétellel - az átlagosnál ol-
vasottabbak és fejlettebb ízlésűek. 

A regény fogadtatása, hatása és értékelése 

A 27 olvasó közül 21 ugyanúgy fogadta a regényt, mint elsőre, hatnak jobban 
(vagy sokkal jobban) kettőnek valamivel kevéssé tetszett a mű. A tetszést-nem 
tetszést indokolva első alkalommal csak öten utaltak a mű tartalmára és csak 
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négyen formájára, a többiek elsősorban hatására. Második alkalommal már ki-
lencen hivatkoznak a mű tartalmára és öten hatására. 

A kérdőívben felkínált, a regény hatását jellemző tíz jelző közül első alkalom-
mal sorrendben a következőket választották legtöbben: „megható", „nyomasz-
tó", „felkavaró", „filozofikus". Másodszorra a „nyomasztót" az „izgalmas", a „fel-
kavaró" a „megrendítő" váltotta föl; ami pozitívabb és erősebb hatást sejtet. 

A regény művészi értékének megítélésben kevés eltérés tapasztalható, ami az-
zal is magyarázható, hogy többségük már elsőre is magasra értékelte Ottlik 
regényét.20 Az indokolásban elsőre többen (6) hivatkoznak a mű hatására, mint 
formájára (4) vagy tartalmára (3). Másodszorra a forma (8) szerepel leggyakrab-
ban. 

A „Mennyire áll közel Önhöz az, amit ebben a regényben Ön szerint az író 
a világról és az emberről állít?" kérdésre (mellyel az olvasó világának és a mű 
világának közelségét-távolságát vizsgáltam) másodszorra adott válaszok egy-
harmada az író világához való közeledést jelez. A „Mennyire felel meg az ön íz-
lésének ennek a regénynek regénynyelve, stílusa, formája?" kérdésre adott vála-
szoknak ugyancsak harmada változik meg az újraolvasás után: 6 esetben 
pozitív, 3 esetben negatív irányban. Első alkalommal gyakrabban hivatkoznak a 
regény formájára (9), mint hatására (4), hárman a művel vagy szereplőivel való 
olvasói azonosulásra. Az újraolvasás utáni válaszokban már a formára való hi-
vatkozás uralkodik. 

Az „Okozott-e Önben a regény valamiféle maradandó hatást?" kérdésre 
adott válaszok is azt erősítik meg, hogy a válaszolóknak mintegy harmadában 
az újraolvasás mélyebb, erősebb hatást eredményezett, mint azt a következő pél-
dák is bizonyítják: „Végiggondoltam barátaimmal, hozzátartozóimmal való kap-
csolatomat. - Szavakba nem önthető hatást gyakorolt rám." „Továbbgondolásra 
késztetett. - Kissé megváltoztatta a világhoz való viszonyomat." „Alkalmazkod-
va lázadás. - Figyelek a másokkal láthatatlanul összekötő szálakra, és már nem 
érdekel, hogy nem tudom elmondani, amit akarok." „Tetszett. - A lélektani leírás 
gyönyörködtetett." 

Ennél kisebb eltérés mutatkozott a mű érthetőségének megítélésében: mind-
össze négyen tartják másodszorra könnyebben, ketten pedig nehezebben érthe-
tőnek. Jellegzetes változások az indokolásban: „Voltam hasonló helyzetekben, 
de gondolkodni kell rajta. - Rá kell érezni a szavak mögötti mondanivalóra, han-
gulata van, amiben el kell mélyülni." „Úgy érzem rólam szól. - El kell gondol-
kodni a cselekmény mögötti mélyebb mondanivalón." „Könnyen érti: aki a tör-
ténelmet ismeri. - Könnyen érti, aki tud a sorok között olvasni." „Az eleje kissé 

20 Négyen az „eléggé magas" minősítést „magasra" cserélik, egy valaki, aki elsőre magas értékűnek tar-
totta, másodszorra más csak közepesnek érzi. 
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bonyolult, az időrendben kis kavarás van. - Az ember azt hiszi, hogy elsőre 
megértette, de másodikra más filozófiai gondolatok kerítettek hatalmukba." 

Bár a minta kicsisége miatt nem lehet az ember eléggé óvatos, mégsem tar-
tom feleslegesnek megjegyezni, hogy a fogadtatás, hatás és értékelés újraolva-
sás utáni alakulása tekintetében nem rögzíthettem igazi eltérést sem a különbö-
ző ízlésű, sem a művet azonnal és hosszabb idő után újraolvasok esetében. 
Ebből - persze nagyon óvatosan - egy eléggé általános olvasói magatartásra le-
het következtetni. 

A szereplők megítélése 

Ötfokú skálát használva a regény szereplőinek rokonszenv-sorrendje21 az első 
olvasás után így alakult: Medve (4.6), Bébé (4.4), Júlia (4.4), Szeredy (4.4), Mar-
cell főhadagy (3-7), Czakó (3.3), Colalto (3.2), Öttevényi (2.8), Apagyi (2.6), 
Bognár őrmester (2.5), Tóth Tibor (2.2), Mufi (2.0), Schulze őrmester (1.6), Me-
rényi (1.5), Varjú (1.5). Az újraolvasás után nem túlságosan nagy, de nem is je-
lentéktelen mértékű változás következett be a szereplők megítélésében.22 Leg-
nagyobb mértékben (27 közül 9-9 esetben) Bognár tiszthelyettes és Öttevényi 
megítélése változott, Bognár esetében kis mértékben pozitív (5 : 4 arányban), 
Öttevényi esetben nagyobb mértékben (6 : 3) negatív irányban. A három fősze-
replő közül csak Bébé és Szeredy megítélése változott nagyobb arányban: Bébé 
esetében 5 : 2 arányban válik rokonszenvessé, Szeredy esetében fele-fele arány-
ban változik a megítélés iránya. Legstabilabbnak Merényi, Schulze és Varjú ne-
gatív, Medve és Júlia pozitív megítélése mutatkozik. 

Mivel a rokonszenv és az azonosnlás nem esik egy dimenzióba,23 a három fő-
szereplő esetében azt is megkérdeztük, hogy „Mennyire tud Bébé, Medve és 
Szeredy magatartásával azonosulni?" Ha nem túl nagy mértékben is, de mind-
hármuk esetében nagyobb mértékű azonosságot éreznek velük az újraolvasás 
után.24 

A három főszereplőt a kérdőívben kínált megállapításokkal jellemeztettük, és 
egyúttal érteimeztettük is. Az első alkalommal Bébét legtöbben olyannak látják, 
mint aki „miután besározódik, hajlandó szembenézni önmagával" (11 fő), „a túl-
élés érdekében megalkuvásra is hajlandó" (10), „gyenge megalkuvó" (10), „nyi-
tott, barátkozó" (8), „szemlélődő" (8), „hajlékony, alkalmazkodó" (7). Második 

21 A „Mennyire tartja rokonszenvesnek a regén y következő szereplői!?" kérdésre kellett 1—5-ig terjedő 
skálát használva válaszolni. 

22 A lehetséges 378 esethez képest csak 71 esetben változott a szereplők megítélése. 
23 Gyakran rokonszenvezünk egy jópofa zsivánnyal, egy ügyes bankrablóval, de nagyon ritkán azo-

nosulunk velük. 
24 Bébével 9 : 2, Szeredyvel 5:1, Medvével 4 : 1 arányban. 
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alkalommal a „gyenge megalkuvó" lesz a leggyakoribb (13), ezt pedig három 
olyan megállapítás követi, amelyeket kevesebbszer választottak: „kompromisz-
szumai személyisége védelmét jelentik" (11), „kompromisszumait az erkölcsi 
alaptörvényt figyelembe véve kötötte" (8), „kiépíti belső függetlenségét" (7). 

A rokonszenv és az azonosulás kis mértékű növekedésével arányosnak tűnik 
Bébé jellemzésének pozitív irányban történő változása. Míg Bébét másodszorra 
hárommal többen látják gyávának, Medve esetében csak a pozitív megítélés jel-
lege változik meg: először legtöbben (12) önálló személyiségnek és tiszta, ártat-
lan lelkét megőrzőnek (9) látják, az újraolvasás után pedig elsősorban belső füg-
getlenségét kiépítő (15) és mindenre érzékenyen reagáló személynek (13), 
Szeredyben mindkét esetben legelőször a különállását legkevesebb konfliktus-
sal megvalósító személyt látják (11 és 12 fő), az újraolvasás után kétszer annyi-
an látják a sztoikus belenyugvás megtestesítőjének, higgadt megfigyelőnek és 
ugyanakkor életművésznek is, mint az első olvasás után. 

Értelemzés „makro-szinten" 

A regény átfogó értelmezésének saját szavaikkal történő25 megfogalmazásai 
alapján több okból sem tolhatjuk félre könnyedén Jauss modelljét. Nemigen ér-
velhetünk azzal, hogy az összegező értelmezésre már első alkalommal vállal-
koztak a megkérdezettek, hiszen ez feladatuk volt. Az értelmezések többségére 
pedig Jauss joggal mondhatná azt, hogy nem igazi válaszok a műre, mert nem 
reflektív értelmezések. Habár az első alkalommal megjelenő átfogó értelmezé-
sek (mint az olvasói horizontjuk fontos elemei) - legyenek akár igazi, akár nem 
igazi válaszok a műre - érezhetően befolyásolták az „újraolvasatokat" (igazolva 
Jauss modelljének egy másik fontos elemét, mely az első olvasatnak a másodi-
kat meghatározó erejét hangsúlyozza), eléggé tágas mozgásteret engedtek az 
értelmezés módosításához. 

A 27 értelmezéspár közül 8 alig mutat valamelyes eltérést. 12 olvasó második 
értelmezése még csak kiegészíti az elsőt, 7 olvasó második értelmezése viszont 
már egyértelműen mélyebb és differenciáltabb. A második értelmezések új ele-
mei egyrészt konkretizálnak, másrészt jobban elvonatkoztatnak, harmadrészt 
újabb dimenziókat (lélektani, szociológiai, etikai, filozófiai antropológiai, onto-
lógiai megközelítések) hívnak elő. Az egyik értelmezéspár esetében mindkettő 
kiindulópontja a „kényszerű korán felnőtté válás", mely az elsőben így folytató-
dik: „Az iskola több szempontból is határ: szabadság-diktatúra, a gyerek-
kor-felnőttkor, egyén-társadalom, magány-barátság. Hogy pontosan hol van a 
határvonal, azt csak sejteni lehet." Ehhez az antropológiai-filozófiai jellegű értel-

25 átlagosan 40-50 szavas 
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mezéshez képest a második szociológiai-lélektani jellegű: „A diktatórikus rend-
szer lényegét tárja fel: miképpen alakul benne az egyének élete és a közösségek 
rejtett hálózata, a nyílt lázadástól az azonosulásig." A következő párban az első 
értelmezés inkább lélektani-filozófiai („Egy abszurd, zárt világban érdek-szelle-
mű csoportok jönnek létre. A lelki terror ellenére az ember megőrizheti szabad-
ságát, ha felismeri önmagát, és egyéniségével alakíthatja a közösséget. Ebben a 
sivár világban csak a boldog gyermeki világ emléke segítségével lehet megőriz-
ni az ártatlanságot. Kis megalkuvások elkerülhetetlenek, de a jobbra törekvés 
egész életen át tartó lehet."), a másodikban felerősödik az erköcsi megközelítés: 
„Ki kell alakítanunk személyiségünket azáltal, hogy megismerjük, hogy egyfajta 
lelki függetlenséggel el tudjuk viselni a világot. Az ember alakíthatja a világot, 
de nem uralkodhat másokon. A bűn és bűnhődés összekapcsolódik, de a bün-
tetés nem szabadítja föl a büntetést kívánók lelkét, a megbocsátás nagyobb 
erény és nagyobb lelki élmény." Még jó néhány esetben bukkan fel másodszor-
ra az erkölcsi reflexió, de arra is van több példa, hogy az első elvontan filozofá-
ló értelmezést („Szívszorító küzdelem a lét méltóságáéit.") konkrétabb erkölcsi, 
lélektani és szociológiai dimenzióban megfogalmazódó váltja föl. („Az emberte-
len megpróbáltatások férfivá nevelik azt, aki bírja. Aki megőrzi tisztaságát és kö-
zösséget talál a többiekben, valamint vállalja magát, az túléli.") 

Ezek a kiegészítő újraértelmezések nem nevezhetők egyértelműen jobbnak, 
mélyebbnek, árnyaltabbnak, magasabb szintűnek, mint az elsők. Jól érzékelhet-
jük több újraértelmezésben a dimenzió-bővülést. Például: „Határok közé szorí-
tott színtéren jelentéktelenné válik, hogy a szereplők élő vagy fiktív személyek." 
(első értelmezés), „A gyerekkorból nagy megrázkódtatás révén lehet csak átlép-
ni a felnőttkorba, s ha a váltás drasztikus, ez veszélyes lehet. Embertelen környe-
zetben embernek maradni, nagy kihívás. A sorstársak egyetlen célja a túlélés. 
Egyszeri és egyedi, sérülékeny individuumok, erkölcstelennel és durvával szem-
ben életben maradni: bátorság." (második értelmezés). A következő esetben a 
lélektani-etikai dimenziójú értelmezést („A határ erkölcsi: a felnőtté válás bizo-
nyos mozzanatairól szól, és arról, hogyan kell alkalmazkodni.") az újraolvasás 
után filozófiai-etikai-vallási értelmezés váltja föl: „A világ kegyetlen, lázadással 
nem érünk el semmit ellene. A gonosz kiirtása lehetetlen a világ részéről. Be kell 
állni a sorba, segíteni kell a többieknek azzal, hogy nem ártunk nekik. A belső 
függetlenség fontos, Isten kegyelme ez ügyben minden elkövet." Bár a vizsgált 
esetek száma nagyon kevés, mégis megemlítem, hogy talán nem véletlen az, 
hogy a másodikra mélyebb és differenciáltabb értelmezést adó hét olvasó közül 
három gyenge vagy közepes ízlésű volt. Úgy tűnik tehát, hogy annak is adatik, 
akinek kevesebb van, hogy nemcsak a műnek, hanem azoknak az olvasóknak 
is vannak újraolvasáskor tartalékaik, akiknek kisebb esélyük volt arra, hogy egy 
ilyen fajta műalkotással dialógusba bocsátkozzanak, mert eddig még nemigen 
olvastak és/vagy kedveltek meg ilyen fajta műveket. 

Zárt kérdés segítségével is vizsgáltam a regény értelmezését. 33 egymondatos 
értelmezéssel kapcsolatban tettük föl a „Mennyire érzi közel az alábbi értelme-
zéseket az ön értelmezéséhez?" kérdést. A mérlegelésre ajánlott értelmezések 
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fele „hivatásos olvasóké" volt.26 Jól érzékelhető, hogy a „hivatásos olvasók" ér-
telmezései között is akadt meglehetősen leegyszerűsítő - szociologizáló, pszi-
chologizáló, moralizáló - értelmezés. Még tucatnyi ilyen, immár a „laikus olva-
sóktól" származó redukáló értelmezéssel egészítettük ki az előbbieket.27 Egy 
ötfokú skála segítségével kellet megjelölni azt, hogy mennyire érzik közel eze-
ket az értelmezéseket a sajátjukhoz. Csak a legalább két fokozatnyi eltéréseket 
tekintve számottevő különbségnek azt tapasztaltam, hogy a 33 értelmezés közül 
4 olvasó csak egy-két, 7 olvasó három-négy, 12 olvasó öt-hat, 2 olvasó pedig 
hétnél több értelmezést ítélt meg másképpen az újraolvasás után, ami azt jelen-
ti, hogy az összesen 891 lehetséges eltérésnek több mint egytizede valósult meg. 

A pesszimista és optimista értelmezések megítélésében eléggé sok (15) olva-
só esetében tapasztalható számottevő változás, méghozzá oly módon, hogy az 
újraolvasás után csak 2 olvasó érzett sajátjának több pesszimista értelmezést, 
mint az első alkalommal, 9 olvasó viszont az optimista értelmezéseket ítélte má-
sodszorra kedvezőbben. Öten a felhőtlen optimizmustól a kiegyensúlyozottabb 
megítélés irányába mozdultak el. 

Mindössze három olvasó akadt, akik az újraolvasás után a kevéssé differen-
ciált értelmezéseket érezték közelebb saját értelmezésükhöz, mint az első ol-
vasás után, 11 olvasó viszont a többdimenziós értelmezések iránt mutattak 
nagyobb fogékonyságot. A filozófiai, az etikai, a szociológiai és a vallási dimen-

26 Szegedy-Maszák Mihálytól „Az erkölcsi érzék az ember elpusztíthatatlan tulajdonsága" és „A belső 
függetlenség a központi érték, az erkölcsi érzék az értékhordozó, de Isten az értékalkotó". SZEGEDY-

MASZAK: Ottlik Géza. Kalligram, Pozsony, 1 9 9 4 . 1 0 1 ; Kis Pintér Imrétől „Az emberi szabadság az ésszerű 
belátásokból levezethetetlen erkölcsi érzéken alapul, mely megteremti a szeretet közösségét és magát a 
személyiséget' és „A személyesség és a személyt elnyomó intézmény ellentéte". Kis PINTÉR: Lenni, de látni 
is a létezést. (Ottlik Géza világegyetemeiről.) Jelenkor 1 9 8 2 . 5 . 3 9 8 2 4 0 6 . ; Balassa Pétertől „A regény meg-
mutatja, hogyan lehet alkalmazkodni minimális veszteséggel" és a „Nem az erkölcsi rossz és az erény, 
hanem a bűn és a kegyelem állnak szemben egymással." BALASSA: Ottlik és a hó. Jelenkor 1 9 8 2 . 5 -

4 0 7 - 4 1 2 . ; Zemplényi Ferenctől „Az emberfüggetlensége akkor valósul meg, ha mozgásba lendül vagy új-
ra működni kezd benne a tudatosság, a spontaneitás és az intimitás képessége", az „Isten irgalma nél-
kül nem boldogulhatunk, Isten segítő kegyelme hozzásegít az igazi értékek felismeréséhez" és az „Egyé-
niségünk megtalálása után következhet a kapcsolatok keresése a •felületre merőleges irányú ismeretlen 
dimenzió• erőterében." ZEMPLÉNYI: Regény a határon. Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 8 2 . 4 . 4 7 3 ^ 1 8 5 . ; 

Kulcsár Szabó Ernőtől „A személyiség kiteljesedésének nincs egyedüli útja, Medve és Bébé útja egyaránt 
járható." KULCSAR SZABÓ: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Bp., 1 9 9 3 . 1 1 2 - 1 1 5 . ; 

Lengyel Balázstól „A szabadságvágyat és életszeretetet akarata ellenére senkitől sem lehet elvenni." 
LENGYEL: Iskola a határon. Kortárs 1 9 8 9 . 2 . 1 1 1 - 1 1 6 . ; Pomogáts Bélától „Az ember az ellenséges környe-
zetben csak óvatos önérvényesítéssel őrizheti meg önmagát." P O M O G A T S : Ottlik Géza. Jelenkor 1 9 6 9 . 

5 5 4 - 5 6 3 . ; Földes Annától „A személyiségromboló terrort csak a közösség segítségével lehet átvészelni." 
FÖLDES: Húsz év- húsz regény. Szépirodalmi, Bp., 1 9 6 8 . 2 7 6 - 2 8 8 . ; Almási Miklóstól „A katonaiskola tiszt-
jei, altisztjei és manipulált növendékei a fasizmust testesítik meg." ALMÁSI: Egy nevelődési regény a kö-
zéposztályról: Ottlik Géza: Iskola a határon. In: Valóság és varázslat. Szerk. ALMÁSI Miklós. PIM-NPI, Bp., 
1 9 7 9 . 3 0 3 - 3 2 0 . 

27 Ilyenekkel, mint „Egy régi világ, a Horthy-korszak életének bemutatása egy katonaiskolán keresz-
tül", „Az elidegenítő, személyiséget leépítő gépezetből csak az álomvilágba lehet menekülni", „Az iskola 
bűnös világával keresztény erkölcsi értékek állnak szemben", „A katonaiskolában a jó és a rossz harcol 
egymással", „Sem a lázadás, sem az engedelmesség nem megoldás, meg kell találni a közösséget", „Az 
ember sötét erők által manipulálható, a gyermeki személyiség szétrombolható". 
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zióval (vagy ilyenekkel is) rendelkező értelmezések elfogadásában nem volt lé-
nyeges eltérés az újraolvasás után, viszont egyértelműen nőtt a lélektani, és még 
inkább az antropológiai dimenziót (vagy ilyeneket is) tartalmazó értelmezések 
elfogadása. 

A megítélésre felkínált értelmezések közül a legstabilabbnak28 a következők 
megítélése mutatkozott: „Az ellenállás és az alkalmazkodás mellett ott van a 
belső tartásra, erkölcsi érzékre, barátságra és tudásra épülő magatartás lehető-
sége is", „A belső világának kiépítése növelheti a személyes kapcsolatok esélyét", 
„A sokarcú valóság kifejezhetetlen az egyértelmű szavakkal". Öt olyan értelme-
zés akadt, amelyek megítélésén 8 olvasó legalább két osztályzatnyit változtatott. 
Ezek közül egyértelműen pozitív irányban változott a következők megítélése: 
„Sem a lázadás, sem az engedelmesség nem megoldás, meg kell találni a közös-
séget", „Az ember nem jó vagy rossz, nem tudja megváltani a világot, s önma-
gát sem tudja átalakítani, de feladata van: meg kell találnia önmagát". Talán 
nem véletlen, hogy ezek árnyalt, többdimenziós, és nem a rövidre záró értelme-
zések közül valók. 

Értelmezés mikroszinten 

Tíz szövegrészletet is érteimeztettünk néhány sorban, mindkét alkalommal.29 Ezt 
a - kétségkívül legnehezebb - feladatot a 27 közül csak 19 olvasó végezte el 
teljesen. Értelmezésüket hat szinten helyeztem el: 1) lényegében megismétli a 
szöveget, 2) a szöveghez alig kapcsolódó, 3) erősen redukáló, 4) valamennyire 
árnyalt, 5) meglehetősen differenciált, 6) kifejezetten eredeti értelmezés. Nem 
túl gyakran, de előfordult, hogy a kérdezett vitába szállt a szöveg - általa gon-
dolt - állításával. Az értelmezések harmadát el lehetett helyezni egyetlen (pszi-
chológiai, szociológiai, etikai, antropológia, filozófia vagy vallási) dimenzióban, 
másik harmadát kettőben, a harmadikat többen. Az egydimenziós értelmezések 
döntő többsége a 2-4., a többdimenziósak többsége a 4-6. szintet érte el. A 19 
olvasó közül 11 olvasó újraértelmezéseinek többsége ugyanazon a szinten, és 
ebből hat esetben ugyanabban a dimenzióban is maradt, 5 olvasó zömmel azo-
nos értelmezéseinek többsége dimenziót váltott. 7 olvasó újraértelmezéseinek 
többsége magasabb szintű volt, mint az első olvasás után, közülük 4 olvasó 
magasabb szintű értelmezéseinek többsége dimenziót is váltott. A másodikra 
magasabb szintű értelmezést adók - egy gimnazista kivételével - magyar szakos 
főiskolai vagy egyetemi hallgatók, magyar szakos tanárok, öten átlagosnál fejlet-
tebb ízlésűek, egy olasz-magyar szakos egyetemista átlagos, egy középiskolás 

28 Mindössze egy-egy olvasó változtatta meg megítélésüket. 
29 Csak annyit kértünk, hogy „Értelmezze néhány sorban a következő szövegrészleteket!". Szerencsé-

sebb lett volna az „Értelmezze úgy, hogy próbálja meg elhelyezni saját átfogó értelemzésében!" feladat-
kijelölés, amit a Stalker című Tarkovszkij-film befogadásának vizsgálatakor alkalmaztam. (KAMARÁS: 
Zónák és átlépők. Bp., 1989. Vita.) 
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pedig átlagosnál alacsonyabb Ízlésű. Mindez, ha nem kizárólagos érvénnyel is, 
de az „akinek van, annak adatik" elvet látszik erősíteni. Nagyon óvatosan felté-
telezem, hogy az sem véletlen, hogy hetük közül öten régebben olvasták elő-
ször a regényt, s így érettebb fejjel olvasták újra. 

Legnehezebb feladatnak a „Halott formák segítségével élő valóságot tudunk 
létrehozni, ha a felületre merőleges irányú, ismeretlen dimenzió felé ható erők-
re szakadatlanul ügyelünk. "(426.)30 értelmezése bizonyult, ugyanis ez esetben 
egyetlen magasabb szintű újraértelmezés sem akadt. 

Hét magasabb szintű újraértelmezése volt a következő szövegrészletnek: 
„ Van egy nagyon mély lerakódás a létezésünk alján, a második vagy legfeljebb 
harmadik réteg lehet alulról számítva, ami már végleges és változhatatlan, ahol 
már nem mozdul az életünk. Erős és szilárd hatalom az emberben és nem va-
lamilyen szomorú vagy halott dolog, sőt bizonyos tekintetben éppen ez él iga-
zán, ez az, amit létezésünk folyamán létrehoztunk, amit életre hívtunk éltünk 
anyagából." (18.) Egy végzős magyar szakos férfi elsőre sommásan így értelme-
zi: „Énünk", újraolvasás után pedig: „A múlt, az emlékek és tapasztalatok sará-
ból gyúrt réteg; az válhat belőle életté, amit túléltünk." Egy fejlett izlésű tanár-
képző főiskolát végzett titkárnő elsőre így értelmezte: „A lélek legmélyén az 
identitás, az erős egyéniség megőrzi magát", másodikra pedig: „A személyiség 
legmélyebb rétegei, melyet nem befolyásolnak külső tényezők, segít a túlélés-
ben, ezért fontos önmaguk megtalálása." Egy magyar szakos főiskola tanár első-
re így közelítette meg: „Ez az, amivel értjük a lényeget", másodikra több dimen-
zióval bővült értelmezése: „Ez a legfontosabb érték lelkünk mélyén, biztos 
helyen a legtitkosabb szerkezet." 

A legtöbb magasabb szintű újraértelmezést indukáló szöveg (amelyet leg-
könnyebbnek érezhettek) az „Annál jobban közeledünk egymáshoz, minél bel-
jebb haladunk önmagunkban, magányunk közös centruma felé." (327.) bizo-
nyult (10 esetben). Annak ellenére történhetett ez, hogy ennek a szövegnek a 
megértését erőteljesen irányíthatta a „másokban ismerhetjük meg önmagunkat" 
sztereotípia, valamint ennek irodalmi változatai (például József Attiláé: „Hiába 
fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat".) „így értjük meg 
jobban egymást", értelmezi elsőre egy átlagos ízlésű gimnazista lány. Újraolva-
sás után - ugyanebben a dimenzióban maradva, de magasabb szinten - , pedig 
így: „Néha saját magányunk hoz közelebb másokhoz." Egy református teológus-
hallgatónő pszichológiai-antropológiai jellegű első értelmezését („Minél jobban 
megismerjük magunkat, annál jobban látjuk a közösség létének szükségét") új-
raolvasás után jóval magasabb szintű filozófiai-antropológiai értelmezés követi: 
„Lelkünk legmélyebb rétegeiben találkozunk életünk értelmével és ez minden-
kiében ugyanaz." 

30Az 1999- évi Magvető-kiadás oldalszámait adom meg. 
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Összegzés 

A 27 közül 6 olvasó befogadói magatartása és viselkedése (beleértve a mű 
fogadtatását, értékelését, hatását és értelmezését) számottevően nem változott. 
A kis minta ellenére sem tartom véletlennek, hogy közülük csak ketten fejlett íz-
lésűek (egy könyvtáros és egy könyvtári adminisztrátor), akik régebben olvas-
ták először a művet, négyen pedig, valamennyien középiskolások, az átlagosnál 
fejletlenebb ízlésűek, és mind a hatan közvetlenül az első olvasás után olvasták 
újra a regényt. 

Három olvasó (egy áltagos és egy átlagosnál fejletlenebb ízlésű középiskolás 
fiú, valamint egy fejlett ízlésű nyelvszakos főiskolai adjunktusnó) esetében csak 
a regény hatásában tapasztalható kisebb mértékű eltérés, értelmezésében alig. 
Már elsőre is tetszett vagy nagyon tetszett nekik a regény, újraolvasás után azon-
ban ízlésükhöz még közelebb érezték a művet, amelynek hatása mélyebbnek, 
differenciáltabbnak bizonyult: megrendítő élményre és a mű tartalmára utaló 
elemek jelennek meg benyomásaik leírásában. 

Három olvasó (egy átlagos és egy fejlett ízlésű gimnazista lány, valamint egy 
fejlett ízlésű színháztudomány szakos lány) esetében a mű fogadtatásában 
(elfogadásában, megértésében, hatásában és értékelésében) eléggé komoly po-
zitív irányú változások tapasztalhatók, az értelmezésben azonban csak kisebb 
elmozdulások rögzíthetők. Hármuk közül a legnagyobb változás annál az egye-
temi hallgatónál mutatkozik, akinek elsőre még egyáltalán nem, másodikra már 
nagyon tetszett a regény, amelyet elsőre még eléggé távolinak érzett magától. 
Benyomásait elsőre még így fogalmazta meg: „Csak azok a részek tetszettek, 
amikor arról van szó, hogy mivel próbálták ellensúlyozni a nevelés szigorúsá-
gát", másodszorra ezt írja: „Nagyon tetszett, kimondott fontos dolgokat, amit ed-
dig csak sejtettem, meríteni lehet belőle, és kiegészítettem belőle világnézetem." 

Nyolc olvasó (két magyar szakos tanárnő, két magyar szakos egyetemista 
lány, egy magyar szakos főiskolás férfi, egy középiskolás fiú, egy teológus-hall-
gatónő és egy titkárnő, fele részben fejlett, fele részben átlagos és annál gyen-
gébb ízlésűek) újraértelmezéseiben minden szférában tapasztalhatók kisebb po-
zitív irányú eltérések. Hatan rögtön az első olvasás után, ketten egy-két éves 
időközzel olvasták újra a művet. Újraolvasás után vagy közelebb érzik maguk-
hoz, és/vagy jobban tetszik, neki, és/vagy jobban megértik, és/vagy magasabb-
ra értékelik. Többségük másodszorra a mű formájára is reagál, közelebb kerül 
a három főszereplőhöz. Az értelmezésben csak kisebb változások tapasztalhatók 
vagy az általuk átfogó értelmezésben, vagy a megadott értelmezések megítélé-
sében, vagy a szövegek értelmezésében, néhány esetben több területen is. 

Hat olvasó (három tanár, két egyetemista, valamennyien fejlett ízlésűek, és 
egy átlagosnál gyengébb ízlésű gimnazista) másodszorra is pozitívan fogadja a 
művet, amelynek hatásában nincs változás, de értelmezéseik jóval mélyebbek és 
árnyaltabbak. Az ő olvasói viselkedésük felel meg leginkább Jauss modelljének, 
azzal a megszorítással, hogy már első olvasatuknak is integráns része volt az 
értelmezés. Négyen azonnal az első olvasás után, ketten hosszabb idő elteltével 
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olvasták újra a művet. Majdnem mindegyiküknél az értelmezés mindhárom 
módjában vannak kisebb-nagyobb pozitív irányú változások. 

Hogy miért lehetséges az, hogy az Ottlik-regény újraolvasása sokkal több ho-
zadékkal járt, mint Halász L. kísérleteiben Karinthy és Kafka novellája, arra nem 
is olyan könnyű válaszolni. Igaz, hogy Halász L. kétszer-háromszorta nagyobb 
mintával dolgozott, magam viszont több dimenzióban és többféle módon vizs-
gáltam a befogadást. Számolni kell azzal, hogy míg Halász L. olvasói középisko-
lások voltak, az én kutatásomban a kérdezettek többsége felsőfokú végzettségű 
és irodalomhoz szoros szálakkal kapcsolódó, félig-meddig hivatásos olvasó 
volt, s többnyire ők voltak azok, akiknek újraolvasatai gazdagabbak voltak. De 
nem kizárólag! Azzal is számolni lehet, hogy a Halász L. által olvastatott Kafka-
és Karinthy-novellánál kétségkívül összetettebb Ottlik-regény másfajta felada-
tot, másfajta kihívást és másfajta motivációt jelenthetett, mint azok. Igazi bizo-
nyíték azonban egyfelől vizsgálatom jóval nagyobb populáción való elvégzése, 
másfelől a mostanihoz hasonló - a befogadás összes fontos szférájára kiterjedő 
- újraolvasás-vizsgálat más műveken való alkalmazása lenne. 

Komoly csábítást érzek arra, hogy kevés esetre építő vizsgálatom alapján -
persze az óvatos hipotézis síkján maradva - megkockáztassam azt, hogy az ilyen 
típusú irodalmi mű, mint az Iskola a határon nemcsak a beavatottak (a fejlett 
ízlésűek, az „ottlikul" már folyékonyan olvasók) számára jelent lehetőségeta sze-
mélyiség építését szolgáló olyan fajta dialógusra, amely a mű újraolvasása ese-
tén elmélyülhet. Az a korábbi tapasztalatom is megerősödött, hogy a műalkotás 
adománya inkább azoknak adatik, akiknek már vannak olvasói talentumai (pél-
dául az átlagosnál nagyobb esztétikai érzékenységgel, szélesebb irodalmi kon-
venció-ismerettel rendelkeznek), és ők azok, akik ezeket az újraolvasáskor na-
gyobb eséllyel gyarapíthatják. Az is eléggé egyértelműnek tűnik, hogy - miként 
az első olvasás is - az újraolvasás is egyes esetekben inkább a mű hatásának, 
más esetekben az értelmezésének elmélyülését teszi lehetővé. 



Szemle 

Szegedy-Maszák Mihály 

MAGYAR ESZTÉTIKA 1826-BÓL 

- Greguss Mihály: Az esztétika kézikönyve. Latinból fordította Polgár Anikó. 
Kalligram, Pozsony, 2000. 263 pp -

Szerdahelyi György 1778-ban megjelent Esthetica, sive doctrina boni gustus cí-
mű könyve alig egy évvel később már magyarul is hozzáférhetővé vált Szép Já-
nos fordításában. A második hasonló jellegű magyar kézikönyvnek, az 1826-ban 
Kassán kiadott Compendium aestheticae-nek százhetvennégy évig kellett vár-
nia, hogy a latinul nem tudó olvasókhoz is eljuthasson. 

Lehetséges, ezzel is magyarázható, hogy szerzőjét inkább csak űgy tartotta 
számon az utókor, mint Greguss Ágost édesapját. Korniss Gyula meg sem emlí-
tette A magyar művelődés eszményei: 1777-1848 című 1207 lapos áttekintésé-
ben (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1927). Pintér Jenő is nagyon 
sommásan jellemezte a magyarországi latin irodalommal foglalkozó fejezetben. 
Igaz, az általa adott jellemzés tárgyszerűségét nehéz volna elvitatni: „Bouterwek 
Frigyes göttingai egyetemi tanár tanítványa volt Greguss Mihály. Esztétikája a 
kor tudományos színvonalán álló értékes összefoglalás." (Magyar irodalom-
története: Tudományos rendszerezés. V Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bu-
dapest, 1932. 884.) 

A filozófia Magyarországon címmel kiadott könyvében (Kalligram, Pozsony, 
2000) Mészáros András, a szóban forgó könyv legjobb szakértője eklektikusnak 
nevezi Greguss Mihályt. Ez a minősítés találó, legföljebb annyit lehet hozzáten-
ni, hogy alig akad magyar bölcselő, akire ne illenék. Maga Greguss Mihály jó 
önismeretről tett tanúságot, amidőn így nyilatkozott munkájának előszavában: 
„A tudományt a tehetségek találékonysága és felfedezései viszik előre. Mások 
úgy érzik, azzal lehetnek a tudományok szolgálatára, ha azt vincellér módjára 
gondozzák [...]. Nem vágyom az előbbiek nagy dicsőségére, örülni fogok, ha az 
utóbbiak közé sorolnak majd." (11.) 

Noha Greguss Mihály az értelem szószólója, nemcsak görög, latin s klasszicis-
ta szerzőkre hivatkozik előszeretettel, de Kant, Schiller és Jean Paul nézeteit is 
magáénak vallja. Némi túlzással azt mondhatnók: esztétikájának alapelvei jó-
részt elavultak, az egyes részletekben viszont komoly értékek találhatók. Idejét-
múlt az abszolút szépségnek hangoztatása, és legalábbis egyoldalú a vélemény, 
mely szerint a szépérzék velünk született, sőt talán még annak állítása is, hogy 
az irodalmat az önkényes jelek használata alapján lehet megkülönböztetni a 
többi művészettől. Mai távlatból úgy ítélhetünk: szerencsére következetlenül ér-
vényesíti kiinduló föltevéseit. Figyelemre méltó, mennyire hangsúlyozza a bel-
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ső forma fontosságát - akár még Arany János gondolatainak előképét is sejthet-
jük itt és mindenképpen érdekes az a föltevése, hogy némely szerkezetekhez 
meghatározott jelentést kapcsol a megszokás. Zavaros, befejezetlen, formátlan 
alkotásokkal is számol. Azért lehet ennek súlya, mert a „sublime" értelmezése-
kor Lord Kames és Bürke nyomán már-már esztétikai minőségnek ismeri el a 
zűrzavart. 

Greguss esztétikája önellentmondásos volta miatt tarthat igényt figyelemre a 
jelenkor távlatából. A komikum és a nevetséges meghatározásakor például 
hangsúlyozza, mennyire gyorsan változtak a róluk alkotott vélemények. Az 
ízlésről elismeri, hogy „sok individuális, nemzeti, helyi és időbeli különbséget 
foglal magában". (117.) Kiművelésének gondolata határozottan ellentmond a 
kezdet kezdetén megfogalmazott állításnak, a velünk született szépérzék eszmé-
nyének. A művészet és a „szabad játék" (125.) kapcsolatának föltevése sincs 
összhangban az abszolút szépség eszményével. A lángelme létének elismerése 
is kétségessé teszi a könyv elején leszögezett alapelvek érvényét, mint ahogy az 
a gondolat is, hogy a művészi érték az újszerűségtől s az eredetiségtől függ. 

Nem kétséges, Greguss bizonytalanságai a szó eredeti értelmében korszerűek 
lehettek a maga korában. A tizennyolcadik s tizenkilencedik század fordulójá-
nak nyugati szerzőihez hasonlóan ír szimbólumról s allegóriáról. Abból az 
észrevételéből, hogy „a képzőművészet gyakran menekül az allegóriákhoz, 
melyekben az általánost bizonyos individuális jelből kell kikövetkeztetni", az 
allegóriának kedvezőtlen értékelése következik. Végkövetkeztetése szerint „az 
allegória egyrészt önmagában nem kelt esztétikai érdeklődést, másrészt az alle-
góriák keresettsége könnyen károssá válhat". (139.) 

Az idézettek rokoníthatók Goethe vagy Coleridge némely megállapításával. 
Lehetséges volna, hogy Greguss Mihályt a magyar romantika esztétikájának leg-
alábbis előkészítőjeként kellene számon tartanunk? Való igaz, hogy szól „roman-
tikus költészet"-ről, de felületesség volna azt hinnünk, hogy ugyanazt érti ezen, 
amit a jelenkor. Mielőtt azonban a másik végletbe esnénk és azt szögeznénk le, 
hogy a szó mai jelentéskörének vajmi kevés köze lehet Greguss meglehetősen 
maradi szemléletéhez, érdemes észrevenni, hogy szerzőnk azzal érvel, hogy 
míg az ókori görögök művészete „szabályos szépség", „plasztikus és architek-
tonikus" ízlés megnyilvánulásának tekinthető, addig a romantikus ízlés a „sza-
bad szépséget" részesíti előnyben (73-), vagyis a naiv és szentimentális szembe-
állítást úgy értelmezi át az eperjesi születésű szerző, hogy az bizonyos mértékig 
Wölfflin felfogásának irányába mutat. 

Az építészetről szóló alfejezet a gótikussal rokon értelmű megjelölésként sze-
repelteti a romantikust. Ez a társítás a korai tizenkilencedik században több nyu-
gati országban elterjedt. Abból, hogy Greguss Mihály az egyiptomival, a görög-
gel s az arabbal állítja szembe a romantikusnak nevezett építészetet, arra lehet 
következtetni, hogy esztétikája számol a művészet jellemző vonásainak történe-
ti változékonyságával. Noha Shakespeare-t egyszer sem említi, hely s idő egysé-
gét a görög színház megkülönböztető jegyeként fogja föl, azt állítván, e szabály 
áthágása egyáltalán nem áll ellentétben a művészi hatással. Elismeri a polgári 
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tragédia létjogosultságát, s a görög, a tér és idő egységét nem ismerő romanti-
kus, valamint a kettő közötti átmenetet képviselő francia tragédiát — a háromféle 
építészethez hasonlóan - egyenlő érvényűnek ismeri el. 

Figyelemre méltó, hogy a műnemek napjainkban elterjedt hármasságával 
szemben Greguss Mihály négyféle költészetet ismer - a negyediket didaktikus-
nak nevezi. Tanításon „a szabályokban és igazságokban rejtőző esztétikum kife-
jezésé"-t (205.) érti, mert a szoros értelemben vett tanítás szerinte „versbe sze-
dett prózá"-t eredményez. (207.) Greguss Mihály előítéletei pontosan azért 
tarthatnak érdeklődésre számot, mert korhoz kötöttek. A rajz (vonal) elsődle-
gességének hangoztatása egyértelműen klasszicista eszmény hívére vall - szem-
ben a festőiség (foltszerűség, szín) romantikus értékelésével. Az a kijelentése, 
hogy „a legelőkelőbb helyet a történelmi tárgyú festmények vívták ki" (153.), 
ugyanezt erősíti meg, s már-már az akadémizmus irányába mutat. 

Hasonlóan történeti jellegűek a zenére vonatkozó észrevételei. „Semmilyen 
szépség nem tud olyan nagy erővel hatni a lélekre, mint a zene." ( l6 l . ) Ezt az 
állítást akár még előremutatónak is lehetne nevezni, ha az ut pictura poesis lé-
nyegében klasszicista, illetve az ut musica poesis nagy vonalakban romantikus 
elvéhez viszonyítjuk. Más vonatkozásban inkább az olasz, mintsem a német ze-
ne szellemével lehetne összefüggésbe hozni a következő kijelentést: „A dallam 
erejét átérzik a kevésbé művelt lelkek is; a harmónia kiválóságát viszont csak az 
érzi, aki a művészetet elméletben és gyakorlatban alaposan ismeri." (162-163-) 

Nem vitás, hogy a másodikként számon tartható magyarországi esztétika vég-
eredményben klasszicistának, illetve romantikusnak nevezhető felfogás köl-
csönhatását sejteti, pontosabban talán célszerűbb így fogalmazni: a szóban for-
gó kézikönyv egyaránt olvasható a klasszicista és a romantikus költészetfelfogás 
távlatából. A prózát a versnél művészietlenebbnek tünteti föl, és csakis a lírában 
tartja jogosultnak a „nagyon merész alakzatokat és metaforákat". (199.) Érdemes 
kiemelni, hogy a fikciót a költészet elengedhetetlen jellemzőjeként szerepelteti. 
Ezért értékeli kevésre a történelmi regényt. 

A kétnyelvű kiadás óhatatlanul is fölhívja a figyelmet a fordítás szakszerűsé-
gére. Ugyanakkor néhány érdemi s egyáltalán nem könnyen megválaszolható 
kérdést is fölvet. Arisztotelész Poétikaját Polgár Anikó Sarkady János átültetésé-
ben idézi. Ezt az 1974-en közreadott szöveget érte némi bírálat. Ennek eredmé-
nyeként készítette el Ritoók Zsigmond azt a fordítást, mely 1997-ben a Matúra 
Bölcselet sorozatban látott napvilágot, s mely segíthetett volna a szaknyelv ma-
gyarításában. Fölvethető, vajon szerencsés-e a „critici" megjelölést az „irodalom-
tudósok"-nak megfeleltetni. Az is nyitott kérdés, vajon iidvös-e, ha a forrásszö-
veg kétféle szakkifejezésének egy felel meg a célszövegben és megfordítva. 
Greguss Mihály hol „idea absolutae pulchritudinis"-ről, hol „ideale pulchritu-
dinis"-xő\ értekezik. A magyar változatban mindkét esetben „idea" található. 
A „sublime" megfelelője hol fennkölt, hol fenséges, másfelől viszont a „quid-
quid ars et natura magnifici habet"szavaknak ez a fordítása: „minden fennkölt 
dolgot, amely a művészetben és a természetben megtalálható." (61.) Nem elha-
nyagolható e részlet, hiszen a fenséges - a csodálatossal rokon fogalomként -
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döntő szerepet játszik ebben az esztétikában. A magyar szöveg alapján úgy gon-
dolhatja az olvasó, hogy Greguss Mihály könyvében a „kifejezés" a kulcsfoga-
lom, ám ennek mibenléte nehezen tisztázható, mert a latin szövegben hol 
„exhibere", hol „exprimere" olvasható. Minden fordítás értelmezés, és e kér-
dések megválaszolása megkönnyíthette volna Greguss Mihály munkájának 
magyarázatát, amelyre mostantól fogva föltétlenül szükség van ahhoz, hogy tel-
jesebb képet kapjunk arról, miként is gondolkodtak Magyarországon a művé-
szetekről a korai tizenkilencedik században. 



Hajdú Péter 

KÖNYV ÉS MEGÉRTÉS 

- Guglielmo Cavallo-Roger Chartier (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyu-
gati világban. Fordította: Sajó Tamás. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 419 p. -

Gigantikus vállalkozásnak tűnik az olvasás történetét megírni a görög írásbeli-
ség kezdeteitől napjainkig. Tulajdonképpen nem is ezt nyújtja a kötet: a külön-
böző szerzők egy-egy korszakról vagy egy-egy korszak egy speciális szegmen-
tumáról vagy problémájáról írnak tanulmányokat. Az egyes tanulmányok között 
természetszerűleg nagyobb hézagok maradhatnak, és ezeket a hézagokat a Be-
vezetés próbálta meg áthidalni. Például az első fejezet Az archaikus és a klasszi-
kus Görögország főcímet, a második Az olvasás a római világban alcímet vise-
li; a kettő között természetesen ott tátong a hellénizmus korának hatalmas 
lakúnája, benne többek között az egész alexandriai filológiával, amely pedig 
nem elhanyagolható szerepet játszott az európai olvasási kultúra történetében. 
A bevezetés ezzel szemben a görög olvasás történetéből szinte kizárólag a hel-
lénizmus korszakával foglalkozik. Nyilván unalmas is lenne, ha a bevezetés rö-
viden előlegezné mindazt, amit a könyv egésze hivatott kifejteni. Ehelyett pró-
bálja inkább az egyes tanulmányok közötti hézagokat kitölteni. Emiatt azonban 
a Bevezetés és a többi fejezet együttvéve az olvasás történetének alternatív nar-
ratíváit kínálja: ami mellékesnek tűnik az egyikben, az lesz fontos a másikban. 
Ha valaki komolyan veszi a Bevezetés narratíváját, meg fog lepődni, hogy az 
egyes tanulmányok miért a mellékes részleteket fejtik ki. 

Természetesen az egyes tanulmányok szerzői jóval nagyobb felkészültséggel 
(noha persze változó színvonalon) nyúlnak saját résztémájukhoz, mint a Beve-
zetés szerzőpárosa az olvasás történetének egészéhez. A Bevezetés azonban 
nem csak ezért képezi az egész tanulmánykötet olyan mélypontját, ahonnan 
már csak felfelé vezethet az út, hanem azért is, mert a szerkesztők itt próbálták 
meg a könyv tárgyalásmódjának, módszertanának elméleti alapjait bemutatni. 
Ez a mintegy négy és fél oldalas teoretikus fejtegetés alkalmas arra, hogy bárki-
nek a kedvét elvegye a könyv elolvasásától, noha maga a megalapozni kívánt 
szemléletmód igazán ígéretes. Lényegében arról van szó, hogy az írás fizikai 
megjelenését illető történeti vizsgálódások szervesen összekapcsolódnak az ol-
vasási és értelmezési eljárások történeti változásainak és társadalmi beágyazott-
ságának vizsgálatával. A két oldal között nem ok-okozati, inkább kölcsönha-
tásszerű viszony áll fenn: egy adott történeti pillanatban megjelenő újszerű 
könyvtípus újfajta olvasási eljárásokat tesz lehetővé, illetve ha kialakul a szöveg-
gel létesíthető újfajta kapcsolat igénye, akkor ez kikényszeríti a szöveg újfajta 
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prezentációját is. Hogy az olvasó hogyan találkozhat a szöveggel, azt alapvető-
en meghatározza a szöveg fizikai megjelenése, valamint az olvasás aktusának az 
adott társadalom által kialakított körülményei. így az olvasás tevékenységének 
tartalmára, amely tehát a történetiségben változó jelenségnek bizonyul, mind a 
szövegek fizikai megjelenéséből, mind az olvasás körülményeivel kapcsolatos 
forrásokból (az olvasás aktusáról beszámoló szövegek, képi ábrázolások, az ol-
vasás teréül szolgáló épületek, illetve azok leírásai és ábrázolásai, statisztikai jel-
legű társadalomtörténeti adatok) következtetni lehet. Amikor a Bevezetés meg-
kísérli ezt a közelítésmódot egy korszerű irodalomelméleti fogalmi apparátust 
felhasználva beharangozni, akkor nyomban világossá válik, hogy szerzői meny-
nyire idegenül mozognak az elméleti diskurzusban. Egyetlen mondatot elég 
idézni ennek demonstrálására: „a szöveg nem tartalmazza saját olvasásmódját, 
azazhogy különbség van a szövegnek a szerző, a kiadó, a kritikusok vagy a ha-
gyomány által megfogalmazott jelentése, valamint ama használat vagy értelme-
zés között, amellyel az olvasók megközelíthetik azt."1 (9.) Jelentés és értelmezés 
éles szembeállítása, a hagyomány szó egészen ködös értelme, az, hogy a kriti-
kus nem olvasó, annak sejtetése, hogy a irodalmi intézményrendszer (ha ezt kell 
szerző, kiadó és kritikus együttesén érteni) olyan jelentéseket fogalmaz meg, 
amelyek végleges rögzítettségben állnak a történész rendelkezésére, hogy majd 
hozzájuk mérhesse az „olvasók" értelmezéseit, mindez az elméleti gondolkodás 
szintjén olyan zűrzavarról árulkodik, ami nem sok jót igér a továbbiakra nézve. 
A dolog külön érdekessége, hogy a Bevezetés egyik szerzője, Roger Chartier sa-
ját tanulmányában igazán világosan képes kifejteni ugyanezeket a gondolatokat. 
(310-311.) 

Ha a szerkesztők nem tudják is szemléletmódjukat teoretikus szinten meg-
győzően prezentálni, attól az adott szemléletre alapozott történeti vizsgálódások 
még érdekes eredményekkel járhatnak. Hiszen nagyon izgalmas kérdés, hogy a 
szöveg fizikai megjelenése és az olvasás tevékenységét meghatározó társadalmi 
tényezők történeti változásai hogyan befolyásolják az értelmezést. Eddig a szin-
tig azonban a kötet szerzői csak ritkán jutnak el, és ennek oka éppen az, hogy 
- amit a fentebb idézett mondat is sejtet - a professzionális és a nem professzio-
nális olvasók elvi megkülönböztetése után elsősorban a nem professzionális ol-
vasók olvasási stratégiáival kívánnak foglalkozni. Márpedig az ilyen olvasók ér-
telmezési szokásairól annyira kevés adat áll rendelkezésükre, hogy eredmények 
csak a legnagyobb általánosságok szintjén adódhatnak. Idézem Chartier-tól, mi-
lyen is volt a népi olvasás a reneszánsztól a klasszicizmusig: „Az új olvasóréteg 

1 Az azt névmás szerepeltetése a magyar fordításban értelemzavaró, hiszen grammatikailag a jelentés 
szóra kell vonatkozzon, míg a mondat értelme azt sugallja, hogy a szöveg szórd vonatkozik. A francia név-
mások ilyenfajta „lefordítása", amikor is a magyarban a tárgyas igeragozás önmagában kellőképpen jelöl-
né a tárgyat, viszont a névmás vagy abundáns, vagy ami még zavaróbb, a tárgy megváltozására utal, hol-
ott a tárgy nem változik, egyáltalán nem ritka a kötetben. A legszebb példa: „felolvasta az írást, majd 
értelmezte és magyarázta azokat." (255.) 
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rövid, egymástól jól elkülönített, önmagukban zárt szövegegységeket kívánt; 
igényelte az illusztrációk támogatását, amelyek [...] segítették az értelem kihá-
mozását és memorizálását; s inkább ismétlésre, semmint újdonságokra volt 
szüksége: ilyenformán minden új szöveg a már ismert témák és motívumok va-
riációjaként jelent meg" (313-314.), illetve: „mintha a szövegek felbontása, a tö-
redékek dekontextualizálása s a szó szerinti értelemhez való ragaszkodás lenne 
a »népi« olvasás sajátossága" (317.). Az általánosságnak ezen a szintjén adódnak 
tehát eredmények. Félreértés ne essék: az idézetek nem Chartier eredményei-
nek általánosító összefoglalását kínálják; ez szó szerint minden, amit Chartier a 
népi olvasó értelmezési stratégiáiról mondani tud. Márpedig ez a szövegek fizi-
kai prezentációjának részletező ismertetéséhez képest bizony kevésnek tűnik. 
Mindazonáltal nem akarom azt állítani, hogy nem fontos az olvasásmódok tör-
téneti változásaival akár még ilyen általánosságok szintjén is szembesülni. Ez 
igenis fontos, és tanulmánykötetről lévén szó, nincs mit csodálkozni azon, ha az 
egyes szerzők eltérő színvonalú tanulmányokkal szerepelnek; Chartier történe-
tesen nem tartozik a legjobbak közé. 

Minthogy az egyes tanulmányok az olvasás történetének egyes korszakaival 
foglalkoznak, gyakran kezdődnek az előtörténet rövid összefoglalásával. Ha a 
kötet olvasója valóban megpróbálja egyetlen folyamatos történeti narrációként 
befogadni a szövegek összességét, akkor ezek a bevezető összefoglalások sok 
meglepetést tartogatnak a számára. Ilyenkor lehet rádöbbenni, mennyire specia-
lizált is az olvasástörténet kutatása. Ha az egyik tanulmány megcáfol bizonyos 
hagyományosnak számító előítéleteket, pontosít vagy módosít egyes, az alapo-
sabb vizsgálat tükrében elnagyoltnak bizonyuló megfogalmazásokat, akkor 
könnyen előfordulhat, hogy ezek az ítéletek a maguk elnagyolt formájában kö-
szönnek vissza a következő tanulmány elején. 

Mindezek alapján nem is merném senkinek nyugodt lélekkel ajánlani, hogy 
olvassa végig a kötetet az elejétől a végéig. A Bevezetési bízvást át lehet ugrani. 
Rendkívül izgalmas viszont Jesper Svenbro tanulmánya, Az archaikus és [a] 
klasszikus Görögország: A csöndes olvasás feltalálása, amely az olvasást jelentő 
görög igék etimológiai jelentéseit vizsgálja, majd azzal az igen eredeti ötlettel áll 
elő, hogy a csöndes olvasás újszerű tapasztalatát a színház tapasztalata, szöveg 
és befogadó éles és nyilvánvaló elválasztása strukturálta. A csöndes olvasás el-
terjedésének történelmi pillanatát azért érdemes alaposabban vizsgálni, mert így 
szembesülhetünk igazán a hangos olvasás másságával egyrészt a felolvasó ré-
széről, aki hangját és egész fizikumát átengedi a szövegnek, másrészt a hallga-
tók részéről, akik egy számunkra már alig felfogható kollektivitásban, együtt ré-
szesülnek a szövegből. Guglielmo Cavallo a római olvasásról írt tanulmányának 
is azok az érdekes részei, melyek a felolvasásokban szerveződő római irodalmi 
élet orális, tehát kollektív jellegéről szólnak. 

Paul Saenger írása (Az olvasás a középkor utolsó századaiban) lényegében 
ugyanazt a korszakot tárgyalja, mint a kötet előző két tanulmánya együttesen, 
jóval alaposabb anyagismerettel és sokkal bőségesebb demonstrációs anyaggal, 
ugyanakkor azonban földhözragadtabb szemlélettel. Ezért én ehelyett inkább 
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Malcolm Parkes briliáns és Jacquelin Hamesse nem annyira briliáns, de érdekes 
szövegét ajánlanám. Parkes tárgyalja a kora középkor csöndes olvasási techni-
káját, amely spirituális célú, és viszonylag szűk szövegkorpusz minél mélyebb 
és alaposabb megértésére törekszik. A latin szövegek olvasása különösen az ír 
szerzeteseknek okozott nehézséget, hiszen egy anyanyelvüktől teljességgel ide-
gen nyelvi rendszert kellett elsajátítaniuk. Parkes ezzel hozza összefüggésbe 
egyrészt azt a szemléletet, amely a betűt már nem egy hang jelének, hanem köz-
vetlenül a gondolat a hanggal egyenértékű jelének tekinti, másrészt a szöveg 
prezentációjának új technikáit: a szavak különírását és a központozás rohamos 
fejlődését. Az idegen nyelvű szöveg mély spirituális megértésére törekvő olva-
sónak szüksége volt ezekre az értelmező segédletekre. Nekünk, akik enélkiil 
már alig tudunk szöveget elképzelni, fontos tudatosítanunk, hogy bizony ezek 
az eszközök egy előzetes, más által elvégzett megértés alapján irányítják az ér-
telmezést. Hamesse viszont a skolasztikus olvasás világába kalauzol, amely már 
nem a szöveg minél teljesebb megértésében érdekelt, hanem egy már meglevő 
gondolatrendszer számára keres a szövegből tekintélyérveket. Ezért egyrészt 
megszűnik a teljes szövegek olvasása, és helyette kivonatokat, kompendiumo-
kat, florilégiumokat olvasnak, másrészt kialakul a paratextusok új rendszere, il-
letve a szöveg bekezdésekre tagolása, a fontosnak ítélt bekezdések kiemelése, 
amelyek szintén preformálják a megértést, de elsősorban a szövegbeli tájékozó-
dást, a keresett idézet könnyebb megtalálását hivatottak elősegíteni. 

Igen érdekes Robert Bonfii tanulmánya, Az olvasás a középkori nyugat-euró-
pai zsidó közösségekben, amely a zsidóság sajátos olvasási szokásainak bemuta-
tásával tudatosíthatja a keresztény olvasási szokások sajátosságait is. A csak a te-
kintélyükre támaszkodó zsidó vezetők nem tudták olyan mértékben korlátozni 
az olvasást, mint a keresztények, hiszen döntéseiket, tilalmaikat legfeljebb a ke-
resztény hatalommal kollaborálva lettek volna képesek szankcionálni. Ehhez já-
rult az olvasás és tanulás mint vallásos rítus parancsa, amely a középkori zsidó 
olvasást különösen intenzívvé tette. Ez az olvasás azonban nem irányulhatott a 
külső profán térre, hanem a belső szakrális tér rituális, jórészt kollektív olvasása 
maradt. 

Szintén nagyon fontos Anthony Grafton írása, A humanista olvasás, amely fő-
ként azt mutatja be, hogy az elvileg az antik szövegeket közvetlenül, azaz nem 
a középkori értelmezési és kommentárhagyományon át olvasni kívánó huma-
nizmus valójában milyen közvetítők segítségével juthatott el a szövegig. Egy-
részt a cartolaióк, a reneszánsz könyvkereskedők tevékenységét méltatja, akik 
a kéziratok újszerű prezentálása során már sok olyan lényeges újítást bevezet-
tek, amit általában a könyvnyomtatással szokás asszociálni, és a könyvek mo-
dern piacát is megteremtették. Grafton azt elemzi, hogy ezek a könyvkiadási 
technikák hogyan befolyásolták az olvasók ízlését és olvasásmódját. Ugyanilyen 
súllyal szerepel azonban a tanulmányban a humanizmus iskolai értelmezési ha-
gyománya is, amely az antik szövegben számtalan apró problémát lát, és a meg-
értéshez a problémamagyarázatok sorozatán át kívánja eljuttatni a tanítványt, a 
megértést pedig egyetemes, morális üzenet felfogásának tekinti. 
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Jean-Frangois Gilmont A reformáció és az olvasás kapcsán jó pár közkeletű 
vélekedést cáfol vagy pontosít. Némi kezdeti lelkesedés után a reformátorok is 
igyekeztek korlátozni az olvasást, mert egyáltalán nem találták kívánatosnak, 
hogy ki-ki önálló olvasás és szövegértelmezés útján fedezze fel az igazságot, mi-
vel a tapasztalat szerint az ilyesmi sok különféle igazság felfedezését ered-
ményezte. A reformáció olyan megerősítő jellegű olvasást támogatott, amely a 
Bibliát autorizált kommentárok segítségével olvassa, és ezen kívül csak katekiz-
musokat és liturgikus szövegeket ajánlott, mert az olvasás céljának a keresztény 
tanítás megszilárdítását, a már eleve meglevő igazság megerősítését tekintette. 

Dominique Julia és Roger Chartier szövegei nem túl érdekesek, mert igen ke-
véssé foglalkoznak az olvasás- és értelmezésmódokkal, hanem szinte kizárólag 
azt tárgyalják: milyen típusú szövegeket hozott létre az ellenreformáció, illetve 
milyen típusú szövegeket kínáltak a reneszánsztól a klasszicizmusig terjedő kor-
szak népi olvasóinak. 

Reinhard Wittmann kérdőjelet tett tanulmánya címébe: Az olvasás forradal-
ma a 18. században? Bevezetésképpen eleve kétségessé teszi azt a közkeletű 
narrációt, amely a 18. században forradalmi változást lát, átmenetet a kevés szö-
veg intenzív olvasásából az extenzív olvasási módokba. (Egyébként aki az egész 
kötetet olvassa, az már korábban is találkozott például a humanizmus extenzív 
olvasásmódjával.) Wittmann bemutatja, milyen alacsony is volt a korabeli né-
pesség írástudó részének aránya, és ezzel eleve relativizálja mindazt, amit a to-
vábbiakban a olvasásdühről, a könyv- és újságkiadás volumenének ugrásszerű 
változásáról, az olvasótársaságok és kölcsönkönyvtárak számának hallatlan 
növekedéséről el kell mondania. 

Martin Lyons is szinte kizárólag azzal foglalkozik, mit olvastak A 19. század 
új olvasói: nők, gyermekek, munkások, illetve hogy a könyvkiadók milyen 
könyvekkel látták el ezeket az új piacokat. Ez alól csak az önművelő munkás ab-
szolút értelemben meglehetősen ritka tüneménye jelent kivételt; minthogy ezek 
az autodidakták néha megírták élettörténetüket, róluk viszonylag pontosan le-
het tudni, hogyan olvastak. Ez az olvasás igen érdekes, mert egyrészt válogatás 
nélküli, extenzív olvasás, tehát nem igazán vesz tudomást a fennálló kánonok-
ról, másrészt pedig célja a műveltség megszerzése, tanulás, elsajátítás. A memo-
rizálásnak igen nagy szerep jut, ami nagyon intenzív kapcsolatot eredményez-
het a szöveggel, mégsem találjuk nyomát - legalábbis a tanulmányban - az 
applikatív mozzanatnak. Érdekes az a feszültség is, amely az analfabétizmus fel-
számolására törekvő aufkléristák és munkásvezetők célkitűzései és a valóban 
olvasni kezdő munkástömegek olvasási szokásai között keletkezett: a népneve-
lők az olvasás révén felvilágosodott, politikailag tájékozott és öntudatos munká-
sokra vágytak, a munkások ellenben csak és kizárólag szórakoztató jellegű ki-
adványokat voltak hajlandók olvasni. Sajnálatos, hogy az oralitás továbbéléséről 
is csak az alsóbb néprétegek kapcsán ejt néhány szót, vagyis az analfabétáknak 
felolvasott újságokról és alkalmi kiadványokról, holott a 19. századi nagyregény 
befogadásában köztudottan a felolvasás játszott központi szerepet. 
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Armando Petrucci végül afféle kitekintést ad: hogyan ér véget az olvasás 
története a nyugati világban, amikor is a globalizáció révén a nyugati világ elkü-
löníthetősége szűnik meg, és hagyományos olvasási kánonja az egyik lehető-
ségként illeszkedik be számos más kánon közé, felszabadítva az egyéni kreati-
vitás - az olvasásban szerinte addig elnyomott - energiáit. 

Mivel egy francia könyv magyar kiadásáról van szó, fontos értékelnünk a kiadó 
és a fordító teljesítményét is. A fordítót bőven van miért bírálni, de számos ment-
séget is találhatunk a számára. Arra azonban, amit ezzel a könyvvel a kiadó csi-
nált (vagy nem csinált), arra nincs mentség. Amíg a fordítókat annyira kevéssé 
fizetik meg, amennyire ma Magyarországon szokás, addig csak összecsapott 
munkát lehet várni tőlük. Nagyon fontos tehát, hogy a fordításokat azután ala-
posan ellenőrizzék. Még a kritikák sem szokták feltüntetni a kontrollfordítók ne-
vét, pedig a lelkiismeretes ellenőrzés elengedhetetlen lenne, és erre talán némi-
képp ösztönözhetne, ha a kontrollfordító a felelősségben is osztozna, ha a 
kedvezőtlen vagy kedvező kritikai visszhang őt is érintené, hiszen ő volt az, aki 
garanciát vállalt, hogy az adott fordítás az adott formában jó lesz. Itt a kötetben 
is csak egy „lektort" találunk, amiből számomra nem derül ki egyértelműen, 
hogy a lektor mit is csinált. Tárgyi szempontból vizsgálta felül a szöveget (ami 
az eredeti lektorálását jelentené)? Összevetette a fordítást az eredetivel? Vagy 
csak a magyar nyelvhelyesség szempontjából nézte át a szöveget? Az utóbbit 
valakinek mindenképpen el kellett volna végeznie. Kiadói szerkesztésnek sem 
találjuk nyomát - sem a kolofonban, sem a kötet egészében. 

A görög szavak magyar átírásának kétféle rendszere létezik, melyeket az egy-
szerűség kedvéért nevezhetünk tudományos és népszerű átírásnak, bár haszná-
latuk között nem a tudományosság kritériuma, hanem inkább az egyéni prefe-
renciák jelölik ki a határt. Mindkét átírási rendszer elfogadható, az azonban 
mégiscsak abszurdum, hogy egy könyvön, de akár egy soron belül is össze-visz-
sza keveredjen a kettő. A 13- oldalon például ez áll: „a Phaidroshan Szókratész" 
- a kétféle átírás egymást követő szavakban; mellesleg Platón dialógusának cí-
me ugyanebben a bekezdésben szerepel egyszer Phaidroszként is, és szintén 
ebben a bekezdésben található a rejtélyes plémmeleoumenosz szó, amelyben a 
mindkét átírásban elképzelhetetlen ou betűkapcsolat talán a francia átírás emlé-
két őrzi, ha nem egyszerű nyomdahiba. Az átírás egységesítése azonban nem 
csak a görög szavaknál maradt el, bár ott a legfeltűnőbb.2 

A jegyzetapparátus egységesítése egyértelműen kiadói feladat - lett volna. 
Minthogy ma Magyarországon a hivatkozások módja szinte kiadványonként vál-
tozik, aligha kívánhatunk többet, mint hogy legalább egy könyvön belül egysé-
ges legyen. Jóllehet az ebben a könyvben alkalmazott eljárás, hogy minden 

2 Például a 179. oldalon Mishna, a 185-iken Misna, a 186-ikon Megillot, az adott szövegrészhez csa-
tolt lábjegyzetben meghilloth szerepel. De a szerkesztés hiányosságaira az is jellemző, hogy a 106. olda-
lon négy soron belül szerepel exegézisés egzegézis. 
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címet, tehát mind a tanulmány, mind a tanulmánykötet, illetve a folyóirat címét 
kurziválják, és a kettő közé in szócskát illesztenek, szerintem önmagában is za-
varó, de még ezt sem sikerült következetesen megvalósítani: az in nagyon sok-
szor kimaradt, és az eseteknek becslésem szerint majdnem a felében (főleg az 
első fejezetekben) kurzívra sikeredett, ami teljességgel eltünteti a különbséget a 
két adat között. Nekem szokatlannak tűnik, hogy a folyóiratoknál az évfolyam 
sorszáma az évszám után következzen egy / jellel elválasztva, mint például 
„Philologus 1 9 2 7 / 8 2 , 9 4 - 1 0 9 " ( 7 0 . ) . Mindegy, meg lehetne szokni, csakhogy mi 
van akkor, ha egy folyóirat új folyamára hivatkozunk? Az n. s. rövidítésnek nyil-
ván a / után kellene kerülnie. Nos, ez a megoldás nem jutott eszébe senkinek, 
ehelyett ilyesmiket találunk: „Studi italiani di filologia classica n. s. 1 9 8 2 / 6 3 , 

2 1 6 - 2 1 8 " ( 9 4 . ) . Talán ennek az abszurditása vezetett oda, hogy a könyvben las-
san feltünedezzenek az ilyenek is: „Revue frangaise d'histoire de livre n. s. 16 
( 1 9 7 7 ) , 5 8 5 " , vagy ugyanazon az oldalon két sorral lejjebb: „Atene e Roma n. s. 
I I I ( 1 9 2 2 ) , 2 0 5 — 2 0 7 " ( 9 6 . ) . Ez a zárójeles megoldás a könyv dereka táján akkor is 
elkezd tért hódítani, amikor nem új sorozatokra hivatkoznak. Talán ennyi is 
elég, hogy érzékeltesse azt a teljes zűrzavart, amely a lábjegyzetekben uralko-
dik, anélkül, hogy az önmagukban nem túl érdekes hibák és következetlensé-
gek tucatjaira kitérnénk.3 

Még valamiről azonban érdemes szót ejteni, ami már átvezet a fordító kritiká-
jához is. Nyilvánvaló, hogy a nyelvtudás önmagában kevés lehet, a fordítónak 
valamelyest értenie kell ahhoz is, amiről az adott szöveg szól. Márpedig ez a 
könyv túl nagy területet fog át ahhoz, hogy a fordító mindenhez érthessen. Ki 
róná fel, hogy az olvasástörténeti kézikönyv fordítója „Stanley Fish kifejezésével 
élve" „interpretációs közösségekről" beszél az irodalomelméleti szövegekben 
megszokott értelmező vagy értelmezői közösségek helyett ( 1 0 - 1 1 . ) ? Rengeteg 
hibához vezetett azonban a fordító teljes járatlansága az ókori kultúra minden 
területén. A jegyzetapparátussal kezdve: a görög szövegek címére nem keve-
sebb mint háromféleképpen hivatkozik: latinul - (PLUTARCHOS: Vita Solonis 2 0 . 4 

[ 6 9 . o., 2 9 . j.]; P INDAROSZ: Olympica, 1 0 . 1 [ 6 9 . o., 2 3 . j.])-, görögül - (PLUTARKHOS: 

Szolón 2 9 [ 7 0 . o., 5 3 . jJ; PiNDAROSZ: Olümpiadesz, 1 0 . 1 - 3 [ 7 0 . o., 6 9 - j-D, amely 
csoporton belül persze további alcsoportokat jelent a szavak kétféle átírása (lásd 
például a 70. oldal 66. és 68. jegyzetét) - és magyarul. Mint Pindarosz esetéből 
látjuk, akár egyazon szöveg egyazon helyére is lehet kétféleképpen hivatkozni, 
és itt külön jó, hogy a második előfordulásnál a főszöveg mint „a már említett 
helyre" utal a 10. Olümpiai óda kezdősoraira. Egyébként mindhárom hivat-
kozási mód szokásos, és akár ötvözni is lehetne őket, ha például a magyar mű-
fordításban könnyen hozzáférhető művek címe magyarul, a többi latinul szere-

3 Néhány típus: hol van keresztnév, hol csak az első betűje; a könyvek kiadója néhol szerepel, több-
nyire nem; A tanulmánykötetek szerkesztői hol A cím után szerepelnek: szerk. Xv, hol A cím előtt: XY 
(szerk.):. Érdemes összehasonlítani a 130. oldal 5. és 6. jegyzetét, melyek ugyanarra a szövegre hivatkoz-
nak igen érdekes eltérésekkel. Kevésbé invenciózus szerkesztők beérték volna talán egy i. m. rövidítés-
sel. Végezetül két gyöngyszem: „Lásd fentebb, ... és ... old." [sic!] (69. o., 35. j.); valamint ez az egyszerre 
enigmatikus és reveláló lábjegyzet: „Lásd erről a jelen tanulmányt" (199. o., 99. j.). 
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peine. Ez a teljes zűrzavar azonban semmiképpen sem védhető.4 Az átírás bo-
nyodalmaihoz tartozik, hogy görög szavakban az e és é betűk (az e, illetve az r\ 
megfelelői) gyakran összekeverednek. Mindezt azonban még - igaz, ilyen tö-
megben rendkívül zavaró - apróságnak is tarthatnánk. 

A könyv olvasója nyilván csodálkozik azt látva, hogy az uticai Cato halálának 
leírását Plutarkhosz az idősebb Cato életrajzába illesztette (94. o., 8. j.). Termé-
szetesen nem tette, csak valamiért a 8. jegyzetbe is átszivárgott Cato Minor 
helyett a 2. jegyzetben szereplő Cato Maior életrajzának címe, ami nem fordul-
hatott volna elő, ha a fordító tudja, hogy az uticai Cato nem az előző bekezdé-
sekben szereplő idősebb Catóval azonos. Azon is eltűnődhet az olvasó, ki lehet 
az „a sztagiroszi filozófus", aki annyira fontos volt a skolasztikus egyetemi okta-
tásban (124.). Nos, ez Arisztotelész kellene, hogy legyen, aki azonban 
Sztageirában született. Róla egyébként azt is megtudjuk, hogy filozófiája „gyak-
ran obskurus"; a magyar obskúrus (A magyar nyelv értelmező szótára szerint 
rosszalló mellékértelmű: „zavaros fejű, kuszált gondolkodású személy" vagy az 
ilyen személyre jellemző megnyilatkozás) a közös latin eredet ellenére sem azo-
nos a francia obscur (homályos, nehezen érthető) szóval.5 

A tulajdonnevekkel amúgy is sok baj van, mert a francia alakok alapján a for-
dító képtelen a szavak magyarul használatos eredeti alakját kikövetkeztetni. Mit 
láthatott Gellius Brindisi kikötőjében (87.)? Az ő korában azt még Brundi-
siumnak hívták. Milyen város Herculanum (74.)? Herculaneum. Honnan szárma-
zik „az eginai idegen" (46.)? Nyilván Aigináról. De hogy ne csak ókori példákat 
hozzunk, melyeknek se szeri se száma: „Franciaországban, Németországban és 
Lorraine-ben" - olvassuk a 136. oldalon. Ha a magyar olvasó nem tudja, hol van 
Lorraine, akkor elárulhatjuk, magyarul Lotharingiaként szoktuk emlegetni. Talán 
politikailag korrektebb meghagyni franciául, de akkor miért fordítjuk le a 
France és Allemagne (vagy inkább Deutschland?) szavakat? Vagy végső soron 
bármelyik szót?6 Ugyanezért lesz Szaúd-Arábiából Szaudi-Arábia, és igazi rejt-
vényként működik a következő felsorolás is: „Németországot, Itáliát, és a 17. tar-
tományt" (240.). Szerencsére a könyv következő oldala segít a megfejtésben: 
„Franciaországban, Itáliában és a Tizenhét Tartományban"; ha nem Európa 
tizenhetedik tartományát keressük, hanem egy tizenhét tartományból álló terü-
letet, akkor némi gondolkodással már arra is rájöhetünk, hogy ez csak az a te-
rület lehet, amelyet magyarul általában Németalföldként szoktunk emlegetni. 
A csúcspont azonban kétségtelenül az, amikor Euripidész Hippolütoszában 
Thészeusz felesége, Hippoltitosz szerelmes mostohaanyja nem Phaidra, hanem 

4 Egyébként arra is akad példa, hogy a könyv latin szövegre görög címmel hivatkozik: a 72. oldalon 
Livius Andronicus Odyssiája (latin alak) mint Odysseia (görög szó tudományos átírása) szerepel. 

5 A 191. oldalon a bibliai szöveg lesz obskurus. 
6 Ebbe az irányba egyébként a fordító tett bizonyos tapogatódzó lépéseket, amikor inger helyett azt 

írta stimulus í56.), bonyolult vagy kifinomult helyett, hogy szofisztikáit (85., 155.), tevékenység helyett, 
hogy aktivitás (ami egyébként mást jelent: 149.), ihletet merített helyett azt, hogy inspirálódon (295.). 
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Phaidrosz lesz (57. és 64.). A fordító a francia Phedre szót (mellesleg Racine 
híres tragédiájának címe is) Platón dialógusának - számára ismerősebb - cím-
szereplőjeként azonosította. Ehhez hasonló módon lesz Josephus Scaligerből, a 
jeles humanistából Scaligerus (219.). 

A könyv magyar szövege egyébként egyáltalán nem rossz, bár jónak sem 
mondanám. Én a magam részéről úgy tartom, hogy a való szót (mint a főnév jel-
zőként való alárendelésének eszközét) az esetek döntő többségében puszta lus-
taságból szokták használni. Némi gondolkodással majd mindig lehetne találni 
elegánsabb megoldást. Nos, ebben a könyvben hemzseg a való. A 184. oldalon 
például nem kevesebb, mint nyolcszor fordul elő, a legszebb példa azonban a 
13. oldalról való: „a néma olvasásnak az ókori Görögországban való feltalálá-
sától". 

Egy csokorra valót azonban idézzünk az igazán sikerületlen megfogalmazá-
sok közül: „a hagyományos olvasásnak erős versenytársa akadt a képek szemé-
lyében" (35.), „ez a szabadság [...] meghatározott pályán mozgott" (40.), „a két-
értelmű problémákat" (127.), „a pápák [...] mentesültek az eredeti művek teljes 
olvasása alól, akár mert idejük, akár mert kedvük nem volt hozzá" (127.), „vizuá-
lis látvány" (139-), „szövegközi központozás" (139-), „e kémkedés napfényre de-
riilésével" (176.), „összeomlásnak indult" (177.), „tipikus hibákat véti" (192.), 
„a zsinagógai épitő jellegű olvasmányok" (193.: ez természetesen az épületes 
olvasmányok körülírása), „levonta a következményeket" (242.), „a vallásos dis-
kurzus legalapjának" (26l.), „számos bizonyítékot mobilizáltak" (317.) stb. 

Ezek még csak stiláris problémák. Lássunk néhány hamisítatlan butaságot is. 
Minthogy a magyarországi könyvtárakban nem található meg a francia eredeti, 
nem tudom megmondani, hogy a következő hibákért a szerzők vagy a fordító a 
felelős. Epiphaniosz állítólag ezt mondja Bizáncról: „Mely jelek tanúskodnak 
majd az idők beteljesedéséről, s miként múlik el városunk, az új Jeruzsálem?" 
(23.) Nos, nem kell különösebben jártasnak lenni a keresztény kultúrában, hogy 
tudjuk, az új Jeruzsálem nem Bizánc, és amikor az idők betelnek, akkor az új 
Jeruzsálem nem elmúlik, hanem eljön. Itt megkíséreltem a görög eredetit fel-
lapozni, de a megadott helyen egészen más szerző egészen más szövege talál-
ható. A 186. oldalon „a nyugati keresztény civilizációtól mégoly távol eső 
keresztény közösségekről" olvasunk, amelyek a nyugatiakat megelőzve készí-
tettek nyomtatott kettubahokat, azaz zsidó házassági szerződéseket. Poggio 
állítólag „faex mundinak, »a világ ürülékének« nevezte a hivatásos írnokokat 
(lehetséges, hogy csak a fordító által rosszul megválasztott kötőszó és szórend 
miatt, mert a gondolat logikája szerint Poggio talán inkább az új, nem humanis-
ta írásmódokat titulálta így7). A faex egyáltalán nem jelent ürüléket, hanem üle-
déket, seprőt, esetleg söpredéket. Végül egy gyöngyszem: „A szerzők pontosan 

7 Ebben azért vagyok ilyen bizonytalan, mert Poggio kijelentése visszakereshetetlen: a vonatkozó láb-
jegyzet öt modern tanulmányt ad meg forrásként. 
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tudták, hogy milyen fizikai formátum teremt piacot és toboroz szerzőket írásaik 
számára." (207.) 

Mint mondtuk, a fordítónak vannak mentségei. Az eddig említetteken túl még 
az is fontos lehet, hogy a könyvben szereplő tanulmányok egy része már eleve 
fordítás: angol, olasz, német szövegeket fordítottak franciára, és ezt a szöveget 
fordították most tovább magyarra. Ebből nyilván sok torzulás következett, az 
ilyesmi bizony nem könnyíti meg a fordító dolgát. Mindazonáltal újra leszögez-
hetjük: a tárgyi ismeretek hiánya, a felületes munka, a kapkodó kidolgozás 
olyan eredménnyel járt, amelyet csak alapos kiadói kontrollal lehetett volna né-
miképp ellensúlyozni. 
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GYERMEKIRODALOM? 

- Komáromi Gabriella (szerk.): Gyermekirodalom. Helikon, Budapest, 1999- -

A kötet fejezeteit összességében tizenegy szerző, legjelentősebb részében azon-
ban mindössze kettő írta: Komáromi Gabriella és Borbély Sándor, akik mind fő-
iskolai tanári tevékenységük, mind pedig a gyermekirodalommal foglalkozó 
könyveik bizonysága szerint a téma legavatottabb ismerői. 

A könyv egyszerre kíván kézikönyv lenni, azaz a területről a lehető legtöbb 
ismeretet összefoglalni és rendszerezve közreadni, ugyanakkor tankönyvként és 
érdekes olvasmányként szolgálni. 

A könyv előszava elméleti alapozást kíván nyújtani. Mi a gyermekirodalom? 
- kérdezi a rím. A kérdést már sokszor, sok helyen feltették, kiegészítve azzal: 
mennyiben tekinthető ez a terület az irodalom-egész részének, és mi indokolja, 
hogy foglalkozzunk vele? (Sokat mondó például Lengyel Balázs cikkének címe: 
Emancipáljuk-e a gyermekirodalmat?l Folyóiratviták is foglalkoztak vele: említ-
hetjük a Jelenkor-vitát 1965-ból.2) Az előszó szerzője, Komáromi Gabriella is 
megfogalmazta már a maga definícióját, például az Elfelejtett irodalom című mű-
vében,3 amelyet azután mások is átvettek tőle.4) A definiálás véleményem sze-
rint nem csupán elméletileg indokolt, hanem valamiféle önigazolási kényszert 
látok benne. Mintha bélyeg volna azok homlokán, akik komolyan szeretnének 
a gyermekek irodalmáról szólni. Hogy az elméleti megalapozás (önigazolás) e 
könyvben hogyan is sikerült, arról hamarosan részletesebben is szólunk. 

Az előszó után három nagy rész következik, egyenként hét, öt és nyolc feje-
zettel. Az első két rész történeti szempontú osztást jelent, hiszen „klasszikus", 
majd „modern" gyermekirodalom a címe. Mindhárom rész műfajonként osztó-
dik fejezetekre: vers, mese, rövid prózai műfajok, regény, ifjúsági regény, képes-
könyv és képregény, ismeretterjesztő gyermekkönyv. A harmadik rész nyolc 

1 LENGYEL Balázs: Közelképek. Bp., 1 9 7 9 . 
2 Vita az ifjúsági irodalomról. Móra, Bp., 1968. 
i „Az irodalom szépséges fája mellett a gyermekirodalom nem csenevész bokor vagy ép facsemete. 

A gyermekirodalom az irodalom fájának olyan ágain található, amelyeket a gyerek elér. Néha mászni is 
hajlandó. Némelykor biztatjuk is erre, sőt a létrát is a fa törzséhez támasztjuk." KOMÁROMI Gabriella: 
Elfelejtett irodalom. Móra, Bp., 1990. 

4 KOMÁROMY Sándor: Költők és művek a XX. század magyar gyermeklírájában. Eötvös József 
Könyvkiadó, Bp., 1998. 
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fejezetét nyolc különböző szerző írta. Elsősorban gyakorlati-pedagógiai megkö-
zelítésű: a gyermek-olvasóközönség helyzetével, nevelésével foglalkozik, vala-
mint a gyermekirodalmat csak érintő kérdésekkel: a gyermeksajtóval, az illuszt-
rációval és a filmfeldolgozásokkal. 

Mi a gyermekirodalom? 

- kérdezi tehát Komáromi Gabriella a könyv előszavában, és ennek a kérdésnek 
irodalomelméleti érdekessége is lehet. 

A szóhasználat kérdésében először azt kívánja tisztázni, kinek az irodalma a 
gyermekirodalom. Ennek során olyan általánosító pszichologizálásba kevere-
dik, amely megkérdőjelezi szándéka komolyságát. Ilyen közhelyekkel jellemzi 
a 11-14 éves gyermeket: „A pattanások, a küzdelmek, az én-szerkezet megrop-
panásának ideje ez." A kisfejezet végére eljut ahhoz a „döbbenetes" felfedezés-
hez, hogy a gyermekirodalom olvasója: gyermek. 

A fogalom-magyarázatban a szerző leszögezi: „A korszerű felfogás szerint a 
gyermek- és ifjúsági irodalom - irodalom." Elutasítja ezzel azt a felfogást, ame-
lyik a gyermekirodalmat mint alkalmazott irodalmat határozza meg, amely sze-
rint a gyermekirodalom „szövegvilágának felismerhető struktúrái és elkülöníthe-
tő tematikai motívumai vannak". A szerző szerint: „Ez a felfogás konzervatív, de 
nem igazságtartalmak nélküli. A gyermekeknek és a kamaszoknak szánt iroda-
lomban valóban bőven akad olyasmi, amit az alkalmazott irodalom címkéjével 
láthatunk el." A szerző ezzel kimondatlanul ugyan, de kettévágja a gyermekiro-
dalmat: irodalmi értékű és alkalmazott irodalmi értékű művek csoportjára. 
A mindennapi szóhasználatban ezt valóban gyakran megtesszük, de ezzel az el-
méleti körülhatárolás egyik oldalát negligáltuk. Érdemes lenne ugyanis megvizs-
gálni és leírni egyfelől, hogy miféle „struktúrák és tematikus motívumok" van-
nak az alkalmazott irodalomnak tekinthető gyermekirodalomban, hogyan 
alakulnak ki és változnak tradíciói, hatnak-e ezek és hogyan a gyermekirodalom 
„irodalmibb" vonulatára. (Olyan kiváló versben látom ennek jelét, mint Weöres 
Sándor Biztatója.) Másfelől viszont ez a definíció szükségessé teszi, hogy az el-
méletalkotó irodalom-definíciót is adjon, s ezzel már igen messze kanyarodtunk 
a kitűzött céltól. A szerző nem is kerüli ki a feladatot, s a következőképpen fog-
lal állást: 

„A gyermekirodalom fogalmának értelmezését a korszerű felfogás jegyében 
kíséreljük meg. A fogalom nem értelmezhető másként mint a befogadó felől. 
A gyermekirodalmi műfajoknak nincs külön poétikai sajátosságuk. [...] Csak a 
címzettje (költői szándékkal vagy szándék nélkül) a gyerek. A gyermekirodalmi 
mű sem más, mint a valóság komplex modellje. Emberi élmények rögzítése, tá-
rolása és továbbsugárzása az irodalom eszköznyelvének segítéségével. (Lásd 
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell.) Az irodalom kommu-
nikációs folyamat. Ha a műalkotás és gyerek között létrejön a kommunikáció, 
akkor az ő könyvükről van szó. Ha a mű nem a címzettek kezébe kerül, akkor 
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beáll a kommunikációs zűrzavar. Se átélés, se beleélés, se befogadás. Nekünk 
felnőtteknek kell latolgatnunk, hogy a gyerek-olvasó tud-e azonosulni a hőssel, 
el tud-e igazodni a mű világában, ki tudja-e tölteni a mű úgynevezett üres he-
lyeit. [...] Annak a bizonyos kommunikációnak a korosztályra kell jellemzőnek 
lenni. A jellemzők állandóan változnak. Egy mai áltagos tízéves gyerek ugyanis 
fejlettebb értelmű, differenciáltabb érdeklődésű, mint a száz évvel vagy akár 
harminc évvel ezelőtti." 

Ezek a mondatok részben tényleg olyan felfogásra vallanak, amelyre „a maga 
nemében első", új kézikönyvhöz szükség lenne. Csakhogy tele vannak ellent-
mondással, és a könyv egésze sem igazolja az ígért felfogást! A hang Jákob 
hangja, de a kar Ézsaué. A divatos irodalomelmélet szókészlete utat talált a tá-
gabb tudományos nyelvbe, de vajon ugyanazt érti-e a szerző műalkotás és be-
fogadó kommunikációján, elvárás-horizonton (lásd 278.), stb.? Mert lám: előbb 
leszögezi, hogy a befogadó felől fogja a fogalmat értelmezni, s mindjárt hozzá-
teszi, hogy a mű címzettje a gyerek. Ha címzettet feltételezünk, akkor már nem 
a befogadó felől értelmezünk. Mit jelent a szándék nélküli címzett? Az idézett 
mondatokban tehát a szerző nyilvánvalóan a genetikus vagy alkotói megközelí-
tés korszerűtlenségével kínlódik. Az utolsó mondat pedig egyenesen bántó! Én 
legalábbis nem merem magamat és kortársaimat „fejlettebb értelműnek" (milyen 
végcél tekintetében fejlettebb?) mondani, mint az előttünk járókét. 

Aztán: ha leszögeztük, hogy az a gyermekirodalmi alkotás, amelyben létrejön 
a kommunikáció, akkor miért hangsúlyozzuk a felnőtt kiválogató szerepét? Az 
előválogatás kizár jó pár olyan művet, amely elvileg a „gyermek tulajdonává vál-
hat". A válogatás pedig valamilyen elvet feltételez: a gyermekirodalomnak az 
előbbihez hasonlóan nehéz másik irányú elhatárolását: ezúttal az irodalmi érté-
kű műveken belül kívánja megkülönböztetni a gyermekit. Nos, ha a szerzőnek 
van ilyen elhatárolási elve, akkor azt kellene megvallani, és nem nagy korszerű-
séggel a befogadóra hivatkozni. Ha a befogadóra hivatkozunk, akkor talán sta-
tisztikai módszerekkel lehetne eljutni a gyermekirodalmi alkotások körülhatáro-
lásához - ez viszont nem túl reménykeltő. 

A műalkotás—gyermek kommunikációja elvében ott érzem Németh László 
szellemét: 

J ó volna most a kis pengős Petőfijükből összeállítani az ujjnyomok, szamár-
fülek és egyéb oldalmegdolgozások alapján, hogy melyik Petőfi-versen hagyták 
ők a legtöbb nyomot, s melyikek őbenniik, ami körülbelül egyet jelent. Érdekes 
lista. Egy okos kiadó felhasználhatná: »Gyermekek Petőfije; szerkesztette két 
Petőfi-olvasó kislány.« [...] Az ember klasszikusok olvasására születik, egy ép 
gyereklélek sokkal közelebb ül a költészet nagy forrásához, mint egy közép-
iskolával denaturált felnőtt. Igenis, össze lehetne állítani remekművekből egy 
olyan könyvtárat, hogy a gyermek azokon jusson el a serdülésig. A rossz tan-

3 NÉMETH László: Költők a gyerekszobában. In uó: Lányaim. Bp., 1 9 6 2 . 3 2 . (Kiemelés tőlem.) 
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könyveknek és a kiadóknak a hazugsága, hogy a gyermekek és a nagy költők 
közé egy gyermekirodalmat kell tolni, amely a művészethez akar kalauzolni, de 
valójában örökre elkalauzol tőle. "5 

A szerző nyilván egyetért Németh László felfogásával abban, hogy a gyermek-
től ne tartsuk távol a klasszikusokat, ugyanakkor a kiemelt utolsó mondattal 
aligha! Hiszen a gyermekirodalom létét mégsem teheti kockára! Ellene mond 
Németh Lászlónak a „címzés" oda nem illő fogalmával is. E szóval feladja kor-
szerűnek mondott felfogását - ami nem lenne baj, sőt megnyitná az utat a sajá-
tosságok pontos megragadásához, csak tisztába kéne jönni ezzel a „korszerűt-
lenséggel", és be kéne vallani. 

Oda lyukadtunk ki tehát, hogy annak, aki bátorkodik különválogatni a gyer-
mekirodalmi remekműveket az irodalom egészén belül, az felismerni vél sajá-
tosságokat, amelyek alapján ezt teszi. S lám Komáromi Gabriella is, miután ki-
jelentette, hogy „nincs külön poétikai sajátosságuk", utána „a befogadó 
szempontjából" leírja, melyek azok: poétikai, esztétikai, pedagógiai, világképi, 
morális szempontból. (Hasonló jellemzési kísérletet tesz a könyvben a gyermek-
vers kapcsán Borbély Sándor: A jó gyermekvers kritériumai, majd Rigó Béla: 
A gyermekvers és felnőtt-költészet határai.) De sikerül-e ilyenekkel a szükséges 
és elégséges feltételeket megadni? 

Poétikai-esztétikai jellemzőként állapítja meg, hogy a gyermekvers vers 
ugyan, de jellemző vonása, hogy csaknem mindig epiko-lírai, azaz van benne 
egy lélegzetnyi történetdarabka. Ellenpéldánk volna számtalan. Megállapítja, 
hogy pedagógiai elvek is befolyásolják a gyermek- és ifjúsági irodalom alkotó-
ját. (De hiszen az alkotó szándékát eddig figyelmen kívül hagytuk!) Kerüli az 
alantast, az öncélúi?) agresszivitást stb. „Bármennyire is őszinte a gyerekvilág-
hoz, védelmezni és oltalmazni is akarja. „Nos, ez igaz - mégpedig arra a gyer-
mekirodalomra, amelyet fentebb alkalmazottnak, azaz szándékolt gyermekiro-
dalomnak tekintett. Azonban a gyermekek által birtokba vett irodalom egészére 
ezt nem garantálhatjuk. Németh László lányai Macbethet skandálva nem oltal-
mazódtak meg a valóságtól. 

A legizgalmasabb szempont lehetne a gyermek világképéhez való igazodás. 
Mit ír erről a szerző-szerkesztő? „A gyermekirodalom jellemzője az is, hogy iga-
zodik a befogadó világképéhez. A kisgyermek világképe mágikus, animisztikus. 
Kettős tudatával ideális befogadója a mesének. A mese tulajdonképpen a gyer-
mek szemével nézett világ. Az ifjúsági regények valósága pedig olyan egyszerű, 
mint a romantikáé. A Jó és Gonosz világa. Megjegyezzük a felnőtteknek szóló 
népszerű műfajok, a lektűr világa sem bonyolultabb ennél." Nos, itt aztán min-
den össze van hordva, ami közhely a gyermekvilágról elmondható, a vége még-
is az, hogy a gyermek még csak az ócskaságra érett! Pedig ez az a pont, ahol 
talán mód nyílna a gyermekirodalom valóban létező sajátossaigának megfogal-
mazására. S itt a kritikus kénytelen megvallani saját álláspontját. 

A gyermekirodalom kétirányú elhatárolásának azt a felét, amely az alkalma-
zott és az irodalmi értékű művek között tesz különbséget, ezúttal reménytelen-
nek tartom. Annak, aki kézikönyv összeállítására vetemedik, nyilván a lehető 
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legtöbb gyermekek kezébe kerülő könyvet tárgyalnia kell. (A tanítójelöltek tan-
könyvében már nem íeltétlenül.) Ily módon vállalnia kell annak bélyegét is, 
hogy az irodalmi kánonból kiszorult művekről szól, hogy - horribile dictu - a 
közízlés szerint „a gyermekirodalomba lesüllyedt" művekkel foglalkozik. A köz-
ízlés tehát értékítéletet alkot: amit a gyermekének mondanak, azt a felnőtt több-
nyire enyhe pírral forgatja. De kell ezzel törődnie az irodalom leírójáttak? Mert 
a pedagógia és az irodalmi intézményrendszer szempontjából igenis látom értel-
mét (s ezt a szerző sem zárja ki), hogy a gyermekirodalom fogalmát megőrizzük, 
és tanulságos lehet a műcsoport vizsgálata műfajtörténeti szempontból is, mert 
„szövegvilágának felismerhető struktúráiban és elkülöníthető tematikai motívu-
maiban" az irodalom egészére hat. 

A másik irányú elhatárolást: hogy az irodalmon belül a felnőtt és gyermekiro-
dalom határát igyekszünk meghúzni, azt értelmetlennek tartom, hiszen nem 
általánositható, hogy mi lesz befogadható a gyermek számára. Sokkal izgalma-
sabbnak találnám, ha sikerülne körülírni azokat a műveket, amelyek világké-
pükben s azzal összefüggően megformálásukban gyermekiek. Nem az alkotó 
szándéka szerint, nem a gyermekek hitelesítése által, hanem amelyekben a gyer-
meki mint önálló entitás megmutatkozik. A gyermeki fogalmát Mérei Ferenctől 
kölcsönzőm, ahogyan azt Tamás Attila Weöres-monográfiájában összefoglalta: 

a gyermekit, mint a világ megélésének viszonylag sablonmentes módját a mi 
korunk kezdte ismerni és becsülni. Felismertük azt, hogy a gyermek élményvi-
lága a valóság érvényes feldolgozása, elfogadtuk az öntörvényű gyermeki létet 
mint a látványnak egyik lehetőségét, mint az esztétikumnak egyik forrását. Gyer-
mekinek nevezhetnénk a sztereotip szemléleti tényezőktől és kifejezési sablo-
noktól való nagyobb fokú függetlenséget, beleértve a fogalmi-logikai szabályo-
zottságtól való nagyobb mérvű függetlenedést is, egyfajta szemléletbeli 
elkötelezetlenséget. "6 

Megítélésem szerint egy valóban korszerű gyermekirodalom-kézikönyvnek a 
gyermeki irodalom kézikönyvének kellene lennie. Nem törődve azzal, hogy a 
mű a valóságban eljut-e, s hogyan jut el a gyermek olvasóhoz, neki alkották-e, 
sőt hogy talán szerzője is éppen gyermek. (Helyesen állapítja meg e könyv is, 
hogy „Felnőttverset írt tizenötévesen a megdöbbentően zseniális kamasz 
Weöres Sándor, tizenhét évesen az árvaságtól koraérett József Attila és még né-
hány fiatalon indult kivétel". Aki költésre adja magát, az már kifelé kacsint, és mi 
sem áll távolabb a gyermeki spontaneitástól, mint ez.) 

Nézetem szerint a gyermekirodalom kézikönyvének két nagy része kellene, 
hogy legyen: a gyermekirodalomnak mint alkalmazott irodalomnak a leírása, 
„szövegvilágának struktúrái, tematikai motívumai", műfajai és tradíciói. Elisme-
rem, hogy ily módon egy kalap alá veszünk konzervatív szóval értékes és érték-
telen műveket, ám viszonylag egzakt módon leírhatjuk azt az irodalmat, amelyet 

6 TAMÁS Attila: Weöres Sándor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978. 134-147. 
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általában a gyermek használ, vagy amelyet a pedagógia neki szán. A másik irány 
közvetlenebbül irodalmi: az irodalom gyermeki világképű csoportja. Azt lenne 
jó megragadni, hogy a világról alkotott naiv, kategóriákat nélkülöző gyermeki 
tudás milyen esztétikai-poétikai sajátosságokban mutatkozik meg. Hogyan függ 
össze a gyermeki világkép és a gyermeki műalkotás játékossága. 

De térjünk vissza a kézikönyvhöz: az elméleti alapvetés, a sajátosságok felü-
letes számbavétele után az elméletinek szánt bevezető nagyon is gyakorlatias 
irányába fordul. A gyermekirodalom forrásainak, rétegeinek osztályzásával már 
nyilvánvalóan messze kanyarodtunk attól, hogy „Ha a műalkotás és a gyerek kö-
zött létrejön a kommunikáció,... stb" - lásd fentebb. Rétegei tehát 1) gyerme-
keknek írt szövegek, 2) népi eredetű szövegek, 3) lesüllyedt szövegek, 4) gyer-
mekek által írt szövegek. Érdekes lenne ezt továbbgondolni. Eredetét tekintve 
ilyen sokféle műben mégis mi a közös, amiért a gyermek számára egyaránt el-
érhetővé vált? Azok a fentebb ki nem fejtett sajátosságok hiányoznak itt. 

Végül a gyermekkönyv-kultúra mint merőben irodalomon kívüli jelenség lesz 
a bevezető tárgya. De itt is van egy-két árulkodó mondat: „A gyerekkönyv már 
csak aszerint is háromféle, hogy kié valójában. Mert van ál-gyerekkönyv és van 
valódi. Meg olyan is, amin a gyerek és a felnőtt békésen osztozik. Ezt nevezzük 
duplafedelűnek. Az ilyen könyveket a gyerek élvezi, a felnőtt érti, a tulajdonjo-
gon nincs mit vitatkozni." Ez a kétfedelű különösen jól rávilágít arra, hogy a be-
vezető elméleti tételeit az író valójában nem tette magáévá. Szabad ilyet leírni a 
legelején ígértek után? S szabad így lebecsülni a gyermeket? De jobb ha Németh 
László szól helyettem: 

„Értették? Hadd utasítsam vissza ezt az értelmetlen kérdést, amely ha valahol, 
hát a költők és gyermekek viszonyában nincs helyén. Érti-e a gyerek a világot? 
S benne él. Értjük-e mi? S benne élünk. A remekmű is: világ, ki mondhatja, hogy 
az utolsó fátylat is s levonta róla - hogy egészen érti. Ők is értették és nem ér-
tették; belekerültek, s titokzatos maradt. Értették a meséjét, itták a hangulatát, s 
maradtak borzongásaik és kérdéseik. [...] Ami a költészetben nem egyéni ta-
pasztalatokból szerzett érzelem, hanem nagy, kozmikus állapot, arra a gyerek 
éppen olyan érett, mint a mesére."7 

Bár most csak az előszóban mutattuk ki az irodalomelméleti megalapozás in-
gatagságát, mindez a könyv egészéről is megállapítható. Hadd idézzek a máso-
dik rész bevezetőjéből, ahol a szerző a modernség fogalmát tisztázza: 

„Az egy időben született művek valójában nem mindig egyidejűek. Az iroda-
lom telis-teli van az időgörbék játékával. Néha utólag csodálkozunk, hogy mi 
minden egy évjáratú. Csillagtávolban lehetnek egymástól. Az igazi kortársaink 
csak azok a művek, amelyek rólunk szólnak, nekünk szólnak, hanghordozásuk 
a koré." 

7 NÉMETH László: i. m. 28. 
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Nos, természetesen bármely kor műveit értelmezhetjük rólunk és nekünk 
szólónak - időbeli különbözőségünket soha nem felejtve. Ha viszont ezt a jelen-
séget egyidejűségnek nevezzük, az alkotókat kortársaknak mondjuk, azzal a 
modernséget éppen hogy nem magyaráztuk, hanem inkább összezavartuk. 
(Hadd említsem, hogy a modern szó etimológiájában Komáromi téved: ebben 
nem a modus, a 'mérték' van, hanem a hodieruus, azaz 'mai' jelentésű latin szó. 
A modern stílusirányzat elnevezéseként tehát valóban fából vaskarika, hiszen -
és ebben egyetértek vele - tulajdonképpen csak viszonylatban értelmezhető. 
Ám a modernre ma már vissza is tekinthetünk, azaz eredeti jelentése elhomályo-
sult, és körülírható világképi, valamint stílusjellemzői vannak.) Ha valamilyen 
okból „félévszázados jelenkorunk" (idézet a szerzőtől) kezdetén éles határt hú-
zunk, s ezért külön részben tárgyaljuk, akkor az indokláshoz jobb a kisfejezet 
második felében álló világképi és stiláris jellemzőkre, s az azok alapján alkotott 
irodalomtörténeti felfogásra hivatkozni. 

„Kérem szépen, ezt meg kell tanulni?" 

Ez a könyv „betölti a tankönyv szerepkörét is. Elsősorban a pedagógus- és 
könyvtárosképzés számára készült." Hát vizsgáljuk meg a könyvet ilyen szem-
mel is. Mik az elvárásaink? Közölhet véleményeket, értékítéleteket, értelmezési 
kísérleteket, de sohasem dogmatikus módon. Jeleznie kell, ha szubjektív szem-
pontokat alkalmaz. E könyvben az értékítéletek az óriási tényanyagközlés miatt 
egy-egy jelzőre szorítkoznak („magas szintű, zseniális, formai bravúr, legtiin-
dökletesebb"). Ez a vállveregetősdi persze nehezen elkerülhető. Csak az elem-
zés igazolhatná, de arra nincs hely. Jelző nélkül viszont szétesik a szöveg. A ma-
ximum féloldalas értelmezési kísérletek nyilvánvalóan vagy kifejtetlenek, vagy 
felületesek maradnak. Ezek legmerészebbje talán az, amely az Arany Lacinak-
hoz kapcsolódik, de hogy itt nem fejti ki a vélt szexuális szimbolikát, azt pusz-
tán az illemtudás nem magyarázhatja. Pár szavas utalásával, kacsintásával mond 
is valamit, meg nem is. (Én azt hiszem megértettem, de nem vagyok benne biz-
tos. Vagy: „az rossz, aki rosszra gondol?") Ez se lenne baj, de aki tankönyvként 
akarja használni, az mit kezdjen vele? Tanulja meg? 

A könyv szerkesztője minden fejezet elejére összegyűjti az azt követő szöveg 
kulcsszavait. Talán azért, hogy a kiemelések révén tankönyvszerűbb, praktiku-
sabb legyen. Vannak azonban olyan részek, ahol hat cím hat oldal, s van, ahol 
negyven oldal csak öt. Hogy miért? Merthogy e fejezet vicces alcímeit nem mer-
te kiemelni a szerkesztő. (Korszakalkotó tehenek stb.) Pedagógiai, tankönyvi 
szempontból tehát a módszer következetlen és ezért haszontalan. 

A konkrét tévedések, bakik két „szép" példája: „Csak én tudok versemnek hő-
se lenni" (39-); Biblia pauperum - Regények bibliája.8 (254.) 

8 Az észrevételért köszönet TARBAY Edének. 
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Hadd szóljunk a lábjegyzetekről: bőségesen maradtak megmagyarázatlan 
szavak (például: animisztikus, elvárás-horizont), másokat feleslegesen magya-
ráz (sci-fi, poétika), a szerzőnek azonban nyilván van arról tapasztalata, mit ért 
és mit nem ért egy érettségizett pedagógusjelölt. 

A kézikönyv „Epilógus" cím alatt forrásainak ajánló bibliográfiáját közli, nem 
pontokba szedve, hanem szövegszerűen. Csak utolsó bekezdésével válik való-
ban epilógussá. Irodalomjegyzék általában a fejezetek végén van, de nem mind-
egyiknél, olykor pedig alfejezet után is. Máskor a szövegbe ágyazva, zárójelben 
van pontos irodalmi hivatkozás. (Lásd mindjárt az előszó első oldalán, majd két 
oldallal később.) Ezeket viszont nem hozza a fejezet végén. Máskor hivatkozik 
egy szerzőre, aki aztán mégsem szerepel az irodalomjegyzékben (például 
Szentkuty-Drescher a 13. oldalon; ugyanez a szerző viszont szerepel a követke-
ző fejezet végén). Mások több fejezet végén is szerepelnek (Bruno Bettelheim). 
Összefoglalóan azt kell megállapítani, hogy a kézikönyv irodalomkezelése 
szakszerűtlen, zavaros, az elvégzett nagy bibliográfiai munkához képest a szer-
kesztetlenség miatt az olvasó kevés hasznát látja. 

A Kérdések, Feladatok szerepe is nyilván az, hogy a kézikönyv tankönyvként 
is alkalmazható legyen, azaz a fejezet tartalmának összegzésére, átismétlésére 
késztessen. Ennek azonban ellentmond a szöveg stílusa, társalgó nyelvezete. 
Miközben sugallja, hogy ez nem megtanulandó, a végén mégis számon kéri. 
Már ahol, persze, mert ilyen kérdezősdi csak elszórtan van a könyvben. A kér-
dések nagyon különbözőek: többségük zárt, reproduktív kérdés. A feladatok a 
könyv vége felé egyre érdekesebbek és jobbak, a III. rész gyakorlatias tartalmá-
nak megfelelően. A kreativitást kívánó kérdések, például példagyűjtők egy 
tankönyvben, inkább a fejezet elé illenek, hogy az olvasó ugyan még megfor-
málatlanul, de maga fedezze fel a téma elméletét. A végére esetleg a vélemény-
formálásra ösztönző nyílt kérdések valók. Mindazonáltal a kérdések, feladatok 
léte a könyvben nagyon problematikus. Leleplezi azt, hogy a könyv nem tudja 
(tudom, nem is akarja) eldönteni: micsoda valójában. Nos, ha ez, mint hátlapján 
olvassuk, valóban a magyar gyermekirodalom a maga nemében első összefog-
laló kézikönyve, reprezentatív, teljességre törekvő, enciklopédikus alapmű, se-
gédkönyv, akkor ezek itt nagyon idétlenek. A tanítóképzés számára vagy kivo-
natos változatát ajánlom, vagy az első két rész teljes elhagyását azzal, hogy a 
lexikális ismereteket a képző intézmény előírása, szempontjai szerint a hallgató 
maga gyűjtse össze egy továbbra is nagyon hiányzó reprezentatív, teljességre 
törekvő, enciklopédikus alapműből, segédkönyvből. 
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Tanulmány 

Pomogáts Béla 

AZ IRODALOM MINT INTÉZMÉNY 

- Irodalmi életünk az elmúlt évtizedben -

Történelem vagy irodalom1? című (1960-as) tanulmányában Roland Barthes a követ-
kezőket írja az irodalom vizsgálatának előfeltevéseiről: „Végső soron az irodalom-
nak két előfeltevése van: az egyik történeti, amennyiben az irodalom intézmény; 
a másik pszichológiai, amennyiben alkotás. Tehát tanulmányozásához két külön-
böző tárgyú és módszerű szaktudomány szükséges. Az első esetben a tárgy az iro-
dalmi intézmény, a módszer pedig a történelmi módszer, az adott időpont szín-
vonalának megfelelően. A második esetben a tárgy az irodalmi alkotás, a módszer 
pedig a pszichológiai vizsgálat."1 A most következő fejtegetések a magyar iroda-
lom intézményi arculatáról próbálnak képet adni, pontosabban arról, hogy ez az 
intézményi rend milyen módon változott meg a mögöttünk lévő évtizedben: az 
1989-1990-es politikai, társadalmi és gazdasági átalakulások következtében. 

Az irodalom intézményi arculatának vizsgálata során elsősorban az irodalom 
társadalmi elhelyezkedését (ezzel összefüggésben autonómiájának érvényesülését 
és identitásának megváltozását), az irodalmi nyilvánosság (a folyóiratok, a könyv-
kiadás) helyzetét, az irodalom szervezeti életét (mindenekelőtt a Magyar írószö-
vetséget), a magyarországi és a határokon túl élő magyar irodalmak viszonyát, vé-
gül az irodalmi „diplomácia" mára kialakult lehetőségeit szeretném figyelemmel 
kísérni. Abban az előfeltevésben, hogy egy tízesztendős periódusban többc-kevés-
bé már felismerhetőkké váltak a korábbi - az ideológiai hegemóniára és a poli-
tikai monopóliumra épülő - művelődéspolitikai rendszert meghaladó pluralista 
irodalmi kultúra főbb karakterjegyei, és annak tudatában, hogy éppen most: egy 
évtizeddel a történelmi átalakulások után, az irodalom önismerete igényli is a lét-
rejött új intézményi helyzet vizsgálatát.2 

1 „Történelem vagy irodalom." (Ford. FODOR István.) In Roland BARTHES: Válogatott írások. Európa Ki-
adó, Bp., 1 9 7 6 . 1 3 6 . 

2 Az utóbbi időszak két fontos megnyilatkozása egy-egy írótalálkozón elhangzott előadás: M O N O S -

TORI Imre: Irodalmi problémák - írás és olvasás. Vitaindító szempontok a kilencvenes évek magyar iro-
dalmi világának értelmezéséhez. (Előadás a Magyar írószövetség által szervezett írótalálkozón, Keszt-
helyen 2 0 0 0 . június 7-én.) Kortárs 2 0 0 0 . 9 . 7 3 - 8 1 . , VERES András: Rendszerváltás az irodalmi életben. 
(Előadás a Debreceni Irodalmi Napokon, 2 0 0 0 . november 9-én.) Alföld 2 0 0 1 . 2 . 3 2 - 4 6 . 
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A magyar irodalom identitása és autonómiája 

A nyolcvanas évek végén megbukott pártállami rendszer utolsó évtizede az iroda-
lom és a szellem szabadságharcának hősies időszaka volt. Azóta ez a küzdelem 
történelmi sikerrel járt, és a kemény gazdasági kényszerekkel együtt valósággal 
kierőszakolta a történelmi jelentőségű politikai változásokat. Az irodalom és a 
kultúra visszaszerezte hosszú évtizedeken keresztül nélkülözött autonómiáját, 
ideológiai és politikai korlátok ma nem akadályozzák a művészi alkotást. (Korlá-
tok persze ma is léteznek, ezekről a későbbiekben lesz szó!) Az irodalom autonó-
miájának a visszaszerzése ugyanakkor erőteljesen veti fel azt a hagyományos kér-
dést vagy dilemmát, hogy tudniillik az irodalomnak a megváltozott körülmények 
között vállalnia kell-e a maga hagyományos közéleti küldetését és feladatait, és 
egyáltalán van-e és kell-e „átjárás" a politikai és a művészeti szféra között. Más 
szóval, az íróknak a politikában, a közéletben, a publicisztikában is vagy csupán 
a szépirodalmi alkotó munkában kell-e feladatokat, küldetést vállalniok. Mindez 
már a kilencvenes évek elején bizonytalan közérzetet okozott, minthogy a magyar 
irodalmi élet korábban: a diktatúra évtizedeiben természetes módon vállalta a 
nemzeti és társadalmi értékek képviseletét, tehát igazából politikai (közéleti) fel-
adatokat (is) ellátott. 

Az iménti kérdésfelvetés, szeretném hangsúlyozni, nem új, tekintettel arra, 
hogy irodalmunk, a többi közép- és kelet-európai irodalomhoz hasonlóan, szinte 
mindig arra kényszerült, hogy a nemzet sorskérdéseiben állást foglaljon, éspedig 
nemcsak művészetként: esztétikai és erkölcsi értékek létrehozása által, hanem 
közvetlenül a politika színpadán. A közéleti és politikai szerepvállalással egyide-
jűleg azonban megfogalmazódott olyan igény is, amelynek értelmében az írónak 
nem a néptribun vagy a barikádharcos szerepet kell betöltenie, inkább az alkotás 
belső körében kell dolgoznia, érvényes esztétikai és erkölcsi értékeket kell létre-
hoznia, minthogy ezek az értékek minden politikai fellépésnél és szerepvállalás-
nál eredményesebben szolgálják a nemzet mentális épségének és szellemi önazo-
nosságának védelmét. 

Nem szeretném különösebben kiélezni az úgynevezett „politizáló" és az úgy-
nevezett „értékteremtő" irodalom polémiáját, illetve ellentétét, ez az ellentét 
ugyanis, véleményem szerint igazából nem is létezik. Csak megállapítanám, hogy 
ezek a polémiák a jelenben is élnek, legalábbis a különféle írói táborok, illetve a 
politikai pártok „holdudvarában" elhelyezkedő írástudók között tapasztalható 
csatározások erre vallanak. Bőven vannak írók, akik boldogan vonulnak vissza az 
alkotómunka belső körébe, és akadnak politikai erők, tulajdonképpen mind-
egyik oldalon, amelyek szívesen terelnék el az irodalom képviselőit a politikai 
döntéshozó mechanizmusok közeléből, továbbá a közvélemény befolyásolásának 
eszközeitől. Az irodalom közéleti szerepvállalása körül folyó vitákat mindeneset-
re erősen befolyásolja az a tény, hogy a nyolcvanas évek végétől rohamos tempó-
ban épült ki a bosszú évtizedeken keresztül elfojtott magyar politikai kultúra, és 
ez az irodalmat kétségtelenül tehermentesítette a korábban kényszerűen elvállalt 
és elvégzett közvetlen politikai szerepvállalástól. 
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Az irodalom politikai szerepvállalása a jelen körülmények között szinte feles-
legessé vált, elvégre, ha az országgyűlés a jogállamiság és a politikai pluralizmus 
elvének megfelelően működik, nincs szükség arra, hogy az írószövetség köz-
gyűlései, miként erre beszédes példákat adtak 1981-ben és 1986-ban, kvázi-
parlamentként tevékenykedjenek. Valóban, az irodalmi élet szereplőinek szinte 
általános meggyőződésévé vált, hogy az irodalom vonuljon vissza az alkotói lét 
jól megérdemelt csendjébe, és a hivatott politikusoknak engedje át a közügyeket. 
(Más kérdés, hogy az új magyar politikai elit tagjait mennyire lehet elhivatott 
és felkészült politikusoknak tekinteni!) Legfeljebb néhány parlamenti vagy kor-
mányzati szerepet (is) vállaló író ragaszkodik továbbra is a korábbi erősen poli-
tikai jellegű fellépéshez, ők azonban már inkább politikusok, mint írástudók, 
és közéleti szereplésük során mintha lemondtak volna arról a türelmes és nyitott 
magatartásról, arról az árnyalt fogalmazásról, amely együtt jár az írói léttel. 

Más kérdés, hogy éppen az alkotás, a nyilvánosság szabadságának beköszöntése 
hozta magával az irodalom létezési formáinak anyagi ellehetetlenülését: az írói 
megélhetés, a folyóirat-szerkesztés, a könyvkiadás, illetve az irodalmi élet társas és 
intézményes formáinak fenntartása ugyanis súlyos anyagi válságba került, és noha 
a kilencvenes években egyre-másra jöttek létre új folyóiratok és könyvkiadók, ezek 
fenntartása, folyamatos munkája rendkívül nehéz, és alkalmanként reménytelen-
nek tetsző küzdelmeket követel. Manapság valójában jóval nehezebb dolga, szűkö-
sebb anyagi mozgástere van a folyóirat-szerkesztőségeknek és a könyvkiadóknak (a 
jobbközép kormányzathoz közel álló műhelyeknek is!), mint egy-két évtizeddel ko-
rábban. A cenzúra megszüntetése, az írói szabadság helyreállítása egyfelől, és az 
irodalom intézményrendszerének permanens válsága másfelől - nos, ez is hozzájá-
rul az írótársadalom, az irodalmi élet belső bizonytalanságához és zavaraihoz. 

Időközben az is kiderült, hogy azokat a nézeteket, amelyek radikálisan eluta-
sították az irodalom, egyáltalán a kultúra közéleti szerepvállalását, még nem iga-
zolták a társadalmi és politikai tapasztalatok. Talán még nem tartunk ott, hogy az 
írók békésen hazatérjenek műhelyeikbe, kikapcsolják a rádiót, és pusztán az al-
kotómunkával foglalkozzanak. A magyar közélet, a rendszerváltozást követő év-
tizedben is, számos olyan eseményt és jelenséget produkált, amelyet maguk az 
írók sem hagyhattak figyelmen kívül. A politikában eluralkodó ellenségeskedés, 
a mindennapossá vált korrupció, a fellépő ideológiai és politikai szélsőségek, a 
közvélemény manipulálására törekvő politikai erők rendre arra késztetik a szel-
lem emberét, hogy - igaz, nem a próféták vagy a barikádharcosok módjára - szá-
mot vessen velük, megítélje őket, és ha kell, szembeforduljon velük. 

Az irodalom és a kultúra alighanem ismét a magyar (független) értelmiség 
közéleti helytállásának és intellektuális stratégiájának a része lett, vagy részének 
kell lennie. Bizonyára nem véletlenül szaporodtak el a kultúra autonómiáját szű-
kítő kormányzati intézkedések vagy a szélsőséges politikai provokációk ellen fel-
lépő írói tiltakozások. Aláíróik szinte mindig ugyanazok, mint a nyolcvanas évek 
értelmiségi memorandumaié, tanulságos volna a tízegynéhány évvel korábbi és a 
mostani névsorok összehasonlítása. Ez is arra vall, hogy az irodalom, a szellem 
emberei indítva érzik magukat arra, hogy megint fellépjenek a közélet küzdel-
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meiben, valójában ugyanazokkal az eszközökkel, amelyek a nyolcvanas években 
- a kulturális diktatúra ellen vívott átfogó harcok idején - egyszer már beváltak, 
és sikert szereztek. Természetesen a diktatórikus és a demokratikus korszakokban 
kezdeményezett tiltakozó akciók körülményei és eredményessége igen nagy mér-
tékben térnek el egymástól. A pártállami korszakban kezdeményezett tiltakozá-
soknak szinte mindig volt némi személyes kockázata, időnként pedig volt ered-
ménye, a jelenlegi tiltakozó akciók sohasem kockázatosak, de szinte mindig 
eredménytelenek: a politikai hatalom, a maga feltétlen legitimitásának Lúlzottan 
is magabiztos tudatában általában értelmiségi okvetetlenkedéseknek tekinti, s 
mint ilyeneket kezeli a civil-társadalmi kezdeményezéseket és tiltakozásokat. 

Következésképp óvatosabb volnék annak megállapításában, hogy az irodalom 
most már, hogy visszaszerezte autonómiáját, nyugodtan elhelyezkedhet az alkotó-
munka benső köreiben. Az irodalom, a kultúra embereit éppen a birtokba vett 
autonómia kötelezi arra, hogy a közélet porondján is fellépjenek minden olyan tö-
rekvés ellen, amely az ország békéjét és fejlődését, a szabadság teljesebb kibonta-
koztatását, a magyar kultúra értékeinek széleskörű nyilvánosságát veszélyezteti. 
Nemcsak idehaza, hanem a szomszédságban tapasztalható veszélyekkel szemben, 
tehát az ellen az erőszak és gyűlölködés ellen is, amely a kárpát-medencei magyar 
kisebbségiekre nézve jelent fenyegetést. A szomszéd országok magyar kisebbségi 
kultúrái ugyanis korántsem élnek annak az autonómiának a birtokában, amely kü-
lönben egy demokratikus berendezkedés természetszerű követelménye és feltétele. 

Mindez nem jelenti azt, hogy az irodalmi életnek megint a közélet hangos fóru-
mává kell válnia, és az íróembernek okvetlenül közéleti harcossá kellene lennie. Az 
irodalomnak akkor is van közéleti szerepe és jelentősége, ha maguk az írók egyéb-
ként távol maradnak a politikai küzdelemtől, és nem kívánnak részt venni a külön-
böző pártok és mozgalmak életében vagy éppen a szellemi élet önvédő harcaiban. 
Az irodalomnak ekkor is megvan a maga közvetettebb közéleti szerepe, ilyen módon 
lesz a nemzeti és az európai kultúra értékeinek védelmezője, egy virtuális erkölcsi 
kódex szószólója és fenntartója. Az irodalomnak ez az erkölcsi jellegű közösségi 
szerepvállalása nélkülözhetetlen abban, hogy a különféle diktatórikus berendezke-
dések nyomása alatt megsérült vagy megroppant erkölcsi és szellemi értékek a mai 
elvadult politikai élet kényszerűségei és időnként méltatlan értelmiség-ellenes ref-
lexei közepette, ezek ellenére széles körben hatékony történelmi erőt jelentsenek. 
Az irodalom akkor is a demokratikus politikai kultúra felépítését szolgálja, ha szi-
gorúan megmarad a maga szakmai-művészeti keretei között. 

A magyar irodalom köztársasága 

A huszadik század magyar irodalmának többközpontúsága történelmi tény: olyan 
állapot, amelyet a közép- és kelet-európai és a nemzeti történelem e századi ala-
kulása hozott létre. Ez a megosztottság és többközpontúság ugyanakkor nem je-
lentheti, hogy el kellene fogadnunk a magyar irodalom további „különfejlődé-
sét", és le kellene mondanunk irodalmunk lényegi egységének elvéről. Ezt az 
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elvet követték gyakorlati tevékenységük során a szomszédos országok magyar iro-
dalmai is, igaz, arra általában nem volt lehetőségük, hogy egyértelműen kinyil-
vánítsák az irodalmi egységnek ezt a meggyőződését. A magyar kisebbségi irodal-
mak, de a nyugati magyar irodalom műhelyei is, hacsak törekvéseiket nem 
korlátozta külső erő, mindig is igyekeztek szoros közösségben dolgozni az „anya-
ország" irodalmával. Ennek igazolására mind az erdélyi, mind a felvidéki, mind 
a délvidéki magyar írók tollából számos elvi megnyilatkozás idézhető. Erdély ma-
gyar írói több alkalommal is kinyilvánították elkötelezettségüket a magyar nem-
zeti irodalom lényegi egysége mellett, s midőn 1928-ban Ravasz László, aki kü-
lönben igen nagy megbecsülésnek örvendett az erdélyiek között, „irodalmi 
skizmával" vádolta a magára találó erdélyi irodalmat,3 az Erdélyi Helikon külön 
ankéton tett hitet a nemzeti irodalommal fenntartott szerves közösség mellett. 
Ennek során a kisebbségi irodalom vezető alkotó egyéniségei nyilvánították ki az 
erdélyi irodalom hűségét az „egyetemes" magyar irodalom iránt.4 

A magyar kisebbségi irodalmakat természetesen nemcsak elvi deklarációk fűz-
ték a nemzeti irodalom egészéhez, fejlődésüknek egész menete a lényegi közös-
ség mellett tanúskodott. A megfigyelések azt igazolják, hogy a nemzetiségi iro-
dalmak irányzatainak, mozgalmainak és poétikai változásainak története szinte 
párhuzamosan haladt a hazai irodalom eszme- és poétikatörténeti alakulásával. 
A húszas évek avantgárd áramlatai és újrealista törekvései éppúgy párhuzamosan 
jelentek meg a hazai és a nemzetiségi irodalomban, mint a harmincas évek népi 
törekvései, költői mitologizmusa és intellektualizmusa vagy „valóság-irodalmá-
nak" dokumentarista áramlata. Ugyanez elmondható az ötvenes évek újnépies 
költői törekvéseiről vagy a hetvenes és nyolcvanas évek avantgárd irányzatairól, 
nyelvkritikai módszeréről, szövegalkotó kísérleteiről. 

Irodalomtörténeti tény, hogy a szomszédos országokban élő magyar nemzeti-
ségi irodalmakat mindig sokkal több szál fűzte a nemzeti irodalom fejlődéséhez, 
mint a velük egy országban élő „többségi" nemzet irodalmához, annak ellenére, 
hogy szinte minden, főként román részről történtek kísérletek, hogy a kisebbsé-
gi irodalom fejlődéstörténetét a többség irodalmának történetébe ágyazzák bele. 
A többségi irodalommal kialakult kapcsolatok ennek ellenére jórész művelődés-
politikai jellegűek maradtak, és voltaképpen beilleszthetők a kelet-közép-európai 
irodalmak általánosabb fejlődéstörténeti hasonlóságainak keretei közé. A részei-
re bomlott magyar irodalom mindig is a nemzeti kultúra belső szolidaritásának 
és egységének mélyen átélt erkölcsi posztulátuma következtében jelölte ki helyét 
az európai irodalmak családjában, az európai irodalmi kultúrák között. 

A sohasem kívánt, mégis bekövetkezett széttagoltság következtében azonban a 
magyar irodalmi, mi több, a magyar nemzeti tudat szerkezetének is át kellett ala-
kulnia. Európában hagyományosan kétféle nemzetfogalom jött létre, az egyik a 

3 RAVASZ László: Irodalmi skizma. Könyvbarátok Lapja 1 9 2 8 . 1 0 5 - 1 0 7 . . 
4 Erdélyi írók a magyar irodalom egységéről. Erdélyi t leiikon 1928. 55-58., 146-151. BENEDF.K Elek, BF.RDE 
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francia felvilágosodás, a másik a német romantika szellemi műhelyében. A felvi-
lágosodás fdozófusai az „államnemzet", illetve a „politikai nemzet" ideológiáját 
hirdették meg, azaz az állampolgárság kritériumával határozták meg a nemzeti 
identitást, és egy erős központi hatalom által akartak a nyelvileg és etnikailag he-
terogén államalakulatokból egységes „nemzetállamot" és „politikai nemzetet" 
létrehozni. Terveiket „klasszikus" formában az erőteljesen, esetenként könyörte-
lenül központosító francia politika hajtotta végre: az a francia állam, amely a 18. 
század elején még lakosságának közel felében nem franciául beszélő etnikai cso-
portokból állt (bretonokból, occitánokból, provanszálokból), a 19. század végére 
már szinte csak a francia etnikumot ismerte (és ismerte el). 

A „politikai nemzet" koncepciójával szemben állt a német romantikus bölcse-
lők „kultúrnemzet" fogalma. Ez, már a német széttagoltság következtében is, azt 
hirdette, hogy valamely nemzet összefogó ereje nem a közös állam, hanem a kö-
zös nyelv, a közös etnikai és történelmi tudat, a közös kultúra és hagyomány. Ez 
a felfogás érvényesült több közép-európai ország vagy nemzet esetében, így a ti-
zenkilencedik századi lengyel irodalomban, amely a háromfelé szakított lengyel 
nemzet közös identitását a lengyel kultúrában találta meg. A tizenkilencedik szá-
zadban máskülönben is általános jelenségnek számított, hogy a nemzet fogalmát 
nem a körülhatárolt államterület vagy az intézményes állami szuverenitás, hanem 
a közös nyelv és kultúra határozta meg. Ebben az értelemben alkottak nemzetet 
az olaszok és a finnek is. 

Hasonló gondolkodást kívánt a magyarságnak a huszadik században létrejött 
helyzete: a magyar irodalmat ezért nem azonosíthatjuk Magyarország irodalmá-
val, és a magyar nemzetet sem határozhatjuk meg a magyar állampolgárok kö-
zösségeként. Már azért sem, mert ebbe a közösségbe más nemzetek - szerbek, 
horvátok, szlovákok, németek és románok - gyermekei is beletartoznak, ha vi-
szonylag kis számban is. 

A magyar irodalmat éppen ezért úgy kell definiálnunk, mint a magyar kultúr-
közösség irodalmát, akkor is, ha ezt a meghatározást még ma sem méltányolják 
határozott egyértelműséggel, és ismerik el teljes mértékben a szomszédos álla-
mokban érvényesülő kisebbségpolitikai ideológiák. A határokon túli magyar iro-
dalmakjelen helyzetét és lehetőségeit ugyanis ma is az szabja meg, hogy a több-
ségi nemzetek hatalmi intézményei milyen mértékben fogadják vagy tűrik el a 
magyar kultúrközösség eszméjét. Ebben a tekintetben, mint közismert, igen kü-
lönböző állásfoglalások (és politikai gyakorlatok) érvényesülnek. 

Mára mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a nemzetiségi irodalmakkal kap-
csolatos korábbi felfogásokat és reményeket - hasonlóan más közép- és kelet-
európai elképzelésekhez - semmiképpen sem igazolta a történelem. A nemzeti-
ség fogalma csupán üres szólam lehetett akkor, amidőn egy nemzeti 
kisebbségnek, mint az erdélyi, a felvidéki vagy a kárpátaljai magyarságnak sokan 
a kulturális leépülés, az identitástudat módszeres lerombolása és végül az erősza-
kolt beolvadás vagy éppen a teljes kiszolgáltatottság, egyáltalán a „másodrendű 
állampolgárság" sorsát szánták, és úgy is kezelték őket, mint az államban megtűrt 
„másodrendű" és fegyelmezésre szoruló polgárokat. 
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A „nemzetiségnek" az a fogalomköre, amelyet a közép- és kelet-európai hivata-
los jogi és társadalomtudományi gondolkodás kialakított - és amely valójában a 
szovjet nemzeti ideológiára épült - , tulajdonképpen használhatatlanná vált, kö-
vetkezésképp teljesen új elméletet kell kidolgozni, és ennek a kisebbségtudományi 
elméletnek csakis a nyugati demokráciák társadalomtudományi eredményei és ki-
sebbségpolitikai gyakorlata képezhetik az alapját. Igen jellemző, hogy az erdélyi 
magyar publicisztika ma már egyértelműen elutasítja a „nemzetiség" fogalmát, és 
inkább a „nemzeti kisebbség" fogalmával operál. Sőt azóta számosan elutasítják a 
„kisebbség" fogalmát is, mint amely eleve a hátrányos helyzet elfogadását jelenti, 
és helyette más terminust követelnek. Ilyen új fogalom azonban egyelőre nem jött 
létre, ezért pillanatnyilag a terminológiai zűrzavar állapotában vagyunk. 

A magyar irodalom - vállalt hagyományai, nemzeti tudata és esztétikai érték-
rendje értelmében - egységes szellemi entitás, ennek a szellemi entitásnak azonban 
több központja, mondhatnám így is, több történelmileg kialakult intézményrend-
szere van. A magyar nemzeti irodalom struktúrája ennek következtében sajátos iro-
dalmi „respublikára" hasonlít: ebben a „köztársaságban" a hazai irodalom mellett 
el nem hanyagolható szerepe van a romániai, a szlovákiai, a jugoszláviai, a kárpát-
aljai, ilierve a nyugat-európai és tengerentúli magyar irodalomnak. Ennek az iro-
dalmi „respublikának" az egység és a különbözés a lényegi tulajdonságai: egység az 
irodalom nyelvi, etnikai, történelmi és kulturális sajátosságaiban, különbözés társa-
dalmi feltételeiben, konkrét nemzetiségi és részirodalmi feladataiban. 

Mindez megváltoztatta a magyar kisebbségi irodalmak önismeretét és kötő-
désrendszerét: ennek az önismeretnek és kötődésrendszernek az újszerű megha-
tározását először az irodalmi életben közkeletű „kettős kötődés" elmélete próbál-
ta elvégezni. Közismert, hogy ez az elmélet a nemzetiségi irodalmak egyrészt 
etnikai, nyelvi és kulturális, másrészt állampolgári és társadalmi kötődését téte-
lezte, és ennek keretében egyaránt kifejezte a széttagolt magyar irodalmi kultúra 
egységének és különbözőségének tudatát. Természetesen ennek az elméletnek az 
értelmezését is alaposan átalakította a változó idő. Ma már egy „harmadik", ta-
lán mindennél fontosabb kötődésről is beszélünk, arról, hogy a kisebbségi irodal-
maknak elsősorban az erdélyi, a szlovákiai, a vajdasági és a kárpátaljai magyar-
ság etnikai és kulturális fennmaradását kell szolgálniok, és ezzel bizonyos regionális 
elkötelezettséget és érdeket kell kifejezniök. 

Erről beszélt Kányádi Sándor, midőn egy 1967-es bécsi előadásában a követke-
zőket állapította meg: „íme költészetünk személyleírása. Neve: romániai magyar 
költészet. Állampolgársága: román. Nemzetisége, nyelve, hagyományai: magyar. 
[...] Szülőanyja és dajkája: Erdély szellemi öröksége, az a szellem, amelynek védő-
szárnyai alatt addig is több komoly magyar, román és szász kulturális kezdeménye-
zés vált valóra, s hagyott századokra visszamenően emléket, értéket maga után."5 

A „kettős kötődés" elmélete által megjelölt állampolgári elkötelezettség is csak úgy 
lehet igazán érvényes és tartalmas, ha az egyenjogúságra, a személyi és közösségi 

5 Líránkról Bécsben. Korunk 1968. I. 68-73. 
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jogok érvényesülésére, illetve egy működő kulturális autonómiára támaszkodik. 
Máskülönben nem „kötődés" ez, hanem kiszolgáltatottság, amely a nemzetiségi 
irodalomnak nemcsak fejlődését, de puszta fennmaradását is lehetetlenné teszi. 

A „kettős" vagy éppen „hármas" kötődés elmélete bizonyára nem alakítja át 
radikális módon a szomszédos országokban kifejlődött magyar irodalmak „onto-
lógiai" lényegét, azaz nem zárja ki őket a magyar irodalomból, és nem helyezi át 
őket más nemzeti irodalmak kereteibe. Ha az irodalmat, a tanulmányunk első so-
raiban idézett francia irodalomfilozófushoz, Roland Barthes-hoz hasonlóan egy-
részt úgy tekintjük, mint intézményt, másrészt mint művet, illetve mint művek 
történeti és esztétikai rendszerét, a magyar nemzetiségi irodalmak irodalomtör-
téneti elhelyezése is kettős lehet: mint intézmény a maga különleges helyzetének 
megfelelően működik, autonómiára törekszik, s amilyen mértékben a nemzeti-
ség-politikai gyakorlat ezt lehetővé teszi, sajátos kulturális autonómiaként kíván 
beilleszkedni a kárpát-medencei országok irodalmának intézményes szerkezeté-
be; mint mű, pontosabban, mint művek esztétikai és történeti rendszerre viszont 
a magyar irodalom szerves részét alkotja. 

Meggyőződésem szerint nekünk most az egység gondolatát, a nemzeti és szel-
lemi összetartozás ügyét kell előtérbe állítanunk, már csak a Közép- és Kelet Euró-
pában végbement történelmi átalakulások következtében is, minthogy ezek az 
átalakulások közelebb hozták hozzánk a magyarság kulturális egységének helyreál-
lítását. Mindez megköveteli a kisebbségi létben, illetve a szétszórtságban élő ma-
gyar irodalmak intézményeinek közeledését: a folyóiratok, a könyvkiadók és az iro-
dalmi körök, egyesületek most már ne egymástól elszigetelten dolgozzanak. 

Ma már, a régiókban bekövetkezett változások után, nem érhetjük be nemzeti 
irodalmunk elvi és lényegi egységének deklarálásával, és valóban, a mögöttünk 
lévő évtized a magyar irodalom intézményi egységének helyreállítása terén is 
igen sok eredményt hozott. A magyarországi és a határokon túl működő folyó-
iratok és könyvkiadók mára valójában az „egyetemes" magyar irodalom műhe-
lyei lettek, és ugyanez mondható el az irodalmi élet szervezésében nagy szerepet 
játszó írószervezetekről (például a Magyar írószövetségről, amelynek tagsága 
egyharmad részben nem magyarországi írókból áll!), illetve a különféle Magyar-
országon és a szomszédos országokban rendezett konferenciákról, találkozókról 
is. Irodalmunk nemzeti egysége mára valójában intézményesült, és ez az intéz-
ményesült egység jótékonyan befolyásolhatja a nemzeti közösség belső szolidari-
tásának és identitásának további fejlődését is. 

A nyugati magyar irodalom hazatérése 

A nyugati magyar irodalom (az emigráció irodalma) egyszerre volt nyertese és 
vesztese az 1989-1990-es rendszerváltozásnak. Nyertese, mert a „tiltott" státusz-
ból egyszeriben a „támogatott" szellemi teljesítmények közé került, képviselői 
szabadon hazatérhettek, és letelepedhettek Magyarországon, az emigrációban 
született művek, beleértve a politikai irodalom, tehát a kommunista berendezke-
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dést bíráló vagy támadó irodalom műveit is, szabadon terjeszthetőkké váltak, sőt 
sok esetben új, most már magyarországi kiadásban kerültek a hazai olvasók elé, 
és természetesen maga a rendszerváltás is igazolta azokat az írókat, azokat a mű-
helyeket, amelyek évtizedeken keresztül az emigráció sok tekintetben mostoha 
körülményei között tartották fenn az írói szabadság, a polgári mentalitás eszmé-
nyeit, és minden ideológiai kötöttség nélkül tájékozódhattak a nyugati világ szel-
lemi, irodalmi áramlatai között. 

A nyugati magyar irodalmi élet képviselői közül igen sokan mindennek elle-
nére a rendszerváltozás egyik vesztesének érzik azt az irodalmi kultúrát, amelyet 
hosszú évtizedek áldozatos munkájával hoztak létre. Többen látták úgy, hogy a 
magyarországi irodalmi élet valójában nem integrálta vagy nem integrálta meg-
felelően a nyugati magyarok irodalmát. Borbándi Gyula 1996-ban megjelent 
Emigráció és Magyarország című összefoglalásában, amely a nyugati magyar emig-
ráció 1985 és 1995 közötti történetét - és ennek során a hazai beilleszkedés 
történetét - mérte fel, Czigány Lórántra hivatkozva adott képet a nyugatiak elé-
gedetlenségéről: „A fenti áttekintés - zárta le a nyugati magyar irodalom hazaté-
résének eseménytörténetét vázoló fejezetét - azt a benyomást keltheti, hogy a 
nyugati magyar írók beilleszkedése a hazai irodalmi intézményrendszerbe és a 
két irodalmi központ egyesülése megtörtént. Panasz legfeljebb azok részéről han-
gozhatnék el, akik ebből bármi oknál fogva kimaradtak. Altalános elégedettség a 
nyugatiak körében mindezek ellenére nem következett be. Egy évtized tapaszta-
latait összegezve Czigány Lóránt találóan állapította meg, hogy a nyugati magyar 
írónak ugyanolyan hiányérzete van a hazai fogadtatást illetően, mint amilyen a 
hazai közvéleményben régóta észlelhető a hazai irodalom nyugati recepciójával 
kapcsolatban. A nyugati magyar irodalomnak ugyanúgy nem sikerült »betörnie« 
a hazaiba, mint ahogyan a hazainak nem sikerült a nyugatiba. Mindketten a je-
lenlét hiányát érzik. A hazai magyar irodalom - Czigány szerint - nincs jelen a 
nyugati irodalmi tudatban. Ugyanúgy, mint ahogy a nyugati magyar író sincs je-
len a hazai irodalmi tudatban."6 

A nyugati világban élő magyar írók igen nagy hányada ma is kissé otthontalan-
nak érzi magát az óhazában és ennek szellemi életében. Mindennek számos oka 
van, és ezt az otthontalanságot természetesen nem lehet pusztán a magyarországi 
irodalmi élet „szűkkeblűségével" magyarázni. Az egykori emigráció hazatérése 
igen sok szociális, politikai és kulturális, ezek mellett pszichológiai kérdést vet fel, 
minthogy a nyugati magyar „töredék-társadalom" és a hazai társadalom össze 
nem egyeztethető szociális és kulturális szerkezetet mutat, és a reintegrációnak 
igen nagy kihívásokkal kell megküzdenie. Már csak annak következtében is, hogy 
az elmúlt évtizedek magyar emigrációjának minden korábbinál hosszabb ideig 
kellett a szülőhazától távol maradnia: 1849 után kevesebb mint két évtized, 1919 

6 BORBÁNDI Gyula: Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változások éveiben 1 9 8 5 - 1 9 9 5 . 

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel-Budapest, 1 9 9 6 . 2 5 8 . Vö. CZIGÁNY Lóránt, Magyar 
Nemzet 1992. aug. 21. 
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után pedig csupán két és fél évtized volt a kényszerű vagy önkéntes száműzetés 
időtartama, 1945, 1948 vagy 1956 után viszont legkevesebb három és fél évtized. 
Ennyi idő leforgása alatt a leginkább elszánt emigráns is elhelyezkedik a befoga-
dó társadalomban, a politikai emigráció egyszerűen értelmetlenné válik, és a tö-
meges hazatérésre nincsen sem szándék, sem lehetőség. Vagyis az emigráció igen 
nagy részénél egyszerűen „okafogyottá" vált a hazai befogadás és integráció. 

A nyugati világ magyarsága létszámát és intézményi erejét tekintve különben 
is radikálisan megfogyatkozott a kilencvenes évek során. Igaz, mondjuk ki nyíl-
tan, a nyugati, például az amerikai magyarság létszáma korábban sem volt olyan 
nagy, mint ahogy ezt szivárványos elképzeléseket tápláló statisztikusok állították. 
Több alkalommal is napvilágot láttak olyan kimutatások, amelyek szerint a Kár-
pát-medencén kívül, vagyis eleve szórványvidékeken összesen kétmillió hatszáz-
ezer magyar él, közülük közel kétmillió az észak-amerikai kontinensen. Ez így 
nyilvánvaló túlzás. Az amerikai magyarság két közismert és tekintélyes szemé-
lyisége: Nagy Károly egyetemi tanár és Papp László, Magyarok Világszövetsé-
gének korábbi nyugati régióelnöke néhány esztendeje megjelent felmérésükben 
egymillió hatszázezerre teszik a magyar származású amerikaiak számát, közülük 
azonban csak minden tizedik, nagyjából százötvenezer ember beszél otthon 
magyarul, a többit legfeljebb valamiféle többé-kevésbé homályos származástudat 
fűzi a magyarsághoz és ősei szülőföldjéhez.7 Nagyjából hasonlót állít Szabó 
A. Ferenc, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára, aki azt állapította meg, 
hogy az Egyesült Államokban mindössze 148 000, Kanadában 25 000, a nyugat-
európai országokban 65 000 és a teljes nyugati világban (ideértve Dél-Amerikát és 
Ausztráliát is) összesen mintegy 280 000 magyar él - ez a hosszú időn keresztül 
emlegetett számadatnak nincsen 15 százaléka sem.8 

A nyugati magyarság létszáma tehát jóval kisebb annál, mint amit vérmes po-
litikusok állítanak, ez a magyarság azonban még így is tekintélyes erőt, elsősor-
ban szellemi erőt képvisel, csakhogy ez az erő, személyes tapasztalataim szerint 
is, napról napra fogyatkozik. Egy etnikai, illetve kulturális közösség súlyát, befo-
lyását azonban természetesen nemcsak létszámán lehet mérni. A nyugati magyar-
ságnak a kilencvenes években is tekintélye és politikai-kulturális befolyása volt, 
különben a befogadó országok társadalmában is. A nyugati világban élő magya-
rok avagy magyar származásúak között imponáló számban találhatók tekintélyes 
politikusok (például az amerikai Georges Pataki és Tom Lantos, a francia Nicolas 
Sarkozy), gazdasági hatalmasságok, Nobel-díjas tudósok, egyetemi tanárok, sike-
res orvosok, mérnökök, közgazdászok, írók és így tovább. Okét mindenképpen el 
kellene érnie a magyarországi politikai és szellemi életnek avégett, hogy a nagy-
világban, mint önkéntes „diplomaták" képviseljék és védelmezzék a magyar ér-
dekeket, természetesen a Kárpát-medencében élő kisebbségi magyarok érdekeit 
is. Erre a „meg nem hatalmazott" diplomáciai tevékenységre különben korábban 

7 A magyar nyelv és kultúra megtartása az Amerikai Egyesült Államokban. Anyanyelvi Konferencia kiadá-
sa, Bp., 1998." 

8 Hiedelem a tizenötmillióról - Magyarok, magyar származásúak, magyarul beszélők. Népszabadság 1999. 
aug. 19. 
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is vállalkoztak, minthogy a Kádár-korszak évtizedeiben számos olyan nemzeti 
(egyetemes magyar, kisebbségi magyar) érdek létezett, amelyet egyedül az emig-
ráció szólaltatott meg a nagyvilág nyilvánossága előtt. 

A nyugati magyarság az emigráció hosszú évtizedei során igen sok szellemi ér-
téket halmozott fel, nagy kérdés, hogy ezeket az értékeket vajon integrálta-e a ha-
zai szellemi élet a rendszerváltozás után. Hadd hivatkozzam most csupán a nyu-
gati magyar irodalomra. Az egykori emigráció írói közül néhányan rangos 
kitüntetéseket kaptak: Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjat, Faludy György és 
Határ Győző Kossuth-díjat, Gombos Gyula és Borbándi Gyula Széchenyi-díjat, 
ugyanakkor igen sok olyan magyar író dolgozott a nyugati világban, mondjuk 
Cs. Szabó Lászlótól és Szabó Zoltántól kezdve Bakucz Józsefig és Domahidy And-
rásig, akit elkerült az az elismerés, amely idehaza viszonylag szerényebb szellemi 
teljesítményeknek is kijárt. 

Márai Sándornak méltán életműsorozata jelenik meg, és több irodalomtörténe-
ti munka is foglalkozott munkásságával, ugyanakkor igen sok kiváló nyugati ma-
gyar író recepciója továbbra is várat magára, nem indult meg Gs. Szabó László és 
Kovács Imre életműsorozata és elakadt a Szabó Zoltán munkáit egybegyűjtő soro-
zat. A nyugati magyar szellemi élet jelesei ma minden feltétel nélkül lehetnek ott-
hon a hazai (vagy éppen az erdélyi) folyóiratokban, mindazonáltal jelenlétük ma 
sem folyamatos, a nyugati magyar kultúra amiatt is sokat veszített nyilvánosságá-
ból, hogy szinte teljes mértékben megszűntek ennek a nyilvánosságnak a fórumai: 
az Új Látóhatár, az Irodalmi Újság, a Katolikus Szemle és legutóbb a Szivárvány, és ma 
egyedül a nem túl nagy teijedelemben közre adott Bécsi Napló és a Budapestre köl-
tözött Magyar Műhely című avantgárd folyóirat őrzi a folytonosságot. 

A nyugati magyar folyóirat-irodalom önfelszámolása nemcsak nyugati magyar 
veszteség. Ezek a folyóiratok ugyanis bizonyos (nem egyszerűen földrajzi, hanem 
szemléleti) távlatból és magaslatról kísérték figyelemmel a magyarországi (és kár-
pát-medencei) politikai és szellemi eseményeket, és általában elfogulatlan véle-
ményeknek adtak teret. Miként szüntelenül tapasztaljuk, a hazai szellemi élet-
ben, ahol egymás ellen forduló „szekértáborok" artikulálják nézeteiket, ez az 
elfogulatlanság és tárgyilagosság alig található meg. Következésképp némi elége-
detlenséggel lehet megállapítani azt, hogy a nyugati magyar fórumok felszámo-
lása bizonyos űrt hagyott maga után, és hiányzik az a kritikai elemzés, amelyet 
korábban például az Új Ijítóhatár és az Irodalmi Újság adott. 

Jól tudom, hogy ezeknek a folyóiratoknak a szerkesztői igencsak megérdemel-
ték, hogy visszavonuljanak a napi lapszerkesztői feladatoktól, ha a szabad véle-
ményformálástól és bírálattól nagyon helyesen nem vonultak is vissza: olyan írók-
ra és publicistákra gondolok mint Borbándi Gyula és Méray Tibor. Kétségtelen, 
hogy az egykori magyar emigráció politikai és szellemi vezető gárdája mára idős 
korba került, és maga az emigráció intézményrendszere is nagyrészt felbomlott. 
Azonban még így is igen sok olyan nyugati magyar értelmiségi dolgozik az egy-
kori emigráció szellemi őrhelyein: magyar egyesületekben vagy éppen a befoga-
dó országok egyetemein, tudományos intézményeiben, akiknek véleményére oda 
kellene figyelnie a magyarországi közéletnek és szellemi életnek. Csupán minta-
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ként említek meg néhány nevet, olyanokra gondolok mint Nagy Károly, az ame-
rikai Rutgers Egyetem tanára, Ludányi András, Éltető Lajos, Deák István, ugyan-
csak amerikai magyar professzorok, Gereben István, akinek publicisztikai írásait 
rendszeresen lehet olvasni az amerikai magyar sajtóban, Lipták Béla, akinek a 
Duna védelmét szolgáló tevékenysége a hazai közvélemény előtt is jól ismert, Deák 
Ernő, aki Bécsben, Schöpflin György, aki Londonban, Schreiber Tamás, aki Párizs-
ban, Hellenbart Gyula, aki Hamburgban folytat tudományos vagy publicisztikai 
tevékenységet. A nyugati világban élő és az egyetemes magyar érdekek mellett 
mozgósítható tekintélyes tudósok, egyetemi tanárok, publicisták száma (legalább-
is Borbándi Gyula Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia című nagy munká-
jának tanúsága szerint) több százra tehető. A magyar közélet és szellemi élet irá-
nyítói ezt a „kapcsolati tőkét" eddig csupán érintőlegesen vették igénybe, holott 
éppen velük kellett volna a magyar érdekek érvényesítése és az ország külföldi ar-
culatának kedvező alakítása kedvéért összefogni. 

Igaz, az elmúlt esztendők során több alkalommal is összegyűlt, méghozzá a 
magyar államélet központjában: az Országházban a Magyarország 2000 nevet vi-
selő nagy létszámú összmagyar tanácskozás, és ezen valóban a nyugati magyar 
értelmiség számos jeles képviselője fejthette ki az ország jövőjét érintő elgondo-
lásait. A tanácskozásokon elhangzott vélemények és javaslatok egész sora mind-
azonáltal csupán írott malaszt maradt, alig történt valami annak érdekében, hogy 
a nyugati magyarok nézetei valamiképpen bekerüljenek a hazai közélet vérkerin-
gésébe, ráadásul a konferenciák sorozata 1999-cel meg is szakadt. 

Mindezek után aligha lepődhetünk meg azon, bogy a nyugati magyar értelmi-
ség, a nyugati magyar írók is, többnyire csalódottnak érzik magukat. Nemcsak 
amiatt, hogy a mögöttünk lévő évtized aligha váltotta be a rendszerváltozáshoz 
fűzött lelkes reményeket, hanem azért is, mert többször is kinyilvánított jószán-
dékukat, kezdeményezéseiket, tanácsaikat többnyire közömbösen hárította el 
vagy mellőzte a mindenkori hatalom. A valóban rátermett és befolyásos nyugati 
magyar értelmiségiek helyett, kevés kivétellel, olyanok kaptak hivatalos megszó-
lítást, akik inkább nyerészkedni szerettek volna a hazai átalakulásokon, mintsem 
segíteni az itthon maradt óriási többség gondjain. Ráadásid igen sok olyan egy-
kori emigráns jutott Magyarországon szerephez és befolyáshoz, aki képtelen volt 
megszabadulni az egykori politikai emigráció korszerűtlen eszméitől és még kor-
szerűtlenebb ábrándjaitól. 

Ezért állítom, hogy a nyugati és hazai magyarok párbeszéde nem hozta meg a 
korábban mindkét fél által remélt eredményeket. Bizonyos tanácstalanság és zavar 
érzékelhető ennek a párbeszédnek a történetében, erre utalnak Borbándi Gyula, 
illetve Czigány Lóránt korábban idézett megállapításai is. A nyugati magyar értel-
miség és ezen belül az irodalmi élet hazai helyzete következésképp még mindig 
rendezetlennek mondható, és mindkét fél (a hazai és a nyugati) számára további 
feladatokat jelöl meg: mindenekelőtt a két fél dialógusát kellene elmélyíteni. 
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Irodalmi nyilvánosság és elismerés 

A magyar irodalom a mögöttünk lévő évek során végvári állapotok közé került: 
egymástól elszigetelt kis őrhelyeken és műhelyekben vívja nem egyszer kilátásta-
lannak látszó küzdelmét szemben a kor irodalom- és szellemellenes erőivel. Mik 
ezek az erők? Ilyen mindenekelőtt az irodalom intézményeit és magukat az író-
kat fenyegető elszegényedés. Az irodalom intézményei és szervezetei most már 
szinte egy évtizede a lét és a nemlét határvidékén élnek, és nem kis erőfeszítés-
sel kell megtalálniok a túlélés, az életben maradás lehetőségeit. Hasonlóképpen 
korlátozza az irodalmi élet lehetőségeit az új gazdasági és politikai elit érdek-
lődéshiánya az irodalom iránt. A kommunista hatalom, részben ideológiai okok 
következtében, részben amiatt, hogy (például 1956-ban) súlyos tapasztalatokat 
szerezhetett az irodalom közéleti befolyása tekintetében, mindig élénken figyelt 
az irodalmi életben zajló folyamatokra, és arra törekedett, hogy kanalizálja eze-
ket a folyamatokat. Az új politikai elit nem becsüli sokra a közélet porondját tu-
datosan elhagyó írótársadalmat, illetve főként abból a szempontból ítéli meg, 
hogy milyen mértékben lehet ezt a társadalmi csoportot felhasználni a klien-
túraépítés műveleteiben. Mindez azt is jelenti, hogy a magyar irodalom társadal-
mi presztízse erősen csökkent a rendszerváltozás óta, és ennek a presztízscsökke-
nésnek hatása van az irodalmi intézmények támogatására is. 

Kétségtelen tény, hogy manapság sok, a korábbi évtizedekhez és a két világ-
háború közötti korszakhoz képest igen sok folyóirat jelenik meg, közöttük igen 
sok színvonalas irodalmi folyóirat. A magyar folyóirat-kultúra a maga zavarba 
ejtő bőségével szinte minden korábbinál gazdagabb választékot kínál. Még a har-
mincas évek kulturális felélénkülése sem mutatott fel ennyi és ennyiféle irodalmi 
folyóiratot. A magyar irodalom intézményi és személyi adatait rögzítő A magyar 
irodalom évkönyve című kiadványsorozatnak az utóbbi esztendőkben megjelent kö-
tetei szerint az irodalmi (vagy irodalmat is közlő) folyóiratok száma hetven és 
nyolcvan között van (ehhez még hozzá lehetne számítani a Romániában, Szlová-
kiában, Jugoszláviában, Szlovéniában és Kárpátalján megjelenő, nagyjából tizen-
öt folyóiratot). Nyilvánvaló, hogy ebben a közel százas mezőben csak mintegy 
húsz-huszonöt folyóiratot lehet országos jelentőségűnek tekinteni, de ez a szám 
is jóval meghaladja a korábbi folyóirat-kínálatot. 

Mindazonáltal örvendezésünk kissé korai. A hihetetlen mértékben kibontako-
zott magyar folyóirat-irodalom ugyanis igen törékeny helyzetben, mindig veszé-
lyekkel küzdve működik, állandóan kiszolgáltatva a politika és a gazdaság korlá-
tozó és sorvasztó tényezőinek. Igen sok új folyóirat indult meg a szemünk láttára, 
ugyanakkor igen sok meg is szűnt, például a bosszú évtizedeken keresztül vezető 
helyet betöltő Új írás, amely annak idején az újító törekvések fóruma volt. Igen 
sok folyóirat állandó anyagi gondokkal küszködik, a működőképesség és a meg-
szűnés közötti keskeny sávban próbál fennmaradásáért küzdeni. 

A hazai kulturális piac és az állami mecenatúra egyszerűen képtelen százvala-
hány vagy akár csak hatvan-hetven irodalmi folyóiratot eltartani. Az olvasóközön-
ség már régen nem tudja megfizetni a folyóiratokat, mindegyik lap alapítványi és 
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költségvetési támogatásra szorul, az állami költségvetés reálértékben mind keve-
sebbet fordít erre a támogatásra, a kisebb-nagyobb alapítványok tőkeereje pedig 
megrendült, némelyiké összeomlott a vezető gazdasági szervezetek érdektelensé-
ge vagy a pénzügyi kormányzat megszorító politikája következtében. A költségve-
tési pénzek elosztására létrehozott kuratóriumok döntései igen sok esetben meg-
kérdőjelezhetők, időnként elfogultság és részrehajlás tapasztalható, máskor olyan 
vállalkozások is állami támogatásban részesülnek, amelyek nem hívnak életre kul-
turális értékeket, és minden támogatás nélkül a piacon kellene érvényesülniük.9 

A folyóiratokhoz egészen hasonló helyzet alakult ki a könyvkiadásban. Sok 
könyvkiadó működik, vív mind elkeseredettebb harcot a piacért és a támogatáso-
kért. A magyar irodalom évkönyve című, imént hivatkozott kiadványsorozat adatai 
szerint a szépirodalmat (is) megjelentető könyvkiadók száma nagyjából százhat-
van és kétszáz között mozog, ezek között legalább harmincat jelentékenynek le-
het tekinteni. Biztos alapjai, a munkát folyamatosan tápláló erőforrásai azonban 
igazából egyik kiadónak sincsenek, hiszen sem a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram könyvkiadói kuratóriuma, sem a Magyar Könyv Alapítvány, sem a Soros Ala-
pítvány nem tud vállalkozni arra, hogy teljes mértékben kielégítse egy-egy, akár-
milyen színvonalas munkát végző könyvkiadó igényeit. A megjelentetés költségei 
folyamatosan emelkednek, közben a könyvkiadást ugyanolyan áfa sújtja, akár a 
mosóporokat, és az adóztatás természetesen nem tesz különbséget a klasszikusok 
és a pornográfia között. Következésképp a kiadók folyamatosan pénzügyi gon-
dokkal küzdenek, alig tudnak szerzőiknek honoráriumot fizetni. 

Egy nemrégiben megjelent újságcikk szerint csupán néhány magyar író, példá-
ul Esterházy Péter, Kányádi Sándor, Moldova György és Závada Pál kapott újon-
nan megjelent könyve, illetve ennek több kiadása után tisztességesnek mondható 
honoráriumot.10 Ugyaninnen tudható, hogy az erósebb piaci helyzetet élvező író 
jogdíjelőlegként általában „az első kinyomtatott mennyiség nettó árának 5-10 
százalékát" kapja, ezen felül „a további eladott példányok után is megkapja az 
ár mintegy 7 százalékát". Ez a honorárium, ha Esterházy Péter sikerkönyvének 
most már ötvenezres, Závada Pál Jadviga párnája című regényének ötvenötezres, 
Moldova György Európa hátsó udvara című riportkönyvének harmicezres és 
Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén című gyűjteményes verseskötetének huszon-
ötezres (eladott) példányszámára gondolunk, kétségtelenül nem kevés. 

9 Nehezen lehet megkerülni az utóbbi időszak egyik nagy port felvert folyóirat-alapítási ügyét: a 
Heti Válaszra gondolok, amely költségvetési pénzekből jelenik meg, és a mögötte álló alapítvány jó-
voltából a 2000. (csonka) esztendőben 400 millió forintos költségvetési keretből gazdálkodhat: ez 
százmillió forinttal több, mint az összes többi folyóiratra szánt állami támogatás. Az összehasonlítás 
kedvéértjeizem, hogy az. országos hetilapok közül az Élet és Irodaiam egy esztendőben 138 millióba, a 
Magyar Narancs 120-140 millióba, a 168 óra ugyancsak körülbelül ennyibe kerül, ezek a lapok azon-
ban nem kapnak állami támogatást, és költségeik túlnyomó részét a lapeladás, illetve a hirdetések be-
vételéből teremtik elő. Vö. VARSÁNYI Gyula: Környezettudatos a Heti Válasz. Nagyságrendekkel többe kerül 
társainál. Interjú Elek Istvánnal. Népszabadság 2001. ápr. 13. 

10 H. M.: Sikerkönyvből nem futja sarokházra. Népszabadság 2001. jan. 29. Itt mondja MORCSÁNYI Géza, 
a Magvető Kiadó igazgatója: „Az olyan formátumú könyvsikerekből, mint például Esterházy Péter 
eddig 47 ezer példányban megjelent Harmónia Caelestise, Nyugaton a szerzők sarokházat vesznek, 
nálunk legfeljebb egy garzont." 
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Mindazonáltal sok idevonatkozó adat birtokában meg kell állapítanunk, hogy 
csak néhány igen sikeres, illetve külföldön is sikeres magyar író képes megélni ab-
ból a tiszteletdíjból, amelyet könyvei után kap. Ezek száma a legjobb esetben is csak 
húsz-huszonöt lehet. A többi sok száz író, közöttük kétségtelenül irodalmunk szá-
mosjeles egyénisége is, alig keres többet, mint egy betanított munkás. Az írók nagy 
része a forint értékének nagyjából egytizedére történt csökkenése ellenére, nume-
rikusan jószerivel ma is akkora honoráriumban részesül, mint egy évtizede. Vagyis 
egy tíz-tizenkét íves regényért vagy esszékötetért, mondjuk, nettó nyolcvan vagy 
százezer forintot kap, verseskötetért pedig annyit sem, ilyenkor a kiadó harminc-
ötven példánnyal „fizeti ki" az alkotóművészt, ugyanakkor mind gyakoribb az az 
eset, hogy a megjelenő könyv semmiféle tiszteletdíjban nem részesül, az író, mond-
ja a kiadó, örüljön, hogy munkája egyáltalán az olvasó elé került. 

A magyar irodalom természetesen még így is: ebben a mostoha helyzetében is 
az állami költségvetés, illetve a közületi és magánmecenatűra támogatására szo-
rul. Monostori Imre Irodalmi problémák - írás és olvasás című vitaindító előadásá-
ban számos beszédes adatot gyűjtött össze az irodalmi mecenatúra működésé-
ről.11 Monostori megállapítja, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram Irodalmi 
és Könyv Szakmai Kollégiuma 1999-ben 855 beérkezett pályázat közül 419-et 
összesen 299 millió forinttal, a Folyóirat-kiadási Szakmai Kollégium pedig 215 
beérkezett pályázat közül 158-at 193 millió forinttal támogatott. Ugyanakkor a 
Magyar Könyv Alapítvány 621 pályázat közül 237-et támogatott, összesen 61 mil-
lió forint értékben. Emellett a Soros Alapítvány (amely azóta nagyjából kivonult 
a könyv- és folyóirat-támogatás köréből) 564 könyvpályázat közül 205-öt, össze-
sen 90 millió forinttal, 143 folyóirat-pályázat közül 59-et 121 millió forinttal, a 
szocialista párt mellett működő József Attila Szociális-, Kulturális Alapítvány pe-
dig 116 jelentkező folyóirat közül 30-at támogatott, összesen 20 millió forinttal, 
így Monostori Imre számításai szerint 1998-ban az irodalmi mecenatúra állami 
pénzből fenntartott szektora 554 millió forintot, a Soros Alapítvány 211 millió 
forintot, a József Attila Alapítvány pedig 20 millió forintot fordított a könyv- és 
folyóirat-kiadás támogatására. Ez összesen 775 millió forint. Kétségkívül szép 
összeg, azonban, ha arra gondolok, hogy az állami költségvetés a könyvpiacon 
közel három és fél milliárdos forgalmi adóbevételt szerez, az irodalom támogatá-
sára visszaforgatott 554 millió forint igen kevésnek mondható. Valójában ez a 
helyzet is oka annak, hogy az írói honoráriumok értéke korábban soha sem ta-
pasztalt módon csökkent, és a magyar írók túlnyomó többsége (a nagyrabecsült 
és irodalmi díjakkal felékesített írók nagyrésze is) az átlagos értelmiségi jövede-
lemszínvonaltól messze elmaradva keresi meg kenyerét. 

A mostoha jövedelmi viszonyok mellett felértékelődött az irodalmi díjak és ju-
talmak szerepe. Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a díjak és kitünte-
tések felett nem az írószövetség rendelkezik, és különösen a Kossuth- és Széche-
nyi-díjak odaítélésében a szövetségnek szinte semmilyen befolyása sincs. Csupán 

11 Lásd a 2. számú jegyzetet. 
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javaslati jogával élhet (és természetesen más szervezetek is tehetnek javaslatot), 
javaslatait azonban két fórum is felülbírálja, és vannak kitűnő írók, akiknek hiva-
talos elismerése, noha a szövetség évek óta szorgalmazza ezt, következetesen el-
marad (legutóbb Bodor Ádám, Gion Nándor, Görgey Gábor, Marsall László és 
Tolnai Ottó neve vetődött fel ebben a vonatkozásban). 

A Kossuth- és Széchenyi-díjak megítélése ma ismét teljes mértékben a kor-
mány, mindenekelőtt a miniszterelnök kezében van, és éppen az utóbbi eszten-
dőkben igen megerősödött a kormányzati döntés szerepe az úgynevezett művé-
szeti „középdíjak", a mi esetünkben a József Attila-díj megítélése körül is. 
A rendszerváltozás előtt a döntést, mint minden díj esetében, kizárólag a kultu-
rális politika (személy szerint elsősorban Aczél György) hozta. A szakmai, illetve 
társadalmi testületek döntéshozatali szerepe előtt az első szabadon választott kor-
mány művelődési minisztere: Andrásfalvy Bertalan nyitott utat, aki a díj megíté-
lését az írószövetség választmányára, pontosabban ennek titkos szavazás útján 
hozott akaratnyilvánítására bízta. Ezt a rendelkezést később Magyar Bálint mi-
niszter úgy változtatta meg, hogy külön döntéshozó kuratóriumot állított fel, és 
ebbe az írószövetség mellett bevonta a többi írószervezetet is, ennek a kuratóri-
umnak a döntését azonban sohasem bírálta felül. 

Ezt a rendezést érvényesítette a jobbközép kormány első kulturális minisztere: 
Hámori József is. A 2000 elején hivatalba lépő Rockenbauer Zoltán viszont - elő-
deinek politikáját megváltoztatva - olyan rendeletet hozott, miszerint a minisz-
ter által felállított kuratóriumnak csupán javaslattételi joga van, és a végső dön-
tést maga a miniszter hozza meg. Mindez a 2000. évi József Attila-díjak körül 
némi zavarral járt, minthogy a minisztérium az utolsó pillanatban (pontosabban 
az utolsó pillanat után) bírálta felül az illetékes kuratórium döntését. Az idei év-
ben kétségtelenül javult a helyzet, a miniszter ugyanis méltányossági okok követ-
keztében elfogadta a kuratórium javaslatait, sőt időközben tízről tizenháromra 
emelte fel a díjazottak számát. Ez némi megnyugvást hozott, az írótársadalom és 
maga az írószövetség mindazonáltal joggal ítéli meg úgy a helyzetet, hogy az iro-
dalmi „középdíj" fölött most már nem a szakma önismerete, lelkiismerete és bel-
ső szolidaritása, hanem ismét az államhatalom rendelkezik. 

A Magyar írószövetség 

A Magyar írószövetség, miként ezt 1989 után a szövetség valamennyi testülete és 
elnöke hangsúlyozta, nem a politika, hanem a kultúra rendszerében helyezkedik 
el, és legkevésbé sem támogat politikai pártokat, egyetlen politikai pártot sem. 
Ennek ellenére nem maradhatott független a politikától, és ennek nemcsak az el-
múlt évtizedben kialakult kevésbé ideális helyzetben kellett így történnie, midőn 
az írószövetség életében is megjelentek a politikai befolyások, hanem egy óhaj-
tott szerencsésebb helyzetben is, midőn a politikai hatalom és a politikai elit na-
gyobb önmérsékletet képes tanúsítani a kulturális élet intézményeinek és pozí-
cióinak manipulálásában. 
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Az írószövetség nem maradhatott teljesen független a politikától, mert eleve 
a közéletben vállal szerepet, és ez időnként óhatatlanul oda vezetett, hogy véle-
ményt formáljon a politika működéséről, mulasztásairól és zavarairól, de nem 
fordíthatott hátat azoknak a politikát is érintő, országos tennivalóknak sem, ame-
lyek például a társadalom szociális biztonságának növelése, a közerkölcsök erő-
sítése vagy éppen a kultúra védelme tekintetében reá hárulnak. A szövetség ezért 
maga próbált kialakítani önmaga számára egy olyan működési teret, amely 
ugyan a kulturális életben helyezkedik el, mégis a kultúra, az irodalom érdekei-
nek érvényesítése céljából nincs elszigetelve a közélettől, a politikától. Más kér-
dés, hogy ez a szerepvállalás milyen eredményekkel járt, és miként volt képes vé-
delmezni az alkotó és az alkotás érdekeit. 

A szövetség helyzetét az is befolyásolta, hogy a korábbi, az egész írótársadalmat 
átfogó írószervezet helyett mára plurális szervezeti élet jött létre, és a Magyar író-
szövetség (1989-ig Magyar írók Szövetsége) mellett más írószervezetek is működ-
nek. A Magyar PEN Klub, mint a nemzetközi PEN magyar centruma, illetve a fiatal 
írókat tömörítő József Attila Kör korábban is szerepet vállalt az irodalmi élet szerve-
zésében, és Hubay Miklós, majd legújabban Görgey Gábor, illetve Menyhárt Anna 
vezetésével ma is befolyása van az irodalmi közéletben. A rendszerváltozás előesté-
jén Végh Antal kezdeményezésére alakult meg a Független Magyar írók Szövetsége, 
ennek jelenleg Hernádi Gyula az elnöke. A kilencvenes évek elején szerveződött 
meg a Magyar Irókamara, amely később a Magyar írók Egyesülete nevet vette fel, 
elnöke Gyurkovics Tibor, ugyanakkor alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia 
mellett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, ennek jelenleg Jancsó Miklós az 
elnöke, majd Makovecz Imre kezdeményezésére és elnökletével a Magyar Művészeti 
Akadémia. Ugyancsak a rendszerváltozás idején szerveződött meg az írók Szakszer-
vezete, elnöke Jókai Anna, titkára Mezey Katalin. Végül a kilencvenes évek közepén 
Szilágyi Ákos és mások kezdeményezésére jött létre a Szépírók Egyesülete, ennek je-
lenleg Kukorelly Endre az elnöke, majd a (József Attila Kör vetélytársaként) Simon 
L. László vezetésével a Fiatal írók Szövetsége. A Móricz Zsigmond Kör és a Nagy Lajos 
Társaság az írószövetségen belül működik. 

Az irodalom szervezeti életének pluralizálódása kétségtelenül csökkentette az 
írószövetség korábbi mozgásterét, a szövetséget azonban nem rendítette meg, 
annak ellenére, hogy több új írószeivezet létrejöttének hátterében is olyan meg-
fontolások állottak, amelyek az írószövetség összefogó szerepének megtörését kí-
vánták elérni, sőt kimutatható, hogy bizonyos szeivezetek esetében fennforoglak 
kifejezetten politikai (pártpolitikai, kormányzati politikai) szándékok is, amelyek 
arra irányultak, hogy az írók nagyobb csoportjait valamely politikai irányzat kul-
turális stratégiájának rendeljék alá. Ezek a törekvések azonban végül is nem jártak 
igazán eredménnyel, az írószövetség átfogó jellege fennmaradt, már csak annak 
következtében is, hogy a többi írószervezethez csatlakozó írók egyszersmind fenn-
tartották írószövetségi tagságukat, sőt többen tagjai a szövetség vezető testületeinek 
is. Az új írószervezetek tagsága máskülönben is csupán töredéke az írószövetség va-
lamivel több mint ezres taglétszámának. A szövetség ilyen módon ma is a leginkább 
egyetemes és leginkább tekintélyes írószervezet, amely kevés kivétellel valamennyi 



148 Fbmogáts Béla 

jelentékeny magyar írót tagjaként tarthatja számon. (Az utóbbi évtizedben közülük 
csupán Csurka István, Eörsi István, Moldova György és Spíró György hagyta el a 
szövetséget, részben politikai, részben személyes indokok miatt, viszont a korábban 
kilépettek közül többen is visszatértek, így Hernádi Gyula is.) 

Az írószövetség taglétszáma folyamatosan gyarapodik, a nyolcvanas évek ele-
jének nagyjából ötszázas tagsága mára a kétszeresére növekedett, mindenekelőtt 
a határokon túl élő, nem magyar állampolgárságú írók felvétele következtében, 
ma ők alkotják a tagságnak nagyjából az egyharmadát. Ezen kívül számos fiatal 
író, irodalomkritikus és műfordító is csatlakozott a szövetséghez. Évente körülbe-
lül nyolcvanan-százan kérik felvételüket, közülük a szakosztályok javaslata, az el-
múlt esztendőben felállított Felvételi Bizottság döntése és a választmány jóváha-
gyása nyomán nagyjából negyvenen kapnak felvételt a szövetség soraiba. 

A taglétszám megkettőződését, mint már volt erről szó az imént, nagyrészt a ha-
tárokon túl élő magyar írók felvétele jelentette, erre az 1989-es közgyűlés határo-
zatának megfelelően került sor. Időközben több szomszédos országban is megala-
kultak a magyar írók helyi szervezetei, így Szlovákiában, Kárpátalján, a vajdasági 
Tisza mentén, a szlovéniai Mura vidéken és Ausztriában, illetve 2001 júniusában 
Erdélyben a már létező Alapítvány Erdély Magyar Irodalmáért elnevezésű intézmény 
keretében, ennek kibővítésével. Ezek a társulások együttműködési szerződést kötöt-
tek a Magyar írószövetséggel, tagjaik között olyanok is szerepelnek, akik (még) 
nem írószövetségi tagok, a határokon túli magyar írószervezetek tagsága ugyanak-
kor megőrizte kapcsolatát a többségi nemzetek országos szervezeteivel, tehát pél-
dául az erdélyi írók tagjai maradtak a Romániai írók Szövetségének, a Szlovákiai 
Magyar írók Társasága pedig tagja annak a konföderatív szervezetben működő író-
szövetségnek, amelyben külön társaságként vannak jelen a szlovák írók, a szlovák 
drámaírók, a szlovák műfordítók, illetve a ruszin írók szervezetei. 

Kétségtelen, hogy az írószövetségnek, az irodalom általánosabb érdekeinek 
képviseletében vannak eredményei, és vannak kevésbé megoldott feladatai. Az 
eredmények között tartható számon az, hogy a szövetségnek végül is nem kellett 
elhagynia otthonát, noha igen nagy nyomás nehezedett rá avégett, hogy feladja 
az általa évtizedek óta használt (de sohasem birtokolt) székházat. A szövetségi 
székház ügye azonban továbbra is végleges rendezésre vár, abban az általunk már 
több alkalommal javasolt formában, miszerint az állam ingatlancsere vagy -vétel 
útján átveszi a kerületi önkormányzattól, és az írószövetségnek térítés nélküli 
használatba adja át. 

Az írószövetség 1989 óta sokkal szűkösebb költségvetési támogatás birtokában 
működik, mint a korábbi évtizedekben. 1982-ben a szövetség taglétszáma 565, fi-
zetett munkatársainak száma 30, költségvetési támogatása 5 millió 442 ezer fo-
rint volt, és a szövetségnek volt két hivatali gépkocsija. 2000-ben a taglétszám 
1086-ra emelkedett, munkatársainak száma 8-ra csökkent, költségvetési támoga-
tása 17 millió forint volt, hivatali gépkocsija pedig nem létezett. Könnyű belátni, 
hogy a mai tizenhétmilliós támogatás mennyivel kisebb, mint a két évtizeddel ko-
rábbi öt és félmilliós: ez utóbbi összeg ugyanis a folytonos infláció következtében 
ma legalább 55-60 milliónak felelne meg. 
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Ugyancsak nehéz helyzetben van a szövetség a mindinkább elszegényedő írók 
szociális támogatása, illetve a temetkezési költségek vállalása terén. Mindezt ko-
rábban az Irodalmi Alap intézte, ennek a szervezetnek voltak ilyen célokra forrá-
sai. Az Irodalmi Alap azonban megszűnt, illetve átalakult, az állam nem adott át 
számára forrásképzésre alkalmas vagyont, vezetői rosszul gazdálkodtak, és vélhe-
tőleg súlyos pénzügyi szabálytalanságok is elapasztották az Alap utódszervezeté-
nek pénzügyi forrásait. Következésképp az írók szociális támogatása, az íróteme-
tések költségeinek átvállalása gazda nélkül maradt. 

Az írószövetség nem pusztán szakmai szervezet: valamiféle erkölcsi testületnek, 
így az írói szolidaritás intézményének is kellene lennie, miként ezt a morális jelle-
gű szerepet be tudta tölteni a pártállami rendszer évtizedeiben, különösen a nyolc-
vanas években, midőn világnézeti vagy politikai tekintetben egymástól meglehe-
tősen nagy távolságban álló írók: például egyfelől Mészöly Miklós, Konrád György, 
Eörsi István, másfelől Csoóri Sándor, Sánta Ferenc, Csurka István tudtak összefog-
ni egymással, tudtak egymás iránt szolidaritást tanúsítani. És noha, legalábbis a 
magam részéről mindig is arra törekedtem, hogy ez a szolidaritás ne vesszen el tel-
jesen, be kellett látnom, hogy a korábbi írói szolidaritás közösségszervező ereje 
megroppant, és a korábbi együttműködést, közös gondolkodást a kölcsönös gya-
nakvás és bizalmatlanság, nem ritkán a gyűlölködés váltotta fel. 

Az irodalmi élet ma megosztott, és „szekértáborokba" szervezett. Ezek a sze-
kértáborok alig akarnak egymásról tudomást venni, nem olvassák egymás műve-
it, félresöprik egymás folyóiratait, és természetesen lenézően nyilatkoznak a má-
sik tábor embereiről. Az írószövetség, ahogy magam elnöki szerepvállalásom 
kezdetén, talán naivid, elképzeltem, ezekben a „szekértábor"-harcokban vállalha-
tott volna egyeztető, engesztelő és áthidaló küldetést. Ez kétségtelenül nem sike-
rült. Lehet, az időközben igen elmérgesedett helyzet eleve alkalmatlan volt az 
írói szolidaritás valamiféle helyreállítására, lehet, én nem voltam eléggé ráter-
mett és taktikus. Mindenesetre ebben látom legnagyobb elnöki kudarcomat. 

A szolidaritás valamilyen elemi működésére mindazonáltal szükség volna. 
Egyszerűen megengedhetetlenül károsnak és veszélyesnek érzem a magyar iro-
dalmi életben ma tapasztalható megosztásokat és lövészárokharcokat, azt, hogy a 
pártpolitika pusztán harci terepének tudja a szellemi életet, amelyben minden 
következmény nélkül adhat le vaktában géppisztolysorozatokat, és az irodalom 
képviselői mindezt tétlenül nézik, sőt esetleg buzgón asszisztálnak hozzá. Mind-
ez időnként rendkívül színvonaltalan szcénákhoz vezet. Akarnok politikai figurák 
szívesen rendeznek ilyeneket, túlságosan hiú írók pedig öntetszelegve játsszák el 
a nekik kiosztott szerepet. 

Szükség volna írói szolidaritásra, és talán még elérhető, hogy a Magyar írószö-
vetség - szép történelmi hagyományai és az összmagyar irodalomnak szakmai fó-
rumot adó intézményi jellege következtében - ennek a szolidaritásnak a kialakí-
tásában továbbra is szerepet vállaljon. Szolidaritás nélkül az irodalom és a kultúra 
ugyanis további pozíciókat fog veszíteni abban a versenyben, amely mind éleseb-
bé válik a különféle társadalmi és értelmiségi érdekcsoportok között, mindenek-
előtt a politikával és a politikusokkal szemben, amely és akik már a jelenben is 



150 F b m o g á t s Béla 

fölényes magabiztossággal tekintenek el az irodalom és az írótársadalom érdekei 
felett. Az írószövetség és általában az irodalom közélete, szervezeti élete az el-
múlt évtizedben, természetesen más intézményekkel és társadalmi csoportokkal 
együtt, kétségtelenül a rendszerváltás vesztesei közé került. Ebből a hátrányos 
helyzetből csak akkor emelkedhet ki, ha a hatalom birtokosai, a politikai vezető 
réteg soraiban teret nyer az a felismerés, miszerint a legkevésbé sem szolgálja az 
ország és a magyar kultúra érdekét, hogy az irodalmi élet bizonyos csoportjai a 
kormányzat, illetve a pártok klientúrájának részei legyenek, más csoportok pedig, 
ezzel együtt, a kiszorítós játék áldozataivá váljanak. Mindez persze az új magyar 
demokrácia értékvilágát: európai és polgári karakterét érinti, és ebben a tekin-
tetben egyelőre úgy tetszik, hogy a politikai szólamokat és a valóságot (akárcsak 
a pártállami rendszerben) tekintélyes távolság választja el. 

Irodalmi diplomácia 

Az évtizede bekövetkezett történelmi átalakulások után szinte mindegyik közép-
európai ország Nyugat felé fordult, és önmagát úgy határozta meg, mint a nyuga-
ti civilizáció egyik alkotóelemét. Nemcsak mi, magyarok törekedtünk erre, hanem 
a lengyelek, a csehek, a szlovákok, a horvátok, mi több, a történelmileg a keleti ke-
reszténység és a délkelet-európai politikai kultúra körében elhelyezkedő románok, 
szerbek és bolgárok is. Ebben az erőteljes orientációs fordulatban talán két motí-
vumnak volt fontos szerepe: egyrészt ezek az országok radikális módon szakítani 
akartak korábbi geopolitikai kötődéseikkel (a Szovjetunió akkor, egészen 1991. 
augusztus végéig még politikai realitást és bizonyos, noha egyre kisebb fenyege-
téstjelentett), másrészt minden új közép- és délkelet-európai kormány abban bí-
zott, hogy az országos újrakezdést és felemelkedést erőteljes nyugati támogatás 
fogja elősegíteni, és a szovjet hatalmi tömbből szabadidő országok igen rövid időn 
belül élvezni fogják az európai integráció gazdasági és politikai előnyeit. 

Az új nyugati orientációt a kulturális identitás újrafogalmazása vagy átalakítá-
sa kívánta megalapozni. Mindez megjelent a politika szimbolikus övezetében is. 
A berendezkedő demokratikus (féldemokratikus) kormányzatok mindenütt fel-
élesztették az évtizedekig elrejtett vagy megtagadott nyugati(as) hagyományokat: 
az angol- vagy franciabarátságot, a nyugati civilizációhoz kötődő történelmi kap-
csolatokat, újra bevezették a nyugati jellegű történelmi címereket, sőt például Ro-
mániában a helyesírást is megváltoztatták, újra bevezették azokat a „latinizmuso-
kat", amelyeket az 1947 utáni korszak „szlavista" hagyományokat előtérbe állító 
művelődéspolitikája eltörölt (például korábban: Tírgu-Mure?, jelenleg Tárgu-
Mure§, Marosvásárhely hivatalos neve!). 

Azóta a közép-európai demokráciáknak többszörösen is csalódniok kellett: a 
várt nyugati támogatás nagyrészt elmaradt, sőt az is bizonytalanná vált, hogy a 
régió új demokráciáit mikor és milyen körülmények között fogadják be a nyugat-
európai közösség intézményei. Ebben a tekintetben Magyarországnak, Lengyel-
országnak, Csehországnak és Szlovéniának valószínűleg kevesebbet, Szlovákiá-
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nak, Horvátországnak és Romániának valószínűleg többet, Jugoszláviának és 
Bulgáriának pedig még többet kell várakoznia, és ez a várakozás akár több mint 
egy évtized is lehet. Következésképp léptek fel (és ma is lépnek fel) politikai erők, 
különösen a balkáni övezetben, amelyek hajlamosak felszámolni az 1990 után ki-
alakult erőteljes nyugati orientációt, és ismét egy olyan tájékozódást képviselnek, 
amelyik megfelel a délkelet-európai régió közelebbi és távolabbi geopolitikai ha-
gyományainak. 

Az erőteljes nyugati orientáció nagyjából szétzilálta a térség országainak ko-
rábbanjói működő és igen gazdag kulturális kapcsolatait is. Mindehhez hozzájá-
rult a nacionalista ideológiák és stratégiák újjászerveződése, s az ennek nyomá-
ban fellépő kölcsönös bizalmatlanság, türelmetlenség és gyűlölködés. Mára 
szinte elképzelhetetlen, hogy szerb és horvát, szerb és bolgár írók és művészek 
közös asztal köré üljenek, és persze bonyodalmasabbá váltak a cseh és szlovák, a 
magyar és szlovák, a magyar és román kulturális, irodalmi kapcsolatok is. 

A magyar irodalmi kultúrának mint befogadónak és kapcsolatszervezőnek ko-
rábban egészen sajátos és kivételes helyzete volt a térségben, tekintettel arra, 
hogy a romániai, a csehszlovákiai és a jugoszláviai magyar könyvkiadás (és per-
sze a budapesti Európa Könyvkiadó) jóvoltából szinte minden jelentékeny ro-
mán, cseh, szlovák, szerb és horvát irodalmi alkotás olvashatóvá vált magyar for-
dításban. Szinte azt lehetne mondani, hogy a legtöbbre tartott (ez nem mindig 
jelentette a legértékesebbet!) román, szlovák és szerb irodalmi alkotások két nyel-
ven jelentek meg: eredetiben és igen rövid időn belül magyarul. Egész író- és 
műfordító-nemzedékek nőttek fel ennek a közép-európai kulturális szerep- és fel-
adatvállalásnak a nyomán. Természetesen a magyar irodalom is szerepet kapott 
a szomszédos országok könyvkiadásában. 

A magyar irodalmi kultúra regionális érdeklődése (és természetesen jelenléte 
is) számottevően csökkent a politikai változások után. Csupán néhány olyan ma-
gyarországi könyvkiadó akad, amely továbbra is vállalja a közép-európai irodal-
mak fordíttatását és megjelentetését, így az Európa Kiadón kívül az Osiris, amely 
külön kelet-európai könyvsorozatot hozott létre, és a pécsi Jelenkor, amely külö-
nösen a szlovén irodalom tolmácsolásában ért el eredményeket A pozsonyi 
Kalligram Kiadó az új cseh és szlovák irodalom közreadásában vállalt tevékeny sze-
repet. Főként olyan „szomszéd népi" írók recepciója történt meg, akiket koráb-
ban nem kívánt tudomásul venni a művelődéspolitika, így a lengyel Czestaw 
Milosz és Witold Gombrowicz, a cseh Milan Kundéra és a már ismert, de nem 
eléggé ismert Bohumil Hrabal, de bolgár, szerb és román írók művei alig kaptak 
szerepet a hazai könyvpiacon, holott például a párizsi emigrációban élő és régeb-
ben börtönviselt román Paul Goma felfedezése és megjelentetése valóban idősze-
rű lett volna. Hasonlóképpen szinte megszűnt a magyar irodalom közép-európai 
befogadása és jelenléte is. 

Az elmúlt öt esztendőben, mióta a Magyar írószövetség elnöki tisztét betöl-
töm, több alkalommal is jártam Pozsonyban, Prágában, Varsóban, Bukarestben, 
Zágrábban és Szófiában, és persze mindenütt találkoztam az ottani írószerveze-
tek vezetőivel, a román, a bolgár, a cseh, a lengyel, a horvát és a szlovén írószö-
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vétséggel megállapodást is kötöttem az együttműködésről, a kölcsönös tájékoz-
tatásról. Általánosságban tapasztaltam azt, hogy az irodalmi életben megélénkült 
az érdeklődés a kapcsolatok újraszövése vagy megerősítése iránt. Különösen 
Bulgáriában, ahol ma is igen elevenek a magyarbarátság hagyományai, ahol írói 
körökben Magyarországot ma is mint „nyugati" testvérországot emlegetik. Ro-
mániában is elkészült egy igen igényesen összeállított huszadik századi magyar 
szöveggyűjtemény, amely elsősorban a magyar gondolkodás történetét mutatja 
be, tehát esszéírókat válogatott össze: Babits Mihálytól Bibó Istvánig. (Szerkesztő-
je irodalmunk régi barátja, Geo §erban, aki kitűnően ismeri új irodalmunkat!)12 

Ugyancsak a román írószövetség vállalkozott arra, hogy közreadja Esterházy Péter, 
Göncz Árpád és Mészöly Miklós egy-egy kötetét, a tervezett könyvek egy része 
máris az olvasók elé került. 

Gondolom, nem kell különösebben bizonygatni annak a fontosságát, hogy a ro-
mán vagy a szlovák értelmiség magyar források nyomán: Babits, Bibó, Göncz, 
Mészöly, Konrád műveiből szerezzen tudomást arról, hogy miként is gondolko-
dunk mi, magyarok, és ne a román és a szlovák nacionalizmus ügybuzgó és tevé-
keny propagandistáinak írásaiból. Ennek a nemzeti érdeknek az érvényesülését és 
általában közép-európai kulturális (irodalmi) jelenlétünket természetesen a tér-
ségben általános tőkehiány akadályozza: magyar könyvek kiadásárára - ahogy ná-
lunk román, szlovák, bolgár vagy szerb írók lefordíttatására és megjelentetésére -
nincs megfelelő anyagi erő. Éppen ezért szükséges lenne létrehozni egy olyan el-
különített kulturális alapot (évi néhány tízmillióból már valóságos csoda tehető!), 
amely közép-európai irodalmi jelenlétünk és kulturális kapcsolatteremtésünk tá-
masza lehet. A kultúra talán még inkább, mint korábban, stratégiai ágazat és dip-
lomáciai organizátor lehet: fontos volna felismerni a benne rejlő lehetőségeket. 

Az irodalmi (kulturális) diplomáciában ugyanis igen sok lehetőség rejlik, ko-
rábban ki nem aknázott lehetőségek is. Az irodalmi, írótársadalmi, írószervezeti 
kapcsolatok időnként olyan eredményekkel járhatnak, amilyeneket a hivatalos 
kulturális diplomácia máskülönben nehezen vagy egyáltalán nem érhetne el. Sza-
badjon csupán egyetlen példát - személyes tapasztalatot - említenem. 1996-ban, 
nem sokkal írószövetségi elnökké választásom után jártam Bukarestben: első hi-
vatalos utam oda vezetett. Abban az időben az első Iliescu-kormányzat volt hatal-
mon, és ez akkor nem nézte jó szemmel az erdélyi magyar írók szerepvállalását a 
Magyar írószövetségben, minthogy a bukaresti szokások értelmében az erdélyi 
magyar irodalmat a romániai irodalom részének tekintette. Román tárgyalópart-
nerem: Lauretiu Ulici, a Romániai írók Szövetségének akkori elnöke viszont tel-
jesen természetes dolognak tartotta azt, hogy erdélyi magyar írók részt vegyenek 
a budapesti írószervezet munkájában, mi több, vezetésében. A romániai szövet-
ség sajnos, azóta eltávozott elnöke ezt követve is több alkalommal jelét adta an-
nak a meggyőződésének, miszerint a Romániában élő magyar írók természetes 

12 Budapesta - Literature. artistica. Szerk. Geo §ERBAN. Editura Univers, Bucure§ti, 1998. 
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helye a magyar irodalmi életben van, és ennek a szerepvállalásnak a következté-
ben tudják hatékonyan támogatni a két szomszédos nép együttműködését. 

Az irodalmi diplomáciának ilyen módon van bizonyos mozgástere a hivatalos 
kulturális diplomáciához képest, és ennek a mozgástérnek nem elhanyagolható 
részét az „országkép-alakítás" feladatköre jelenti. Arról, hogy Magyarországnak 
szüksége van arra, hogy „image"-a megfelelő gondozást kapjon akár a közép-
európai régióban, akár a nyugati világban, már hosszú évek óta folyik az eszme-
csere, és különösen az utóbbi években határozottnak tetsző kormányzati intézke-
dések is történnek az „országkép-alakítás" intézményesítésére, sőt egy erre 
hivatott állami hivatal is létrejött. Ennek a hivatalnak az eddigi tevékenysége és 
a körülötte zajló politikai játszma azonban többnyire arról győzhette meg az el-
fogulatlan szemlélőt, hogy a kormányzati mederben folyó „országkép-alakítás" 
mindeddig nem volt sem igazán eredményes, sem igazán politikailag (és pénz-
ügyileg!) korrekt. 

Ennek az írásnak nem feladata az, hogy felhívja a figyelmet az intézményes 
„országkép-alakítás" visszásságaira, azt viszont mindenképpen meg kell állapíta-
nia, hogy a magyar irodalomban, az irodalmi életben, az írói kapcsolatok világá-
ban és természetesen az írószervezetek (mindenekelőtt a Magyar írószövetség és 
a PEN Klub) munkájában igen nagy, mindmáig jórészt kihasználatlan „ország-
kép-alakító" lehetőségek rejlenek. Az írótársadalom és az irodalmi élet hatéko-
nyabban és hitelesebben képes alakítani az „ország-image"-t, mint bármiféle kor-
mányzati hivatal, ráadásul ennek a civil „országkép-alakító" tevékenységnek a 
hathatósabb állami támogatása a jelenleg tapasztaltaknál jóval kevésbé terhelné 
meg a költségvetést. 



Bezeczky Gábor 

EGYFORMASÁG ÉS SOKFÉLESÉG A NYELVBEN ÉS A NYELVÉSZETBEN 

A nyelvi aranykor mítosza a távoli múltba vezet vissza. A nyelvészeten belül vi-
szonylag pontosan meg lehet mondani, hogy a nyelvi egység és egyöntetűség 
édeni állapota mikor testesült meg előfeltevésekben és vitakérdésekben. 

A 19. század utolsó évtizedeiben lezajlott hangtörvény-vita megosztotta a nyel-
vészeket. A vitát az újgrammatikusok (Hermann Osthoff, Karl Brugmann, August 
Leskien, Berthold Delbrück, Hermann Paul, Eduard Sievers, Wilhelm Braune) 
robbantották ki azzal az állítással, hogy a hangváltozások mechanikusan mennek 
végbe, olyan törvényeknek megfelelően, melyek a természettudományos törvé-
nyekhez hasonlóan nem ismernek kivételeket. Osthoff és Brugmann hozzátették 
ehhez még azt is, hogy a hangváltozás egyaránt érinti a nyelvközösség minden 
egyes tagját, s minden egyes szót, melyben az illető hang (mai terminológiával: 
fonéma) előfordul.1 

Gépiességen azt értették, hogy a nyelvi változás bekövetkezik akkor is, ha nem 
tudatosul a beszélőkben. Megtörténik úgy is, ha senki nem akarja, és senki nem 
veszi észre. A hangváltozásokat a képzési hely folyamatos, lassú, a nyelvközösség 
minden tagjánál egyszerre jelentkező eltolódásának gondolták, melynek során a 
régi és az új alakok soha nem állnak szemben egymással, s a változás már csak 
ezért sem tudatosul.2 Ugyanez az oka annak is, hogy a változás során nent bom-
lik fel a nyelvközösség eredendő homogeneitása. A feltevések (gépiesség, a válto-
zás azonos fázisa minden beszélőnél, a változás kiterjedése minden szóra, mely-
ben a hang előfordul) összefüggnek egymással. A vita idején - de legalábbis a 
kezdetén - az újgrammatikusok a természetes nyelveket belülről homogén, egy-
mástól viszont elkülönülő nyelvjárások sorozatának tekintették. 

Az újgrammatikusok csoportja nem volt egységes: kizárólag nézeteik, módsze-
reik és gyakorlatuk alapján még azt sem lehet mindig megmondani, kit kell új-

1 „Aller Lautwandel, so weit er mechanisch vor sich geht, vollzieh sich nach ausnahmlosen 
Gesetzen, d. h. die Richtung der Lautbewegung ist bei allen Angehörigen einer Sprachgenossen-
schaft, ausser dem Fall, dass Dialektspaltung eintritt, stets dieselbe, und Alle Wörter, in denen der der 
Lautbewegung unterworfene Laut unter gleichen Verhältnissen erscheint, werden ohne Ausnahme 
von der Änderung ergreiffen." Hermann OsTHOFF-Karl BRUGMAN: Morphologische Untersuchungen auf 
dem Gebiete der indogermanische Sprachen. S. Hirzel, Leipzig, 1878. XIII. 

2 „If [...] a given sound was once changed into another under given circumstances, the new sound 
must necessarily and unconsciously replace its predecessor in every word that falls under the same 
rules, because the older sound ceases to be practiced and therefore disappears from the language." 
Eduard SIEVERS: „Philology: F^rt II. - Comparative Philology of the Aryen Languages." In 
Encyclopaedia Britannica. 9th edition. Vol. 18. Charles Scribner's Sons, New York, 1885. 782. 



Egyformaság és sokféleség a nyelvben és a nyelvészetben 155 

grammatikusnak, és kit az újgrammatikusok ellenfelének tekinteni. Az ismertetett 
gondolatok között több is akad, melyet nem mindegyik újgrammatikus fogadott el. 

Az újgrammatikusok támadása a nyelvészek idősebb generációja (Georg 
Curtius, Wilhelm Scherer) ellen irányult.3 A vitában Hugo Schuchardt alapvető 
ellenvetéseket tett az újgrammatikus felfogással szemben: „hozzászoktunk ahhoz, 
hogy a 'nyelvjárás' szón teljesen egységes beszédközösséget értsünk. De van 
ilyen?"4 Schuchardt szerint a kérdésre csakis tagadó választ lehet adni, és megje-
gyezte azt is, hogy szerinte „nyelvi keveredés megy végbe még a leghomogénebb 
beszédközösségben is".5 Schuchardt elgondolásában egészen más helye van a 
nyelvközösség variabilitásának, mint az újgrammatikusokéban: az addig köze-
lebbről meg nem szemlélt feltevést a vizsgálat tárgyává teszi. Schuchardt második 
megállapításának két eleme van. Az egyik a nyelvi keveredés, vagyis a nyelvi köl-
csönhatás, a másik pedig az, hogy a különböző nyelvközösségek egymásétól elté-
rő mértékben lehetnek homogének vagy heterogének. Ebből egyenesen követke-
zik, hogy a variabilitás jellegét és mértékét előre, vizsgálódás nélkül nem lehet 
kitalálni. A nyelvközösség heterogeneitása történeti összefüggésben azt jelenti, 
hogy a nyelvi változások nem egyszerre érik el a közösség minden egyes tagját és 
az általuk használt nyelv minden egyes szavát. Régi és új tényezők egyaránt jelen 
vannak a közösség nyelvében. Ha ez igaz, akkor az újgrammatikusok többi elő-
feltevése sem tartható. A Schuchardt által megragadott két dolog: a nyelvközös-
ségek heterogeneitása és a nyelvi kölcsönhatás pontosan az a két tényező, mely-
re az irodalomelméletben is szükség van. 

Az újgrammatikusok és Schuchardt állításai nem csupán egy száz évnél régeb-
ben lefolytatott vitában egymással szembeszegezett álláspontokat jelentenek. 
A bennük rejlő előfeltevések és állítások nagyban meghatározták a nyelvtudo-
mány azóta lezajlott történetét, és ma is élesen elválasztják egymástól a kortárs 
nyelvészet két nagy csoportját, az elméleti nyelvészeket és a szociolingvistákat. 
A két csoport felfogásának különbsége bizonyos szempontból a Bábel előtti és 
a Bábel utáni nyelv eltérésének felel meg. Az elméleti nyelvészek úgy vélik, hogy 
a nyelvek egyöntetűségének a hiánya mindössze felületi, esetleges jelenség, 
melytől - mivel gátolja a nyelv lényegének megértését - el kell vonatkoztatni. 

3 Olga AMSTERDAMSKA: Institutions and Schools of Thought: The Neogrammarians. American Journal of 
Sociology 1 9 8 5 . 9 1 . évf. 3 3 2 - 3 5 8 . ; Konrád KOERNER: The Nengrammariun Doctrine: Breakthrough or 
Extension oj the Schleicherian Paradigm. A Problem in linguistic Historiography. Folia Linguistica Historica 
1 9 8 1 . 2 . évf. 1 5 7 - 1 7 8 . ; Kurt R . JANKOWSKY: The Neogrammarians: A Re-evaluation of Their Place in the 
Development of Linguistic Science. Monton, The Hague, 1972. 

4 Hugo SCHUCHARDT: Über die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker. Robert Oppenheim, Berlin, 
1885. 10. William Dwight Whitney - bár nem hivatkozik Schuchardra - egyetértett vele: „Even in the 
most homogeneous communities, the diversities of pronunciation are endless, appearing in minor 
localities, in classes, in groups, in individuals. [...] Parallel with such diversities, and variously combined 
with them, are diversities in all the other departments of lingusitic usage, as vocabulary, meaning, phrase-
making, construction." W . D. W H I T N E Y : The Method of Phonetic Change in Language. Proceedings of the 
American Philological Association 1886. 17. évf. XXXV 

5 SCHUCHARDT: i. m . 1 6 . 
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Feltételezik, hogy elképzelhető olyan nyelvközösség, melynek minden egyes tag-
ja pontosan ugyanannak és csakis ugyanannak a nyelvnek van a birtokában. 
A társasnyelvészek ezzel szemben a nyelvi egyöntetűség általános hiányát a nyelv 
meghatározó tulajdonságának tekintik, melytől - ha bármelyik létező nyelvet 
vagy nyelvközösséget tanulmányozzuk - sem leíró, sem történeti összefüggésben 
nem lehet elvonatkoztatni. 

Az idézetek alapján most még bizonyára nem egyértelmű, hogy az elméleti 
nyelvészet és a szociolingvisztika képviselői két különböző - talán kibékíthetetle-
niil szembenálló - felfogást képviselnek. Ha így van, tehát valóban nem egyértel-
mű, akkor ez nem teljesen véletlen. Egyebek mellett azért is olyan nehéz tisztán 
látni, mert sem a hangtörvény-vitában, sem azóta nem történt meg az álláspon-
tok, pontosabban szólva az előfeltevések, módszerek és adatok szembesítése. 
A variabilitás tárgyában csak kisebb csetepaték voltak, de az érdemi vita, amikor 
lett volna rá alkalom, mindig elmaradt. És ezt csak részben magyarázza az a tény, 
hogy a nyelvészek két csoportja rendszerint szóba sem szokott állni egymással, 
vagy ha mégis, akkor leginkább foghegyről felelgetnek egymásnak, és jó esélye 
van annak, hogy kölcsönösen és alapvetően félreértsék egymást. Azért csak rész-
ben, mert voltak olyan nyelvészek, mint például Leonard Bloomfield vagy 
Roman Jakobson, akiket mindkét csoportba szinte egyenlő joggal be lehet sorol-
ni. Mindenesetre bizonyos, hogy ennél sokkalta kevésbé jelentős kérdéseket tövi-
ről-hegyire megtárgyaltak már - igaz, általában csoporton belül. 

Nem az újgrammatikusok voltak az elsők, akik a homogeneitás előfeltevésére 
támaszkodtak. August Schleicher 1861-ben megjelent műve, a Compendium der 
vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen vezette be az ún. családfa -
modellt és az indoeurópai alapnyelv (Ursprache) fogalmát.6 Az alapnyelv olyan 
elméleti konstrukció, melyből szétágazásokkal, hangtörvényekkel, analógiás kép-
zéssel és kölcsönzéssel elvben szabályosan le lehet vezetni a létező nyelveket. 
Schleicher nem sok megjegyzést fűzött a családfa ábrájához. A későbbiekben az 
újgrammatikusok úgy értelmezték, hogy az alapnyelv szükségképpen homogén 
nyelvállapotot jelent, melyből pontszerűen, mintegy az időn kívül szakadnak ki 
az alapnyelv leszármazottai, s ezután azonnal meg is szűnnek közöttük a kapcso-
latok.7 Az újgrammatikusok és követőik ezeket a feltevéseket nem a létező nyel-
vek megfigyelésével, hanem - a nyelvekről szerzett ismeretek ellenében - a tudo-
mányosság követelményére és módszertani szükségszerűségre hivatkozva 
igazolták. John Waterman Bloomfield nyomán például azt állítja a kapcsolat 

6 August SCHLEICHER: Compendium der Vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 
Hermann Bühlau, Weimar, 1866. (1861) 5. 

7 „The comparative method assumes that each branch or language bears independent witness to 
the forms of the parent language, and the identities or correspondances among the related languages 
reveal features of the parent speech. This is the same thing as assuming, firstly, that the parent 
community was completely uniform as to language, and, secondly, that this parent community split 
suddenly and sharply into two or more daughter communities, which lost all contact with each other." 
Leonard BLOOMFIELD: ÍMnguage. Holt, New York, 1 9 3 3 . 3 1 0 . 
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megszűnésének feltevéséről, hogy „módszertanilag szükségszerű, mert ha elfo-
gadjuk, hogy két vagy több nyelv között a hasonlóság inkább az egymásra tett ha-
tásnak, mint a közös fejlődésnek tudható be, akkor nem áll módunkban történe-
ti kapcsolatokat levezetni".8 Az újgrammatikusok elmélete - a saját világában -
koherens és következetes. Ebben az elképzelésben a nyelvközösség egyöntetűsé-
ge melléktermék, egyike az egymást támogató feltevések rendszerének. 

A nyelvészek többsége ebbe a csoportba tartozott és tartozik. A nyelv homoge-
neitásának megítélésében megszakítatlan a folytonosság a nyelvészet fő áramá-
ban Schleichertől Chomskyig. Ide sorolható többek között William Dwight 
Whitney, Ferdinand de Saussure, Edward Sapii; Leonard Bloomfield és Roman 
Jakobson. Lenyűgöző névsor. Az ellentáborban az övékénél jóval kevésbé ismert 
neveket lehetne megemlíteni. Többnyire ide, a másik csoportba, a kisebbségbe 
tartoztak és tartoznak a dialektológusok, a kreolisták, a szociolingvisták és szá-
mos mai történeti nyelvész. 

Schuchardt, akárcsak egyik-másik újgrammatikus, szintén Schleicher tanítvá-
nya volt, de elképzelése a nyelvek történetéről merőben különbözik az övékétől. 
Schuchardt, mint láttuk, tagadta, hogy a dialektusok homogén nyelvközösséget 
jelentenek, és azt is, hogy élesen elkülönülnek egymástól. A hangtörvények létét 
- abban a formában, ahogyan az újgrammatikusok felfogták - szintén elutasítot-
ta. Nem azt tagadta, hogy léteznek szabályosságok a nyelv hangzó anyagának 
történetében.9 Schuchardt az analógiát általánosította, és a hangváltozásokat is 
analógiás változásoknak tekintette.10 Számára a fonémák egyébként is absztrak-
ciók voltak a szavakhoz képest. A változás ezek szerint beszélőről beszélőre, szó-
ról szóra terjed, következésképpen minden szónak megvan a maga története.11 

Ha egyazon nyelv különböző változatai keveredhetnek egymással, akkor vi-
szont annak sem lehet elvi akadálya, hogy a közösségen belül használt különbö-
ző nyelvek is kölcsönhatásra lépjenek. A keveréknyelvek lehetőségét és létét je-
lentős korabeli nyelvészek tagadták. Max Müller például azt mondta, hogy „a 
nyelvtudomány szigorú elvei alapján lehetetlen elfogadni a kevert nyelvek létét", 
William Dwight Whitney pedig azt állította, hogy „olyasmi, mint amilyen egy ke-
vert nyelvtani apparátussal rendelkező nyelv, még soha nem került a nyelvet ta-

8 John T WATERMAN: Perspectives in Linguistics. University of Chicago Press, Chicago and London, 
1 9 6 3 . 3 3 . Whterman Bloomfield érveit összegzi. BLOOMFIELD: i. m. 3 1 0 - 3 2 0 . 

9 „Even the founder of linguistic geography, Jules Gilliéron, who stoutly proclaimed the correctness 
of Schuchardt's slogan 'Every word has its own history,' did not fail to take these laws into account: he 
behaved with them much as we do today with the newspapers - mistrusting them, scorning them, but 
using them." Leo Sprr/ER: Why Does Language Change? Modern Language Quarterly 1943. 4. évf. 415. 

1 0 SCHUCHARDT: i . m . 8 . 
11 „The question is this: Do changes begin with individual words, and spread from these until whole 

classes of words are affected, or do they attack simultaneously all words in which the same essential 
phonetic conditions occur?" Frank B. TARBELL: Phonetic Law. Transactions of the American 
Philological Association 1 8 8 6 . 17 .évf . 1 3 . Lásd még Yakov MALKIEL: Each Word Has a History oflts Own. 
Glossa 1 9 6 7 . 1. évf. 1 3 7 - 1 4 9 . és uő: From Romance Philology Through Dialect Geography to Sociolinguistics. 
International Journal of the Sociology of Language 1 9 7 6 . 9 . évf. 5 9 - 8 4 . 
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nulmányozók elé: számukra ez valamiféle szörnyszülött lenne, léte lehetetlennek 
látszik".12 Amikor Schuchardt ezt a mások által elképzelhetlennek tekintett jelen-
séget kezdte el tanulmányozni, a kreol nyelvészetet hozta létre. Azt ma már sen-
ki nem tagadja, hogy pidzsin és kreol nyelvek léteznek, de még a közelmúltban 
is akadt olyan elképzelés, mely ezeket a nyelveket vagy a posztkreol kontinu-
umnak nevezett hatalmas egyveleget is újgrammatikus módszerekkel, a nyelvi 
homogeneitás modelljével kísérelte meg leírni. 

Schuchardt nézeteit soha nem fogadták el általánosan. Elképzelései és mód-
szerei rendszerint a nyelvtudomány perifériáján, a dialektológusok és a kreolisták 
körében hatottak. Nézetei felett azonban kevésbé járt el az idő, mint az újgram-
matikus doktrína felett. Vagy Schuchardt szaladt a korához képest előre, vagy a 
nyelvészet tett több hatalmas kitérőt hozzá képest. 

A 19. század vége óta tehát két, eltérő erősségű hagyomány van jelen a nyel-
vészetben. Érdemesnek látszik közelebbről is megnézni, hová vezet a kétféle gon-
dolkodás, ha szélsőséges formában jelentkezik. A két szélsőséget sokféle formá-
ban meg lehet fogalmazni és sokféle analógia kínálkozik: rend és káosz, diktatúra 
és anarchia, fagyhalál és hőhalál, „nincs új a nap alatt" és „nem léphetsz kétszer 
ugyanabba a folyóba". Mit jelentenek ezek a nyelvészetben? 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a két szélsőség, a tökéletes 
nyelvi homogeneitás és a tökéletes heterogeneitás - mindegyik a saját, elképzelt 
világában - megvalósulhasson és fenn is maradhasson? Milyennek kell lennie a 
világnak ahhoz, hogy a nyelv homogén lehessen?13 

A homogeneitás világát nyelvi klónok, Chomsky ideális beszélő-hallgatójának 
hajszálpontos másolatai népesítik be.14 Nyelvi kreativitásukat a mindegyikükben 
közös, változhatatlan szabályok korlátozzák: bármelyikük kizárólag azokat a meg-
nyilatkozásokat ötölheti ki, amelyeket bármely másik másolat is előállíthat. Bár-
hogy kombinálják is nyelvük számukra adott egységeit, minden lehetséges meg-
nyilatkozásuknak eleve meghatározott, kontextustól független jelentése van. Hogy 
ez valóban így lehessen, le kell szögezni, hogy a beszélők számára adott elemeken 
és szerkesztési szabályokon kívül más szabályok nincsenek, és menet közben sem 
alakulhatnak ki. A rendszerből kilépni nem lehet, a rendszeren változtatni szintén 
nem. Az ilyen világban elképzelhetetlen a félreértés. A megértés automatikus, 
azonnali és végérvényes. Az értelmes üzenet alkotásának és értelmezésének feltéte-
lei szimmetrikusak, eleve meghatározottak és egyetemesek. A beszélők valójában 
nem létrehozzák, hanem csupán használják a mondatokat. Más szóval: alkalmaz-
kodnak a nyelv szabályaihoz. Sem hibázni nem tudnak, sem zagyvaságokat beszélni. 

12 Max M Ü L L E R : The Science of language. Founded on lectures Delivered at the Royal Institution in 1861 
and 1863. Charles Scribner's Sons, New York, 1891. 85-86.; William Dwight W H I T N E Y : iMnguage and 
the Study of Language. Scribner, New York, 1867. 199. 

13 Hasonló gondolatmenet olvasható R . A. H U D S O N : Sociolinguistics című könyvében (2nd edition, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 5-6.), de én nem onnan vettem. Hudson könyvét csak 
5-6 évvel azután olvastam, hogy a fenti gondolatokat megfogalmaztam. 

14 Noam CHOMSKY: Aspects of the Theory of Syntax. Massachusetts Institute of Technology Press, 
Cambridge, 1965. 3. 
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Mivel a tanulás esetlegességeket rejt magában, az ilyen lények nem tanulhat-
ják a nyelvet. A nyelvüknek eleve bennük kell lennie, hogy tanulás nélkül is elér-
hető legyen. Tanulás helyett a beléjük épített, biológiailag vagy más módon kó-
dolt program kezd működésbe. Az ilyen klónok tökéletesen csereszabatosak. 
Nyelvük, nyelvhasználatuk gépies, őket magukat is gépnek, sőt ugyanannak a 
gépnek lehet tekinteni. Nyelvük a kommunikáció tökéletes közege, ugyanakkor 
közöttük minden párbeszéd monológ: nem lehet olyan mondandójuk egymás 
számára, melyről bármelyik másik ne tudna eleve. Ezen az alapon kizárható, 
hogy bármiféle vita robbanhatna ki közöttük. Egyikük sem gazdagíthatja a szá-
mukra lehetséges mondatok körét, mert ha képes lenne erre, akkor nem lenne 
csereszabatos a többivel. Az ilyen klónok nem szerezhetnek váratlan, új Ludást, 
mert ez megváltoztathatná azt, ahogyan közülük egyesek a világra tekintenek, 
esetleg új szavakat tenne szükségessé, és átírná az értelmes üzenetek képzésének 
szabályait, azaz megváltoztatná a nyelvük szabályrendszerét. Márpedig korábban 
leszögeztük, hogy a rendszer nem változhat. Talán csak abban az esetben lehet-
ne megengedni a változást, ha az ugyanolyan gépiesen menne végbe mindegyik 
beszélőben, mint amilyen a beszédük. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy 
vagy telepatikus, vagy olyasféle kapcsolatban álljanak egymással, mint egy számí-
tógép-hálózat egyes termináljai. 

Némiképp meglepő lehet az a következtetés, hogy a tökéletes nyelvi homoge-
neitás megköveteli a beszélők világképének azonosságát és állandóságát. De más 
szempontból is meg lehet ragadni a időbeli dinamizmus teljes hiányát. Ha nem 
rögzítjük az egyes mondatok hosszát, a klónok végtelen számú mondatot képe-
sek előállítani. Ugyanakkor bármely mondatot csakis olyan mondat követhet, 
melyet ugyanennek a rendszernek az alapján gyártanak. Ez egyúttal azt is jelen-
ti, hogy a homogeneitás világának ideje vagy látszólagos, vagy ciklikus: minden 
mondat lezárultával ugyanoda tér vissza. Az ilyen világban könnyű a nyelvész 
dolga: a beszélő bármelyik példányával találkozik is, tőle mindent megtudhat az 
általa beszélt nyelvről (és az általa ismert világról). A szabályok felderítése után a 
terepmunka egyszeriben feleslegessé és értelmetlenné válik: minden empirikus 
vizsgálat csak azt erősíthetné meg, amit már előre is tudni lehet. 

Ha a homogeneitás világa a feltétel nélküli azonosságon alapult, akkor a szél-
sőséges heterogeneitás világában az azonosság és az azonosíthatóság feltétlen ta-
gadásának kell a törvénynek lennie. Az ilyen világban képtelenség azonosítani 
beszélőt, stílust, idiolektust, dialektust, nyelvet. Mindenkinek mindig mindenki 
máshoz és önmagához képest is más nyelven kell beszélnie - s közben követhe-
tetlen módon kell átalakulnia vagy elbomlania. Ha ebben a világban lehetséges 
egyáltalán nyelv, akkor nyilván minden szempontból végtelennek kell lennie, és 
a beszélőnek is korlátlanul kreatívnak kell lennie. Ha ez a feltétel nem valósulna 
meg, akkor idővel egymással azonosítható megnyilatkozások fordulnának elő, az-
az a jelen megismételné a múltat. Önmagukkal azonos beszélők és hallgatók, ál-
talában véve pedig egyének sem létezhetnek ebben a világban. Lehet azt állítani, 
hogy az ilyen világ megfogalmazhatatlanul zavaros és elképzelhetetlen, de neve 
ennek ellenére van: nem más, mint a káosz. 
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Sem a szélsőséges homogeneitás, sem a szélsőséges heterogeneitás által meg-
követelt világban nem ismerjük fel a saját világunkat. A két szélsőség közötti át-
meneti rétegben a végleteket különböző módon ötvöző világok fiktív univerzuma 
képzelhető el. A világok közül egyeseket felfedeztek és leírtak már a nyelvészek, 
másokat még nem. Az általunk lakott világot minden bizonnyal valahol az utób-
biak között kell keresni. Következésképpen a tájékozódás kedvéért mindkét szél-
sőséget számításba kell venni, ha el akarunk igazodni a nyelvészek nézeteiben. 

Az újgrammatikusok, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky a szélsőséges 
homogeneitás közelében lévő mechanikus világok valamelyikén élnek. Hozzájuk 
képest Hugo Schuchardt, Uriel Weinreich, William Labov, a társasnyelvészek, dia-
lektológusok és kreolisták a szélsőséges heterogeneitás közelében vannak otthon. 
\hnnak olyanok is, akik örökké úton vannak a szélsőségek között, és mindig a helyi 
nyelvet beszélik. 

Mind a szélsőséges homogeneitás, mind a végletes heterogeneitás követke-
zetes képviselete elfogadhatatlan következményekhez vezet. Ha a nyelvről be-
szélünk, és közben elvonatkoztatunk a variabilitás kérdésétől, akkor implicit mó-
don a homogeneitás előfeltevését fogadjuk el. Ha az álláspontunkban mindkét 
szélsőséget felhasználjuk, akkor valószínűleg nem lehet elkerülni az ellentmon-
dásokat vagy a paradoxonokat. Ha igazak ezek a tételek, akkor a nyelvről tett ál-
lításaink vagy következetesek, de abszurdak, vagy következetlenek, azaz ellent-
mondásosak lesznek. Ha ez is igaz, akkor arra is felkészülhetünk, hogy még a 
legnagyobb nyelvészek írásai sem mentesek a képtelenségektől vagy az ellent-
mondásoktól. 

Ami pedig a nyelvtudomány nyelvét illeti, bizonyos tudományfelfogás szerint 
elvben homogénnek kellene lennie. A gyakorlatban ez a nyelv semmivel sem ke-
vésbé heterogén más nyelveknél. 

A nyelvi homogeneitást előfeltételező felfogások beépített hibája rendszerint 
abban áll, hogy nem tudnak elfogadható magyarázatot adni arra, hogyan jöhet-
nek létre eltérések, (variánsok vagy deviációk), melyek létét nem tagadják, abban 
a rendszerben, melynek elvben tökéletesen homogénnek kellene lennie, s mely-
nek mindvégig tökéletesen homogénnek kellene maradnia. Saussure például 
semmiféle magyarázatot nem képes adni arra, miképpen állhat elő bármiféle za-
var az általa leírt beszédáramkörben,15 s ha a „zavar" egyre csak keletkezik - nincs 

15 „A körfolyamat kiindulópontja az egyiknek, például A-nak az agyában van, ahol tudati tények, 
amelyeket mi fogalmaknak fogunk nevezni, a kifejezésükre szolgáló nyelvi jelek vagy hangképek kép-
zeteihez vannak kapcsolva. Tegyük fel, hogy egy adott fogalom az agyban egy megfelelő hangképet 
vált ki: ez teljes mértékben pszichikai jelenség, amelyet viszont egy fiziológiai folyamat követ: az agy a 
hangképző szerveknek egy, a hangképnek megfelelő impulzust továbbít; ezután a hanghullámok 
A szájából В füléhez terjednek, ami tisztán fizikai folyamat. Azután a körfolyamat B-ben folytatódik, 
fordított sorrendben: a fülből az agyba, a hangkép fiziológiai áttétele: az agyban ezután lezajlik en-
nek a képnek a megfelelő fogalommal való pszichikai asszociációja. Ha B-re kerül a sor a beszédben, 
ez az új aktus - az ő agyától az A agyáig - pontosan ugyanazt az utat fogja megtenni, mint az első, és 
ugyanazokon a fázisokon fog egymásután áthaladni." Ferdinand de SAUSSURK: Bevezetés az általános 
nyelvészetbe. (Ford. B. LÓRINCZY Fva.) Gondolat, Budapest, 1 9 6 7 . 2 9 . 
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nyelv, mely ne változna - , akkor ezt a jelenséget miért ne lehetne a rendszer meg-
szüntethetctlen tulajdonságának tekinteni. 

A deviációnak sajátos helye van Saussure elméletében. Kezdjük három megkü-
lönböztetéssel: 

1. Különbséget kell tenni a nyelv szabályrendszere (langue) és a rendszer alapján létre-
hozott beszéd (parole) között.16 

2. Különbséget kell tenni a nyelv szabályai alapján helyesen létrehozott beszéd és a hi-
ba között.17 

3. Különbséget kell tenni nyelvtények (fait de langue) és beszédtények (fait de parole) 
között. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy különbséget kell tenni a „közösség" 
nyelve és „néhányak" beszéde között. 

A harmadik megkülönböztetés talán nem olyan ismert, mint az első, vagy nem 
olyan nyilvánvaló, mint a második, s ezért érdemes idézni azt a helyet, ahol 
Saussure megfogalmazza: „Hogyan ment végbe a was-nak a war-ral való helyettesí-
tése? Néhányan a waren hatására analógia útján létrehozták a war-t; ez beszédtény 
volt; ez az alak, miután gyakran ismételték és a közösség elfogadta, nyelvténnyé 
vált."18 Saussure nem egyes csoportok nyelvét különböztette meg egymástól, ha-
nem a közösség egészének nyelvét egyeseknek a beszédétől, és minden bizonnyal 
éppen ez a nehézségek oka. Tegyük fel, valaki hibázik, azaz létrehozza a war-t. 
Hogyan következik ebből a tényből, bogy a hiba makacsul megismétlődik? Kö-
vetkezik-e egyáltalán? Miért vannak néhányan, akik kitartóan ragaszkodnak a hi-
bához? Mit tud erről Saussure mondani? Egyáltalán, elfogadható-e, hogy a kö-
zösségnek nyelve, egyeseknek pedig csak beszéde van? Ennek a helyzetnek a 
megértéséhez vissza kell menni a langue és a parole megkülönböztetéséhez. 

Saussure elgondolásában létezik egyfelől a beszélőszervekkel létrehozott, ön-
magában értelmetlen hangzó anyag (Saussure szavaival: „annak összessége, amit 
az emberek mondanak"), vagyis a parole-, másfelől pedig létezik az a szabályrend-
szer, a langue, melynek segítségével értelmet lehet tulajdonítani annak, ami el-
hangzik: „a nyelv szükséges ahhoz, hogy a beszéd érthető legyen",19 ,,[a langue] 
azoknak a nyelvi szokásoknak az összessége, amely a beszélő számára lehetővé te-
szi, hogy megértsen, és hogy magát megértesse".20 Ha tehát a beszédszervek ál-
tal létrehozott légmozgások és zajok mögött nem áll szabályrendszer, akkor nincs 
értelmes beszéd. Ha ez így van, akkor léteznek-e, létezhetnek-e olyan beszédté-
nyek, melyek érthetőek ugyan, de nem nyelvtények? Ismét fel kell tenni a kér-
dést: elfogadható-e, hogy a közösségnek nyelve, egyeseknek pedig, akik nregsér-

i6 I. m. 31. 
о I. m. 36. 
is I. m. 125 
is I. m. 37. 
2" I. m. 103 
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tik ezt a rendszert, csak beszéde van? Saussure szerint a war használata még azok-
nak sem volt nyelvi tény, akik ezt ismételgették. Szerinte ez csupán beszédtény, 
melynek a nyelvben nincs megfelelője. De kinek a nyelvében? Saussure kizárólag 
egyetlenegy nyelvről, a „közösség" átfogó nyelvéről tud - igaz, ezzel megajándé-
kozza a közösség minden egyes tagját: a langue szerinte „olyan, mint egy szótár, 
melynek azonos példányait szétosztották az egyének között".21 A war ismételge-
tése azonban nem annak a jele, hogy egyesek abban lelték örömüket, hogy ismé-
telten értelmetlen hangokat bocsássanak ki, hanem annak, hogy számukra ez 
volt a saját szabályrendszerük által megkövetelt alak. 

A harmadik különbségtételt ezek szerint valahogy így kellene megfogalmazni: 
különbséget kell tenni a nyelvközösség egyes csoportjainak nyelve között. Tehát 
nem nyelvtények állnak szemben nyelvtényeket nélkülöző beszédtényekkel, ha-
nem nyelvtények nyelvtényekkel, beszédtények beszédtényekkel. Egészen más 
kérdés, hogy az egyes csoportok nyelve közötti eltérések mennyire kiterjedtek, 
hogy a különböző csoportokhoz hány beszélő tartozik, vagy az, hogy melyik vál-
tozat rendelkezik a legnagyobb tekintéllyel. De a harmadik különbségtétel nélkül 
a különböző csoportok nyelvének bizonyos vonásai csakis hibák lehetnek. A war 
így hiba marad addig a misztikus pillanatig, míg a közösség egésze el nem fogad-
ja. Saussure valóban így látta: „minden újítás történetében mindig két különbö-
ző időponttal találkozunk: Í jként] azzal, amelyikben ez az egyéneknél felbuk-
kan; 2.[ként] azzal, amelyikben nyelvténnyé vált."22 A genfi nyelvész rendszere 
alapján csakis valami olyasmit lehet állítani, hogy az illető újítás létezik ugyan az 
első és második időpont között is, de még nincs értelme. 

Saussure úgy gondolta, hogy az egész közösség ugyanazt a szabályrendszert al-
kalmazza, ezért nála a langue-tói való eltérés hibának minősül. Szerinte az eltéré-
seket nem egymástól többé-kevésbé eltérő szabályrendszerekből kell magyarázni, 
hanem az átfogó szabályrendszer alapján létrehozott alakokból kell levezetni. Ha 
csak egy szabályrendszert veszünk fel, akkor úgy látszhat, hogy a beszélők sokat 
hibáznak, ha viszont egymástól kisebb-nagyobb mértékben különböző szabály-
rendszereket, akkor kevesebb hibát és rendezettebb képet kapunk. Eltérés termé-
szetesen létezik, hiszen a különböző szabályrendszerek alapján létrehozott meg-
nyilatkozások nem lesznek azonosak. Eltérések ebben az esetben is lesznek, de 
ezek valóban eltérések, nem pedig letérések az egyetlen és helyes útról. 

A homogeneitás feltevés vagy teoretikus fikció maradt a nyelvtudomány egyik, 
történetesen legnépesebb és legrangosabb irányzatában, de annyi teremtő erővel 
még így is rendelkezett, hogy a deviációt a tény rangjára emelje. S közben talán 
ki sem derül, hogy a hibaként értelmezett deviáció a homogeneitás feltételezésé-
nek a következménye. Ha a deviációt leválasztjuk a homogeneitás feltevéséről, 
akkor nem könnyű átlátni, mennyire kiterjedt problémáról van szó. Ha egyöntetű-
ségről beszélünk, akkor szükségképpen olyan kijelentéseket kell tennünk, me-

21 I. m. 37. 
22 I . M . 1 2 5 . 
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lyeknek a nyelvközösség minden tagjára érvényeseknek kell lenniük. Ha viszont 
csak a hibaként értelmezett deviációról veszünk tudomást, akkor egyedi, esetle-
ges dolgokat vizsgálunk, melyek vagy előfordulnak, vagy nem, s ha netán előfor-
dulnak, akkor ennek nincs semmiféle következménye a közösség nyelvére nézve. 
Igaza van Stanley Fish-nek, amikor azt állítja, hogy „a deviációs elméletek min-
dig trivializálják a normát, következésképpen trivializálnak minden mást".23 

Az átfogó, belülről tagolatlan langue feltevésének számos következménye volt 
Saussure elméletében. Többek között ebből adódik a szinkrón és a diakrón nyel-
vészet közötti szakadás. Saussure ugyanis mondhatta volna azt is, hogy nincs sem-
miféle különbség was és war között. A nyelvi azonosságról ugyanis a következő ál-
lításokat tette: 

„Azonosságról beszélünk például két olyan, este 8 óra 45 perckor induló, Genf-Párizs 
között közlekedő expresszvonattal kapcsolatban, amelyek huszonnégy órás időközzel fut-
nak ki. A mi szemünkben ez ugyanaz az expressz, pedig talán a mozdonyuk, kocsijaik, sze-
mélyzetük egészen más."24 

„Az ugyanazon szó két alkalmazása közötti kapcsolat nem a materiális azonosságon, 
nem is jelentések pontos hasonlóságán alapul."25 

„[Egy rendszer tagjai] legpontosabban így jellemezhetők: azok, amik a többiek nem." 2 6 

„Ha két, Franciaország különböző vidékeiről való személy közül az egyik se fácher-1, a 
másik se főcher-t mond, a különbség erősen másodlagos jelentőségű azokhoz a grammati-
kai tényekhez képest, amelyek lehetővé teszik, hogy e két különböző formában a nyelvnek 
egy és ugyanazon egységét ismerjük fel."27 

Saussure elméletében a nyelvi elemek a rendszertől nyerik önazonosságukat, 
vagyis azonosak azzal a funkcióval, melyet a rendszerben - a rendszer minden más 
elemével szemben - betöltenek. Ha ez így van, és a materiális azonosság nem so-
kat számít, akkor különbséget sem lehet tenni was és war között. Meg lehet ezt úgy 
is fogalmazni, miképpen Saussure tette, hogy „a hangképek kivitelezése egyálta-
lában nem érinti magát a rendszert".28 A nyelv elemei ezek szerint bizonyos mér-
tékig üres helyet jelentenek, és a nyelv beszélői nagy szabadságot élveznek abban, 
hogy mivel töltik ki az így meghatározott helyet. Nevezzük az azonosságnak ezt a 
fajtáját az üres hely rendszer által meghatározott önazonosságának. 

23 Stanley F I S H : IS There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Harvard 
University Press, Cambridge-London, 1980. 101. 

2 4 SAUSSURE: i . m . 1 4 0 . 
25 Uo. 
26 I. m. 150. 
27 I. m. 225. 
28 I. m. 36. 
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Was és war azonos lehet így, de akkor nem lehetséges különbséget tenni közöt-
tük azon az alapon, hogy az egyik beszéd-, a másik pedig nyelvtény, mert a két 
forma azonosítása csakis a langue-on belül történhet meg. Ha ez igaz, akkor azt 
sem lehet állítani, hogy a deviáns alak is képviselheti a normát, mert egyáltalán 
nem lehet különbséget tenni közöttük. A deviáció és a norma egy és ugyanaz: a 
szó önazonossága lehetővé teszi, hogy bármiféle következetesség nélkül egyszer 
was, máskor pedig war alakban jelenjék meg. Ha esetleg úgy döntenénk, hogy 
was és xuar mégsem azonosak, akkor viszont arra a kérdésre kellene válaszolni, 
miképpen tölthetik be ugyanazt a szerepet. 

Ha a hangképek kivitelezésének nincs köze a nyelvi rendszerhez, akkor 
Saussure mondhatta volna azt is, hogy a war egyáltalán nem létezik. A war-1 így 
deviációnak, nyelvbotlásnak lehetne tekinteni, és vissza lehetne vezetni, vala-
hányszor elhangzik, a was-га. A war a következő nyelvi rendszerben létezik, és ek-
kor már ez az alak lesz a norma. Was és war csak akkor volna azonosítható egy-
mással, ha azonosítanánk a két rendszert is, melyben ezek az alakok szolgálnak 
normaként. Ekkor azonban heterogén rendszer alakulna ki, és éppen ez az, amit 
Saussure nem engedett meg. A fonémikus különbségektől eltekintő önazonos-
sággal szemben ezt az esetet a norma önazonosságának lehet nevezni. Az üres 
hely és a norma önazonossága kizárja egymást. 

Jonathan Culler szerint Saussure „kritikusainál mélyebben megértette a nyelv 
radikális történetiségét" - annak ellenére, hogy „akad egy látszólagos parado-
xon, mely magyarázatot igényel".29 Azt is hozzáteszi, hogy Saussure nem gondol-
ta, hogy a nyelv „teljesen homogén állapotok sorozataként létezne".30 Culler 
Saussure Bevezetésé bői veszi a példáját: „Két annyira különböző szónak, mint ami-
lyen calidum és chaud, diakronikus identitása [...] csupán annyit jelent, hogy az 
egyiktől a másikig szinkrón tények során jutottak el a beszédben anélkül, hogy az 
a kapcsolat, amely őket összeköti, az egymást követő fonetikai átalakulások foly-
tán valaha is megszakadt volna."31 Culler a következőképpen magyarázza a lát-
szólagos paradoxont: „Egy időben felcserélhető és szinkronikusan azonos volt 
egymással a calidum és a calidu, később a calidu és a caldu [...] Amikor a szó átala-
kulásáról beszélünk és diakronikus azonosságot feltételezünk, akkor valójában a 
beszédben bekövetkezett szinkrón azonosságokat összegezzük."32 

Cullernek ez a magyarázata nem magyaráz meg semmit. Ha a beszédet a nyelv 
teszi lehetővé, akkor az előbbiben csak akkor lehet valami azonos valami mással, 
ha ezt az utóbbi megengedi. S ha megengedi, akkor egyben elő is írja. A calidum 
önazonosságát a norma önazonosságával lehet magyarázni, és ugyanez áll a 
calidu-ra is, különben mindig azonosak lennének és nem csak „egy időben" 

29 Jonathan C U L L E R : Saussure. Fontana/Collins, Glasgow, 1976. 35. 
so I. m. 37. 
9 1 SAUSSURE: I . M . 2 2 5 . 
3 2 CULLER: i. m. 39. Az idézetből kihagyott részletben Culler felsorol még néhány átmeneti formát a 

calidum és a chaud között. 
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- ahogyan Culler állítja. Ha a két alak külön-külön azonos önmagával, működés-
be léphet az üres hely önazonossága, mely felcserélhetővé teszi őket. Az egymást 
kizáró azonosságfelfogások egyidejű alkalmazása jó munkamegosztás ugyan, de 
nem szünteti meg az ellentmondást, mely Saussure elméletében attól a pillanat-
tól kezdve fennáll, hogy bevezeti a homogén langue-ot, mely minden parole-
esemény alapja és a langue-ot nélkülöző beszédtényt. 

Culler helyesen értelmezi Saussure-t, amikor azt állítja, hogy „szinkrón érte-
lemben véve a diakronikus azonosság torzítás, mert a korábbi és a későbbi jelek-
nek, melyeket az azonosság összeköt, nincsenek közös tulajdonságaik. A saját 
szinkrón rendszerén belül a jelet meghatározó sajátos viszonytulajdonságokon kí-
vül a jelnek nincs más tulajdonsága. A jelrendszerek nézőpontjából - és végül is 
ez a helyes nézőpont, hajelekről van szó - a korábbi és a későbbi jelek teljesen 
kiilönneműek".33 Ha ez igaz, akkor hiba azonosítani az elkülönült jelrendszerek-
hez tartozó elemeket, mint amilyenek a was és a war, a calidum és a chaud. Culler 
nem veszi észre, hogy a calidum és a chaud közötti formák szaporításával mind-
össze az elkövetett hibák számát növeli, ha - mint Saussure állítja - a szinkrón és 
a diakrón nyelvészet összeegyeztethetetlen. 

Igaza van John Lyonsnak, amikor azt mondja, hogy „Téved, aki azt feltételezi, 
hogy egy adott 'nyelvközösség' nyelve egy adott pillanatban teljesen egységes, s 
hogy a nyelvi változás azt jelenti, hogy az egyik homogén rendszert felváltja egy 
másik szintén homogén rendszer az idő egy meghatározott 'pontján'".34 Nagyon 
könnyű elfogadni, hogy mindkét feltevés téves. Lyons nem mondja meg, vajon 
elkövette-e valaki már ezeket a hibákat. A két feltevés természetesen összefügg 
egymással, és a második az elsőből következik. A változásnak akkor kellene pont-
szerűen, időn kívül lejátszódnia, ha a nyelvközösségek homogének lennének. 
Lyons akkor említi ezeket a hibákat, amikor Saussure nyelvelméletét tárgyalja, és 
az olvasó ebből esetleg arra következtethet, hogy Saussure hibás olvasata vezet-
het ezekhez a hibákhoz. Ezzel szemben úgy látszik, mindkét hibát maga Saussure 
követte el. 

Ez a hiba eleve benne rejlik abban a modellben, mely külön fázisokban kép-
zeli el az állapotot és a változást. Az egyébként kiváló Hans Kurath, az amerikai 
nyelvatlasz szellemi vezére egyszer a következőket találta mondani: „a nyelv csak-
is időleges szervezetlenségen keresztül tud eljutni az egyik rendszerből a 
másikba."35 De ha a nyelv szakadatlanul változik, mint ahogyan ezt gyanítani le-
het, akkor azt kellene mondani, hogy a nyelv szünet nélkül a szervezetlenség ál-
lapotában van. Nyilvánvaló, hogy egy homogén rendszernek csak abban az eset-

3 3 CULLER: i. m. 4 0 . Ezzel Uriel Weinreich is egyetértene: „Linguistic systems in a strictly structural 
view can only be identical or different." U. WEINREICH: IS a Structural Dialectology Possible? Word 1 9 5 4 . 

1 0 . évf. 3 8 9 . 
34 John LYONS: Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University Press, London, 1 9 6 8 . 4 9 . 
35 Hans KURATII: The Loss of Ijmg Consonants and the Rise of Voiced Fricatives in Middle English. 

Language 1956. 32. évf. 442. 
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ben lehet időbeli kiterjedése, ha a nyelv nem változik állandóan. Ha Kurath állí-
tását Saussure elméletének segítségével fogalmazzuk meg, akkor azt kellene állí-
tani, hogy a homogén rendszerek közötti átmeneti időszakban a nyelvnek nincs 
rendszere. Saussure világában ez azt jelentené, hogy az ilyen átmeneti időszakok-
ban a nyelvközösség egyetlen tagja sem lehet képes értelmesen beszélni. A válto-
zásmentes állapot és a változással járó időleges szervezetlenség megkülönbözte-
tése egyenesen következik a homogeneitás feltevéséből. Már Schuchardt is a 
leghatározottabban tagadta, hogy a nyelv történetében meg lehet különböztetni 
normális és átmeneti stádiumokat. Szerinte minden stádium egyaránt átmeneti 
és normális.36 Mindig lehet értelmesen beszélni: rendszer mindig van, csak ép-
pen részrendszerekből álló heterogén rendszer. 

De milyen is a normális nyelv? A normális nyelvre való hivatkozás többféle for-
mát szokott ölteni. A naiv változat szerint a nyelvnek egységesnek kell lennie, kü-
lönben nem értenénk meg egymást. Ez a változat azért naiv, mert nem teszi le-
hetővé, hogy feltegyünk kézenfekvő kérdéseket. Honnan tudjuk, hogy megértjük 
egymást? Miért vagyunk ebben olyan biztosak? Ha a nyelvünk eleve egymás meg-
értésére ítél minket, akkor miért fordulhat elő, hogy időnként mégsem értjük 
meg egymást? Az ilyen és hasonló kérdéseket nem lehet feltenni a normális nyelv 
naiv változatának kontextusában, mert a beszélgetést lezáró csattanós válasz 
azonnal az lesz, hogy ha mindenki más és más nyelvet beszél, akkor az éppen el-
hangzott mondatokat sem érthetjük ugyanúgy, következésképpen nincs értelme 
a beszélgetésnek. Egyébként nem lenne könnyű olyan társasnyelvészt találni, aki 
azt állítaná, hogy mindenki mindenki másétól alapvetően különböző nyelvet be-
szél. Ez ellentmondana a szociolingvisztika egyik legfontosabb tételének, mely 
szerint a természetes nyelvek belső sokfélesége nem kaotikus, hanem viszonylag 
rendezett heterogeneitást mutat. 

John Lyons formulája kifinomultabb a naiv változatnál. Lyons abból indul ki, 
hogy „a normális kommunikáció azon a feltevésen alapul, hogy mindannyian 
ugyanúgy 'értjük' a szavakat", és ebből arra következtet, hogy „a szemantika a 
nyelv 'használatában' megtestesülő egyöntetűségnek arról a mértékéről ad szá-
mot, amely a normális kommunikációt lehetővé teszi".37 A „normális kommuni-
káció" kifejezésben számos előfeltevés húzódik meg. Többek között az, hogy a 
normális kommunikáció nem az egyetlen fajtája a kommunikációnak. A „normá-
lis nyelv" és az ezzel rokon értelmű kifejezésekben, mint amilyen például a hét-
köznapi nyelv vagy a köznyelv, ugyanez rejtőzik. Ha Lyons félrevezető terminoló-
giájának a csapdájába esünk, akkor azt kellene állítanunk, hogy minden, ami 
nem sorolható a normális kommunikáció és a normális nyelv alá, az vagy abnor-
mális, vagy speciális, vagy rendkívüli, vagy valami egyéb, ami normális helyzet-
ben nem fordul elő. A „normális kommunikáció" feltételezi azt is, hogy a nyelvi 

3LI SCHUCHARDT: i. m . 18 . 
3 7 LYONS: i. m . 4 1 1 . 
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jelenségek nem egyneműek. A „normális" és a másféle nyelv megkülönbözteté-
sének pedig éppen az a feladata, hogy egyneműséget teremtsen, akár azon az 
áron is, hogy bizonyos jelenségeket kirekesztünk a jelentéstani vizsgálatokból. De 
a legkülönösebb a „normális nyelv" kifejezésben az, hogy az ilyen felfogás a nyel-
vet nagyobbnak ismeri el, mint amekkorával meg tud birkózni. Lyons nem állít-
ja, hogy ami nem „normális kommunikáció", az nem kommunikáció, vagy azt, 
hogy ami nem „normális nyelv", az nem nyelv. Pusztán annyit mond, hogy a sze-
mantika nem foglalkozik azzal az esettel, amikor a szavakon a beszélők nem 
ugyanazt értik. Jelentés ugyan ekkor is létezik a beszélők számára, de ezzel a 
helyzettel a nyelvtudománynak szerinte nem kell foglalkoznia. És ebben végső so-
ron mégiscsak az bujkál, hogy a „normális nyelv" maga a nyelv, s hogy a „normá-
lis nyelv" kifejezés nem valamiféle szinekdoché, hanem magában foglal mindent, 
ami a nyelvet nyelvvé teszi. A normális nyelv elmélete ezen a módon lesz azonos 
a nyelv elméletével. 

A normális nyelv elmélete a deviáció révén terjeszthető ki az olyan esetekre, 
amikor a beszélők nem pontosan ugyanannak a nyelvi szabályrendszernek az 
alapján járnak el. Az eltérés természetesen viszonylagos: melyik beszélő rendsze-
rét kell annak a kiindulási alapnak tekinteni, amelyhez képest a másik eltér? Az 
egyöntetűség feltevése elengedhetetlenül szükségessé, ugyanakkor azonnal gya-
nússá és esetlegessé teszi a deviációt. Az egyöntetűség alapján nem lehet különb-
séget tenni az alábbi esetek között: 

1 elképzelhető, hogy a beszélők ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, és amikor va-
lamelyikük el tér a közös szabályoktól, felismerik, hogy deviációról van szó; 

2. lehetséges, hogy különböző szabályrendszert alkalmaznak, és amikor a különbségek 
nyilvánvalóvá válnak, rá jönnek, hogy nem azonos a nyelvük; 

3. e lőfordulhat , hogy különböző szabályokat követnek, de a különbségek rejtve m a r a d -
nak, és a beszélőknek fogalmuk sincs arról, hogy nem értik egymást. 

Irodalomelméleti szempontból egyáltalán nem mellékes a fenti esetek megkülön-
böztetése, de a homogeneitás alapján álló nyelvelméletek - mint amilyen Lyonsé 
is - nem foglalkozhatnak velük. Milyen következményekkel jár az, hogy a nyelv 
olyan közeg, mely távolról sem egységes? Hogyan lehet csökkenteni a sokféleség 
nemkívánatos következményeit? Lehet-e egyáltalán? Hogyan értünk meg olyan 
irodalmi műveket, melyek kisebb-nagyobb időbeli távolságban, következéskép-
pen a sajátunkétól többé-kevésbé eltérő nyelvi változatban születtek? Tagadható-e 
az, hogy jelentés még annak is létezik, aki félreérti, amit olvas? Milyen mérték-
ben függetleníthetjük magunkat a saját nyelvi változatunktól? Hogyan tanulhat-
juk meg megérteni azt, ami nem a saját változatunkban hangzik el? Mit jelent és 
milyen következményei vannak - ha igaz - , hogy a beszélő nyelve sem egységes? 
Vannak-e jellegzetes, kiszámítható eltérések a különböző változatok között? Vagy 
esetről esetre más módon kell eljárni? Ezeket a kérdéseket értelmetlen lenne fel-
tenni az ún. elméleti nyelvészeten belül, ugyanakkor a társasnyelvészeten alapu-
ló irodalomelmélettől egyáltalán nem idegenek. 
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A normális nyelv elgondolását vagy - másképpen fogalmazva - az érthetőség 
követelményét abban a nyelvészetben, mely a 19. század elején jött létre, először 
William Dwight Whitney fogalmazta meg. A nyelvészeten kívül pedig Bábel tor-
nyáig vezet vissza a nyelvi aranykor mítosza. 

A deviáció a homogeneitás feltevéséből következik. Hogyan lehet felhasznál-
ni? „A költő a víznek azt a tulajdonságát, hogy könnyedén áramlik, főnevesíti, el-
vont fogalommá absztrahálja, azt írja, hogy 'könnyű áramlás', illetve [...] még 
meg is fordítja e két szó sorrendjét, s végül ez kerül a versbe, hogy 'áramló 
könnyűség.'"38 Az idézet Hankiss Elemér József Attiláról szóló tanulmányából 
származik. Az elemzésnek számos figyelemre méltó mozzanata van, de ezúttal 
csak a „könnyű áramlás" és az „áramló könnyűség" viszonya tartozik ide. A két 
kifejezés tagadhatatlanul inverz viszonyban áll egymással, de minek az alapján le-
het azt állítani, hogy a „könnyű áramlás" kifejezésből kell kiindulni? Honnan 
tudjuk, hogy a költő megfordította a két szó sorrendjét? Honnan tudjuk, hogy a 
kifejezést akkor értjük meg, ha a versben olvasható kifejezést visszatranszformál-
juk, azaz visszaállítjuk a szavak eredetinek feltételezett sorrendjét? Hankiss eljá-
rása akkor nem alaptalan, ha az állítólag minden beszélőben közös, normális 
nyelv irányából tekintünk a versre, s természetesen akkor, ha van ilyen nyelv. 
A versben olvasható kifejezés valóban eltérhet ettől a nyelvtől, talán még az sem 
túlzás, hogy kifejezés idegenszerű a köznyelvhez képest. Összeomlik viszont ez az 
érvelés, ha azt gondoljuk, hogy a költő sem nem főnevesített, sem nem absztra-
hált, sem nem invertált, hanem a saját nyelvének szabályait követve írta a verset. 
Ez a lehetőség József Attila esetében egyáltalán nem elképzelhetetlen: „Trakl el-
mebeteg volt és őrültként halt meg. Vele szemben is azt érezzük, amit József 
Attilával szemben: a schizofréniás költőnek olyan előnyei vannak a normális köl-
tővel szemben, hogy szinte tisztességtelen versenyről lehetne beszélni. A normá-
lis költő csak az ihletett órán, képzeletének teljes megfeszítésével vagy mint 
Rimbaud, mesterséges eksztázisok útján jut el ahhoz, hogy megszabaduljon a 
szokványos képzetektől és új, soha nem látott és mégis lényegszerű kapcsolatok-
ba hozza össze a dolgokat - a schizofréniásnak pedig ez a természetes állapota, 
minden erejét össze kell szednie, ha azt akarja, hogy ne váratlan, hanem szokásos 
módon kapcsolja gondolatait és képeit."39 Könnyen lehet - ha, miként az idézett 
két szerző, a költői kifejezés oldaláról tekintjük a verset - , hogy a Hankiss szerint a 
költő által elvégzett inverziót valójában Hankiss végzi el a költőhöz képest. Hogyan 
kell tehát József Attila versét tanulmányozni? Úgy, mintha egy számunkra némi-
képp idegen nyelv természetes megnyilvánulása lenne, vagy úgy, mintha a vers 
az állítólag mindenkiben közös nyelv helyesen előállított mondatainak utólagos 
eltorzítása lenne? A deviáció elmélete a leghatározottabban állítja az utóbbit. 

3 3 H A N K I S S Elemér: József Attila komplex képei. In uő: A népdaltól az abszurd drámáig. Magvető, Budapest, 
1 9 6 9 . 1 7 . 

3 9 SZERB Antal: A világirodalom története. Magvető, Budapest, 1 9 6 2 . 9 0 2 . 
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A deviáció hagyományos felfogása szerint a nyelvi rendszer bármely pontját 
meg lehet sérteni anélkül, hogy kockára tennénk a nyelv működőképességét. 
Jonathan Culler is így vélekedik: „Társadalmi és kulturális rendszerekben a visel-
kedés gyakran és jelentős mértékben eltérhet a normától anélkül, hogy fenyeget-
né a norma létét. Sok ígéretet megszegnek, és mégis létezik egy olyan szabály az 
erkölcsi fogalmak rendszerében, hogy az ígéreteket be kell tartani. Igaz viszont az 
is, hogy ha valaki soha nem tartja be az ígéreteit, akkor gyanússá válik, hogy meg-
értette-e az ígéret intézményét és elsajátította-e a szabályait."40 A deviáció ezek 
szerint tervezetlen hiba, egyéni fogyatékosság vagy szándékos, jelentőségteljes 
normaszegés lehet, mely az értelmét a normális jelenségekkel való összevetésben 
nyeri el. A deviáció nem rendíti meg a nyelv konvencióinak érvényét, s nem vezet 
be változásokat a rendszerbe. Még akkor sem, ha nem alkalmi, hanem olyan ki-
számíthatóan visszatérő jelenség, mint amilyen a rím. A rímhez hasonló, a nyelv 
elsődleges szabályrendszeréhez képest másodlagos irodalmi konvenciók valószí-
nűleg sokakat félrevezetnek, ha ezeknek alapján azt gondolják, hogy a nyelvvel a 
nyelvész foglalkozik, az irodalmár pedig kizárólag az elsődleges konvenciókra 
épülő másodlagos szabályozással és megkötöttségekkel. 

Deviáció létezhet akkor is, ha a közösség nyelve nem teljes mértékben homo-
gén, de azok az elképzelések, melyek az irodalom nyelvét a normális nyelvtől va-
ló eltérésként írták le, a nyelv homogeneitásának feltevésére építettek. Ebben az 
elméleti keretben még azt is a rendszerből kell levezetni, ami jól láthatóan nem 
a rendszerből ered. 

Mire képes az interpretáció a deviáció elméletének keretei között? Mit tehe-
tünk az irodalmi műalkotások nyelvének furcsaságaival? Nyesegetjük, visszave-
zetjük őket a „szabályszerű," „normál állapotú" alakokra. Tilos viszont olyan 
mondattant és olyan jelentéseket keresni, melyeket nem a közösség egésze ha-
gyott jóvá. Még akkor is tilos, ha ezek kielégítő magyarázatot adhatnának a fur-
csaságokra. Úgy kell tenni, mintha a műalkotások olvasásának megkezdésekor 
minden olvasó ismerne minden mondattani szabályt és minden jelentést, mely az 
értelmezésben szerepet játszhat. Ennek ellenére gyakorta előfordul, hogy egy-egy 
szó vagy kifejezés jelentése az adott kontextusban sokadszorra sem egészen vilá-
gos. S hányszor fordul elő, hogy az ember arra gyanakszik, hogy a saját nyelvé-
től kicsit vagy nagyon eltérő szabályszerűségeket kell keresnie a műalkotásban? 
A nyelv sokszor ellenáll és idegenszerű marad. Vajon az olyan esetekben, mint 
amilyen például az „áramló könnyűség", csupán az értelmező - és mindenki 
más - nyelvének egy nyakatekert formájáról van szó? 

A deviáció már a hagyományos retorikában is szerepet játszott. John Walker 
1785-ben a metaforát olyan kifejezésként definiálta, melyben egy vagy több szó 
„eltávolodik az általános és normális értelmétől".41 Az orosz formalisták, cseh, 

40 Jonathan C U L L E R : Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of literature. Routledge 
and Kegan Paul, London, 1975. 8-9. 

41 John WALKER: Л Rhetorical Grammar. The Scholar Press, Menston, 1971. (1785) 137. 
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francia és amerikai strukturalisták szintén használták a deviációt. Ajókora iroda-
lomból lássunk mindössze három rövid idézetet.42 Mukarovsky szerint a norma-
szegés „teszi lehetővé a nyelv költői használatát; e lehetőség nélkül nem lenne 
költészet".43 A. A. Hill - e. e. cummings költészetéről szólva, Hankiss Elemér vé-
leményéhez némiképp hasonlóan - azt állítja, hogy „ésszerű és hasznos hipoté-
zis, hogy a költő teljesen megformált és nyelvtanilag helyes mondatból indult ki, 
melyet azután eltorzított".44 Harold Whitehall pedig azt állította, hogy az iroda-
lom nem más, mint a „nyelven elkövetett szervezett erőszak".45 Az irodalom nyel-
ve, úgy látszik, torzítás és erőszak lesz, ha a normális nyelvre vezetjük vissza. 

Mi normális és mi deviáns? Sol Saporta a deviációk két fajtáját írta le 1958-
ban. Szerinte az üzenet egyrészt „tartalmazhat olyan jegyeket, melyek nem for-
dulnak elő máshol, vagy - másképpen fogalmazva - az üzenetek létrehozásának 
bizonyos kötöttségeit fel lehet felfüggeszteni vagy el lehet tekinteni tőlük. Általá-
ban ezt szokás agrammatikus, vagy nyelvtanilag helytelen szókapcsolaton 
érteni".46 Az üzenet másrészt „azáltal is eltérhet a normától, hogy olyan további 
kötöttségeket vezet be, melyek meghaladják az általánosan elfogadott nyelvtant. 
A legnyilvánvalóbb példa erre a rím. A rímről, szemben a metaforával, semmi-
képpen nem lehet azt állítani, hogy önmagában nyelvtanilag helytelen lenne". 
A nyelvi variabilitás szempontjából a deviációk első fajtája érdekes. 

Ha elfogadnánk a normális nyelv elképzelését, akkor elvben minden egyes 
mondatról meg kellene tudnunk mondani, helyes-e mondat- és jelentéstanilag az 
egész közösség számára, valamint azt is, hogy mit jelent - szintén az egész közös-
ség számára. Annak eldöntése azonban, mi tartozik a feltételezett normális nyelv-
hez, és mi tér el attól, a legkevésbé sem triviális feladat. Bízzuk ezt a döntést az 
elemző megérzéseire vagy kérdezzük meg a beszélőket? Alkalmazzuk a karosszék-
módszert, vagy fanyalodjunk jobb híján empirikus vizsgálatokra? Hogyan lehet 
megtudni, mi a nyelvközösség legnagyobb közös osztója? Ha egy-egy nyelvészre 
bízzuk a döntést, akkor mi a biztosíték arra, hogy véletlenül sem sorolnak majd 
a normális nyelvbe olyan elemeket, melyek a közösség számára deviánsak, és 
nem tekintenek hibásnak olyasmit, ami mindenki másnak teljesen normális? 

42 Michael RIFFATERRE: Criteria for Style Analysis. Word 1959. 15. évf. 154-174.; M. RIFFATERRE: Stylistic 
Context. Word 1960. 16. évf. 207-218.; Seymour СHATMAN—Samuel R . LEVIN: „Linguistics and 
Literature." In Thomas SEBEOK (ed.): Current Trends in Linguistics. Vol. 10. Linguistics in North 
America. Monton, T h e Hague, 1973. 250-294.; S. R. LEVIN: Deviation - Statistical and Determinate - in 
Poetic Ijmguage. Lingua 1963. 12. évf. 276-290.; S. R. LEVIN: Internal and External Deviation in Poetry. 
Word 1965. 21. évf. 225-237.; Nils Erik ENKVIST: Linguistic Stylistics. Mouton, The Hague, 1973.; 
Raymond CHAPMAN: Linguistics and Literature: An Introduction to Literary Stylistics. Edward Arnold, Lon-
don, 1973.; R. CHAPMAN: The Language of English Literature. Edward Arnold, London, 1982. 

43 Jan MUKAROVSKY: „Standard Language and Poetic Language." In Paul Garvin (ed.): A Prague School 
Reader on Aesthetics, Literary Structures, and Style. Washington Linguistic Club, Washington, 1955. 20. 

44 Archibald A. H I I . L : Some Further Thoughts on Gramrruiticality and poetic language. Style 1967. 1. évf. 84. 
4Г| Harold W H I T E H A L L : „From Linguistics to Ibetry." In Northrop FKYF. (ed.): Sound and Poetry: English 

Institute Essays. Columbia University Press, New York, 1957. 137. 
46 Sol SAPORTA: „The Application of Linguistics to the Study of Poetic Language." In Thomas SEBEOK 

(ed.): Style in Language. Massachusetts Institute of Technology Press, New York-London, 1960. 91. 
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Ha a nyelvész tagja az illető nyelvközösségnek, akkor Saussure-nek azt kellene 
mondania, hogy - mivel szerinte mindenki a mindenki más által is használt szó-
tár alapján dolgozik - a nyelvész egyszerűen nem tud hibázni. Ha viszont nem 
egy-egy nyelvész, hanem a beszélők véleményére vagyunk kíváncsiak, akkor va-
jon van-e ennek megállapítására más módszer, mint amelyet a dialektológia és a 
szociolingvisztika kidolgozott? És azonnal előjönnek a mintavétel problémái -
hacsak nem akarunk minden beszélőt egyenként felkeresni. Ha a vizsgálatot 
társasnyelvészeti módszerekkel végezzük, akkor a normális nyelv gondolata pilla-
natok alatt elenyészik, és az is gyorsan ki fog derülni, hogy még a legfelkészül-
tebb nyelvész megérzései sem helyettesíthetik az empirikus vizsgálatokat. John 
Lyons nem hallgatja el, hogy „nem kell nagyon messzire menni egy nyelv gram-
matikai leírásával, hogy véleménykülönbségeket találjunk a nyelv beszélői között 
azoknak a mondatoknak az elfogadhatóságát illetően, melyeket a nyelvész által 
megállapított szabályok generálnak. Következésképpen a bizonytalanság valós, 
talán megszüntethetetlen probléma".47 Megerősíti ezt az a vizsgálat is, melyre 
William Labov többször is hivatkozik. Egyes nyelvészek műveiből kigyűjtött pél-
damondatokjelentős hányadát az anyanyelvi beszélők az elfogadhatóság szem-
pontjából egészen másképpen ítélték meg, mint maguk a nyelvészek.48 

Ha tehát valaki meg akaija őrizni a normális nyelv elképzelését, akkor nem le-
het más választása, mint az, hogy csakis a nyelvész megérzéseire hagyatkozhat a 
normális és deviáns formák szétválasztásánál. Ebben az esetben azonban a nyel-
vész saját nyelvérzéke és felkészültsége - melyben szerepet játszik a műveltsége is, 
mondjuk az, hogy mennyi és milyen irodalmat olvasott - fogja eldönteni, melyik 
mondatot helyezi az egyik csoportba és melyiket a másikba. Saporta azt állítja, 
hogy ki kell rekeszteni az irodalom nyelvét abból a halmazból, melyet a nyelvész-
nek le kell írnia. Ezt a korlátozást szerinte „pusztán gyakorlati megfontolásból" 
kell elvégezni, hogy az irodalom ne bonyolítsa feleslegesen a nyelvtanírást. 
Saporta hozzáteszi ehhez, hogy ha nem távolítanánk el az irodalmat, akkor „na-
gyon sok, talán végtelen számú" kétes nyelvtani helyességű mondatot kapnánk.49 

Saporta „gyakorlati megfontolása" csakis akkor lehetne valóban gyakorlati meg-
fontolás, ha a nyelvközösség valóban teljesen homogén lenne. Ha viszont nem ta-
lálunk homogén nyelvközösséget, akkor azzal kell számolni, hogy nem minden-
kinek ugyanaz és ugyanúgy hibás, nem mindenkinek ugyanaz és ugyanúgy 
irodalom. 

A deviációelméletnek van egy érdekes mellékága. Edward Stankiewicz azt ál-
lítja, hogy a deviációt „nem csupán megtűrik, hanem el is várják bizonyos költői 
hagyományokban, korszakokban és műfajokban. Az ilyen 'deviációt' nem szabad 
poetica licentiának vagy egyéni alkotásnak tekinteni, hanem sokkal inkább a ren-

4 7 LYONS: Introduction. 1 5 3 . 
48 William LABOV: Sociolinguistic Patterns. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1972. 199.; 

uő: What is a Linguistic Fact? The Peter de Ridder Press, Lisse, 1975. 15-16. 
4 9 SAPORTA: i . n r . 8 5 . 
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delkezésre álló nyelvi anyag ügyes kezeléseként, a beszélt nyelvben rejlő lehető-
ségek mesteri kiaknázásaként kell felfogni".50 Ezek szerint a deviáció voltakép-
pen része azoknak a lehetőségeknek, melyeket a normális nyelv a beszélők ren-
delkezésére bocsát. A gondolatmenet logikus folytatása az lehetne, hogy a 
deviáció esetében felesleges másképpen eljárni, mint a mondattanilag és sze-
mantikailag hibátlan mondatok esetében. Stankiewicz megjegyezte azt is, hogy a 
nyelv ügyes kezelése „szokatlan szókapcsolatokat vagy olyan hangsorokat hozhat 
létre, mint amilyenek a nonszensz szavakban fordulnak elő. De az ilyen nyelvi já-
ték azon alapul, hogy a költő intuitíven ismeri a nyelv absztrakt struktúráit és az 
elfogadható szó- és hangsorok szabályait. A játék aligha mehet abba az irányba, 
hogy új fonémákat vagy új mondattani szerkezeteket vezessen be. Bár a nyelvi 
erőforrások kiaknázása fontos eszköz, a költészetben megjelenő neologizmusok 
a nyelv lehetőségeinek függvényében variálódnak".51 Ezek szerint nem fordulhat 
elő, hogy bárki is bővíthetné a normális nyelv lehetőségeit. A saját szóhasznála-
tával ugyan („beszélt nyelv"), de Stankiewicz is a normális nyelvről beszél. Fontos 
az is, hogy Stankiewicz a lehetőség szót használja ugyan, de valójában nem sza-
badságról, hanem kötöttségekről beszél. 

Nem Stankiewicz volt az egyetlen, aki ezt a gondolatmenetet ellenállhatatlan-
nak találta. Raymond Chapman például ezt írja: ,,[a]z irodalom nyelve a közös 
magban gyökerezik, és ez igaz még a különleges vonásaira is. [...] Általában véve 
az író azon dolgozik, ami a rendelkezésére áll."52 A közös mag, akárcsak Stankie-
wicz „beszélt nyelve", szintén a normális nyelvet írja körül. Közös Chapman és 
Stankiewicz szövegében, hogy mindketten a normális nyelv lehetőségein belül 
helyezik el az irodalmat. 

Jonathan Culler Heideggert idézi, amikor hasonló állítást tesz: „A beszélő 
megnyilvánulásait mások csakis azért értik meg, mert ezeket a megnyilvánuláso-
kat a nyelv potenciálisan már tartalmazza. 'Die Sprache spricht - szögezi le 
Heidegger - , nicht der Mensch. Der Mensch spricht nur, indem er geschicklich 
der Sprache entspricht' (A nyelv beszél, nem az ember. Az ember csak annyiban 
beszél, amennyiben ügyesen megfelel a nyelvnek.) A generatív grammatika bizo-
nyos mértékig formalizálta ezt a nézetet."53 Culler minden bizonnyal rosszul te-
szi, hogy kapcsolatot sugall Heidegger és a generatív nyelvészet között. Ha arra 
volt szüksége, hogy idézettel vezesse be azt az elgondolást, mely szerint a beszé-
lő csakis a normális nyelvben eleve adott lehetőségeket valósíthatja meg, akkor 
elegendő lett volna Jakobsonra hivatkoznia: „a beszélő egyáltalán nem cseleked-
het szabadon szavainak megválasztásában: abból a lexikai raktárból kell választa-

50 Edward STANKIEVICZ: „Linguistics and the Study of Poetic Language." In Thomas SEBEOK (ed.): Style 
in Language, lb. 
51 I. m. 76. 
5 2 CHAPMAN: i. m. 3 7 . A képzavar az angol szövegben is megvan: „The language of literature is 

rooted in the common core..." 
55 C U L L E R : Structuralist Poetics. 2 9 . Culler idézete: Martin HEIDEGGER: Der Satz vom Grund. Günther 

Neske, Pfullingen, 1957. 161. 
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nia (a tényleges neologizmus ritka eseteitől eltekintve), melyet ő és a címzett kö-
zösen birtokolnak. A kommunikációval foglalkozó szakember tökéletesen helye-
sen közelíti meg a beszédtevékenység lényegét, amikor felteszi, hogy az optimá-
lis információcsere során a beszélő és a hallgató többé-kevésbé ugyanazt az 
'előregyártott reprezentációkkal rendelkező kartotékszekrényt' használja. A nyel-
vi üzenet feladója kiválasztja az egyik 'előre elképzelt lehetőséget', a címzettnek 
pedig ugyanezt a választást kell elvégeznie az 'előre látott és előre számításba vett' 
lehetőségek halmazából. A beszédesemény hatékonysága így megköveteli a részt-
vevőktől, hogy közös kódot használjanak."54 

Akárhogy nézzük is, meglehetősen súlyos érv, hogy csak azt lehet mondani, 
amit mondani lehet. A nehézségek okát abban a szövegösszefüggésben kell keres-
ni, melyben ez az érv felbukkan Stankiewicznél, Chapmannél, Cullernél vagy 
Jakobsonnál. Érdemesnek látszik lépésről lépésre haladni, összefoglalni és elren-
dezni az idézetekből kihámozható legfontosabb állításokat: 

1. Az a tény, hogy egy mondatot ki lehet ejteni, bizonyítja azt a tézist, hogy a mondat-
nak lehetségesnek kellett lennie már a kimondása előtt is, különben létre sem lehe-
tett volna hozni. 

2. Ez minden monda t r a igaz, következésképpen a lehetőségek időben is, logikailag is 
megelőzik a beszédaktusokat. 

3. A lehetőségek eleve adottak. A lehetőségeket sem bővíteni n e m lehet, sem elvenni 
belőlük. 

4. A lehetőségek nem véletlenszerűek vagy kaotikusak. Ellenkezőleg, szabályrendszert 
alkotnak, azaz olyan nyelvet, mely meghatározza az e l fogadható mondatokat . 

5. A nyelv minden beszélője osztja ezt a szabályrendszert. Ez a közös nyelv nem más, 
mint a normális nyelv. 

6. Az újításokat és a deviációkat is a normális nyelv szabályaiban adott lehetőségek kor-
látozzák. 

7. Megértés azért következhet be, mert mindenki eleve tudatában van az összes lehető-
ségnek, és az é p p e n realizált lehetőség jelentését ez a rendszer adja meg. 

Az érvelésben két gondolatmenet rejtőzik. Az egyik szerint mondani azt lehet, 
amit lehet, a másik szerint a normális nyelvben mindenki minden szón és mon-
daton ugyanazt érti. A két gondolatmenet össze szokott keveredni. Talán nem is 
véletlenül: ha az összes lehetőség megegyezik azzal, ami minden beszélőben kö-
zös, akkor a lehetőség egy csapásra szükségszerűséggé válik. 

54 Roman JAKOBSON: „"TWO Aspects of Language and Two Types of Aphasie Disturbance." In 
R. JAKOBSON-Morris H A L L E : Fundamentals of Language. Mouton, The Hague, 1956. 58. Jakobson idé-
zete: Donald MACKAY: „In Search of Basis Symbols." In H . von FOESTER (ed.): Proceedings of the 8th 
Conference on Cybernetics. Josiah Macy Jr. Foundation, New York, 1951. 183. Hasonló állítást tesz. Ro-
land Posner is: „Language communication is unthinkable without the assumption that each commu-
nication-partner has previously acquired a system of rules (language-system, lingual code) which 
determines the possibilities of his communicative behavior." Roland POSNER: Poetic Communication vs. 
Literary Language: or The Linguistic Fallacy in Poetics. I rfL 1976. 1. évf. 1. 
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Ha azonban a nyelv egynél jóval több, egymással kölcsönhatásban álló válto-
zatból áll, melyek egymástól eltérő lehetőségeket kínálnak a beszélőknek, akkor 
egymást sokszorosan keresztező, talán meghatározhatatlan számú lehetőségrend-
szerről kell beszélni. Következésképpen olyan, senki által előre nem látható ese-
tek fognak előfordulni, melyek jelentését nem lehet levezetni az egyetlen és kö-
zös lehetőségrendszerből. Mindebből az következik, hogy a „normális nyelv" 
lehetőségei messze nem merítik ki a természetes nyelvek lehetőségeit. Mellesleg 
az is nyilvánvaló, hogy illúzió olyan nyelvelméleten spekulálni, mely a nyelvi vál-
tozást megjósolhatónak tekinti - dacára annak, hogy egyes társasnyelvészek biza-
kodnak ebben. 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk: érdemesnek látszik megvizsgálni, mi-
vel járulhat hozzá a szociolingvisztika az irodalomelmélethez. Valószínű, hogy új 
problémák kerülnek elő, és a régiek is új színben tűnnek fel. 



Jeney Éva 

AZ ELMESÉLT IDŐ ÉS AZ ELBESZÉLŐ AZONOSSÁG 

„a beszédmód (discours) minden használatában tapasztalatot 
szeretne nyelvre fordítani, olyan világban-lak(oz)ást és világ-
ban való létet, mely őt megelőzi és azt igényli, hogy kimondják." 

(Ricoeur1) 

Paul Ricoeur metaforaelméletének értelmében az élő metafora világot bontakoz-
tat ki, a valóságot írja újra, s ily módon érzékek, érzések, értékek és az öröm terü-
letén működik, ama dolgokén, melyek a világot lakhatóvá teszik. A szöveg világa 
a szöveg kint-jére, önnön másikára nyílik;2 belső szerkezetéhez viszonyítva más, 
új törekvést képvisel. Forrása a nyelv, akár azoknak az elbeszélő cselekményeknek 
(intrigue, muthos), melyeknek segítségével időtapasztalatunkat alkothatjuk újjá, 
értelmet adva annak, emberivé téve azt. A költészet lakható világot bontakoztat 
ki, az a világ, melyről az elbeszélés (récit) mesél: időbeli világ. Cselekvésben és el-
beszélésben megragadható közös tulajdonság, hogy a maga során mindkettő tes-
tet, alakot képes az időnek adni. Mert az idő nem közvetlenül történik. Cselekvés 
és elbeszélés (narration) kapcsolatai viszonylag könnyen értelmezhetők, ameny-
nyiben mindkettő az időnek ad formát. A Temps et récit három kötetében az elbe-
szélésre és cselekvésre irányuló keresztezett kutatás azonban nem csupán „bölcse-
leti összegzés" („somme philosophique"3) vagy „kötelező átmenet"4 a Soi тёте 
comme un autre kifejtette én hermeneutikájára avagy „a 'realista fordulatot' vett 
ontológiát"5 előkészítő időfenomenológia, hanem a La métaphore vive iker-műve,6 

s mint ilyen, azt kiegészítvén „teljes irodalomelméleti rendszerezés".7 

1 „ce qui me préoccupe depuis trente ans". Esprit 1986. augusztus-szeptember, 243. 
2 Vö. Temps et récit. III. Le temps raconté. Seuil, Paris, (' 1986.) 1991. 286. 
3 Francois D O S S E : Paul Ricoeur. Les sens i'une vie. La Découverte, Paris, 1997. 565. 
4 Olivier M O N G I N : Paul Ricoeur. Seuil, Paris, 1994. 129 
3 TENGELYI László: Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz, Budapest, 1998. 116. 
6 ,/lz élő metafora és az Idő és elbeszélés iker-művek: egyik a másik után jelent meg ugyan, de együtt fo-

gantattak. Jóllehet a metafora hagyományosan a 'trópusok' (vagy a beszédmód alakzatainak [figurái-
nak]) elméletéhez tartozik, az elbeszélés pedig az irodalmi 'műfajelmélethez', mindkettő értelemhatá-
sa a jelentésbővülés ugyanazon központi jelenségétől függ." (Temps et récit I. 9., kiemelés: J. E. - saját fordítás.) 
Azaz már az előszó első lapján leszögezi Ricoeur, hogy az elbeszélés, akár a metafora, a jelentésbővü-
lés, a szemantikai újítás egyik módja. 

7 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „Utószó." In Paul R I C O E U R : Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Osiris, 
Budapest, 1999. 420. Az irodalomelméleti vonatkozásokra figyelt föl, s kérdezett a két műre érzéke-
nyen még az első kötet megjelenése előtt, azt előkészítvén A Le Monde újságírója, Paul DF.LACAMPAGNE, 

a beszélgetés címéül is a Paul Ricoeur, philosophe de la métaphore et du récit megjelölést választva. (Le 
Monde 1981. február 1.) 
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Kis túlzással azt lehet mondani, hogy a Temps et récit megjelenése hozta meg 
Ricoeur franciaországi „fölfedezését" és elismerését. E „megkésettség" sokrétű 
okaiból kiemelhető, hogy 1983-ra a bölcselő már elismert és nagy hatású szerző a 
tengerentúlon, s hogy a nyolcvanas évek elején a strukturalizmus hanyatlása is a 
másként gondolkodásra tereli a figyelmet. Sikerét nagyobbítja, hogy 1985-ben 
Histoire et vérité című művét Hegel-díjjal jutalmazzák. A Temps et récit főműként mi-
nősítése már az első kötet megjelenésének sajtóvisszhangjától8 kezdve űj megvilá-
gításba helyezi a Franciaországban addig nem oly gyakorta idézett szerző értéke-
lését. Rainer Rochlitz a metafora-könyvhöz képest visszalépésként értékeli azt, 
hogy míg előbbiben Ricoeur azt állította, a bölcseleti beszédmód megjelenítheti a 
költői metaforák végső értelmét, az időtrilógia az idő kifürkészhetetlenségének 
posztulátumával zárul. A műben túlságosan is összemosódik fikció és történelem, 
az idő és elbeszélés szerinte a hagyomány védelmének eszköze a modernség 
ellenében.9 Ez az „ellenvélemény magában rejti azt a Ricoeur által következetesen 
tagadott föltevést, hogy a történész munkája múltbeli esemény értelmének a 
rekonstrukciója".10 Ugyanazon vita keretében Christian Bouchindhomme annak a 
föltevésének ad hangot, mely szerint a Temps et récit Ideje analógiás úton a gondol-
kodó valamikori Rossz (Mai) fogalmának lépett helyébe. Bouchindhomme olvasa-
ta Ricoeur Heidegger-közelségére figyel föl. Joggal, hiszen e munkája kapcsán 
Ricoeurnek Heidegger művével is újfent szembesülnie kell, minthogy a Lét és idő 
tételei a történetiségről is meghatározóak voltak számára. Francois Dosse vélemé-
nye szerint „Ricoeur trilógiája mögött a Lét és időre adott válasz egy formája fed-
hető föl".11 Jean-Louis Schlegel pedig egyenesen arra kérdez, nem kísérlet-e ez a 
trilógia Heideggerrel szemben, s nem olvasható-e két különböző út kifejeződése-
ként, „nyelv és időként" a Lét és idő ellenében.12 Kétségtelenül akár a három köte-
tet öszszetartó fölérendelt elvként is megfogalmazható, hogy Ricoeur annak a té-
telnek fönntartására törekszik, mely szerint emberi tapasztalat és beszédmód 
jelenléte a világban ősi, „magánvaló". Hiszen az elbeszélés (récit) szimbolikus-kö-
zösségi, mondhatnók: öröklött formái még élő, ám szótlan tapasztalatot konfigu-
rálnak. A cselekedetek (a beszédtől a cselekvésen keresztül a szenvedésig) emberi-

8 A Temps et récit első kötetének megjelenése egyúttal az első olyan alkalom, mikor a sajtó visszhang-
ja jóval meghaladja az avatottaknak szóló folyóiratok és cikkek szűkebb körét, a Libérationtó\ (Us belles 
histoires des oncles Paul, Didier ERIBON) a Le Quotidien de Paris-N keresztül (Le temps en question, Lucile 
LAVECGI, 1985. március 5.) a La G'roix-ig (Auditeur de la parole, Jean-Maurice de M O N T R É M Y , 1983. már-
cius 26.), hogy csak néhányat említsünk. S természetesen nem maradnak el a szakavatott értelmezé-
sek sem az Etudes vagy az Esprit hasábjain (Henri-Jacques S U R E R : Écriture et temps. 1984. január, 
173-179.; Jean GREISCH: Penser le récit. 1986. május. É cikkében hangsúlyozza a Ricoeur bölcseletéhez 
igen közel álló Greisch annak a párbeszédnek hármas jellegét, melyet a gondolkodó történettudo-
mány, irodalomelmélet és fenomenológia közt folytat, valamint üjdonságerejét annak, hogy Ricoeur 
képes meghaladni a Dilthey-féle dichotómiát magyarázat és megértés között. S e lapokon szól Ricoeur 
és Deleuze gondolkodásának az Analóg jegyében történő „harmadik típusú" találkozása mellett.) 

a Rainer RociiLirz: „Proposition de sérts et tradition: l'innovation sémantique selon Paul Ricoeur." 
In Christian BoucniNDiioMME-Rainer Rotau.rrz: Temps et récit de Paul Ricoeur en débat. Cerf, Paris, 1990. 

1 0 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: i. m. 421. 
11 Francois DOSSE: fíiul Ricoeur. 550. 
12 Idézi DOSSE: i. m. 550. 
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leg aligha volnának „megfoghatnak", aligha lehetne nekik értelmet vagy szándé-
kot tulajdonítani, ha nem volnának már előzetesen elbeszélésként érthetőek. Az 
idő szintézisét az elbeszélés (narration) teljesíti be, minthogy a cselekedetek és 
egymásközi cselekedetek (interactions) láncolataként értett emberi tapasztalatnak 
szerkezete azonos az arisztotelészi értelemben vett cselekménnyel (intrigue). 

De biztosíthatja-e bármi is az átmenetet, hidat, közvetítést időbeliségek, azaz 
elbeszélések között? Ha az emberi cselekvés önmaga célja, hogyan válik megőriz-
hetővé? Osszesülhetnek és egységesülhetnek-e vajon az időbeliségek vagy „elbe-
szélő hangok"? Ha odahallgatunk arra, amire Wittgenstein, Heidegger, Benja-
min vagy Lyotard érzékennyé tettek, a választ aligha adjuk meg igenlően. 

A Temps et récit három kötetében Ricoeur a mozdulatlan idő szinkronikus elgondo-
lásaival az elbeszélések és az időbeli logika, a diakrónia logikájának egylényegű-
ségét állítja szembe. Azt hangsúlyozza, hogy az elbeszélő struktúrák jobb vizsgála-
ta megvilágító erejű a történetiség vonatkozásában, föltéve, hogy lételméletileg 
nem mossuk össze a történetiség rendjébe, illetve a fikcionalitás rendjébe sorol-
ható beszédmódokat. Az elbeszélőinek (narrativist) nevezett analitikus bölcselet 
irányzataiból építkezik, s ezáltal is - immár sokadjára - strukturalizmussal szem-
beni álláspontját erősíti meg. A trilógia alapföltevése - melynek Heideggernél 
nem találjuk párját - , hogy az elbeszélés beír valamit a nyelvbe az időből, a cselek-
ményszövés (mise en intrigue) nem újjáírja, mint a metafora a valóságot, hanem 
újjáalakítja (refiguration) - mimetikus szerepénél fogva - az időtapasztalatot. A hi-
potézis értelmében az idő olyan mértékben válik emberi idővé, amennyiben elbe-
szélésben fejeződik ki, és az elbeszélés akkor nyeri el teljes értelmű jelentését, ami-
kor az időbeli létezés föltételévé válik: „a történetmondás tevékenysége és az 
emberi tapasztalás időbelisége között olyan korreláció áll fenn, amely nem pusz-
tán akcidentális, hanem transzkulturális szükségszerűség. Másként kifejezve: f...] 
az idő oly mértékben lesz emberi idővé, amely mértékben elbeszélő módon artikulált, és [...] 
az elbeszélés akkor nyeri el teljes jelentését, amikor az időbeli létezés feltételévé válik"d3 

A hermeneutika feladata azon műveletek újólagos fölépítése, melyeken keresztül 
egy mű fölülemelkedik az élet, a cselekvés és a szenvedés átlátszatlan alapján, 
hogy a szerzőtől az olvasónak adassék, ki (be)fogadja, s ezáltal megváltoztatja sa-
ját cselekvését. A tét tehát a konkrét folyamat, mellyel a szöveg konfigurációja, az 
elmesélt közvetít a tényleges (pratique) előkép (préfiguration), a gyakorlati tapasz-
talat vagy megélt világ és annak a mű befogadása általi refigurációja között. Eme 
újjáalkotás (refiguration) a valóság metafora általi újraírásának (redescription) 
egyenes ági örököse. Az elemzés végén az derül ki, hogy az olvasó az a par excel-
lence cselekvő, ki az olvasással biztosítja az első mimézistől a harmadik mimézisig 
való eljutást a másodikon keresztül. A fölfelé irányuló mozgásban (első mimézis) a 
mindennapi cselekvés világának előzetesen kialakított ideje található. S már ezen 
a szinten a mindennapi tapasztalat elbeszélői sajátosságot mutat: azokat a törté-

13 Temps et récit. I. 1 0 5 . Magyarul: Paul RICOEUR: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Szerkesztette: 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Fordította: ANGYALOSI Gergely. Osiris, Budapest, 1 9 9 9 . 2 5 5 . 
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neteket, melyeket meghallgatunk, s melyeket elmesélünk, azért hallgatjuk-mesél-
jük, mert az életnek szüksége van és megérdemli az elbeszélést.14 

Középütt: a mintha birodalma található, az irodalmi fikció, és a történeti kon-
figuráció tartománya (második mimézis). 

A lefelé irányuló mozgás pedig az olvasást újraalkotó munka, melynek köszön-
hetően az elbeszélés elnyeri teljes értelmét, mert visszakerül a cselekvés és a szen-
vedés idejébe (harmadik mimézis). A három mimetikus mód viszonyának föl-
építésén át szervezi meg Ricoeur idő és elbeszélés közvetítését; a prefigurált 
idő refigurált idővé való alakulását követi nyomon a konfigurált idő közvetíté-
sén keresztül. Elbeszélés-idő-cselekvés hármas viszonyrendszerében lényegében a 
cselekvés alapító jellegű, ugyanis a cselekvésben és szenvedésben ragadható meg 
az idő első struktúrája. Elbeszélhetőség (narrativité) és időbeliség a hermeneutikai 
kör újabb arca, melyet megvilágítani Ágoston és Arisztotelész segítségével lehet. 
Ágoston az időbeli tapasztalat meghaladhatatlan apóriáiról tanúskodik. Ricoeur 
Heidegger felől olvassa Ágostont, s úgy véli, az ő két legfontosabb tézise, a hármas 
jelené, valamint a distentio animi dialektikája együtt gondolandó újra, mintha kita-
lált párbeszédben Arisztotelész cselekményszövés (mise en intrigue) fogalmával. 

Időbeliség és irodalom, időbeliség és bölcselet, irodalom és lételmélet sokrétű 
kapcsolatai kérdéskörének kiindulópontja Ágoston méltán lehet. A Vallomások 
történetéből Jacques Garelli15 annak a befogadók által kevéssé hangsúlyozott 
mozzanatnak megkülönböztetett fontosságát emeli ki, mely szerint éppen egy 
vers szótagainak és ritmusának skandálásán át, a vers szerkezeti elemzésén ke-
resztül fedi föl Ágoston az időbeliség belső szerkezetét, s ezáltal tárul föl a szelle-
mi struktúraként fölfogott idő bölcseleti-elméleti kérdésessége. A „Deus creator 
omnium" versen elmélkedvén fejti föl az idő belső szerkezetét, az extensio-
distentio animit: „[...] nyolc szótagból áll, hosszabb, rövidebb, változó szótagok-
kal. Négy rövid: az első, a harmadik, az ötödik és a hetedik. Ezek egyszerűek a 
másik négy hosszabbhoz, vagyis a másodikhoz, a negyedikhez, a hatodikhoz és a 
nyolcadikhoz mérten... Egyenként kétszer annyi ezeknek az időtartama, mint 
egyenként amazoknak. Kimondom, megújrázom, és valóságosan úgy van, aho-
gyan érzékeim nyilván tapasztalják. [...] Ámde ha az egyik a másik után csendül, 
tehát előbb a rövid, és nyomában a hosszú, a rövidebbet hogyan ragadom meg, 
és miképpen mérem hozzá a hosszabbikhoz, hogy megtaláljam, ami kétszer hosz-
szabb nála, hiszen a hosszú nem csendül előbb, csak midőn a rövid csendülése 
megszűnt? [...] Tehát mit mérjek? Hol a rövid, hogy mérhessek vele? Hol a 
hosszú, hogy mérjem? [...] Benned mérem lelkem az időt." Továbbá: „Ebből úgy lá-
tom, hogy nem más az idő, mint kiterjedés. Ámde nem tudom, minek a kiterje-
dése. Igazán csodának tartanám, ha nem a léleké volna."16 Ágoston azzal a tanul-
sággal is szolgál, hogy múlttal, jelennel és jövővel a viszony csak úgy 
magyarázható, ha elfogadjuk, hogy az utalt nem az időbeli tapasztalat „világá-

14 Vö. Temps et redt I. 115. 
15 Jacques GARELLI : Rhytmes et mondes. J . Millon, Grenoble, 1991. 
111 AUGUSTINUS: Vallomások. Fordította: VÁROSI István. Gondolat, Budapest, 1982. XI. XXVII. 374-375. 
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ban", hanem a lélekben található. „Valami jól ismert költemény elmondására ké-
szülök. Mielőtt kezdem, várakozásom az egészre ráirányul. Kezdés után pedig, 
amit belőle már a múltba szalasztottam, ott lapul meg emlékezetemben. így eme 
cselekvésem élete megoszlik. Mégpedig emlékezésre, amennyiben már elmondtam 
valamit és várakozásra, amennyiben majd mondok még valamit. Figyelmem azon-
ban jelenvaló. Rajta keresztül, ami jövendő volt, átömlik abba, ami immár elmúlt. 
[...] És ami történik az egész költeményben, történik egyes részeiben, sőt, egyes 
szótagjaiban is."17 Ajövő-múlt-jelen nem más, mint a lélek kivetülése kiejtett szó-
tagok várakozásába, melyek ettől kezdve emlékké alakulnak. Az „elmondó" (olva-
só) lelkének „jelenvaló figyelmét" csak az olvasás kettős mozgásában, protenció-
retenció mozzanatában ragadhatja vissza, mely éppen azzal a mozgással, mellyel 
a szöveget föltárja: létrehozza az emberi időt. Időbelivé váló cselekvő lélek és ol-
vasásban föltáruló szöveg kölcsönös egymásrautaltsága hozza létre a jelentést. 

„[...] az elbeszélés sub specie temporis veszi birtokba a beszédmódokat és beszé-
lőjüket (locuteur), a cselekedeteket és cselekvőjüket."18 

A különneműség szintézisének arisztotelészi modellje és az egyezés győzelme 
az ütközés fölött (le triomphe de la concordance sur la discordance) kitágítandó 
az elbeszélés egész területére. Ami az elején bűvös körnek tetszhetett (bogy tud-
niillik az idő csak olyan mértékben válhat emberi idővé, amennyiben elbeszélt, s 
hogy az elbeszélés akkor válik valóságossá, amikor az időbeli létezés föltételévé 
válik), hermeneutikai kör.ré a teremtő képzclőerőből származó hármas mimézis-
nek köszönhetően változik. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a mű első olvasója és bírálója, Francois 
Wahl jelentős szerepet játszott a trilógia létrejöttében annak írása alatt, sőt annak 
befejezte után is. Az ő „szorgalmazására" született meg ugyanis - utólag - az ál-
tala hiányolt „egész vállalkozást megkoronázó" fejezet. Wahl ugyanis azt a kérdést 
tette föl, hogy nem a kezdeti előföltevésnek - annak, hogy az idő még csak el sem 
képzelhető az elbeszélésen kívül - kellett volna-e a mű végkövetkeztetésének len-
ni? A harmadik kötet utolsó fejezetében tehát Ricoeur újrafogalmazza e kezdeti 
hipotézist, ám azt az idő uralhatóságának képtelenségével toldja meg, az idő ki-
fürkészhetetlenségének Kant-féle fogalmát idézvén meg segítségül: „Ami lénye-
gében megcáfolódik az nem a szó minden értelmében vett gondolkodás, de az 
ösztönzés (impulzus), jobban mondva a kiibrisz, mely gondolkodásunkat afelé te-
reli, hogy az értelem úrnőjének szerepében tetszelegjen."19 Az elbeszélést mint az 
idő „helyettesét" így teszi Ricoeur viszonylagossá. Kínálkozik arra gondolnunk, 
milyen következtetést vont le a Szentírás-olvasatai kapcsán megjelölt beszédmó-
dok sokféleségéből, azt mondván, az elbeszélés nem más, mint az időhöz viszo-
nyulás sajátságos esete. Viszonyunk az időhöz tehát más formákban is kifejeződ-
het. A Temps et récit végkövetkeztetése értelmében az elbeszélés tehát nem veszi át 
az értelem uraként tételeződő mindenható alany szerepét. 

и I. m. XI. XXVIII. 377. Kiemelések: J . É. 
1 8 R I C O E U R : Reflexion faite: autobiographic intellectuelle. Esprit, Paris, 1 9 9 5 . 1 0 2 . 
1 9 R I C O E U R : Temps et récit. I I I . 4 6 7 . 
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Mario Valdes Ricoeur elemzései nyomán foglalja össze az irodalmi szövegek négy 
dimenzióját:20 formait, történetit, fenomenológiait (olvasás tapasztalata) és herme-
neutikait (önmegértés). Formai síkon arra az általános kérdésre válaszolunk - írja - , 
hogyan működik a szöveg. A szövegek történetiségének alapja az az előföltevés, 
mely szerint minden szöveg és minden olvasó történeti létező, a szöveg és olvasó 
történetisége közt implicit feszültség mutatható ki. így arra felelünk, mit mond a 
szöveg? A fenomenológiai dimenzió Jauss és Iser befogadásesztétikájának felel 
meg. Valdes azt hangsúlyozza, hogy sem a konstanci iskola, sem Ricoeur nem törő-
dik az olvasás szubjektív tapasztalatával, hanem csak az ilyetén tapasztalat szubjek-
tumközi hozadékával. Ennek a szintnek pedig a következő kérdés felel meg: Mit 
mond nekem a szöveg, ami közös mások olvasói tapasztalatával? E fenomenológiai 
dimenzió mintha Bultmann egzisztenciális kérdését („Mit ad nekem a szöveg, amit 
saját létem lehetőségeként élhetek meg?"21) helyezné közösségi összefüggésrend-
be. Az önismeret szintjén szövegi önállóság és olvasói elsajátítás (alkalmazás) küz-
delme feszül. A horizont-összeolvadás, a hogyan olvasom a szöveget kérdése. 

Francois Dosse azt írja,22 a cselekvésontológia Ricoeur számára az ígéretben feje-
ződik ki. Az ígéret fogalmára - vélhetően Gabriel Marcel elemzésének hatására -
Ricoeur már Philosophie de la volonté23 című írásában fölfigyelt, mikor a bergsoni al-
kotó tartammal szemben a tartam romboló oldalát hangsúlyozta, a végesség, az 
esetlegesség, az alaktalanság „szomorúságát",24 s azt, hogy az élet mindazt is tartal-
mazza, amit nem választottunk, s amit nem tudunk megváltoztatni. Az ígéretben 
alapvető, bog)' olyan dolgokat ígérünk, melyeknek nem vagyunk teljesen birtoká-
ban; a „soha többé" ugyanakkor „örökre" is: amit nem tudunk megváltoztatni, egy-
szerre megszűnt és föláldozott. Ebben az értelemben mondhatja Ricoeur, hogy 
Amiel fejezi ki legtisztábban a tartamnak lenni szomorúságát.25 Az ígéretben a szó 
olyan jövőre irányul, mely azt föltételezi, hogy az individuum nem változik az ígé-
rettétel időpontja és az ígéret megvalósításának ideje között. A korai műhöz képest 
előrelépés az ígéret párbeszéd jellegének kiemelése, valamint összekapcsolása a 
személy felelősségével.26 A megtartás képességeként fölfogott ígéret az idő uralha-

20 Mario J. VALDES: „Hanl Ricoeur and Literary Theory." In The Philosophy of Paul Ricoeur. Szerkesztet-
te: Lewis Édwin H A H N . Illinois, Open Court, Chicago and La Salle, (4995.) 1996. 277. 

2 ' Rudolf BULTMANN: Glauben und Verstehen. II. Tübingen, 3 1 9 6 1 . 221. 
2 2 DOSSE: i. m . 5 5 0 . 
23 Philosophie ele la volonté. I. Le volontaire et l'involontaire. Allbier, Paris, (' 1950.) 1988. 
24 I. m. 422-428. 
25 I. m. 426. 
26 „Körkörös viszony [...] van azoknak a beszélőknek személyes felelőssége közt, kik magukat egymás 

iránt ígérettel elkötelezik; a hűségi szerződés párbeszédes dimenziója közt, melynek erejénél fogva az 
ígéretet be kell tartani, illetve a hallgatólagos vagy virtuális társadalmi paktum nyomán keletkező nyil-
vános tér kozmopolita dimenziója között." Messzire vezetne a részletezés, de nem hagyható említés nél-
kül, hogyan kapcsolja össze Ricoeur az így fölfogott felelősséget Reinhart Kosselleck elvárási horizont-
ról és tapasztalati térről mondottaival, s kiemeli e fölfogás különbségét Heidegger halállal szemben 
elfoglalt álláspontjától: „[...] korunkat egyidejűleg jellemzi az elvárási horizont eltávolodása és a tapasz-
talati tér szűkre szondása. Minthogy tétlenül szenvedjük el, e hasadás a jelent a válság idejévé változtatja, 
az ítélet idejének és a döntés idejének kettős értelmében. A válságban a történelmi sorsra jellemző ki-
terjedés fejeződik ki, az ágostoni distentio animi megfelelője. A jelen teljes egészében válság, mikor az 
elvárás utópiában keres menedéket, s a hagyomány holt lerakatta változik." (Temps et récit. III. 422^423.) 
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tóságának előföltevését tartalmazza. Az azonosság-másság dialektikája van jelen az 
ígéretben, mely egészében a Soi-méme comme un autre tárgya, de a Temps et récit cse-
lekvésbölcseletét is meghatározza. 

„Nem a mesélésért mesélünk, azért mesélünk, hogy tanúsítsuk, hogy valami az 
énben mélyebb az időnél és az idő kényszerítette végességnél. Az elbeszélés nem 
álomba visz, a valóság felé terel, értelmes mindenséget szentesít."27 

Az elbeszélt időbeliség vizsgálatának eredménye a történettudomány, az iroda-
lomelmélet és a fenomenológia hármas párbeszéde. Arisztotelész Poétikájának és 
Ágoston Vallomásainak szembesítésével az elbeszélhetőség (narrativité) poétikája 
megvilágító erejű lehet az időbeliség apóriáinak vonatkozásában. 

Tényleges megértés és elbeszélő megértés (comprehension) viszonya, Ricoeur 
véleménye szerint, az elbeszélés elmélete és a cselekvés angol analitikus teóriája 
közti kapcsolatra utal. E viszony egyszerre előföltevéses és transzformációs: egy-
részt minden elbeszélés szerző és befogadó részéről otthonosságot előföltételez 
olyan fogalmakkal, mint ágens, cél, eszköz, körülmény; másrészt az elbeszélés 
nem hagyatkozik csupán ezen otthonosságra, hanem a beszédmódhoz tartozó je-
gyekkel egészíti ki azt, melyek már nem a cselekvés jelentésének fogalmi hálójá-
hoz tartoznak, hanem szintaktikai jellegűek. A cselekvés fogalmi hálója és az elbe-
szélő kompozíció szabályainak viszonya könnyebben érthető a paradigmatikus és 
szintagmatikus rend elkülönítésének segítségével. Megérteni az elbeszélést azt je-
lenti, hogy ismerjük annak szintagmatikus rendjét irányító szabályokat. Kettősség 
tárul föl elbeszélő és tényleges intelligencia kapcsolatában: a cselekvés paradig-
matikus rendjétől az elbeszélés szintagmatikus rendjébe érvén a cselekvés jelen-
tésének szavai beolvadnak, és időszerűvé válnak. Megérteni egy történetet azt 
jelenti tehát, hogy egyként értjük a „faire" (cselekedni) nyelvét és a kulturális 
hagyományt, melyből a cselekmény (intrigue) tipológiája ered. Ha a cselekvés 
elmesélhető, úgy már jelképeken át közvetített. A szimbolizáció teremti meg a cse-
lekmény-cselekvés (action) elsődleges olvashatóságát.28 A szimbolikus közvetítésnek 
tehát már azelőtt van szövedéke (texture), mielőtt szöveggé válnék. E gondolat az 
előzetes megértés alkotóra, befogadóra érvényes tanára emlékeztet. Az utánzás 
vagy megjelenítés így az emberi cselekvés jelentéseinek, jelképeinek és időbelisé-
gének előzetes megértéseként tételeződik: „Az irodalom örökre érthetetlen volna, 
ha nem éppen azt konfigurálná, minek már az emberi cselekvésben alakja van."29 

Ezenfölül a jelkép terminus bevezeti a norma értelemben vett szabály fogalmát. 
A kultúra immanens normáinak megfelelően a cselekvések morális preferenciák 
értékrendjének megfelelően ítélhetők meg: így viszonylagos értékre tesznek szert. 
A kulturális antropológia kerülőjével Arisztotelész Poétikájának néhány „etikai" 
előföltevéséhez jutunk. Nem csupán „cselekvőket" föltételez ugyanis a Poétika, ha-
nem olyan erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező jellemeket, mely tulajdonságok 
nemessé vagy aljassá teszik őket: „Mivel pedig az utánzók cselekvőket utánoznak, 

27 Luc PAREYDIT: Paul Ricoeur. Ilavenir de la memoire. Etudes 1993. február, 225. 
28 Vö. Temps et récit. I. 113-115. 
2 9 1. m. 125. 
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márpedig ezek szükségképpen vagy kiválóak (szpudaiosz) vagy silányak - mert a 
jellemek (éthosz) jóformán mindig ennek megfelelően alakulnak, hiszen jellemét 
tekintve mindenki gonoszsága vagy erénye alapján különbözik - , vagy jobbakat 
utánoznak, mint a magukfajta, vagy hitványabbakat, vagy olyanokat..."30 A tra-
gédia „jobbakként", a komédia „rosszabbakként" mutatja be a cselekvőket, mint 
a kortársakat, ez azt jelenti, hogy a tényleges megértés, melyben szerzők és befo-
gadók osztoznak, szükségszerűen tartalmazza a jellem jón és rosszon alapuló ér-
tékelését. A cselekvésközpontú etikai megközelítés teszi nélkülözhetetlenné idő 
és elbeszélés viszonylatában Arisztotelészt. 

Az ágostoni jövő jelenének, múlt jelenének és jelen jelenének kifejeződése a 
fontos, ezek viszonya, mert ez az elbeszélés elemi gerjesztője. 

A második mimézis a mintha birodalmát nyitja meg. A Temps et récit második 
kötete a fikciós elbeszélés időkonfigurációjának elemzése. Négy szakaszt különít 
el Ricoeur. Az első nem más, mint a cselekmény (intrigue) fogalmának kiszélesí-
tése. Tulajdonképpen az arisztotelészi modell továbbfejlesztésének lehetőségét 
mutatja meg, mindenekelőtt Benjamin azon tételével szemben, mely szerint a 
mesélés és elmesélés (conter, raconter) meghalt. Ricoeur azt hangsúlyozza, hogy 
az elbeszélő funkció megváltozhat, de nem szűnhet meg: „Talán mindennek ellenére 
bíznunk kell abban az összhang-igényben, mely napjainkban még meghatározza 
az olvasók elvárását, s hinnünk abban, hogy általunk még meg nem nevezhető el-
beszélő formák vannak születőben, s azok azt fogják tanúsítani, hogy az elbeszé-
lő funkció megváltozhat, de nem halhat meg. Mert el sem tudjuk képzelni, mivé 
lenne egy olyan kultúra, melyben nem tudják többé, mit jelent elmesélni,"31 A má-
sodik szakasz az elmélyítés ideje. Az elbeszélő megértés az elsőbbrendű, nem az 
elbeszéléselméleti racionalitás. Ricoeur az elbeszélői szemiotikákkal szembesül, 
Propp, Bremond, Greimas munkáival. Mintegy harmadik szinten a gazdagodás 
ideje bontakozik ki. A cselekmény és az elbeszélt idő fogalmát az idővel való sok-
féle játék gazdagítja. A játékokat a fikció tesz lehetővé. Olyan időszintek szaba-
dulnak fel, melyeknek nincs pontos megfelelője az alanyok megélt idejében. Az 
elbeszélés idejének és az elbeszélt dolgok idejének megkettőződése tipikus meg-
nyilvánulása az idővel való játék szabadságának, mely a fikció sajátja. Előbbi sza-
badság két lehetőség közül enged választani: vagy az irodalom mesterséges para-
dicsomába vezet, s így nincs köze a mindennapok tapasztalatához, vagy ezen 
tapasztalatnak új arcát mutatja meg. Óhatatlan a fikció szónak ama értelmét 
idéznünk, mely szerint mesterséges a természeteshez képest; hamis az igazság-
hoz képest, valamint arra gondolnunk, hogy a fikció szó maga hordozza önnön 
kétértelműségét: a latin fingere ige származéka egyként jelenti valamely konkrét 
tárgy kézműves létrehozását, kiképezését, valamint elképzelését, tettetését (vö. 
úgy tesz, mintha) kitalált dolgoknak. Azaz már a szó eredete magában hordja azt 
a bizonytalanságot, mely státusát illeti az irodalomelmélet és -kritika fogalmai 
körében. 

3 0 A R I S Z T O T E L É S Z : Poétika. Fordította: R I T O Ó K Zsigmond. Pannonklett, Budapest, 1999. 48a 1. 23. 
Temps et récit. II. 58. 
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Az eposz, a dráma, a regény keveri a történelmi és a kitalált szereplőket, a Fik-
tív tapasztalat tehát a megélt (lélektani) időt mint világdimenziót vonatkoztatja a 
„megfigyelt" (fizikai) időre. Itt az a kérdés, hogy a fikció szereplőinek tapasztala-
tába hogyan épülnek be a világ eseményeinek parcellái?32 

Ricoeur úgy véli: a játék az idővel az irodalomban nem önmagáért való. Tétje:33 

fiktív időtapasztalatot ír le, mely a létező világban való léte - szöveg fölkínálta -
virtuális tapasztalatának jegyeit mutatja. A fikció ideje34 tehát a tapasztalatra vo-
natkozik; a mű világát a szöveg immanens transzcendenciája jellemzi. 

Ricoeur három időregény elemzését építi be értelmezésébe: Virginia Woolf 
Mrs. Dalloway, Thomas Mann Л varázshegy és Marcel Proust dz eltűnt idő nyomában 
című regényének értelmezését. E három mű képzeleti változatait (variations imagi-
natives) emeli ki, pontosabban azt hangsúlyozza, amiként e változatok „kiélezik" 
az idő apóriáit.35 Ricoeur olvasatában Virginia Woolf regénye a monumentális és 
a halandó idő közt elhelyezkedő időtapasztalat sokféleségét hangsúlyozza. Az idő 
így lényegében magányos öntudatok hálózatba helyezését teszi lehetővé. „Ez az 
időtapasztalat nem Clarissa tapasztalata, sem Septimusé, se nem Peteré, egyetlen 
szereplőé sem. Ezt egy magányos tapasztalatnak a másik magányos tapasztalatban csen-

32 Temps et récit. III. 230-252. Ezt a kérdést válaszolja meg például Milan Kundéra is, mikor azt szö-
gezi le, hogy „a történész a társadalom életét írja, nem az emberét", s mert a regény az emberét írja, 
ezért számára a történelmi körülmények csak bizonyos releváns egzisztenciális helyzet szempontjából 
fontosak, s a regény, amely „nem a valóságot vizsgálja, hanem a létet", a történészek által elhanya-
golt, de antropológiailag elhanyagolhatatlan jelentőségű eseményeket őriz. Vö. Milan KUNDÉRA: A re-
gény művészete. Európa, Budapest, 1992. 53-54., 60. A regényíró „elméleti becsvágy nélküli" gondo-
lataira azért is érdemes odafigyelni, mert Husserl és Heidegger ellenében arra intenek, hogy, „ha 
igaz, hogy a filozófia és a tudományok megfeledkeztek az ember létéről, még világosabbá válik, hogy 
Cervantesszal egy nagy európai művészeti ág kezdődik, mely nem egyéb, mint ennek a felejtett lét-
nek vizsgálata", (i. m. 15., kiemelés: j. E.) 

33 vö. francia jeu-enjeu 
34 Az időprobléma kérdésessége, eldöntetlensége egyébként itt a tét, mely már Arisztotelész időfel-

fogásában (az idő a mozgás megszámláltsága az előtt és az után szerint, s mint ilyen, föltételezi an-
nak létét, aki számol) megmutatkozik; Szent Ágoston kérdésében éleződik ki: „Ámde miképpen van 
ez a két idő, múlt és jövő, ha a múlt már nincsen és a jövő még nincsen?", s a distentio animi fogal-
mában haladja meg a görög gondolkodás nehézségeit. 

Az időbeliség aporetikájának az elbeszélhetőség poétikájával való szembeállítása a referencia újra-
fogalmazására, a valóságprobléma újrafölvételére ösztönzi a szerzőt. Ágoston lélektani időmegköze-
lítése és Arisztotelész kozmológiai szempontja nem átjárhatóak. A lélek kiterjedése nem hozhatja lét-
re az idő kitágulását; a mozgás dinamikája nem hozhatja létre a hármas jelen dialektikáját. Ez 
Ricoeur első bizonyítéka ama tételére, mely szerint az időbeliség fenomenológiája egyre növekvő 
aporetikáról tanúskodik. 

Ricoeur figyelmét nem kerüli el, hogy az időt mégis az időként emlegetjük. Egységének, magá-
banvalóságának igazi problematizáiása Kanttal kezdődik, Kant ama gondolatával, hogy nem az idő 
múlik, hanem a változó létező múlik az időben. Az ágostoni-arisztotelészi kettősség továbbvitelét a 
szerző Kant és Husserl konfrontációjában véli megragadhatónak, az intuitív és láthatatlan idő polari-
tásában, amely tulajdonképpen nem más, mint objektivitás-szubjektivitás modern szembeállítása, s a 
jelenvaló idő és ajelenben bármely támaszpont nélküli idő csak tovább növeli az aporetikát. A prob-
lematizálás Heideggerrel éri el végső tanácstalanságát, kinél az idő már nem a kanti adott végtelen, 
hanem a végesség tulajdonsága. A IJt és idő elemzésével az idő vulgáris fölfogását állítván szembe, 
Ricoeur arra figyelmeztet, hogy bár Heidegger megváltoztatja a kérdés szempontját, elemzése még-
is tovább növeli az apóriák mélységét. 

33 Temps et récit. III. 198. 
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diilő visszhangja (kifejezés, melyet oly szívesen kölcsönzött Bachelard E. Min-
kowskitól) sugalmazza az olvasónak."36 

A varázshegy című mű hét esztendőnek megfelelő hét fejezetből álló szerkeze-
te - véli Ricoeur időbeli fölbontás. A szanatórium fönti világa és a lenti világ 
kettéválik, a törésvonal egyúttal a mindennapok (élet, egészség és cselekvés) vilá-
gának és a betegség, a halál világának mente is. „Ahogyan az elbeszélői eljárás 
összekapcsolja az időregényt, a betegség regényét és a kultúra regényét, úgy jön 
létre az a közeg, melyet a költő képzelete teremt, hogy végletekig fokozza azt a 
szellemi éleslátást, melyet ilyetén tapasztalat igényel."37 A regényben a harmónia 
hiánya győz az összhang fölött. 

Proust regénye a megtalált mint fölfüggesztett idő, az örökkévalóság, illetve az 
elveszített idő megtalálásának feszültségében értelmezhető. Az írás tette mellett 
szóló döntés vet véget e kettősségnek, s szolgáltatja egyúttal a megtalált idő má-
sodlagos értelmét: az újjáélesztett elveszített időét, illékony mozzanat rögzítését 
tartós műben. „A megtalált idő eme utolsó alakzata két dologról árulkodik: hogy 
az elveszített időt a megtalált idő tartalmazza. De arról is, hogy végül az Idő tar-
talmaz bennünket. Lényegében nem győzedelmi kiáltással zárul Az eltűnt idő nyo-
mában, de a 'fáradtság és rémület érzésével'. Mert a megtalált idő a megtalált ha-
lál is. Az eltűnt idő nyomában H. R. Jauss szavával szólva csak átmeneti időt hozott 
létre, egy még elkészítendő mű idejét, olyat, melyet a halál megsemmisíthet."38 

A regény utolsó szava is annak tanúsága, hogy a keresés értelme az emberek he-
lyének megtalálása „az Időben".39 

A történeti és a fikciós elbeszélés közti legnagyobb aszimmetriát Ricoeur ab-
ban véli megragadhatónak, ahogyan különbözőképpen válaszol a kétféle beszéd-
mód az idő apóriáira. Azokat a történelem mintegy jelentékteleníii, a fikció még-
inkább kiélezi.40 A három időregény elemzése kapcsán abban jelöli meg Ricoeur 
az irodalom figuratív hatalmának sajátosságát, hogy az időbeliség hierarchizáció-
jának legfölső határát, az (ágostoni) örökkévalóságot is képes átfürkészni. (A fikció 
eme fölfogásának alapjainál lényegében az idő mitologikus, majd keresztény 
szemlélete áll, mely az időt más világba való átmenetként is tekinti, a fikció tehát 

36 Temps et récit. II. 211-212. 
37 1. m. 244. 
33 I. m. 285. 
39 „Si du moins il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon oeuvre, je ne manquerais pas de 

la marquer au sceau de ce Temps dönt l'idée s'imposait ä moi avec tant de force aujourd'hui, et j'y 
décrirais les hommes, cela dűt-il les faire ressembler ä des étres monstrueux, comme occupant dans le 
Temps tine place autrement considerable que celle si restreinte qui lettr est réservée dans I'espace, tine 
place, an contraire, prolongée sans mesure, puisqu'il touchent simultanément, comme des géants, 
plongés dans les années, ä des époques vécues par eux, si distantes - entre lesquelles tant de jours sont 
venns se placer - dans le Temps." (Le temps retrouvé. Booking International, Paris, 1993. 477. ) 

40 „[...] az a megoldás, melyet eme apóriákra a történelmi idő fölkínál végső soron egy olyan kibé-
kítő összhang megteremtésében áll, mely afelé halad, hogy megfossza az. apőriákat éles mivoltuktól, 
azaz eltüntesse azokat a nem-helytállóságban, a jelentéktelenségben. Nem így áll a dolog az időről 
szóló mesékkel (fables), melyeknek legfőbb erénye, hogy újjáélesztik eme apőriákat, azaz méginkább 
kiélezik." Temps et récit. III. 247. 
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az idő túlvilági tulajdonságát is magára ölti.) Semlegesíti a történelmi időt, a 
fiktív időbeli tapasztalatok nem összesíthetők, ugyanis az irreális szereplők idő-
tapasztalata is irreális. A fikció képzeletbeli változatok hálózata: „A fikció úgy-
mond a fenomenológiai idő tematikájára és annak apóriáira alkalmazott kép-
zeletbeli változatok hálózata."41 A képzeletbeli változatok pedig azt bizonyítják, 
hogy az örökkévaló sokféleképpen fejeződik ki, akár Arisztotelész szerint a létező. 
E képzeletbeli variációk semleges módon őrzik a történelmi eseményekre való 
hivatkozást, nem rendelkeznek denotátummal, csupán jelezhetnek eseményeket. 
(Ricoeur Husserl hasonló elemzésére támaszkodik.) A fikció tehát képes kiaknáz-
ni az idő nem-vonalszerű tulajdonságait, s az időbeli folyamat vízszintes konstitú-
ciójához kötött ütköző egyezés (concordance discordante) aspektusait meríti ki, 
valamint a határ-tapasztalatokat, és a mítosz határát.42 

A történelmi elbeszélés egységesíti az időt, míg a fikció kitágítja azt: „A kita-
lált (fikciós) elbeszélés kitágítja az időt, bővíti a képzeletbeli változatok ívét, míg 
a történelmi elbeszélés az idő szűkítéséhez járul hozzá, egyneműsítvén és egysé-
gesítvén az időt."43 Ám az utalás: a valóságvonatkozás (referencia) fogalmának 
közbeiktatása teszi, hogy a kétféle elbeszélés nem szembenáll egymással, hanem 
egy célra tör. Hiszen a történelmi „valóság" tulajdonképpen nyom csupán, innen 
a realitás múltra való alkalmazhatóságának kérdésessége. Az enigmatikus múlt 
azért ölt testet, mert az élők adósoknak érzik magukat a halottakkal szemben.44 

így tehát a történelmi elbeszélés is különnemű. A történész elbeszélésének ideje, 
mely fenomenológiai és kozmológiai idő közti sajátságos összekötők (connec-
teurs)45 segítségével alakítja újjá az időtapasztalatot, s melyeknek kényszerétől a 

41 Temps et récit. III. 231. 
42 Vö. Temps et récit. I. passim. A magyar nyelven föllelhető Ricoeur-irodalomban Mártonlty Marcell 

utalt arra, hogy Ricoeur „concordance discordante" fogalma lényegében az arisztotelészi-ágostoni 
(majd később husserli) kozmológiai-fenomenológiai idő kettősségét viszi tovább. (MÁRTONFFY Marcell: 
Eredendő párbeszéd. Protestáns Szemle 1995. 5.) 

43 Temps et récit. III. 229. 
44 A Temps et récit-ben vezeti be Ricoeur az anonim halál gondolatát egy olyan fogalmi háló csomó-

pontjaként, melyhez a kortárs, az előd, az utód, valamint a nemzedékek láncolatának fogalmai tar-
toznak. Az anonim halál fogalmában megragadható a halál különösen kétértelmű jelentése a törté-
netírásban, ugyanis benne az egyes ember halandóságának intimitása olvad egybe a halottak élőkkel 
való behelyettesítésének nyilvános jellegével. A történész beszédmódjában tehát a halál mint minden 
ember életének titkos láthatára csak azért jelenik meg, hogy menten túl is léphessen rajta a nemze-
dékek egymást váltásának eufemizmusával, melynek segítségével az élők túlélőkké minősülhetnek. 
De a nemzedékek gondolata arra is utal, hogy a történelem tulajdonképpen a halandók története. 
A történelem igazságtalan a halál fogalmával, holott lényege szerint a halottak emlékezete. Mint az 
egyéni élet végét, ez a beszédmód a halált utalások szintjére korlátozza, olyan entitások javára, ame-
lyeknek tartama túllépi a halottakét (osztály, nép, nemzet, állam, civilizáció), holott ha a történész fi-
gyelmen kívül hagyja a halált, „a történelem elveszíti történelmi minőségét". Ki ősök és az utódok mindig 
mások, átlátszatlan szimbolika terheli őket, ebből adódik a halálábrázolások hiányossága, másrészt az 
eljövendő emberiség halhatatlanként tételezése. (Vö. Temps et récit. III. 209-212.) 

45 A történelem úgy válaszol az idő fenomenológiájának apóriáira, hogy mintegy „harmadik" időt 
teremt, a tulajdonképpeni történelmi időt, mely közvetít a megélt és a kozmikus idő között. A naptár 
intézménye Ricoeurné! a történelem poétikai funkciójáról gondoskodó eszköz, az előd, kortárs, utód, 
archívumok, dokumentumok és nyom fogalmai mellett. Eme gondolkodási eszközök csak akkor mu-
tatkoznak meg, ha működésüket viszonyítjuk az idő apóriáihoz. Ez pedig hermeneutikai feladat. 
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fikció - szerzővel nem összetévesztendő - elbeszélője (narrateur) szabad, elbeszé-
lő azonosság és igazság - igény feszültségében, kozmikus és intim idő közt helyez-
kedik el, a refiguráció, azaz a harmadik mimézis szintjén, szöveg és olvasó világá-
nak kereszteződésében. 

A „legérzékenyebb" különbségként a metafora-könyvtől Ricoeur azt jelöli 
meg, hogy a Temps et récit című könyvben, eltávolodván a referencia szóhasznála-
tától az Igazság és módszer által jogaiba visszaállított alkalmazás (application), az el-
sajátítás (appropriation) irányába, az olvasás közvetítéséhez folyamodik: „Csak az 
olvasásban válik teljessé a konfiguráció dinamizmusa. És túl az olvasáson, a mű-
veken kiképzett tényleges cselekvésben változik csak át a szöveg konfigurációja 
refigurációvá."46 A szöveg olvasásának műveletét pedig befogadásként47 határozza 
meg, s Wolfgang Iser és Hans-Robert Jauss olvasásesztétikáit hozza közös neve-
zőre. E kettő - véli - bár szemlátomást ellentétes, hiszen előbbi a fenomenológiai 
pszichológia felé hajlik, utóbbi pedig az irodalomtörténet megújítására törekszik, 
mégis inkább kölcsönösen föltételezi egymást, hiszen az olvasás a mű közösség 
általi befogadástörténetének láncszeme. A horizont-összeolvadást küzdelemként48 

föltételező Ricoeur a refiguráció műveletének az Ugyanaz (Mérne), a Más (Autre) 
és az Analóg befejezetlen dialektikájához hasonló szerkezetét hangsúlyozza, mely 
elsajátítás (appropriation) és eltávolítás (distanciation) dialektikájával rokon.49 

A dialektika utolsó arca pedig az olvasás két, egymástól eltérő szerepét emeli ki: 
„Az olvasás rendre úgy jelenik meg, mint megszakítás a cselekvés folyamatában, 
illetve mint a cselekvés felé való lendítés."50 

Az időbeliség nem írható le a fenomenológia közvetlen beszédmódjában, köz-
vetetté válik viszont az elbeszélés beszédmódjában. Az elbeszélés (récit) az idő 
őre, pásztora, amennyiben az önmagát elbeszélő individuális szellem arról tanús-
kodik, hogy „nincs elgondolt, csak elbeszélt idő".51 Ricoeur kérdése az, hogy le-
het-e még elbeszélői megfelelőt adni arra a különös időbeli helyzetre, amely azt 
mondatja, hogy minden dolgok - beleértve önmagunkat is - időben vannak, ab-
ban az értelemben, ahogyan a mítoszok mondják, hogy az idő mérhetetlenségé-
vel borít be bennünket? Az elbeszélés poétikája megfelel az idő aporetikájának, 
az elbeszélhetőség határai az idő kifürkészhetetlenségének (inscrutabilité) meg-
felelői, s ez az a határ, melyen túl az időbeliség misztériumba, csöndbe fordul. Az 

4,i Temps et récit. III. 2 8 6 - 2 8 7 . Magyarul: Paul RICOEUR: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. 3 1 2 - 3 1 3 . 
47 A magyar befogadás szó nem hordozza azt a jelentéstartalmat, melyet a latin—újlatin nyelvekben 

a recepció re-előtagja. Az újra fbivesz, visszavesz, visszatér valamihez (reprendre, revenir ä qque chose) 
jelentésű reception, receptio, recipio szónak ugyanaz a gyöke, mint a capioé: fölfog, eltalál, elles (attraper, 
saisir) azonban a re-prefixum a hansúlyt az. ismétlésre teszi: azt fogjuk föl, amit már egyszer fölfog-
tunk, visszatérünk hozzá. így tehát a recepció valamely dolog visszatérése valamely dologhoz, nem 
föltétlenül elfogadás, lehet elutasítás is. A hangsúly mindig az időszerű jellegre esik. 

48 „A megvilágítás és megtisztítás mozzanatában az. olvasó akarata ellenére szabaddá válik. Ez. a pa-
radoxon teszi a szöveg világának és az olvasó világának szembesítését olyan küzdelemmé, melyre a szö-
veg és az olvasó elvárási horizontjainak összeolvadása csak ingatag békét jelent." (I. m. 325. Magya-
rul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. 349.) 

49 Lásd „La táche de l'herméneutique", no. 
50 Temps et récit. III. 327. Magyarul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. 352. 
51 Temps et récit. III. 4 3 5 - 4 3 6 . 
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elbeszélés sem tud választ az idő egységének és sokféleségének, a kollektív szin-
gularitásnak a kérdésére, idő és idők apóriáját nem oldja föl. 

Az időbeliség első apóriája: az elbeszélő azonosság,52 történelem és fikció 
egymásbahatolásának helye. Az elbeszélt idő olyan, mint híd a fenomenológiai és 
a kozmológiai idő között, a spekuláció nem tud ilyen hidat alkotni. 

A harmadik idő (tiers-temps) sajátos dilektikájának megfelelően a történelmi és 
a fiktív elbeszélés kereszteződésében szabható meg. A kozmikus időre újraírt tör-
ténelmi idő ellentétben áll a fikció képzeleti változatainak idejével. Párhuzamos-
ság mutatható ki a történelmi múlt megjelenítő funkciója és a szöveg világa-ol-
vasó világa alkotta jelentéshatások között. Történelem és fikció egymásba 
hatolnak: a történelem kitalált elemeket használ, a fikció történelmiesül. Egyén 
vagy közösség azonosságát megjelölni azt jelenti, hogy válaszolunk a kérdésre: ki 
tette? Válaszolni megnevezve lehet. A válasz csak elbeszélt lehet. Hannah 
Arendtre hivatkozik Ricoeur, aki szerint a ki? kérdésre válaszolni annyit tesz, mint 
elmesélni egy élet történetét. ,/i ki azonossága maga tehát csak elbeszélő azonosság."53 

Az elbeszélés segítsége nélkül az önazonosság megoldhatatlan antinómia: 
vagy elfogadjuk az önmagával állapotai különbözőségében azonos alany gondo-
latát, vagy Hume-mal és Nietzschével, hogy ez az alany csak szubsztanciális illú-
zió. A dilemma szertefoszlik, ha az iámként értett identitást behelyettesítjük az 
ipseként értett azonossággal. A kettő közti különbség a szubsztanciális és az elbe-
szélő azonosság különbsége. Az Azonos (Mérne) elvont identitásától eltérően, az 
elbeszélő azonosság, mely az ő-magaságot (ipséité) alkotja, képes besorolni a vál-
tozást, a változandóságot az élet kohéziójába.54 Az alany tehát úgy jelenik meg, 
mint saját életének olvasója és írója. Az élet maga elmesélt történetek szövedéke. 
Az összefüggés ő-magaság és elbeszélő azonosság között annak is bizonyítéka, 
hogy az önismeret énje megvizsgált élet énje. Az ő-magaság a kiművelt éné, ki a 
kultúra műveit magára alkalmazta. Az elbeszélő azonosság fogalmának előnye, 
hogy közösségre is alkalmazható: a közösségnek ugyanúgy lehet ő-magasága, 
mint az egyénnek. Ricoeur a pszichoanalitikus Durcharbeitungot hasonlítja össze 
a történész munkájával, amennyiben egy páciens fölismeri önmagát az önmagá-
ról mesélt történetekben. Struktúra és idő jelenik meg ügy tehát, mint az érvé-
nyes, uralkodó tevékenység egymástól kölcsönösen függő koordinátái. A körkö-
rös viszony ékesen szóló bizonyítéka, hogy az a történelmi közösség, mely zsidó 
népnek hívja magát, önazonosságát a maga alkotta szövegek recepciójából meríti: 
újra visszatér e szövegekhez, s új körülményei között újra elsajátítja (alkalmazza). 
Jellem és elbeszélések közti körkörös viszony ugyanaz, akár a hármas mimézisé. 

52 Vö. „[...] az ember cselekedeteiben, viselkedésében és fikcióiban lényegileg történetet mondó élő-
lény. Nem lényegéből fakadóan olyan történetek mesélője, amelyek igazságra törekszenek, hanem 
története folyamán válik azzá. Az ember számára azonban nem a szerzőségét illető kérdés a döntő; a 
'Mit tegyek?' kérdésre csak akkor tudok válaszolni, ha tudok válaszolni az ezt megelőzőre is: 'Milyen 
történet vagy történetek szereplője vagyok?'" (Alasdair M A C I N I Y R E : AZ erény nyomában. Fordította: 
B Í R Ó N É KASZÁS Éva. Osiris, Budapest, 1 9 9 9 . 2 8 9 - 2 9 0 . ) 

53 Temps et récit III. 442. 
54 Uo. 
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A gondolkodó fölhívja a figyelmet arra is, hogy az elbeszélő azonosság fogalma 
belsőleg határolt, ugyanis elvi ingatagság jellemzi: a történelem és a fikció közti 
szerepcserék az elbeszélés történeti komponensét ugyanazon dokumentáris el-
lenőrzés alá vethetik, mint bármely történelmi elbeszélést; kitalált eleme a kép-
zeletbeli változatok felé irányítja, ebben az értelemben állandóan valamivé válik 
és szétválik (se faire et se défaire). A jézusi mit gondoltok, ki vagyok kérdését 
mindenki fölteheti magáról a tanítványok tétovaságával. A fogalom továbbá nem 
meríti ki az ő-magaság kérdését. 

Számolnunk kell az olvasás pangás-mozzanatával (stase): inkább a képzeletet, 
mint az akaratot mozgatja meg, illetve ajánlás-mozzanatával (envoi): mikor az ol-
vasmány másként való létezésre és cselekvésre késztet. Az elbeszélő azonosság 
azonban cselekvéssé csak úgy válhat, ha döntünk. Amikor pedig az olvasó választ, 
a cselekvő alany alakulásának más, nem elbeszélt elemeiről is szó van. 

Bármely időbeni teljesség alakjában olvasott vagy hallgatott elbeszélés (récit) 
szereplőjének (personnage) elbeszélő konfigurációja mindannyiunk számára le-
hetővé teszi, hogy önmagunkról mesélt történeteink szereplőjévé, elbeszélőjévé 
(narrateur) avagy társszerzőjévé váljunk [...] -val/-vel azonosulásunk (identifica-
tion - avec) alapján. így emeli át az elbeszélés olvasóját vagy hallgatóját egy má-
sik idődimenzióba, melyben az élet, jóllehet kitalált, de olyan egyszeri összefüg-
gést és teljességet ad, mely a befogadó létének értelme lehet. Ez az elbeszélő 
azonosságon keresztül elérhető „élő élet" már az olvasáson vagy meghallgatáson 
túli mozzanatot képvisel. Azt, amit Ricoeur a tényleges cselekvésben lát, de me-
lyet például Gérald Hess véleménye szerint megelőz ismeretelméleti síkon az én-
nek az a viszonya önmagához, mely a sors (destin) fogalmában ragadható meg.55 

De ez már más történet. 

55 Vö. H E S S : 1Л langage de I'intuition.; M. C O N C I I E : Temps et destin. PUF, Paris, (4980) 1992.; C. CI IALIER 

(szerkesztette): Le destin. Autrement, Paris, 1997.; illetve magyarul: TENGELYI László: Élettörténet és sors-
esemény. 



Nemes Péter 

ROMANTIKA ÉS RETORIKA 

- Paul de Man irodalomszemléletéről -

I. A romantika elmélete 

Irodalomtörténet és irodalomelmélet egymásrautaltságának fölismerése, illetve 
ennek az egymásrautaltságnak a kibontása jelentette a huszadik században az iro-
dalomról való gondolkodás egyik legjelentősebb vonulatát. Némi egyszerűsítés-
sel azt mondhatnánk, hogy az irodalomtörténészként induló irodalmárok gyak-
ran kényszerültek arra, hogy vizsgálódásuk tárgyává tegyék egyrészt az irodalom 
vélhetőleg immanens törvényszerűségeit, az irodalmi létforma sajátosságait, más-
részt azokat a különleges feltételeket, amelyek egy adott, jól-rosszul behatárolt 
korszak irodalmi alkotásait formálták. Ezekből a vizsgálódásokból a huszadik szá-
zad folyamán teljesen önálló diszkurzus fejlődött ki, amely hatását és méreteit te-
kintve mintha a történeti (genealógián alapuló) szemlélet kiszorítására, illetve át-
formálására törekedne. Természetesen az irodalomelméleti gondolkodás nem a 
huszadik század terméke - saját történetét általában Arisztotelészig szokta vissza-
vezetni ám ennyire önálló diszciplínaként nem volt jelen az irodalomról való 
gondolkodásban, problémái (azok a problémák, amelyeket ma irodalomelméletinek 
nevezünk) részben megbújtak a nyelvfilozófia kérdésfeltevései mögött. Ugyan-
akkor bármennyire törekedjék is az elmélet a történeti szemlélet átformálására, 
saját története arról tanúskodik, hog)' ez nem sikerülhet komoly „elméleti" vesz-
teségek nélkül, a vizsgálódásnak ez a két iránya valamiképpen még mindig függ 
egymástól.1 

Történet és elmélet egymásrautaltságát azért fontos hangsúlyozni, mert Paul 
de Man gondolkodásában is számolnunk kell ezzel a problémával. Jelen vizsgá-
lódásunk keretei között azt próbáljuk föltérképezni, miként befolyásolta a ro-
mantika korszakával való foglalkozás az irodalomelméletnek azt az iskoláját, 

1 Az irodalomelmélet ráadásul azáltal is komoly függőségi viszonyban marad az irodalom történe-
tével, hogy saját felismeréseihez mindig adott művekből vesz példát, illetve adott művek értelmezé-
se során jut el saját felismeréseihez. Elképzelhető, hogy a huszadik századi narratológia egészen más 
irányban fejlődik, ha legjelesebb képviselői nem Proust hatalmas regényét olvassák és értelmezik új-
ra meg újra. A példaanyag státusza az elmélet önreflekszív meghatározása számára döntő jelentősé-
gű lehet, bár úgy tűnik, a kérdést ritkán teszik fel maguk számára az elmélet alakítói. Talán nem túl-
zás azt állítani, hogy az egyéni ízlés szerepe akár döntően is befolyásolhatja egy elméleti kérdés 
lehetséges megoldásait. 
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amelyet Paul de Man nevéhez szokás kötni. Mivel a de Man-i gondolkodás alap-
ját sajátos nyelvelmélete alkotja, ezért vizsgálódásunk hangsúlyait tekintve elmé-
leti irányultságú lesz. Ugyanakkor világos, hogy ez a nyelvfelfogás, illetve a 
dekonstrukciónak az a változata, amelyet de Man képvisel, romantikus szerzők-
kel (elsősorban Rousseau, Wordsworth és Hölderlin) való foglalkozás során for-
málódott. Az 1979-ben megjelent Allegories of Reading (Az olvasás allegóriái) elő-
szavában de Man ezt úja: olvasás allegóriái történeti tanulmánynak indult, és 
az olvasás elméleteként végezte. Egy, a romantikára vonatkozó történeti relexió-
hoz készülődve fogtam komolyan Rousseau olvasásához, de rájöttem, hogy kép-
telen vagyok túljutni helyi értelmezési nehézségeken. Próbáltam megbirkózni ez-
zel, így a történeti meghatározásról kénytelen voltam az olvasás problematikájára 
váltani. Ez a váltás, amely jellemző a nemzedékemre, nem annyira az okai, mint 
inkább az eredményei miatt lehet érdekes. Elvileg az olvasás olyan retorikájához 
vezethetne el, amely túlmutat az irodalomtörténet kanonikus elvein, melyek e 
könyvben még mindig kiinduláspontul szolgálnak saját áthelyeződésükhöz."2 

A történeti meghatározás problémái vezetnek el az elméleti problémák körvo-
nalazódásához. Korábban, az ötvenes és hatvanas évek tanulmányaiban, amikor 
a nyelvelméleti kérdések kevésbé voltak hangsúlyosak,3 a romantika szerepe (az 
elemzett szerzők történetiségén kívül) elsősorban az értelmezői szituáció meg-
határozása miatt lett döntő fontosságú. De Man saját értelmezői helyzetét, egyál-
talán a modern irodalom és kritika létmódját a romantikától eredezteti. Egy 
hosszabb idézet a zürichi egyetemen tartott 1966-os székfoglaló beszédből 
(Wordsworth und Hölderlin), amely angol fordításban később a The Rhetoric of Ro-
manticism (A romantika retorikája) című kötetbe is bekerült, világossá teheti ezt a 
perspektívát: „Először is tudatában kell lennünk annak, hogy az interpretációnak 
ezzel a feladatával [a komparatív romantika-kutatás lehetőségeiről van szó] kü-
lönleges helyzetben találjuk magunkat, olyan helyzetben, amely alapvetően kü-
lönbözik attól, ahogy a középkorhoz vagy az ókori Görögországhoz viszonyulunk. 
A romantika esetében olyan jelenség értelmezéséről van szó, amelyet csak egy 
olyan időszak temporális perspektívájából szabad figyelembe vennünk, amelyet 
magunk is átéltünk. A történelem síkján annyira erős az esemény közelsége, hogy 
még nem vagyunk képesek a letisztult és megtisztított emlékezet formájában lát-
ni, ahogyan például Görögország megjelenik számunkra. Magunkban hordoz-
zuk, mint egy cselekedet tanulságát, amelyben bizonyos fokig mi magunk is részt 
vettünk. Ez talán a múlt megértésére tett minden kísérletre igaz, ám ez nem vál-
toztat azon, hogy a romantika esetében nem választ el minket a múlttól a feledé -

2 Paul de MAN: AZ olvasás allegóriái: Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben. (Ford. 
FOGARASI György.) Ictus Kiadó és J A T E Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1 9 9 9 . 7 . 

3 De Man életművét különbözőféleképpen szokás fölosztani: van, aki három korszakról beszél (korai, 
ún. háborús, középső, illetve kései korszak), van, aki a „dekonstruktiv fordulat" előtti és utáni De 
Mannal számol, és van olyan is, aki nem lát lényegi változást gondolkodásában. Sokan a The Rhetoric 
of Temporality (A temporalitás retorikiíja) című 1969-es tanulmányát tartják egyfajta fordulópontnak. A pe-
riodizációt az is komolyan megnehezíti, hogy írásai egészen más sorrendben és egészen más kontex-
tusbanjelentek meg, mint ahogy készültek (amit csak tovább bonyolít a különböző nyelvek kérdése). 
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kenységnek az a rétege, a temporalitásnak az az átláthatatlansága, amely fölkelt-
hetné bennünk a valódi elszakadás (detachment, Loslösung) illúzióját. A romantika 
értelmezése szó szerint azt jelenti, hogy magát a múltat értelmezzük, a. saját múl-
tunkat, éppen azért, mivel olyan létezők vagyunk, akik a múltba vesző tapaszta-
latok totalitásához viszonyítva határozzuk meg magunkat, akik így akarják magu-
kat értelmezni. Nem annyira a tapasztalok tartalma a fontos, mint inkább az a 
tény, hogy megéltük őket elmúlásukban, és hogy ezáltal közvetlen módon (tehát 
egy cselekedet formájában) hozzájárultak saját idő-tudatunk (Zeitbewußtsein) meg-
alapozásához. Nos, éppen a cselekedet és értelmezése közötti temporalis viszony 
élménye az, ami a romantikus költészet egyik legfontosabb témája."4 

A romantika tehát állapot, amelyben még mindig benne vagyunk. Ennek tu-
datosításaként olvashatók a Gauss-szeminárium előadásai és az ötvenes-hatvanas 
évek Wordsworth-szel és Hölderlinnel foglalkozó számos tanulmánya, amelyek -
miközben a tárgyalt szerzők sajátosságaira összpontosítanak - mindig tartalmaz-
nak reflexiókat az értelmezés általános problémájáról, valamint aktuálisabb iro-
dalomelméleti kérdésekről. „Az összes jelenkori kritikai módszer, bármennyire 
különböznek is egymástól, a romantika poétikai hagyományából eredeztethető"5 

- az ilyen és ehhez hasonló szövegrészletek mind azt bizonyítják, hogy de Man a 
romantika poétikai hagyományait valóban központi fontosságúnak tekintette a 
modern irodalomelméleti gondolkodás számára. Mégpedig elsősorban azért, mi-
vel úgy érezte, hogy az irodalomértés számára lényeges problémák a romantiká-
val való foglalatosság során kerültek felszínre. „A romantika történeti meghatá-
rozását körülölelő viták segítettek izolálni egy sor olyan fogalmat és kategóriát 
(természet, En [self], temporalitás, történelem, képzelet [imagination], fenséges 
stb.), amelyek jelentős elméleti és szövegmagyarázói (exegetical) erővel bírnak."6 

Természet és tudat (objektum és szubjektum) viszonya természetesen mindig is a 
romantika-szakirodalom figyelmének középpontjában állt,7 ám de Man a két 
„kategória" közötti egység létrehozásának reményét tagadva, a kettő közötti áthi-
dalhatatlan szakadék nyelvi és poétikai következményeinek feltárására tesz kísér-
letet. Ez a szakadék alapvetően nyelvi természetű, a romantika nagy poétikai 
„váltása" éppen a reprezentáció nyelvi határainak tudatosításaként határozható 
meg.8 És talán innen eredeztethető de Man gondolkodásában az az irány, amely 

4 Paul de MAN: The Rhetoric of Romanticism. Columbia University Press, New York, 1984. 49-50. Min-
den fordítás - amennyiben nincs külön fordító föltüntetve - a saját munkám. Itt a fordításhoz figye-
lembe vettem Ortwin De Graef változtatásait. Vö. Ortwin de GRAEF: Titanic Light: Fhul de Man's Post-
Romanticism, 1960-1969. University of Nebraska Press, Lincoln/London, 1995. 118. 

5 Paul de MAN: Romanticism and Contemporary Criticism: The Gauss Seminar and Other Pipers. T h e 
Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993. 128. 

6 Paul de MAN: Introduction. Studies in Romanticism 18 (1979) 496. 
7 Lásd például René Wellek sokat idézett kijelentését, amely szerint a romantika „szubjektum és ob-

jektum, természet és ember, tudat és tudattalan összebékítésére vállalkozik". René WF.LLEK: 

Romanticism Re-examined. In: Concepts of Criticism. Yale University Press, New Haven, 1963. 218. 
8 Vö. E. DONATO: „Divine Agonies: Of Representation and Nature in Romantic Poetics." In The Script 

of Decadence: Essays on Fictions of Flaubert and the Poetics of Romanticism. Oxford University Press, New 
York/Oxford, 1993. 130-167. 



192 Nemes Péter 

végül a nyelv figuratív dimenziója által meghatározott radikális nyelvelméletéhez 
fog vezetni. Nyilvánvaló, hogy ennek a kérdésnek a filozófiatörténetben is meg-
vannak a párhuzamai, a korabeli német filozófia és a romantika (akár a német ko-
ra romantika, akár Coleridge közvetítésével az angol romantika) kölcsönhatásá-
nak vázolása a (részben de Man által elindított) újabb romantika-kutatások 
középpontjában állnak.9 

Hasonlóan lényeges változás figyelhető meg a szubjektum értelmezésében, ami 
természetesen egybeesik mindazokkal a változásokkal, amelyek az utóbbi ötven 
évben jellemezték ezt a területet (tehát elsősorban Foucault, Derrida, Lacan is-
mertté válásával), s amelyeknek középpontjában a nyelvileg tételezett Én lehető-
ségei, illetve korlátai állnak. Ftersze az angol romantika értelmezői hagyományá-
ban a szubjektum kérdése mindig is fontos szerepet játszott10 (Wordsworth The 
Prelude-je, amely megkerülhetetlen az angol romantika értelmezése során, erőtel-
jesen tcmatizálja is a szubjektum kérdését, de gondolhatunk olyan művekre is, 
mint John Clare I am kezdetű verse). A referencia státuszának radikális megválto-
zása - tehát ismét csak: a nyelv természetéről vallott hagyományos koncepció föl-
bomlása - hozott újat a szubjektum (tematikusan: a költői szubjektum) újragondo-
lásában. Thomas Pfau szerint a dekonstrukció (de Man-i változata), vagy ahogy 
még nevezni szokás: a „retorikus" olvasatok, kísérelték meg először felfüggeszteni 
a szubjektum megszemélyesített és önmagával azonos elképzelését: „Ennek ered-
ményeképp a retorikus olvasatok dikciója azt a folyamatos küzdelmet jeleníti meg, 
hogy a vers saját retorikus teljesítményeit ne tulajdonítsák semmi olyasmi hatásá-
nak, ami hasonlítana a »költői én«, a »lélek«, a »költő« vagy az »(ön)tudat« fogal-
maira. Ehelyett azt, hogy a romantikusok állandóan képzelettel, temporalitással és 
transzcendenciával törődnek, most már retorikus válságnak tekintik, amely a tár-
gyalt versnek »alakzatok rendszerét és dekonstrukcióját« (AR 205) nyújtja, s amely 
a továbbiakban megakadályoz mindenféle nyelven kívüli totalizációt."11 

Kétségkívül sok ilyen „retorikus olvasat" jött létre (például Andrzej Warminski, 
Timothy Bahti, Cynthia Chase írásaiban), amelyek mindegyike egyértelműen 
megjelöli Paul de Mant, mint akinek „belátásait" az adott szövegeken működtet-
ni igyekeznek. De Man a szubjektum kérdését a legélesebben Az olvasás allegóriái 
nyolcadik fejezetében (Én [Pygmalion]) teszi föl, ahol az is világossá válik, hogy 
számára az Én (selfhood) egész koncepciója kérdőjeleződik meg egy olyan szöveg, 
mint Rousseau Pygmaliotijámik elemzése után. „A figurális struktúrák episztemo-

<J Részben hasonló irányba mutatnak de Man kései írásai is, amelyek kötetben csak jóval a halála 
után jelentek meg együtt: Páni de MAN: Aesthetic Ideology. University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1996. Magyarul: Esztétikai ideológia. (Ford. KATONA Gábor.) Janus/Osiris, Budapest, 2000. 

A Pascallal, Schillerrel, Kanttal és Hegellel foglalkozó tanulmányok mellett, egy levél tanúsága 
szerint Friedrich Schlegel, Kierkegaard és Marx is szerepeltek volna a könyvben. Lásd Lindsay 
WATERS: „Paul de Man: Life and Works." In Paul de M A N : Critical Writings, 1953-1978. University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1989. lxx. 

10 Vö. Thomas PFAU: Rhetoric and the Existential: Romantic Studies and the Question of the Subject. Studies 
in Romanticism 26. (1987) 487-512. 

1 1 PFAU: i.m. 504. Az idézeten belüli hivatkozás: AR - Allegories of Reading. 
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lógiai labirintusán belül a személyiséget ama szigor révén lehetne visszanyerni, 
amellyel a diskurzus magának az énnek a fogalmát dekonstruálja."12 Ugyan-
ebben a fejezetben korábban a „szubjektum illúziójáról" beszél: „a referencia 
meghatározatlansága alakítja ki bennük egy szubjektum [...] illúzióját".13 Itt sze-
retnénk rámutatni arra a diszkurzív gyakorlatra, amely akár jellemzőnek is 
mondható de Manra, s amelyet leegyszerűsítve az általános és az egyedi össze-
játszásának lehetne nevezni: a Pygmalion elemzésére hivatkozva de Man az Én 
(vagy szubjektum) általános struktúrájáról beszél (számos más példára is lehetne 
hivatkozni de Man írásaiból). Példa (hivatkozás) és tézis (következtetés) között 
a viszony tulajdonképpen leképezhetetlenné válik. Ez persze nem meglepő egy 
olyan szerző esetén, aki a nyelv referenciális vonatkozásaival szemben komoly 
kétségeket ápolt. Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a nyelv, az Én vagy a tem-
poralitás hasonló értelmezéséhez jutna-e de Man, ha nem Nietzschét, Rousseau-t, 
Wordsworth-öt és Hölderlint használná hivatkozási alapul (azaz egyfajta referen-
ciaként). Amennyire enigmatikus írásmódjából rekonstruálni lehet egyfajta vá-
laszt ezekre a kétségekre, azt mondhatjuk, hogy fokozatokban gondolkodott - a 
retoricitás értelmében vett irodalmiságnak, az Én fölfejtésének, a referencialitást 
megszüntető figurativitásnak a fokozataiban - , amelyek az említett szerzőkben 
igen „magas fokon" érhetők tetten, ám amelyek egyszersmind az irodalom vagy 
a nyelv egészére érvényesek (tehát általánosíthatók). Olyan szövegekkel foglal-
kozott tehát, amelyek „fölvilágosultabbak" az átlagnál,14 amelyek megjelenítik 
„belátásaikat" (insights), sőt gyakran tematizálják is azokat. Mindez fölveti a kánon 
problémáját is. De Man nagyjából az utóbbi háromszáz év irodalmi, filozófiai 
és értelmezői hagyományaiból merített, és azon belül is csak a szerzők egy kife-
jezetten szűk, az európai műveltség kánonjában magasra értékelt csoportjából. 
Kiemelt szerepet talán Rousseau játszott gondolkodásának alakulásában, a de 
Man-i elmélet szinte leírható egy Rousseau-értelmezés folyamatos tágításaként. 
Kánonja behatároltságára mi sem jellemzőbb, mint hogy az általa nagyra becsült 
Wordsworth költői művei közül szinte kizárólag a The Prelude 5. és 6. könyvéből 
idézi ugyanazokat a passzusokat (a winanderi fiú története, az Imagination! kez-
detű szakasz, illetve a Simplon-szorost leíró The immeasurable height kezdetű rész), 
bár persze az is igaz, hogy ezek valóban kiemelkedő részek Wordsworth hosszú 
poémájából. David Martyn15 olvasás és olvashatatlanság metaforikus viszonyát 

12 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 234. 
>3 I. m. 219. 
14 A Derrida Rousseau-olvasatát elemző The Rhetoric о] Blindness (A vakság retorikája) című esszé sokat 

idézett megállapítása szerint: „Rousseau szövegének nincsenek vakfoltjai: minden pillanatban tuda-
tában van saját retorikus létmódjának." Raid de MAN: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of 
Contemporary Criticism. Oxford University Press, New York, 1971. 139. Mindezt egy a mondathoz, kap-
csolódó lábjegyzet is megerősíti: „A metafora illusztrálására használt rossz példa (félelem szánalom 
helyett) tévedés, nem vakfolt." Uo. (Magyarul ez a tanulmány T Ö R Ö K Attila fordításában a Helikon 
1994/1-2. számában olvasható.) Tévedés és hiba problémájához lásd S. CÖRNUOLU cikkét: Error in Rnd de 
Man. Critical Inquiry 8. (1982) 

15 David MARIAN: „Die Autorität des Unlesbaren: Zum Stellenwert des Kanons in der Philologie Paul 
de Mans." In К . H . BOHRER (Hrsg.): Ästhetik und Rhetorik: Lektüren zu Raul de Man. Suhrkamp, Frankfurt 
am Main, 1993. 
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elemezve jut el a kánon problémájához, amely szerinte a de Man-i filológia lé-
nyeges eleme. Martyn szerint bármennyire is a kánonok fölszámolását várnánk 
egy dekonstruktiv filológiától, az ilyen irányba tett lépések mindig csak a kánon 
megerősítéséhez vezetnek. "> Az irodalom a saját irodaimisága elől való menekü-
lés során ellenszegül azon szövegek kánonjának, amelyek specifikusan irodalmi-
nak számítanak, ez a menekülés azonban nem sikerül, és ennek a kudarcnak a 
története alkotja magát az irodalmat.17 Bár Martyn meglehetősen kritikus a de 
Man-i koncepcióval szemben - az „olvasáshatatlanság" tételezése szerinte még 
nem függeszti föl az ideológia szerepét, a figurativitás fölismerése által létreho-
zott olvashatatlanság pedig éppúgy ideologikus koncepció: a bináris oppozíció 
által létrehívott „másik" oldal is benne marad az értelemadományozó döntések 
ideológiai hálójában (amivel a de Man-i koncepció védelmezői nyilván egy sokkal 
radikálisabb és következetesebb figurativitás-, illetve szövegkoncepciót állítanának 
szembe) - , szóval minden kritika ellenére, a kánon fönntartó funkciójával (a ká-
non megkerülhetetlenségével) talán de Man is egyetértene. Az mindenesetre bi-
zonyos, hogy de Man nem fáradozott a kánon bővítésén. Elemzéseihez elsősorban 
romantikus szerzőket választott - vagy romantika utániakat, ami viszont érvelése 
szerint az irodalomtörténeti periodizáció egyik nehezen védhető megkülönbözte-
tése - , mégpedig csak a három nagy európai nyelv valamelyikén alkotó szerzőket, 
ami szintén a kánonok szigorúbb, szűkebb fölfogását látszik erősíteni. 

Röviden szólnunk kell a de Man-i romantika-fölfogás egy másik fontos jellem-
zőjéről, amely tudásunk történeti modelljeinek a megértéséhez kapcsolódik, 
s amelyet de Man A tragédia születésével foglalkozó tanulmány18 elején körvona-
laz. A történetírás számára a romantika - de Man szerint - valódi kihívást jelent. 
A történetírás (mai napig uralkodó) „organikus modellje" ugyanis nem néz szem-
be azokkal a következményekkel, amelyek „az irodalomtörténet genetikus mo-
delljének (genetic pattern)"10 következetes végiggondolása után föltárják az „orga-
nikus modell" belső ellentmondásait. A romantika szerepe ebben a folyamatban 
az, hogy jobban érti a „genetikus mintát", mint mi, mivel alapvetően annak meg-
haladására törekszik: „Lehetséges, hogy az úgynevezett romantikusok közelebb 
jutottak nálunk e rendszer [a genetikus minta rendszere] abszolút érvényének 
aláásásához. Amennyiben így állna a helyzet, eltűnődhetünk azon, miféle histo-
riográfia volna képes igazságot szolgáltatni a romantika jelenségének, hiszen ak-
kor épp a romantika (mely maga is korszakfogalom) lenne az a mozgalom, amely 
vitatja a szükségszerűen minden történeti narratíva alapját képező genetikus el-
vet. A ténynek, hogy a romantika megkérdőjelezi a történelem genetikus modell-
jét, az volna a végső próbája vagy »bizonyítéka«, hogy lehetetlenség megírni a ro-
mantika történetét. Ezt támasztja alá a témát tárgyaló bőséges szakirodalom is, 
mert mintha valami különös vakság arra kényszerítené a romantika történetíróit 

16 I. m. 15. 
и I. m. 22. 
18 Az olvasás allegóriái 4. fejezete: Genezis és genealógia (Nietzsche). 
19 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 110. 
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és értelmezőit, hogy megkerüljék a saját történetírói gyakorlatukat megkérdője-
lező központi jelentőségű meglátásokat."20 

A romantika elméleteinek (Romantic theories) egyik újabb ágát olyan teoretikus 
irányultságként lehetne összefoglalni, amely a tágabb értelemben vett poszt-
strukturalizmus vagy a szűkebb értelemben vett dekonstrukció21 következményei-
vel már számolva (amely következmények elsősorban a nyelv és az irodalom lét-
módját érintik) gondolja újra (elsősorban az amerikai és angol egyetemek 
értelmezői közösségeiben) az irodalomértésnek azokat a jellemzőit, amelyekre 
minden (Lovejoy óta közhelyes) fönntartás ellenére a romantikus jelző illik a 
legjobban,22 s amelyek a mai napig uralják irodalomértésünket. Ezeknek a „poszt-
strukturalista romantika-elméleteknek" a de Man nevéhez kapcsolódó ún. reto-
rikus vonulata - amely egyébként kitűnő értelmezésekkel gazdagította az (első-
sorban angol) romantikus hagyomány interpretációjának irodalmát23 - különös 
érzékenységgel veti föl a nyelv figurativitásának a kérdését, s ezzel a de Man ál-
tal körvonalazott (retorikán alapuló) episztemológiához kapcsolódik. 

II. A retorika episztemológiája 

De Man soha nem törekedett rendszeralkotásra, az élete során megjelent publi-
kációinak „összevisszasága" (más nyelven, más címen vagy más kontextusban va-
ló újramegjelentetése ugyanazon írásoknak, amelyek gyakran már többször el-
hangzott szövegeken alapultak) nyilván nem véletlen vagy öntudatlan - ez a 
stratégia leírható úgy is, mint egyfajta védekezés (az esztétikai ideológiák kritiká-
jában bemutatott) totalizáló tendenciák ellen. A posztumusz megjelent könyvek, 
az értelmezések és a „követők" növekvő száma, illetve a filológiailag is megbíz-
ható teljes számvetés (mint amire Ortwin De Graef törekszik) úgy tűnik, megtör-
ték ezt az ellenállást a totalizációval szemben. Mindezzel együtt de Man írásaiból 
egyáltalán nem egyszerű feladat rekonstruálni az általa fölvetett, és gyakran 
hosszan, kimerítően tárgyalt problémák lehetséges válaszait vagy azt az elméleti 
álláspontot, amelyet képvisel. Ebben bizonyos szerepet játszik saját, nyelveket 

20 I. m. 114. 
21 Az bizonyos, hogy a dekonstrukció (különösen, ha egy amerikai irodalomértelmezői iskolaként ke-

zeljük) szorosan kapcsolódik a romantika irodalmához. Vö. a yale-i iskola kései (és hozzátehetjük: 
egyetlen) színpadra lépésének tekintett Deconstruction and Criticism kötettel (The Seabury Press, New 
York, 1979), amely lényegében Shelley körül mozgott, vagy Geoffrey Hartman Wordsworth-értelme-
zésének alakulásával. Ebből a szempontból (Bloom korai írásain kívül) talán de Man életműve a leg-
egységesebb. 

22 Lásd Tilottama R A | A N : Displacing Post-Structuralism: Romantic Studies After Paul de Man. Studies in 
Romanticism 24. (1985) 451-474. 
23 „A szoros olvasás és a retorikai analízis kitűnően taníthatók; közös és termékeny gesztusa ezeknek 

a tanulmányoknak, hogy fölülmúlják a példaként eléjük állított olvasatok szorosságát, és a szoros ol-
vasatok még szorosabb olvasásával rámutatnak arra, hogy azok közel sem voltak elég szorosak." De 
MAN: Introduction. 498. Ez a kissé elliptikus, ám mindenképpen jellemző mondat de Mantól jól mu-
tatja az iskolaalapítási szándékot: a szoros olvasat (close reading) a New Criticism egyik fontos vívmá-
nyának számít, itt pedig de Man hasonló szerepet szán az általa kezdeményezett retorikai analízisnek. 
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áthidaló,24 nem mindig könnyen értelmezhető nyelvezete, amivel kapcsolatban 
természetesen az is fölmerül, hogyan alkalmazhatók a nyelv figurativitásának, 
megkerülhetetlenül performatív természetének belátásai saját írásaira. Saját re-
torikai apparátusa, különösen a nagyobb szövegszerveződések, az esszék narratív 
szerkezetének (a kérdésfeltevések, következtetések, ellenpéldák, kitekintések) 
szintjén, mindig komoly átgondoltságra enged következtetni, és bár egyes kije-
lentései gyakran enigmatikusak, a szövegek általában jól olvashatók, és gyakran 
üdítően közel maradnak az élőszó dinamizmusához.25 Ugyanakkor a referencia 
megkérdőjelezhetőségét mintha maga is beépítette volna gondolatmeneteinek 
szerveződésébe, amint azt kritikusai nem győzték hangsúlyozni: előszeretettel 
fordította le saját hivatkozásait, s ennek folyamán súlyos félrefordítások is kelet-
keztek (Nietzsche és Rousseau esetében például).26 Életművéből, mint mondtuk, 
nem próbált meg egységet alkotni - a háborús írások története is ezt bizonyítja - , 
ám legalább egy egységes koncepció így is kirajzolódni látszik. Ez pedig nyelvel-
mélete. 

Althoz, hogy vázolni tudjuk ezt az elméletet az Allegories of Reading számos el-
szórt megjegyzése mellett a The Epistemology of Metaphor (A metafora ismeretelmélete) 
című tanulmányra támaszkodunk, amely a hetvenes évek végén Amerikában 
megélénkülő metafora-kutatások idején keletkezett. A tanulmány így kezdődik: 
„A metaforák, trópusok és az általában vett figuratív nyelvhasználat örök problé-
mái és a zavarodottság alkalmanként beismert forrásai a filozófiai diskurzus, tá-
gabb értelemben a nyelv mindenfajta diszkurzív használata számára, beleértve a 
történetírást és az irodalomelméletet is. Úgy tűnik, hogy a filozófia választás előtt 
áll: vagy feladja rigorozitásra vonatkozó konstitutív igényét, hogy ezáltal közös 
nevezőre jusson az általa használt nyelv figuratív jellegével, vagy teljes mértékben 
függetlenítenie kell magát a nyelv figuratív természetétől. S ha az utóbbit lehe-

24 A flamandul, franciául, németül és angolul egyaránt író de Man esetén komolyan felmerül az 
egyes nyelvek közötti fordíthatóság, illetve az egyes nyelvekben inherensen meglévő elméletalkotó 
potenciál kérdése. Az Allegories of Reading (angolul írott) 6. fejezetében, a 124. oldalon olvashatjuk a 
következő mondatot: „The text does not simultaneously affirm and deny identity but it denies affirmation", 
amihez a következő lábjegyzet kapcsolódik: „Perhaps more clearly, in German: Der Text bejaht und verneint 
nicht ein und dasselbe sondern er verneint das Bejahen." Ugyanaz a mondat egy másik nyelven de Man 
szerint világosabb lehet. (A magyar kiadásban a 170. oldalon.) 

25 Persze azért is, mert eredetileg gyakran előadásként hangzottak el. 
26 Mindkét példa az Allegories of Readinghől való: 

1. NIETZSCHE: „Ebensowenig wie zwischen den eigentlichen Worten und den Tropen ein Unterschied ist, giebt 
es einen zwischen der regelrechten Rede und den sogennaten rhetorischen Figuren. Eigentlich ist alles Figuration, 
was man gewöhnlich Rede nennt." (Musarion-kiadás, München, 1922. 5. 300). De Man fordításában a 
„regelrechte Rede" „correct rules of eloquence" lesz (Allegories of Reading. 105.), ami ellentétes Nietzsche ál-
lításával (mivel az „eloquence", ékesszólás éppenhogy nem „regelrechte Rede"). Mindez nem tűnik föl 
azonnal, mivel de Man az eloquence után megadja a német eredetit (Rede). Vö. Philip BUYCK: „Oratory 
Against Oratory: Paul de Man on Nietzsche on Rhetoric." In Luc H E R M A N - K Ü S HuMBERBEECK-Geert 
LERNOUT (eds.): (Dis)continuities: Essays on Paul de Man. Rodopi, Antwerpen, 1989. 147-161. 

2. ROUSSEAU: „et que je craignisse de m'excuser" (Les Confessions. Pléaide, Paris, 1 9 5 9 . 86). De M A N : 

„and I did not fear to excuse" (Allegories of Reading. 280.). A tagadószót de Man csempészte be a szövegbe. 
Itt is megadja az eredetit, oda is becsempészve (szögletes zárójelben) a tagadószót. (SZEGEDV-MASZÁK 

Mihály közlése.) 
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tetlennek tekintjük is, a filozófia legalább kísérletet tehet a figuratív jelleg kont-
rollálására oly módon, hogy az átvitt értelmű kifejezéseket a helyükön tartja, ha-
tásuk körét korlátozza, és így mérsékli az általuk okozható episztemológiai kár (epis-
temological damage) mértékét."27 (Kiemelés tőlem - N. R) 

Ez az episztemológiai kár azonban de Man szerint nem korlátozható. Mégpe-
dig azért nem, mert a figurativitás nyelv fölötti uralma teljesebb, mint azt egy ha-
gyományos, predikátumokat létrehívó és azok számára nyelven kívüli referenciá-
kat biztosítani igyekvő filozófia episztemológiája megengedné. Nem csak az a 
probléma, hogy a nyelven kívül nehéz bármit is tételezni (Setzen) - hiszen ezt át-
hidalja a hagyományos episztemológia nyelvi referenciájába vetett hite - hanem, 
hogy a nyelv referencialitása, a nyelv alapvetően figuratív természete miatt, tel-
jességgel megbízhatatlan. A nyelv referenciális és figurális dimenziói között („szó 
szerinti" és „átvitt" értelem között) nemcsak feszültség lehet (ami a költészet ha-
tásmechanizmusai közül az egyik legfontosabb), hanem állandó átjárás is, s ez le-
hetetlenné teszi a referencia megalapozását. A figurativitás28 (de Man más kife-
jezésével: a nyelv retorikus dimenziója) nem járulékos elem, külsődlegesség, 
„cicoma", ahogy az alakzatokat jellemezni szokás (és amit de Man a trópusok esz-
tétikai felfogásának nevez), nem is a „rendes", szó szerinti jelentés másodlagos 
tartalma, „hozománya" (ami a trópusok szemantikai felfogása volna), hanem a 
nyelv alapvető létmódja (ontológiája, ha úgy tetszik). „A trópus nem származé-
kos, marginális vagy aberráns formája a nyelvnek, hanem maga a par excellence 
nyelvi paradigma. A figuratív struktúra nem csupán egyetlen nyelvi működés-
mód a sok közül, hanem a nyelvre mint olyanra jellemző."29 A nyelvnek ezt a 
radikális fölfogását de Man Nietzschétől származtatja, az 1872/73-as retorika-
előadások vázlatai és az ezek körül keletkezett hátrahagyott feljegyzések alapján 
(az ún. Philosophenbuch szövegei alapján tehát, amelynek az Über Wahrheit und 
Lüge im aussermoralischen Sinne [A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról] 
című esszé30 az egyetlen befejezett része). Természetesen de Man más irányba 
tart, mint Nietzsche, hiszen egészen más diszkurzív térben és egészen más prob-
lémák foglalkoztatják. Bár, ahogyan de Man létrehozza a kapcsolatot Nietzsche 
1872-es nyelvelméleti fejtegetései és 1888-as hagyatéka között, amely a Der Wille 
zur Macht (A hatalom akarása) fragmentumaiban az alapvető metafizikai kategóri-
ák leépítésén fáradozik, ugyanúgy létrehozható a kapcsolat de Man nyelvelméle-
ti koncepciója és az irodalom létmódját illető minden lényeges meglátása között. 
A retorika episztemológiája megnevezéssel azt a megismerés-elméletet szeretnénk 

27 Paul de MAN: Esztétikai ideológia. 7. (A fordítást egy ponton módosítottam.) Ezzel a tanulmánnyal 
indít az Asthetic Ideology című kötet. Eredeti megjelenés: Critical Inquiry 5. (1978) 

28 De Man nem tesz lényeges különbséget trópusok és figurák között, a két fogalmat gyakorlatilag 
egymással fölcserélhetöen használja (amire egyébként hagyományos retorikusoknál is van példa). 

29 De MAN: Az olvasás allegóriái. 145. 
30 Magyarul: Athenaeum. 1992. 3. füzet. Ez a Nietzsche-esszé a posztstrukturalizmus egyik alapszöve-

gévé vált, hatástörténete egyedülállónak mondható. De Man is több ízben foglalkozott vele: az 
Allegories of Readingben (110. oldaltól, a magyar kiadásban a 152. oldaltól), valamint a The Rhetoric of 
Romanticism egyik kései tanulmányában (Anthropomorphism and Trope in the Lyric). 
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jellemezni, amely a de Man-i irodalomelmélet (az irodalom ontológiájának, tör-
ténetének, a narratív szerveződéseknek, a szubjektum koncepciójának, az egyes 
alakzatok, mint amilyen az allegória vagy az irónia elméleti kitágításának) alap-
ját képezi.31 A kifejezést de Man is használja az Allegories of Reading elején: „Rop-
pant vállalkozás megkülönböztetni egymástól a grammatika és a retorika episzte-
mológiáját."32 Ez a vállalkozás - amelyet de Man nem került meg - a figurativitás 
episztemológiai következményeinek föltárását jelentené („a figurális struktúrák 
episztemológiai labirintusáról" beszél egy helyütt33), ami viszont megismerésünk 
minden területét befolyásolja. Condillac Essai sur l'origine des connaissances humaines 
című művének egy passzusát elemezve de Man a következőket í r jad metafora ismeret-
elméletéhen-. „Létezés és azonosság egy hasonlóság termékei, mely nem a dolgok-
ból, hanem az elme aktusából származik, s mint olyan, csakis verbális természe-
tű lehet. S mivel a verbalitás ebben a kontextusban az illuzórikus hasonlóságra 
alapozott helyettesítések megengedését jelenti (a meghatározó illúzió a közös 
negativitás illúziója), így az elme vagy szubjektum válik a központi metaforává, a 
metaforák metaforájává."34 

A retorikai szókincs azért képes de Man számára leírni a legkülönfélébb irodal-
mi és filozófiai hatásmechanizmusokat, mivel számára a nyelv retorikus, a meg-
ismerés és ezzel együtt az antropologikus világmagyarázatok, illetve az emberi 
identitás-konstrukciók pedig nyelvi jelenségek.35 A retorikai terminusok külön-
leges, kitágított használata az egyik legjellemzőbb sajátossága de Man írásainak. 
Szó sincsen egységes rendszerről, vagy a terminusok konzekvens használatáról. 
Egymással fölcserélve használja a figura, trópus, metafora, retorika (ennek megfe-
lelően: figuratív, tropologikus, metaforikus stb.) kifejezéseket; egymást kiegészítő 
vagy egymással szembenálló alakzatokként kezeli a metaforát és a metonímiát; a 
metaforát hol pozitívan értékeli (mint a fönti tanulmányban, ahol lényegében'a 
figurativitás megfelelője), hol negatívan (mivel behelyettesítő alakzatként „ural-
kodásra", totalizálásra hajlamos, híres Proust-elemzésében van erre példa) stb. 
Egyes alakzatoknak, mint amilyen a prosopopeia vagy a catachresis, különleges 
státuszt biztosít bizonyos diszkurzusokban (így a prosopopeia lesz az önéletrajz 

31 „A retorika - amennyiben a nyelvet nyelvként tematizálja - de Mannái a nyelv episztemológiájává 
válik." Lutz ELXRLCH-Nikolaus W E G M A N N : Theorie als Verteidigung der Literatur? Eine Fallgeschichte: Paul 
de Man. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 64/3. (1990) 481. 

32 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 18-19. 
33 De MAN: Allegories of Reading. 173. [Az olvasás allegóriái. 234.) 
34 De MAN: Esztétikai ideológia. 22. 
35 Hans Blumenberg szavai érdekesek lehetnek ebben a kontextusban: „A retorika ugyanis abból és 

csak abból indul ki, amiben az ember egyedülálló; ez azonban nem a sajátos emberi jellemzőnek te-
kintett nyelv, hanem a retorikabeli nyelv, mely egy sajátos emberi zavar funkciójaként jelenik meg. 
Ha ezt a zavart a tradicionális metafizika nyelvén akarjuk kifejezni, akkor azt kell mondjuk, hogy az 
ember nem része ennek a kozmosznak (ha létezik egyáltalán ilyen), mégpedig nem egy benne rejlő 
transzcendentális többlet révén, hanem egyfajta immanens hiány alapján. Ez pedig nem más, mint 
az előre adott és előkészített beillesztési struktúrák és összefüggésért felelős szabályozások hiánya, 
amely összefüggés »kozmosznak« nevezhető, és ez alapján van valami, ami a kozmosz részének tekint-
hető." Hans BLUMENBERG: Antropológiai közelítés a retorika aktualitásához. Literatura 1992/2. 109. (Ford. 
M O L N Á R Mariann.) 
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alakzata), és végül két alakzatot, az allegóriát és az iróniát irodalomelméleti ter-
minus technicusszá tágítja, amelyek éppúgy generálják, mint ahogy irányítják az 
értelmezéseket.36 

A nyelv figurativitásának elméletén (pontosabban a figurativitás abszolutizmu-
sának elméletén) alapul az irodalomnak az a kitágított és fölértékelt felfogása is, 
amely a de Man-i elmélet egy újabb jellemzője.37 A kulcsszó ismét csak a retori-
ka. Az irodalom olyan nyelvi megnyilatkozás, amely magasabb rendű minden 
más nyelvi megnyilatkozásnál, különösen az analitikus vagy filozófiai igénnyel 
föllépő megnyilatkozásoknál, mivel a figurativitás az irodalom számára nem „za-
var", „akadály", amit le kellene győzni, hanem „helyes" működésének konstitutív 
eleme, nem olyasvalami, amit szégyellnie kellene, hanem amire büszke lehet. 
A de Man-i értelemben vett dekonstrukció olyan értelmezés eredménye, amely a 
retorika felől átértelmezett irodalom irányába mozdít el minden olvasatot: „A re-
torika radikálisan felfüggeszti a logikát, és a referenciális eltévelyedés szédítő le-
hetőségeit nyitja meg. S habár ez talán már távolabb vezet a közhasználattól, én 
habozás nélkül magával az irodalommal azonosítanám a nyelv retorikai, figura-
tív potenciálját."38 

Mint az talán várható, egy ilyen radikális átértelmezése a nyelvnek és a retori-
kának nem maradhatott kritika nélkül. A hagyományos retorika iránt elhivatott 
irodalmárok szerint de Man terminológiája és koncepciója több szinten is értel-
mezhetetlen: se a retorikai kategóriák használata nem felel meg semmiféle kon-
szenzusnak, se magának a retorikának az univerzalizálása nem védhető a jelentés 
posztulálásának és a megismerés formáinak semmilyen hagyományos módjával. 
Thomas Steinfeld szerint: „De Man a trópusokban a dekonstrukció ontologi-
zálását keresi."39 „A rejtett értelmetlenség univerzális tudományává'40 (universale 
Wissenschaft vom verborgenen Un-sinn) emelt retorika visszaesik a metafizikába, mivel 
csak önmagára kérdez rá, és tagadja a megismerést. A dekonstrukciónak a nyelv-
ben tételezett abszolút negativitása Steinfeld szerint a negatív teológiát idézi, 
amely szerint Istent csak fölfoghatatlan titokként lehet felismerni: „A negatív teo-
lógia formális módszerei is hasonlítanak a dekonstrukció módszereihez: az apória 
a logikai, a paradoxon pedig a retorikai formája a jobban már nem összegezhető 
összegzésének (die Synthese des nicht mehr Synthetisierbaren). A dekonstrukció így az 

38 Harro Müller a dekonstruktiv és hermeneutikai olvasatok összefoglalását és összehasonlítását vég-
ző szellemes tanulmányában ezt írja: „A differenciának ehhez ajátékához [amely az értelemadomá-
nyozást irányítja] a nyelv viszony-trópusokat (relationale Tropen) használ, mint amilyenek a meta-
fora/metonírnia vagy az allegória/szimbólum; ezek episztemológiai hatásait elemzi a retorikus olvasási 
mód." (H. M . kiemelése.) Harro MÜLLER: „Hermeneutik oder Dekonstruktion? Zum Wiederstreit zweier 
Interpretationsweisen." In Ästhetik und Rhetorik: Dktüren zu Puul de Man. 103. 

37 Ehhez vö. S. GEARHART: Philosophie Before Literature: Deconstruction, Historicity, and the Work of Paul 
de Man. Diacritics 13/4. (1983) 80. 

38 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 23. 
39 Thomas STEINFELD: „Die melodramatische Wissenschaft: Paul de Man, Dekonstruktion (amerika-

nisch) und Rhetorik." In Rhetorik: Ein internationales Jahrbuch (Band 9: Rhetorik und Strukturalismus). 
Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1990. 15. 
49 1. m. 18. 
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apofázis elve alapján működik: minden pozitív meghatározást ki kell hogy egyen-
lítsen egy negatív, nem azért, hogy az első tételt kétségbe vonja, hanem annak 
bizonyításaként, hogy az egymással szembenállók egysége fölfoghatatlan és ép-
pen ezért adott. Az irodalom epifániává válik - »A költészet a legfejlettebb és leg-
kifinomultabb formája a dekonstrukciónak« - , istensége pedig a káosz."41 

Steinfeld és de Man álláspontja kizárják egymást, mivel Steinfeld nem fogadja 
el a de Man által kidolgozott retorikus episztemológiát. Amely minden radikali-
tása ellenére nem az „Un-sinn" tudománya: az értelemadományozás nem füg-
gesztődik föl, csak retorikus transzpozíciók által állandóan mozgásban marad. 
Harro Müller játék-metaforája tanulságos lehet ebből a szempontból: szerinte a 
hermeneutikai olvasatok (identitást tételező) és a dekonstruktív-retorikus olvasa-
tok (differenciát tételező) modelljei ugyanazt a játékot játsszák, csak más szabá-
lyokkal.42 (Mivel a dekonstruktiv interpretáció nem határoz meg szigorú szabá-
lyokat konstatív és performatív tételezés között, ezért játéka során a pragmatikus 
szabály érvényesül: játszd a játékot, ahogy tudod.43) 

Más irányból és más hangsúlyokkal, de hasonlóan a retorika definíciója köré 
építi föl de Man-kritikáját John Guillory is.44 Az ő szociologizáló kontextusa 
(amely az amerikai egyetemi kánon változására, egészen pontosan az amerikai 
egyetemi kánon szétszakadására, irodalmi és elméleti kánon kettőségének kiala-
kulására összpontosít) az elméletalkotó mechanizmusok diszkurzív stratégiáira 
kérdez rá, és ennek „szimptomatikus" eseteként kezeli de Mant. Szerinte a de 
Man-i elmélet a „retoricizmussal" (rhetoricism) veszi kezdetét: „a retoricizmus, az 
irodalomnak a retorikával való azonosítása, nem más, mint az elmélet ideológiá-
ja."45 A retorika ideologikus terminológiája aztán egy sor diszkurzív lépést tesz le-
hetővé: (1) a nyelvészetnek a retorikával való összeolvasztása (conflation), (2) az 
irodalomnak a retorikával való megfeleltetése, illetve (3) a retorika leszűkítése 
trópussá. A retorikának „nyelvészeti terminológiaként" való értelmezése Guillory 
szerint végső soron a nyelvészetet, mint olyat szünteti meg.46 De Man elméletal-
kotó lépéseit végül a következő „formulában" sűríti össze: irodalom = irodalmi 
nyelv = retorika = trópus.47 Bár ez a formula kissé sematikus, nem tagadható, 
hogy ezek a diszkurzív lépések jelen vannak az Allegories of Reading lapjain. Ha-
sonlóan túlzó, bár szintén találó módon mutat rá de Man iskolaalapítási szándé-
kaira, és arra, ahogyan a „mester" egyes kulcsszavainak, illetve magának a mes-
ternek (vagy akár csak a mester nevének) az idézésével a követők beteljesítik ezt 

41 I. m. 17-18. A de Mantól vett idézet helye: Az olvasás allegóriái. 32. Az eredetiben: Allegories of 
Reading. 17. 

4 2 M Ü L L E R : Hermeneutik oder Dekonstruktion? 1 0 6 - 1 0 7 . 
4 3 I . M . 1 1 0 . 
44 John GUILLORY: Cultural Capital: Tlie Problem of Literary Canon Formation. Chicago University Press, 

Chicago and London, 1993. Egy hosszú fejezet foglalkozik de Mannal: Literature after Theory: The 
Ijsson of Paul de Man. 

4 3 I . m . 1 8 0 . 
4 « I . m. 212. 
47 I. m. 221. 
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a szándékot. A de Man-iskola központi metaforája „az alapító" által oly kedvelt 
„szigor, hajttatatlanság" (rigor) kifejezés lesz,48 amely valóban állandóan vissza-
tér a de Man által elindított gondolkodásban, és amely metodológiai következe-
tességet sugalló, (és a de Manra oly jellemző) kissé patetikus színezetével valóban 
jó példája lehet a diszkurzus egyfajta öntudatlan önmeghatározásának. Mind-
ezekre a meglátásokra Guillory lényegében azért képes, mivel a de Man-i dekon-
strukciót nem tekinti önálló, különleges, az amerikai egyetemek „kulturális tech-
nokratákat gyártó, intézményesült elméleti diszkurzusától" függetlenül is 
értelmezhető jelenségnek49 (mint maga mondta: olvasata szimptomatikus, a je-
lenséget akarta körülírni). Kritikájának azért nincs igazi súlya, mivel saját 
diszkurzív stratégiája érdekében (amely lényegében marxizáló tendenciákat mu-
tat) a vizsgált problémát eleve lefokozza, kiüresíti.50 

Pedig Amerikában éppen iskolaként vagy szövegértelmező gyakorlatként ha-
tott a „retoricizmus" a legerőteljesebben, amiben nyilván nagy szerepet játszott a 
New Criticism más intenciókat mozgató, de a szöveghez szintén hangsúlyosan 
kötődő értelmezői hagyománya. A retorikus olvasási mód mára önálló hagyo-
mányt teremtett, de Man tanítványai (például Andrzej Warminski, Timothy Bahti, 
Cynthia Chase, Barbara Johnson) mind neves amerikai egyetemeken tanítanak. 
Elsősorban olvasói-értelmezői stratégiaként lehetne jellemezni ezt az „irányza-
tot", amely a derridai jelelmélet vagy a de Man-i nyelvelmélet következményeit 
valósítja meg szövegek (akár tágan értelmezett szövegek) változatos csoportján. 
Barbara Johnson összefoglalása szerint: „Egy dekonstruktiv olvasat azt igyekszik 
megmutatni, hogy egy szöveg feltűnően előtérbe tolt állításai mennyire sziszte-
matikusan kötődnek azokhoz a széthúzó jelölőkhöz (discordant signifying elements), 
amelyeket a szöveg a saját árnyékába vetett, vagy marginalizált; kísérlet arra, 
hogy visszanyerje mindazt, ami elveszett, és megmutassa, mi történik, ha egy szö-
veget kizárólag az intencionalitás, értelemmel-telítettség és reprezentativitás funk-
ciói szerint olvasnak. A dekonstrukció így új módon teszi olvashatóvá azokat az ele-
meket egy szövegben, amelyeket az olvasók - hagyományos taníttatásuk szerint -
figyelmen kívül hagynak, amelyeken felülkerekednek, amelyeket kimagyaráznak 
vagy kiszerkesztenek: az ellentmondásokat, a homályosságokat, ambiguitásokat, 
következetlenségeket, diszkontinuitásokat, kihagyásokat, megszakításokat, ismét-
lődéseket és a jelölő játékait."51 

A retorikusán olvasott művek között hangsúlyosan, bár természetesen nem ki-
zárólagosan, vannak jelen a romantikus hagyomány szerzői52 (ugyanezt de Man 
munkásságáról már elmondtuk). Közös jellemzőjük ezeknek az olvasatoknak, 

48 I. m. 231. 
4 9 V Ö . Rudolphe GASCHÉ: The Wild Card, of Reading-. On Fhul de Man. Harvard University Press, Cambridge, 

Mass., 1998. 269-271. 
50 Mint mondja: nem veszi de Man állításait névértéken, „at face value" (GUILLORY: Cultural Capital. 

197.), ami fordítható szószerintiségnek is. Ez pedig, miként arra Gasché rámutat, a probléma egysze-
rű megkerülése, nem megoldása vagy megvitatása. Lásd GASCHÉ: The Wild Card of Reading. 270. 

51 Barbara J O H N S O N : Rigorous Unreliabilty. Critical Inquiry 1 1 . ( 1 9 8 4 ) 2 7 9 . 
ä2 Wordsworth The Fbrelude-je például komoly figyelmet kapott. 
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hogy a nyelv figurativitása által keletkező értelmezési nehézségeket (a retorika 
episztemológiája által okozott károkat) nem akarják (szándékuk szerint) semmi-
lyen totalizáló stratégia segítségével föloldani, hanem, éppen kibontásuk által a 
szövegek produktív potenciálját igyekeznek beteljesíteni (az „interpretációt ma-
gát fikciót létrehozó tevékenységnek [fiction-making activityJ"53 tekintik). Fölme-
rülhet a kétely, hogy ez lényegében csak egy újabb, másféle vagy más irányú 
intencionalitás érvényesítése, és hogy a Figurativitás által létrehívott ellentmon-
dások, diszkontinuitások, ambiguitások stb. értelmezést irányító funkciója végső 
soron éppúgy totalizációra törekszik, mint az ezeket megkerülni próbáló herme-
neutikák.54 

Az mindenesetre bizonyos, hogy a Paul de Man nevéhez fűzhető nyelvelmélet 
komoly hatást gyakorolt az utóbbi húsz év (elsősorban amerikai) értelmezőire. 
A retorikai alakzatok fölszabadítása hagyományos, leíró szerepükből, és szöveg-
magyarázó erőkké való tágításuk igen termékeny gondolatnak bizonyult. Ezen 
belül is az allegóriának jutott kitüntetett szerep, az allegória lett a de Man-i gon-
dolkodás vezér-trópusa (master trope). 

III. Az allegória allegóriája 

Egy hagyományos retorika, mint amilyen például Szabó G. Zoltán és Szörényi 
László összefoglalása, a Kis magyar retorika az allegóriát a metafora szóalakzatával 
rokon gondolatalakzatként fogja leírni, mégpedig úgy, hogy a kettejük közötti 
különbség alapvetően mennyiségi: „az allegória az egész mondaton, versen, tör-
téneten végigvitt metafora."55 Nyilvánvaló, hogy Paul de Man terminológiája, an-
nak „használati értéke" ettől radikálisan különbözni fog. Persze az allegória soha 
nem volt csak alakzat, és az allegória történetével, értelmezésének változásával, 
föl- és leértékelésének narratívájával az európai irodalom nagy része leírható vol-
na. A keresztény bibliaértelmezői hagyományban az allegorikus jelentés a négy 
lehetséges jelentés (történeti, allegorikus, tropologikus és anagogikus)56 egyikét 
jelentette. Később, különösen a 18. századtól kezdődően, és különösen német 
nyelvterületen az irodalmi és filozófiai (esztétikai) szövegekben az allegória egyre 
gyakrabban bukkan elő. Goethe híres meghatározásai szimbólum és allegória ter-
mészetéről, illetve a fölöttük hozott értékítélete nagy hatással volt már a maga 
korában is. Ugyanakkor, miként arra egy újabb rövid összefoglalás is rámutat,57 

a két fogalom használata még a német romantikán belül is rendkívül dinamiku-

5 3 J O H N S O N : Rigorous Unreliability. 2 7 9 . 
54 „A szövegnek van s/.ubsztanciális alapja, a szöveg szakadék [der Text hat einem substantiellen 

Grund, der Text ist Abgrund], ez a két kijelentés strukturálisan azonos egymással, pusztán a perspek-
tíva lett megfordítva." M Ü L L E R : Hermeneutik oder Dekonstruktion? 1 0 7 - 1 0 8 . 

5 5 SZABÓ G . Zoltán-SzöRÉNYi László: Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1 9 8 8 . 1 9 3 . 
5 6 I . m . 1 9 4 . K . - H . G Ő T É É R T : Einführung in die Rhetorik. Wilhelm Fink Verlag, München, 1 9 9 1 . 6 3 . 
5 7 M. SCHWERING: „Symbol und Allegorie in der deutschen Romantik." In H. SCHANZE (Hrsg.): 

Romantik-Handbuch. Alfred Krüner Verlag, Stuttgart, 1 9 9 4 . 3 6 6 - 3 7 9 . 
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san változott (Goethe is beszél például allegóriáról, mint költői formáról [Dichtart] 
a West-östlicher Divanhan). Friedrich Schlegel változtatására a Gespräch über Poesie 
(Beszélgetés a költészetről) sokat idézett meghatározásában („... alle Schönheit ist 
Allegorie. Das Höchste kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch 
Sagen"58), ahol szimbólum került az allegória helyére, Paul de Man is utal az alle-
góriát (és iróniát) tárgyaló nagy hatású The Rhetoric of Temporality (A temporalitás re-
torikája) című tanulmányában.59 De Man allegória-fogalmát talán úgy célszerű re-
konstruálni, ha a fogalomnak ezt a sokrétűségét nem tévesztjük szem elől. Nála 
az allegória teljesen elszakad a retorikai alakzat meghatározásától, és természe-
tesen nem beszélhetünk az allegóriáról, mint (költői) módszerről sem. Az allegó-
ria a The Rhetoric of Temporality elemzésében a temporalitás sajátos alakzataként 
jelenik meg, amelynek ereje onnan ered, hogy nem törekszik azonosításra (mint 
a szimbólum), és kétségbe vonja „a nyelv szemantikai és reprezentatív funkciójá-
nak egységesítését":60 „az allegória világában az idő eredendően konstitutív ka-
tegória. Az allegorikus jel és jelentése (signifié) közötti kapcsolatnak nincsenek 
merev szabályai [...]. Itt a jelek olyan kapcsolatával van dolgunk, ahol külön-kü-
lön jelentésvonatkozásaik másodlagos fontosságúak."61 

Az allegória a referencialitás problematikusságát és a temporalitás elől mene-
külő én történetének belátásait - „az allegória dominanciája mindig összefügg 
egy temporalis meghatározottságú sors lelepleződésével"62 - állítja szembe a (jel 
és dolog referenciális stabilitásán alapuló) szimbólum totalizáló tendenciájával, 
amely térbeli szerkezete által az időtlenség hamis illúzióját kelti. Hegel Esztétiká-
jában ezt olvashatjuk az allegóriáról: „az allegóriák jelentései a maguk absztrakt-
ságában egyszersmind meghatározottak is, s csupán e meghatározottság révén is-
merhetők fel, úgyhogy az ilyen különösségek kifejezése [...] magáért véve az 
alany mellé lép, mint annak magyarázó állítmánya. Alanynak és állítmánynak, ál-
talánosságnak és különösségnek e szétszakadása: az allegória hűvösségének má-
sodik forrása."63 

Alany és állítmány szétszakadása (die Trennung von Subjekt und Prädikat), ami 
Hegel számára nehézkessé teszi az allegóriát, de Man számára erejének biztosí-
tékátjelenti: „Míg a szimbólum egy azonosság vagy azonosítás lehetőségét kíván-
ja meg, az allegória mindenekelőtt a saját eredetétől való eltávolodást jelöli, s le-
mondva az időbeli egybeesés nosztalgikus vágyáról, nyelvét eme időbeli 
különbség révén keletkező üres térben teremti meg. Az ént ezáltal megóvja attól, 
hogy illuzórikus módon azonosítsa magát a nem-énnel, melyet így, bármily fáj-

68 „minden szépség - allegória. A legmagasabb rendűt, éppen mert kimondhatatlan, csak allegori-
kusán mondhatjuk ki." (Ford. TANDORI Dezső.) 

69 In Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Second Edition, Revised. 
University of Minnesota Press, Minneapolis, 1983. 187-228. Magyarul: A temporalitás retorikája. In 
Тномкл Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I. (Ford. BECK András.) Je lenkor - J PTE, Pécs, 1996. 5-60. 

60 De MAN: A temporalitás retorikája. 8. 
f'i I. m. 31. 
62 I. m. 30. 
63 G. W . F. H E G E L : Esztétika: Rövidített kiadás. (Ford. TANDORI Dezső.) Gondolat, Budapest, 1 9 7 4 . 1 8 6 . 
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dalmas is, puszta nem-énnek tekinthet. Ezzel a fájdalmas tudással találkozunk, 
valahányszor a korai romantikus irodalom megtalálja igazi hangját."64 

Az, hogy ennek a fontos passzusnak a végén föltűnik a „kora romantika igazi 
hangja", egyáltalán nem véletlen. Az allegória föl- és leértékelésének történeti 
változása ugyanis de Man szerint magyarázható úgy is, mint ami függ az európai 
irodalom kiemelkedő korszakának, a korai vagy „nagy" romantikának (Rousseau, 
Hölderlin, Wordsworth) helyes megértésével. Az allegória temporális szerkezeté-
nek föltárása átírja az eddig szubjektum és objektum dialektikájaként értelmezett 
romantikus gondolkodás történetét,65 és a romantika meghaladásaként értelme-
zett tizenkilencedik és huszadik századi irodalom önmeghatározását.66 Az allegó-
ria funkciójában az iróniára hasonlít, amely a detotalizáció másik kiemelkedő 
trópusa, s amely a The Rhetoric of Temporality második részének lesz témája. A de 
Man-i fogalmak fokozatos tágítása a megértés vagy megismerés alakzataivá - az 
allegória egyre erőteljesebb allegorizálása - mindkét trópusra jellemző. Az Allegories of 
Reading záró mondataiban az irónia már a megértés, azaz de Man szavaival „min-
den tropologikus megismerés dekonstruktiv allegóriájának szétbomlása".67 

Az allegória „a nyelv egyik alapvető lehetőségét képviseli: lehetővé teszi, hogy 
a másikról szóljon és önmagáról beszéljen, miközben valami másról beszél, hogy 
mindig valami másról szóljon, mint ami kiolvasható belőle".68 Derridának ez a 
félmondata meglehetősen sűrítve foglalja össze az allegóriának azt a sajátosságát, 
amely miatt - a de Man nyelvelméletéről korábban elmondottak fényében talán 
nem véletlenül - az allegória fogalma megmaradt de Man későbbi (a The Rhetoric 
of Temporality utáni) érdeklődésének középpontjában.69 Az Allegories of Reading, 
amely - mint minden de Man-kötet - különböző időben, különböző nyelveken 
és különböző alkalmakból készült írásokat gyűjt egybe, már címével is jelzi az 
allegória koncepciójának továbbélését és fejlődését. Az allegória itt nem annyira 
a temporalitás problémája köré szerveződik, hanem inkább egyfajta stratégia, 
amely a reprezentáció problematikussága által megnyitott térben működő narra-
tívák olvasását irányítja. Az allegóriának ezt a funkcióját de Man az „Allegory 
(Julie)" fejezet egyik bekezdésében fogalmazza meg a legnyíltabban. Szeretnénk 
ezúttal hosszabban idézni, s nem csak azért, mivel a gondolatmenet sűrűsége ne-
hézzé teszi a rövidebb kiemeléseket (illetve mivel az ilyen kiemelések félreveze-
tők lehetnek), hanem mert számos értelmező is ezekhez a mondatokhoz kapcsol-
ja meglátásait: „A minden szövegre érvényes paradigma egy alakzatból (vagy 

(i4 De MAN: Л temporalitás retorikája. 31-32. 
65 „ez a dialektika ugyanis egészében áttevődik az allegorikus jelek rendszerén belül fönnálló időbeli 

viszonyokra." I. m. 32. 
r>6 „A tizenkilencedik és huszadik századi európai irodalom jelentékeny része regresszív jelleget ölt a 

tizennyolcadik század utolsó negyedében napvilágra kerülő igazságok fényében." Uo. 
1,7 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 403-404. 
158 Jacques D E R R I D A : Mémoires: Paul de Man számára. (Ford. SIMON \ánda.) Jószöveg Kiadó, Budapest, 

1998. 28. 
89 Egészen olyan kései írásokig, mint a Pascul's Allegory of Persuasion (in Aesthetic Ideology). Magyarul: 

Pascal allegóriája a meggyőzésről (in Esztétikai ideológia). 
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alakzatok rendszeréből) és annak dekonstrukciójából áll. Mivel azonban ez a mo-
dell nem zárható le egy végső olvasattal, maga is létrehoz egy pótlólagos figurá-
lis föléhelyezkedést (supplementary figurái superposition), amely az előző narráció 
olvashatatlanságát beszéli el. Megkülönböztetve az alakzatok, s végső soron min-
dig egy metafora köré összpontosuló elsődleges dekonstruktiv narratíváktól, az 
ilyen másodfokú (vagy harmadfokú) narratívákat allegóriáknak nevezhetjük. Az 
allegorikus narratívák az olvasásra való képtelenség történetét mondják el, a 
tropologikus narratívák pedig, amilyen a Második értekezés70 is, a megnevezésre 
való képtelenség történetét mesélik. A különbség pusztán fokozatbeli, s az alle-
gória nem törli el az alakzatot. Az allegóriák mindig metaforák allegóriái, s mint 
ilyenek mindig az olvasás lehetetlenségének allegóriái - amely mondatban az ol-
vasás »valamijét«, ezt a birtokos szerkezetet, is metaforaként kell »olvasni«."71 

Miként azt J. Hillis Miller megjegyzi, aki egy egész tanulmányt72 szentelt en-
nek az egyetlen bekezdésnek, „az olvasó, aki képes megérteni ezeket a mondato-
kat, nagy lépést tett annak irányában, hogy megértse az Allegories of Reading 
»egészét«,'"73 bár, teszi hozzá, nem biztos, hogy a megértés jó szó ebben az eset-
ben, ráadásul egy ilyen megértésnek az egész könyv ismeretére kellene támasz-
kodnia. Ismerni kell ugyanis azt a „metaforikát", amely ezeket az eredetileg reto-
rikai fogalmakat mozgatja, s amelynek hátterében a nyelv figurativitásába vetett 
meggyőződés áll. Az allegória mindig a másról való beszélés beszéde (valamit 
mond, de nem arra gondol), és így megismétli a nyelv szükségszerűen retorikus 
(figuratív) referencia-teremtő gesztusát. Ezért mondja de Man, hogy a különbség 
allegorikus és tropologikus narratívák között csak fokozatnyi. De Man elemzése 
szerint egy olyan szöveg, mint Rousseau regénye, a Julie ou la Nouvelle Heloise mi-
vel elismeri, „érti", és úgymond tudatosan megismétli, tematizálja (például az 
előszó játékával) a figuráció/defiguráció apóriáját, ezért felszínre hoz (egy min-
den szövegben benne rejlő) allegorikus narratívát. Az allegorikus narratívák az 
olvashatatlanság elbeszélései, hiszen az olvasás (vagy - „első fokon" - a megneve-
zés [denomination], a referencia-képzés) kísérlete szükségszerűen az olvasás lehe-
tetlenségére fog rámutatni. Az olvasás apóriája (amely az értelemadományozás 
önkényességéből ered) nem kerülhető meg, csak tudatosítható, az Allegories oj 
Reading „narratívája" nem más, mint ennek a belátásnak a körbejárása. 

Az egyre erősebben allegorizálódó allegória-fogalom közben egy újabb jelen-
téssel bővül észrevétlenül, a narrativitás által létrehívott idő jelentésével. Az alle-
gória temporális struktúrájára már utaltunk, az Allegories of Readingben azonban, 
mivel az allegória egy olyan folyamatot jellemez, amely szükségszerűen befejezhe-
tetlen (az olvasást), ezért végtelen szekvencialitással ruházódik fel, végtelen törté-

7 0J.-J. ROUSSEAU: „Discourse sur l'origine et les fondements de l'inégalité." In Oevres completes. 
Gallimard, Paris, 1964. Vol. 3. 

71 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 277. (A fordítást több ponton módosítottam.) 
72 J . Hillis MILLER: „»Reading« part of A paragraph in Allegories of Reading." In J . Hillis MILLER: Theory 

now and then. Duke University Press, Durham, N. C., 1991. 341-358. 
73 I. m. 342. 
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netté lesz (ami nem más, mint az idő allegóriája). „Minden narratíva saját meg-
nevezésbeli eltévelyedésének történetét meséli vég nélkül, s csupán arra képes, 
hogy a retorikai összetettség különböző szintjein megismételje ezt az eltévelye-
dést.'"74 Vagy egy későbbi szöveg, a Pascal's Allegory of Persuasion (Pascal allegóriája a 
meggyőzésről) megfogalmazásában: „Az allegória szekvenciális és elbeszélő, mégis 
teljes mértékben szükségtelen, hogy az allegória narratívumának témája is idő-
beli legyen, ami megkérdőjelzi annak a szövegnek a referenciális státusát, amely-
nek szemantikai funkciója ugyan egyértelmű, mégis nem függ elsődlegesen 
mimetikus elemektől; az allegória még a fikció közönséges formáinál is távolabb 
esik a történetírástól.'"75 

Talán ebből a rövid és vázlatos bemutatásból is látszik, hogy de Man terminus 
technicusíú micsoda egyedülálló elméleti képződmények. Az ilyen értelemben vett 
allegória referenciája például talán csak a nyelv végső természetében adható meg, 
amely csak az episztemológiai megbízhatatlanság bizonyosságát ismeri. Werner 
Hamacher az idézőjelek távolságot adományozó gesztusával illusztrálja mindezt: 
„Az olvasás nem olvas, hanem »olvas«, idézőjelben, miként de Man írja. Az olvas-
hatatlanság olvasata ez [Lektüre »der« Unlesbarkeit - a birtokos eset idézőjelben 
van, ami magyarul megoldhatatlan], fölfüggesztve a között, ami és a között, ami-
nek lennie kellene, illetve arra való képtelenségében, hogy önmaga legyen (es selbst 
zusein). Az olvasat nyelve ezért egy másik nyelv, talán valami más, mint nyelv, ám 
mindenféleképpen »nyelv«, amely nincs meg az idézőjelek távolságtartása nél-
kül: a »nyelv« »nyelve« (eine »Sprache« »der« »Sprache«).'"76 

Hamachernek - aki az egyik legértőbb de Man-elemzést nyújtja Lectio: De 
Man's Imperativ (Lectio: De Man imperatívusza) című tanulmányában - ezek a 
Heideggert idéző sorai jól mutatják, mennyire nehezen parafrazeálhatók de Man 
terminusai. Olyan nyelvet teremtett magának, amely saját feltöltődő és kiürese-
dő jelentéseivel, állandó mozgásaival mintegy bizonyítani akarja, leképezni pró-
bálja saját elméleti felismeréseit: „a nyelv tételez és a nyelv jelent (mivel artiku-
lál), ám a nyelv képtelen jelentést tételezni, csak megismételni (vagy reflektálni) 
tudja azt, saját, újra megerősített hamisságában. És ennek a lehetetlenségnek a 
tudása sem teszi kevésbé lehetetlenné."77 

Miképp befolyásolja mindez az értelmező feladatát? Hogyan él tovább az iro-
dalomról való beszéd ebben a nyelviségben? Az értelmezés nem fordul át iroda-
lommá (ahogy mondjuk Derridánál megváltozik a filozófia hangja), de saját 
referenciális státusza mindenképpen megváltozik. Elsősorban azáltal, hogy ter-
minusai mozgásban maradnak. Ezért aztán leképezésük nem bizonyul könnyű 
feladatnak, bár de Man szerint éppen az ilyen tanulságok az igazán fontosak: 

74 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 219. 
75 De MAN: Esztétikai ideológia. 29. 
76 Werner HAMACHER: „Lectio: De Man's Imperativ." In UÓ: Entferntes Verstehen: Studien zu Philosophie 

und Literatur von Kant bis Celan. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998. 170. 
77 De M A N : The Rhetoric of Romanticism. 1 1 7 - 1 1 8 . 
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„A The Triumph of Life [Az élet diadala]16 arra figyelmeztet minket, hogy semmi, 
se tett, szó, gondolat vagy szöveg soha nem olyasvalamihez való pozitív vagy ne-
gatív viszonya szerint történik, ami megelőzi, követi vagy valahol máshol létezik, 
hanem csak véletlen eseményként, aminek hatalma, mint a halál hatalma, meg-
jelenése véletlenszerűségének tudható be.'"79 

De Man írásainak labirintusszerűségét a legtöbb értelmező érzékeli, bár ritkán 
vallják be, mivel - mint Rudolphe Gasché mondja - „annak bevallása, hogy kép-
telenek vagyunk megérteni egy olyan témát vagy kritikai módszert, amely elmé-
letileg saját kompetenciánk teriiletét érinti, nem tartozik a kimondottan tudomá-
nyos erények közé".80 Viszont talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy 
éppen ez a nehezen leképezhetóség vagy dinamizmus lehetett az egyik biztosíté-
ka annak, hogy irodalomszemlélete oly nagy hatással lehetett az utóbbi húsz év-
ben. Sokat vitatott, ellenzők és követők egész seregét írásra, gondolkodásra kész-
tető elemzései mára megkerülhetetlen részét alkotják az irodalomról való 
elmélkedés huszadik századi történetének. 

78 Shelley utolsó poémája, amely Szegedy-Maszák Mihály szerint „az allegória bonyolításának végső 
remeklése". Lásd SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kubla kán és Pickwick úr: romantika és realizmus az angol iroda-
lomban. Magvető, Budapest, 1982. 97. 

7'J De MAN: The Rhetoric of Romanticism. 122. 
8 , 1 G A S C H É : The Wild Card of Reading. 1. 
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AZ ESZTÉTIKAI HORIZONT MEGHALADÁSI KÍSÉRLETE 
JÓZSEF ATTILA ESZTÉTIKAI ÍRÁSAIBAN 
ÉS GADAMER HERMENEUTIKÁJA II. 

- Irodalmi szöveg és filozófiai szöveg -

2.1. A játék két fogalma 

Az igazság és a megismerés fogalmának az esztétikum területéről való kiszorítá-
sa, az esztétika „szubjektivizálása" Gadamer szerint, mint ezen írás első részében 
láttuk, az újkorban Kant művéből kiindulva következik be. A művészet valóság-
és igazságtalanításának egyik első állomásaként az esztétika a műalkotást a 
„játék-valóság" ellentét horizontjában értelmezi. Az „esztétikum ontológiai meg-
határozásának az esztétikai látszatra való visszaszorítása"1 Schillernél jelentős 
pontokon a játék fogalmának segítségével ment végbe.2 A játék fogalmát már-
most kihívó módon Gadamer is igénybe veszi, ám törekvése arra irányul, hogy -
mint írja - „ezt a fogalmat megszabadítsa attól a szubjektív jelentéstől, amelyben 
Kant és Schiller használja, s amely az egész újabb esztétikában és antropo-
lógiában uralkodik".3 Ha a játék fogalmát nem a valóság ellentéteként határoz-
zuk meg, akkor alkalmas lehet a műalkotás ontológiájának - s egyúttal a művé-
szet ismeret- és igazságigényének - a helyreállítására. A játékfogalom ontológiai 

1 Hans-Georg GADAMER: Gesammelte Werke. 1-10. Mohr, Tübingen, 1985-1995. (a továbbiakban GW, 
ezt követi a kötetszám és a lapszám) GW 1, 89. (= Igazság és módszer. Fordította: BONYHAI Gábor. Gon-
dolat, Bp., 1984. - a továbbiakban IM) 77. 

2 Lásd például Schiller következő fejtegetéseit: „A dolgok realitása a dolgok műve; a dolgok látsza-
ta az ember műve [...]. Alighanem magától értetődik, hogy itt csak az esztétikai látszatról van szó, ar-
ról, amelyet a valóságtól és az igazságtól megkülönböztetünk [...]. Csak [ez a látszat] játék. [...] Ha ezt a 
látszatot érvényesülni hagyjuk, ezzel sohasem okozunk kárt az igazságnak, mivel sohasem kockáztat-
juk azt, hogy összecseréljük vele, ami az egyetlen módja volna annak, hogy az igazságnak ártsunk 
[...]." (F. SCHILLER: „Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen." In 
SCHILLER: Sämtliche Werke. Auf Grund der Originaldrucke hrsg. von Gerhard FRICKE und Herbert G. 
G Ö P F E R T in Verbindung mit Herbert Stubenrauth, 3 . Auflage, Carl Hanser, Mönchen, 1962. Bd. 5. 
656sk.: „die Realität der Dinge ist ihr (der Dinge) Werk; der Schein der Dinge ist des Menschen Werk 
[...] — Es versteht sich wohl von selbst, dass hier nur von dem ästetischen Schein die Rede ist, den man 
von der Wirklichkeit und Wahrheit unterscheidet [...] Nur der erste is Spiel [...]. Den Schein der ersten Art 
für etwas gelten lassen, kann der Wahrheit niemals Eintrag tun, weil man nie Gefahr läuft, ihn 
derselben unterzuschieben, was doch die einzige Art is, wie der Whhrheit geschadet werden kann [...] ." 
- Kiemelés - F. M. I.) 

s GW 1, 107. (= IM 88.) 
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rehabilitációja a művészet gadameri hermeneutikájának egyik legjelentősebb 
teljesítménye. Ajáték eszerint (így foglalhatjuk össze az újraértelmezett játékfo-
galom lényegét) oly kevéssé áll szemben a valósággal, hogy a valóságot éppen-
hogy mint játékot kell értelmezni és érvényre juttatni.4 Külön figyelmet érdemel, 
hogy a művészet ontológiai jelentőségét Gadamer épp ama fogalmak újraértel-
mezésével viszi végbe - ezzel a heideggeri destrukció értelmében vett valódi 
„ismétlést", „visszanyerést" [Wiederholung], azaz az elavult eredeti újraelsajátítását 
hajtva végre - , melyek az újkori esztétika számára épp ontológiai leértékelésére 
szolgáltak (játék, mimesis, kép). 

A játék fogalma mármost József Attila esztétikai szövegeiben is megjelenik. 
A vonatkozó szöveghelyek jellegzetes oszcillációról tanúskodnak, ennek megfej-
tésére, feloldására pedig éppen Gadamer felől tehetünk gyümölcsözően kísérle-
tet. Mindenekelőtt a játéknak a „játék-valóság" ellentét horizontjában értel-
mezett (és által bírálatnak alávetett) fogalma jelenik meg, ez utóbbit pedig József 
Attila Gadamernél csöppet sem kisebb vehemenciával támadja. „A szemlélet [...] 
külön lényegnek mondja a művészetet és nem is tehet másként [...]", olvashatjuk 
egyik vonatkozó fejtegetését. „Mégis a történet folyamán akadtak gondolkodók, 
akik kétségbe vonták különvalóságát és egyéb tevékenységekkel azonosítgatták 
[...]. [...] Itt elsősorban és csupán arra az együgyű meghatározásra utalok, amely 
játéknak nevezi el [ . .J ."5 Az „együgyű meghatározás" jelző egy másik helyen is 
fölbukkan, ahol József Attila éppenséggel a Spieltriebet tiszteli meg vele.6 Ha a 
fentiekben helyenként ügy fogalmaztunk, József Attila egyik vagy másik megfo-
galmazásával Gadamer minden további nélkül egyetérthetett (vagy lelkesen 
üdvözölhette) volna, akkor most okunk van fordítva azt mondani: a játékfogalom 
gadameri kritikáját s tőle elszakíthatatlanul e fogalom eredeti ontológiai jelen-
tésének rehabilitációját a maga részéről pedig József Attila üdvözölhette volna 
nem kisebb lelkesedéssel. 

„A műalkotás nem kikapcsol, szórakoztat, álomba ringat vagy elvarázsol (miközben 
az igazi valósághoz való hozzáférés, annak megismerése a szigorúan módszeres 
tudományok privilégiuma és felségterülete marad): a műalkotás lét- és igazságta-
pasztalatban részesít bennünket", fogalmaztam összefoglalóan fentebb Gadamer né-
zeteit rekapitulálva, s most azt láthatjuk, hogy a Spieltriebet „együgyű megha-
tározás"-nak nevező fejtegetései közepette József Attila a következő fölöttébb 
kemény szavakra ragadtatja magát: „Már-már erkölcstelenül káros és ostoba az a 

4 GW 1, 118. (= IM 95.) Ennek megerősítésével találkozunk a mű végén: „Hogy ez esetben mit je-
lent itt az igazság, azt itt is a játék fogalma felől lehet legjobban meghatározni [...]. Tehát itt is visz-
szaemlékezhetünk ajáték lényegéről tett megállapításunkra, mely szerint a játékos viszonyulását nem 
szabad a szubjektivitás viszonyulásának tekinteni." (GW 1, 493.; IM 338.) 

"• JÓZSEF Attila: Összes művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. Sajtó alá rendezte SZABOLCSI Miklós. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1958. (a továbbiakban JAOM III.) 224.; J Ó Z S E F Attila: Tanulmányok és cikkek 
(1923-1930.) Szövegek. Közzéteszi HORVÁTH Iván vezetésével BARTA András és mások. Osiris, Bp., 
1995. (a továbbiakban JATCSZ) 56. (Kiemelés - F. M. I.) 

e jAÖM 111:252., JATCSZ 83. 
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tanítás, amely úgy véli, hogy a gondolkodást azúrfényű magaslatokba emeli azzal 
az általa és számára mindent megoldó meghatározással, hogy a művészet célja a 
gyönyörködtetés. "7 Mint látható, József Attila csöppet sem kisebb ellenszenvvel vi-
seltetik az iránt, amit Gadamer majd esztétikai tudatnak, esztétikai megkülön-
böztetésnek nevez, s vet ilyenként beható bírálat alá. Innen szemlélve megkoc-
káztatható az állítás: az esztétikai tudat egész gadameri kritikáját József Attila 
minden további nélkül oszthatta volna, éspedig azért, mivel esztétikai töredékei 
jó részét épp a műalkotás valóságtartalmának visszanyerésére irányuló törekvés 
motiválta. Ha az esztétika a műalkotás lényegéhez a (valóságtól megkülönbözte-
tett) játék, a (puszta esztétikai) gyönyörködtetés vezérfonalán akar hozzáférést 
biztosítani: akkor ennek az esztétikának a feloldása miatt túlzottan József Attila 
sem bánkódott volna8 - s ezek azok fejtegetések, ahol az esztétikai horizont meg-
haladási kísérlete József Attilánál leginkább a gadamerivel egyező, hermeneu-
tikai irányban mozog. Ha most visszagondolunk az esztétika fogalmi alapjait il-
lető, korábban már idézett számos elvi kifogásra - „a művészetről való 
fogalmaink zavarosak",9 „a művészetről ez idáig fogalmunk nincsen",10 mivel-
hogy a gondolkodók „oly fogalmat adtak [róla], hogy rajtuk át az igazságot sen-
ki be nem látta, legkevésbé a művészek",11 úgyhogy „az esztétika nem [...] juttat-
hat el a művészet mibenlétének megértéséhez",12 „semmiféle esztétikának 
lényegével való tárgya a művészet nem lehet",13 „a művészet különössége eltűnt 
a szem elől"1*1 - , akkor azt látjuk, hogy ezen elvi kifogásokhoz most egy újabb tár-
sul: azt a „tanítást", mely szerint „a művészet célja a gyönyörködtetés", József Attila 
„ostobának" nevezi, mivelhogy „egy olyan tevékenységnek a célját szögezi le, 
amely tevékenységgel nemcsak hogy tisztában nincsen, hanem azt tisztázni meg 
sem kísérli".15 

Ez utóbbi kifogás - az interpretációs idegenség újbóli hangoztatásán túl - a ko-
rábban idézettekhez két figyelemreméltó elvi szempontot tesz hozzá. Egyrészt 
azt, hogy „nem csupán azért káros ez a tanítás, mert tanulóinak figyelmét termé-
szetszemen a gyönyörökre irányítja, hanem mindenekelőtt azért, mert [...] teszi 
ezt az igazság leghalványabb árnyalata nélkül";16 „nem a művészetről, hatiem a mű-
vészet céljáról beszél".17 A bírált nézet mintegy az eredeti kérdés fölött átsiklik, s he-
lyébe egy másodrendű, levezetett (József Attila által ostobának nevezett) kérdést 

7 JAÖM 111:252., JATCSZ 83. (Kiemelés az eredetiben.) 
8 De vajon rendelkezésre állt volna valamely „hermeneutika", melyben az esztétikát „föloldja"? 
9 JAÖM 111:223., JATCSZ 53. 

JAÖM 111:226., JATCSZ 262. 
" JAÖM IIl:225sk„ JATCSZ 262. 
12 JAÖM 111:230., JATCSZ 94., vö. 88. 
is JAÖM 111:230., JATCSZ 88., vö. 94. 
14 JAÖM 111:230., JATCSZ 89., 95. 
15 JAÖM 111:252., JATCSZ 83. 
IB'Uo. 
17 Uo. (Kiemelés az eredetiben.) 
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állít: figyelme nem a művészetre irányul - a művészet lényegére, igazságára18 - , 
hanem a művészet céljára, a két kérdés pedig, sugallja József Attila, korántsem 
azonos. Föl lehetne vetni ugyan, hogy a művészet lényege a céljában merül ki, 
vele azonos, ezt az azonosítást azonban mind József Attila, mind a hermeneutika 
elutasítja. Fő műve elején, a humanista vezérfogalmak taglalásában, majd később 
a játék ontológiai felfogásának jellemzésében Gadamer többször is hangoztatja: 
a művészetnek mint játéknak (nem a valósággal szembeállított, hanem a valóság-
áén/ felfogott játéknak) nincs önmagán kívül célja,19 ez pedig a humanista vezér-
fogalmakra és az Igazság és módszer összes középponti fogalmára érvényes (a kép-
zés, művelődés, a Bildung például nem valami másnak a célja, nem valami 
másnak a kedvéért, hanem nagyon is önmaga kedvéért történik, úgy is mondhat-
juk, önmagában hordozza célját).20 A bírált nézet ezen túlmenően az igazság-
kérdést a háttérbe szorítja. A művészet céljára vonatkozó kérdés nem szolgáltat 
igazságot a művészetnek (hiszen instrumentumként fogja fel valami más, külső 
cél szolgálatában), nélkülözi - mint József Attila fogalmaz - „az igazság leghalvá-
nyabb árnyalatát"; s minthogy nem szolgáltat igazságot a művészetnek, nem szol-
gáltathat igazságot a művészetben feltáruló igazságnak sem (a művészetben fel-
táruló igazság nyilván nem tud szóhoz jutni egy olyan kérdésfeltevésben, mely a 
művészet céljára kérdez, ezt pedig a gyönyörködtetésben leli meg). Ha okfejté-
sünk helytálló, akkor József Attila ezen a ponton jut Gadamer esztétikai tudatra 
vonatkozó kritikájának leginkább a közelébe, hiszen Gadamerhez hasonlóan az 
esztétikát igazságvesztésben marasztalja el. József Attilának a hagyományos, illet-
ve a kortársi esztétikai felfogásokat illető elégedetlensége e fejtegetésekben ölt a 
leginkább elvi jelleget, s válik egyúttal a legszélesebben elvi megalapozottságúvá. 

18 A művészet lényegére, igazságára vonatkozó kérdést érthetjük - Heideggerrel, illetve hermeneu-
tikailag - egyrészt úgy, hogy miben áll a művészet (illetve - ami ezzel egyjelentésű - a művészet lénye-
ge) valójában, ténylegesen, a maga igazságában; de érthetjük a művészetben feltáruló igazság értelmé-
ben is. A két jelentés egymásra utal, illetve egymásba fordul át, hozzávetőleg a „Wesen der Wahrheit" 
és A „Wahrheit des Wesens" heideggeri értelmében (lásd ehhez H E I D E G G E R : Gesamtausgabe. 
Klostermann, Frankfurt/Main, 1975-től - a továbbiakban: GA, ezt követi a kötetszám és a lapszám - 9, 
201., részletesebben GA 45, 46skk., 95skk.). A művészet igazsága eszerint I) а művészet a maga tény-
leges, leplezetlen valójában és 2) a művészetben feltáruló igazság. Igazságot szolgáltatni a művészet-
nek eszerint annyi, mint: 1) igazságot szolgáltatni annak a módnak, ahogy a művészet valójában van 
(eltekintve céltól és hasonlóktól), és 2) igazságot szolgáltatni annak, ami benne feltárul, amit a művé-
szet megnyilvánít. A két jelentés összekapcsolódását így jelezhetjük: a művészetnek nyilván akkor szol-
gáltatunk csak igazságot, ha engedjük érvényesülni (igyekszünk érvényre juttatni, hozzáférhetővé ten-
ni) a benne feltániló igazságot - azt az igazságot, melyhez a műalkotás segít hozzá bennünket. 

19 A játék esetében „mindig valamilyen ide-oda mozgásra gondolunk, mely nem kötődik semmilyen 
célhoz, melyet elérve befejeződne. [...] A mozgásnak, mely játék, nincs célja, ahol befejeződne, ha-
nem állandó ismétlődésben újul meg". (IM 89.) „Ajátékhoz hozzátartozik, hogy a mozgás [...] cél s 
szándék nélkül [...] történik" (IM 90.). „A játék léte mindig valóra válás, tiszta teljesülés, energeia, 
melynek telosza önmagában van" (IM 95.). 

20 „A képzés [...] nem ismer önmagán kívül levő célokat." (IM 32.) Amikor Gadamer a szellem-
tudományok tudományosságát a humanista vezérfogalmakba, mindenekelőtt a képzésbe helyezi, azt 
akarja ezzel mondani, hogy szemben a természettudományokkal - melyeknek nagyon is van céljuk, 
éspedig a predikció, az előrejelzés, a természet uralása, a folyamatok ellenőrzése - a szellemtudo-
mányoknak nincs önmagukon kívül eső céljuk, céljukat önmagukban hordozzák. 
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2.1.1. Művészet - filozófia - élet 

Ami az utóbbi pontot illeti, itt térhetünk rá a fentebb említett második elvi szem-
pontra, mely a korábbi kritikai megjegyzésekhez járul. Álláspontja igazolására, 
kritikai nézőpontja megerősítésére József Attila ugyanis mintegy erős szövetsége-
seket keres, példatára pedig sokatmondó. Együgyű dolog Spieltriebneк nevezni a 
művészetet, írja bevezetőben, hiszen akkor „ugyanígy Spieltriebnek mondhatjuk 
a bölcseletet és az egész életet, ami azonban éppoly tartalmatlan volna [...]".21 

A bírált álláspontot ez az észrevétel ad absurdum kívánja vinni; s nagyon is figye-
lemre méltó, hogy a művészettel egy sorban említi (mintegy erős szövetséges-
ként) a filozófiát, s azt sugallja: egyiket sem lehet Spieltrieb ként jellemezni. A filo-
zófiáról itt nem hangzik el több, ám némi analógiás következtetésre a szöveg 
alapot ad. Ha fonák dolog a művészetet a gyönyörködtetéssel jellemezni, akkor 
bizonyára a filozófia lényegét sem volna helyes mondjuk fogalmak puszta elem-
zésében avagy fogalmi építmények öncélú emelésében, fogalmi pókhálók szövö-
getésében rögzíteni (persze a filozófiát gyakorta tekintették - pozitív vagy negatív 
előjellel - ilyesféle dolognak: csiszolt elmeéllel létrehozott éleselméjű konstruk-
ciók, tetszetős eszmefuttatások - az emberi szellemet alkalmasint gyönyörködtető, 
ám ellenfelei szerint éppenséggel életidegen - halmazának). Különösképpen fi-
gyelemre méltó azonban az, hogy a művészet és a bölcselet után a sor harmadik 
tagjaként az „élet" következik. A művészet rokon a bölcselettel és az élettel abban, 
hogy egyikük sem Spieltrieb - ezáltal József Attila közvetve mond valamit a bölcse-
letről és az életről is. Nyilvánvaló azonban, hogy az „élet" más szinten helyezke-
dik el, mint a művészet és a bölcselet, s az a tény, hogy a felsorolás végén az „élet" 
áll, mintegy azt mutatja, milyen „tárgyat" szán József Attila az előző kettő számá-
ra, hogy művészet és bölcselet voltaképpen szerinte mire is irányul. 

Hogy a művészetnek az esztétikai tudatra jellemző felfogását József Attila 
Gadamerrel egyetértve elutasíthatta volna s a hermeneutikai művészetfelfogást 
legalábbis annyiban üdvözölhette volna, amennyiben az a művészet igazság-
és megismerés jellegének helyreállítását tűzte ki célul, arra fentebb igyekeztem 
utalni. Úgy gondolom, figyelmes olvasattal a filozófia tekintetében is felfedez-
hetünk némi párhuzamot. Ha a szöveget nagyon közelről követjük, zenéjére szö-
vegközelből hallgatunk, fülünket (mint a beteg mellkasára az orvos, hogy meg-
hallja szívének lüktetését) egészen közelről tapasztjuk rá, akkor a filozófiának a 
korai Heideggerre jellemző fakticitáshermeneutikai felfogása irányába mutató 
„szívhangféleségeket" is kihallhatunk. Hiszen hogy' is szól a fogalmazás? Ha a 
Spieltriebne к nevezzük a művészetet, akkor ezért a pénzért, vagyis „ugyanígy 
Spieltriebnek mondhatjuk a bölcseletet és az egész életet [...]". Az „és"-re, a kon-
junkcióra kellene itt fülelnünk, hiszen egyfajta logikai sorról van szó - melyben 

2 1 J A Ö M 1 1 1 : 2 5 2 . ; J A T C S Z 8 3 . A Spieltrieb elutasításában C O R C E hatása valószínűsíthető. Vö. JÓZSEF 

Attila: Tanulmányok és cikkek (1923-1930). Magyarázatok. írta TVERDOTA György. Osiris, Budapest, 1 9 9 5 . 

(a továbbiakban: J A T C M ) 5 1 . 
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a felsorolás mintegy fokozás is22 - , éspedig a következő sorrendben: művészet -
fdozófia - élet. Amire érdemes felfigyelnünk, abban áll, hogy a bölcseletről József 
Attila a legteljesebb, magától értetődő természetességgel - úgyszólván természet-
adta módon - siklik át az „egész életre". Ennek az áttérésnek a ki nem mondott, 
de valamiképpen odaértett sugallata szerint filozófia és „egész élet": e kettő köl-
csönösen egymásra utal. Ha a filozófiának van „tárgya" - magától értetődő, ter-
mészetes, természetadta „tárgya" - , akkor az (nem a kozmosz teljessége, a világ-
ról a tudományok által nyújtott ismeretek összegzése, totalitása, a tudományok 
módszertana stb., hanem) „az egész élet". A fakticitás hermenutikájaként felfo-
gott filozófia itt legföljebb némi stilisztikai különbséget mutat, amennyiben tény-
leges, faktikus életről, ténylegességről, fakticitásról beszél. 

Azért tettem idézőjelbe fentebb a „tárgy" szót, mivel Heidegger számára a fi-
lozófiának az élet nem pusztán tárgya, hanem úgyszólván „létrehozója", „kiváltó-
ja"; más szóval: az élet nem pusztán az, amire a filozófia (esetlegesen, más lehet-
séges tárgy mellett, többek között) irányulhat vagy irányul, hanem egyúttal - még 
azt megelőzően és sokkal eredetibben - az, ami kiváltja, lehetővé teszi a filozó-
fiát, irányuljon az utóbbi ezek után bármire is mint „tárgyára". Ha az élet ebben 
a minőségében (mint „kiváltó") válik a filozófia tárgyává, akkor jön létre igazán 
eredeti és szoros viszony élet és filozófia között; akkor beszélhetünk az egész élet, 
a faktikus, tényleges élet és az annak értelmezéseként, hermeneutikájaként felfo-
gott filozófia között fennálló igazán eredeti, szétszakíthatatlan viszonyról. 
Hermeneutika mint a fakticitásnak, az emberi életnek az önértelmezése - ebben 
áll a fiatal Heidegger filozófiafelfogása, s persze nem utolsósorban hermeneu-
tikai fordulata. 

Az 1923-as Ontológia (A fakticitás hermeneutikája) című nevezetes előadáson 
Heidegger a zárójeles alcím magyarázataként kifejti, hogy a fakticitásnak (a tény-
leges emberi életnek, a ténylegességnek) a viszonya a hermeneutikához (az értel-
mezéshez) nem olyan jellegű, mintha a fakticitás a hermeneutika „tárgya" volna, 
s mondjuk csupán arról volna szó, képes-e a hermeneutika ezt a tárgyat adekvát 
módon megragadni (ebben az esetben ugyanis a diszciplína - a hermeneutika -
és tárgya között véletlenszerű lenne a kapcsolat). A hermeneutika (az értelmezés) 
sokkal inkább egy magához a fakticitáshoz tartozó létmód, úgyhogy ha a faktici-
tást a hermeneutika „tárgyaként" határozzuk meg, akkor ez magát a hermeneuti-
kát is ezáltal bensőleg érinti, hasonlóképpen, mintha a botanika egy adott meg-
határozása érintené azt a módot, ahogy tárgya, a növények léteznek.23 Heidegger 
magyarázatát úgy érthetjük, hogy ha a hermeneutika a maga „tárgyaként" bírja 
a fakticitást, akkor már meg is változtatta a hozzá való viszonyát. Ha az ember a 
fakticitást valamely „tárgyként" fogja fel, ezáltal már meghatározott viszonyt ala-

22 Ha abszurd dolog Spieltriebnek nevezni a művészetet, úgy legalább annyira abszurd, de talán még 
abszurdabb annak nevezni a bölcseletet, s a legabszurdabb azután annak nevezni az életet. 

2 : 1 H E I D E G G E R : Gesamtausgabe. Klostermann, Frankfurt/Main, 1975-től (a továbbiakban: С.А) 63, 15. 
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kított ki vele kapcsolatban, azaz az eredeti viszonyt bensőleg átalakította-módosí-
totta. A Lét és idő bevezető részeiben a létkérdés összefüggésében hasonlóképpen 
arról esik szó, hogy a kérdezés tárgya (a lét értelme) lényegileg érinti magát a 
kérdezőt, illetve a kérdezést, lényegileg visszahat rá, azaz nem független tőle.24 

A filozófia ebben a (hermeneutikai) felfogásban - nem pusztán tudomány, ha-
nem - életmód, az emberi élet lefolyása, végbemenése, reflexív önmegvilágítása, 
önmegragadása a maga végbemenetelében. „A filozófiai kutatás tárgya az embe-
ri ittlét [...]", olvasható Heideggernek egy korai korszakából származó, csupán 
nemrég fölbukkant és kiadott fogalmazványában. „A filozófiai kérdezésnek ez az 
alapirányultsága a kérdéses tárgyra, a faktikus életre nem kívülről van ráhelyezve 
és ráerőltetve, hanem a faktikus élet egyik alapmozgásának explicit megragadá-
saként értendő; annak a faktikus életnek, amely oly módon van, hogy létének 
konkrét lefolyásában saját léte miatt gondban van [,..]."25 Ha a filozófia termé-
szetes módon hozzátartozik az emberi élethez, ha a tényleges életnek - mint az 
utóbbi önértelmezése, hermeneutikája-végig kísérője marad, akkor ezen a meg-
állapításon túl lehetetlen bármilyen rögzített, szilárd, dogmatikus meghatározást 
adni róla (például azt, hogy a tudományok tudománya vagy valami hasonló). 

„Valamiféle kinyilatkoztatás arról, hogy mi a filozófia, s hogy mi volna a dolga, 
nem létezik", hangzik a fiatal Heideggernek a húszas évek elejéről származó egy 
másik hasonló feljegyzése. „Hát akkor »kitaláljuk«? Felmutatható, hogy valami 
ilyesmi »lehetséges«. Hol, minek a számára? A faktikus élet számára. Mit jelent 
ez? Kell filozófiának lennie? Valamiképpen igen, ha életnek, egzisztenciának len-
nie kell. »Kell«? - »de hiszen ténylegesen van«."26 

A (tényleges élet értelmezéseként felfogott hermeneutikai jellegű) filozófia és 
élet szoros összefüggése, egymásra utaltsága, szimbiózisa mármost benyomásom 
szerint megfelelőképpen explikálja „a bölcselet és az egész élet" József Attila ál-
tali egymás mellé helyezését. Fölmerülhet persze az ellenvetés, vajon nem erősí-
tettem-e túlzottan föl a vonatkozó utalásokat, illetve (mint egyiküket neveztem) 

24 „wesenhafte Betroffenheit des Fragens von seinem Gefragten" (HEIDEGGER: Sein imd Zeit. 15. ki-
adás, Niemeyer, Tübingen, 1979. - a továbbiakban SZ - 8.) Lásd ugyancsak GA 17, 76.: „das fragende 
Seiende [...] das Sein des befragten Seienden fundamental mitbestimmt, und umgekehrt." 

2 5 HEIDEGGER: „Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen 
Situation)." Sajtó alá rendezte H.-U. LESSING. In Dilthey Jahrbuch fur Philosophie und Geschichte der 
Geisteswissenschaften 6 (1989). 237-269. (a továbbiakban: PIA), itt 238. Magyarul: „Fenomenológiai 
Aristotelés-interpretációk (A hermeneutikai szituáció jelzése)." Existentia VI-VII. 1996-97. 
Supplementa, vol. II. 9. („Der Gegenstand der philosophischen Forschung ist das menschliche 
Dasein als von ihr befragt auf seinen Seinscharakter. Diese Grundrichtung des philosophischen 
Fragens ist dem befragten Gegenstand, dem faktischen Leben, nicht von außen angesetzt und 
aufgeschraubt, sondern ist zu verstehen als das explizite Ergreifen einer Grundbewegtheit des fak-
tischen Lebens, das in der Weise ist, daß es in der konkreten Zeitigung seines Seins um sein Sein 
besorgt ist, und das auch dort, wo es sich selbst aus dem Wege geht.") 

26 GA 61, 39.: „Eine Offenbarung darüber, was Philosophie ist und soll, gibt es nicht. Ist sie 
»erfunden«? Es ist aufzeigbar, daß es so etwas geben »kann«. Wo, wofür? Für faktisches Leben. Ytos 
heißt das? Muß Philosophie sein? Irgendwie ja, wenn Leben, Existenz sein soll. »Soll«? - »es ist 
faktisch da«". 
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„szívhangokat". Hiszen összesen két (meglehetősen szűkszavú) utalásra támasz-
kodtam: egyrészt arra, hogy a művészet gyönyörködtetésként, a valósággal szem-
beállított s annak ellentéte értelmében kezelt játékként, Spieltriebként való felfo-
gását József Attila elutasítja, s minthogy a művészet mellett említi a bölcseletet, s 
annak Spieltriebként való felfogását éppúgy elveti, kézenfekvő a következtetés: a 
(távolságtartó, distanciált) esztétikai tudat fogalmára épülő esztétika visszautasí-
tása összecsenghet a valóságtól hasonlóképpen távolságot tartó, tudományelmé-
letbe, önelégült rendszerépítkezésbe burkolózó akadémikus Fdozófia elutasításá-
val. Ezt a közvetett érvet másrészt megerősíteni látszott az a szűkszavú (ám 
közvetlen) utalás, ahol József Attila a filozófiát kifejezetten is az „egész élet" mel-
lé állította. - Mármost akár elégséges e két utalás, akár nem, nem érdektelen, 
hogy van egy további lényeges hely, amely a fenti értelmezés mellett fölhozható, 
s ahol bölcselet és élet hasonlóképpen kerül egymás mellé, éspedig - ami úgy-
szintén nem közömbös - a játékfogalomnak (pontosabban: az inautentikus játék-
fogalom elutasításának) az összefüggésében, továbbá - s ez még inkább lényeges 
- egy olyasfajta, a „végső" kérdéseket feszegető meditációnak a kontextusában, 
amely nem csupán jellegében, de még szövegezésében is nagy mértékben hason-
lít az utoljára idézett heideggeri megfontolásokhoz. Ez a szöveghely így hangzik: 
„Az ihlet nem játék. Hasonló jogon szintúgy állítható, hogy játék a bölcselet, já-
ték az élet. Hát muszáj élni? Muszáj gondolkodni? Nyilvánvaló, hogy nekem nem 
és neked sem. De az életnek muszáj, de az elmének muszáj, mert akkor nem vol-
na az, ami."27 

„Hát muszáj élni? Muszáj gondolkodni?", kiált fel emfatikusan József Attila, s 
Heidegger nem kisebb nyomatékkal kérdi: „Kell filozófiának lennie?" (A megfo-
galmazásbeli hasonlóság tovább növelhető, ha a német szöveget - „Muß Philo-
sophie sein?" - így fordítjuk: „Muszáj filozófiának lennie?"). De nem csupán a 
kérdések hasonló jellegűek, mindkettőjük válasza is ugyanabba az irányba mutat: 
abszolút értelemben nem, de egyfajta mérsékelt, korlátozott, feltételes-relatív 
(közelebbről pontosítandó) értelemben igen. Feltétlen bizonyossággal semmi-
képpen sem állítható, logikai szigoiüsággal nem bizonyítható, megdönthetetlen, 
cáfolhatatlan érvvel nem igazolható, hog)' „muszáj élni", „muszáj gondolkodni", 
hogy „muszáj filozófiának lennie". 

„Hát muszáj élni? Muszáj gondolkodni?", kérdi József Attila, s válasza így 
hangzik: „Nyilvánvaló, hogy nekem nem és neked sem." Föltétlen értelemben te-
hát nem lehet a kérdésre igennel válaszolni. „De az életnek muszáj, [...] mert ak-
kor nem volna az, ami", folytatódik gondolatmenete, s vesz irányt valamilyen fel-
tételes igen felé, Heidegger pedig saját kérdésére („Kell filozófiának lennie?") 
óvatosan szintén így kezdi meg a választ: „Valamiképpen igen, ha életnek, egzisz-
tenciának lennie kell." A két válasz egy ideig egyező úton halad. Kell-e gondol-
kodás, kell-e filozófia? Nekem nem és neked nem, de az élet, az egzisztencia szá-
mára igen - így foghatnánk egybe a két választ: „De az életnek muszáj"; 

27 JAÖM 111:229.; JATCSZ 270. 
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„Valamiképpen igen, ha életnek, egzisztenciának lennie kell". Majd mindkét vá-
lasz - végső kérdésekre adott válaszok esetében már csak ez a helyzet - egy pon-
ton mintegy elhal. 

Érdekes módon József Attila okfejtése a „filozófiaibb", azaz az erőteljesebb, ha-
tározottabb, Heideggeré pedig a feltételesebb. A „Muszáj élni? Muszáj gondol-
kodni?" kérdésre az a válasz, hogy „nekem nem és neked sem. De az életnek mu-
száj, de az elmének muszáj", a „Kell-e filozófiának lennie?" kérdésre pedig az: 
„Valamiképpen igen, ha életnek, egzisztenciának lennie kell". Heidegger tehát 
nem mondja azt, hogy életnek, egzisztenciának kell lennie, csak mintegy kérdő-
en rámutat, felkiált: „»Kell«? - »de hiszen ténylegesen van«"! (A szkeptikus ké-
telkedni akar ott, mondhatnánk a késői Wittgenstein értelmében, ahol nincs he-
lye a kételynek.28) Hogy mármost azért van-e ténylegesen, mert netán valamilyen 
szükségszerűségből kifolyólag lennie kell - ez olyan további okvetetlenkedés, tudá-
lékoskodó fontoskodás, amely híjával van a tárgyi lehorgonyzottságnak, kötött-
ségnek, a tárggyal való előzetes kapcsolatnak, s amely persze fölöttébb jellemző 
a hagyományosan filozófiának nevezett diszciplínára, pontosabban arra a (sza-
badon lebegő, fogalmi hálókat szövögető, a tárgyat nem látó, előzetes megérté-
sét nem birtokló) filozófiára, melytől Heidegger - kritikai észrevételek sokasága 
közepette - épp távolodófélben van, útban saját hermeneutikai filozófiafogalma 
felé. 

József Attila ezzel szemben akképpen ad választ, hogy az életnek muszáj élni, 
az elmének muszáj gondolkodni, „mert akkor nem volna az, ami". Ez a válasz ért-
hető egyfajta fogalmi magyarázatként, analízisként, tautológiára való hivatkozás-
ként - az élet lényegéhez tartozik, hogy él, az elme lényegéhez, hogy gondolko-
dik, s mindkettő épp ezáltal az, ami. Miképp Isten fogalma az ontológiai istenérv 
szerint magában rejti a létezést, minélfogva az az Isten, amelynek a fogalma ezt 
nem tartalmazná magában, nem volna Isten, úgy hasonlóképp az az elme, amely 
nem gondolkodna, az az élet, amely nem élne, nem volna elme, nem volna élet. 
Hát mi volna? Nyilván valami más. Ha fölvesszük az élet vagy az elme fogalmát, 
akkor persze az életnek élnie, az elmének gondolkodnia kell. De mi van akkor, 
ha nem vesszük fel egyiket sem? Vajon előáll-e ebből bármiféle ellentmondás is? 

Érthetjük azonban ezt az érvet úgy is, hogy nem a quodra, hanem a quidre vo-
natkozik. Előbbi esetben meghatározott dolgok fogalmi lényegéről, önazonossá-
gáról van szó; arról, hogy az élet csak akkor élet, ha él. Utóbbi esetben viszont 
arról, hogy az élet csak akkor van, ha él, az elme csak akkor van, ha gondolko-
dik. Ha az élet nem él, ha az elme nem gondolkodik, akkor egyikükről sem lehet 
azt mondani, hogy van. Am ellentmondás ebből éppoly kevéssé keletkezik, mint-

28 Lásd például Über Gewißheit. 150. §. („A nem-kételkedésnek valahol el kell kezdődnie"), 155. §. 
(„Az ember bizonyos körülmények között nem tévedhet"), 160. §. („A kétely a hit után következik"), 
192.§. („Létezik igazolás; ám az igazolásnak valahol véget kell érnie"), 220.§. („Az értelmes ember bi-
zonyos dolgokban nem kételkedik") stb. (Werkausgabe. Bd. 8. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1984. 151., 
152., 153., 158., 163.) 
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ha a meggondolást az előbbi értelemben értenénk. József Attila érve tehát nem 
konkluzív - s nem is lehet az, mert ilyen konkluzív érv nincs és nem is lehet, ezt 
pedig Heidegger nagyon is jól tudta, s válasza ezért óvatosabb, talán ezért nem 
vállalkozott az adott helyen további filozófiai indoklásra. Egy bizonyos értelem-
ben érve nem-konkluzív voltát benyomásom szerint József Attila is érzi, s ezért 
van az, hogy gondolatmenetét egyfajta dacos költői ars poeticával, hitvallással 
zárja: „Nem szükséges, hogy én írjak verset - de úgy látszik, kell, hogy vers íras-
sék, különben meggörbülnének az adamant rudak"A hitvallás azonban lényege sze-
rint valami gyökeresen más, mint konkluzív érv vagy logikai bizonyítás. Egyesek-
nek szükséges, „hogy vers írassék, különben meggörbülnének az adamant 
rudak", másoknak nem. Nem feltétlenül szükséges, hogy mindenki kényszerítő 
erejű összefüggést lásson a versírás elmaradása és az adamant rudak meggörbü-
lése között (közbevetve: amúgy logikailag milyen összefüggést lehetne kiana-
lizálni a versírás és az adamant rudak között?).30 

2.1.2. Végső kérdések - a bizonyíthatóság határai 

Mindkét szerző a bizonyítás, indoklás, igazolás határait feszegeti, s ez „végső kér-
dések" esetében nem is lehet másképp. Valamilyen mértékben érzik is ezt, s az a 
tény, hogy József Attila megpróbálkozik még egy filozófiai jellegű meggondolás 
hozzáfűzésével, míg Heidegger megáll a tényállás szilárd rögzítésénél, és tapod-
tat sem enged belőle, nem lényegbeli eltérés. Már csak azért sem, mivel az előb-
bi okfejtésének hitvallással való zárása mindennél beszédesebb. 

A két szerzőben mindenképp közösnek látszik élet és gondolkodás, élet és fi-
lozófia szoros kapcsolata, egymásrautaltsága. Ha az egyik van, a másiknak is len-
nie kell (mihelyt van az egyik, rögvest van a másik is). Ameddig van élet, addig 

29 JAÖM 111:229.; JATCSZ 270. 
30 Logikai bizonyítás (vagy érv) és hitvallás - mindkettő egyfajta beszéd, Ingos, s azért nem kerülhet-

nek egymással konfliktusba, mivel vannak beszédhelyzetek, melyekben az egyik, s vannak beszéd-
helyzetek, melyekben a másik helyénvaló. Konfliktus, pontosabban fonákság csak akkor áll elő, ha 
olyan beszédhelyzetben folyamodunk az egyikhez, amelyben a másik volna helyénvaló. Ha például 
logikai bizonyítás, érv helyett azt mondjuk: „hiszem, hogy", „hitem szerint", „meggyőződésem sze-
rint", s ezzel ügyszólván a másik torkára forrasztom a szót. Nem kevésbé fonák az, amikor - fordítva 
- a hitvallás beszédhelyzetében azt mondjuk például: „Hiszek Istenben, s hitem mellett a következő 
jó érvek (netán megdönthetetlen érvek) szólnak." - Az „adamant rudakra" való utalás ezért (bármi-
lyen anyagból készüljenek is e tárgyak) egyfajta hitvallás kinyilvánítása: a világegyetem nem volna 
világegyetem, ha nem íratnék vers - legalábbis számomra, József Attila számára (írjam bár én őket 
vagy más), az én számomra igenis muszáj versnek lennie (noha logikailag semmi ellentmondás nem 
volna abban, ha nem íratnának versek). Ez viszont annyit tesz: megengedem, hogy mások nem így 
vannak vele. A hitvallás fogalma szerint nem kényszerítő erejű logikai bizonyítás. Amit megcáfol-
hatatlanul igazolni, bizonyítani lehet, az nem szorul rá a hitbeli elköteleződésre. Utóbbinak nem vol-
na értelme, ha kötelező erővel lehetne bizonyítani. A hitvallás továbbá plurális: többfajta hit van. Ha 
csak egy volna, melyet ráadásul még logikailag kényszerítő erővel is lehetne bizonyítani, akkor az ön-
magát mint hitvallást számolná föl. Nem kellene s nem is lehetne megvallani, kinyilvánítani, mert 
nem volna lehetséges nem azon a hiten lenni. 
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van bölcselet. Am egyiknek sem muszáj lennie. Nem lehet dedukálni, levezetni 
vagy cáfolhatatlanul bizonyítani őket. Tagadásuk nem volna (logikai) ellentmon-
dás. Milyen ellentmondás rejlene abban, hogy nincs élet, nincs bölcselet - hogy 
egyikük sincs? Szükségesnek egyik sem szükséges, bizonyítani, levezetni egyiket 
sem lehet. „Az existencia bizonyíthatatlan, ám ugyanakkor kétségbe sem vonható", 
írja József Attila egy másik helyen,31 s ezt az állítást Heidegger kitörő örömmel 
fogadhatta volna. Nem csupán azért, mert a Lét és időben hasonlóképpen ez ol-
vasható: „az ittlét önmaga számára egyáltalán nem vethető alá bizonyításnak",32 

s nem is csak azért, mert Heidegger másutt is - a legkorábbi időktől egészen élete 
végéig - különös hangsúllyal tette szóvá a bizonyíthatóság határait. Hanem an-
nak a fenomenológiai-hermeneutikai filozófiára alapvetően jellemző belátásnak 
az egészen pontos rögzítése miatt, amely magának az összefüggésnek a megfogal-
mazásában áll: nevezetesen abban, hogy meghatározott esetekben a bizonyítha-
tatlanság korántsem jelent kétségbevonhatóságot. 

Közkeletűen, azaz „logikailag" tekintve ezzel szemben alighanem általánosan 
elfogadott a következő két tétel: 1) bizonyíthatóság, illetve bizonyítottság = két-
ségbevonhatatlanság, és fordítva: 2) bizonyíthatatlanság = kétségbevonhatóság, 
kétségesség. Ami bizonyítható vagy bizonyított, az kétségbevonhatatlan; ami 
viszont bizonyíthatatlan vagy bizonyítatlan, az éppen ezért kétségbevonható, 
illetve kétséges. E két tétel a formális argumentáció univerzális érvényességét veszi 
alapul - bármi legyen is a tárgy - , hermeneutikailag tekintve viszont a formális 
argumentációba vetett föltétlen bizalom, annak igazságkritériumként való megté-
tele annyi, mint a tárgyi kötöttség fölszámolása, az attól való eloldódás, a dolgok-
kal való eleven kapcsolat hiánya. - Husserl fenomenológiai filozófiája a „Vissza 
dolgokhoz!" elvet hirdette meg, e célból pedig mindenfajta kényszerítő erejű ar-
gumentációval vagy dedukcióval szemben a szemléleti evidenciát részesítette 
előnyben. Heidegger lelkesen magáévá tette mindkét elvet, ám már hermeneu-
tikai fordulata legelején, 1919-ben a szemléleti evidenciát „megértő evidenciává" 
alakította át és fejlesztette tovább.33 Ugyanebben az évben tartott előadásán 
„hermeneutikai szemléletről" beszélt,34 s arról, hogy a fő dolog: „odanézve meg-
érteni" .35 A fenomenológiai-hermeneutikai filozófia számára ily módon egyedül 
és csakis maguk a dolgok dönthetnek; az, ahogy és amiként maguk a dolgok van-
nak - a tényleges emberi életben. Ellentmondás-mentes-e vagy nem, bizonyítható-e 
vagy nem, fogalmilag világos-e, konzisztens-e vagy nem - az első és utolsó szó 
magukat a dolgokat illeti meg. 

SI J A Ö M 1 1 1 : 2 3 7 . ; J A T C S Z 1 0 9 . 
3 2 S Z 2 2 9 . ( = I-ét és idő. Fordította VAJDA Mihály és mások. Gondolat, Bp., 1 9 8 9 . - A továbbiakban: 

LI - 399.) „[...] das Dasein Иг es selbst nicht erst unter Beweis gestellt werden kann." Lásd még SZ 
2 0 5 . (= LI 3 6 7 . ) 

33 CA 56/57, 125. 
34 CA 56/57, 117. 
35 CA 56/57, 65.: „zuschauend zu verstehen". 
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József Attila fenti tételét Heidegger felől legföljebb a következőképpen bővít-
hetjük némi kommentárral: „Az existencia bizonyíthatatlan, ám ugyanakkor két-
ségbe sem vonható": „kétségbe sem vonható", tudniillik, ha egyszer már vagyunk. 
Az ittlét önmaga számára egyáltalán nem vethető alá bizonyításnak, fogalmaz 
Heidegger a Lét és időben, amiből csöppet sem következik az, hogy értelmesen két-
ségbe lehetne vonni („logikailag" tekintve ugyanis, mint fentebb utaltam rá, amit 
nem lehet bizonyítani, abban lehet kételkedni, és fordítva; csak abban nem lehet 
kételkedni, ami kiállta a cáfolat minden próbáját, a cáfolat próbáját viszont csak 
az állta ki, ami szigorú bizonyítást nyert; a kételyt ésszerűen csak a szigorú bizo-
nyítás hallgattathatja el). 

Heidegger ezzel összefüggésben egy a saját gondolkodására bensőleg jellem-
ző (amint ezt összefoglalóan nevezni lehetne) hermeneutikai értelmetlen-
ségfogalmat juttat érvényre. A „Widersinn" logikaival szembeállított, hermeneu-
tikainak nevezhető fogalmát Heidegger a filozófiai kritika alapvető elveinek 
kidolgozásával összefüggésben fogalmazza meg az 1919-es előadáson,36 a feno-
menológia kifejezést használva, ám erősen hermeneutikai színezettel, s ennek során 
annak a véleményének ad hangot, hogy egy filozófiai elméletben az egyenetlen-
ségek, tisztázatlanságok, téves következtetések felmutatása mind nem elégséges. 
A „Widersinn", az értelmetlenség nem azt jelenti ugyanis, hogy tételek egymást lo-
gikailag-teoretikusan kizárják, vagy egymással szemben állnak, hanem azt, hogy 
éppenséggel az előzetesen adott [das Vorgegebene], illetve adható [Gebbares] ér-
telmével kerülnek szembe. A kritika mércéje vagy kritériuma egyedül a „megértő 
evidencia" („verstehende Evidenz"), miáltal a kritika lényege nem abban áll, 
hogy cáfolatokat, vagy ellen-bizonyítékokat [Wider-legen, Gegen-beweise] szol-
gáltasson vagy hozzon fel, hanem hogy „a bírálandó tételt abból a szempontból 
értse meg, hogy az a maga értelme szerint honnan ered".37 

Innen tekintve éppenséggel lehetséges volna az is, hogy nincs élet vagy egzisz-
tencia. Csak úgy, „önmagában" ugyanis - hangzik ugyancsak a Lét és idő vonatko-
zó helyén - „nem lehet belátni, hogy [...] igazságnak és ittlétnek miért kell len-
nie".38 Ha e lehetetlenséget (tudniillik hogy ne legyen igazság vagy ittlét) 
„önmagában" is be lehetne látni, az ellentmondás, az értelmetlenség máris logi-
kai volna (valami olyan, amit nem lehet elgondolni, hiszen a logikai szükségsze-

36 Lásd GA 56/57, 125sk. 
37 GA 56/57, 125. 
38 SZ 229. (= LI 399.) Itt ismét föltűnik a korábban már tárgyalt „kell". Ez a „kell" a Lét és idő 

„Zusein"-je, (abban az értelemben, hogy az ittlétre az jellemző, „daß es ist und zu sein hat"). Saját-
ságos „kell" ez. Azért „kell" (lennie), mert „van"; vagy úgy is fogalmazhatnánk: ha már egyszer van, 
akkor „kell" (lennie). Logikailag persze fordított a helyzet. A „kell"-nek, a szükségszerűnek a logiká-
ban az ún. modális kategóriák között van a helye, s hagyományosan valóság és lehetőség egységével 
definiálják. A lehetőség az, ami tud, képes lenni (fogalma nem tartalmaz ellentmondást), a valóság a 
megvalósult lehetőség, a szükségszerűség pedig az a valóság, amely nem véletlenszerű (olyasmi, ami 
lehet is, nem is), hanem egyszerűen nem tud nem lenni (ami ha egyszer lehetséges, akkor már van 
is). Mármost nem nehéz látni, hogy a Zu-sein szükségszerűsége, a Zu-sein „kell"-je korántsem ilyen; 
neki csak azért szükségszerű lennie, mivel egyszer már van. 
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rűség épp azáltal definiálódik, hogy ellentétét nem lehet elgondolni).39 Ha nem 
volna ittlét, akkor persze nem volna igazság sem - ha nincs az egyik, nincs a má-
sik sem. Ám milyen ellentmondás rejlik abban, hogy egyikük sincs?40 Az értel-
metlenség nem logikai, vagyis a logika nem tudja felfedezni, illetve nem a logi-
ka tudja felfedezni. Hanem legföljebb olyasvalami, mint „megértő evidencia". 
Ami nem utolsósorban megérti azt, hogy a megértésnek határai vannak, hogy 
vannak dolgok, amelyek mögé immár nem lehet értelmesen visszakérdezni - pél-
dául olyasmiket kérdezni, muszáj-e élni, muszáj-e gondolkodni, kell-e lennie filo-
zófiának stb. - , ám amelyeket a kétely ettől még a legkevésbé sem rendít meg, 
vagyis nem lehet értelmesen kételkedni bennük. 

Ideje lesz zárnunk a játék fogalmának összefüggésében tett, hosszúra nyúlt ki-
térőnket. Abból indultunk ki, hogy a játék fogalma József Attila esztétikai szöve-
geiben is megjelenik, hogy a vonatkozó szöveghelyek jellegzetes oszcillációról ta-
núskodnak, s hogy ennek megfejtésére, feloldására Gadamer felől tehetünk 
gyümölcsözően kísérletet. Egyfelől - bocsátottam előre, majd próbáltam igazolni 
a fentiekben - a játéknak a „játék-valóság" ellentét horizontjában értelmezett (és 
Gadamer által bírálatnak alávetett) fogalma jelenik meg, s ezt József Attila 
Gadamernél csöppet sem kisebb vehemenciával támadja. A vonatkozó szöveghe-
lyek elemzése révén véltem leginkább alátámasztani a tézist, mely szerint az esz-
tétika alapjainak József Attila általi kérdésessé tétele egyes pontokon az esztétikai 
horizont meghaladásának gadameri törekvésével rokon vonásokat mutat, s arra 
hivatkoztam, hogy amit Gadamer a művészet esztétikai megközelítésében szűkre 
szabottnak, fonáknak, tévesnek érzékel, s az esztétikai tudat, annak absztraktsága, 
valamint az esztétikai megkülönböztetés fogalmaiban bírálat tárgyává tesz, azt 
József Attila is távolságtartással, heves kritikával illeti, s hogy e kritika egyik kö-
zéppontja a játék fogalma körül sűrűsödik. 

Ehhez itt még egy kiegészítő megjegyzés kínálkozik. Az utolsónak elemzett 
szöveghelyen, ahol figyelmünket a legrészletesebben bölcselet és élet párhuzam-
ba állítására irányítottuk, s innen próbáltunk József Attila elméleti pozíciója és 
a hermeneutika közötti további párhuzamokra következtetni - az egymás mellé 
helyezés alapját itt is a játékfogalom alkotja. A szöveghely aköré a belátás köré 

39 Azt, hogy én nem vagyok, nem azért nem tudom elgondolni, mert létem logikai szükségszerűség, 
melynek tagadása ellentmondást vonna maga után. Hogy én nem vagyok, az úgy általában nagyon is 
lehetséges, elgondolható. Azt, hogy én nem vagyok, egyszerűen azért nem tudom elgondolni, mivel-
hogy már vagyok. Az, hogy én nem vagyok, semmiképpen sem logikai lehetetlenség; én azonban nem 
tudom elgondolni, ha már egyszer vagyok. Ha meg nem vagyok, akkor sem tudom elgondolni, mert 
akkor nincs, aki elgondolja. 

40 A letét elsikkasztása ellentmondás, vélte Kant, mivel azt eredményezné, hogy nem volna többé le-
tét, hiszen annak épp fogalmához tartozik, hogy nem sikkasztjuk el. Hegel ezzel szemben a következő 
ellenvetést tette: „Abban milyen ellentmondás rejlene, hogy nem létezik valami olyan, mint letét:" (Vö. 
I. KANT: Kritik der praktischen Vernunft. А 4 9 . Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritiká-
ja. Az erkölcsök metafizikája. Fordította BERÉNYI Gábor. Gondolat, Bp., 1 9 9 1 . 1 3 4 . , illetve G. W . F. H E G E L : 

„Uber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts..." In H E G E L : Jenauer kritische 
Schriften. Ilrgs. H . B R O C K A R D - H . BÜCHNER. Meiner, Hamburg, 1 9 8 3 . 1 1 6 . = Gesammelte Werke. Bd. 4 . 

Hrgs. H. Buchner-Pöggeler, Meiner, Hamburg, 1968. 437.) 
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szerveződik ugyanis, mely szerint az (inautentikus) játékfogalommal nemcsak a 
művészet, de a bölcselet és az élet sem jellemezhető: művészet, bölcselet és élet 
egyaránt az (inautentikus) játékfogalom elutasításának az összefüggésében kerül 
József Attila e szövegében egymás mellé. Innen szemlélve még egy adalék birto-
kába jutunk annak megerősítésére, hogy a heideggeri hermeneutikai filo-
zófiafogalom nagyjában-egészében József Attila egyértésére találhatott volna. Hi-
szen a művészetnek, a bölcseletnek és az életnek a valósággal szembeállított 
játékként való jellemzése, melyet József Attila elutasít, továbbá épp a puszta for-
mális argumentációra, logikai ellentmondásmentességre épülő (a valóságot szem 
elől tévesztő, absztrakciókban kimerülő, azaz a hermeneutikával szembenálló) 
filozófia az, ami olyan fajta, a valóságtól elrugaszkodott, „játékos" kérdéseket su-
gall, hogy muszáj-e élni, muszáj-e gondolkodni. Ezen kérdések elutasítása vélhe-
tően egyjelentésű annak a fajta filozófiafelfogásnak az elutasításával, mely az 
ilyesfajta kérdéseket értelmesnek tartja, s a bölcselet lényegét öncélú, absztrakt 
fogalmi elemzésekbe helyezi (van-e ellentmondás ebben meg abban, elgondol-
ható-e ez vagy az csak úgy absztrakté), s mely a „játékos" művészet mellett úgy-
szólván „játékos" filozófiának volna nevezhető.41 

József Attila további okfejtéséből csak egy vonást emelek ki, a játékfogalom 
összefüggésében fennálló (eleddig csak előrebocsátott) oszcillációt illusztrálandó. 
A fent idézett elvi megfontolásokat követő bekezdés a játékfogalom differenciálá-
sával foglalkozik. Ennek egyik pontján bukkan fel a számunkra sokatmondó meg-
jegyzés: „A játékban éppúgy szerepet játszik a megismerés J...]."42 A művészet 
megismerés-, valóság- és igazságjellegének visszaperlése: de hiszen épp ebben áll 
Gadamer középponti törekvése, ez motiválja az esztétikai tudat absztrakciójával 
szemben kifejtett kritikáját! - „A művészet tapasztalatát nem szabad az esztétikai 
tudat semmire sem kötelező jellegévé [Unverbindlichkeit] degradálni", írja 
Gadamer. „Ez a negatív belátás pozitíve azt jelenti: a művészet megismerés, és a 
műalkotás tapasztalata ennek a megismerésnek a részesévé tesz bennünket."43 

Ajáték pozitív (ontológiailag visszanyert) fogalmáról pedig ez olvasható: „ Ajátszó 
maga fölött álló valóságként tapasztalja a játékot." „Ajáték megmutatásában lát-
hatóvá válik az, ami van. [...] Ezekben az esetekben, amikor a valóságot játékként 
fogjuk fel, láthatóvá válik, hogy mi ajáték valósága, melyet a művészet játékaként 
jellemzőnk. Ajáték léte mindig valóra válás, tiszta teljesülés, energeia, melynek 
telosza önmagában van."44 József Attila idézett megjegyzésében, mint látjuk, na-
gyon is felvillan a pozitív hermeneutikai játékfogalom középponti gondolata - fel-
villan, még ha a fejtegetések későbbi menete nem aknázza is ki e gondolatot. 

41 Az ilyen jellegű filozófiákat vagy filozófiai gondolatmeneteket szokták egyébként néha az „éles-
elméjű" jelzővel megjelölni. 

42 JÁÖM 111:229.; JATCSZ 270. 
13 GW 1, 103. (= IM 85.) 
44 GW 1, 115., 118. (= IM 93., 95.) Az utolsó mondat („Ajáték [...] telosza önmagában van") újabb 

adalék amellett, hogy a művészet és a művészet célja Gadamer számara is két különböző kérdés, il-
letve hogy a művészet Gadamer számára is „cél nélküli". Lásd fentebb a 19. jegyzetet. 
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3. József Attila művészetelméleti írásai és a esztétika hermeneutikai horizontja: 
eltérések és szembenállások 

Kiindulópontunk az a megállapítás volt, hogy József Attila esztétikai töredékeiben 
számos olyan gondolat található, mely a hermeneutika névvel jelzett filozófiai-
esztétikai gondolatkör számára relevanciával rendelkezik: e gondolatkör egyes 
elemeit megelőlegezi, annak az irányába mutat, vele harmonizál vagy kényszere-
dettség nélkül illeszkedik hozzá, vagy valamilyen más értelemben párhuzamba, 
összefüggésbe állítható vele. A vonatkozó párhuzamok kifejtése céljából József 
Attilának azokból a gondolataiból indultunk ki, melyek szerint „a művészetről 
való fogalmaink zavarosak", illetve a művészetre vonatkozó esztétikai-filozófiai 
reflexió felülvizsgálatra szorul. Megállapításunk szerint József Attilának az esztéti-
ka alapjait illető kritikai megjegyzéseivel Gadamer minden további nélkül egyet-
érthetett volna, hiszen hermeneutikai vállalkozása „az esztétikai alapfogalmak 
alapvető revíziójára" irányult, éspedig abból a célból, hogy - mint fogalmazott -
„azt az igazságtapasztalatot, melyben a műalkotás részesít bennünket, megvédj[e] 
azzal az esztétikai elmélettel szemben, mely eltűri, hogy a tudomány igazságfo-
galma leszűkítse". 

Ily módon az esztétikai horizont meghaladási kísérlete József Attila esztétikai 
írásaiban nagyon is párhuzamba állítható Gadamer alapvető törekvésével, s e 
meghaladási kísérletben a fentiek során számos hermeneutikai vonást fedezhet-
tünk fel. Az esztétika alapjainak József Attila általi kérdésessé tétele egyes ponto-
kon (a pszichologizmus elutasításában, annak a megkérdőjelezésében, hogy az 
esztétika „a művészet mibenlétének megértése" szempontjából termékenynek bi-
zonyul, leginkább azonban a játékfogalom bírálatában), az esztétikai horizont 
meghaladásának gadameri törekvésével (avagy a hermeneutikai jellegű filozó-
fiával általában) rokon vonásokat mutat, annak az irányában mozog, illetve egy 
tágan értett hermeneutikai művészetfelfogás kereteibe kényszeredettség nélkül 
beilleszthető. 

A fentiekben e célból József Attila esztétikai írásainak gondolatai között tallóz-
tunk, s természetszerűleg a felvillanó párhuzamokat helyeztük az előtérbe, rájuk 
irányítottuk figyelmünket. Elemzésünk előrehaladásával azonban egyre kevésbé 
kerülhetjük meg a kérdést: hogyan illeszkednek a felvillantott (hermeneutikai 
párhuzamokat mutató) gondolatok az esztétikai töredékek további részeihez, va-
jon milyen mértékben jellemzőek József Attila napjainkig hozzáférhetővé vált 
esztétikai gondolkodásának egészére? 

Az utóbbi persze túlontúl igényes kérdés, s a következőkben legföljebb adalé-
kokat szeretnék e kérdés megválaszolásához nyújtani. Valamelyes bizonyossággal 
állítható: az esztétikai töredékek hozzáférhetővé vált részének nem pusztán elszi-
getelt, de középponti gondolata az esztétika alapjaival szembeni elégedetlenség, 
ez pedig, úgy vélem, joggal rokonítható Gadamer hermeneutikai művészetfelfo-
gásának az esztétikai horizont meghaladására irányuló alapvető törekvésével. 
József Attila feszegeti az esztétikának nevezett diszciplína határait, számos vonat-
kozásban szűknek találja a művészet megértésének szempontjábéd az esztétika 
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által biztosított, előre adott, illetve maga előtt talált fogalmiságot, más szóval, az 
esztétika „ruhája szűknek" bizonyul a számára, s arra tesz kísérletet, hogy e ru-
hát átszabja. József Attila törekvése helyenként meglepően ugyanabba az irány-
ba mozog, mint Gadameré, az esztétika meghaladása felé, éspedig - ismét csak 
Gadamerhez hasonlóan - abból a célból, hogy a művészetnek igazságot szolgál-
tasson. 

Ez az azonos irányba való mozgás azonban egy ponton megszűnik, illetve azt 
is mondhatnánk, József Attila esztétikai töredékei gondolati mozgásának nem ez 
az egyetlen iránya. A hermeneutikai művészetértelmezés felől szemlélve József 
Attila az esztétikai horizont határait számos ponton feszegeti ugyan, de nem töri 
át. Sőt, gondolati törekvése más helyeken - valójában a részletezettebb gondo-
latmenetek többségében - ellenkező irányba mozog. Ezáltal a hermeneutikával 
való kapcsolat nem szűnik meg, de párhuzam helyett szembenállással van dol-
gunk, azaz a vonatkozó részek Gadamer felől bírálhatóvá válnak. A töredékek 
legkidolgozottabb része, úgy tűnik, nem esik egybe a töredékek (föltéve, hogy él-
hetünk e mára már kissé megkopott s gyanússá vált kifejezéssel) legprogresszí-
vabb részével. 

Az esztétika alapjaira való rákérdezés, az esztétikai horizont meghaladási kí-
sérlete a különböző feljegyzésekben, fogalmazványokban való vázlatos kidolgo-
zás, konkretizálás során ugyanis József Attila számára más, bizonyos értelemben 
épp Gadamer hermeneutikai művészetfelfogásával ellentétes irányú jelentésre 
tesz szert. Az esztétika nem képes igazságot szolgáltatni a művészetnek: ebben 
József Attila és Gadamer egyetértenek. Ám az esztétika előzetes megértése -
hogy ezzel a hermeneutikai kifejezéssel éljünk, mely mindenfajta filozófiai elem-
zésben s főképp gondolkodók közti eltérések megértésében alapvető szerepet ját-
szik - : az esztétika előzetes megértése más és más.45 

Ezen a ponton célszerű lesz visszakanyarodnunk kezdeti József Attila-idéze-
tünkhöz: „Amikor a művészetről szólunk, mindig valamilyen sajátlagos tevé-
kenységet értünk rajta, különösen akkor, amikor a tisztaság jelzőjével illetjük és 
fogalmunkat azáltal próbáljuk elmélyíteni, a művészet tényét pedig minden 
egyéb ténytől elkülöníteni. Tehát míg szemléletünk a maga valóságos lényegében 
ragadja meg a művészi tényt, addig a művészetről való fogalmaink zavarosak."46 

Ebből az idézetből a konferenciánk számára három lényeges dolgot emeltem ki, 
kommentálni azonban csupán a harmadikat kommentáltam, amely egyúttal ki-
indulópontul szolgált József Attila nézetei és a hermeneutika között fennálló pár-
huzamok kibontásához. Most eljött az ideje az első két tézis kommentálásának 
(1. A művészet tevékenység, sőt „tiszta" tevékenység; 2. „megragadása fogalmi ... 
feladat", s amennyiben „sajátlagos", „tiszta" tevékenység, úgy a feladat „a művé-
szet tényét [...] minden egyéb ténytől elkülöníteni"). Ebben a tekintetben azt 
mondhatjuk, hogy ezek is összefüggésbe hozhatók a gadameri hermeneutikával, 

« JAÖM 111:225.; JATCSZ 261. 
rs JAÖM 111:223., JATCSZ 55. Kisebb-nagyobb stilisztikai eltérésekkel lásd i. m. 53., 64., 72., 76. 
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ám inkább abban az értelemben, hogy mindkettő ellentétes irányú törekvésről ta-
núskodik. (A pontosság kedvéért jegyezzük meg: a 2. megállapítás eleje - „meg-
ragadása fogalmi ... feladat", mely a „fogalmunkat ... elmélyíteni" szövegrész 
hallgatólagos mondanivalóját emeli ki - kivétel ez alól; a megfogalmazás szerint 
a művészetről „fogalmilag" számot adni a filozófia, illetve az esztétika dolga; ez-
zel pedig mind Heidegger, mind Gadamer messzemenően egyetértett volna.47) 

József Attila a művészetet a tisztaság jelzőjével illeti, és „a művészet tényét [...] 
minden egyéb ténytől elkülöníteni" törekszik. „A művészet szükségképpen tiszta mű-
vészet" , írja kicsit lejjebb.48 „Az esztétikának", hangzik ezzel szemben Gadamer 
jellegzetes megállapítása, „ha biztosítani akarja a művészet jogait, túl kell lépnie 
önmagán, s le kell mondania az esztétikum »tisztaságáról«."49 Az esztétika művé-
szetfilozófiává való alakulását Gadamer kritikusan szemléli,50 s hasonló kritikával 
illeti, mint azt a folyamatot, melynek során „a mű mint tiszta »műalkotás« válik 
láthatóvá",51 s kialakul - az „esztétikai tudat" horizontjában - a művészet fogal-
ma52 (vagy, miként gyakran nevezi, a „művészet álláspontja"53). József Attila ez-
zel szemben láthatóan éppen azt kifogásolja az esztétikában, hogy nem pusztán 
művészetfilozófia, a műalkotást pedig éppenhogy tiszta műalkotásként próbálja 
megérteni. 

A „tiszta" jelző hol a művészet, hol az esztétika előtt jelenik meg, így nem lesz 
haszontalan, ha némi fogalmi tisztázást végzünk. 

A „tiszta esztétikához" mind József Attila, mind Gadamer hasonlóképpen vi-
szonyul (bírálják), de nem ugyanabból az okból: az azonos viszonyulásnak eltérő 
jelentése van. József Attila azért bírálja,54 mert az esztétika köre túl tág, tárgya 
nem szorítkozik a művészetre („a művészeten kívülit is tárgyául tekintő esztéti-
kát" József Attila elmarasztalólag említi),55 Gadamer pedig azért (a különbség 
nem lényegtelen), mert a műalkotást az „esztétikai megkülönböztetés" hori-
zontjában degradált, másodlagos, distanciált-esztétizáló formában teszi hozzáfér-

47 Lásd H E I D E G G E R : AZ idő fogalma. 2 9 . : „a filozófia és a tudomány a fogalom elemében mozog"; 
Gadamer GW 8, 237.: „A filozófia [...] kizárólag a fogalom közegében mozog [...]". Arra, hogy „a filo-
zófia és a tudomány a fogalom elemében mozog", az 5. fejezetben még részletesebben visszatérek. 
is JAÖM 223.; JATCSZ 53. (Kiemelés F. M. I.) Vö. még JATCSZ 64., 72., 76. 
49 GW 1, 98. (= IM 83.) Felmerülhet a kérdés, hogy az „esztétika túllépése önmagán" voltaképpen 

„merre" megy végbe. Valójában mi marad meg, ha feladjuk „az esztétikum »tisztaságát«", s ezzel ma-
gát az esztétikumot is? A választ úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a „túllépés" éppen a hermeneutika 
irányában következik be. Úgy tűnik ez Gadamer következő állításának értelme: esztétikának fel kell 
oldódnia a hermeneutikában." (GW 1, 170. = IM 126.) 
5« GW 1, 64. (= IM 62.) 
51 GW 1, 91.; IM 78. 
52 „S ha a mitikus és az esztétikai tudat különbségéről kiderül, hogy nem abszolút, akkor nem válik-e 

kérdésessé magának a művészetnek a fogalma, mely [...] az esztétikai tudat alkotása? Mindenesetre nem 
lehet kétségbe vonni, hogy a művészet történetében azok voltak a nagy korszakok, amikor az embe-
rek minden esztétikai tudat és a mi »művészet«-fogalmunk nélkül olyan alakzatokkal vették körül ma-
gukat, melyeknek vallási vagy profán életfunkciója mindenki számára értbetó volt, s senki sem akadt, 
akinek csupán esztétikai élvezetet nyújtottak volna." (GW 1, 87.; ÍM 76.; kiemelés - F. M. I.) 

53 Vö. például GW 1, 64., 85, 93. (IM 62., 75., 80.; a magyar kiadásban: „a művészet szempontja"). 
34 Vö. JAÖM 111:230.; JATCSZ 88sk„ 94sk. 
55 J A Ö M 1 1 1 : 2 3 1 . ; J A T C S Z 9 7 . 
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hetővé, igazság- és megismerésjellegétől megfosztva, ezáltal a művészet tapaszta-
latának nem szolgáltat igazságot. Ezen utóbbi igénnyel József Attila elvileg egyet-
ért, ám annak épp a vizsgálódó pillantásnak a „tiszta művészetre" való szűkítésé-
ben vél eleget tenni. Ez viszont Gadamer szerint reménytelen törekvés, mivel a 
„tiszta művészet" önmaga is elidegenedés terméke. 

A „tiszta művészethez" ennélfogva már ellentétesen is viszonyulnak. József 
Attila igenli, mivel a művészet specifikumát minden mástól való különbségében 
véli megragadni, bármi egyéb dolognak a művészet mellé való helyezése számá-
ra úgyszólván beszennyezi azt, mely ezáltal éppenhogy nem marad „tiszta"; 
Gadamer viszont idegenkedik, viszolyog tőle, hiszen számára a „tiszta" művészet 
a műalkotás világtalanodása korának terméke, békekötés egy rossz valósággal, fe-
lemás kompromisszum a tudomány által uralt, elidegenedett világgal. A művé-
szetnek igazságot szolgáltatni számára nem annyit jelent, mint „minden egyéb 
ténytől elkülöníteni", hanem - a szembeállítás kedvéért kiélezetten fogalmazva -
úgyszólván minden egyéb dologgal kapcsolatba hozni, de mindenesetre a szel-
lemtudományok alapjává tenni, a társas-emberi világ kontextusába visszahelyez-
ni: Gadamer így véli „biztosítani a művészet jogait". Altalánosságban József Attila 
a tiszta művészetet igenli (a tiszta esztétikáról ritkán ejt szót, akkor viszont bírá-
lólag), Gadamer pedig a tiszta esztétikát bírálja. 

Gadamer nézőpontjából, mint fentebb utaltunk rá, az esztétika, illetve a mű-
vészet a maga autonómiáját igazságvesztés árán küzdötte ki. Amint az újkori filo-
zófia számára az esztétika művészetfilozófiává alakul, pontosabban szűkül, e rá-
közelítés folyamán a művészet nem csupán kiemelkedik mint önálló tárgy, de e 
kiemelkedés során át is alakul. Filmszerűen fogalmazva: a tárgyra való ráközelí-
tés során megváltozik a tárgy; a művészetre való ráközelítés megváltoztatja a mű-
vészetet. Ha - mint Gadamer egy későbbi írásában elhangzik - „a »művészet« nem 
magától értetődő és egyértelmű adottság, mely által valami műalkotásként határo-
zódik meg, hanem felfogásforma, amelynek megvan a maga történelmi ideje" 
akkor innen szemlélve Gadamer erőfeszítései elsődlegesen arra irányulnak, hogy 
újból bejárja a fogalomtörténeti alakulás ama folyamatát, melynek során az új-
korban a „művészetnek" nevezett „felfogásforma" (azaz az „esztétikai tudat") ki-
alakult. József Attila viszont a „művészetnek" nevezett „felfogásformát" többé-
kevésbé változtathatatlan adottságként veszi (magától értetődően) alapul, s ezen 
belül maradva indít harcot a művészet tisztaságáért. Ez viszont annyit jelent, 
hogy annak a filozófiai-esztétikai világlátásnak és fogalmiságnak, melyet a 
hermeneutikai fordulat alapjaiban kérdésessé tett, József Attila a töredékek je-
lentős részében foglya marad, s annak horizontján belül próbál bizonyos átala-
kításokat végezni. Hermeneutikai jellegű észrevételei mintegy ezen fogalmiság 

56 „Zur Fragwürdigkeit des ästhetischen ßewusstseins", GW 8, 9-17.; idézet 11. (Kiemelés - F. M. I.) 
Más szóval: annak, hogy valami történelemfelettivé válik, mindig történeti oka van. Ahogy a his-
torizmusnak (a történelem „objektív megismerésének"), avagy az „objektív megismerésnek" általában 
megvan a maga ideje, ügyhogy eljár felette az idő, hasonló a helyzet (Heidegger historizmus-kritiká-
ját követve) a „művészettel" is. 
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peremén helyezkednek el, s noha nem jelentőség híján valók, nem képesek ezt a 
fogalmiságot áttörni. 

Próbáljuk szemléltetni az utóbbi megállapítást. Az esztétika mint önálló filozó-
fiai diszciplína kérdéshorizontjának hermeneutikai megkérdőjelezése feltételezi 
a hagyományos filozófia, illetve metafizika fogaimiságának megkérdőjelezését. 
Ha ez utóbbi nem következik be, az előbbi aligha mehet végbe. József Attila fő 
interlokútora mármost az a Benedetto Croce, aki a neohegelianizmus jelentős 
képviselője, s akinek a gondolkodása kanti és hegeli elemeket ötvöz. A Crocéhoz 
való kritikai kapcsolódás azt eredményezi, hogy Crocén keresztül (akinek filozó-
fiáját idealizmusnak, spiritualizmusnak, szellemfilozófiának szokás nevezni) 
József Attila átveszi a klasszikus metafizika fő fogalmi kelléktárát - azt az appará-
tust, melyet Croce maga is használ s ezt próbálja Croce nyomán - aki már bi-
zonyos, nem lényegtelen változtatásokat végrehajtott - második lépésben tovább 
alakítani, tovább tágítani. 

A mi szempontunkból a legfontosabb metafizikai megkülönböztetés, amelyet 
József Attila Crocétól, Croce pedig közvetlenül minden bizonnyal Kanttól vett át 
- a megkülönböztetés egészen Arisztotelészig vezethető vissza - , a szellem kétfaj-
ta tevékenységének, a megismerés két formájának: szemléletnek és fogalomnak, 
intuitív és logikai megismerésformának a megkülönböztetése. Croce persze bizo-
nyos pontokon módosította Kantot, s ezek némelyike azért fontos a számunkra, 
mivel hermeneutikai irányba mutat. Egyrészt a művészetnek az intuíció, azaz egy 
meghatározott megismerésforma alá való sorolása a művészetet a megismerés 
irányába viszi, s Gadamer is, mint fentebb láttuk, a művészet megismerésértéket 
igyekszik visszaperelni. Croce itt a maga módján gadameri törekvéseket előlegez 
meg. Feltételezhető, hogy József Attila fentebb említett ilyen irányú kezdeményei 
crocei inspiráció hatását mutatják (némely további valószínűsíthető összefüggés-
re alább az 5. fejezetben utalok). 

Croce lényegi módosítása Kanthoz képest abban áll, hogy a szemléletet, mely 
Kantnál a megismerésnek csupán egyik forrása, s a fogalom, az értelem hozzájá-
rulása nélkül nem eredményez ismeretet, Croce önálló megismerésforrásként tö-
rekszik megragadni, s amennyiben a szemléleti megismerés elemi formájaként 
az esztétikai vagy művészi tényt („il fatto estetico о artistico"57) veszi alapul, úgy 
innen szemlélve a teljes filozófiai megismerés alapvetésének feladata bizonyos 
értelemben számára az esztétikára hárul. „Az esztétikai tevékenység pontosabb 
felfogásától kell várnunk a többi filozófiai fogalom helyesbítését, továbbá egyes 
problémák ama megoldását, mely más úton reménytelennek tűnik", hangzik 
Esztétikája bevezetőjének programatikus tétele.58 A művészetnek a megismerés 

57 Benedetto C R O C E : Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Laterza, Bari, 6. kiadás, 
1928. (1. kiadás 1902.) 11. 
58 I. m. VII.: „[...] da un piti esatto concetto dell'attivitá estetica deve aspettarsi la correzione di altri 

concetti filosofici, e la soluzione di taluni problemi, che per altra via sembra quasi disperata." „Jelen 
munkát, fűzi hozzá, épp ez az elv hatja át" („Tale, per l'appunto, ё il principio anintatore del presente 
lavoro"). 
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egyik formájaként, a szemléleti megismerés tudományaként való felfogása59 azt 
eredményezi, hogy az esztétika Crocénál tágabb lesz a művészetelméletnél, ami 
azután kihívja József Attila kritikáját; amikor József Attila - neveket nem említve 
- a filozófiai diszciplínák viszonyáról, meghatározásáról ejt szót, s az esztétika 
alapjait bírálja, többnyire Croce lebeghet a szeme előtt.60 - A másik ilyen jellegű 
módosítás az intuíciónak a kifejezéssel való azonosítása, ami hermeneutikai 
szempontból a faktikus élettapasztalatnak, illetve a megértésnek a nyelviséggel, 
a fogalmisággal való szoros kapcsolatát előlegzi, s a megélés kifejezés voltának 
közvetlensége folytán a költői nyelvet a filozófiai nyelvmegértés számára jelentős 
mértékben fölértékeli. 

József Attilának a hagyományos metafizika fogaimiságához való kapcsolódását 
és saját önálló - az ihlet fogalma körül körvonalazódó - gondolati kezdeménye-
zéseinek e horizonton belül való elhelyezkedését (továbbá ugyancsak a horizont 
tágítására irányuló törekvését) jól szemlélteti a következő hely, melyet önálló el-
méleti fejtegetései élére állít, s melyet ezért érdemes részletesebben is idéznünk: 
„Igen okosan és teljes joggal azt kérdezhetné most valaki, hogy hát mi szükség 
van az ihlet fogalmának fölvételére, amikor a művészet szellemi tevékenység, hi-
szen mindössze két fajú szellemi tevékenységet különböztetünk meg, nevezetesen a szem-
léletet (intuíciót) és a fogalmat (spekulációt) - tehát az ihlet fogalma egybe kell es-
sék ezek valamelyikének fogalmával, azaz fölösleges és haszontalan. [...] ha a 
művészet szellemisége spekuláció, úgy beleesik a logika tárgykörébe, ha pedig in-
tuíció, úgy visszatértünk a pirongatott esztétikához [...]."61 

Ezen idézet némely, számunkra lényeges mozzanatát mindjárt közelebbről 
szemügyre vesszük, ezt megelőzően azonban érdemes felfigyelnünk arra, hogy 
mielőtt nekikezdene részletes válaszának, s kifejtené önálló gondolatait, József 
Attila közel jut ahhoz, hogy azt tegye ezzel az ellenvetéssel, amit hermeneu-
tikailag szemlélve egyedül helyes volna tenni - hogy fogalmi alapjaira rákérdez-
zen, hogy fogalmi alapjait kérdésessé tegye. Erre utal a következő bekezdés első 
mondatának első fele, amelyből ironikus csengést vélek kihallani: „Erre a kérdés-
re csak azt válaszolhatnék, hogy föltevője jártasságot tanúsít a bölcseletben, 
ám..."62 Itt megszakítom az idézetet, s jelzem, hogy ez a kezdet nagyon is lehe-
tővé tenne egy a fenomenológiai-hermeneutikai filozófia szellemében adandó 
folytatást, s akkor a válasz valahogy így fejeződne be: „ám nekünk magukat a dol-
gokat kell szóhoz juttatnunk, s hagyományos fogalmi distinkciók, legyenek még-
oly régiek és tiszteletreméltók, ettől még nem tarthatnak igényt arra, hogy elfo-

•r'9 Lásd például i. m. 17. („scienza della cognizione intuitiva"), 52. stb. 
60 Lásd például JAÖM 247.: „Közhely, hogy az esztétika, vagy ha úgy tetszik, a szépről szóló tan épp-

olyan önálló tudomány, mint teszem a logika [...]". Hogy itt valóban „közhelyről" lenne szó, az alig-
hanem túlzás, mindenesetre Croce számára a helyzet valóban így áll. A megismerés két fajtája Croce 
számára a szemléleti és az értelmi (fogalmi) megismerés, előbbi az esztétika, utóbbi a logika tárgya, s 
József Attila szövegében árulkodó esztétika és logika hasonló módon való egymás mellé helyezése (az-
az a Croce-hatást a fenti idézetben leginkább a „teszem" fejezi ki). 
6' JAÖM 111:231 sk.; [ATCSZ 97. 
62 JAÖM 111:232.; JATCSZ 97. 
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gadjuk őket; hagyományos fogalmak és teóriák egyedül és csakis a szemléleti fel-
mutatásban, a dolgokkal való szembesülésben nyerhetik el legitimitásukat."63 

József Attila válasza azonban másképp fejeződik be. Az igazság kedvéért meg 
kell jegyeznünk, hogy a mondat záró része tanúsít némi ellenállást a hagyomá-
nyos fogalmiság keretében való számadás kötelezettségével szemben, s a képzelt 
vitapartnert, ellenfelet türelemre utasítja („[...] ám figyelmen kívül hagyja azt a 
tényt, hogy az ihlet mindaddig csak a szokásos X-et helyettesíti, amíg teljes tar-
talmával előttünk nem áll"). Az ellenvetéssel szemben - mely „fölöslegesnek" és 
„haszontalannak" tartja - József Attila sikeresen védi meg vállalkozásának jogo-

ю A fenomenológiai-hermeneutikai filozófia semmi mást nem enged érvényesülni, mint azt, ami a 
szemléleti felmutatás számára hozzáférhető, illetve annak a számára igazolja magát. Semmilyen ha-
gyomány, semmilyen autoritás, semmiféle tekintély vagy tradíció nem jelenthet hivatkozási alapot. 
Fgyedül és csakis maguk a dolgok dönthetnek; az, ahogy és amiként maguk a dolgok vannak a tény-
leges emberi életben. A heideggeri destnikció éppenséggel a megmerevedett, elidegenedett tradíció 
„fellazítására", elevenné tételére vállalkozik, a hagyomány eredeti meglátásainak hozzáférhetővé té-
tele végett fordul szembe a kiüresedett tradícióval. A „destrukció" szükségességét a IJt és idő 6. §-a je-
lentette be, ám maga a gondolat már a háború után tartott legkorábbi előadásoktól kezdve jelen van. 
Heidegger törekvése az európai metafizika alapvető problémaállományának a hermeneutikai-feno-
menológiai kérdezés vezérfonalán történő destrukciójára: elvi kritikájára, újraelsajátítására irányul. 
Destrukció és konstrukció szorosan összefügg egymással, s mindkettő az újraelsajátítás szolgálatában 
áll. Lásd például Die Grundprobleme der Phänomenologie. Szerk. F.-W. v. H E R R M A N N : Gesamtausgabe. 24. köt., 
Klostermann, Frankfurt/Main, 1975. 5. §., 26skk.; lásd különösen a következő megfontolást: „[...] a 
fogalmi interpretációhoz szükségképpen hozzátartozik [...] valamely destrukció, azaz a ránk hagyomá-
nyozott és először szükségképpen használandó fogalmaknak a kritikai leépítése azon források irányá-
ban, melyekből merítették őket. A saját fogalmainak a valódiságát az ontológia csupán a destrukció 
révén képes önmaga számára teljességgel biztosítani. [...] A filozófiában használatos konstrukció 
szükségképpen destrukció, azaz az áthagyományozottnak a tradícióhoz való történeti visszanyúlásban 
végrehajtott leépítése, ami nem a tradíció tagadását és semmibe vételét, hanem fordítva, éppen pozitív elsajá-
títását jelenti" (i. m. 31.; kiemelés - F. M. I.). 

A destrukció vállalkozásának értelme, célja a (megkövesedett, értelemvesztésen átment) filozófia-
történeti hagyománynak s a benne s általa áthagyományozott ugyancsak megkövesedett problémaál-
lománynak és fogalomkészletnek az eredeti emberi tapasztalatokra való visszavezetés révén történő 
„fellazítása", „visszanyerése", a filozófiának - éspedig mind a filozófia történetének, mind voltakép-
peni tárgyának - alkotó újraelsajátítása. E törekvés szempontjából a tradíció gondolattalan elfogadá-
sának (a vak tradicionalizmusnak) nem igazi alternatívája a tradíció hasonlóképp gondolattalan 
(újkori-aufkárista) elvetése. Heidegger mindkettővel egyazon aktus keretében fordul szentbe, s a tertium 
datun épp a destrukció jelenti. A destrukció vállalkozása úgy érti önmagát, mint ami a hagyomány tala-
járól fordul szentbe a hagyománnyal. Az a belátás, ntely szerint minden filozófia történetileg beágyazott, 
s ilyenformán valamely áthagyományozott értelmezettségben-fogalmiságban indul útjára - oly be-
látás, mely Heidegger legkorábbi előadásaitól kezdve úgyszintén jelen van, s amely döntő összetevő-
jét alkotja annak, amit Heidegger hermeneutikai fordtdatának lehet nevezni - , nem annyira elfordítja 
a történelemtől azt, aki radikálisan akar kezdeni, mint inkább éppen a történelem, a múlt felé fordítja. 
Éspedig abból a célból, hogy megértse saját fogalmainak eredetét, hogy alkalmasint - megértve és 
elsajátítva - meghaladja vagy megújítsa a múltat. A filozófia voltaképpeni kezdete, az igazi filozófiai 
radikalitás tehát sokkal inkább a múlttal való - újraelsajátításra, újrahirtokbavételre törekvő - kritikai 
számvetésben, azaz a destrukcióban áll, mintsem a múlt gondolattalan elvetésében és a semmiből való 
újrakezdésre irányuló igényben. 

A destrukció gondolatköre és beállítottsága a husserli fenomenológia középponti törekvéséhez va-
ló kapcsolódásból, e törekvés elsajátításából és radikalizálásából nő ki. Husserl jelszava, a „Vissza a 
dolgokhoz!" a filozófia radikális megújhodását hirdette meg, azt az igényt juttatta kifejezésre, hogy 
minden hagyományos elméletet félresöpörve, minden előzetes feltevés, dogma, hipotézis vagy elmé-
let nélkül térjünk vissza magukhoz a dolgokhoz: úgy „vegyük" őket, amint adódnak, s a szemlélet ere-
deti forrásaira visszanyúlva minden konstrukció nélküli tiszta leírásra szorítkozzunk. A fenomenoló-
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sultságát, azt sugallva: specifikálni kell az ihlet tartalmát, s csak utána lehet vál-
lalkozása fölött ítéletet mondani. Mindenesetre radikalitása csak odáig terjed, 
hogy az adott fogalmiságon belül próbálja gondolati munkáját elvégezni - odáig 
már nem, hogy e fogalmiság alapjainak vitatását tűzze ki célul. Ezen bevezető el-
lenvetésre adott válasza nyomán a részletező kifejtés tényleges menete ugyanis ezt 
követően úgy artikulálódik, hogy a kifejtés először arra próbál számos (és nem 
rossz) argumentumot fölsorakoztatni, hogy az ihlet miért nem lehet spekuláció,64 

majd (még részletesebben) amellett érvel, hogy az ihlet miért nem lehet puszta 
intuíció65 - a kifejtés menete azonban, mint látható, alapvetően szemlélet és fo-
galom maga előtt talált, azaz előre adott (crocei) fogalompárjának horizontjába 
illeszkedik, e fogalompár mentén artikulálódik, hozzá igazodik,66 úgy is mond-

gia jelszava épp a gyökértelen spekulációktól, az önmagukat hosszú időn keresztül fönntartó látszat-
elméletektől való elfordulást s a dolgokhoz való oda-fordulást hirdette meg. Előítélet- és előfeltevés-
mentesség, elfogulatlan pillantás, igazi, fenomenológiai „naivitás" és eredetkutatás, valamint a szem-
léleti megjelenítésnek tulajdonított fontosság: e vonások jellemezték Husserl filozófiai attitűdjét. 

A destrukció Heidegger gondolati útját alapvetően jellemző gondolati törekvése, Heideggernek az 
európai filozófia alapvető látás- és szemléletmódjának, fogalomkészletének felülvizsgálatára, alkotó 
újraelsajátítására irányuló vállalkozása teljességgel ezen vizsgálódó attitűd radikalizálásán alapul: en-
nek értelmében a dolgoknak minden esetben önállóan, alaposan és tüzetesen utána kell járni, erede-
ti módon kell tapasztalni őket, semmilyen teóriát vagy fogalmat sem szabad meggondolás nélkül, 
puszta hallomás alapján, tekintélyekre hivatkozva átvenni - legyen bár e tekintély maga Husserl - , 
hanem mindenekelőtt és elsősorban a dolgokkal való eleven kapcsolat vagy tapasztalat alapján kell 
igazolni vagy fölmutatni őket. (Vö. PIA 249. fordítás: 23.: „[...] a fakticitás fenomenológiai hermeneu-
tikája az előtt a feladat előtt találja magát, hogy az áthagyományozott és uralkodó értelmezettség rej-
tett motívumait, hallgatólagos tendenciáit és értelmezési útjait fellazítsa, és hogy [..,] az explikáció 
motívumainak eredeti forrásaihoz nyomuljon előre. A hermeneutika csak a destrukció útján végezheti el a 

feladatát. [...] A saját történetével való destruktív szembenézés a filozófiai kutatás számára nem pusz-
ta függelék [...]" ; kiemelés az eredetiben.) Radikalizálásról azért beszélhetünk, mert Heidegger ezt 
a közvetlenül Husserltől átvett s az újkori filozófiát alapvetően jellemző attitűdöt csakhamar Husserl 
és az egész újkori filozófia ellen fordítja, azon egyszerű megfontolás alapján, mely szerint a dolgok-
kal való eleven kapcsolat, a valóban elfogulatlan, előítéletmentes szemlélet a tradíció félresöprését, 
elvetését s az önmagunkban, mint új kiindulópontban való ezzel összefüggő magától értetődő bizal-
mat (a tradíció iránti bizalmatlanságot s az önmagunk iránti ezzel összefüggő bizalmat) nem kevésbé 
láttatja dogmatikus attitűdnek, mint a hagyomány előtti föltétlen meghajlást, a hagyomány gondolat-
talan és tekintélyelvű átvételét s önmagunk ezzel összefüggő lekicsinylését. (A heideggeri hermeneu-
tikai beállítódás tradícióban állónak tudja magát, ám kritikusan viszonyul hozzá; nem a tradícióban-
állás tényét, hanem annak mikéntjét vitatja; vö. PIA 249.; fordítás: 23.: „A [...] kritika nem annak a 
ténynek szól, hogy egyáltalán valamely hagyományban állunk, hanem annak: miként. Amit nem ere-
deti módon értelmezve sajátítunk el, és nem ennek megfelelő nyelvi formában fejezünk ki, az csak 
felületesen a miénk [...]. (...] az élet, amennyiben lemond az értelmezés eredetiségéről, vele együtt 
lemond arról a lehetőségről is, hogy önmagát gyökerestől birtokba vegye [...]"; kiemelés az erede-
tiben). Heidegger számára a dolgokhoz való oda- és visszafordulás Husserl által meghirdetett elvéből 
ily módon éppenséggel a történelem felé való fordulás, nem pedig a tőle való elfordulás következik. 
A filozófia eredeti megújításának htisserli törekvése Heideggernél a filozófiai problematika Arisztote-
lészig és a görög kezdetekig visszanyúló eredeti újraelsajátításának hordozójává válik. 
64 JAÖM 111:231-236.; JATCSZ 97-106. 
65 JAÖM 111:236-244.; JATCSZ 107-124. 
66 A Crocétól való függőségre utal TVERDOTA György József Attila és Benedetto Croce című tanulmányá-

ban: „Az ihlet tana [...] több lényeges ponton kötődik az intuíció tanához, azaz az előbbi egészében 
benne gyökerezik az utóbbiban" (Irodalomtörténeti Közlemények LXXXIV 1980/5-6. 570.). Lásd 
ugyancsak a crocei párhuzamok részletesebb kifejtését a vonatkozó szövegek új kiadásához fűzött ma-
gyarázataiban (JATCM 48skk.). 
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hatnánk: e fogalompár Prokrusztész-ágyába préselődik (s ennek megfelelően 
benne időnként érezhetően vergődik, ami persze amúgy érdeme''7). 

„[...] mindössze két fajú szellemi tevékenységet különböztetünk meg, nevezetesen a 
szemléletet (intuíciót) és a fogalmat (spekulációt)", írja József Attila, s ez egyfajta 
kapitulációként hangzik; mindenesetre kicseng belőle, hogy elismeri vagy leg-
alábbis nem kérdőjelezi meg e „két fajú szellemi tevékenység" megkülönböztetésé-
nek jogosultságát (melynek alátámasztására másutt - nem jogosulatlanul - a 
„gondolkodók [...] közmegegyezésére"68 utal), míg a hermeneutikai destrukció 
munkája épp ezen a ponton indulna be. Azt a tényt, hogy szemléletnek és foga-
lomnak a megismerés két alapvető módjaként való felfogásál illetően a gondol-
kodók között „szinte közmegegyezés" áll fenn, ami azt illeti, Heideggernek sem 
esett volna nehezére elismerni, ám ez éppenhogy fölkeltette volna gyanakvását. 
S hogy e fogalompár fölött eljárt az idő, mivel számos dolog (köztük nem utolsó-
sorban a művészet) megértésére alkalmatlan, s ezért alapjaiból kiinduló fölül-
vizsgálatra, destrukcióra szorulna, arról (s e fogalompár páncéljában való vergő-
déséről) József Attila maga tesz tanúbizonyságot, amikor azt írja: a gondolkodók, 
akik „szinte közmegegyezéssel" elfogadják szemlélet és fogalom kettősségét, 
„azután nem tudják, mit csináljanak a művészettel. Hiszen letagadhatatlanul 
megismerés foglaltatik a művészetben", folytatja, e ponton újfent a gadameri 
perspektíva közelébe kerülve, „s így akár azt állítják, hogy szemlélet, akár azt, 
hogy gondolat a művészi megismerés, lényegében azt állítják magyarázatukkal, 
hogy nincsen az, ami van", illetve, egy másik megfogalmazás szerint, „odajutunk, 
hogy megtagadjuk a létét annak, amit éppen meg kellene magyaráznunk".69 Mi 
más ez, mint annak a beismerése, hogy az áthagyományozott metafizikai világ-
szemlélet, fogalmiság (az ember antropológiai lényegmeghatározásában gyöke-
rező) egymásra utaló, egymást kiegészítő, egymást támogató két alappillére 
képtelen igazságot szolgáltatni a művészetnek? - Hogy e két hagyományos meg-
ismerésforma mellé József Attila ezután fölveszi harmadiknak az ihletet, aligha 
alkalmas annak az állításnak az alátámasztására, hogy ezzel „elszakadt ettől a 
hagyománytól".70 A fogalmi keret kitágítása - amit József Attila végbevisz akkor, 
amikor egy harmadik megismerésformát próbál a hagyományos kettő mellé be-
vezetni - nem azonos, nem egyjelentésű a fogalmi kerettől való elszakadással. 
Épp ellenkezőleg: a fogalmi keret hasznosításáról van szó.71 A kuhni normális tu-
domány praxisába nagyon is belefér, hogy a fogalmi keret különböző elemei vál-

67 Lásd JATCSZ 38. Saját tézisét József Attila így vezeti be: „Azt állítjuk, hogy a szemléleten és a gon-
dolaton kívül a megismerésnek egy harmadik módja is megadatott a számunkra, a művészi megisme-
rés, amelyet ihletnek nevezhetünk." Ebből a bevezetésből már világossá válik, hogy József Attila az 
örökölt fogalmi keret tágításának igényével lép fel, vagyis saját gondolatait e keretben akarja elhe-
lyezni. 
'">« JATCSZ 36., 38. 
69 Uo. 
70 JÄTCM 66. 
71 A fenti megfogalmazást enyhíti s részben korrigálja később az az állítás, mely szerint Croce és Jó-

zsef Attila között „az utak [...] közös talajon ágaznak el" (i. m. 67.). 
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tozhatnak; paradigmaváltás ezzel szemben csak akkor következik be, amikor a 
fogalmi keret, a paradigma alapjait teszik kérdésessé, s váltják fel új alapokkal, 
esetünkben: a művészetre vonatkozó filozófiai kérdés megválaszolásakor nem fo-
lyamodnak többé a szemlélet-gondolkodás (mégannyira átalakított) metafizikai-
antropológiai fogalompárjához. 

Nem lesz haszontalan, ha a mondottakat egy rövid filozófiatörténeti visszapil-
lantás keretében megpróbáljuk szemléltetni, kissé kézzelfoghatóbbá tenni. „[...] 
mindössze két fajú szellemi tevékenységet különböztetünk meg, nevezetesen a szemléletet 
(intuíciót) és a fogalmat (spekulációt)", írja a már idézett helyen József Attila, s ve-
szi át ezzel Croce szemlélet és fogalom (érzékiség és értelem) közti megkülönböz-
tetésének Kantra és Hegelre (no meg a klasszikus metafizikai tradícióra) vissza-
nyúló fogalmi megkülönböztetését. - „[...] az emberi megismerésnek két törzse 
van", hangzik mármost ebben az összefüggésben Kant vonatkozó nevezetes meg-
állapítása, „mely talán közös, de előttünk ismeretlen gyökérből ered, nevezetesen 
érzékiség és értelem; az előbbi által a tárgyak adatnak, az utóbbi által gondol-
tatnak".72 A „két törzs" gondolatát Kant egy másik jellegzetes helyen „két ősfor-
rásként" fogalmazza újra. „Megismerésünk az elme két ősforrásából [Grund-
quellen] származik: az első, hogy képzeteket befogadunk (a benyomások 
receptivitása), a második az a képesség, hogy ezen képzetek által tárgyat megis-
merünk (a fogalmak spontaneitása); az első által tárgy adatik, a második által a 
tárgy ama képzetre vonatkoztatva gondoltatik. Szemlélet és fogalmak alkotják tehát 
megismerésünk elemeit, úgyhogy sem fogalmak nekik valamiképp megfelelő 
szemléletek, sem pedig szemléletek fogalmak nélkül ismeretet nem alkothatnak. 
[...] Ha elménk receptivitását [...] érzékiségnek nevezzük, akkor az a képesség, 
melynél fogva magunk alkotunk képzeteket, vagyis a megismerés spontaneitása, 
az értelem. [...] Érzékiség nélkül tárgy nem adatnék, értelem nélkül nem gondoltat-
nék. Gondolatok tartalom nélkül üresek, szemléletek fogalmak nélkül vakok. "73 

1925/26-os előadásainak egy lényeges pontján, a fentebb idézett alapvető 
kanti megkülönböztetést tárgyalva Heidegger a következőket fejti ki (kritikai 
megközelítésmódja jól érzékelteti a filozófiai kérdésekhez való hermeneutikai-
destruktív hozzáállását): „Hogy az érzékek sokféleségének lényegi vonatkozása 
van valamilyen rendre (tudniillik az értelem általi meghatározásra), az Kant szá-
mára kezdettől fogva vitán felül áll. A megismerésnek két törzse van: érzékiség és 
értelem, és egyik sem képes a másikat helyettesíteni, egyik sem oldható fel a má-
sikban. [...] Amikor Kant ezt a két törzset feltételezi - mely feltételezés egyszerűen 
dogmatikus - , akkor bizonyos értelemben magának a filozófiának a régi jó tradí-
ciója áll a háta mögött, hiszen korai időktől fogva megkülönböztették - Ariszto-
telész pedig az első volt, aki ezt a megkülönböztetést világosan megtette - az 

72 I. K A N T : Kritik der reinen Vernunft. В. 30 (A16); A tiszta ész kritikája. Ford. ALEXANDER Bernát és 
BÁNÓCZI József. Akadémiai Kiadó, Bp., 1981. 44. (Kiemelés - F. M. I.) 

7:! Uo., A50skk. (B74skk.), idézett ford. 71. (Kiemelések - F. M. I.). Az utolsó nevezetes állítást jelen 
összefüggésben így kommentálhatjuk: „Gondolatok [értsd: fogalmak - F. M. I.] tartalom [értsd: szem-
léletek, szemléleti tartalom - F. M. I.] nélkül üresek, szemléletek fogalmak nélkül vakok." 
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aisthesist, vagyis valaminek az adódását, és a noesist, a gondolkodó meghatározást. 
[...] Kant egyszerűen a két törzs faktumából indul ki, és nem mutatja meg vala-
mely előzetes, radikálisabb vizsgálódás keretében, hogy szemlélet és gondolkodás 
[...] milyen értelemben vonatkozik egymásra [...], hanem pusztán a tradícióra, 
valamint egy bizonyos természetes értelemre hivatkozik, mely nehézségek nélkül 
belátja, hogy érzékiség és értelem a megismeréshez tartozik. Am egy ilyen elmo-
sódott és általánosságban mozgó indoklás nem lehet valamely végső, alapvető 
filozófiai magyarázat alapja. Kant előfeltételezi a két törzset, és most már csak vonatko-
zásaikat taglalja. De épp ebből a metodikából adódnak a lényegi összeegyeztethe-
tetlenségek. Minthogy Kant először is a kettőt egymástól elszakította, majd ebben 
az elszakítottságukban vizsgálja őket - ezért keletkezik számára utólag a problé-
ma: miképp lehet e két törzset [...] egymással közvetíteni, miképp lehet egysége-
síteni őket, melyik a megismerés voltaképpeni konkrét egységének a hordozója? 
[...] Amit Kant elmulasztott, nem más, mint annak a talajnak fenomenológiai és 
kategoriális szempontból való gondos áttanulmányozása, felszántása 
[Durchackern], melyből ez a két törzs [...] mindenekelőtt kinőhet.'"74 

Szemlélet és fogalom, érzékiség és értelem (gondolkodás) örökölt metafizikai-
antropológiai fogalompáijának hermeneutikai destrukciója (a Kant által el-
mulasztott talaj fölszántása) Heidegger főművében a hangolt megértés fogalmi 
tartományában megy végbe.75 „[...] minden látás [Sicht]", írja Heidegger, „elsőd-
legesen a megértésben gyökerezik", miáltal „megszűnik a tiszta szemlélet [pures 
Anschauen] elsőbbsége, mely noétikusan a pusztán meglevő hagyományos onto-
lógiai elsőbbségének felel meg. »Szemlélet« és »gondolkodás«: ynindkettő[...] a megértés 
távoli származéka".76 A szemlélet és gondolkodás fogalompár által kirajzolt hagyo-
mányos metafizikai horizont Heidegger általi destrukciója kettős értelemben is 
hermeneutikai: egyrészt mint destrukció - mint az a gondolati eljárás, mely az 
eredethez, magukhoz a dolgokhoz értelmezőn visszanyúlva kíván hagyományos, 
megrögzült-kiüresedett fenoméneket visszanyerni, újraelsajátítani (destrukció 
mint „a ránk hagyományozott és először szükségképpen használandó fogalmaknak 
a kritikai leépítése azon források irányában, melyekből merítették őket'"77) - , más-
részt és különösképpen azért, mert ez az eredethez való értelmező visszanyúlás a 
szóban forgó fenomén esetében szemléletnek és gondolkodásnak - mint „ránk 
hagyományozott és először szükségképpen használandó fogalomnak", mint érte-
lemvesztésen átment távoli származéknak - az eredetét, eleven forrásvidékét rá-
adásul épp a filozófia 20. századi hermeneutikai fordulatának középponti fogal-
mában, a megértésben-értelmezésben találja meg és mutatja föl. 

József Attila nem lép a hermeneutikai destrukció útjára. Mint láttuk, átveszi és 
elismeri szemléletnek és fogalomnak a filozófiai tradíció általi megkülönböztetését. 

74 GA 21, 282sk. (Kiemelések - F. M. I.) Lásd még GA 3, 6., 27., 31. §§. 
73 Lásd SZ 29., 31. §§. 
76 SZ 147. (Kiemelés - F. M. I.) 
77 GA 24, 31.; lásd részletesebben fentebb a 63. jegyzetet. 
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Sőt, egy helyen még meg is erősíti: „az intuíció éppúgy a fogalmon kívül áll, mint 
ahogy a fogalom sincsen az intuícióban".78 Heidegger ezzel szemben 1919-ben 
„hermeneutikai intuícióról"79 beszél, olyan szemléletről, mely magában tar-
talmazza a fogalmat, vagyis megértő szemlélet. E gondolat, jegyezzük meg köz-
bevetőleg, József Attilától sem idegen - egy jellemző példát nemsokára fogunk 
rá látni - , ám jellegzetes módon csak saját szisztematikus törekvései peremén buk-
kan föl, amikor mintegy megfeledkezik róla, hogy a hagyományos filozófiai 
fogalmiság keretei között próbálja saját gondolatait elhelyezni. Ami azt mutatja, 
hogy saját eredeti meglátásainak kibontakozását a hagyományos metafizikai fo-
galmiság nemhogy nem segíti, de inkább hátráltatja, gúzsba köti. Önálló gondo-
lati törekvésének a hagyományos filozófiai fogalmiság keretei közé való beillesz-
tésére utal ezenkívül a metafizika olyan hagyományos fogalmi ellentétpárjainak 
használata, mint fizikai-szellemi,80 igazság-valóság avagy fogalom-valóság,81 az 
egyesre vonatkozó (és ezért nem közölhető, néma82) szemlélet és az általánosra 
vonatkozó („maradéktalanul kifejezhető", minden nyelvre lefordítható83) foga-
lom,84 a fogalmi gondolkodás absztraktságának állítása, a fogalom valósággal va-
ló szembeállításának, kimerevítő voltának, bergsoniánus színezetű statikusságá-
nak elismerése („a fogalom gyilkosság, aminthogy meg is öli a valóságot",85 „a 
fogalom valóságtalanító [...] tevékenység",86 „a fogalom a valóságot [...] teljes 
egészében megtagadja, szemben áll vele [...] üldözi az időt, [...] az idő folyó 
végtelenségét egyszerűen megsemmisíti és mozdulatlan örökkévalóságot alkot 
magának"87), de elsősorban és mindenekelőtt persze a középponti kérdésfelte-
vés, s annak is különösen a következő markáns megfogalmazása: „a műalkotás 
miféle szellemiség, vajon intuíció-e vagy spekuláció, azaz fogalom, avagy a kettő-
nek tisztátalan keveréke".88 

A két hagyományos megismerésforma mellé József Attila fölveszi harmadik-
nak az ihletet. Mielőtt megpróbálnánk ideiglenes mérleget vonni, nem lesz ha-
szontalan, ha sematikusan fölsoroljuk a fogalmi tér három szereplőjének főbb jel-
lemzőit. 

78 JAÖM 111:250.; JATCSZ 35. 
7« GA 56/57, 117.' 
80 Vö. JAÖM 111:248.; JATCSZ 28. József Attila másutt is előszeretettel használta ezt a fogalompárt, 

többek között levelez.ésében is (vö. JATCM 58sk.). 
81 Lásd |AÖM 111:253.; JATCSZ 84. („Az. igazság és a valóság ellentett fogalmak"). Vö. még például 

JAÖM 111:234.; JATCSZ 102. (a fogalom: „nemlét és igazság"). 
82 Vö. JAÖM 111:247.; JATCSZ 132.: „Az intuícióra nézve megállapíthatjuk, hogy [...] csupán csak 

az enyém vagy csak a tied és nem közölhető." 
83 JAÖM 111:246.; JATCSZ 132. 
84 JAÖM III:246sk.; JATCSZ 132sk. Vö. JAÖM 111:238.; JATCSZ 111.: az intuíció „az egyes konkrét 

dolgok fölismerése". 
85 JAÖM 111:233.; JATCSZ 99sk. 
88 JAÖM 111:233.; JATCSZ 100. 
87 JAÖM 111:236.; JATCSZ 105. 
88 JAÖM 111:248.; jATCSZ 29. 
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1) Az intuíció: konkrét, egyesre vonatkozik, néma, privát. 
2) A fogalom: elvont, nem kötődik nyelvi alakhoz (József Attila „alak előtti fo-

galomról"89 beszél, arról, hogy „a fogalomnak alakja nincs"90), nemlét és való-
ságtalanítás („a valóság megértésekor kívül vagyok a valóságon"91); ami panaszos 
búskomorságot eredményez amiatt, hogy a fogalom nem éri el a valóságot, míg 
a hermenutika számára a megértés létmód. Amikor megértek, nagyon is „va-
gyok", pontosabban szólva: „megértő módon vagyok". A filozófiai hermeneutika, 
illetve a filozófia hermeneutikai fordulata felől szemlélve az az erős állítás is meg-
kockáztatható: az ember számára lenni éppenséggel nem más, mint megértő mó-
don lenni.92 Az ember reggeltől estig, születéstől a halálig - „megért". Amit pe-
dig megért, azon nincs kívül: éppenhogy belül van, azaz bele van bonyolódva, 
bele van szövődve.93 

3) Az ihlet: a nyelvi alak bensőleg hozzátartozik,94 az alak nem véletlenszerű: 
„az ihlet belső szükségleteképpen veszi magára ezt az alakot, amelyben megjele-
nik"; míg „a fogalom ugyanaz a fogalom marad, akkor is, ha valósága megválto-
zik, [...] az ihlet megváltozik, esetleg megsemmisül, ha valóságát változás éri".95 

Annak a fogalmi térnek, melyben saját gondolatait József Attila megpróbálja 
elhelyezni, kibontani, a következő tehát a dilemmája: a szemlélet adja az egyest, 
a konkrétumot, ám kifejezhetetlen, néma, privát, közölhetetlen. Éspedig azért, 
mert a fogalom általános. A szemlélethez hasonlóan a fogalom is bizonyos érte-
lemben kifejezhetetlen, hiszen saját alakja, azaz nyelvi formája neki sincs, de ná-
la ez azt jelenti: bármely nyelvi formában kifejezhető, bármely nyelvre maradék-
talanul lefordítható, közölhető. Ezen közölhetőség ára: kilúgozza, desztillálja az 
igazán fontosat, az (egyedi) valóságot. Mivel a valóság mindig egyedi, egyes, 
konkrét valóság, így a fogalom - mint általános, mint elvonás - a nem-valóság jel-
legével bír: „a fogalom nemlét és időtlen örökkévalóság, alakja általános [...] 
(alakja a tiszta fogalomnak nincs)".96 így előáll a racionalizmus-irracionalizmus, 
az idea-valóság platonikus dilemmája: a valóság, mivel lényegileg egyedi, konk-
rét, ezáltal irracionális is, éspedig azért, mert a gondolkodás, a fogalom eleve 
általános. Az (általános) fogalom állandóan lemarad az (egyedi) valóság mögött; 
reménytelenül kullog vagy lohol az (egyes, áramló, elszökő) valóság után. A meg-

84 JAÖM 111:233.; JATCSZ 100. 
9(1 JAÖM 111:235.; JATCSZ 104. Egy egészen meghatározott értelemben itt mindazonáltal majd 

gadameri párhuzamokat fogunk találni. 
'•>i JAÖM III: 233.; JATCSZ 101. 
92 A megértés ontológiai jellegéről lásd GW 1, 264. („der ursprüngliche Seinscharakter des mensch-

lichen Lebens selber"; lásd IM 188.); lásd i. m. 268 (IM 190.); GW 2, 440. Heideggernél lásd GA 
63, 15. 

93 Vö. SZ 144.: „Das Dasein ist in der Weise, daß es je verstanden, bzw. nicht verstanden hat, so oder 
so zu sein. Als solches Verstehen »weiß« es, woran es mit ihm selbst [...] ist" („Az ittlét oly módon van, 
hogy már mindig is megértette, illetve nem értette meg, hogy így vagy úgy van. Mint efféle megér-
tés, »tudja«, hányadán áll a dolgokkal"; vö. LI 283.). 

94 JAÖM 111:235.; [ATCSZ 104. 
»5 JAÖM 111:235.; JATCSZ 104. 
96 JAÖM 111:244., vö. Croce: Estetica come scienza detl«espressione e linguistica generale. 48. 
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ismerés e két - kantiánusan szólva - törzse hihetetlenül messze esik egymástól, s 
a szakadék áthidalása reménytelen: világos, átlátható, nem-valóságos fogalmak 
az egyik oldalon - örök érvényűek, a változás, az időbeliség alól platonikusan ki-
vontak, önmagukkal időtlenül azonosak szemben a másik oldalon az állandó-
an áramló élet, konkrét változó sokaságának egyediségeivel, konkrétumaival, az 
egyedire irányuló szemléletekkel, intuíciókkal. Az állandó fogalmak gondolása 
annyi, mint a nem-valóságban való tartózkodás, időtlen térben való időzés, míg 
a való világba való leereszkedés nem egyéb, mint az irracionalitásba, a homályba 
való lebukás. A közvetítést József Attila - nem minden originalitás nélkül - az ih-
let fogalmával igyekszik megteremteni. Szemben e két szélsőséggel az ihletre az 
jellemző, hogy egyrészt a valóságot - vagy legalábbis annak egy metszetét, elemét 
- nagyon is tartalmazza magában, másrészt nincs híján a nyelvi alaknak sem, sőt 
szétszakíthatatlanul egybeforrott vele. A fogalom elvontságával szemben az ihlet 
konkrét, a valóságra vonatkozik. Míg „a fogalom a valóságot [...] megtagadja", 
írja egy fontos helyen, addig „az ihlet nem áll szemben a valósággal".97 „Az ihlet 
nem semmisíti meg az időt, hanem megszelídít, értelmes végtelenséget alkot."98 

„A fogalom időtlen örökkévalóságával szemben az ihlet határolt végtelenség."99 

„Az ihlet a szemlélet és a gondolat ellentétében való egység."100 Ezen meggon-
dolások közepette a leginkább a fenomenológiai-hermeneutikai látásmód köze-
lébe kerülő megállapításnak talán azt tekinthetjük, mely szerint az ihletre az jel-
lemző, hogy „a valóság minden kívül rekedt eleme elveszti létét: egyszerűen 
nincsen, nem tapasztalható".101 Elegendő lehet itt párhuzam gyanánt a követke-
ző gadameri helyre hivatkoznunk: „A bemutatás játékában megjelenő világ nem 
úgy áll a valóságos világ mellett, mint valami képmás, hanem maga a valóságos 
világ, létének felfokozott igazságában."102 

A 20. századi hermeneutika felől szemlélve a művészet intuícióhoz való hozzá-
kapcsolásának, az intuícióban való rögzítésének crocei törekvése a művészet (úgy-
mond középkori, illetve premodern) intellektualizálásával való polemikus szem-
behelyezkedésnek, a művészet fogalmi megismeréssel való szembeállításának 
újkori vonulatába illeszkedik. A kérdésfeltevés tétje: tudomány és művészet elvá-
lasztásához fogalmi eszközöket találni. Ez Gadamer felől szemlélve: 1) a művészet 
álláspontjának irracionalizálása, mely beleilleszkedik abba a folyamatba, amelyet 
Gadamer az esztétika kanti (vagy posztkantiánus) szubjektivizálásának nevez, s 
mint folyamatot innen indítja;103 2) az újkor tipikus jelensége, a művészet igaz-
ságtalanításának folyamatába való beilleszkedés (igazság innen szemlélve csak a 

97 JAÖM 111:236.; JATCSZ 105. 
98 JAÖM 111:236.; JATCSZ 106. 
99 JAÖM 111:236.; JATCSZ 106. 

ÍM JAÖM 111:244.; JATCSZ 123. 
101 JAÖM 111:235.; JATCSZ 104. 
102 GW 1, 142. (= IM 109.) 
i°3 A 19. századnak „kapóra jött Kant szándékának a lényege, tudniillik az, hogy az. esztétika auto-
nóm, a fogalom mércéjétől megszabadított megalapozását alkossa meg, s hogy az igazság kérdését a 
művészet területén egyáltalán ne tegye fel" (IM 63.). 
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módszerben, a módszereket felhasználó tudományos megismerésben lelhető 
fel;104 s érdekes módon ez a gondolat József Attilánál is megerősítésre talál: „a 
tudomány nem [...] különbözik másban a nem-tudományos tételállítástól, mint-
hogy módszeres", írja105). Gadamer kritikai megjegyzései az esztétikát mint 
művészetfilozófiát illetik, azt, hogy az esztétika mint művészetfilozófia milyen 
áron vívta ki az újkorban a maga autonómiáját; hogy az esztétika művészet-
filozófiává szűkült, míg a Crocéhoz kapcsolódó, Crocéval vitázó József Attila 
gondja az, hogy az esztétika nem szűkült eléggé művészetfilozófiává. Azt a folya-
matot, melyben az esztétika (mint művészetfilozófia) önállóvá vált, Gadamer 
ilyenformán kételyekkel kíséri, míg József Attila (hasonlóan a fiatal Lukácshoz) 
emfatikusan igenli. 

Fölmerülhet a kérdés, vajon nem követeliink-e túl sokat egy fiatal költőtől, 
amikor Heidegger- és Gadamer-szerű, úgymond „szakfilozófusokkal" állítjuk 
párhuzamba. Ez a vitában is megfogalmazódott kérdés a József Attila-szövegek-
hez fűzött magyarázatok megállapítására hivatkozhat: „De ez a 23-24 éves fiatal-
ember a filozófiai spekuláció terén is nagy tehetségről tett tanúbizonyságot, nem 
tagadható meg tőle a módszeresség, a rendszeresség, a megfogalmazásbeli szaba-
tosság erénye."106 Ezen utóbbi állítással, úgy gondolom, tökéletesen egyet lehet 
érteni. Ha Heidegger szerint a két törzs gondolatának megfogalmazásában még 
maga Kant sem tesz egyebet, mint hogy egyszerűen átveszi a filozófia régi jó 
tradícióját (ahelyett, hogy a talajt, melyből a két törzs kinő, alaposan fölszánta-
ná), akkor aligha volna méltányos éppen József Attilától elvárnunk e tradíció 
fölülvizsgálását. Miként nem lehet belátni azt sem, miért ne állhattak volna szá-
mára bizonyos dolgok - éppúgy, mint Kant számára - „vitán felül". József Attila 
hermeneutikai szituációja abban állott, hogy számot adjon a filozófiai ismeretek 
terén szerzett jártasságáról, arról, hogy éppenhogy elsajátított filozófiai ismere-
teit képes alkotó módon hasznosítani. Ennek a feladatnak a kéziratos töredékek 
messzemenően eleget tesznek. Alihoz, hogy a filozófiai világlátás évezredes tra-
díciójával való elégedetlenség mélyebben megfoganjon és gyökeret eresszen ben-
ne, egészen más előfeltevésekre, más egyéni s nemzeti-kulturális háttérre lett vol-
na szükség. Végül meggondolandó, hogy a párhuzamba állítás még nem 
szemrehányás, vagy felelősségre vonás vagy elmarasztalás. Inkább kísérlet arra, 
hogy átfogó perspektívára tegyünk szert, melynek horizontja felől a század végén 
- és a század mértékadó gondolati tendenciáinak fényében - újfajta megközelí-
tés, újfajta hozzáférés válik lehetővé József Attila költői-esztétikai művéhez; e ho-
rizontban képesek lehetünk azután e művet újraolvasás tárgyává tenni. 

104 Gadamer középponti törekvése az, hogy a „tudományon kívüli megismerésmódok igazság-
igényét" (IM 21.) a maguk jogigénye szerint juttassa szóhoz és igazolja filozófiailag. Vizsgálódásai 
„ahhoz az ellenálláshoz kapcsolódnak, amely [...] a tudományos metodika univerzális igényével szem-
benjelentkezik. Céljuk az, hogy felkutassák az igazság olyan tapasztalatát, amely túllép a tudományos 
metodika ellenőrzési körén [...]" (uo.) Lásd még e tanulmány első része 9. és 15. jegyzetének szöveg-
környezetét. 
105 JAÖM 111:251.; JATCSZ 50. 
10« JATCM 71. 
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Hermeneutikai-destruktív perspektívából szemlélve József Attila tehát a hagyo-
mányos metafizika fogaimiságának foglya - s innen szemlélve másodlagossá válik 
a kérdés, hogy bizonyos distinkciói Crocétól, Paulertől, Varga Bélától vagy mások-
tól származnak, s hogy melyek azok a különbségek, amelyek ezeket a szerzőket 
egymástól elválasztják. A lényeg az, hogy mindazok a szerzők, akiknek a rá gyako-
rolt hatása valószínűsíthető - legyenek bár a logikai platonizmus, az életfilozófia 
vagy a spiritualizmus képviselői, s álljanak bár fenn köztük a hagyományos meta-
fizika paradigmáján belül mégoly lényeges különbségek (például aszerint, hogy az 
anyagra vagy a szellemre helyezik a hangsúlyt, az intuitív vagy a logikai megisme-
résre) - , hermeneuűkai szemszögből mindannyian a hagyományos filozófiai fo-
galmiság, a hagyományos metafizikai ellentétpárok foglyai. A köztük fennálló 
különbségek egy azonos előfeltevésrendszeren belüli különbségek.107 

A hagyományos filozófiai fogalmiság terén belül való elhelyezkedésére továb-
bi példa József Attila szövegeinek a következő helye: „Arról, hogy vagyok, épp-
úgy szemléletem értesít, mint arról, hogy cselekszem, gondolkozom. [...] Amikor 
pedig létemre következtetek gondolatommal szemléletem nyomán, tulajdonkép-
pen olyan dologra következtettem, ami már eleve evidens volt előttem és amit 
nem is a következtetés igazol, (amely [cogito ergo sum] különben helytelen), ha-
nem annak az evidenciába való torkollása."108 

Ehhez a fejtegetéshez két megjegyzést fűzhetünk: 1) A felsorolás: „vagyok, [...] 
cselekszem, gondolkozom", s hogy minderről „szemléletem értesít", kellőképpen ta-
núskodik arról, hogy József Attila a metafizikai tradíció jó tanítványa, hiszen az új-
kori (kartéziánus) metafizikai tradíció szerint lenni valóban éppen annyi, mint gon-
dolkodni, illetve gondolkodni és cselekedni (például Fichte), s minderről valóban a 
szemlélet tudósít, például Kantnál az appercepció eredeti egysége, Fichténél az in-
tellektuális szemlélet stb. 2) Amikor József Attila arról beszél, hogy a descartes-i 
cogito nem következtetés, hanem közvetlen evidencia, akkor a cogito meglehetősen 
pontos rekapitulációját nyújtja, amely Descartes intencióinak tökéletesen megfelel. 
Am a hermeneutika döntő pontokon kétségbe vonja a descartes-i kiindulópontot, 
pontosabban annak eredetiségét, megkérdőjelezhetetlenségét (s nem utolsósorban 
éppen azért lehetett a 20. században azzá az új gondolkodásmóddá, ami). Vagyis 
megkérdőjelezi azt, amit itt József Attila magától értetődő természetességgel előfel-
tételez. Heidegger számára az alapvető descartes-i tételt nem csupán meg kell fordíta-
ni, de tartalmát jelentését is meg kell változtatni: vagyok, azaz egy világban vagyok.109 

107 Heidegger első világháború utáni fordulatanák egyik legfigyelemreméltóbb teljesítménye az, hogy 
a mértékadó korabeli filozófiák mindegyikét - álljanak bár fenn közöttük mégoly lényeges ellentétek -
egy közös kritika keretében képes tárgyalni, s minden ellentétességük ellenére ki tudja mutatni 
közössségüket; azt, hogy milyen alapvető előfeltevéseket kell hallgatólagosan osztaniuk ahhoz, hogy 
annak alapján azután egymással szembe tudjanak kerülni (racionalizmus-irracionalizmus, tudomá-
nyos filozófia-tudománykritika, pozitivizmus-naturalizmus versus logicizmus-platonizmus, empi-
rizmus-racionalizmus stb.) Ennek részletesebb bemutatására másutt tettem kísérletet; lásd például a 
IJt és idő magyar kiadásához írott bevezetésemet. 
1"» JATCSZ 67sk. 
•09 Vö. Sz 211. (43b. §) 
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Érdemes lesz ezt kicsit bővebben kifejtenünk. Heidegger szemszögéből a 
„cogito ergo sum" tételben Descartes egyoldalúan a cogitót tette vizsgálat tárgyá-
vá, a sumoí pedig homályban hagyta, holott a feladat épp a sum vizsgálata vol-
na.110 Ha erre valaki azt válaszolná, de hiszen Descartes nagyon is foglalkozott a 
summái, s vonatkozó megfontolásai a sum res cogitans doktrínájában csapódnak le 
(„Mi vagyok?", „Gondolkodó dolog vagyok"), akkor Heidegger azt mondaná, 
épp erről van szó, hogy tudniillik a cogito elsőbbsége meglehetős egyértelmű-
séggel készíti elő a sum res cogitans doktrínáját. A sum Descartes részéről való tár-
gyalásáról Heidegger számára legföljebb annyiban lehet szó, amennyiben 
Descartes azt a cogitónak az intellectio terminusaiban meghatározott és a sumhoz 
eredendőn idegen mércéihez mérte. Descartes-nál a dolgokhoz való hozzáférés 
paradigmatikus és valójában egyetlen módjává ugyanis Heidegger - hermeneu-
tikai - szemszögéből az intellectio, a matematikai-fizikai értelemben vett megisme-
rés vált. Ebben a megismerésmódban a dolog úgy jelenik meg, mint ami mindig 
az, ami; s az a kimondatlan előfeltevés rejlik mögötte, hogy amit egy létezőben a 
matematikai-fizikai értelemben vett megismerés feltár, az alkotja annak igazi lé-
tét. A gondolkodás (matematikai-fizikai megismerés értelmében vett) önmagánál 
léte, önmagában való bizonyossága lesz az igazság mércéjévé, ez dönti el, mi az, 
ami van, s mi az, ami nincs, sőt azt is, mit jelent egyáltalában a tö;111 s e megis-
merésmód dönt akkor értelemszerűen az ember tényleges létéről is. Heidegger 
számára egy ilyen megismerésideál eleve képtelen a sum megragadására, ameny-
nyiben azt csupán egy levezetett, származékos létmódban, a gondolkodás teoreti-
kus beállítottságban végbevitt önazonosításának, önmegragadásának, önmagára 
találásának dimenziójában képes hozzáférhetővé tenni, nem pedig a fakticitás ere-
deti (azaz nem levezetett, nem származékos) létmódjában. Heidegger számára 
ezért Descartes tétele nem csupán megfordításra szorul („vagyok, tehát gondolko-
dom"), de értelme is gyökeresen eltérő lesz: először is „vagyok", éspedig egy világ-
ban, s ezért tudok azután egyáltalán a létezőkhöz különböző módokon (például a 
matematikai-fizikai értelemben vett megismerés módján) viszonyulni; másrészt lé-
tem eredeti viszonyulásmódja a gond, azaz egy olyanfajta „gondolkodás", melyet 
csupán a fakticitás önértelmezéseként felfogott hermeneutika képes hozzá-
férhetővé tenni, nem pedig az ennek távoli származékaként létrejövő intellectio. 

Épp ott, ahol József Attila átveszi a hermeneutika által destruktív eljárásnak 
alávetett tradíciót (a Descartes-Kant-Croce-vonulat ebből a szempontból az újko-
ri metafizika fő áramát alkotja), épp ott mutatkozik filozófiai szempontból fogé-
kony, jó tanítványnak. Az, hogy a hermeneutika kritikája egyáltalán vonatkoztat-
ható rá, mutatja, hogy mestereinek, illetve a kor mértékadó áramlatainak - a 
logikai platonizmusnak, az antipszichologizmusnak, a neokantianizmusnak, a 
neohegelianizmusnak - a nézetei termékeny talajra hullottak, eredeti visszhang-
ra találtak benne. Az a tény, hogy egy a hermeneutikai fordulat által tökéletesen 

110 Lásd GA 61, 173.; GA 9, 10.; SZ 24., 46.; vö. i. m. 211. 
111 Lásd SZ 96.; GA 20, 245sk.; SA 30skk. 
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kérdésessé tett alapvető (metafizikai) dualizmus keretében fejti ki nézeteit, innen 
szemlélve újabb lényeges adalék a korabeli filozófiákhoz való kapcsolódására. 
„A tudományok [...] csak abban különböznek", írja egy helyen, „hogy vagy té-
nyek puszta leírását adják (leíró leírás, analízis), vagy tények értelmezése a céljuk (ér-
telmező leírás, autotézis), vagy pedig tények állításához juttatnak (állító leírás, 
szintézis)."112 A leírás-értelmezés megkülönböztetés értelmessége azon a metafi-
zikai előfeltevésen nyugszik, hogy közvetlen hozzáférésünk van a valósághoz, 
úgy, ahogy az önmagában van, minélfogva vannak teóriák, melyek (objektíve) le-
írnak, mások meg (így vagy úgy, de mindenképpen szubjektíve) értelmeznek. Az 
ilyen feltételezések alapvető kritikáját - Rickert és a korabeli neokantianizmus 
vonatkozásában - Heidegger nyújtotta a Lét és időben.113 Az a tény, hogy e kriti-
kajózsef Attilára is vonatkoztatható (noha - mint részben már láttuk, s még majd 
látni fogjuk - gondolkodásában ezzel ellentétes, más, újfajta tájékozódás kezde-
ményei is fellelhetők), innen szemlélve inkább pozitív jelentéssel bír, hiszen azt 
mutatja, hogy a korabeli vezető filozófiai áramlatok terén való tájékozottsága 
aligha hagyott kívánnivalót maga után. 

4. József Attila művészetelméleti írásai és a esztétika hermeneutikai horizontja: 
kísérlet a párhuzamok és az eltérések magyarázatára 

A fentiekben nagy vonalakban megpróbáltuk számba venni azokat a főbb voná-
sokat, amelyek párhuzamokat vagy eltérések mutatnak József Attila művészetel-
méleti írásai és a esztétika hermeneutikai horizontja között. Itt-ott - inkább az el-
térések tárgyalásában - fölvillantak már bizonyos fajta magyarázati lehetőségek, 
s akkor nem lesz haszontalan, ha kifejtésünk előrehaladtával a számbavétel után 
a föltárt párhuzamoknak és eltéréseknek összefoglalóan megkíséreljük valamelyes 
mértékben egyúttal okát is adni. A párhuzamok és az eltérések taglalása ezzel 
mindazonáltal nem fejeződik be (némely talán nem egészen mellékes összefüg-
gésről még majd szó esik), kifejtésünk súlypontja e ponton mégis a magyarázat-
kísérletre tevődik át. Az előző fejezetben tárgyaltakhoz kapcsolódva először az el-
térések, majd ezt követően a párhuzamok magyarázatára teszek kísérletet. 

Az eltérés és a fő szembenállások okát keresve abból a fenti összefoglaló meg-
állapításból indulhatunk ki, mely szerint annak a filozófiai-esztétikai világlá-
tásnak és fogalmiságnak, melyet a hermeneutikai fordulat alapjaiban kérdésessé 
tett, József Attila a töredékek jelentős részében foglya marad, s annak horizontján 

"2 JATCSZ 62. (Kiemelés - F. M. I.) Az okfejtés így folytatódik: „A tudomány nem is különbözik más-
ban a nem tudományos tényelmondástól, minthogy módszeres, azaz hogy nem csak hogy ösmeri, ha-
nem bizonyos fokig már érti is tárgyát [...]". Az utóbbi megfogalmazás egyrészt nagy mértékben ha-
sonlít a fentebb 105. jegyzetben idézett helyhez (JAÖM 111:251.; JATCSZ 50.), másrészt - noha nem 
minden homályosság és kétértelműség nélkül - hermeneutikai irányba mutat. A módszer eleve elő-
rerajzolja a tárgy képét, így lehet azt állítani, hogy a tudomány „bizonyos fokig már érti is tárgyát [...]". 
11:1 Lásd ezzel kapcsolatban alább a 165. jegyzet szövegkörnyezetét. 
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belül próbál bizonyos átalakításokat végezni. Hermeneutikai jellegű észrevételei 
mintegy ezen fogalmiság peremén helyezkednek el, s noha nem jelentőség híján 
valók, nem képesek ezt a fogalmiságot áttörni. Ez a tényállás magyarázható már-
most egyfelől - amint arról fentebb érintőlegesen szó esett - József Attila herme-
neutikai szituációja felől: hivatkozni lehet arra, hogy egy fiatal költő, egy 23-24 
éves fiatalember filozófiai „szárnypróbálgatásairól" van szó, arról, hogy számot 
adjon a filozófiai ismeretek terén szerzett jártasságáról, hogy éppen elsajátított fi-
lozófiai ismereteit eg)' őt foglalkoztató probléma összefüggésében próbára tegye, 
alkotó módon hasznosítsa. A tanítványnak előbb számot kell adnia a tanultak 
elsajátításáról, s mesterei esetleges beható kritikája csak ezután következhet. Je-
gyezzük meg, hogy Heidegger is jórészt ezt tette, például disszertációjában vagy 
habilitációs írásában, bármilyen kételyek jártak már akkor is a fejében. Az elsajá-
títandó filozófiai tradícióban való nagyobb jártasságra, otthonosságra, elsősorban 
filozófiai, nem költői vénára s ambícióra, nem utolsósorban pedig megfelelő szel-
lemi környezetre lett volna szükség ahhoz, hogy az esztétikai töredékek szerzője 
a hermeneutikai destrukció útjára lépjen. 

Annak a ténynek, hogy a hermeneutikai művészetértelmezés felől szemlélve 
József Attila az esztétikai horizont határait nem töri át, hogy a hermeneutika által 
felülvizsgált fogalmi horizont keretein belül marad, megpróbálhatjuk azonban 
- ezen a szükségképp elmosódó, elnagyolt és pusztán negatív magyarázatkísérle-
ten túl - egy másik, valamelyest bensőbb és érdemibb okát is adni. A hermeneu-
tikai művészetszemlélettől való eltérés okát megkísérelhetjük föllelni egy olyan 
mozzanatban, amelyről maga a hermeneutikai gondolatkör is megpróbál számot 
adni. E célból tanácsos lesz visszakanyarodnunk Gadamer művészetértelmezésé-
nek fentebb már vázolt némely vonására. 

Az esztétika újkori kialakulására Gadamer rekonstrukciója szerint, mint fen-
tebb összegeztük, a természettudományok azon igényének elismerése jellemző, 
miszerint az igazsághoz és a valósághoz egyedül ők férnek hozzá; valamint az az 
ehhez kapcsolódó törekvés, hogy önmaga sajátszerűségére az esztétika ennek 
megfelelően egy másik világban igyekezzen rátalálni. Ez utóbbiról azután, mint 
Gadamer írja, az „utánzás, látszat, valóságtalanítás, illúzió, varázslat, álom" fogal-
maiban próbált önmagának számot adni.114 Önmagának a valóságtól, illetve az 
igazságtól való megkülönböztetése révén jön létre az, amit Gadamer „esztétikai 
megkülönböztetésnek" nevez, s e „megkülönböztetés" révén alakult ki s jött lét-
re maga az esztétikum fogalma és annak tulajdonképpeni birodalma, a „tiszta 
esztétikum", miáltal a műalkotás elveszítette a maga „helyét és a világot, amely-
hez tartozik", és ehelyett az absztrakt és időtlen „esztétikai tudathoz tartozóvá" 
vált.115 A művészet valótlanná, a művész maga pedig kitaszítottá, bohémmé, kí-
vülállóvá lett. 

GW 1, 89. (IM 77.) 
us GW 1, 93. (IM 80.) 
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Az ilyenformán leírt világállapotot mármost - függetlenül attól, milyen mér-
tékben reflektálta - József Attila (több más kortárs magyar és nem magyar költő-
vel és alkotóval együtt) feltehetően nagyon is megélte. Mielőtt továbbhaladnánk 
értelmezésünkben, érdemes lesz e ponton a vonatkozó gadameri szöveget kicsit 
részletesebben idéznünk. „Az »esztétikai megkülönböztetés« következtében", írja 
Gadamer, „a mű elveszíti helyét és a világot, amelyhez tartozik, mert az esztétikai 
tudathoz tartozóvá válik. Ennek a másik oldalon az felel meg, hogy a művész is el-
veszíti a helyét a világban. Ez megmutatkozik az úgynevezett megrendelésre dolgo-
zó művészet diszkreditálásában. Mivel a köztudatban még mindig az élmény-
művészet korszaka uralkodik, nyomatékosan emlékeztetni kell rá, hogy a 
megrendelés, az előre adott téma és az adott alkalom nélkül történő, szabad in-
spirációból eredő alkotás valaha kivételes esete volt a művészi alkotásnak [...]. 
A szabad művész megrendelés nélkül alkot. Legfőbb jellemzőjének épp az látszik, 
hogy alkotása tökéletesen független, s ezért a társadalmilag kívülálló jellegzetes vo-
násait ölti [...]. A bohém fogalmában ez a folyamat tükröződik. [...] Ugyanakkor 
azonban a művésznek, aki »szabad, mint a madár vagy a hal«, olyan elhivatás terhe-
it rakják a vállára, mely kétértelmű figurává teszi. Mert amikor egy kultúrtársa-
dalom elveszíti vallási hagyományait, rögtön többet vár el a művészettől [...]. Az 
új mitológia romantikus követelése [...] újfajta felkentség tudatát kölcsönzi a mű-
vésznek és a világban betöltött feladatának. Valamiféle »világi üdvözítővé« [...] vá-
lik, akinek alkotásai kicsiben végzik el a kárhozattól való megváltást, melyben a 
kétségbeesett világ reménykedik. Azóta ez az igény határozza meg a művész tragé-
diáját a világában."116 

A gadameri jellemzés annak a folyamatnak a történetfilozófiai hátterét írja le, 
melyben a művészet autonómiájának kivívása - egy előzetesen bekövetkezett ki-
taszítottság, világtalanodás eredményeként - immár kívánatos célként és elméleti 
feladatként jelenik meg. A gadameri leírás ily módon jelentős magyarázóerővel 
rendelkezik számos korabeli törekvés - alkalmasint önmaga előtt sem tudatosí-
tott - elméleti kiindulópontja számára. A művészet szabadságharcának fogalma 
köré összpontosuló esztétikai elméletében Lukács György is ehhez a Gadamer ál-
tal leírt törekvéshez kapcsolható; számára a művészetnek elsősorban a vallás alól 
kell felszabadulnia, ami annyit tesz, hogy a vallástól elforduló s vele szemben bi-
zalmatlanul viseltető Lukács a művészetbe helyezi át a vallási igényeket, s rakja 
meg vallási terhekkel. A művészet szabadságharca, szabaddá válásának törekvése 
Gadamer felől szemlélve - hogy egy olyan fogalmiságot használjunk, mellyel a 
késői Lukács gyakran élt - elidegenedésen belüli válasz az elidegenedésre. 

Nem lesz tanulság nélküli, ha ezt a összefüggést Gadamer és Lukács között né-
mileg tovább részletezzük. Gadamer leírása ugyanis meglehetős pontossággal jel-
lemzi Lukács esztétikai törekvéseinek kiinduló feltevéseit és belátásait is; ezen be-
látások pedig a fiatalkori kéziratoktól az időskori művekig jelen vannak és 
hatnak. A művészetnek, illetve a művésznek Gadamer által jellemzett „világi üd-

uii IM 80. (Kiemelések - F. M. I.) 
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vözítőként" való felfogása, „akinek alkotásai kicsiben végzik el a kárhozattól való 
megváltást, melyben a kétségbeesett világ reménykedik", jól tükröződik Lukács 
heidelbergi kézirataiban. A művészetnek a megváltással való összefüggése vissza-
visszatérő motívum itt. „Minden művészi forma teodiceia", írja Lukács; „vala-
milyen vonatkozást teremt a megváltással [...]".117 A művész Gadamer által em-
lített tragédiáját Lukács abban rögzíti, hogy a művész „nem részesül abban a 
megváltásban, amely saját művének megadatik".118 A műalkotás iránti receptivi-
tás lukácsi felfogásának mélyén is vallási motívumok munkálnak: „a vágy, amely 
az embereket a művészethez vezérli, egy, az életben hiába keresett, önmagában 
teljes világ megtalálni akarása",119 írja. A művészetre Lukács ilyenformán méltán 
vallásinak nevezhető terheket ró. Egész valóságunkat eltölti, írja, „a megingatha-
tatlan hit a művészet embereket összekötő, örömeiket és szenvedéseiket kimon-
dó, megkönnyítő és feloldó hatalmában. [...] Az emberek nagy közlésigénye, 
mely csupán közösség és egység utáni még mélyebb vágyuk tompított formája, itt 
az életben maradandó beteljesülést és élet-igenlő igazolást talál. És az embernek ez a 
minden más emberrel való testvériesülése [...] áttöri az ember tér- és időbeli kor-
látozottságát; az ember megszabadul társadalmi, nemzeti és kortörténeti elszige-
teltségétől, ama világhoz való kötöttségétől, melybe beleszületett. [...] A művé-
szet csupán szerv, melynek a segítségével az igazi közlésre rendeltetett lélek, a 
zseni lelke szólni képes", „a lélektől lélekig zúgó ár".120 Az idős Lukács - a meg-
változott fogalmi keret ellenére - egészen hasonló értelemben beszél majd a mű-
vészet „küldetéséről", „társadalmi megbízatásáról".121 

A művészet ilyen jellegű előzetes megértése mármost érthetővé teheti, miért 
kapcsolódik a fiatal Lukács a Gadamer által több szempontból aggályosnak tar-
tott kanti kiindulóponthoz, s törekszik ennek megfelelően az esztétikának művé-
szetfilozófiaként való megalapozására, művészetfilozófiára való szűkítésére. Jó-
zsef Attila hasonló értelemben utasítja el - a művészet „tiszta művészeiként" való 
megragadására irányuló törekvésében122 - a „tiszta esztétikának", azaz a művé-
szet körén túlterjedő esztétikának a művészettel való filozófiai számvetés szem-
pontjából szóba jöhető illetékességét.123 Saját önálló, az ihlet fogalma köré össz-
pontosuló gondolati törekvését éppen ezért élesen el kívánja határolni az 
esztétikától, s inkább a „művészet metafizikája" elnevezést választja számára, 
minthogy - utal rá nyomatékkal - „eme csak a művészet szellemiségével foglal-
kozó tan számára a művészeten kívülit is tárgyául tekintő esztétika mint elnevezés, tör-

1 , 7 LUKÁCS György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. Ford. T A N D O R I Dezső. Mag-
vető, Bp., 1975. 226. 
'I» I. m. 86. 
' о I. m. 45. 
120 I. m. 21sk. (Kiemelés - F. M. I.) Az „itt az életben maradandó beteljesülés" lukácsi megfogalma-
zása jól igazolja a művész „világi üdvözítőként" való gadameri leírását. 
121 Lásd LUKÁCS György: Az esztétikum sajátossága. II. Magvető, Bp., 1978. 844., 853. Vö. i. ni. 847., 
859. 
>22 JAÖM 111:223.; JATCSZ 53., 64„ 72., 76, 
123 JAÖM 111:230.; JATCSZ 86. 
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téneti okoknál fogva rosszhangzású".124 „Azt mondhatjuk", írja, „hogy az esztéti-
kák csak foglalkozzanak a széppel, a jóval, a nemessel és a többivel, de a művé-
szettel nyughassanak, mert az külön lényeg [...]".125 

Lukács egyik fő törekvése is a szépnek, a szép metafizikájának, illetve általá-
ban a metafizikának az esztétika területéről való száműzése, minél teljesebb ki-
utasítása. Heidelbergi kéziratait teljességgel ez a törekvés hatja át. József Attila 
esztétikai szövegeinek a hermeneutikától való ilyen jellegű elvi eltérését itt sok-
kal szélesebb filozófiai kontextusban vehetjük szemügyre, ezért nem lesz haszon-
talan némileg kitérni erre az összefüggésre, éspedig abban a tekintetben is, hogy 
milyen elméleti érvek találhatók e törekvés igazolására. 

Először próbáljuk körülhatárolni a törekvés lényegét saját önmeghatározása 
szerint. Lukács mármost kezdetben rögzíti: a műalkotás az „esztétika elsőrendű 
ténye", „belőle kiindulva kíséreljük meg - kanti kérdésfeltevéssel - felépíteni az 
esztétikát".126 Egyúttal jelzi azonban: nem tartja elképzelhetetlennek, hogy vala-
ki - az alternatíva ugyanis ez volna - a szépből indul ki, s annak „objektivációit 
vizsgálja közelebbről a művészetben és a természetben".127 Majd hozzáfűzi: 
„Nem lehet kétséges, hogy a »szép« fogalma metafizikai természetű."128 Lukács 
aggodalma abban áll, hogy ha belőle indulunk ki, vajon „nem vezet-e ez a 
rendszertan a művészet felszámolásához, vagyis ahhoz az eredményhez, hogy az [...] 
emberi munka eredményeképp létrejött mű nem tűnik-e szükségképpen valami 
ideiglenes [...] dolognak".129 A „művészet felszámolása" miatti aggodalmat József 
Attila is osztja, az ő megfogalmazásai mindenesetre visszafogottabbak - „az esz-
tétika" szerinte, mint idéztük, „nem juttathat el a művészet mibenlétének meg-
értéséhez",130 „[...] a művészet a tiszta esztétika illetékessége alá sem tartozik",131 

„a bölcselet [...] a művészet letagadhatatlanul sajátos minőségét az esztétikán át 
mindig elkente [...], ami által [...] a művészet különössége eltűnt szem elől 
[...]".132 Lukács kifejezése (a „művészet felszámolása") bizonnyal túlzó - hiszen 
nem magának a művészetnek, hanem legföljebb a művészet egyfajta felfogásának 
fölszámolásáról lehet szó - , s csupán a művészet autonómiáját szélsőségesen 
előtérbe helyező törekvésnek a kontextusában nyeri el értelmét. E kifejezés ha-
sonlatos ahhoz, amikor kicsit később a művészet Schellingnél, Hegelnél és Scho-
penhauernél tapasztalható „metafizikai túlfeszítéséről" beszél.133 A „túlfeszítés" 
aligha jelent többet, mint azt, hogy művészet a metafizikával kerül kapcsolatba. 

I'« JAÖM 111:231.; JATCSZ 96sk. (Kiemelés - F. M. I.) 
125 JAÖM 111:231.; JATCSZ 95sk. Vö. még JAÖM 111:247.; JATCSZ 28.: „Esztétika, vagy ha úgy tet-
szik, a szépről szóló tan [...]". 
1 2 6 LUKÁCS György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. 1 5 . 

127 Uo. 
128 Uo. 
129 Uo. (Kiemelés - F. M. I.) 
с« JAÖM 111:230.; JATCSZ 94., vö. i. m. 88. 
131 JAÖM 111:230.; JATCSZ 86. 
132 JAÖM 111:230.; JATCSZ 89., 94sk. (Kiemelés - F. M. I.) 
133 I. m. 43. 
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E „túlfeszítés" eredményeképp mindenesetre, teszi szóvá Lukács ismét erőtelje-
sen fogalmazva, „megsemmisül a művészi megformálás végérvényessége és önállósá-
ga s vele az esztétika autonómiája",134 (Közbevetőleg érdemes megjegyeznünk, hogy 
miképp az iménti idézetben a „végérvényességre" irányuló igény, úgy az előbbi-
ben az „ideiglenes" jelleg elutasítása - a hermeneutikával ellentétes módon - a 
történetiség transzcendálásának vágyát jelenti, a műalkotáshoz való valamilyen 
abszolút, azaz éppenhogy metafizikai hozzáférés igényét juttatja kifejezésre.) „Ha 
az esztétika önálló tudomány kíván lenni, nem pedig metafizika vagy a vallás-
filozófia propedeutikus előkészítése", hangzik a konklúzió, „akkor olyan előfelte-
véseket kell keresnie, amelyek végső értéke a műalkotás számára saját, önmagá-
ban lezárt jelentőséget tesz lehetővé."135 

„Ha ..." - fogalmaz jelentőségteljesen Lukács, s itt valamiféle szimptomatikus 
csönddel van dolgunk. Azt ugyanis nem indokolja meg - sem itt, sem (ha nem té-
vedek) másutt - , miért kellene az esztétikának ilyesfajta autonómiára szert tennie, 
a leírt értelemben „önálló tudománnyá" válnia - hogy milyen meggondolások 
szólnak amellett, hogy így járjunk el - ; csak azt fejti ki újra és újra, miféle (az ő 
nézőpontjából fölöttébb hátrányos, elfogadhatatlan) következményekkel járna 
az, ha nem így tennénk: az esztétika „önálló tudományként", éspedig művészet-
filozófiaként való megalapozása a heidelbergi kéziratok tovább már nem indokolt, 
meghaladhatatlan előfeltevését alkotja. Ez az előfeltevés a későbbiekben nagysza-
bású elmélettörténeti számvetés alapjává terebélyesedik, s ennek során Lukács 
következetesen elmarasztal minden olyan filozófiai áramlatot (elsősorban a plato-
nizmus különféle változatait), amely esztétika és metafizika, a művészet és a szép 
szempontjait valamiképpen - az ő szempontjából helytelenül - egymásra vonat-
koztatja. Hegel „eredeti, általános, a megismerhető egész kozmoszára irányuló tétele-
zési módját esztétikai formaelemek hatják át", jegyzi meg kritikailag.136 „[...] a 
helyesen értett szépségfogalom" írja másutt, „következetesen végiggondolva, az 
esztétika autonómiájának felszámolásához vagy - ami rendszertanilag felér e fel-
számolással - metafizikai hiposztázáláshoz vezet", hangzik szemrehányása; „a 
szépségfogalom rendszeres elgondolhatóságának egyetlen típusa sem kerülheti 
el [...] az esztétika autonómiájanak felszámolását".137 Az „esztétikai megkülönbözte-
tésnek" - azaz a műalkotás igazságtól és ismeretértéktől való újkori megfosztásá-
nak - gadameri nézőpontjából különös súllyal esik latba a következő elmaraszta-
ló megfogalmazás: „Az igazság és a szépség azonossága tehát azt jelenti, hogy a 
logikum és az esztétikum kölcsönösen és intenzíven áthatják egymást. [...] Az esz-
tétikai forma logizálása lehetetlenné teszi, hogy tárgyait, miként megformálási 
módja követelné [?? - F. M. I.], elszigetelje, öntörvényű mikrokozmoszokká változtassa 

ÍM Uo. (Kiemelés - F. M. I.) 
n« Uo. 
не I. m. 449. (Kiemelés - F. M. I.) 
г" I. m. 378. 
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áí."138 Lukács tehát az igazság és a szépség elválasztásáért száll síkra, s igazolja 
ezzel a maga módján Gadamer ama kritikai észrevételét, mely szerint az újkori 
módszeres tudományeszmény térhódítása oda vezetett, hogy az autonómiájáért 
harcoló esztétika föladta a művészet tapasztalatában rejlő igazságigényt, önként 
kivonult a megismerés- és igazságigény területéről. 

Ugyanez a szemrehányás jelenik meg a mimesis (Gadamer által majd rehabi-
litálandó) metafizikai tanításával szemben. Az „utázástan", írja Lukács, „[...] egy-
szerrejelenti az esztétika eltudományosítását és a megismerés esztétizálását".139 

Az a tény, hogy az esztétikát igazsággal, megismeréssel „töltjük fel", a megisme-
résbe pedig belevisszük az érzékiség mozzanatát, az érzéki jelleget: e folyamatot, 
mely Gadamer felől nézve éppenséggel kívánatos, Lukács láthatóan tisztátalan 
vegyülékként utasítja el.140 Bárhogy legyen is, itt sem kapunk bővebb magyará-
zatot arra nézve, miért kell tudomány és esztétika (avagy metafizika és esztétika) 
birodalmát nagy gonddal elhatárolnunk egymástól. Pontosabban: Lukács a leg-
kevésbé sem csinál titkot belőle, hogy vizsgálódásának rendszertani hátterét a kü-
lönböző tételezésmódok (elmélet, etika, metafizika) egymástól való szigorú, 
kanti-neokantiánus elhatárolása alkotja. Ez azonban nem tárgyi, hanem pusztán 
történeti megjelölés.141 És Lukács nagyon is tisztában van vele, hogy itt újkori 
(azaz történeti) fejleményről van szó: „A szó valódi értelmében", írja, „nincs gö-
rög esztétika, mert a metafizika minden esztétikumnak elébe vágott".142 

138 I. m. 385. (Kiemelés - F. M. I.) Az „öntörvényű mikrokozmoszokká való átváltoztatás" igénye a 
műalkotás társadalmi-történeti kontextusból való kiszakításának igényével egyjelentésű. „[...] a mű 
elveszíti helyét és a világot, amelyhez tartozik", idéztük fentebb Gadamert, s most azt látjuk, hogy 
Lukács e veszteséget, e kiszakítást emfatikusan igenli. 
139 I. m. 387. 
140 Lásd még i. m. 389.: a feladat az elméleti szférából a „pszeudoesztétikai (? - FM. I.) elemek kikü-
szöbölése". Hasonlóképpen hangzik Hegellel szembeni ellenvetése: „A művészet dialektikus-rendsze-
res levezetése [...] teljessé vált [...] De nem szűnt-e meg ezáltal egyszersmind a művészet önállósága 
is?" (i. m. 462.) „Olyan megkülönböztetések, mint művészet vagy vallás, sajátos tárgyiassagok a prio-
ri, egymástól teljesen elváló meghatározásaiként a hegeli rendszer számára [...] egyáltalán nem létez-
nek" (i. m. 463.). 
141 Lukács a Heidelbergi esztétikában a rendszerezésnek, azaz - mint írja - „a »világ« megformálásának" 
„két nagy típusát" (254.) különbözteti meg. Az egyik, mely Kantra és a neokantianizmusra való tekin-
tettel kerül jellemzésre, a különféle tételezési szférák teljes autonómiáját, vagyis az elmélet, az etika, 
a metafizika és az esztétika területeinek egymástól való függetlenségét hozza magával; a másikat -
melyet terminológiailag élesen nem határol el, s hol Diltheyre, hol éppenséggel Hegelre vezet vissza 
- a különböző szférák egymásból történő elvi levezethetősége jellemzi. Lukács jelzi, hogy az előbbi ta-
laján áll, ezt pedig úgy érti, mint ami „a legtöbb lényeges ponton igen közeli rokonságban van a kanti 
rendszerrel. Ennek alaptétele, amely Kantnál természetesen nem mindig fejeződik ki teljes világos-
sággal: valamennyi autonóm tételezés egymástól való teljes függetlensége és egymásból való levezethetetlensége" 
(313sk.; kiemelés - F. M. I.). Amit Lukács itt még hozzátesz, az megint csak az önelőfeltételezés, avagy 
a petitio principii jellegével bír: ha nem így járunk el (azaz ha nem „valamennyi autonóm tételezés egy-
mástól való teljes függetlenségéből és egymásból való levezethetetlenségéből" indulunk ki), akkor 
„sem az esztétika, sem az etika nem mentheti meg [...] igazi autonómiáját" (314.). Ha nem az auto-
nómiából indulunk ki, nem jutunk el az autonómiához. De mi van akkor, ha - mint Gadamer írja -
a művészet (etikától, metafizikától stb. való) „autonómiája" pusztán történeti termék? 
142 A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. 497. 
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„Az esztétikai tudat [...] azzal definiálható", írja Gadamer, „hogy az esztétikait 
megkülönbözteti minden esztétikán kívülitől",143 ez a törekvés pedig, mint lát-
juk, Lukács esztétikai munkáira is bensőleg érvényes. Ha Lukács hallgatásba bur-
kolózik ama motívumokat illetően, melyek elméleti kiindulópontját ebbe az 
irányba terelik, akkor Gadamernél a lehetséges motívumok tekintetében koncep-
ciózus vázlatot kapunk. Egy elidegenedett világban, melyben a műalkotás kisza-
kadt saját természetes - történeti-közösségi-vallási - kontextusából, a művészet 
„valamiféle »világi üdvözítővé«" válik. Lukács szélsőségesen védelmezi a tiszta 
művészetfilozófiaként felfogott esztétika autonómiáját, s féltve óvja minden „me-
tafizikai túlfeszítéstől", a metafizikával való minden érintkezéstől. Mindazonáltal 
az esztétikát ő maga ugyancsak metafizikai igényekkel terheli meg. Sőt „a meta-
fizika teljesíthetetlen módszertani programját", mint egy helyen jellemző módon 
fogalmaz - tudniillik azt a programot, melyet a metafizika tűz önmaga elé, ám 
önmaga mégsem képes kivitelezni - épp az esztétikában látja megvalósulni.144 Az 
általa elgondolt esztétika (mint esztétikai fenomenológia) ilyenformán éppenség-
gel következetesebb metafizika volna, mint maga a metafizika! A művészet auto-
nómiája Lukácsnál láthatóan a művészetre előzetesen ráhelyezett (Gadamer által 
is részletezett) mértéktelen vallási-metafizikai terhek súlya alatt (roskadozik és) 
valósul meg. A művészet magához ragadja a hagyományos vallási-metafizikai igé-
nyek többségét, velük telítődik, miközben azok kiürülnek; majd miután e terhe-
ket magára vette, érthető módon szeretné azokat a maga autonómiájában meg is 
őrizni. Az evilági megváltás kis elkerített szigete az elidegenedett világ közepette 
- legalább attól ne fosszanak meg bennünket! 

Ez az elméleti alapbeállítottság, mely Lukács György írásaiban a József Attiláénál 
sokkal szélesebb elméleti alapon fogalmazódik meg, ám amely érzésem szerint 
mindkettőjükben közös - számos megjegyzés tanúskodik róla, hogy a költő az 
esztétikától azért viszolyog, mert az nem korlátozódik művészetfilozófiára, továb-
bá az sem mellékes, hogy számára az egyedi, konkrét valóság a néma és közölhc-
tetlen intuícióban lesz hozzáférhető,145 míg Lukácsot is az élményvalóság embe-
rének szolipszizmusa, „mély nyomorúsága és felszámolhatatlan magányossága", 
„a pusztán átélő ember önmagába zártsága" nyomasztja146 - : ez az alapbeállí-
tottság nyújthat valamely bensőbb és érdemibb magyarázatot József Attila eszté-
tikai töredékeinek a hermeneutikai művészetértéstől való elvi eltérésére. Minden 
elmélet, mondja Gadamer, valamilyen praxist akar utólag megérteni, fogalmilag 
érthetővé tenni. A bohémmé s kitaszítottá lett újkori művész milyen más elmélet-
től várhatná is, hogy saját magának, saját művészetének a tükörképét önmaga elé 
tárja, mint egy olyantól, mely a művészetet „tiszta művészetként", az ihlet meg-

i « IM 79. 
144 A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. 294. 
145 Lásd JAÖM 111:247.; JATCSZ 132.: „Az intuícióra nézve megállapíthatjuk, hogy [...] csupán csak 
az enyém vagy csak a tied és nem közölhető." 
146 A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. 39., 27. 



Irodalmi szöveg és filozófiai szöveg 247 

élésében hozzáférhető tapasztalat bensőségében igyekszik megérteni? Hiteles 
volna-e számára olyan elmélet, mely a művészetet mondjuk, a világegyetem 
szépségével és érzéki mivoltával hozná kapcsolatba? Milyen preontologikus meg-
értésre tekintene is vissza egy efféle elmélet? - Másfelől talán az sem véletlen, 
hogy a hermeneutikai művészetfelfogás kidolgozója az a századfordulón szüle-
tett, a Gründerzeit alkonyi klímáját - „a lehanyatlott nap utolsó derengéseit"147 -
még megtapasztaló gondolkodó, akinek a művészet közösségképző, közösség-
konstituáló jellegéhez, a humanista vezérfogalmakhoz az utolsók között lehetett 
még a faktikus élettapasztalat szintjén valamelyes hozzáférése. 

E ponton zárjuk az eltérések terén végzett okfeltáró munkánkat, s rátérünk 
József Attila esztétikai írásai és a hermeneutika közötti párhuzamok magyaráza-
tának kísérletére. Először is megemlíthető, hogy valamilyen közvetlen hatás lehe-
tősége igen csekély, szinte kizárható. Gadamer műve csak később fog megszület-
ni, Heidegger Léi és idője 1927-ben megjelent ugyan, nincs tudomásom azonban 
arról, hogy esztétikai fogalmazványai papírra vetésének időszakában József Attila 
közvetlen vagy közvetett úton ismerhette volna, vagy hogy bármilyen lényegi ha-
tást gyakorolt volna rá.148 Ha a párhuzamokat valamilyen hatással akarjuk ma-
gyarázni, akkor ezt legföljebb abban az értelemben tehetjük, hogy valamiféle kö-
zös gondolati beállítottságra vagy gondolati iskolára hivatkozunk, melyből mind 
József Attila, mind a hermeneutika meríthetett, illetve amelyekhez valamilyen 
értelemben kapcsolódtak, s feltehetően ez lehet a helyzet a antipszichologizmus 
esetében.149 Ám a közvetett hatásokon, illetve a többszörös áttételeken, közvetíté-
seken keresztül érvényesülő közös kapcsolódási pontokon túl gyümölcsözőbbnek 
látszik - mint fentebb már érintőlegesen szó esett róla - magából a dologból, a 
dolog tekintetében fönnálló rokonságból kiindulnunk. Nevezetesen abból, hogy 
a művészetértés és a hermeneutikai jellegű fdozófia között benső párhuzamokat 
lehet fölmutatni. 

A heideggeri-gadameri gondolatkör a német filozófia tradicionálisan művé-
szetcentrikus beállítottságába ágyazódik, hozzá kapcsolódik. Nem csupán arról 
van szó, hogy például Schelling és Hegel nagy becsben tartották a művészetet, 
hogy vaskos esztétikákat, művészetfilozófiákat írtak, hogy rendszerükben a mű-
vészet elméleti kitüntetettségben részesül, előkelő helyet foglal el (Hegelnél a val-
lással és a filozófiával együtt az abszolút szellem szférájában helyezkedik el, és 
Schellingnél is művészet, vallás és filozófia egymással egy sorban található), de 
- ami még bensőbb rokonságot mutat - arról, hogy valamilyen értelemben ma-
gát a filozófiát is a művészet mintájára fogták fel. Művészetértésük alapjául egy 
olyan filozófia szolgált, amely fogantatása pillanatában már a művészet irányá-

П7 IM 17. 
148 JATCM 112. Tverdota György Vágó Mártára hivatkozva a harmincas évek közepére teszi József 
Attila Heideggerrel való megismerkedését. A hivatkozott kávéházi beszélgetés tárgya egyébként a 
beszámoló által említett témákat tekintve inkább az 1929-es székfoglaló előadás, a Mi a metafizika? le-
hetett, mint a IJt és idő. 
149 Lásd e tanulmány első részének 46. jegyzetét. 
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ban tájékozódott. Amint arra a fiatal Lukács - a maga akkori következetesen 
kantiánus kiindulópontja felől jórészt elmarasztalóan, ám a dolog lényegét te-
kintve találóan - fölhívta a figyelmet, a filozófiai rendszer mint rendszer a német 
idealizmusban maga is valamiféle műalkotásszerű jelleget ölt. Feltehető a kérdés, 
írta Lukács, hogy a „rendszernek [...] a gondolata is nem [...] esztétikai motívu-
mokból származik-e".150 Hegelnél ugyanis, olvasható fejtegetéseinek egy későb-
bi pontján, „rendszeren valamiféle konkrét és beteljesült teljességet kell érte-
nünk. [...] A forma elvont transzcendenciájának ilyen leküzdése már önmagában 
közel viszi a formafogalmat az esztétikumhoz".151 Ezáltal „a beteljesült forma el-
sőbbsége az elvont formához képest [...] már a [hegeli] rendszer építőelemeinek is 
valamiféle műalkotásszerűséget kölcsönöz" 152 A megállapítás szerint a filozófiai rend-
szer Hegelnél önmagában esztétikai, a műalkotásra orientálódó jelleget hordoz. 
A művészetnek a filozófia számára való példamutató jellege éppannyira - vagy 
talán még erősebben - tapasztalható Schellingnél. A filozófia Schelling számára 
az intellektuális szemléleten alapul, s „az esztétikai szemlélet nem más, mint az 
objektívvé lett intellektuális szemlélet", olvasható A transzcendentális idealizmus 
rendszereben. Ezáltal Schelling számára „magától értetődik, hogy a művészet a fi-
lozófia egyetlen igazi és örök organonja és egyben dokumentuma, amely állan-
dóan és újra meg újra tanúsítja azt, amit a filozófia nem tud külső alakban bemu-
tatni [...]".153 „A filozófus számára a művészet a legmagasabb rendű";154 „[...] 
egyedül a művészet tudja általános érvénnyel objektívvé tenni azt, amit a filozó-
fus csak szubjektív módon tud megjeleníteni".155 Más helyen Schelling így fogal-
maz: „a filozófia tudomány, de olyan tudomány, amelyben igazság, jóság és szép-
ség - tehát tudomány, erény, sőt művészet is - áthatják egymást; ilyen értelemben 
tehát egyszersmind nem tudomány, hanem az, ami a tudományban, az erényben és 
a művészetben közös. [...] a filozófia [...] elképzelhetetlen, ha nincs benne sem-
mi művészet".156 

A hermeneutikai filozófia ebbe a tradícióba illeszkedik. Gadamer önjellemzé-
sében azt olvashatjuk, hogy a művészet megértésének, a műalkotás tapasztalatá-
nak van valami lényegi köze a filozófiához.157 „Amikor egy filozófiai hermeneu-
tika kifejtésére vállalkoztam", mondotta visszapillantva, „a hermeneutika 
előtörténetéből magából adódott, hogy a »megértő« tudományok alkották a 

150 A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. 390. 
ISI I . M . 4 1 4 . ' 

152 I. m. 415. (Kiemelés - F. M. I.) 
159 S C H E L L I N G : Л transzcendentális idealizmus rendszere. Ford. ENDREFEY Zoltán. Gondolat, Bp., 1 9 8 3 . 4 0 0 . 

154 I . M . 4 0 2 . 

•55 I . m. 4 0 3 . Lásd hasonlóképpen még SCHELLING: A művészet filozófmja. Ford. Z O L I M Dénes. Akadé-
miai Kiadó, Bp., 1991. 76.: „A művészet a végtelen ábrázolójaként is egy szinten áll a filozófiával: 
ahogyan a filozófia az ősmintaképben ábrázolja az abszolútumot, éppúgy a művészet a képmásban" (ki-
emelés az eredetiben). „[...] a művészet [...] pontosan megfelel a filozófiának, és nem más, mint a fi-
lozófia legtökéletesebb objektív reflektálódása." (uo.) 
1 5 6 SCHELLING: A művészet filozófiája. 88sk. (Kiemelés az eredetiben.) 
157 „Selbstdarstellung" (1975) GW 2, 479-508.; idézet 481. 
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kiindulópontot. Ám ezekhez még hozzájárult [...] a művészet tapasztalata".158 

Gadamer filozófiai hermeneutikájának nem csupán egyik - mégoly középponti 
és részletesen vizsgált - tárgya a művészet, de a filozófiai hermeneutika egész ho-
rizontja, amelybe a művészet tárgyalása is illeszkedik, s mely azon túl az egész 
emberi univerzumról, a történelemről, a humán tudományokról, a nyelvről is 
számot kíván adni, maga is jelentős pontokon a művészet előzetes megértésének 
köszönhetően formálódott ki, lett azzá, ami. A művészet explicit interpretációja 
olyan műben megy itt végbe, melynek egész szemléleti horizontját a művé-
szetnek, a művészet tapasztalatának előzetes, implicit megértése, interpretációja 
határozza meg.159 Ebben az értelemben Gadamer teljes mértékben Hegel és 
Schelling fentebb jelzett beállítottságához kapcsolódik. 

Ami Heideggert illeti, a művészet témaköre ismeretes módon elsősorban má-
sodik korszakában került gondolkodása előterébe. Ekkor véli úgy, hogy a létre vo-
natkozó alapvető filozófiai kérdése kifejtésére inspirációt a filozófia (hagyomá-
nyos metafizikai) fogaimisága, nyelve helyett sokkal inkább a művészet nyelvéből 
lehet meríteni, s ekkortól kerül gondolkodásában egymás mellé filozófia és köl-
tészet (Denken, Dichten). De első korszakában, a Lét és idő felé vezető úton és magá-
ban a fő műben sem nehéz észrevenni Heideggernek egy új filozófiai nyelvezet 
kialakítására irányuló - bensőleg hermeneutikai - törekvését. Az ember mint 
alapjában véve megértő-értelmező lény önmagának és a világnak a megértését-
értelmezését mindig nyelvileg artikulálja; s ha arról van szó, hogy igazságot szol-
gáltassunk annak a módnak, ahogyan az ember a faktikus életben találkozik a 
dolgokkal, megérti önmagát és világát (hogy az egzisztencia megértése a „költői" 
beszéd sajátlagos célja lehet, az már a fő mű egy helyén fölvillan11'0), akkor ez 
csak megfelelő nyelviséggel, fogalmisággal (úgyszólván a faktikus élet testére sza-
bott nyelviséggel, fogalmisággal) lehetséges. A tudomány világától a természetes 
életvilág felé való fordulás, a köznyelv és az irodalmi nyelv szempontjának az 
érvényesítése s a filozófiába való beemelése: mindez ilyenformán szerves részét 
képezi Heidegger hermeneutikai fordulatának. Úgy is fogalmazhatnánk: 
Heideggernek (és a hermcneutikának) alkalmasint nem csupán a nyelvről van 
más, új felfogása, de ez utóbbit - ennek megfelelően - más nyelven mondja is el. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk: ha a hermeneutikai gondolkodás ösztönösen 
vonzódik a művészethez - azaz, ha a művészet megértésének, a műalkotás tapasz-
talatának Gadamer fenti szavai szerint van valami lényegi köze a filozófiához, a 
filozófia világlátásához, fogalmi artikulációjához, nyelvezetéhez - , akkor aligha-
nem fordítva is érvényes az, hogy a művészet természetes úton képes utat találni 
a hermeneutikai gondolkodás felé. József Attila mintegy ösztönösen hermeneu-
tikai irányultságú belátásai - túl mindenfajta többé-kevésbé valószínűsíthető 
hatáson - véleményem szerint ezzel magyarázhatók. S paradox módon épp filo-

158 GW 2, 495. (Kiemelés - F. M. I.) 
'59 Lásd részletesebben Művészet, esztétika és irodalom Hans-Georg Gadamer filozófiai hermeneutikájában 
című tanulmányomat (FEHÉR M . István: Hermeneutikai tanulmányok 1. L Harmattan, Bp., 2001. 
16» SZ 162. 
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zófiai műveltsége, az ezen utóbbira való (egy egyetemi hallgatótól persze nem 
csodálható, inkább dicséretes, semmint elmarasztalást érdemlő) ráhagyatkozás 
állhatott útjában, s gátolhatta meg abban, hogy a fenomenológiai-hermeneutikai 
filozófiára jellemző elfogulatlanságot és naivitást teljesebb mértékben tegye ma-
gáévá, s bogy ennek révén fogalmi áttörést hajtson végre. 

Ennek a következtetésnek megerősítésére a fentiek mellé még egy példa állít-
ható. Heidegger hermeneutikai fordulatának döntő összetevője az empirizmus-
nak s az utóbbi középponti fogalmának, a tapasztalatnak a bírálata. A filozófiá-
nak Heidegger szerint nagyon is „az empirikus tapasztalathoz" kell tartania 
magát. Ez azonban számára valami elvi dolgot jelentett, nem „a filozófia tárgy-
területének az empirikus tapasztalat értelmében vett »tapasztalatra« történő kor-
látozását".161 A tapasztalat elemi formájaként az empirizmus minduntalan elő-
szeretettel olyan fogalmakra nyúlt vissza, mint „érzéki adatok", vagy mondjuk, 
„tiszta zörej", ezeket pedig a tapasztalat tovább már nem bontható, tovább már 
nem elemezhető elemi egységeiként hajlott egyúttal fölfogni. A hermeneutikai 
kritika e ponton mármost az empirizmusnál következetesebb empirizmusnak 
mutatkozik. Azt mutatja meg, hogy az empirizmusnak az „érzéki adatok", a „tisz-
ta zörej" avagy a „piros folt" s hasonlók köré szerveződő középponti, dédelgetett 
tapasztalatfogalmával csupán egy baj van. Az, hogy éppenséggel nem eléggé „ta-
pasztalati", hogy nem a tapasztalatból merítették. E fogalmak nem annyira a ta-
pasztalatból származnak, mint inkább valamely igencsak mesterkélt-kimódolt, 
mindenesetre származékos-levezetett teoretikus beállítódásból, olyanból, amely-
be előbb bele kellett helyezkednünk, amelybe ilyenformán a tulajdonképpeni ér-
telemben vett tapasztalati beállítódásból való kilépés után kellett átlépnünk. Ha kellő 
hermeneutikai-fenomenológiai naivitással, előítéletmentességgel járunk el, s pusz-
tán a faktikus életre figyelünk, akkor belátható lesz, hogy a hétköznapok során 
mindenekelőtt és elsősorban nem érzéki adatokat és tiszta zörejeket tapasztalunk. 
„»Mindenekelőtt«", mondja Heidegger a Lét és idő egy nevezetes helyén, „nem 
zörejeket és hangkomplexumokat hallunk, hanem a nyikorgó kocsit, a motor-
biciklit. Amit hallunk, az a menetoszlop masírozása, a kopácsoló harkály, a patto-
gó tűz". Minden látás és hallás már önmagában megértő: értjük, mi a „nyikorgó 
kocsi", mi a „kopácsoló harkály", a „pattogó tűz".162 (Ertjük, hogy mi; ez annyit 
tesz: értjük, hogy milyen jelentése van.) Ez az - nem pedig az „érzetadatok" 
amit mindenekelőtt és elsősorban tapasztalunk. E tapasztalásban megértés már 
mindig is benne rejlik, ezért itt a hermeneutikai perspektíva egyik középponti 
belátásáról van szó.163 

'Oi GA 59, 36sk. 
162 SZ 163. (= LI 311.). Vö. GA 20, 367.; GA 56/57, 71sk., 85. 
163 Ez Gadamer számára is magától értetődő. Azt a bírálatot, írja, „melyben pragmatikus tapasztalatból 
kiindulva részesítették az észlelés elméletét, Heidegger emelte elvi szintre. [...] Ahol jelentéssel bíró áb-
rázolásról van szó, például a képzőművészeti alkotások esetében, [...] ajelentésesség nyilvánvalóan irá-
nyítja a látvány olvasását. A képet csak akkor tudjuk »olvasni«, ha felismerjük az ábrázoltat, sőt a kép 
alapjában véve csak ekkor lesz kép. [...] A puszta látás, a puszta hallás dogmatikus absztrakciók, melyek 
mesterségesen redukálják a jelenségeket. Az észlelés mindig jelentést fog fel" (IM 82.; kiemelés - F. M. I.). 
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Mármost aligha közömbös, hogy hasonló, az empirizmus tapasztalatfogalmának 
fentebb összefoglalt hermeneutikai kritikájához fogható (mögötte csöppet sem le-
maradó) megfigyelésre bukkanhatunk József Attila megjegyzéseinek egy helyén, 
ahol ez olvasható: „Mert bármennyire ismételgessék is, hogy a festészet egyszerű szín-
összetétel - a szín mégis értelmes kell legyen, muszáj, hogy kendőcskét avagy hajnali látó-
határt, miegyebet jelentsen, ami pedig már a fogalmisággal való belsőbb összefüggést 
gyaníttatja."164 A fenti heideggeri meggondolások fényében a következőket mond-
hatjuk: a festményen mindenekelőtt és elsősorban nem színösszetételeket látunk (ez 
durva empirizmus vagy naturalizmus volna), hanem „kendőcskét avagy hajnali látó-
határt". Ez utóbbiaknak továbbá eleve jelentésük van, azaz nem egy kezdetben jelen-
tésnélküli valamit ruházunk föl „szubjektív" jelentéssel, netán érzelmekkel. A dol-
gok ontológiai létjellege a kéznéllevőség, mondja fő művében Heidegger; s itt nem 
arról van szó, hogy egy „pusztán meglevő világanyagot szubjektíve átszínezünk", 
vagy az anyagi dologiságot értékpredikátumokkal látjuk el, vagy egy pusztán meg-
levő valamire jelentést aggatunk rá, és értékkel öltöztetjük fel,165 hogy úgyszólván 
ne szaladgáljon ilyen pucéran körbe-körbe. Minden látás már önmagában meg-
értő: értjük, mi a „kendőcske", mi a „hajnali látóhatár", azaz értjük, mit jelent. Ez a 
jelentés pedig már eleve nyelviségre, fogalmiságra vonatkoztatott. Hogy mi egy 
cipő, egy parasztcipő valójában, a maga igazságában, azt Heidegger szerint a mű-
alkotás, esetünkben Van Gogh festménye mondja meg nekünk: a műalkotás ilyen-
formán az igazság működésének, történésének helye.166 Ezt a katedrát itt például, 
mondja Heidegger már 1919-ben, nem úgy látom, mint „derékszögben egymást 
metsző felületeket" (miként egy következetes, vagy még inkább doktriner empiris-
ta hajlana fogalmazni), hanem úgy, mint ami például számomra túl magas; egy 
szenegáli néger számára meg olyasvalami lehetne, teszi hozzá, aminek mondjuk 
a varázsláshoz van köze, vagy ami mögött a nyílzápor elől lehet megbújni; de ha 
- amint az a legvalószínűbb - nem tudna semmihez sem kezdeni vele, akkor sem 
csupán „színkomplexumokat" és „felületeket" látna.167 

A szín nem puszta szín, mondja József Attila (nem valami piros folt, mondhat-
nánk), hanem „értelmes kell legyen", a színnek már mindig is, eleve értelme je len-
tése van. Az „értelmes" e szöveghelyen minden további nélkül értelmezettként, 
jelentéssel telítettként értendő (nem pedig, mondjuk, az értelmetlen, ésszerűtlen 
vagy buta ellentéteként). Hogy e belátásokra szert tegyen, József Attilának már-
most nem kellett föltétlenül Heideggert vagy Gadamert olvasnia; éppen csak „a 
dolgokat" kellett elfogulatlanul: hagyományos teóriák által meg nem fertőzött el-
fogulatlan naivitással figyelembe vennie - úgy, ahogy azok adódnak a tényleges 

isi JAÖM 111:227.; JATCSZ 264. (Kiemelések - F. M. I.) 
165 SZ 71., 99., 150. 
'66 GA 5, 21. József Attila „festői" hasonlata a van Gogh-kép ábrázolta parasztcipő heideggeri értel-
mezésére vonatkoztatható. Heideggernek A festészethez való viszonyát illetően lásd Christoph J A M M E 

tanulmányát: „Ahogy a dolgok veszendőbe mennek. Cézanne - Rilke - Heidegger". In Utak és tév-
utak. A budapesti Heidegger-konferencia előadásai. Atlantisz, Bp., 1991. 147-165. 
167 ОКЪЫЫ, 71sk„ 85.; vö. GA 20, 51. 
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életben (mint például a katedra Heidegger fönti elemzése szerint) - ; mint költő-
nek, belőlük kellett kiindulnia. Ez a példa, úgy gondolom, tovább illusztrálja a 
hermeneutikai típusú filozófia és a művészet világlátásának, valóságérzékelésének 
hasonlóságát, úgyszólván kongenialitását. S ugyanez vonatkozhat egy további pár-
huzamra, melyet befejezésképpen megpróbálok röviden szemügyre venni. 

5. Irodalmi szöveg és filozófiai szöveg 

A vázolni kívánt párhuzam egészen alapvető egyezéseket mutat egy a későbbiek-
ben tipikusan hermeneutikai jellegűként ismertté váló probléma: a szövegek tí-
pusainak (azok nyelviségének) elhatárolása és jellemzése tekintetében. Közelebb-
ről ama viszony tekintetében, melyben a szövegek alcímben megjelölt kétfajta 
típusának nyelvisége saját mondandójához, hagyományos kifejezéssel: saját „tár-
gyához" viszonyul. Elöljáróban helyénvaló még némi terminológiai pontosítás: a 
filozófiai szöveg az elemzendő párhuzam során többé-kevésbé egyjelentésű a „tu-
dományos" szöveggel, más szóval (az irodalmi szövegtől való elhatárolásként így 
is szokás megjelölni), a tudományos stílus, az értekező próza szövegével. 

Miután ez a kérdés a 20. század vége felé - nem utolsósorban épp Gadamer 
munkásságának köszönhetően - került a figyelem előterébe, itt is célszerű lesz ki-
fejtésünk menetét Gadamer vonatkozó gondolatainak rövid rekonstrukciójával 
indítanunk, hogy ezzel teremtsük meg a párhuzam fundamentumát, melybe azu-
tán József Attila vonatkozó meglátásait beágyazhatjuk. Előlegzésképpen annyit 
még célszerű előrebocsátanunk: igen nagyjelentőségű kérdésről van szó, mely al-
kalmasint mindannyiunkat, kutatókat érint (irodalomtörténészeket, filozófuso-
kat, a humán tudományok művelőit általában, vagyis mindazokat, akik szöve-
geket hozunk létre, sőt talán - Rorty bevezetőben idézett szavai szerint - még a 
természettudósokat is); a személyes érintettség, a gadameri értelemben vett 
„applikáció" mozzanata a szóban forgó kérdésnek pedig külön jelentőséget köl-
csönöz. /к diszkusszió ilyenformán túlléphet a kifejtendő párhuzam tudományos 
érdekességének vagy megalapozottságának kérdésén, s azzal az eséllyel kecsegtet, 
hogy igazi hermeneutikai dialógussá válik, amennyiben az általunk tárgyalt kér-
déskörnek mi magunk is részesei, „kérdezettjei" leszünk. Alkalmunk nyílhat így 
arra, hogy bepillantást nyerjünk saját praxisunkba, hogy az elemzendő kér-
déskör tárgyalásában saját munkánkkal járó gondjaink egy részét - talán még 
gyötrelmeinket is - felismerjük, s bizonyos értelemben megokolva lássuk. 

Gadamer vonatkozó gondolatainak rekonstrukcióját célszerű lesz a hermeneu-
tikai irodalomfelfogás felől indítanunk. Durván szólva azt mondhatjuk: 
Gadamernél két irodalomfogalom található, egy tágabb és egy szűkebb. A fő mű 
a tágabb irodalomfelfogást fejti ki, míg az irodalom szűkebb fogalma s a tágabb 
irodalomfelfogástól való megkülönböztetése, elhatárolása elsősorban a fő művet 
követő írásokban kerül kidolgozásra. (Közbevetőleg jegyzem meg, hogy benyo-
másom szerint az irodalom fogalma hazánkban jobbára a szűkebb irodalomfoga-
lom, tudniillik a szépirodalom értelmében használatos.) 
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Ha a fentiekhez keresünk kapcsolódást, akkor az esztétikai tudat gadameri kri-
tikájához nyúlhatunk vissza, s itt vehetjük fel a rekonstrukció fonalát. Gadamer szá-
mára, mint láttuk, „az esztétikum ontológiai meghatározásának az esztétikai látszat 
fogalmára való visszaszorítása" éppen „a természettudományos ismereteszmény 
uralmát" látszott igazolni.168 Szerinte épp e „megkülönböztetés" révén - tudniillik 
a valóságtól való „megkülönböztetés" révén, amit ő maga kritikusan „esztétikai 
megkülönböztetésnek" nevez - alakult ki az esztétikum fogalma és annak tulajdon-
képpeni birodalma, a „tiszta esztétikum", miáltal a műalkotás elveszítette a maga 
„helyét és a világot, amelyhez tartozik", és ehelyett az absztrakt és időtlen „esztéti-
kai tudathoz tartozóvá" vált. Az esztétika autonóm, a fogalom mércéjétől meg-
szabadított birodalmának megalapozását (s az igazság kérdésének a művészet terü-
letéről való ezzel összefüggő száműzését) Gadamer főképp az élmény fogalmának 
térhódításában rögzíti. Megszűnik a „mű hozzátartozása világához", s az esztétikai 
tudat lesz „az a megélő centrum, melyhez méri magát minden, ami művészetnek 
számít".169 Az esztétikai tudatra jellemző a „nem kötelező jelleg",170 a „mindenek 
felett való korlátlan szuverenitás",171 valamint az a „nyugodt távolság, melyben egy 
művelt polgári tudat műveltségének birtoklását élvezi".172 Mindez pedig valamely 
„szimultaneitásban, amely különböző esztétikai tárgyak együttes meglétét és egy 
adott tudatban való közömbös-egyforma érvényességét" jelenti.173 

Ellenvetésként fölmerülhet e ponton az irodalom példája. A feltevés, mely sze-
rint az irodalom mégiscsak kivételt képezhet, abból a szempontból kézenfekvő, 
hogy az irodalmi műalkotás esetében „az olvasás" nyilvánvalóan „a tiszta benső-
ség folyamata".174 „Úgy tetszik, éppen az irodalomban teljesedik be a nyilvános 
előadásban vagy színrevitelben rejlő minden alkalomszerűségtől és kontingen-
ciától való eloldozottság."175 így joggal vetődhet föl a kérdés: „Vajon nem arról 
van-e szó, hogy az olvasó tudat autonómiája mintegy legitimálja azt az esztétikai 
megkülönböztetést, mellyel az esztétikai tudat önállósodik a művel szemben?"176 

Hiszen „minden könyvről [...] elmondható, hogy könyv mindenkinek és senki-
nek".177 A könyvek végül is a térhez és időhöz legkevésbé kötődő dolgok. Az iro-
dalmi műalkotás mint írásban rögzített mű bizonyára a leginkább alkalmas arra, 
hogy megerősítse a téren és időn kívüli, önmagában létező s önmagában nyugvó 
műalkotás képzetét; ama műalkotás képzetét, mely hasonlóképp önmagában lé-
tező, ideális-identikus értelemmel rendelkezik, s melyhez korrelátumként vala-
mely esztétikai tudat szimultaneitása járul. 

168 GW 1, 89sk. (= IM 77-78.) 
169 GW 1, 90. Vö. i. m. 93. (= IM 78., 80.) 
i™ GW 1, 103. (= IM 85.) 
in GW 1, 95. (= IM 81.) 
172 „Selbstdarstellung", GW 2, 495. Vö. GW 1, 137. (= IM 106.) 
i " GW 1, 132. (= IM 102.) 
14 GW 1, 165. (= IM 123.) 
i " Uo. 
"6 Uo. 
i " Uo. 
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Gadamer igyekszik behatóan számot vetni ezzel az ellenvetéssel. Egy pillanat-
ra azért is érdemes elidőznünk itt, mert mintegy menet közben alkalmunk van 
egy József Attilával való párhuzam fölvillantására. Noha az írásbeli művek tér-
időbeli mozgékonyságát - ha úgy tetszik, „kötetlenségét" - valóban nehéz volna 
tagadni, mégis minden olvasáshoz mint megértő olvasáshoz, legyen hangos vagy 
szótlan, hozzátartozik valami olyasmi, írja Gadamer, mint „hangsúlyozás, ritmi-
kus tagolás stb.". Az olvasás nem puszta passzivitás, tiszta recepció, de nagyon is 
„egyfajta reprodukció és interpretáció".178 A fennhangon való olvasást nem lehet 
élesen elhatárolni a néma olvasástól; s az utóbbira nem kevésbé áll az, hogy „min-
dig valamilyen benső beszédet tartalmaz".179 A halott betű az olvasás aktusában 
éled újjá. József Attila mármost hozzávetőleg ugyanebben az értelemben állapít-
ja meg: „Mert amikor [valaki] elolvasta [a költeményt], akkor ő maga is megal-
kotta."180 A befogadás az ő számára sem jellemezhető puszta passzivitással. 

Ha az irodalomnak ilyenformán „az olvasásban éppannyira eredeti léte van, mint 
az eposznak az előadásban, vagy a képnek nézője szemlélésében", akkor az iroda-
lomról sem mondható, hogy „nélkülözné a befogadóra való vonatkozást".181 Az iro-
dalomra is érvényes tehát, hogy nem izolálható a „hozzáférés feltételeinek »kontin-
genciájától«",182 állapítja meg Gadamer, s ebben összegezhető arra az ellenvetésre 
adott válasza, mely szerint „határhelyzeténél" fogva az irodalom talán mégis kivételt 
képez, s alátámaszthatja az „esztétikai tudat" alapjául szolgáló elméleti perspektívát. 

A fő mű ezen fejtegetései során Gadamer az irodalom fogalmát az irodalmi 
műalkotások körénél sokkal tágabban veszi alapul. Az irodalom az írásbeliség 
foglalatát jelöli, s bizonyos értelemben mindenfajta szöveget (vallásos, jogi, gaz-
dasági, tudományos stb. szöveget) magában foglal, így innen nézve nincs alap-
vető különbség „az irodalmi műalkotás és az egyéb irodalmi szövegek között".183 

Ebben a horizontban „az irodalom fogalmába nemcsak az irodalmi műalkotáso-
kat értjük bele, hanem egyáltalán minden irodalmi hagyományt",184 hiszen „az 
irodalom létmódjából minden nyelvi hagyomány részesedik": „Az irodalom leg-
tágabb értelmét a nyelvi jelenségek írásos rögzíthetősége határolja körül."185 

178 GW 1, 165 sk. (= IM 123sk.) Vö. még i. m. 403. (= IM 280.) 
i'9 GW 1, 166. (= IM 123.) 
180 JAÖM 111:246.; JATCSZ 131. 
isi GW 1, 166. (= IM 124.) 
182 GW 1, 121. (= IM 97.) 
183 GW 1, 168. (= IM 125.) 
I M Uo. 
185 (,\v 1, 167. (= IM 125.) Ha a hermeneutika saját létét - mint fentebb idéztük - egy sajátos feszült-
ségnek, illetve „köztes helyzetnek" köszönheti, amennyiben „idegenség és ismerősség között" lép mű-
ködésbe, és „ez a köztes hely a hermeneutika igazi helye" (GW 1, 300.; IM 210.), akkor az. említett köz-
tes hely, mint végletes feszültség éppenséggel az. irodalom példáján válik mintaszerű és mérvadó módon 
hozzáférhetővé. Aligha véletlen, hogy éppen ez. a belátás vezeti át Gadamer hermeneutikáját az iroda-
lomtól a szellemtudományhoz, a művészet tapasztalatától a történelem tapasztalatához. Ha „a műalko-
tás csak a bemutatásban válik teljessé", s ha - ennek megfelelően - „az. irodalmi műalkotások csak az. 
olvasásban válhatnak teljessé", úgy felmerül a kérdés: „Érvényes-e ez. valamennyi szöveg megértésére? Va-
jon a szövegek értelme nem csupán a megértő befogadásában teljesedik be? A megértés - más szóval -
nem tartoz.ik-e éppúgy hozzá a szöveg értelemtörténéséhez, mint a zenéhez az, hogy hallhatóvá teszik?" 
(GW 1, 169.; IM 126.; kiemelés-F. M. I.) 
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Ebben a perspektívában az irodalom egyszersmind azzá a ponttá is válik, „ahol 
művészet és tudomány átmegy egymásba".186 Átmegy, tudniillik a „nyelvi meg-
formálás" révén.187 Mint az a pont, „ahol művészet és tudomány átmegy egy-
másba", az irodalom innen nézve Gadamer egész hermeneutikája számára min-
dent átfogó jelentőségre tesz szert, ami tovább erősíti a művészetnek s 
különösképpen az irodalomnak a gadameri hermeneutika kidolgozásában ját-
szott szerepét illető megállapítást. A hazai olvasó számára itt annyiban jelentkez-
het nehézség, amennyiben - ha fenti meglátásom helyénvaló - az irodalomnak a 
szűkebb értelmű felfogása (a szépirodalommal való azonosítása) nem csupán a tá-
gabb irodalomfelfogás iránti értetlenséget, de - ebből adódóan - a művészet és a 
tudomány szempontjainak merev elválasztásához való ragaszkodást is maga után 
vonhat. Ez utóbbi felfogásban az „írásos rögzíthetőség" a tudomány szempontjá-
ból talán mellékes körülménynek minősül, és (különösen az esztéticizmus hátte-
rében) művészet és tudomány egymásba való átmenetének gondolata megenged-
hetetlen határátlépésnek tűnhet föl. Esztéticizmus és szcientizmus ugyanis 
nemcsak jól megférhet egymással, de ki is egészítheti egymást - sőt alkalmasint 
rá is szorul egyik a másikra. A művészettel szembeni esztéticista beállítódás a tu-
domány szcientista-pozitivista felfogását nagyjában-egészében jobban el tudja fo-
gadni - hiszen irracionalizált művészetfelfogása hallgatólagosan egy túlraciona-
lizált tudományfelfogásra támaszkodik, vele egészül ki - , mint a történeti-emberi 
világba való „humanista", azaz - a humanista vezérfogalmak mentén történő -
hermeneutikai integrációját. 

A fő mű gondolati perspektívája az irodalom jelenségkörét a lehető legtágabb 
értelemben tartotta szem előtt, s minden hagyomány nyelviségének s írásos rög-
zítettségének formájában vette alapul (ami aligha véletlen, hiszen a hermeneu-
tika végül is az írásban áthagyományozódott szövegek értelmezésének tana). Ez 
a perspektíva ennek megfelelően nem szentelt különösebb figyelmet „az irodal-
mi műalkotás és az egyéb irodalmi szövegek között" fennálló különbségnek. El-
ismerte ugyan: „kétségtelenül különbség van a költészet nyelve és a próza nyelve, 
s ugyanúgy a költői próza és a »tudományos« próza nyelve között".188 Mindazon-
által nem vizsgálta részletekbe menően ezt a megkülönböztetést; a hangsúly a 
„minden irodalmi mű közötti mély közösségre" helyeződött, tekintettel azok nyelvi 
megformál tságára.189 

Ez a hiány a későbbi írásokban fokozatosan bepótlódik. Az egyik fő megkülön-
böztetés irodalom és szépirodalom, illetve általában vett írásbeli (nyelvi) szövegek 
és irodalmi műalkotások között, mely a késői tanulmányok köréből újra s újra ki-
tűnik, a következő. Szemben mindenféle egyéb írásbeli alkotással vagy szöveggel, 
az irodalmi műalkotás nyelvisége sajátos, kitüntetett. A nyelvi forma az irodalmi 
műalkotás számára korántsem másodlagos vagy külsőleges; az értelem (jelentés) 

'»fi GW 1, 168. (= IM 125.) 
"HZ Uo. 
"»8 Uü. 
"89 UO. 
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és a hangalak sajátos egyensúlyban, harmóniában áll egymással. Ez azt jelenti: a 
nyelvi-alaki forma nem helyettesíthető, nem pótolható semmi egyébbel. Más 
nyelvi megfogalmazások esetében viszont a külső-érzéki megjelenés, a hangalak 
szerepe kimerül abban, hogy a (benső) értelem vagy jelentés többé kevésbé pusz-
ta vehikuluma legyen, s annak közvetítésére szolgáljon. A műalkotás nyelve avagy 
a költői szó ezzel szemben úgy jellemezhető, mint „a nyelv hangzás és jelentés ál-
tal létrehozott költői evokációs erejének bensőséges összefonódása".190 

„Értelem és hangzás egységének"191 fogalma új formában juttatja érvényre 
a fő műnek azt az alapgondolatát, mely szerint az esztétikum korántsincs híján 
megismerésnek és igazságnak, miáltal a helyesen értett esztétikát Hegelhez 
visszanyúlva a szép metafizikájaként kell felfogni, „szép" és „látszás" szétválaszt-
hatatlan összetartozásaként.192 

Az az irodalomfogalom, amelyet a késői Gadamer szem előtt tart, a fő műben 
kidolgozott felfogáshoz képest nem csupán szűkebb, de normatívabb is.193 „Nyil-
ván nem véletlen", fogalmazza meg egy helyen a fontos következtetést (mely 
egyúttal egy „metafizikai" esztétika melletti opciójáról is tanúskodik), „hogy az 
»irodalom« szűkebb értelemben »szépirodalmat« jelent, tehát olyan szövegeket, 
melyek semmiféle más jelentésösszefüggésekbe nem rendeződnek [...]. Ősidők 
óta az volt a szép, a »kalon« értelme, hogy valami önmagában kívánatos, azaz 
hogy nem valami más kedvéért világosodik meg [einleuchtet], hanem saját tulaj-
don megjelenése alapján [...]".194 Irodalmi művekre avagy - ahogy Gadamer 
szintén nevezi őket - eminens szövegekre az jellemző, hogy nyelvi jellegükön és 
szó szerinti hangzásukon nem lehet túllépni, e jelleget nem lehet egy tetszőleges 
jelentés vagy utalás irányában meghaladni vagy feloldani, mivel az értelem a 
hangalakkal egyszer s mindenkorra, felbonthatatlanul, megszüntethetetleniil 
összeforrott. 

Ezen gondolati háttér előtt a késői Gadamer többször is gyümölcsöző módon 
tett kísérletet arra, hogy irodalmat és filozófiát, irodalmi és filozófiai szöveget 
egymással pálhuzamba állítsa, s ugyanakkor egymástól kölcsönösen elhatárolja. 
Ha vonatkozó álláspontját egészen röviden akarjuk jellemezni, összefoglalóan azt 
mondhatjuk: nyelviségét tekintve a filozófia sajátos köztes helyzetet foglal el iro-
dalmi és egyéb szövegek között. Egyrészt világos, hogy értelem és hangzás azon 
összjátékát, melyet az irodalmi műalkotás valósít meg, a filozófia képtelen telje-

199 GW 8, 250sk. Vö. „Stimme und Sprache" (1981), GW 8, 258-270., itt 267.; „Der »eminente« Text 
und seine Wahrheit" (1986), GW 8, 286-295., itt 290.; „Unterwegs zur Schrift?" (1983), in GW 7, 
258-295., itt 260., 267.; „Dekonstruktion und Hermeneutik" (1988), GW 10, 138-147; itt 141. stb. 
191 „Philosophie und Literatur." GW 8, 253. 
'92 Vö. „Text und Interpretation." GW 2, 360. Hegelt Gadamer az eddig említetteken kívül még egy 
alapvető vonatkozásban saját célkitűzése előfutáraként mutatja be - ez az eddigiekből hallgatólago-
san kikövetkeztethető, explicite azonban nem hangzott el - , nevezetesen mint aki előlegezte ama tö-
rekvését, bogy visszaperelje a művészet megismerés- és igazságértékét (Vö. GW 1, 103. = IM 86.). 
Láttuk viszont, hogy zl heidelbergi esztétika Hegelt (és Schellinget) épp ezért marasztalta el. 
•93 Vö. GW 2, 351sk. Vö. még „Stimme und Sprache." GW 8, 263. 
191 „Von der Wahrheit des Wortes." GW 8, 44. Vö. „Stimme und Sprache." GW 8, 263. 
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síteni. Ha így lenne, a filozófia irodalommá válna. Értelemnek és hangzásnak az 
irodalmi műalkotásban megvalósuló egységéről Gadamer egy helyütt azt írja: „ez 
az az igazi titok, mely a művészet sajátja, és amelynek sem a tudomány igazság-
tartományában, sem a filozófiában nincs analógiája."195 „Filozófiai szövegek bi-
zonyosan nem ugyanabban az értelemben eminens szövegek", mint az irodalmi 
szövegek, jegyzi meg hasonlóképpen másutt.196 Az utóbbiaknál, a nyelvi műalko-
tásnál ugyanis - a filozófiai szöveggel szemben - „nem arról van szó, hogy a gon-
doltakat, a mondottak értelmét [Gemeintes] megértsük, hanem ezen túlmenően 
arról, hogy azt még nyelvi megjelenésében is végbevigyük".197 Ha egy irodalmi 
műalkotásnál csak ez utóbbiról lenne szó, arról, hogy „a mondottak értelmét 
megértsük", s a nyelvi-érzéki, azaz a pregnáns értelemben vett esztétikai mozza-
nat közömbös volna, nem beszélhetnénk többé műalkotásról. A vers nem más, 
mint „olyan nyelv, amely nem csupán jelent valamit, hanem az, amit jelent".198 

Az irodalomhoz hasonlóan a filozófia is „nyelvhez kötött", és sajátos létét a 
nyelv közegében találja meg. A „filozófia és a költészet szomszédsága" mármost 
először is „szélsőséges ellenmozgás".199 „A filozófia nyelve állandóan meghaladja 
önmagát, túllép önmagán - a vers nyelve [...] meghaladhatatlan és egyedülál-
ló."200 Igaz tételei „minden egyes fogalmának állandó önmeghaladása"201 a filo-
zofálás számára nem pusztán véletlenszerű: éppenséggel a filozófia lényegét alkot-
ja. „Ezért valójában nem léteznek filozófiai szövegek abban az értelemben, 
melyben irodalmi szövegekről beszélünk"; „a filozófusoknak azért nincsenek szö-
vegeik, mert Pénelopé módjára szőttesüket minduntalan felfejtik, hogy az igazság hóná-
ba való hazatérésre újólag fölkészüljenek".202 A filozófia olyan, mint egy beszélge-
tés, amely „a másik válasza révén állandóan meghaladja magát";203 a filozófiai 
„gondolkodás nem más, mint a lélek ezen állandó beszélgetése önmagával".204 

A filozófiai szövegek „csak közbeszólások [Zwischenreden] a gondolkodás végtelen 
beszélgetésében",205 „felszólalások egy végtelenbe haladó dialógusban".206 

Ha a filozófia a fenti platóni jellemzésnek megfelelően a lélek önmagával foly-
tatott beszélgetése - s itt nem lesz haszontalan emlékeztetnünk arra, hogy egész 
nyelvfelfogását Gadamer a beszélgetés fogalma köré szervezi207 - , akkor új for-

IM „Unterwegs zur Schrift." (1983) GW 7, 258-269., idézet 267. (Kiemelés - F. M. I.) 
'«fi „Hermeneutik auf der Spur." (1994) GW 10, 148-174., idézet 173. 
197 GW 8, 246. 
19« GW 8, 248. (Kiemelés - F. M. I.) 
199 GW 8, 256. A költészet „volt a régi riválisa a filozófia saját igényének" („Von der Whhrheit des 
Wortes." GW 8, 45.). 
200 „Philosophie und Literatur." GW 8, 256. Vö. „Schreiben und Reden." (1983) GW 10, 354-355.; itt 
355. 
201 „Zur Phänomenologie von Ritual und Sprache." (1992) GW 8, 400-440., itt 430. 
202 GW 8, 430. (Kiemelés - F. M. I.) 
203 Uo. 
204 „Philosophie und Literatur." GW 8, 257. 
205 „Hermeneutik auf der Spur." GW 10, 173. 
200 „Philosophie und Literatur." GW 8, 256. 
207 Lásd GW 1, 372skk. = IM 257skk. 
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mában válik érthetővé, hogy a filozófia számára miért nem lehetséges az iroda-
lom értelmében vett „szöveg": tudniillik „a lélek önmagával folytatott gondolko-
dó beszédének folytatása" kedvéért.208 Ha lehetségesek volnának filozófiai szö-
vegek abban az értelemben, amilyenben irodalmi szövegekről beszélünk, akkor 
ez egyúttal a beszélgetés végét, a beszélgetés lezárulását jelentené (e ponton - ér-
demes lesz közbevetőleg megjegyezni - a valósághoz való mindenféle végérvé-
nyes metafizikai hozzáférés avagy bármiféle végleges, meghaladhatatlan, abszo-
lút filozófia lehetőségének olyannyira „szisztematikus" cáfolatát kapjuk, 
amennyire egyáltalán csak el lehet képzelni). Miként az értelem és szóhangzás 
tökéletesen összeforrott egységeként értett nyelvi műalkotás - másfelől - olyan 
teljesedést jelent, melyet alighanem nem lehet tovább „szőni", kiegészíteni és ja-
vítani. 

Elegendő lesz eddig a pontig követnünk Gadamer elemzéseit ahhoz, hogy 
megpróbáljunk ideiglenes mérleget vonni, s a József Attilával való párhuzam fe-
lé utat találni. Elsőként az a megjegyzés kínálkozik, hogy az összevetés - első 
pillantásra úgy tűnik föl - az irodalmat, illetve az irodalmi szöveget juttatja elő-
nyösebb helyzetbe. Hiszen - így Gadamer - olyan tökéletességet valósít meg, 
amilyen a filozófia számára elvileg elérhetetlen. Meggondolandó azonban, hogy 
ami előny az irodalom, az hátrány az irodalomtudomány számára! A filozófia gyöt-
relme hermeneutikai nézőpontból az elidegenedett értelem elevenné tételének, 
újraelsajátításának, Gadamer épp idézett szavaival: a szőttes újra és újra való fel-
fejtésének és újraszövésének kínja. Az irodalomtudomány, az irodalomtörténet 
gyötrelme: a nyelvi műalkotás meghaladhatatlan tökéletességét - a tovább már 
nem szőhető szőttest - magyarázni, megértetni hivatott beszéd szükségszerű tö-
kéletlenségének kínja; az, hogy beszéde (nem esetlegesen, de szükségképpen) le-
marad a műalkotás ama tökéletes és meghaladhatatlan beszéde mögött. A filozó-
fiában viszont egyként marad le mindegyik szöveg amögött, amit mondani 
kellene. A filozófiában éppen ezért nincsenek is szövegek - az irodalomban van-
nak, de nincs mit hozzájuk tenni, nincs mit mondani róluk, nem lehet tovább 
szőni őket. Azaz nincs beszéd, mely fölérne hozzájuk. A filozófus gyötrelme, hogy 
újra és újra nekirugaszkodik - nem elődei szövegeinek, hanem azokon keresztül -
e szövegek értelmének; szerencsés esetben azután ezt az értelmet új nyelvi alakban, 
új, a jelen horizontjába integrált (ám korántsem végleges) nyelvi ruhában újra 
hozzáférhetővé tudja tenni. Az irodalomtudós, irodalomtörténész fáradozásának 
célkeresztjében ezzel szemben - nem az irodalmi műalkotásnak, a szövegnek az 
értelme, vagy értelmének megfejtése, hanem - értelemnek és hangzásnak a mű-
alkotásban megvalósuló egysége áll. Az utóbbi magyarázata, már amikor nekifog 
feladatának, megbontja ezt az egységet. A kettős félresiklás, elfajulás a követ-
kezőben áll. Az irodalmivá váló filozófia puszta filológiává süllyed: a szöveg szö-
vegszerűségére való koncentrálás háttérbe tolja és feledésbe burkolja a szöveg 
értelmét. A szövegnek mint szövegnek a formája, sikeres (vagy sikertelen, de min-

20» GW 8, 257. (Kiemelés - F. M. I.) 
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denképp betű vagy szó szerinti) megformáltsága, szépsége kerül egyoldalúan 
a figyelem középpontjába - értelme eltűnik (avagy - az esetek többségében - a 
hátsó ajtón keresztül, dogmatikusan, azaz éppen nem szövegelemzés révén 
csempésződik be). A másik esetben a szöveg értelmének keresése háttérbe tolja 
és feledésbe burkolja a szöveg érzéki-esztétikai oldalát, s a műalkotást intellektua-
lisztikusan elméleti képződménnyé párolja - a műalkotás megszűnik műalkotás 
lenni. A megtalálni vélt értelem új nyelvi formában való megfogalmazása egyen-
rangúként vél a műalkotás mellé lépni - valójában azonban inkább a helyébe lép 
és kiszorítja. 

Vegyük röviden szemügyre, mi szól az adott meghatározások, jellemzések mel-
lett. Az irodalmi szöveg nyelviségének értelem és hangzás egységeként való meg-
határozását, kellőképpen indokolja az irodalmi műalkotás esztétikai megértésének 
törekvése. Hogy az érzéki oldal elhanyagolása a műalkotás esztétikai oldalát 
számolja föl, úgy gondolom, közvetlenül nyilvánvaló. Gadamer elemzéseiből 
azonban az is kitűnik, hogy az ellentétes törekvés - az érzéki oldalnak az értelem 
rovására való egyoldalú előtérbe helyezése - ugyancsak a műalkotás intellektuali-
zálásához vezet. Ez a fejlemény Gadamernek a strukturalista művészetelméletet 
illető kritikai megjegyzéseiből rekonstruálható. A hangzásnak, illetve az érzéki 
mozzanatnak a strukturalisták általi kitüntetettsége ugyanis nem annyira azt je-
lenti, hogy az értelem, a jelentés mozzanata itt kiküszöbölődne, mint inkább azt, 
hogy a kettő közötti összefüggés külsőlegessé, önkényessé válik, ezáltal eltávolo-
dik az élő beszéd jellegétől, túlintellektualizálja azt. Ugyanakkor elősegíti az ér-
zéki megjelenési forma mögött minduntalan valamely szubjektív jelentésadó aktus 
által (azaz külsőlegesen, mesterségesen) hozzárendelt értelmet kereső gyanakvás 
attitűdjének meggyökerezését. Az érzéki mozzanat kitüntetettsége paradox mó-
don épp leértékelődéséhez vezet, amennyiben önmaga csupán a nem-érzéki je-
lentés puszta, külsőleges (utalás-, illetve jelszerű) hordozójaként jön tekintetbe, 
specifikus (ilyen és nem más) éizéki (vizuális-akusztikus) megjelenése pedig 
éppenhogy másodlagossá válik: érzékisége úgyszólván függetlenedik, azaz „szel-
lemtelenedik" (eltávolodik, megfosztódik a szellemitől), s puszta utalásfunkciója 
marad csak meg. Az érzéki elem közömbössége folytán a jelek ily módon teljés-
séggel „szellemiek", „amennyiben jelnek tekintik, tehát mindentől elvonatkoz-
tatva, csak utaláslétükben veszik figyelembe őket".209 Erzékiségük ily módon épp-
annyira veszendőbe megy, mintha eleve másodlagosnak tekintettük volna őket. 

A filozófiai szöveg gadameri jellemzésének plauzibilitása mellett többféle 
meggondolás is szól. Ezek némelyike föllehető Crocénál is, s ezen a módon utat 
találhatunk egyúttal József Attila felé. Egyrészt az a - gyenge - történeti érv, mely 
szerint mindeddig nem sikerült megteremteni a végleges filozófiát, azaz esetünk-
ben: filozófiai szöveget. Ez egyelőre puszta tényszerű megállapítás, s így elvileg 
nem perdöntő - továbbra is lehetséges maradhat a végleges, abszolút filozófia 
létrehozásának célkitűzésével föllépni. Ám ha ezt a (korántsem konkluzív) tényt 

209 GW 1, 417. = IM 289. 
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kellőképpen komolyan vesszük, s megnézzük, nem található-e valamilyen elvi 
meggondolás, mely alátámasztására szolgál, akkor a hermeneutikai alapviszony-
ban: a nyelvi formába öntött és elidegenedett értelem feltámasztásának, újra és 
újra elevenné tételének, azaz a szőttes minduntalan való újraszövésének lezárha-
tatlanságában olyan megfontolásra találunk, amely az abszolút filozófia lehetet-
lenségének nem csupán plauzibilis magyarázatául szolgál, de egyúttal olyannyi-
ra erős magyarázatául, amely a vonatkozó célkitűzést úgyszólván hiú ábrándként 
képes felmutatni. 

A fő ok, ami miatt a filozófiában nem beszélhetünk az irodalom értelmében 
vett „szövegről" - s ami miatt minden korok filozófiái állandó nyelvínséggel küsz-
ködnek210 - abban rejlik, hogy a filozófiának nincs sajátlagos értelemben vett „nyelve". 
Ennek okát Gadamer meghatározott történeti elemzésben igyekszik elénk tárni. 
Ha a filozófia a fenti platóni jellemzésnek megfelelően a lélek önmagával foly-
tatott beszélgetése, akkor e beszélgetés - amint a Kratylosnak a nyelvfogalom 
történeti vázlatába illesztett gadameri elemzése megmutatja — Platónnál végső fo-
kon „néma" marad;211 „az »ész nyelve« nem külön, önmagáért való nyelv".212 A szavak-
kal való szofista visszaélés miatt Platónnak ugyanis a nyelvi helyességet a tárgyi 
igazságtól el kellett választania; eszerint szavak nélkül, tisztán önmagukból kell 
megismernünk a létezőt. „Azt, hogy a dialektika révén túl kell lépni a szavak (ono-
mata) birodalmán, természetesen nem úgy kell érteni", pontosítja Gadamer, 
„mintha valóban lenne szavak nélküli megismerés [wortfreies Erkennen], hanem 
csupán úgy, hogy nem a szó nyitja meg az utat az igazság felé, hanem fordítva: a 
szó »adekvátságát« csak a dolog ismeretében lehet megítélni".213 Ezzel a szavak 
már Platónnál elvesztik megismerési jelentőségüket, ismeretértéküket [Erkennt-
nisbedeutung].214 - Emlékezzünk vissza: a megismerési jelentőség, az ismeret-
érték veszendőbe menése volt épp az, amit Gadamer az újkori esztétikának (az 
esztétika autonómmá válásának) szemére vetett. A szavak e tökéletlenülése-deg-
radációja (s nem kevésbé a magáról erről a folyamatról számot adni hivatott 
„nyelv" tökéletleniilése-degradációja, hiszen a szavak degradációjáról hírt adó 
szó - ha nem akar saját „hírével" vagy „szavával" ellentétbe kerülni - önmaga is 
csak tökéletlen-degradált lehet) megszünteti annak a lehetőségét, hogy az irodal-
mi szöveg értelmében beszélhessünk filozófiai szövegről. A szavak ezen 
ismeretérték-vesztése teszi lehetővé másfelől a hermeneutika létrejöttét, ezáltal 
lépünk csak be a hermeneutika univerzumába, ebbe a - mint tudjuk - „idegen-
ség és ismerősség két szélsősége" között215 elhelyezkedő „köztes" térbe, mely „a 
hermeneutika igazi helye".216 „A hermeneutika szükséglete akkor keletkezik", 

210 Vö. GW2, 83., 507. 
an GW 1, 411. = IM 285. (Kiemelés-F. M. 1.) 
212 GW 1, 425. = IM 294. (Kiemelés - F. M. I.) 
213 GW 1, 411. = IM 285. 
211 GW 1, 413. = IM 286. 
215 IM 144. 
218 GW 1, 300. = IM 210. 
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idéztük fentebb Gadamert, „amikor megszűnt a magától értés";217 s ehhez a je-
len kontextusban azt tehetjük hozzá: amikor (egyúttal, ezzel összefüggésben) a 
szavak ismeretértéke elvesztette a maga nyilvánvalóságát, „amikor a gondolkodás 
[...] különválik a szavak saját lététől", amikor „a szó teljesen másodlagos viszony-
ba kerül a dologgal".218 Csak ekkortól fogva lesz nem csupán értelmes, de egyál-
talán lehetséges az értelmezői erőfeszítés - tudniillik az interpretáció fáradságos 
munkája az (elidegenedett) értelemnek a szavakon keresztül való megragadásá-
ra, s új nyelvi formában való felelevenítésére, elsajátítására. Miután a filozófiában 
nincsenek szövegek - ezért lehetséges csak a filozófia mint hermeneutika/219 

„A szó »adekvátságának« csak a dolog ismeretében való megítélhetősége" - mely 
tényállás itt negatívumként, valamely bukástörténet fontos állomásaként jelenik 
meg - : épp ez az, ami az előzetes (pre-ontológiai) megértésnek a kimondott (le-
írt) kijelentéshez-szóhoz képest játszott - mind Gadamer, mind Heidegger által 
osztott - elsődleges szerepét lehetővé teszi. - Mivel a platóni Kratylosban, írja 
Gadamer, „ad absurdum viszik, hogy a szó képmás, úgy látszik nem marad más 
hátra, mint elismerni: a szó jel. [...] ettől fogva a kép [eikón] fogalmát a nyelvre 
irányuló valamennyi reflexióban a jel (szémeion vagy szémainon) fogalmával he-
lyettesítik. Ez nem csupán terminológiai változás, hanem a nyelv mibenlétéről való 
gondolkodás döntő irányvétele, mely korszakot alkotott. Hogy a dolgok igazi létét »a 
szavak nélkül« kell kutatni, épp azt akarja jelenteni, hogy nem a szavak sajátos lé-
tében rejlik az igazsághoz való hozzáférés, [...] a gondolkodás [...] eloldódik a 
szavak sajátos lététől, [és] puszta jelnek tekinti őket [...]".220 Gadamer értelme-
zése - jegyezzük meg közbevetőleg - teljességgel hermeneutikai, saját helyzetre 
alkalmazott önmegértő jellegű, amennyiben - Heideggernek a platóni igazság-
fogalomról írott nevezetes tanulmányához hasonlóan - Platónt történeti jelennek 
tekinti, azaz egy jelenbeli problémára keresi vissza a választ a görög gondolkodás-

2U GW 1, 187. = IM 141. 
21« IM 289. 
219 Más kontextusban Gadamernél is megtalálható ez az összefüggés: „[...] a hermeneutikai történés 
[...] elvileg előfeltételezi az emberi egzisztencia végességét. [...] A hermeneutikai tapasztalat univer-
zalitása [...] elvileg hozzáférhetetlen volna egy végtelen szellem számára, amely mindent, ami érte-
lem, minden noétont önmagából bontakoztat ki, s önmaga teljes önszemléletében minden gondol-
hatót gondol. Az arisztotelészi isten (és a hegeli szellem) a »filozófiát«, a véges egzisztenciának ezt a 
mozgását maga mögött hagyta. Az istenek nem filozofálnak, mondja Platón." (GW 1, 489sk. = IM 
336.; a Platón utalást lásd Л lakoma. 204 a 1.) Lásd még GW 1, 480. = IM 330.: „Amikor a megértés 
nyelviségéből indulunk ki, [...] a nyelvi történés végességét húzzuk alá, melyben a megértés minden-
kor konkretizálódik. A nyelv, amelyen a dolgok beszélnek, nem a logos ousias; nem valamely végtelen 
intellektus önszemléletében teljesedik ki - hanem az a nyelv, amelyet a mi véges-történeti lényünk fog 
fel. Ez arra a nyelvre is érvényes, amelyen a hagyomány szövegei beszélnek [...]". Innen szemlélve már 
maga a nyelvre utaltság is a végesség indexe. Egy végtelen és tökéletes lény nem szorulna rá a herme-
neutikára, amelynek előfeltevése - mint másutt utaltam rá (lásd Hermeneutikai tanulmányok. /. 80sk.) -
valamely már mindig is előzetesen bekövetkezett értelem-elhomályosulás, értelemvesztés (ami egy tö-
kéletes lény fogalmával nem férne össze). Ezen értelem-elhomályosulás, értelemvesztés az, amiből az 
értelem keresésének, azaz a megértésnek a projektuma mindenekelőtt értelmesen fakadhat. Befeje-
zett avagy tökéletes megértés eszerint nem létezik: a megértés mindenkor csupán a hozzátartozó (és 
veszteségként érzékelt) nem-értéssel szemközt, reá vonatkoztatva az, ami. 
220 GW 1, 418. = IM 289. (Kiemelés - F. M. I.) 
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ban. Annak, hogy a filozófiának, illetve az észnek nincs sajátos nyelve, hogy ál-
landó nyelvínségben szenved, az az egyik fő oka, hogy a szavakat, a szavak igaz-
ságértékét a görög gondolkodás egy pontján meghatározott motívumokra való 
reakcióként leértékelték; ez az állapot azonban történeti jelen, mely ezáltal még 
nem szűnik meg. 

Egy további (a fentitől részben eltérő, részben ezt kiegészítő) okra az Augusti-
nus- és Aquinói Tamás-elemzés utal: az emberi szónak - az isteni szóval szem-
beni - „lényegszem tökéletlenségére", „befejezhetetlenségére".221 „Ebből a lé-
nyegszerű tökéletlenségből következik", írja Gadamer, „hogy ellentétben az isteni 
szóval, az emberi szó nem egyetlen, hanem szükségképpen sok szónak kell len-
nie". Ennek oka az, hogy „az emberi gondolkodás szava [...] nem tudja egészként 
tartalmazni a dolgot. A gondolkodás azt az utat jáija, hogy egyre újabb és újabb 
koncepciókhoz lép előre, miközben alapjában véve egyikben sem teljesedik 
be".222 Feltehető a kérdés: vajon nem itt kapjuk-e igencsak nyomós okát annak, 
hogy a jelzett tényállásnak egyáltalán ezzel a második okával dolgunk van? Hi-
szen - hallottuk - „az emberi gondolkodás szava [...] nem tudja egészként tartal-
mazni a dolgot". Nem ezért van-e az, hogy beszélünk egy első okról, egy máso-
dik (az elsőtől részben eltérő, részben azt kiegészítő) okról stb.? Lévén hogy nem 
tudjuk a tényállást kimerítően, egyszerre minden oldalról áttekinteni, megragad-
ni, kimondani? S hogy áttekintő képességének korlátozottsága folytán kell az em-
beri gondolkodásnak „azt az utat járfnia], hogy egyre újabb és újabb koncep-
ciókhoz lép előre [...]"? Annak, hogy „a voltaképpeni gondolkodó mozgás [...] 
során a szellemünk az egyik [gondolattól] a másikhoz siet, ide-oda fordul, ezt és 
ezt mérlegeli, s így [...] csupán keresi gondolatainak teljes kifejezését"?223 

Bárhogy legyen is, lépjünk előre egy harmadik (az előzőekkel összefüggő, azo-
kat részben kiegészítő) meggondoláshoz, s vegyük szemügyre a dolgot egy másik ol-
dalról (s az eddigi sok szóhoz tegyünk hozzá meg egy párat). A „szőttes felbontá-

221 GW 1, 429. = IM 297. E „lényegszerű tökéletlenség", „befejezhetetlenség" alól bizonyos értelem-
ben kivétel (egyetlen mértékadó kivétel) a művészi-költői szó tökéletessége. Talán nem véletlen, hogy 
a filozófiai tradícióban az isteni teremtés analógiáját - ha egyáltalán - a művészi teremtésben pillan-
tották meg. Visszautalhatunk itt Schelling idézett szavaira: „a művészet a filozófia egyetlen igazi és 
örök organonja és egyben dokumentuma, amely állandóan és újra meg újra tanúsítja azt, amit a filo-
zófia nem tud külső alakban bemutatni" (lásd a 153. jegyzetet). A Gadamer által jellemzett tényállás 
bizonyos előképét is láthatjuk továbbá Schellingnél, aki így ír az idézett helyet nem sokkal követően: 
„Az abszolút objektivitás semmi másban nincs meg, mint a művészetben. Azt mondhatjuk: ha 
megfosztjátok a művészetet az objektivitástól, megszűnik az lenni, ami, és filozófiává lesz; ha a filozó-
fiát objektivitással ruházzátok fel, megszűnik filozófia lenni és művészetté lesz." (SCHELLING: A transz-
cendentális idealizmus rendszere. 405.) „Objektivitás" annyit tesz itt Schellingnél, mint: megjelenés, kiil-
sővé-érzékivé válás. Amiről Schelling ír, az. megfelel többé-kevésbé annak, amit fentebb Gadamert 
értelmezve „kettős félresiklásnak" neveztem; tudniillik az irodalmivá váló filozófia és a filozófiává vá-
ló irodalom félresiklásának. Ebben az értelemben Schelling idézett szövege így olvasható: az abszolút 
kiilsővé-érzékivé válás semmi másban nincs meg, mint a művészetben. Ha ettől megfosztjuk, filozó-
fia lesz; megmarad az értelem - Schellingnél: az ideális vagy szubjektív mozzanat - , veszendőbe megy 
az érzéki (Schllingnél: objektív-reális) oldal. 

222 GW 1, 429. = IM 297. 
223 GW 1, 429. = IM 296. 
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sának" szükségességét annak a Gadamer hermeneutikájára teljességgel jellemző 
gondolatnak a segítségével is be lehet látni, mely szerint a tradíció által ránk 
hagyományozott filozófiai művek megértése (ez pedig annyit tesz: igazság-
igényük megértése, a dolognak avagy a dolog igazságának megértése, amelyről 
a szöveg szól, nem pedig a szerző lelkiállapotának vagy intenciójának megértése) 
az időbeli távolság áthidalását, a jelenre s önmagunkra való - már mindig is vég-
bemenő - alkalmazását,224 saját szituációnk számára való elsajátítását, sajáttá, az-
az önmagunkká tételét jelenti (a „minden megértés önmegértés" tétel mindezt 
összegzően fejezi ki, azt nevezetesen, hogy a megértetthez hozzátartozunk, ré-
szünket alkotja225). így épp az alkotó elsajátítás végett kell múlt korok bölcseleti 
szövegeinek „szőttesét" újra és újra fölbontanunk - nem azért, mintha nem tisz-
telnénk őket, hanem éppen azért, mert nagyon is tiszteljük őket - , abból a célból 
tudniillik, hogy a jelen megváltozott nyelviségével újra és újra birtokba vegyük, 
elsajátítsuk, magunkévá tegyük őket; „hogy az igazság hónába való hazatérésre 
újólag fölkészüljünk". Az „igazság hónába való hazatérés" pedig, úgy tűnik, tör-
ténetiségünk, a nyelv történetisége és végessége folytán,226 eleve csupán más 
nyelviség révén lehetséges. Itt űj oldalról válik beláthatóvá az, amiről fentebb ír-
tunk, hogy nevezetesen miért nem lehetséges valamilyen végleges filozófia, 
avagy miért „nem lehetséges valamilyen »magábanvalóan« helyes értelmezés".227 

Beláthatóvá válik - más szempontból - az is, hogy „az egyedül helyes bemutatás 
eszméjében egyáltalán van valami képtelenség",228 s így „problematikussá válik a 
»magábanvaló világ« fogalmának használata".229 

Új oldalról erősíti meg Gadamer maga is a filozófia nyelvínségére vonatkozó, a 
fő műben megfogalmazott tézisét egy 1981-ben íródott tanulmányban: „Minden-
fajta filozofálás közös előfeltevése, hogy a filozófiának mint olyannak nincs nyelve, 
mely megfelelő volna saját megbízatásához. A mondat formája, a prédikáció logi-
kai struktúrája [...] elkerülhetetlen ugyan [...]. Ám azt a félrevezető előfeltevést 
táplálja, mintha a filozófia tárgya adott és ismert volna, a világban megfigyelhető 
dolgok és folyamatok hasonlatosságára. A filozófia azonban kizárólag a fogalom 
közegében mozog [...]."23° Ennek a fogalomnak azonban, mint láttuk - s innen 
vehetünk irányt Platón nyomán a platonista-szellemfilozófiai-idealista tradíció fe-
lé, melynek Croce is késői leszármazottja, s akitől József Attila bizonyára ösztön-

224 Lásd GW 1, 401sk. = IM 27!).: „Egy szöveget megérteni már mindig is azt jelenti, hogy önma-
gunkra alkalmazzuk"; „a megértés: a mondottak olyan elsajátítása, hogy nekünk magunknak válnak 
sajátunkká". 
225 Vö. GW 1, 265. = IM 188. 
226 Hangsúlyosan támasztja ezt alá fentebb a 219. jegyzet második idézete: „Antikor a megértés nyel-
viségéből indulunk ki, [...] a nyelvi történés végességét húzzuk alá, melyben a megértés mindenkor 
konkretizálódik. A nyelv, amelyen a dolgok beszélnek [...], nem valamely végtelen intellektus önszem-
léletében teljesedik ki - hanem az a nyelv, amelyet a mi véges-történeti lényünk fog fel. Ez arra a 
nyelvre is érvényes, amelyen a hagyomány szövegei beszélnek [...]". (GW 1, 480. = IM 330.) 
227 GW 1, 401. = IM 278. 
228 GW 1, 125. = IM 99. 
229 GW 1, 451. = IM 311. 
230 „Philosophie und Literatur." GW 8, 237. (Kiemelés - F. M. I.) 
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zést meríthetett az alább idézendő megfontolásokhoz - , a fogalomnak nincs adek-
vát nyelvi alakja. Vagy ami ugyanaz: bármilyen nyelvi alakot magára öltbet. 

Az ész univerzalitását Gadamer is igényli; ennek árát, úgy tűnik, nyelvtelen-
ségével (sajátos, saját testére szabott nyelviségének hiányával) kell megfizetni. 
Míg az isteni szó egy és tökéletes, addig az emberi szó sok és tökéletlen, szétap-
rózott. Az emberi gondolkodás szétszórt, véges,231 tárgyát nem képes egy aktus-
sal átfogni, s ilyenformán kimondani sem, újból és újból neki kell rugaszkodnia, 
az újbóli erőfeszítések terméke pedig rendre új és új nyelvi forma lesz. „Disz-
kurzív értelmünk végességét" az jelzi, írja Gadamer, hogy „azt, amit tud, nem 
egyetlen gondolkodó pillanatban fogja át".232 Intellektusunk „tökéletlen, azaz 
nincs tökéletesen jelen abban, amit tud. Egyáltalán nem tudja valójában, mit is 
tud".233 Innen van az, hogy újra és újra nekigyürkőzik kimondani új és új alak-
ban azt, amit tud („mikor ezt és ezt tudom, mit is tudok igazán?"). A gondolkodás 
befejezetlen és befejezhetetlen, „egyre újabb szellemi folyamatokban halad túl 
önmagán",234 s „ebben áll a szellem igazi végtelensége".235 - Ezen fejtegetések 
során fölbukkan egy fontos kiegészítő megfontolás, mely a hermeneutikai nyelv-
felfogás középponti fogalmának hátterét világítja meg. „[...] az emberi szónak 
beszédjellege van", írja Gadamer, „tehát a szavak sokaságának az egyberendelése ré-
vénjuttatja kifejezésre egy gondolat egységét".23,> Miután a beszéd - mint utaltunk 
rá - a hermeneutikai nyelvfelfogás kiindulópontja és középponti szervező elve, 
itt azt látjuk, hogy a szó beszédjellege az emberi szó végességével, tökélet-
lenségével és (ami ebből folyik) sokaságával áll összefüggésben. E ponton kiderül: 
már a beszélgetésre utaltság is a tökéletlenség és a végesség jele. Az „isteni szó 
egységével" - hogy tudniillik „az isteni szó valóban csak egyetlen szó" - „az em-
beri szavak sokasága" áll szemben.237 Innen szemlélve érthető meg az, hogy „a 
szó egysége [az ember esetében] szavak sokaságában teríti szét, magyarázza ön-
magát [sich auslegt]".238 

Mielőtt tovább szaporítanánk a szót, s rátérnénk a József Attilával való párhu-
zamra, nem lesz haszontalan összegeznünk („összeszednünk") az irodalmi és a fi-
lozófiai szöveg viszonyának gadameri diszkusszióját illető rekonstrukciónk során 
fentebb („szétszórtan") mondottakat. Az alapvető belátás, úgy tűnik, a következő: 
az irodalmi műalkotás értelem (jelentés) és hangalak egyensúlyát, harmóniáját 
valósítja meg. A nyelvi forma az irodalmi műalkotás számára nem másodlagos 

231 Vö. GW 1, 429skk. = IM 297sk. Lásd különösen a következő megfogalmazást: „[...] az emberi szel-
lem tökéletlensége, hogy soha nincs teljesen önmagánál, hanem ennek vagy annak a gondolásában 
szóródik szét." 
232 GW 1, 426. = IM 295. 
233 GW 1, 429. = IM 297. 
234 GW 1, 430. = IM 297. 
2-й GW 1, 429sk. = IM 297. 
236 GW 1, 431. = IM 298. (Kiemelés - F. M. I.) 
237 GW 1, 430. = IM 298. Gadamer az isteni szó egységét az egyházban való megjelenésével össze-
függésben tovább differenciálja, s kimutatja történésjellegét; ebbe itt elemzési szempontunkból nem 
szükséges belebocsátkoznunk. 
23» GW 1, 431. = IM 298. 
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vagy külsőleges; nem helyettesíthető, nem pótolható semmi egyéb, más formá-
val, föltéve hogy a műalkotás esztétikai (érzéki) jellegét meg kívánjuk őrizni. 
A külső alak, melyben a műalkotás elénk lép, nem helyettesíthető semmilyen más 
alakkal. A filozófiai gondolkodás ezzel szemben sajátos „nyelvínségben" szenved, 
az adekvát nyelviség hiánya, sajátos „nyelvnélküliség" jellemzi. Ez a fentiek alap-
ján a következő pontokban összegezhető: 1. a lélek önmagával folytatott beszél-
getése Platónnál „néma" marad;239 2. „az »ész nyelve« nem külön, önmagáért va-
ló nyelv";240 3. „Mindenfajta filozofálás közös előfeltevése, hogy a filozófiának mint 
olyannak nincs nyelve [...]. A filozófia [...] kizárólag a fogalom közegében mozog 
[.. ,]."241 A filozófia - a hagyományos megfogalmazás szerint, melyet több kiemel-
kedő gondolkodó osztott242 - a fogalom elemében mozog: a fogalomnak azon-
ban nincs nyelve. Azaz nincs külön, saját testére szabott formája, alakja. Ez pedig 
a műalkotással szemben a filozófiát éppúgy jellemzi, mint a tudományos prózát, 
az értekezést általában. 

„A lényeges különbség tehát abban való" - olvasható József Attilánál, akinek 
e ponton immár minden további nélkül átadhatjuk a szót -, „hogy a fogalom bár 
szükségképpen alakban jelenik meg, de ugyanaz a fogalom nem szükségképpen kí-
vánja ugyanazt az alakot, alakja lehet bármi [...]. Ugyanazt a gondolatot »ki-ki el-
mondhatja saját szavaival«, és más úton is kifejezheti. Azaz elértünk ahhoz a [...] 
megállapításhoz, hogy »a fogalom általános« - leszögezhetjük, hogy a fogalom-
nak az alakja általános, ami szintén metafora,243 és azt jelenti, hogy általános alak 
nem lévén, a fogalomnak alakja nincs [értsd: egy adott, meghatározott nyelvi formá-
ja], és az alakban való fogalom nem tiszta fogalom, míg az ihlet [értsd: a műal-
kotás sajátos esztétikai jelenségformája] ragaszkodik alakjához, amelyben megje-

2S9 GW 1, 411. = IM 2 8 5 . 

240 GW 1, 425. = IM 294. 
241 „Philosophie und Literatur." GW 8, 237. (Kiemelés - F. M. I.) 
242 Vö. H E G E I . : A sültem fenomenológiája. Ford. Szemere Samu. Akadémiai Kiadó, Bp., 1961. 11.: „csak-
is a fogalom az. igazság egzisztenciájának eleme" (Phänomenologie des Geistes. Újra sajtó alá rendezte 
H.-F. WESSELS és H. CLAIRMONT. Meiner, Hamburg, 1 9 8 8 . 6.; kiemelés az. eredetiben); „a tudomány-
nak csak a fogalom saját élete által szabad szerveződnie" (i. m. 35.; id. német kiadás: 39.); „csak a fo-
galom hozhatja létre a tudás általánosságát"; „azt, ami által a tudomány egzisztál, a fogalom ön-
mozgásába helyezem"; „a tudományt a fogalom számára igényelem és ebben az б sajátos elemében 
fejtem ki" (i. ni. 4 5 . , id. német kiadás: 5 2 . ) . Lásd ugyancsak HEIDEGGER: AZ idő fogalma. 2 9 . : „ez a vizs-
gálódás [...] abból az [...] előfeltevésből táplálkozik, hogy a filozófia s a tudomány a fogalom elemé-
ben mozog". 
243 E ponton jól látható, hogy az esztétikai horizonton belül mozgó költő miképp marad f oglya a tu-
dományos fogalmiságot a nyelvhasználat hallgatólagos mércéjeként elfogadó szcientista szem-
léletnek, s kényszerül emiatt (épp egy költő!) a - vélt vagy valóságos - metaforahasználat miatt sza-
badkozni. Egy másik helyen pedig kifejezetten elmarasztalja a metaforahasználatot: „De hogy volna 
helyes a fogalomnak ez a meghatározása, amikor nem is meghatározás, hanem metafora!" - kiált fel 
méltatlankodva (JAÖM 111:233.; JATCSZ 99.). A hermeneutikai destrukció munkája ezzel szemben -
a szabadkozás vagy elmarasztalás helyett - inkább az esztétika és az irodalomtudomány alapfogalmai-
ra kérdez rá, olyan alapfogalmakra, mint metafora, költői kép stb. Utóbbi kettőről Heidegger példá-
ul 1934/35-ös Hölderlin előadásain a következőket mondja: „A költő által mondottak nem összeha-
sonlítás, mondjuk valamilyen »kép« vagy »metafora« [...]. »Költői hasonlat« - mily költőieden 
fogalom! [...] Mit is vetünk össze mivel? Egy természeti folyamatot egy szellemi élménnyel. Mit jelent 
itt a természet, és mit a szellem?" (C.A 39, 254sk.) 



266 Feliéi M. István 

lenik [...]".244 Egy másik helyen pedig ezt olvashatjuk: „A fogalom ugyanaz a fo-
galom a kínai filozófusnál, mint a magyarnál vagy az angolnál. Hiszen a fogal-
mat ki-ki elmondhatja a saját szavaival. A fogalom tehát mint szellemiség az 
egész emberiségé. [...] [A filozófia esetében] nem a szómegegyezés, hanem a fogal-
mi megegyezés a fontos, és ha az egyik nyelvben nincs külön szó arra a fogalomra, 
úgy körülírható ]...]."245 A másik oldalon ezzel szemben az a helyzet, hogy „a 
műalkotás mivolta az alak",246 a költészet pedig „nyelvben való, alakja a 
nyelv".247 Valamely költemény vagy annak ihlete ennélfogva nagyon is „ragaszko-
dik kiválasztott változtathatatlan alakjához".248 

A fentebb összefoglalt gadameri jellemzésbe József Attila imént idézett meg-
látásai nagy mértékben beilleszkednek, sőt - aligha túlzás állítani - szinte teljes 
egészében egybevágnak vele. A nyelviség, amely „egy értekezést és egy költe-
ményt"249 megkülönböztet egymástól, József Attila számára megfelelő kiinduló-
pontotjelent a műalkotás - általa ihletnek nevezett - sajátos alkatának föltárásá-
ra, hozzáférhetővé tételére. 

Hogy a nyelviség a műalkotás számára mennyire nem közömbös, kitűnik egy 
kapcsolódó meggondolásából is. Az értekezés tartalmát ki lehet mondani, írja 
József Attila, a kimondás pedig nem változtat rajta: „igazsága igazság marad ak-
kor is, ha egy mondatban vagy ha tizenöt mondatban mondom el".250 Az érteke-
zést ilyenformán kivonatolni is lehet, teszi hozzá, „ám a költeményt kivonatolván 
nemcsak hogy nem kapok ihletet, hanem azt egyenesen megölöm", szögezi le 
nyomatékkal.251 A műalkotás nyelvisége és a műalkotásról való beszéd nyelvisége 
(a tudományos beszéd, az értekezés nyelvisége) között megállapított ezen hiátus 
alkalmas alátámasztani azt a fentebbi következtetésünket, melyre Gadamer vo-
natkozó gondolatainak rekonstrukciója során jutottunk: ami előny az irodalom, 
az hátrány az irodalomtudomány számára. József Attila fenti - Gadamer vonat-
kozó nézeteivel nem csupán nagy mértékben egybevágó, de azokat új oldalról 
megvilágító, kiegészítő, gazdagító - megállapítása szerint, ami sikerül az érteke-
zés esetében, az sikertelen marad a költeménynél. „Most mondjuk ki mindegyik-
nek a tartalmát", kér rá bennünket József Attila: „az értekezésnél ez minden ne-
hézség nélkül sikerül [...]. De amilyen könnyen megtehettem ezt az értekezéssel, 
annyira lehetetlen megtenni a költeménnyel".252 

244 JAÖM 111:235.; JATCSZ 104. (Kiemelés - F. M. I.). Vö. JATCSZ 91.: „[...] fogalom, míg az ihlet 
ragaszkodik alakjához amelyben megjelenik, tehát önsziikségképpen veszi magára." 
245 JAÖM 111:246.; JATCSZ 132. (Kiemelés - F. M. I.) 
246 JAÖM 111:248.; JATCSZ 29. 
247 JAÖM 111:246.; JATCSZ 131. 
24« JAÖM 111:247.; JATCSZ 133sk. Nem közömbös, de itt csak egy utalás erejéig említhető, hogy 
József Attila a nemzet fogalmát az ihlettel, pontosabban a „közös ihlettel" törekszik leírni. Eszerint a 
nemzet összetartó ereje a nyelv, közelebbről a költői nyelv, melynek értelmében „ugyanazt a nyelvet 
beszélők közös szellemiséggel rendelkeznek" (JAÖM 111:246.; JATCSZ 132.). 
249 JAÖM 111:232.; JATCSZ 99. 
250 J A Ö M 111:235.; JATCSZ 104. 
251 Uo . 
252 Uo. 
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Ebből viszont az következik - noha nincs egyértelműen „kimondva" - , hogy a 
költemény tartalmát egyszerűen nem lehet kimondani! Gadamer fenti meggon-
dolásainak fényében ez immár aligha csodálható. A költemény tartalmát nyilván 
azért nem lehet kimondani, mert a „tartalom" oly mértékben nőtt össze a nyel-
viséggel, az alakkal, hogy elválaszthatatlan tőle. Ha sikerülne e tartalmat valaha 
is „kimondanunk" - e kimondás értelemszerűen csak más, új nyelviség segítségé-
vel történhetne - , akkor a műalkotást éppen saját azonosságától, vagyis esztétikai 
jellegétől fosztanánk meg. Az a költői műalkotás, amelynek cserélhető, változtat-
ható a nyelvi öltözete, nem műalkotás többé. Althoz, hogy valamit új, más for-
mában tudjunk kimondani, az szükséges, hogy ne létezzék tökéletes kimondás. 
Az értekezés nyelvisége éppen ezért változhat; ugyanazt a tartalmat nagyon is 
lehetséges más-más formában kimondani. Ami annyit tesz: nem lehet végleges, 
tökéletes formában kimondani. Az egyik, többé-kevésbé tökéletlen formát föl le-
het váltani, ki lehet egészíteni egy másikkal. Mondhatom azt: „innen szemlélve", 
„ebből a szempontból", „új oldalról véve szemügyre a dolgot", „más szóval" stb. 
- a gondolatot semmiképpen sem tudom adekvát formában kimondani, mivel-
hogy az észnek nincs külön nyelve; az emberi szó továbbá - szemben az isteni 
szóval - szétaprózott, szétszórt, „lényegszerűen tökéletlen", „befejezhetetlen", 
„nem egyetlen, hanem szükségképpen sok szó", mely „nem tudja egészként 
tartalmazni a dolgot", így hát innen tekintve is egyre újabb és újabb oldalról kell 
szemügyre vennie, más szóval kell megközelítenie és hatalmába kerítenie, „újabb 
és újabb koncepciókhoz lépve előre, miközben alapjában véve egyikben sem 
teljesedik be". Az egyik tökéletlenség fölváltható egy másikkal - a tökéletesség 
(mely ugyanakkor mindig egyedi) helyettesíthetetlen. A költeményt nem lehet 
„más szavakkal" elmondani, a benne kifejezésre jutó dolgot „más oldalról szem-
ügyre venni", avagy éppenséggel a mondottakat az értekező próza efféle tipikus 
fordulataival pontosítani: „ez pedig azt jelenti, hogy", „ami annyit tesz, mint".253 

A szó itt nem jele a dolognak: a nyelvi műalkotásban szó és dolog tökéletes egy-
ségbe forrott össze. A szó közvetlenül maga a dolog; ha megváltozik a szó, meg-
változik a dolog.254 

Érdemes lesz József Attilának a „kivonatolásra" vonatkozó megjegyzésénél 
megállnunk még egy pillanatra. Nagyon hasonló ez ahhoz, amit Gadamer ír „a 

263 Ez félreérthető, és „pontosításra szorul". Ha valaki most előállna azzal, hogy fölmutat egy költe-
ményt, melyben a fenti kifejezésék némelyike („ez pedig azt jelenti, hogy", „ami annyit tesz, mint", 
„pontosabban szólva" stb.) előfordul, akkor ez cáfolatnak tűnhet. Kérdés azonban, hogy ugyanaz a 
nyelviség - „ez pedig azt jelenti, hogy", „ami annyit tesz, mint" - a költeményben ugyanúgy szerepel-e 
(ugyanazt jelenti-e), mint az értekező prózában, s nem megy át valamely metamorfózison, azaz nem 
jelent-e gyökeresen mást. Végül is nem a szószerintiség a döntő. A költemény szavai és az értekezés 
szavai, kifejezései ugyanabból a nyelvből vétetnek. Az értekezésben egy olyan fordulat, mint: „ami 
annyit tesz, mint" más szóval próbál egy gondolatot kifejezni, e fordulat egy költeményben lehet 
ugyanakkor valamely értelem és hangzás egységét kifejező nyelvi történés hordozója. 
254 Lásd ezzel kapcsolatban Szó és jel.. A strukturalista-szemiotikai nyelvfelfogás hermeneutikai nézőpontból cí-
mű dolgozatomat (Világosság 2 0 0 1 / 4 - 5 . 1 1 0 - 1 2 4 . ) , továbbá a hermeneutikai nyelvfelfogásról álta-
lában „Szó, beszélgetés, dolog: A gadameri hermeneutika nyelvfelfogása" című tanulmányomat (In 
FEHÉR M . István: Hermeneutikai tanulmányok. / . L Harmattan, Bp., 2 0 0 1 . ) . 
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mondottak [afféle] írásos rögzítéséről", mely nem igazi értelemben vett szöveg, 
„így például", írja, „minden privát feljegyzés, jegyzet, az elhangzott dolgok le-
jegyzése pusztán az emlékezet támaszául szolgál. Világos, hogy az írásos feljegy-
zés csak a friss emlékezethez visszakapcsolva válik elevenné. Az ilyen szöveg nem 
önmagát mondja ki, ezért, ha önállóan kinyomtatnák, nem lenne olyan valami, 
ami »mond« valamit".255 A kivonatolás mármost hasonlóképpen szolgál az emlé-
kezet támaszául, mint a privát feljegyzés. Egyetemi évekből származó, sokunk ál-
tal ismert tapasztalat, hogy előadásjegyzetek, kivonatok önmagukban nemigen 
állnak meg; többnyire annak a hasznára vannak, aki lejegyezte őket. Furcsa, de 
ismert tény, hogy a távollevőknek előbb még el kell magyarázni e jegyzeteket -
úgyszólván meg kell ismételni, újra le kell játszani az előadást - , ahhoz, hogy iga-
zán használni tudják őket. Sőt, a kivonatokat többnyire önmagunknak is el kell 
ismételnünk, kibővítve föl kell elevenítenünk, különben egy idő után nem fogjuk 
érteni őket. Ha ez a feltétel fennáll, akkor viszont a kivonat képes a mondottakat 
a maga módján megőrizni, tartalmukat visszaadni. A költemény valóságát, az 
„ihletet" ezzel szemben a kivonat, mint József Attila hangsúllyal utalt rá, nem-
hogy nem képes visszaadni, de egyenesen „megöli". 

A kivonat nyilvánvalóan egyfajta tömörítés, a német nyelvben pedig a költészet 
(Dichtung) tömörítést, sűrítést (Dichten) jelent, vele áll összefüggésben - a vers 
(Gedicht) valami tömörített dolog (Gedichtetes) - : hát akkor a kivonat, mint 
tömörítés, lehetne itt ellenvetésként fölhozni, miért ne lehetne érvényes egy költe-
ményre, miért ne lehetne azt ily módon „tömörítve kivonatolni"? A válasz, azt hi-
szem, így hangozhat: a költészet sűrítés-, tömörítésjellege bizonnyal megvilágító s 
helytálló észrevétel, s ezt csöppet sem kell föladnunk. Ám a tömörítés közelebbi 
szemügyrevételkor már a költemény nyelvvé válásakor megtörtént. Akkor, amikor 
a költemény szóvá lett, nyelvi formát öltött. Egy költeményt azért nem lehet tömö-
ríteni, sűríteni, azaz kivonatolni, mert a tömörítés - ha valódi műalkotásról van szó 
- már mindig is megtörtént, éspedig abban a pillanatban, amikor a műalkotás lét-
rejött. Értelem és hangzás egybeforrása, összeolvadása - amiről már többször esett 
szó - : épp ebben áll az eredeti tömörítés-sűrítés. Abban, hogy a műalkotás minden 
elemében e kettő: értelem s hangzás teljes egészében áthatja egymást. 

Ha a mondottakat „egy másik oldalról vesszük szemügyre" - ez ugyebár tudo-
mányos próza esetén elkerülhetetlen, ugyanakkor kívánatos is - , akkor fenti meg-
fogalmazásunk: „ami előny az irodalom, az hátrány az irodalomtudomány számá-
ra", a fonákjáról így hangozhat: ami egy bizonyos beállításban hátrány, az más 
szempontból előny (ha minden előnynek van hátránya, akkor fordítva: minden 
hátránynak van előnye is). Szemben az irodalmi műalkotással, olvashattuk 
Gadamernél, „a filozófia nyelve állandóan meghaladja önmagát, túllép önma-
gán", s jószerével ez a tudományos próza sajátossága általában. Egy tudományos 
szöveg ebben az értelemben sohasem befejezett, mindig javítható, s ezt a tényt 
- mely persze számos alkotói gyötrelem forrása - , mint gondolataink nyelvi meg-

255 GW8, 41. 
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formálásával, szavakba öntésével bajlódó kutatóknak gyakorta van módunk ta-
pasztalni. Ebben az összefüggésben a tudományos alkotás saját nyelvének hiánya 
avagy nyelvi tökéletlensége - lezáratlansága, befejezetlensége - egyenesen annak 
lehetőségfeltételeként nyilvánul meg, ami a filozófia esetében a dialógus lezárha-
tatlanságaként, a szőttes újraszövésének szükségességeként mutatkozott meg szá-
munkra. Ezt az előnyt fentebb Gadamerrel szólva „a lélek önmagával folytatott 
gondolkodó beszédének folytatásaként" jellemeztük. Hogy „az »ész nyelve« nem 
külön, önmagáért való nyelv", hogy „a filozófiának mint olyannak nincs nyelve, 
mely megfelelő volna saját megbízatásához": ezen negatívum pozitív, azaz elő-
nyös oldala az, hogy bármely nyelven képes megszólalni. Mint József Attilánál ol-
vashattuk - akinek a szavaival ilyenformán a gadameri szőttest immár minden 
kényszeredettség nélkül szőhetjük tovább - „a fogalom bár szükségképpen alak-
banjelenik meg, de ugyanaz a fogalom nem szükségképpen kívánja ugyanazt az 
alakot, alakja lehet bármi". Ha a fogalomnak - fogalmaztunk fentebb Gadamert 
kommentálva - nincs adekvát nyelvi alakja, akkor - ami ugyanaz, vagy ennek má-
sik oldala - bármilyen nyelvi alakot magára ölthet. József Attila pedig most azt 
mondja: „A fogalom ugyanaz a fogalom a kínai filozófusnál, mint a magyarnál 
vagy az angolnál. Hiszen a fogalmat ki-ki elmondhatja a saját szavaival." 

„[...] elmondhatja a saját szavaival": ezzel a fordulattal találkozhattunk már 
egy másik fenti idézetben is, ahol József Attila így fogalmazott: „Ugyanazt a gon-
dolatot »ki-ki elmondhatja saját szavaival« [...]." Míg valamely költemény vagy 
annak ihlete, mint utalt rá, „ragaszkodik kiválasztott változtathatatlan alakjához", 
addig a gondolat nem ragaszkodik a szóhoz. Nem lesz haszontalan, ha most ezt 
a megállapítást vesszük nagyító alá, vesszük némileg szemügyre. 

Először is állapítsuk meg, hogy ugyanazon gondolatnak és az azt kifejező sza-
vak egyéni sokféleségének állítása teljes mértékben egybevág Gadamer tézisével, 
mely szerint az észnek, illetve a filozófiának nincs külön, testére szabott nyelve. 
József Attila megfogalmazása azonban ezen túlmenően éppen hermeneutikai 
szempontból különösen jól aknázható ki. „Ugyanazt a gondolatot »ki-ki elmond-
hatja saját szavaival«", írja, s azt hiszem, alapunk van arra, hogy a megengedő fo-
galmazásmódot kissé fölerősítve így fogalmazzunk: „Ugyanazt a gondolatot 
»kinek-kinek saját szavaival kell elmondania« [...]." Hiszen történeti-véges létünk 
épp értelmezésre, a hagyomány elsajátítására - s ez annyit tesz: újra és újra való 
elsajátítására - utaltságot jelent. Az elsajátítás, az átvétel csak akkor lesz alkotó 
elsajátítás, akkor teszi az átadottat valóban a sajátunkká, a hagyomány csak akkor 
lesz a „miénk", ha a tanultakat, a hagyomány szavát - a „horizontösszeolvadás" 
gadameri fogalmának értelmében - „saját szavainkkal" adjuk vissza. 

Érdemes itt arra gondolnunk, hogy mint kutatók, akik alkalmasint oktatók is 
vagyunk, ennek keretében pedig gyakorta vizsgáztatunk, egy vizsgázó teljesítmé-
nyével nemigen vagyunk megelégedve, ha csak úgy egyszerűen „fölmondja szó 
szerint" a megtanult anyagot. A vizsgáztató hajlik arra, hogy - abban az esetben, 
ha az anyag önálló feldolgozást, elsajátítást, megértést igényel, azaz nem pusztán 
tények, dátumok és adatok „betanulásáról" kell számot adni - azzal a felszólítás-
sal forduljon a vizsgázó hallgatóhoz: próbálja a tanultakat „saját szavaival" el-
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mondani! A sikeres tanulásról, a tanult anyag megértéséről nem utolsósorban ép-
pen az tanúskodik, hogy a vizsgázó képes „saját szavaival" elmondani. Az persze, 
hogy csupán „saját szavaival" mondja el - tegyük hozzá pontosításként — még nem 
föltétlenül elegendő. Meg kell még győznie bennünket arról: érti is azt, amit „sa-
ját szavaival" elmond, azaz értelmesen, meggyőzően kell elmondania. Aligha 
mellékes további követelmény, hogy azt a benyomást is kell keltenie: amit a „sa-
ját szavaival" - értelmesen, összefüggően - elmond, ugyanaz a dolog, amiről szó 
van, nem valami más. A „saját szavak" tehát nem föltétlenül jelentenek előnyt: 
szükséges, de nem elégséges feltételt alkotnak. A „saját szavak" pusztán és egye-
dül még nem alkalmasak meggyőzni a tanultak elsajátításáról. Ám ha szó szerint 
elismétli, azaz fölmondja azt, amit olvasott, tanult (és saját szavait sehol sem szö-
vi bele beszédébe), akkor az bizonyára - éspedig feltétlenül - hátrány. A „saját 
szavak" hiánya a tantdtak elsajátításának hiányáról tanúskodik. Hegel e tényállást 
a fonákjáról fogalmazta meg: „Ismeretes, hogy egy szöveget csak akkor tudunk 
igazán könyv nélkül, ha nem fűzünk értelmet a szavakhoz."256 Eszerint ha az a 
célunk, hogy szó szerint tanuljunk meg egy szöveget, vigyáznunk kell arra, hogy 
ne értsük, mert különben nem tudnánk szó szerint fölmondani - még véletlenül 
saját szavainkat kevernénk bele! Ezzel összefüggésben kiegészítésként hivatkoz-
hatunk továbbá még a tanári praxis azon ismert részére is, hogy ugyanannak az 
„anyagnak a leadása", ugyanazon órák ismétlése sohasem pontosan ugyanabban 
a formában, ugyanazokkal a szavakkal megy végbe. A tanár maga is próbára te-
szi magát azáltal, hogy ugyanazt - más-más alkalommal, más-más hallgatóság 
előtt - másképp, más szavakkal adja elő. 

„Ugyanazt a gondolatot »ki-ki elmondhatja saját szavaival«", írta József Attila, 
s most azt mondhatjuk: az illető gondolatot - föltéve, hogy érti - kinek-kinek bi-
zonyos értelemben éppenhogy „saját szavaival" kell elmondania - új, más nyelvi-
séggel kell birtokba vennie. Ezzel a gondolat ugyanakkor (eltérően a műalkotás-
tól) önmagát, önazonosságát nem veszíti el: „[...] a fogalom ugyanaz a fogalom 
marad akkor is", írja József Attila, „ha valósága [értsd: alakja, nyelvi formája -
F. M. I.] megváltozik".257 A gondolat ezáltal képes bizonyos értelemben univerzá-
lis lenni: „a fogalom bár szükségképpen alakban jelenik meg, de ugyanaz a foga-
lom nem szükségképpen kívánja ugyanazt az alakot".258 A fogalom ebben az érte-
lemben „általános", ami „azt jelenti, hogy általános alak nem lévén, a fogalomnak 
alakja" - saját tulajdon nyelvi formája - „nincs".259 Ugyanezt a tényállást írja le sa-
ját szavaival Gadamer, amikor arról beszél, hogy a filozófiának nincs sajátlagos ér-
telemben vett „nyelve": „az »ész nyelve« nem külön, önmagáért való nyelv";260 „a 
filozófiának mint olyannak nincs nyelve [...]. A filozófia [...] kizárólag a fogalom 

256 ( , VV. F. H E G E L : A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. III. A szellem filozófiája. 463. §. 
Ford. SZEMERE Samu. Akadémiai Kiadó, Bp., 1981. 273. 
'«7 | A Ö M 111:235.; [ A T C S Z 104. 
25« Uo. 
259 Uo. Vö. JATCSZ 91. 
2№ GW 1, 425. = IM 294. 
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közegében mozog [...]".261 - Ugyanezt a tényállást írja le saját szavaival Gadamer, 
mondottuk, de az eddigiek ismeretében (s az épp fölhozott idézetek fényében) be-
látható, hogy így is fogalmazhatunk: a Gadamer által jellemzett tényállást írja le 
saját szavaival József Attila. A filozófust a hermeneutikai tradíció, a Platón- és 
Augustinus-elemzések, míg a költőt saját költői praxisa és a kortársi neoidealista 
filozófia tanulmányozása vezeti gondolatai szavakba foglalásában. 

5.1. Cr осе, József Attila, Gadamer 

„A filozófiának mint olyannak nincs nyelve [...]. A filozófia [...] a fogalom köze-
gében mozog [•••]", idéztük Gadamert, s bocsátottuk előre korábban, hogy ez a 
belátás a platonista-hegeliánus tradíció horizontjában helyezkedik el, melynek a 
neohegeliánus Croce is leszármazottja, s akitől József Attila ösztönzéseket merít-
hetett idézett megfontolásaihoz. Nem lesz haszontalan, ha e tézis alátámasztásá-
ra most Crocéhoz nyúlunk vissza, mindenekelőtt a József Attila által ismert 
Esztétikajához, s megpróbáljuk néhány idézet erejéig röviden igazolni. 

„A fogalom, az univerzális önmagában [...] kifejezhetetlen", olvasható Croce 
Esztétikájában. „Semmilyen szó nem ér fel hozzá". „A fogalomhoz képest a kife-
jezés puszta jel vagy jelzés",262 hangzik a fontos kiegészítés, amely - hogy kom-
mentárunkban innen induljunk ki - a maga módján igazolja Gadamer későbbi 
aggályát a nyelvfogalom bukását és az instrumentalista nyelvfelfogásnak az euró-
pai gondolkodásban való túlsúlyra jutását illetően: ha szó és dolog egysége meg-
bomlik - márpedig valami efféléről tanúskodik Gadamer szemében a platóni 
Kratylos - akkor a szó a dolognak immár nem szervesen hozzátartozó, tőle 
elválaszthatatlan része, hanem csupán hozzá képest külsőleges, tetszőlegesen fel-
cserélhető s ilyenformán illékony jele marad. Az idézet kezdő része, az, hogy a fo-
galom Croce szerint kifejezhetetlen, hogy „semmilyen szó nem ér fel hozzá", 
ugyanabba az irányba mutat, mint Gadamernek a fogalom közegében mozgó fi-
lozófia nyelvínségére, nyelvtelenségére vonatkozó tétele, vagy mint József Attila 
megállapítása, mely szerint „a fogalomnak alakja nincs". Hogy József Attila 
Crocéból meríthetett ösztönzést, azt ugyanennek a megállapításnak egy másik 
helyen csekély stilisztikai különbséggel megfogalmazott formája mutatja; „a fo-
galomnak alakja nincs" tétel itt így hangzik: „alakja a tiszta fogalomnak nincs".263 

A csekély stilisztikai eltérés számunkra e ponton mindazonáltal nem jelentőség 
híján való, mivel a „tiszta fogalom" terminus Crocéra utal - akinek a számára a 
logika éppen nem más, mint „a tiszta fogalom tana" - , s plauzibilissé teszi ilyen-
formán a feltevést, hogy e megállapítás megfogalmazásakor József Attila Croce 
tanait tarthatta szem előtt. 

261 „Philosophie und Literatur." GW 8, 237. 
262 Benedetto C R O C E : Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. 4 8 . : „ I I concetto, l'uni-
versale, ё in sé, astrattamente considerato, inesprimibile. Nessuna parola gli é propria." „Rispetto al 
concetto, l'espressione ё semplice segno о indizio." 
263 J A Ö M I I L 2 4 4 . ; J A T C S Z 1 2 3 . 
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„A fogalom, az univerzális önmagában [...] kifejezhetetlen", olvashattuk Croce 
Esztétájában, s az univerzálist szem előtt tartó Logika ehhez a következőt fűzi 
hozzá: „a megismerés világa a képzetek világa, s ha a fogalom nem rejlene a kép-
zetekben magukban, akkor nem lenne sehol [...]. Transzcendenciája ily módon 
immanencia".264 Utóbbi tétel arra utal, hogy a fogalom a képzetekhez képest 
transzcendens ugyan, azaz egyikben sem merül ki teljesen, ugyanakkor bennük 
mégis immanens. Ha a fogalom valahol van, akkor csakis a képzetekben! „[...] ha 
a fogalom nem rejlene a képzetekben magukban, akkor nem lenne sehol; egy 
másik világban lenne, amelyet nem lehet elgondolni, s ezért nincs is."265 Saját 
problémánkra alkalmazva ez annyit tesz, hogy a fogalom szavakban ölt testet, 
miközben hozzájuk képest transzcendens marad, azaz egyikükben sem merül ki. 

Croce ezen fejtegetései során találkozunk egy olyan megfontolással is, amely a 
filozófiai szöveg, illetve az értekezés Gadamer és József Attila által osztott közös ál-
láspontjához nagy mértékben hasonló belátást fogalmaz meg, s ezért nem lesz ha-
szontalan kitérni rá. „Egy filozófiai állítást, úgy tűnik, csak akkor birtokolunk iga-
zán, ha egyszer lefordítottuk - mint mondani szokás - saját nyelvünkre", írja Croce. 
„[...] Ezért semmilyen [filozófiai] könyv nem elégít ki igazán [...]".266 Amiről itt 
szó van, nem más, mint annak más szavakkal való kifejezése, hogy a megértés-ér-
telmezés során csak akkor sajátítjuk el a múltból hozzánk eljutott hagyomány vagy 
szöveg értelmét, ha azt az ismerősség és idegenség közötti hermeneutikai térben 
új nyelviséggel keltjük életre; mint Croce fogalmaz, „saját nyelvünkre lefordítjuk", 
vagy ahogy József Attila írta: „saját szavainkkal" fejezzük ki. Fontos kiegészítő be-
látás az, hogy ilyen körülmények közepette - szemben az önmagában zárt és tö-
kéletes műalkotással, melyen nem lehet semmit sem változtatni - egy filozófiai mű 
„sohasem elégít ki" - tudniillik azért, mert nyelvisége nem eredeti, a dologgal 
nem forrott egységbe. Nem elégít ki mindaddig, amíg nem találtuk meg azt a mó-
dot, hogy a leírt gondolatokat „saját szavainkkal" fejezzük ki. Míg egy műalkotás 
esetében ezzel szemben nem csupán nincs szükség arra, hogy saját szavainkkal 
keltsük életre, de ilyesmi egyáltalán szóba sem jöhet. 

Croce kapcsolódó megfontolásait érdemes még egy kicsit tovább követnünk. 
A vázolt tényállással magyarázható ugyanis az a fentebb már más összefüggésben 
érintett tény, hogy „egy filozófiai állítás szerzője maga mindig elégedetlen, s úgy 
érzi, beszéde vagy írása épp csak egy pillanatra kielégítő, s nyomban azután 
többé-kevésbé elégtelennek mutatkozik".267 Ez gadameri terminusokban fogal-
mazva annyit tesz, hogy a szövegben objektiválódott értelem elidegenedése már 
szerzője számára megkezdődik, s innen az újabb és újabb nyelvi megfogal-
mazások és újrafogalmazások szükségességének föntebb már említett gyötrelme, 
kínja. „Ahhoz, hogy filozófiai elégedettséget érezzen", folytatja Croce, „a szerző-

2 6 4 C R O C K : Iiigica come scienza del concetto puro. Laterza, Bari, 1 9 7 1 . ( 1 . kiadás: 1 9 0 5 ) 2 8 . 

265 Uo. 
266 I. m. 187.: „[...] una proposizione filosofica non ci pare di possederla se non quando l'abbiamo 
tradotta, come si dice, net nostro linguaggio [...]. Perciö nessun libro [fdosofico] ci contenta mai del tutto 
[...]" (kiemelések az eredetiben). 
267 I. m. 188. 
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nek mozdulatlanná kell merevednie a formulában, s a az olvasónak hasonlókép-
pen a formulával kell megelégednie". - „Formula" itt nyilvánvalóan az értelem 
nélküli puszta nyelvi burkot jelenti, a merő szószerintiséget, s ez volna a félre-
siklás-elfajulás amaz esete, melyről fentebb az irodalmivá váló filozófia megneve-
zéssel próbáltam számot adni: a szöveg szövegszerűségére való koncentrálás hát-
térbe tolja és feledésbe burkolja a szöveg értelmét - azt az értelmet, amely 
szükségképpen csak új, más szavakkal kelthető életre. Egy halott formula ismé-
telgetése persze - ne feledjük - nem éppen ugyanaz, mint egy költemény újra és 
újra (értelemszerűen: azonos szószerintiséggel) történő felmondása, elszavalá-
sa.268 Amit éppen ezért inkább „végbevitelnek" kell neveznünk. Míg egy filozófiai 
gondolatsor „végbevitele", „újonnan való lejátszása" nemigen tűri a szószerinti-
séget. - „Aki viszont nem akar mozdulatlanná merevedni", folytatja az érvelést 
Croce, „annak azzal kell vigasztalódnia, [...] hogy a filozófia végtelen. A filozófia 
végtelensége" azonban nem más, teszi hozzá - s itt egy szó szerinti gadameri for-
mulába ütközünk - mint „állandó önmeghaladása".269 Ez és nem más a jelentése, 
folytatja, „a filozófia nevezetes örökkévalóságának". Ez az örökkévaló filozófia 
ugyanakkor mégiscsak „reális dologként csupán történetileg meghatározott állí-
tásokban található".270 Az örökkévaló filozófiának Crocénál sincs neki megfelelő, 
adekvát „nyelve". Örökkévalósága, végtelensége állandó önmeghaladásában rej-
lik. Ez utóbbit Gadamer pedig beszélgetésként határozza meg. 

A hermeneutikai beszélgetés, a filozófia mint beszélgetés tehát - Gadamertöl 
tudjuk - nem zárható le, a végtelenbe tart, így anélkül, hogy a crocei párhuzam 
boncolgatását kimerítettük volna, elégedjünk meg még egy jellemző gondolat 
idézésével. Az, hogy a filozófia állandóan meghaladja önmagát, ez magyarázza a 
crocei perspektíva horizontján belül filozófia és filozófiai kritika szoros összefüg-
gését, azt, hogy - mint Croce fogalmaz - „filozófia és a filozófia kritikája ugyan-
az a dolog". A filozófusok egymást bírálva, egymás fogalmait korrigálva fejtik ki 
gondolataikat. A filozófiában filozófia és filozófiatörténet, alkotó filozófia és filo-
zófiai kritika ily módon szorosan összefügg - fogalmaztam ezzel összefüggésben 
egy korábbi írásomban271 - , s most azt láthatjuk, hogy innen kiindulva új lehe-
tőség nyílik filozófia és irodalom elhatárolására. A filozófiában, írja ugyanis 
Croce, „a kritikai vagy negatív aspektus elválaszthatatlan a pozitívtól, s ezért min-
den filozófia mindig polémikus". Majd következik a jelentőségteljes kiegészítés: 

268 д nyelvi műalkotás szerzőjének ebben a tekintetben éppen hogy „mozdulatlanná kell merevednie 
a formulában". 
2 6 9 CROCE: i. m. 188sk. („continuo superarsi" - kiemelés az eredetiben.) Gadamer pontosabban a filo-
zófia igaz. tételei „minden egyes fogalmának állandó önmeghaladásáról" beszélt („Philosophie kennt 
keine wahren Sätze, die man nur zu verteidigen hat und die man als die stärkeren zu erweisen sucht. 
Philosophieren ist vielmehr eine beständige Selbstüberholung aller ihrer Begriffe"-, lásd GAÜAMER: „Zur 
Phänomenologie von Ritual und Sprache." GW 8, 430.; kiemelés - F. M. I.). Mivel azonban a filozó-
fia a fogalom elemében mozog, így a kettő között (a filozófia önmeghaladása és igaz tételei fogalmai-
nak önmeghaladása között) nemigen van különbség. 
270 CROCE: i. m . 1 9 0 . 
271 Lásd A filozófia a nyolcvanas években. Literatura 1995/1. 25. A tézis ott némileg bővebben - Crocéra 
való hivatkozás nélkül - kerül kifejtésre. 
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„csak a művész képes kifejezni magát polémia nélkül".272 Amit valahogy így kell 
olvasnunk: az igazi művész polémia nélkül képes kifejezni önmagát. 

A polémia nélküli önkifejezés a műalkotás tökéletességének, zártságának indexe, 
ám - hogy egy korábbi gondolathoz térjek vissza - nem a róla való tudományos be-
szédé. Az irodalmi műalkotás szőttesét nem lehet tovább szőni, de nagyon is a róla 
szóló irodalomtudományi beszéd szőttesét. E beszéd - a mindenkori történeti 
hozzáférések változása, az olvasónak a műhöz való lényegi hozzátartozása, a megkö-
zelítés irodalomtudományi horizontjainak kimeríthetetlensége folytán - éppanyira 
befejezhetetlen és lezárhatatlan, mint a filozófia végtelenbe tartó beszélgetése. 

Gadamer hermeneutikai nyelvfelfogása a nyelv instrumentalista elméletét el-
utasítva szó és dolog szoros összefüggését veszi alapul. Ha ennek értelmében a 
nyelvnek eleve az a rendeltetése, hogy a mindenkori dolog szóhoz juttatásában 
önmagát megszüntesse, hogy a dolog szóhoz juttatásában önmaga eltűnjék, s 
hogy ezzel önmagát ugyanakkor kiteljesítse, küldetését úgyszólván bevégezze, 
akkor - csakúgy, mint Croce és József Attila - kivételként említi a művészet nyel-
vét. Az irodalmi műalkotás számára a nyelvi forma korántsem közömbös vagy 
másodlagos; léte nem az eltűnésben vagy a föloldódásban áll: a művészi szó-
ban/képben az értelmi és az érzéki mozzanat tökéletes egységbe forrott; az érzé-
ki mozzanaton, a festmény színein, avagy a szöveg nyelvi jellegén és szó szerinti 
hangzásán, a „nyelv megcsendülésén [Klangwerden der Sprache]"273 - a filozó-
fia és a tudományos próza „szürkét szürkébe festő"274 érzéki oldalával, azaz nyel-
viségével szemben - nem lehet túllépni. A kitüntetett értelemben vett szavakra az 
jellemző, hogy szójellegüket nem lehet egy tetszőleges jelentés vagy utalás irá-
nyában meghaladni, túllépni vagy feloldani, mivel az értelem a hangalakkal egy-
szer s mindenkorra, felbonthatatlanul összeforrott. 

2 7 2 C R O C E : Logica. 1 9 1 . 

«3 „Hören - Sehen - Lesen." (1984) GW 8, 271-278., idézet 274. 
274 Lásd H E G E L : A jogfilozófia alapvonalai vagy a természetjog és államtudomány vázlata. Ford. SZEMERE Samu. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1971. 23. Hegel nevezetes mondása, mint a fordító megjegyzi (373.), Mefisztó 
szavára utal Goethe Faustjában: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie / Und grün des Lebens goldner 
Baum" (fékely Zoltán és Csorba Győző fordításában: „Fiam, fakó minden teória, / s a lét aranyló fája 
zöld"). - A „szürkét" e helyen az érzékiség csökkenéseként, az élénk színekben pompázó festménnyel 
vagy az érzékileg csengő költői szóval szemben éppenhogy a filozófia „fakó" nyelviségeként szeretném 
felfogni. A filozófia, íija Hegel, azaz „Minerva baglya a beálló alkonnyal kezdi meg röptét" (uo.) - az al-
konyatkor pedig a színek fakóvá válnak, éppenhogy szürkévé (nevezzük ezt a napszakot ezért magyarul 
szürkületnek is). A filozófia ilyenkor építi fél, írja Hegel, az ideális világot a reális mellett és vele szem-
ben, a gondolat világát, ez a világ pedig, mint Hegel utalásaiból kikövetkeztethető, ugyancsak szótlan, 
nyelv nélküli. Gondolat és szó ugyan Hegel szerint szorosan összetartozik: „a szó adja meg a gondola-
toknak a legméltóbb és legigazibb létezésüket"; s a szó Hegel számára a külsővé válás, az objektivitás 
mozzanata: „csak akkor tudunk gondolatainkról [...], ha a tárgyiság, [...] a külsőség alakját adjuk nekik" 
(A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. III. A szellem filozójiája. 462. §. 272.; kiemelés az 
eredetiben). A költészetre ez pedig kiváltképpen érvényes, hiszen „a kimondott szó csak azért létezik 
számára, hogy kimondott legyen" (Esztétikai előadások. III. Ford. ZOLTAI Dénes. Akadémiai Kiadó, Bp., 
1980. 187.), ami a gadameri „Klangwerden der Sprache"-t elólegzi. Ant. mint épp az Esztétikában olvas-
suk, amikor a költői beszéd felől a spekulatív gondolkodásba lépünk át, „a realitás formája a tiszta foga-
lom formájává enyészik". „A gondolkodás csupán az igaznak és a reálisnak a kibékiilése a gondolkodás-
ban; a költői teremtés és alkotás ellenben kibékülés magának a reális jelenségnek a formájában", írja 
Hegel (189.). Mivel a realitás, objektivitás, külsőség - mint hallottuk - épp a szónak, a nyelvnek a léte, 
ebből az következik, hogy a tiszta gondolkodás, az ész önszemlélete - mint a reális mellett fölépülő 

/ 



Irodalmi szöveg és filozófiai szöveg 275 

Ez a gadameri álláspont, mint láttuk, jórészt megegyezik a József Attila eszté-
tikai vázlataiban megfogalmazódó belátásokkal. „A költészet nyelvben való", írja 
a költő egy eddig még nem idézett helyen; a vers szavakból építkezik. Ám a szót 
nem úgy kell értenünk, mint ami régóta rendelkezésre áll, „már nem tudni mi-
óta megvan", hanem mint olyat, amely úgyszólván most, a műalkotásban jön csu-
pán létre: „a szó mint teremtés, műalkotás a keletkezésben".275 Ezt a műalkotásban 
most először létrejövő szót - amely a hétköznapi nyelvhasználattal ellentétben 
nem a dologra utal, s funkciója nem az, hogy annak szóhoz juttatásában önmagát 
megszüntesse, hanem épp hogy önmagára, mint szóra fölhívja a Figyelmet - ezt 
a műalkotásban létrejövő költői szót bizonyára érthetjük akkor a jelzett gadameri 
értelemben a „nyelv megcsendüléseként". 

Zárszó: Heidegger és Hölderlin - önálló és „szolgáló" szöveg 

Ha a filozófia és a humántudományi próza szőttese sohasem befejezett, mindig 
tovább szőhető, s ha a művészi nyelv mögött a művészettudomány, az esztétika 
vagy az irodalomtudomány nyelve mindig lemarad, akkor ez utóbbi egyik felada-
ta lehet az, amire Heidegger a maga Hölderlin-elemzései során (ha úgy tetszik: 
a maga sajátos irodalomtudományi beszédében, beszédmódján) hangsúllyal 
utalt, s az erre való rövid kitekintéssel szeretném zárni e munkát. 

Heidegger vonatkozó gondolatai a Hölderlin-értelmezések előszavában fogal-
mazódtak meg, egyfajta előzetes interpretációként vagy eligazításként arra néz-
ve, miképp kell érteni a kötetbe foglalt értelmezéseket. 

„Bármire legyen képes is valamely értelmezés", olvasható itt, „mindig érvé-
nyes marad rá a következő. Althoz, hogy a költeményben elhangzottak valame-
lyest világosabban álljanak előttünk, a magyarázó beszédnek önmagát - s azt, 
amire kísérletet tesz - , minduntalan meg kell törnie. A költemény megvilá-
gításának a költeményben elhangzottak kedvéért arra kell törekednie, hogy ön-
magát fölöslegessé tegye. Minden értelmezés utolsó s egyben legnehezebb lépé-
se abban áll, hogy a költemény tiszta kiemelkedése előtt saját magyarázataival a 
háttérbe húzódjék és eltűnjék".276 

ideális birodalma - nemcsak Platónnál: Hegelnél is (majd pedig Crocénál) néma marad (vagy legföl-
jebb halkan, színtelenül, csöndesen, szürkén beszél; ami egyébiránt Hegelnek a filozófia történetében 
ismert notóriusán gyötrelmes nyelviségére is valamiféle magyarázatul szolgálhat). Ugyanebbe az irányba 
mutat Hegelnek a számára teljességgel középponti filozófiai diszciplínára, a metafizikával azonosított 
logikára vonatkozó meghatározása: „A logika rendszere az árnyak birodalma, az egyszerű lényegiségek 
világa, melyek megszabadultak minden érzéki konkréciótól." (A logika tudománya. Ford. SZEMERE Samu. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. I. 34.; lásd G. W. F. H E G E L : Werke in zwanzig Briden; Theorie Werkatisgabe, 
Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1970. 5; 55.: „Reich d e r Schatten"; k iemelések - F. M. I.) 
275 JAÖM 111:246.; [ATCSZ 131. 
276 GA 4, 8.: „Más immer auch eine Erläuterung vermag, von ihr gilt stets dieses: damit das im Gedicht 
rein Gedichtete um einiges klarer dastehe, muß die erläuternde Rede sich und ihr Versuchtes jedesmal 
zerbrechen. Um des Gedichteten willen muß die Erläuterung des Gedichtes danach trachten, sich 
selbst überflüssig zu machen. Der letzte, aber auch der schwerste Schritt jeder Auslegung besteht 
darin, mit ihren Erläuterungen vor dem reinen Dastehen des Gedichtes zu verschwinden." 
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Amit Heidegger megfogalmaz, azt a későbbi gadameri nyelvfelfogásban épp a 
tudományos beszéd, a tudományos nyelvhasználat sajátjaként volt alkalmunk 
megismerni. A nyelvnek eszerint - mint fentebb összefoglalóan fogalmaztam - az 
a rendeltetése, hogy a mindenkori dolog szóhoz juttatásában önmagát meg-
szüntesse, hogy a dolog szóhoz juttatásában önmaga eltűnjék, s hogy ezzel önma-
gát ugyanakkor kiteljesítse, küldetését úgyszólván bevégezze. A különbség, mely 
nem lényegtelen, abban áll, hogy a dolog, amit a nyelvnek szóhoz kell juttatnia, 
miközben önmaga a háttérbe lép, itt nem egyéb, mint valamely más nyelvi kép-
ződmény: nyelvi műalkotás. 

Az értelmező beszéd Heidegger általi eme feladatkijelölésével Gadamer is tisz-
tában volt. Az értelmező feladata az, írta egy helyen, hogy a szöveget érthetővé 
tegye. „Az értelmező akkor szól közbe, ha a szöveg vagy a beszéd nem képes be-
tölteni ama hivatását, hogy meghalljuk vagy megértsük. Az értelmezőnek nincs 
egyéb funkciója, mint az, hogy a megértés célhoz juttatásában teljesen eltűnjék. 
Az értelmező beszéde ezért nem szöveg, hanem egy szöveg szolgálója."'2'1'1 Ez azon-
ban nem azt jelenti, teszi hozzá nem lényegtelen pontosításként, hogy „az értel-
mező hozzájárulása azon a módon, ahogy a szöveget hallgatja, teljesen eltűnne. 
E hozzájárulás legföljebb nem válik tematikussá, mint szöveg nem tárgyiasul, ha-
nem inkább a szövegbe magába olvad bele".278 

Hermeneutikai szemszögből a filozófiai nyelv, a tudományos beszéd feladata 
az, hogy önmaga, mint beszéd háttérbe húzódjék, s engedje kiemelkedni a dol-
got. Persze meghatározott aspektusból, adott megvilágításban, szemléletben. 
Csak úgy általában nem lehetséges semmilyen dolgot érvényre juttatni. Innen 
szemlélve elmondható, hogy Gadamer e nyelvfelfogásának az eleven élettapasz-
talatban adott mintaképét minden bizonnyal mesterének, Heideggernek a filo-
zófiai tevékenysége, életműve alkotta. Hiszen az, amit a fenti idézetben Heidegger 
szorgalmaz: hogy a dolgot kiemeljük, adjuk át neki a szót, mi pedig húzódjunk 
közben a háttérbe - éppen ez volt az, amit egész életében művelni próbált: szó-
hoz juttatni a filozófia legsajátabb, ősrégi témáját, a létet, s ugyanakkor új nyel-
ven megszólaltatni a filozófiai hagyományt. 

A nagy filozófiai hagyomány vonatkozásában Heidegger a harmincas évek ele-
jén azt írta egy levélben Kari Jaspersnak: szerepét olyasvalaminek fogja fel, mint 
egy múzeumi teremőrét, akinek a feladata „arra ügyelni, hogy az ablakokon a 
függönyök a megfelelő módon legyenek szét-, illetve összehúzva, abból a célból, 
hogy a hagyomány csekély számú nagy műve a véletlenszerűen betévedő látoga-
tók számára valamennyire is tisztességes megvilágításban részesüljön".279 Miután 
a függönyöket megfelelőképpen eligazította - s talán még a kiállítási tárgyakról 
is mondott egyet s mást a látogatónak - , a múzeumi teremőrnek az a dolga, hogy 

277 GW 2, 350. („Die Rede des Interpreten ist daher nicht ein Text, sondern dient einem Text.") Vö. 
GW 1, 404. 
278 GW 2, 350. 
2 7 9 M. H E I D E G G E R - K . JASPERS: Briefwechsel 1920-1963. Sajtó alá rendezte W. B I E M E L és H . SANER. 

Klostermann-Piper, Frankfim/Main-München-Zürich, 1990. 144sk. 
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illő módon a háttérbe húzódjék. Az értelmező így felfogott feladata - értelmezzen 
bár filozófiát vagy költészetet - csöppet sem lényegtelen: a teremór, amikor a füg-
gönyök húzogatásával a kellő megvilágítást igyekszik beállítani, nem tesz mást, 
mint amit Hölderlinnek vagy más költőnek az értelmezője a maga megvilágító 
magyarázataival: láttatja a dolgot. Ha ez sikerül neki, megtette a magáét. Fontos 
megválasztania a pillanatot, amikor átadja a szót annak, amit az ő tevékenységé-
nek kell szolgálnia - amikor visszahúzódik a háttérbe. Különben megvilágítása 
nem szolgálja azt, amit tevékenysége gondozni hivatott. Nem felfedi, de inkább el-
fedi; elébe tolakszik, helyébe lép, s magatetszelgőn önmagát mutogatja. 

Ez az attitűd megfelelt Heidegger egész gondolkodói tartásának. Richard 
Wisserrel 1969-ben folytatott beszélgetését a következő szavakkal fejezte be: 
„A nyelv újfajta gondosságára van szükség: nem új terminusok kitalálására [...], 
hanem állandó sorvadásban levő nyelvünk eredeti tartalmához való visszanyúlás-
ra. - Egy eljövendő gondolkodó, aki talán az a feladat elé kerül, hogy valóban vál-
lalja ezt a gondolkodást, melyet én előkészíteni próbálok, neki majd egy olyan szót 
kell követnie, melyet Heinrich von Kleist vetett papírra, s mely így hangzik: 
»Visszalépek az előtt, aki még nincs itt, s meghajlom - egy évezreddel korábban -
az ő szelleme előtt«.'"280 

* * * 

„Ha irodalom és esztétika, irodalom és filozófia az európai kultúrában hosszú idő 
óta sokoldalú kapcsolatban áll egymással, akkor bizonyára elmondható: különö-
sen érvényes ez a XX. században, amikor a hagyományos műfajok határai el-
mosódnak, felbomlanak, számos ponton átrendeződnek" - e szavakkal kezdtük 
munkánkat. Közösségüket pedig kezdettől fogva abban láttuk: irodalom és filo-
zófia - mindkettő „az írás egy módja". József Attilát próbáltuk hermeneutikai 
horizontban értelmezni, s egyúttal a hermeneutika beszélgetőpartnereként meg-
szólaltatni: egyezéseket és eltéréseket állapítottunk meg. Időnként más gondol-
kodókhoz is visszanyúltunk, s bevontuk őket a beszélgetésbe. Szó esett eközben 
sok mindenről: a humán tudományok természettudományokkal szembeni ha-
gyományos kisebbrendűségi érzéséről, a „tiszta" művészetről és a művészetről 
mint történetileg meghatározott „felfogásformáról"; az „esztétika" kialakulásáról 
és a hermeneutikai művészetfelfogásról; az esztétikai horizont szűkösségéről és 
arról, hogy József Attila e horizont határait feszegeti; az élethez való hozzáférés-
ről és a hermeneutikai valóságlátás s a művész spontán viszonyulásmódjának ro-
konságáról; a já ték két fogalmáról, a bizonyíthatóság határairól, szemléletről és 
fogalomról és sok minden egyébről. Irodalmi és filozófiai szöveg viszonyára kér-
dezve a végén alkalmunk nyílt arra, hogy önmagunkat is játékba hozzuk, mi is 
belépjünk a játékba - a játékba, mely ettől fogva rólunk is szólt. Ajátéknak ugyan 
eddig is részesei voltunk, legföljebb hallgatólagosan, öntudatlanul - most azon-

280 Martin Heidegger im Gesprtkh. Szerk. G . NESKE. Neske, Pfullingen, 1 9 8 8 . 2 8 . (Kiemelés az eredetiben.) 
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ban kifejezetten érintettjévé váltunk annak, amiről beszéltünk. Mint filozófiai-
humántudományi szöveg szerzői, mint kutatók, a dologgal vívódva, költőkkel és 
filozófusokkal folytatva párbeszédet, hangjukat megszólaltatva és beszédükbe be-
lefolyva, újra és újra, más és más szavakkal, „saját szavainkkal", más és más oldal-
ról próbáltuk szóhoz juttatni a dolgot. Más és más oldalról, új és új megvilágí-
tásban. 

A függönyöket ide-oda húzogattuk, a megvilágítás beállításait változtattuk, a 
fényhatásokat próbáltuk - megfelelők voltak-e vagy sem - különböző módokon 
elrendezni. Ideje lesz most az olvasótól elköszönnünk, visszahúzódnunk - vissza-
lépnünk a dolog előtt. Remélve, hogy egyes oldalai kiemelkedtek, s hogy jól 
választottuk meg az elköszönés pillanatát. 

/ 



Műhely 

Hajdú Péter 

HOGYAN NE FOLYTASSUNK DIALÓGUST? 

Az irodalomelméleti diskurzusokban a dialógus, az irodalom dialogikussága, so-
kat emlegetett fogalommá vált, de talán éppen a sok emlegetés miatt a fogalom-
használat meglehetősen változó, és vélhetőleg tisztázásra szorul.' Jelen tanul-
mány mindenesetre dialógus alatt nem a létező személyek közötti párbeszédet 
érti, hanem ennél jóval többet. Ezt a többet nevezhetjük a szó metaforikus hasz-
nálatának, ha szó szerinti jelentésnek vesszük a létező személyek közötti dialó-
gust, és metaforikusnak, amikor a dialógusnak mondott valami két olyan fél kö-
zött történik, amely felek legalább egyike nem egy létező emberi személy. Ezt a 
dialógust tekinthetjük másrészről olyan fölérendelt kategóriának, amelynek a 
tényleges emberek közti párbeszéd jobb esetben részét képezheti.2 A dolgozat 
azonban nem ezeknek a gondolati konstrukcióknak a mérlegelésével foglalkozik. 

1. A nyelv heterogén természete és az irodalom dialogikussága 

Alapvetően kétféleképpen képzelhetjük el az irodalom dialogikusságát: vagy a 
mű és az olvasó viszonya dialogikus, vagy az irodalmi szöveg már eleve dialogikus 
képződmény, tehát a dialógus a szövegen belül (is) zajlik. A két felfogás termé-
szetesen nem feltétlenül zárja ki egymást. Ha olvasó és mű dialógusában gondol-
kodunk, attól még megengedhetjük, hogy a művön belül is létezhetnek dialogi-
kus szerkezetek, csak ezeknek léte vagy nemléte a dialogikusság szempontjából 
irreleváns: egyfelől ha nincsenek ilyen jelenségek, a mű akkor is dialógusba lép 
az olvasóval, hiszen mást nem is tehet, ha vannak is másfelől dialogikus szerke-
zetek a művön belül, az olvasás nem ettől, hanem olvasó és mű interakciójától 
lesz dialogikus folyamat.3 És a művön belüli dialogikus szerkezetek meglététől az 
olvasás még mindig lehet dialogikus folyamat, sőt elképzelhetjük a dolgot úgy is, 
hogy a mű dialogikus szerkezeteit éppen az olvasás létesíti, illetve a dialógusba 

1 Ezzel a fogalmi tisztázással és egyben a különböző fogalomhasználatok lehetőségeinek összevillan-
tásával kísérletezett a Helikon 2001/1-es (47. évf.), Változatok a dialógusra címet viselő tematikus szá-
ma, amely a következő tanulmányokat tartalmazza: BEZECZKY Gábor: Mi a dialógus, mi nem? 4-9., V E R E S 

András: A monológ védelmében. (Vita Bezeczky Gáborral.) 10-20., KÁLMÁN C. György: A metakritikáról. 
21-28., O D O R I C S Ferenc: A dialógus tropológiája. Hogyan olvasódik Kanyó Zoltán Paul de Manned? 29-37., 
SZILI József: Dialogosz a líratörténettel. 38-61., HAJDÚ Péter: A regény egységességéről. 62-76., GRÁNICZ István: 
A kor és Bahtyin párbeszéde (karneváli maskarádé). 77-90. 

2 BEZECZKY: i . m . 3—4. 

s I. m. 8. 
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belépő harmadik, az olvasó hozza játékba. Ha pedig a kései Bahtyin alapján ab-
ból indulunk ki, hogy a nyelviség maga dialogikus, akkor az irodalmi szöveg mint 
nyelvi képződmény sem lehet más, és ebbe a dialogikus térbe az olvasó sem lép-
het be másként, csak dialogikusan. Ez utóbbi változat természetesen nem előfel-
tételezi, hogy az irodalmi műnek az olvasáshoz képest előzetes, önálló léte van, 
mindössze arról van szó, hogy az irodalom működésének gondolati modellezé-
sében a hangsúly a szöveg nyelviségére és e nyelviség dialogikus természetére he-
lyeződik. 

Ha a két lehetséges felfogás nem zárja is ki egymást, azért még nem azonosak, 
és nem is egy azonos koncepció két aspektusát képviselik, ami leginkább akkor 
látszik, ha arra fordítjuk a figyelmünket, mi látszik lehetetlennek az egyik s a 
másik alapján. Ha az olvasás dialogikus, attól a szövegnek még nem kell 
dialogikus természetűnek lennie: lehetséges a nem-dialogikus szöveg (nyelv?), de 
nem lehetséges a nem-dialogikus olvasás. Ha viszont a nyelviség maga dialogikus 
természetű, akkor sem nem-dialogikus szöveg, sem nem-dialogikus olvasás nem 
lehetséges. 

De a mű dialogikus szerkezeteit nem feltétlenül kell a nyelv általános dialogi-
kus természetéből levezetni: koncentrálhatunk a szövegbeli dialogikus szerkeze-
tekre úgy is, hogy ezeket nem tekintjük az irodalmiság vagy általában a nyelvi 
képződmények szükségszerű velejárójának. Ha így járunk el, akkor nem-dialogi-
kus szöveg, sőt talán még nem-dialogikus olvasás is elképzelhető. A követke-
zőkben egy ilyen elképzelést próbálok majd körvonalazni, a gondolatmenet ki-
indulópontjául azonban (ami talán paradoxonnak tűnik) a nyelv dialogikus 
természetének bahtyini koncepcióját választva. 

Bahtyin szerint a dialogikusság a nyelv heterogén természetéből következik: 
mivel minden személynek, minden társadalmi csoportnak saját nyelve van, az 
egyszeri megszólalás legalább két nyelvet hoz kapcsolatba egymással. Ennek a 
dialogikusságnak a hordozója a szó. A szó, amely magán viseli mindannak a nyo-
mát, ami különböző megszólalásokban vele történt, tehát a korábbi jelentéskép-
ző aktusok során létrejött tartalmak raktáraként képes a régi megszólalók igazsá-
gát is megidézni. Vagy másképpen: a szó a tárgyát csak a tárgyról korábban 
kimondott más szavak, más szociális csoportok által megfogalmazott magyaráza-
tokkal kölcsönhatásban képes megnevezni. Legalábbis a regényben így működik 
a szó, ami alatt talán nem lexikai egységet, hanem megszólalást, nyelvet kell 
érteni.4 Mindazonáltal Bahtyin a különböző szociális csoportok nyelveit néhol 
mintha leginkább lexikonoknak képzelné: ha a nyelv szókészlet, akkor az egyes 
szó képviselheti az egész nyelvet is, képes lehet az egész nyelvet megidézni. Ezek 
a szókészletek természetesen nem zártak, ugyanaz a szó több nyelvhez is tartoz-

4 Mindenesetre a költői szó Bahtyin szerint nem ilyen, de hogy miként lehet másmilyen, az azért 
nem válhat világossá, mert a nyelv regénybeli működésének Bahtyin által kifejtett koncepciója annyi-
ra meggyőző, hogy szinte kizárni látszik a többi, egyébként kifejtetlenül maradó lehetőséget. Az is-
mertetés főként a következő szövegen alapul: Mihail BAHTYIN: „A szó a regényben és a költészetben." 
In M. В . : A szó esztétikája. (Ford. K Ö N C Z Ö L Csaba.) Gondolat, Budapest, 1 9 7 6 . 1 7 3 - 2 1 5 . 
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hat. De akkor ebben a szóban már eleve két nyelv dialógusa folyik, és ebből a 
dialógusból jöhet létre egy adott megszólalásban a jelentés. Ezért mondhatja 
Bahtyin, hogy minden dialogikus, „aminek értelme és jelentése van".5 

A számomra ebből a koncepcióból két meglehetősen különböző kérdésirány 
adódik. Leírhatók-e az irodalmi műben dialógust folytató nyelvek? Valóban lehe-
tetlenek-e a nem-dialogikus nyelvi konstrukciók? 

2. A nyelvek leírhatósága 

Úgy látszik, ennek a kérdésnek igen nagy a tétje. Ha nemmel válaszolunk, való-
színűleg igen nehéz helyzetbe hozzuk az irodalomtudományt mint olyan diskur-
zust, amely fogalmilag kívánja az irodalmat megközelíteni. Ha abból indulunk ki, 
hogy az irodalmi szövegben különböző nyelvek dialógusa folyik, de nem tudjuk 
leírni, hogy melyek ezek a nyelvek, mi jellemző rájuk, a hozzájuk tartozó elemek 
milyen kritériumok alapján azonosíthatók, akkor valószínűtlen, hogy a definiá-
latlanul maradt nyelvek egymás közötti viszonyairól, kölcsönhatásukról, tehát a 
jelentésképződésről megragadható, alkalomadtán igazolható, vagy legalábbis 
mások számára is belátható, ha úgy tetszik, tudományos jellegű kijelentéseket 
tudnánk tenni. Az ilyen kijelentések hiányában viszont nagyon nehezen beszél-
hetünk az irodalomról. 

De a nyelvek leírása sem egyszerű dolog. Noha a nyelvészetnek vannak kiala-
kult és bevett, Bahtyin által is legitimnek elfogadott módszerei a nyelvek leírásá-
ra, a polifónia leírására mindezt már alkalmatlannak tekinti: ahhoz már meta-
nyelvészetre van szükség.6 De ha a dialógust folytató nyelvek viszonyáig nem is 
ér el a nyelvészet, magukat a nyelveket talán leírhatja. Vajon a leírás pusztán sza-
vak listáit, lexikonokat fog tartalmazni? Ha egy nyelvet szavak készleteként írunk 
le, akkor hogyan rendelünk ezekhez a szóalakokhoz jelentéseket? Hiszen a jelen-
tés a nyelvek kölcsönhatásaként keletkezik. Következésképpen a nyelvek leírása 
esetleg csak jelentés nélküli hangcsoportok listáiból állna? Vagy lehetséges, hogy 
különböző grammatikákat is le kell írnunk? És a talán legfontosabb kérdés: ha si-
kerülne valóban pontosan leírni a dialógust folytató nyelveket, hogy azután ezek 
kölcsönhatását modellezhessük, ezzel nem olyan rögzített jelentéseket kapnánk-e, 
amelyeknek puszta léte is ellentétes volna az irodalom dialogikusságáról vallott 
kiinduló koncepciónkkal? 

Talán ez az a pont, ahol az irodalom nyelvi természetéből adódó dialogikussá-
gát összekapcsolhatjuk az olvasás dialogikusságával: az irodalmon belüli nyelvek 
leírását olvasóként kíséreljük meg, és így a leírás már eleve mű és olvasó dialógu-

s Mihail BAHTYIN: „Dosztojevszkij poétikájának problémái." In M . В . : i. m. 7 8 . 
6 Mikhail BAKHTIN: Problems of Dostoevsky's Pieties. (Trans. САГУ EMERSON.) University of Minnesota 

Press, Minneapolis, 1 9 8 4 . 1 8 1 - 1 8 2 . 
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saként, vagy ha úgy tetszik a leírt nyelv és egy leíró nyelv kölcsönhatásaként jön 
létre.7 Ezért aztán nem eredményezhet rögzített jelentéseket, mert maga is 
dialogikus természetű.8 Bízvást kísérletezhetünk a különböző nyelvek leírásával, 
mindössze azzal kell tisztában lennünk, hogy leíró módszereinket vagy nyelvein-
ket az éppen leírandó nyelv természetéhez igazodva, azzal kölcsönhatásban, ne-
künk magunknak keh legitimálni. 

Bár ezzel mintegy elismertem az ad hoc, tehát az éppen vizsgálandó jelenség 
kedvéért kialakítható leíró nyelvek létjogosultságát, még mindig probléma ma-
rad az a bahtyini elképzelés, amely éppen a szót jelöli ki a dialógus színhelyeként, 
hiszen ebből az következik, hogy a dialógust folytató nyelvek lexikonok vagy leg-
alábbis lexikonként írhatók le. Az ilyen jellegű vizsgálódások példáját két okból 
választottam a latin nyelvű kora keresztény költészetből. Egyrészt a holt nyelv mi-
att. A szó Bahtyin által vázolt elképzelése ugyanis még egy teoretikus lehetőséget 
kínál a leírásra, amelyet talán intertextuálisnak nevezhetnénk. Ha a szó magában 
hordozza mindazt, ami a korábbi használatok során vele történt, akkor a szó 
nemcsak mindazon nyelvek leírása által írható le, melyeknek részét képezi, ha-
nem mindazon használatok leírása által is, melyekben valaha is szerepelt. A szó 
jelentésének változása természetesen nem állt meg az olvasandó irodalmi szöveg 
keletkezésének pillanatában, és az olvasás pillanatában sem fog megállni. A jelen-
tés lezáratlansága persze nem nehézség vagy megoldandó probléma, hanem 
adottság, amely egyébként a lexikonok leírásában ugyanúgy érvényesül, hiszen a 
nyelv heterogén természetéből adódóan a nyelvek állandóan változnak, határaik 
és lexikonjaik állandóan átrendeződnek, sőt minden egyes megszólalás ilyen át-
rendeződéssel jár, hiszen éppen ez a dialogikusság lényege. Tagadhatatlan azon-
ban, hogy hallatlanul megkönnyíti a dolgunkat, ha egy holt nyelven írott szöveg-
gel kapcsolatban kíséreljük meg az összes használat feltérképezését, minthogy a 
szót már jó ideje nem mondják ki többé,9 és a korabeli, illetve azelőtti használa-
toknak egy úgy szólván zárt teljessége áll a rendelkezésünkre, tudniillik a fenn-
maradt szövegek korpusza. A szót nagy valószínűséggel számtalan további eset-
ben is használták, aminek a ránk maradt szöveganyagban nem maradt nyoma, dc 
éppen mert nem maradt nyomuk ezekkel a használatokkal, minthogy nem lehet, 
nem is kell foglalkozni. Itt tehát valóban minden használatot számba lehet venni. 
Ez a zártság persze negatívumnak is tekinthető: talán éppen emiatt nem lesz álta-
lánosítható mindaz, amit ilyen anyaggal kapcsolatban tapasztalhatunk. De talán 

7 A problémához némiképp más szempontból vö. BONYHAI Gábor: „Leírás és interpretáció." In B . G.: 
Összegyűjtött munkái. Szerk. VERES András. Balassi, Budapest, 2000. B/9-33. 

8 A jelentés rögzítésének az volna a módja, hogy magát a leíró nyelvet is leírjuk, ez azonban már 
egy újabb leíró (meta)nyelvet igényel, és így tovább ad infinitum. Lásd ehhez Niklas LUI IMANN: „А/. 
identitás - mi az, avagy miképpen működik?" (Ford. Kiss Lajos András.) In IAtom azt, amit te nem látsz. 
Osiris-Gond, Budapest, 1999. 34-35., valamint KÁLMÁN C.: i. m. 

9 Ez persze nem feltétlenül igaz, hiszen mind a mai napig írnak latin nyelven szövegeket. Egyelőre 
nem számolok a középkori és újkori használat jelentésmódosító szerepével, de lehetséges olyan köze-
lítésmód is, amely a latin szöveg mai megértésének lehetőségeit mérlegelve azzal is számol, ami a 
nyelvvel időközben történt. 
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afféle laboratóriumi kísérletnek is tekinthető ez, amely a lehető legtöbbet iktatja 
ki a vizsgálandó jelenségre hatást gyakorló tényezők közül. Nem iktathatja ki 
persze a legnagyobb hatású zavaró tényezőt: magát a laboratóriumi kísérletet 
végző személyt. 

A választás másik oka, hogy a korai kereszténység irodalmáról mindig is úgy 
beszéltek, mint amit két jól elkülöníthető (egyesek szerint két inkompatibilis) do-
log, a kereszténység és a klasszikus irodalmi hagyomány kapcsolata, illetve össze-
kapcsolódása határoz meg. Márpedig ahol két különböző dolog összekapcsoló-
dik, ott szoktuk keresni a dialogikus szerkezeteket. Ráadásul a római költészet 
műfajaira szigorú lexikai elhatárolódás jellemző, amely mintegy kijelöli a műfa-
jok hierarchiáját.10 Az eposz és a tragédia szókincse a legzártabb, a líra már haj-
lamos másféle szavakat is használni, a komikus műfajok (comoedia, satura) pedig 
még olyasmit is felhasznál, amit az igényesebb próza is kerülne. Ilyen lexikai sza-
bályozottság természetesen nem csak a római költészetre volt jellemző, cle itt 
ezek a szabályok (talán éppen a korlátozott mértékben ránk hagyományozódott 
szöveganyag miatt) viszonylag jól megragadhatók. Vagyis éppen azok a műfaj-
specifikus lexikonok írhatók le, amelyekhez képest a keresztény költészetben új 
elemek jelenhetnek meg, hogy a kölcsönhatásból új jelentések jöjjenek létre. Mi-
kor a keresztények a 4. században elkezdenek latin nyelven költészetet (mégpe-
dig klasszikus értelemben vett költészetet) művelni, akkorra már több évszázados 
irodalmi termelés áll mögöttük, amely létrehozta azokat az ideológiai tartalma-
kat, amelyeket ekkor új közegben, a klasszikus hagyomány nyelvén kezdenek 
megfogalmazni. De ezzel nem keresztény tartalom és pogány forma ellentétét kí-
vánom sugallani, hiszen a keresztény tartalmak korábban is a nyelvben léteztek, 
csak az a nyelv nem a klasszikus költészet nyelve volt. 

Nem arról van szó, hogy hermetikusan elhatárolhatnánk egymástól egy erede-
ti keresztény és egy pogány nyelvet, hiszen már a legkorábbi keresztény szövegek 
is a hellenisztikus világ meggyőzésére íródtak,11 márpedig az eszmék teijedésé-
ben nemcsak a totális változás hat csábítóan, hanem annak kimutatása is fontos, 
hogy az új ideológia összeegyeztethető a korábbi keretekkel is.12 Az azonban 
mégis világos, hogy a kereszténység a 4. századi fordulattal, amikor többé már 
nem korlátozták, sőt az áttérés a legfelsőbb társadalmi osztályok számára is von-
zó programmá vált, elkezdett alkalmazkodni a tradicionális magas kultúra meg-
levő diszkurzív formáihoz, és a kétféle retorika e találkozásáról valószínűleg sok-
kal árnyaltabb képet kell alkotnunk, mint amit a harc vagy konfliktus, a modern 
tudományosságban már hagyományosnak számító metaforái sugallnak.13 Ennek 

10 Az ilyenfajta lexikai vizsgálódások terén úttörő jelentőségű volt: Bertil AXKLSON: Unpoetische 
Wörter: Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache. C. W. K. Gleerup, Lund, 1945. 

11 Elisabeth SCHUSSLER FIORENZA: „Miracles, Mission, Apologetics: An Introduction." In E. S E N . F. 

(szerk.): Aspects of Religious Propaganda in Judaism and Early Christianity. University of Notre Dame 
Press, Notre Dame, Ind., 1976. 2.' 

12 Averil CAMERON: Christianity and the Rhetoric of Empire. University of California Press, Berkeley, 
1991. 130. 
is I. m. 121-122. 

\ 
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az alkalmazkodásnak jó példája lehet, ahogyan a kereszténység ekkor még az 
arisztokrata mentalitás olyan központi értékeit is átveszi, mint a gazdagság és a 
származás (nobilitas), illetve ahogyan a presztízsnek (hiszen az arisztokrácia gon-
dolkodásában mind a gazdagság, mind a családi kapcsolatok a presztízs növelése 
érdekében volt fontos) továbbra is hajlandó kitüntetett jelentőséget tulajdoníta-
ni.14 És valószínűleg ennek az alkalmazkodásnak részeként fogható fel a klasszi-
kus költészet hagyományához igazodó keresztény költészet is, amelyben tehát két 
különböző, de egyaránt jelentős múlttal rendelkező diskurzus egyesül. Averil 
Cameron szerint helytelen ezt a két dolgot a kereszténység és a pogányság mint 
egymást kizáró, antagonisztikus ellentétpár fogalmaival leírni, de hogy két do-
logról van szó, az az ő elemzéseiből is világossá válik; az ő jóval rugalmasabb fo-
galomhasználatával talán leginkább keresztény diskurzus és hellenisztikus hagyo-
mány találkozásáról beszélhetnénk.15 

Vessünk ezen az alapon egy pillantást Paulinus Nolanus 7. költeményének el-
ső soraira. Ez a vers az 1. zsoltár parafrázisa. Mivel Paulinus nyilvánvalóan a la-
tin bibliafordításra támaszkodott (és közönsége is valószínűleg csak azt ismerte), 
legfeljebb csak utalni érdemes arra a folyamatra, ahogyan az ószövetségi héber 
szövegből az alexandriai zsidó közösség által használt görög szöveg, majd ebből 
a görögből a nyugati keresztények által lefordított latin lett. A parafrázis minden-
esetre egy ószövetségi szöveg keresztény átértelmezését adja. Az átértelmezés leg-
inkább a költemény középső részében nyilvánvaló; az első 18 sor a zsoltár első öt 
versének átirata, majd a 19-49. sorokban önálló, a zsoltártól független szöveg kö-
vetkezik, amelyben az utolsó ítélet keresztény, bár nem éppen ortodox leírását ol-
vashatjuk, és végül az 50-51. sorok adják a zsoltár utolsó, 6. versének parafrázi-
sát. Az utolsó ítéletről szóló központi rész természetesen a parafrazált részeket is 
átértelmezi, illetve ez a rész fejti ki azt a szempontot, ahonnan a keresztény pa-
rafrázis a zsoltárszöveg egészére tekint. 

De az Ószövetség csak az egyik beszélgetőpartner. A másik a klasszikus római 
költészeti hagyomány, hiszen a prózai zsoltárszöveg itt klasszikus versmértékben 
(jambikus trimeterekben), és többé-kevésbé a klasszikus költészet nyelvén szólal 
meg. A zsoltár első versének a költemény első négy sora felel meg: 

Beatus vir qui n o n abiit in consilio i m p i o r u m et in via pecca to rum n o n stetit, in 
c a t h e d r a pest i lent iae n o n sed i t . 1 6 

14 Michele Renée SALZMAN: Elite Relaties and Mentalités: The Making of a Western Christian Aristocracy. 
Arethusa 33. 2000. 347-362. 

15 A pogány-keresztény oppozíció tarthatatlanságáról ebben az összefüggésben: C A M E R O N : i. m. 
127-130. Az „eredeti" kereszténység elkiilöníthetetlensége: i. m. 38-39. De olyat is olvashatunk nála, 
mint „a görög költészeti gyakorlat innovatív vegyítése egy egészen más, nem hellenisztikus hagyo-
mánnyal" (129.), vagy „tipikusan keresztény elemeket kombinálni a császárdicsérethez szükséges ma-
gas stílus technikai követelményeivel". (56.) 

16 A Psalterium Gallicanum szövege: „Boldog ember az, aki nem já r gonoszok tanácsán, nem áll a bű-
nösök útján, és a dögvész székében nem ül." 

/ 
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Beatus ille, qui procul vitám suam 
ab impiorum segregarit coetibus, 
et in via peccantium non manserit , 
nec in ca thedra pestilenti sederit.17 

Ebben a négy sorban, amelyek nem távolodnak el különösebben a parafrazeált 
szövegtől, egyetlen szó sincs, amely a klasszikus költészet szókincsétől idegen len-
ne. Az alkalmazkodás talán a peccantium szó választásában a legvilágosabb. A bib-
liai szövegben szereplő peccatores és a peccantes szinonimáknak tekinthetők, de ke-
resztény szempontból mégis a peccatores a megszokottabb. Az Újszövetségben 
ugyan mindkettő szerepel, de míg а peccantes mindössze hétszer, és csakis az apos-
toli levelekben, addig a peccatores összesen hatvanegyszer fordul elő. Innen nézve 
tehát a változtatás indokolatlannak tűnik, a latin költői nyelv felől viszont ügyszól-
ván szükségszerűnek: míg a peccator versben egyetlen egyszer sem fordul elő, a 
peccansva akadnak példák, még ha nem is a legnagyobb presztízsű műfajokban.18 

A görög szavak idegensége a latin költészet artisztikumának mindig fontos 
összetevője volt.19 Itt is szerepel görög szó, a cathedra, amely szó szerint kerülhe-
tett át a zsoltárból, mégis kifejezetten költői ízt ad a szövegnek. A cathedra ugyan-
is a latin prózában kifejezetten ritka (mindössze ötször fordul elő, és csak ezüst-
kori szerzőknél), míg a lírai és komikus költészetben megszokott. A szó egyébként 
nem ugyanazt jelenti görögül, mint latinul. A görögben még bármit jelenthet, 
amire leül az ember. A latin előfordulásokból viszont úgy látszik, valami sajáto-
sabb bútordarabnak kellett annak lennie, amit a rómaiak érdemesnek tartottak a 
görög szóval megnevezni. Néhol hordszéket jelent, de többnyire valamilyen pár-
názott karosszéket. Tehát valamilyen luxustárgyat. Feltűnő, hogy legtöbbször 
nőknek van cathedrajuk. Ha tehát ezt a tárgyat valamiféle effeminált luxussal asz-
szociáljuk, akkor a távolságtartás a pestilens cathedrától (a dögvészes foteltől) akár 
maga az aszketikus életmód is lehet. Jól látható ezen a példán, hogy értelmezi a 
parafrázis a maga eredetijét. Az in cathedra pestilentiae kifejezés (a dögvész széké-
ben) igen nehezen volt érthető, ami nem is csoda, hiszen ez a latin szöveg még a 
görög bibliafordítás alapján készült, és továbbvitte a Septuaginta fordítási hibáját. 
Nehéz elképzelni, hogy mi a dögvész széke, és hogy lehet abba beleülni. De 
amint a kifejezésből in cathedra pestilenti lesz, ami a hangalakon éppen csak egy 
picit változtat, el tudunk képzelni egy kényelmes, de fertőző karosszéket, amelyik 
talán éppen a kényelem szeretetével fertőz meg. Ez a két szó másrészről azt is 
elég világosan jelzi, hogy milyen stiláris szinten kívánta Paulinus a zsoltárt elhe-

17 „Boldog az, aki életét messze elkülönítette a gonoszok társaságától, és nem maradt meg a bűnö-
sök útján, és a dögvészes székben nem ült." 

18 Szatírában (HORATIUS 2, 7, 62), epigrammában (MARTIALIS 14, 69, 1), szerelmi költészetben (OVIDIUS: 
Ars amatoria 2, 408; 2, 558), valamint Horatiusnál a Ixvelek első könyvének tréfás hangú epilógusá-
ban, éppen egy, a szerelmi tematika nyelvezetével eljátszó helyen (1, 20, 9). 

19 R. O. A. M. LYNE: Wards and the Poet. Characteristic Techniques of Style in Vergil's Aeneid. Clarendon 
Press, Oxford, 1989. 15-17. 
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lyezni. Semmi esetre sem prózai ez a nyelv, de nem is a legmagasabb költészet, 
az eposz és tragédia exkluzív nyelve (sem a pestilens, sem a cathedra nem fordul 
elő ezekben a műfajokban). A lírai költészet szókincsét használja, mégpedig an-
nak is a komikus-szatirikus változatok felé nyitott alsó regiszterét. Egyébként már 
a metrum megválasztása is erre a műfaji hagyományra utalt, és némiképp meg is 
határozta ezt a szókincset, hiszen ahogy a pestilens szó nem szerepelhet hexame-
teres költeményben, ugyanúgy az eposzban szokásos szinonimája, a pestifer sem 
könnyen illeszthető be jambikus versbe.20 

Mielőtt azonban ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy a keresztény 
költészet problémátlanul betagozódik a tradicionális római költészet struktúrá-
jába, vessünk egy pillantást az eddig méltatlanul mellőzött, legfeltűnőbb szavak-
ra, az első sor Horatius-idézetére. Az utalás a 2. epodus kezdősorára (Beatus ille, 
qui procul negotiis) elég nyilvánvaló ahhoz, hogy az egész költeményt mintegy a 
Horatius-versre adott válasznak (vagy azzal folytatott dialógusnak?) tüntesse fel. 
Ott az volt a boldog, aki a különböző veszedelmes és nagy idegi megterheléssel 
járó tevékenységektől távol, egyszerű földművesként élte le életét; ezzel szemben 
fogalmazódik meg a boldogságnak egy teljesen új koncepciója, amelyben a bol-
dogság evilágon nem érhető el: boldog az (lesz), aki iidvözül(t). Talán tekinthető 
dialogikusnak ez a viszony, hiszen az idézet révén a két koncepciót tudatosan vi-
szonyba hozza;21 nem egyszerűen előáll egy koncepcióval, hanem a régihez ké-
pest fogalmazza meg az újat. Tekinthetjük ezt úgy, mintha a kereszténység belép-
ne a boldogságról folytatott hagyományos fdozófiai diskurzusba, és annak keretei 
között, azzal dialogizálva fogalmazná meg saját álláspontját. Másrészt azonban ez 
a saját elképzelés úgy jelenik meg, mint ami végérvényesen eltörli a régit, mint 
az igazság a tévedéssel szemben, és ez a viszony, meglehet, nem dialogikus. 

A viszony még bonyolultabb, ha nem a Paulinus-vers és általában a filozófiai 
diatribé, hanem a Horatius-vers vonatkozásában próbáljuk megvizsgálni. Hiszen a 
Horatius-vers utolsó négy sora alapján utólag világossá válik, hogy az egész eszme-
fiittatást a falusi élet boldogságáról ironikusan kell érteni: mindezt az Alfius nevű 
uzsorás mondta, aki már-már paraszttá válik ugyan, de azért inkább beszedi kint-
levőségeit, hogy kamatra újra kiadja. A „Beatus ille" gondolata tehát nem a boldog-
ságról szóló filozófiai diskurzust képviseli, hanem egy a vulgárfilozófiai diatribén 
alapuló hamis tudatot. Ennek az iróniának Paulinus zsoltárparafrázisában nyoma 
sincs. О a Horatius-idézet révén a legkomolyabban idézi meg azt a filozófiai hagyo-
mányt, amelynek Horatius ironikusan idézte meg vulgarizált változatait. 
Dialogikusnak tekinthető-e a két vers viszonya, amikor az egyik szó szerint és jól fel-
ismerhetően idéz ugyan a másik kezdősorából, de ennek az idézetnek a kontextu-
sáról nem vesz tudomást, kiemel egy részt és ezáltal az egészet elnémítja? 

20 A „némiképp" szó használata mindazonáltal jogos, hiszen a cathedra például mindkét versmérték-
ben használható, elő is fordul hexameterben (például HORATIUS: Szatírák. 1, 1 0 , 9 1 ) , mégsem szerepel 
eposzban. 
21 \hgy inkább három koncepciót, hiszen maga a zsoltárszöveg (Beatus vir, qui...) is átértelmeződik a 
keresztény felfogás értelmében, amelyet itt talán éppen a Hegyi beszéd Nyolc boldogsága hivatott 
képviselni (Bead, qui...). 
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3. Nem-dialogikus szerkezetek és olvasásmódok 

A kiinduló koncepció szerint, ha két különböző dolog egymás mellé kerül, akkor 
aligha történhet más, mint hogy dialógust kezdenek egymással. De talán a lehet-
séges kapcsolatok között olyan minőségek is lehetnek, amelyek alapján mégsem 
lehet vagy érdemes őket dialogikusnak tekinteni. Nem gondolom, hogy dialógus-
nak csak az ellentéteken felülemelkedő, harmonikus eggyé olvadást kellene tarta-
nunk,22 hiszen az egyik megszólalása, igazságának a másikra vonatkoztatott érvé-
nyesülése alkalmasint megtörténhet a másik ellenállása mellett, annak ellenére 
vagy éppen azáltal is. Ilyen módon az ellentét, a konfliktus, a harc szintén 
dialogikus viszonynak tekinthető,23 ha ebben a harcban egyenrangú felek állnak 
szemben egymással. Úgy látom, az egyenrangúság, a hatalmi pozíciók kiegyen-
súlyozottsága fontos feltétele a dialogikus viszonynak. Hatalmon persze itt nem 
feltétlenül politikai vagy erőhatalmat értek, hanem olyan diszkurzív módon 
konstituált pozíciót, amelynek a másik alávetett és kiszolgáltatott lesz. Az egyház-
atyák például a használat szóval írták le azt a módot, ahogyan a klasszikus hagyo-
mánnyal foglalkoztak.24 Aki használ, az nyilván fölérendelt pozícióban van; amit 
használnak, annak semmiféle saját igénye nem lehet, mindent a használó dönt 
el.25 A használatot a Vak Didümosz össze is kapcsolta az erőszak metaforikájá-
val,2t> és ilyesmiket írt: „Minden gondolatot, ami valamely tanításban szükségkép-
pen megtalálható, kényszerrel és erőszakkal áttelepítünk."27 

Az áttelepítés metaforája is jelzi a kontextus alapvető fontosságát. Ki kell tehát 
valamit emelni eredeti kontextusából, és úgy kell új kontextusba illeszteni, hogy 
az eredeti kontextus a jelentést egyáltalán ne befolyásolja. Ez az eljárás azon az 
elgondoláson alapul, hogy részleges igazság a nem keresztény szövegekben is le-
het, hiszen Isten a teremtésben is kinyilatkoztatta magát. „Ami ugyanis megtud-
ható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. 
Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése 
óta műveiből következtethetünk" (Róm. 1,19-20). Lehetséges tehát az igazság 
megismerése a kereszténységen kívül is.28 Ez a megismerés azonban részleges. 
A keresztények a teljes igazság birtokában felismerik ezt a részleges igazságot, 
hogy hamis és meghamisító környezetéből kiemelve végre a teljes igazság valós 
kontextusába helyezzék. Nem arról van tehát szó, hogy a másiknak nincs igazsá-
ga, hanem hogy a másiknál levő részleges igazság már eleve a mi igazságunk. 

22 Ilyen Martin Buber dialógus-fogalma, lásd M. BUBER: „Zwiesprache." In M. В . : Werke. Kösel, Mün-
chen, 1962.1. 171-214., különösen: 176-178. („Meinungen und das Faktische"). 

2:1 Egy ilyen felfogáshoz vö. Lynne PEARCE: Reading Dialogics. E . Arnold, London (etc.), 1994. 
24 Ch. GNILKA: Der Begriff des „rechten Gehraiichs". Schwabe, Basel-Stuttgart, 1984. 
23 I. m. 33. 
2fi A használat fogalmát például Pál foglyul ejtés-metaforájával ( 2 Kor. 1 0 , 5 ) magyarázza DIDÜMOSZ: 

In Genesin 1 2 , 1 1 - 1 3 . (Sources Chrétiennes 2 4 4 , 1 8 4 . ) 
2 2 P G 39, 1720B. Vö. GNILKA: i. m. 128-129. (333. jegyzet) 
28 Vö. GNII.KA: i. m. 1 3 — 1 5 . , ahol még szó esik Jusztinosz logosz szpermatikosz-tanáról, valamint arról 

a korabeli történeti-kronológiai érvről is, hogy a görög filozófusok, későbbiek lévén, Mózestől is ta-
nulhattak. 

\ 
\ 
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A keresztények tehát nem megismerni akarják az igazságot, hanem csak máshol 
is felismerni a már eleve meglevő saját igazságot. „Ajó és igaz keresztény tudja, 
hogy az igazság, bárhol bukkanjon is rá, az б uráé" - írja Augustinus.29 

Az egyházatyák tisztában voltak a kontextus felszámolásának problémájával és 
szükségességével, és ezt a legvilágosabban Hieronymus fejtette ki. Az ő gondolat-
menete alapján Pál apostol mintegy példát szolgáltatott erre a fajta használatra. 
Egyrészt az Areiosz pagoszon mondott beszédben, amely a városban látott oltár 
feliratát használja kiindulópontként, és Hieronymus szerint az eredeti oltárszö-
veg többes számát („Europa, Asia és Africa isteneinek: az ismeretlen külhoni 
isteneknek"30) egyszerűen egyes számmá változtatta. Az oltárkőnek ezt a szöve-
gét ugyan senki sem tekinti hitelesnek,31 az egyértelmű, hogy Hieronymus az 
idézett szöveg ilyenfajta manipulálását magától értetődő és legitim eljárásnak te-
kintette: „De mivel Pálnak nem több ismeretlen istenre volt szüksége, hanem 
csak egy ismeretlen Istenre, ezért egyes számban használta a szót."32 

Másrészt leveleiben Pál néha idéz görög költőket. Hieronymus leírja, hogy 
egyesek szerint hiba volt Epimenidészt vagy Kallimakhoszt idéznie, amikor azt 
állította, hogy „Krétaiak mindig hazugok"33 (Tit. 1,12), hiszen Kallimakhosz a 
krétaiakat azért nevezi hazugoknak, mert Zeusz sírját mutogatják, holott Zeusz él 
és az égben uralkodik; ha tehát éppen rá hivatkozva, őt idézve nevezzük hazug-
nak a krétaiakat, azzal Zeusz istenségét is elismerjük. Hieronymus éppen azzal 
utasítja el ezt az érvelést, hogy a részleges egyetértés nem jelent teljes egyetér-
tést: a kiemelt részlet nem hozza magával teljes kontextusát. A használat során a 
használó ellenőrzi a jelentést: „Mint amikor azt mondja: »A gonosz beszéd meg-
rontja a jó erkölcsöket« [1 Kor. 15,33], vagy hogy: »Mi is az ő nemzetségéből va-
lókvagyunk« [ApCsel. 17,28], azzal nem ismerte még el Menander egész komé-
diáját és Aratus könyvét, hanem csak a verssor adta alkalmat használta ki, úgy a 
jelen helyen sem igazolta egyetlen verssor révén Callimachus vagy Epimenides 
egész művét, akik közül az egyik Iuppiter dicséretét zengi, a másik a Jóslatokról 
írogat, hanem csak a krétaiakai szidta, hogy természetüknél fogva hazugok."34 

Végezetül még leszögezi, az apostol igenis körültekintően idézett, és mintegy 
„minden irányból fedezte magát", amikor azt írta: „»Ez a tanúság igaz«; nem az 
egész költemény, amelyből a tanúságot kivette, nem a teljes mű: hanem csak ez a 
tanúság, ez a verssor, amely hazugoknak nevezi őket."35 

29 De doctrina Christiana 2, 18, 28. 
30 „Diis Asiae et Europae et Afritae: diis ignotis peregrinis." H I E R O N Y M U S : Commentarii in Epistulam ad 

Titum. PL 2 6 , 6 0 7 B . 
3 1 G N I I .KA: Г m. 1 2 7 , A 3 2 9 . jegyzetben további szakirodalommal. 
32 „Verum quia Paulus non pluribus diis indigebat ignotis, sed uno tantum ignoto Deo, singulari 

verbo usus est." H I E R O N Y M U S : U O . 
3 3 E P I M E N I D É S Z : 1. töredék. (Vorsokr. Diels-Kranz, 1, 3 1 - 3 2 ) , K A L L I M A K H O S Z : Himnuszok 1 , 8 . (DEVECSERI 

Gábor fordítását idéztem.) 
34 608A-B. 
3 5 6 0 9 C . 

/ 
/ 
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Hieronymus igen világosan írja le ezt a dialogikusnak nem nevezhető viszonyt: 
át lehet venni úgy „Krétaiak mindig hazugok" a közmondásszemen ismert vers-
sorát, hogy a kontextust, azt a szempontot, amiért a krétaiak hazugnak bizonyul-
nak, teljességgel kiiktassuk. Ez a részlet azonban még egy szempontból árulkodó. 
Hieronymusnak el kell ismernie, hogy vannak olyan olvasók, akik számára Pál 
szövege mégis felidézi az eredeti kontextust. Éppen ezekkel az olvasókkal tartja 
szükségesnek Hieronymus olyan hosszasan vitatkozni. Úgy látszik, az egyház-
atyák tisztában voltak vele, hogy a használat jelentős kockázattal jár, tudniillik az-
zal a kockázattal, hogy a másik mégiscsak szóhoz jut. A használat akkor sikeres, 
ha ez nem következik be, vagyis a saját igazság érvényesítése képezheti a siker 
egyetlen mércéjét.36 Hieronymus fejtegetése azonban világossá teszi, hogy ez 
nem kizárólag a szövegeket létrehozók ügyességén múlik. О azt állítja ugyan, 
hogy akik úgy olvassák az apostol levelét, hogy a jelentésben az idézett szöveg-
rész eredeti kontextusát is tekintetbe veszik, azok hibát követnek el, rosszul olvas-
nak, de ebből mégis az következik, hogy Hieronymus nem (vagy nemcsak) egy 
nem-dialogikus szerkezetet ír le, hanem egy ncm-dialogikus olvasásmódot (is) 
ajánl. Ez az ajánlott olvasásmód szándékosan kiiktatja a jelentésből mindazt, ami 
a szóval más kimondások alkalmával történt, hiszen éppen azt tartja irreleváns-
nak és oda nem tartozónak, ahogyan Kallimakhosz idézte a Pál által is idézett 
Epimenidészt. A nem-dialogikus szerkezet a nem-dialogikus olvasásmód által 
létezhet. 

De ha ez így van, ha az olvasás nem feltétlenül dialogikus folyamat, ha a 
dialogikus olvasás maga is történeti képződmény, amely azonban még egy adott 
történelmi pillanatban sem szükségképpen az egyedül lehetséges olvasásmód 
(hiszen lám Hieronymus kommentárjában egy dialogikus és egy nem-dialogikus 
olvasásmódot állít szembe egymással), akkor talán érdemes szemügyre venni, mi-
lyen olvasást ajánlanak az egyházatyák a klasszikus hagyomány szövegeihez. Ma-
ga a téma azért is fontos a számukra, mert az ókori oktatási rendszer a klasszikus 
szövegek olvasásán alapult, a kereszténység pedig nem tudott alternatív oktatási 
rendszert kínálni.37 Ebből a helyzetből két lehetőség adódik: lemondani a tradi-
cionális nevelésről és megtiltani a klasszikus szövegek olvasását, vagy a szükség-
képpen klasszikus szövegeken nevelkedő keresztények számára a szövegekhez 
alternatív olvasási stratégiát ajánlani. Az olvasási tilalomra is van példa, és termé-
szetesen az európai történelemben nem egyedül az egyházatyák próbálták a szö-
vegek hatásától az olvasókat ilyen módon megvédeni. (Még Friedrich Nietzsche 
is úgy vélte, hogy nem szabad olvasni, mert az olvasás veszedelmes a gondol-
kodás számára, hiszen az olvasásban idegen gondolatokra kell reagálni,38 vagyis 
az olvasót éppen a szövegben megnyilvánuló idegenségtől tartotta megóvandó-
nak.) Hieronymus, aki olyan világosan fogalmazza meg a nem-dialogikus olvasás 

3 6 G N I L K A : i. m. 34. (46. jegyzet), 54., 58-59. 
3 7 C A M E R O N : i . m . 1 3 9 . 
38 Friedrich N I E T Z S C H E : Ecce Iwmo. (Ford. H O R V Á T H Géza.) Göncöl, Budapest, é. n. 54. 
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stratégiáját, nőknek maga is mindig azt ajánlotta, hogy ne olvassanak klasszikus 
szövegeket. Mindazonáltal a legtöbben elfogadták adottságként a klasszikus ol-
vasmányokra épülő oktatást, csak a szövegekhez más olvasásmódot javasoltak. 
Ebben az ajánlott olvasásban nyoma sincs mindannak, amit a modern irodalom-
tudomány az olvasásról gondol. Szó sincs a szöveg igényéről, a megértésről, a 
hermeneutikai körről, amely a rész megértéséből lép a rész megértését újra mó-
dosító egészhez, és különösen nincs szó applikatív mozzanatról, az olvasót magát 
is megváltoztató megértésről. 

Elvégre a kiindulópont az, hogy a másiktól ebben a találkozásban csak olyat 
kaphatunk, amit már úgyis tudunk, ami már úgyis a miénk. Ami ezen kívül még 
a másiktól jöhet, az káros, rossz hatás, amitől mindenképpen távol kell magun-
kat tartani. Ez az olvasás tehát egyrészt nem megértésre, hanem a saját előzetes 
pozíció megerősítésére irányul, másrészt pedig ennek érdekében szelektív straté-
giát alkalmaz. Csak a saját szemléletének megfelelő részletekre koncentrál, min-
den mást figyelmen kívül hagy. Ebből következően teljesen érzéketlen az olyan 
gondolati konstrukciók iránt, mint a részek kapcsolata, a kontextus és az olvasott 
szöveg egésze. Még Baszileiosz is, aki pedig a szent igék befogadására koruknál 
fogva még képtelen ifjak számára bizonyos szemléletileg nem teljesen idegen 
művek olvasását ajánlja, hogy aztán a valódi igazságot megismerve az egyezés 
vagy az eltérés tudatosításával szilárdítsák meg nézeteiket, még ő is szelektív ol-
vasást ajánl, és nemcsak az olvasandó szövegek megválogatását illetően, hanem 
az egyes szövegeken belül is: „Nem kell folyamatosan mindenre figyelmet fordí-
tanunk, amit mondanak [a költők]." Ezt a szelekciós tevékenységet a méhek mun-
kájával szemlélteti: „A méhek tudniillik nem szállnak egyformán minden virág-
ra, s amelyikre leszállnak, azokat sem szedik le mindenestül, hanem csakis azt 
viszik magukkal, ami tevékenységüknek megfelel, a többivel nem törődnek. így 
járunk el mi is, ha okosak vagyunk: magunkkal visszük, ami illik hozzánk és az 
igazsággal rokon, a többit otthagyjuk."39 

Hogy ennek a szelektív olvasásmódnak az alapját a másikkal szemben kialakí-
tott hatalmi pozíció képezi, amelyben azt teszünk a teljesen kiszolgáltatott másik-
kal, amit csak akarunk, azt jól példázza Hieronymus erotikus nyelvezetű magya-
rázata, amelyben a klasszikus szövegek keresztény felhasználását (elsősorban Pál 
már említett idézeteire hivatkozva) a szép fogolynő képével igazolja: „Olvasta az 
Úr parancsát a Második törvénykönyvben [21,10-13]: a foglyul ejtett nőnek le 
kell borotválni a fejét, szemöldökét, minden szőrzetét, le kell vágni a körmeit, és 
így kell feleségül venni. Hát lehet azon csodálkozni, ha beszédének bája és tag-
jainak szépsége miatt a profán bölcsességet én is szeretném szolgálóból és rabnő-

S!> BASZILEIOSZ: Ad iuvenes de audiensis poetis. 4. A fordításhoz felhasználtam a következő magyar ki-
adást: B A S I L I U S M A G N U S : A költők hallgatásáról - X E N O P H O N : Socrates védőbeszéde. Hess András budai mű-
helyének humanista könyvecskéje. (Ford. R J T O Ó K Zsigmond.) Helikon, Budapest, 1 9 7 8 . De mivel ez 
a bibliofil kiadvány Baszileiosz művének latin fordítását és ennek a latin szövegnek a magyar fordítá-
sát tartalmazza, kénytelen voltam a görög eredeti alapján módosítani. A méhek képéhez az egyház-
atyáknál vö. G N I L K A : i. m. 1 0 2 - 1 3 3 . 
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bői izraelitává tenni, ha lenyesem vagy leborotválom róla, ami benne a halálé: a 
bálványimádást, a gyönyört, a tévelygést, a kéjeket, és tökéletesen megtisztított 
testével egyesülve nemzek vele rabszolgákat a Seregek Urának?"40 

Ahhoz persze, hogy válogathassunk, mégis meg kell ismerni azt is, amit végül 
nem választunk ki. Tehát egyrészt extenzív olvasásra van szükség, másrészt adott 
szövegen belül is fel kell tudni ismerni azt, amit nem használhatunk. A szelekció 
alapját persze a saját igazság ismerete adja, de ehhez mégiscsak szükséges figyel-
met szentelni annak is, ami végül majd idegennek bizonyul. Ennek a figyelem-
nek a célja azonban nem a megértés, ami kapcsolatot teremtene az idegen és a 
saját között, hanem éppen ellenkezőleg: az elutasítás. Csak annyi figyelmet kell 
rá fordítani, amennyivel idegensége felismerhető, és e felismerés alapján végle-
gesen el kell utasítani, hogy a másikban sajátként felismert elemekkel többé sem-
miféle kapcsolata ne lehessen. Vagyis a dekontextualizáció már ennek a megis-
merésnek is előzetes feltétele: Az olvasandó szöveget olyan részek halmazának 
kell tekinteni, melyek között nincs összefüggés, melyek nem alkotnak kontextust, 
melyek nem befolyásolják egymás jelentését. Az ilyen önállónak tekintett részek-
ről lehet külön-külön eldönteni, hogy elfogadhatóak vagy elutasítandóak. így 
hozza létre a nem-dialogikus olvasás a nem-dialogikus szerkezeteket. Ezt a fajta 
olvasást legszívesebben a pénzváltó - Jézus szavaiból ismert - képével illusztrál-
ták. Hieronymus egyik levelében külön kiemeli, hogy a „régiek" olvasása az álta-
la vallott hittartalmakat illetően egyáltalán semmilyen változást nem idézhet elő: 
„Ha pedig valaki azon zsörtölődik az ellentáborból, hogy miért olvasom olyanok-
nak a magyarázatait, akiknek tanításaival nem vagyok elégedett, tudja meg, hogy 
én szívesen hallom az apostoltól: »mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg« 
[1 Thessz. 5,21], és a Megváltó szavait is, aki azt mondja: »Legyetek szakértő 
pénzváltók«,41 hogy ha egy pénz hamis, nincs rajta a császár képe, és nem az ál-
lami pénzverdében verték, azt vissza kell utasítani. Amelyik viszont ragyogó fény-
nyel viseli magán Krisztus képét, azt szívünk erszényébe kell rejteni. [...] Az én 
tervem az, hogy olvasom a régieket, mindent egyenként megvizsgálok, mindent, 
ami jó, megtartok, és az egyetemes egyház hitétől el nem távolodok."42 

Azt hiszem, ez a nem-dialogikus olvasásmód, amely a már eleve meglevő saját 
igazság vagy gondolati rendszer igazolása számára keres ki részleteket az olvasott 
szövegből, és ezért aztán a szöveg egészének elolvasásában és megértésében egy-
általán nem is érdekelt, nemcsak a kora keresztény olvasókra volt jellemző, ha-
nem az európai kultúrtörténet egyik jelentős hagyományát képezi. Hogy csak egy 
szélsőségesnek tűnő példára hivatkozzak, a skolasztikus olvasás is pontosan ilyen 

4 0 H I E R O N Y M U S : Ер. 7 0 , 2 . A fordítás A D A M I K Tamásén alapul: S Z E N T J E R O M O S : »Nehéz az embernek nem 
szeretni«. Helikon, Budapest, 1991. 102. 

41 Agraphon, vö. Joachim J E R E M I A S : Unbekannte Jesusworte. Gerd Mohn, Gütersloh, 1963. 94., Jézus 
rejtett szavai. (Ford. H U B A I Péter, P R Ö H L E Károly, R U G Á S I Gyula.) Holnap, Budapest, 1990. 118., 189. (9. 
jegyzet) 

42 Ep. 119, 11. A pénzváltó képéhez vö. Raymond B O G Á É R T : Changeurs et banquiers chez les Peres de 
l'Église. Ancient Society 4. 1973. 239-270. 
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volt, sőt a skolasztikusok kedvelt műfaja és olvasmánya volt a florilégium, a már 
eleve adott gondolatrendszer igazolására felhasználható idézetek és tekintélyek 
gyűjteménye,43 amely a használható részeket kiválogató szelektív olvasást úgy 
végzi el, hogy a nem kiválasztott részeket az eljövendő olvasók számára/helyett fi-
zikailag is törli. Az idézet gyakran szolgált és szolgál a saját gondolatmenet pusz-
ta illusztrálására vagy tekintélyelvű támogatására. Az egyszer megszilárdult értel-
mezési hagyomány megváltoztatása talán éppen azért olyan nehéz feladat, mert 
az olyan olvasási stratégia a gyakoribb, amely megakasztja hermeneutikai kört, és 
egyszerűen nem engedi a szöveg előzetes megértését utólag módosulni. Lehetsé-
ges, hogy ezzel az olvasási hagyománnyal rokon a publicisztikai gyakorlatból is-
mert „szövegkörnyezetből kiragadott idézet" technikája is. Ezek a meglehetősen 
különnemű és éppen csakjelzésszerűen érintett példák ha nem körvonalaznak is, 
de sejtetnek egy olyan nem-dialogikus olvasási hagyományt, amely végigkíséri az 
európai történelmet, és olyannyira erőteljesnek látszik, hogy ha csak erre figye-
lünk, már-már a dialogikus olvasást tarthatjuk lehetetlennek. Ahogyan lehetet-
lennek is tartotta például Nietzsche: „Mert alapjában véve senki semmiből nem 
ért többet - a könyvekből sem - annál, mint amennyit eleve tud".44 

Ezekben a nem-dialogikus olvasásmódokban az olvasó fölérendelt hatalmi po-
zíciót alakított ki. Elképzelhető ennek az ellenkezője is, hogy teljesen alárendeli 
magát. A reformáció kezdetén gyakran hangoztatták azt az igényt, hogy a hívek 
önállóan olvassák a Bibliát, és így a hit igazságát individuálisan érjék el. Csakhogy 
a tapasztalat hamar megmutatta, hogy ez számtalan különféle igazságot, hetero-
doxiát eredményez. Ezért olyan közösségi olvasásformákat támogattak, amelyek-
ben az értelmezést ellenőrizni lehet.45 „A Bibliához való hozzáférés a kultusz és 
a család keretcin belül volt lehetséges, s az autorizált kommentárokkal kísért ol-
vasást jelentette. [...] Az olvasás céljának nem annyira új üzenetek felfedezését 
tartották, mint inkább az alapvető keresztény tanítás megszilárdítását."46 Az olva-
sótól tehát azt várják el ebben az olvasási folyamatban, hogy passzívan elfogadja 
a szöveg túlhatalmát, illetve alávesse magát az intézményes tekintély által szava-
tolt értelemnek. Az igazság itt is eleve adott, csak itt az olvasó az, akinek tilos raj-
ta változtatnia. 

Ha mindezek alapján visszatérünk kiindulópontunkhoz, akkor egyrészt talán 
mondhatjuk, hogy ezek a nem-dialogikus olvasásmódok valóban nem érdekeltek 
új jelentések létrehozásában, sőt éppen az új jelentések keletkezését hivatottak 
megakadályozni, és ezek szerint létük nem cáfolná azt a bahtyini posztulátumot, 
hogy minden dialogikus természetű, aminek jelentése van; másrészt azonban 
nem eredeztethetnénk a dialogikus jelentésképződést a nyelviségből magából, 

43 Jacqueline H A M E S S E : „ A Z olvasás skolasztikus modellje." In Guglielmo CAVALio-Roger C H A R T I E R 

(szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. (Ford. S A J Ó Tamás.) Balassi, Budapest, 2 0 0 0 . 

118-126. 
44 Nietzsche: i. m. 62. 
45 Jean-Frangois G I L M O N T : „A reformáció és az olvasás." In: Guglielmo CAVAtxo-Roger C H A R I E R 

(szerk.): i. m. 246-250. 
4 6 G I L M O N T : i . m . 2 6 3 . 

/ 



Hogyan ne folytassunk dialógust? 293 

hiszen nem-dialogikus nyelvi konstrukciók is lehetségesnek bizonyulnak, ha nem 
egyenrangú dolgok, felek kerülnek egymással kapcsolatba. 

De milyen viszonyban képzelhetjük el egymáshoz képest a dialogikus és a 
nem-dialogikus olvasásmódokat? A legvalószínűbbnek az látszik, hogy vegytiszta 
formájában egyik olvasásmód sem létezik a valóságban. A kettőt talán leginkább 
két törekvésként, két olvasói diszpozícióként foghatjuk fel. Van, amikor az olvasó 
inkább dialogikus, és van, amikor inkább nem-dialogikus olvasást próbál meg-
valósítani. Az egyházatyák aggodalmai az olvasás veszedelmeivel kapcsolatban 
jelezhetik, hogy még a legelszántabb és legöntudatosabb nem-dialogikus olva-
sóknál is beindulhatnak dialogikus folyamatok. De az ilyen olvasást néhány ap-
róbb dialogikus mozzanat okán dialogikusnak tekinteni nem volna jogosultabb, 
mint egy dialogikus olvasásmódot nem-dialogikusnak tekinteni néhány nem-
dialogikus mozzanat miatt, hiszen valószínűleg a másik iránti nyitottság sem va-
lósulhat meg minden pillanatban tökéletesen. 

Fontos még végezetül azt is leszögeznem, hogy a kétféle olvasásmódhoz önma-
gában véleményem szerint semmiféle etikai jellegű értékelés nem rendelhető. 
Nem arról van szó, hogy a dialogikus olvasás jó, mert nyitott a másik igazsága fe-
lé, míg a nem-dialogikus rossz, mert hatalmi struktúrákat alakít ki, vagy azokhoz 
alkalmazkodik. Az etikai mozzanat ugyanakkor nehezen iktatható ki, hiszen gya-
korta éppen az etikai alapállásból adódik a másik elnémításának követelménye, 
miként a keresztény szerzőknél is. Nem szívesen kezdenék dialógust egy náci 
ideológus szövegével vagy a náci ideológiával; minthogy az olvasásban, mint lát-
tuk, nehéz elkerülni a dialógust, erkölcsi szempontból igazolható az ilyen szöve-
gek betiltása, hogy megszólalásukat fizikailag akadályozzuk meg, ha az olvasásban 
nehezen tudjuk. De ha a megidézettségben maga a megidézett is megszólalhat, 
akkor abból az következik, hogy ezekről a szövegekről beszélni sem szabad? Ké-
tes, hogy ilyen anatémával lehetséges-e és főleg etikus lenne-e átadni valamit a 
feledésnek. Ha kell beszélni róla, de nem szabad olvasni, akkor csak olyanok be-
szélhetnek róla, akik nem olvasták? Mindenesetre a beszédnek olyannak kéne 
lennie, hogy az idéző folyamatosan saját igazságának kontrollja alatt tartsa az idé-
zetteket, nehogy azok önállóan kezdjenek hatni és működni: hogy a megidézett-
ségben a megidézett lehetőleg ne szólalhasson meg. Azaz pontosan olyan nem-
dialogikus olvasásra és nem-dialogikus megidézésre van szükség, amilyenről a 
fentiekben volt szó. Az etikai szempont tehát nem közvetlenül az olvasás dialogi-
kusságához kapcsolódik, de valószínűleg kiiktatni sem lehet. 



Molnár Mariann 

AZ ŐRÜLET METAFORÁI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
ESTI KORNÉL CÍMŰ MŰVÉNEK 8. FEJEZETÉBEN 

(1) 

Szegedy-Maszák Mihály 1978-as Esti Kornél című tanulmányának1 megjelenése óta 
Kosztolányinak ezt a novellafüzérét gyakran hozzák kapcsolatba a metaforával. Ez 
az értelmezés ugyanis az Esti Kornél metaforikusságát a középpontba állítva „új 
perspektívákat nyitott meg" a Kosztolányi-próza kutatásában. Az elmúlt 20 évben 
ennélfogva nagyon sokan támaszkodtak erre a szövegre, használták és idézték 
meglátásait, ám anélkül, hogy előfeltevéseire rákérdeztek volna. Pedig ahogy ezt 
maga Szegedy-Maszák is már tanulmányának első mondatában kiemeli: „Bármely 
szöveg logikájának a megfejtéséhez előfeltevésekre van szükség."2 E feltevések 
ismerete és tudatosítása véleményem szerint rendkívül fontos, hiszen ezeken ke-
resztül nemcsak a Kosztolányi-novellák metaforikusságának kérdését tárgyalhat-
juk újólag, hanem a Kosztolányi prózájával, sőt a századforduló novellairodalmá-
val kapcsolatos írások metafora-értelmezése is világossá válhat számunkra. 

Szegedy-Maszák megközelítésmódja a 70-es évek végén nagyon is korszerű és 
újszerű volt, de célja nem a kritika, hanem a strukturalista irodalomelmélet ered-
ményeinek magyar szövegek interpretációjában való hasznosítása volt. Szegedy-
Maszák Mihály ebben az írásában, bár konkrétan nem utalt rá, nyilvánvalóan 
Jakobson s a francia strukturalisták nyelvészeti, poetológiai és retorikai kutatásá-
ra támaszkodott, s Jakobson példáját követve ezeket ötvözte egymással. írásában 
ezért azonosítja a „szövegrészek közötti" lehetséges viszonyokat a retorika 
elocutio részében tárgyalt négy változáskategóriával, majd pedig megállapítja, 
hogy Kosztolányi ezek közül a bővítést és a sorrendcserét szinte soha vagy csak 
ritkán alkalmazza, míg a kihagyás és a helyettesítés központi jelentőségű. ,,[A szö-
veg] kitüntetett szerepet ad az általában metaforikus jellegű s ezért főleg a lírá-
ban uralkodó helyettesítésnek."3 Szegedy-Maszák tehát ebben a mondatában a 
helyettesítésen alapuló alakzatokat, tehát a trópusokat azonosítja, sőt redukálja a 
metaforára, másrészt pedig a metaforát azonosítja a lírával. A következő oldalon 
azonban már nem a „szövegrészek közötti viszony"-ról, hanem „a retorikusok ál-
tal megkülönböztetett három alapvető szókép"-ről beszél (melyek a fent említett 

1 S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: „Esti Kornél". In uó: Világkép és stílus. Bp., Magvető, 1980. 466-498. 
2 I. ro. 4 6 6 . 
3 I. m. 467. 
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helyettesítés - immutatio - kategóriába tartoznak), s ezek segítségével próbálja jel-
lemezni Kosztolányi írásait. E legfontosabb szóképek (trópusok) szerinte „a ha-
sonlóságotjelölő metafora, a rész-egész összefüggést kifejező szinekdoché és az 
okságra utaló metonímia".4 A metonímia - mondja - hagyományosan az epiká-
ban jutott döntő szerephez, Kosztolányinál viszont „a szöveg felépítésében meg-
figyelhető okozatiságtól eltekintve a rész-egész összefüggés és a hasonlóság a mű 
legfőbb formaelve, a szinekdoché és a metafora tehát fontosabb feladatkört lát el 
az Esti Kornélban, mint az epikus hagyomány túlnyomó többségében".5 

Szegedy-Maszák terminusait és szemléletét tekintve, azt a sémát követi, ame-
lyet Jakobson A nyelv két aspektusa és az afáziás zavarok két típusa6 című 1955-ös írá-
sában vázolt fel. Jakobson emelte ki ugyanis a metafora és a metonímia kategó-
riáját a retorikából, s nevezte meg velük a nyelvi (illetve más szemiotikai) jelek 
elrendezésének alapvető módjait: a kombinációt és a szelekciót. Jakobson szerint 
ugyanis a szelekció alapja a szubsztitúció, vagyis a helyettesítés, s az ebbe a hal-
mazba tartozó elemeket a hasonlóság köti össze, a jelek összekapcsolásának ez a 
módja metaforikus. A kombináció alapja pedig a kontextualitás, s így e halmaz 
elemei érintkezésben vannak egymással, a jelek itt metonimikusan kapcsolódnak. 
Ez alapján állapította meg Jakobson, hogy a különböző irodalmi-művészeti irány-
zatokban, illetve a műfajok terén is az egyik eljárás másikkal szembeni túlsúlya 
határozza meg az adott irányzat vagy műfaj jellegét. így jutott el ahhoz, hogy a 
metaforát a lírával, a metonímiát pedig a prózával azonosította. A strukturalisták 
között ez a fajta redukció nem volt mindenki számára szimpatikus, így például 
Genett és Barthes7 is tiltakozott ellene, az elképzelés azonban mégis gyökeret 
vert, s nagyon sok munka alapgondolatává vált.8 

Az, hogy Szegedy-Maszák a metafora mellett a szinekdochét is kiemeli nincs sok 
jelentősége, hiszen ezt később beleolvasztja a metaforába, a metaforán pedig vég-
ső soron a hasonlósági viszonyt érti. Az Esti Kornél-szövegek formaelvének, szerve-
zőelvének a metaforában (=hasonlósági viszonyban) és az ismétlésben testet öltő 
nyelvjátékokat tekinti. (Ami némileg önellentmondás, hisz a gondolatmenet elején 
kizárta a bővítés változáskategóriáját, amihez az ismétlés is tartozik - legalábbis 
retorikai szempontból: „Bővítéshez Kosztolányi szinte soha nem folyamodik..."9) 

Sajnos még jó néhány, a 90-es évek második feléből származó írásra is jellem-
ző, hogy a metaforát kizárólag hasonlóságként, illetve hasonlóságon alapuló he-
lyettesítésként fogják fel, vagy gyakran még ennél is pongyolább módon a kép-
pel, képiséggel, szimbolikusággal teszik egyenlővé. Mindamellett a metafora 
metonímiával való jakobsoni szembeállítása, és ebből következően a metonímia 

4 I . M . 4 6 8 . 

5 Uo. 
6 Helikon 1977. 129-134. 
7 Lásd G E N E T I K: A leszűkült retorika. Helikon 1 9 7 5 . , BARTHES: „ A régi retorika." In Az irodalom elméletei 

I I I , Jelenkor, Pécs, 1996. 
8 Az egyik leghíresebb: David L O D G E : The Modes of Modern Writing. Metaphor, Metonymy and the 

Typology of Modern Literature. Edward Arnold, London, 1977. 
9 SZEGEDY-MASZÁK: i . n r . 4 6 7 . 
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prózával, a metafora lírával való azonosítása sem vesztett népszerűségéből. így 
például Dobos István is Alaktan és értelmezés10 című 1995-ös munkájában „a pró-
zapoétikai eljárások legátfogóbb típusainak" a metonimikus és a metaforikus ala-
kításmódot tekinti, s ezek összevetése révén mutatja be a századfordulós magyar 
novellák lírizálódását, azaz metaforizálódását, s így beszél például Lövik, Gozsdu 
vagy Csáth esetében metaforikus történetvezetésről, de használja a metaforizált 
leírás, metaforizált alak, sőt a metaforizált novella fogalmakat is. 

Ez a fajta azonosítás előkerül Szitár Katalin egyébként figyelemre méltó Esti 
Kornéllal foglalkozó írásában is, a Költő-alakmás: a szó hőse11 címűben. „A 'mese' 
- mondja - , a történetszerűség helyébe a 'költőiség' lép: lírai próza születik." Vagy 
kicsit később: „Az 'írás'-motívum tehát sokkal több egyszerű cselekmény részletnél: 
hangalakja is szimbolikus jelentéssel telíti a szöveget (metaforikus felépítését teszi 
elsődlegessé a „metonimikus", cselekményszerűvel szemben - költői prózát teremt)." 

Bengi László In memóriám Cornelii Esti című tanulmányában12 az Esti Kornél 8. fe-
jezetének értelmezése során, ezzel szemben már felmerül a gyanú, hogy a metafo-
ra nem csupán a líra, a költőiség megjelenésével azonosítható az Esti Kornél-novel-
lákban, hanem inkább egy interpretációs aktus áll a háttérben : „ki értelmezi - teszi 
fel a kérdést - metaforikusán az utazást?"13 Amire közvetetten ad választ: „Az iró-
nia felismerése - éppúgy mint például a metaforáé - elválaszthatatlan az olvasótól, 
illetve a befogadó előismereteitől, előfeltevéseitől (tehát változhat az, hogy ki mit 
tart ironikusnak.)"14 Mely gondolat logikáját követve azt is mondhatjuk, hogy ki 
mit tart metaforikusnak, az változó, az adott olvasótól, befogadótól, annak előfelte-
véseitől függ. Bengi László számára tehát, a metaforikusság elsősorban értelmezé-
si mód. A metafora azonban Bengi nyelvhasználatában azonosítódik a megszemé-
lyesítéssel (példái: emberek mint „fürtök lógtak", „körös-körül fekete sikátorok 
ásítoztak"), valamilyen általánosabb jelentésre való utalással („a villamosút első 
szinten mint szocializációs folyamatok tere szerveződik újra", de „a metaforikus tér 
tovább tágul, s már az élet egészének tereként szerveződik újra", „a kényszerű le-
szállás ... metaforikus szinten ... a halált jelenti"), világértelmezéssel („az ezekben 
- metaforikusán - megjelenő két világértelmezés"), sőt az allegóriával (az „út ... az 
életút metaforájául, allegóriájául szolgál") is. Mely metafora-értelmezés így híven 
tükrözi nemcsak a magyar, de mondhatni az egész jelenlegi irodalomtudomány 
nyelvhasználatát, melyben a metafora kategóriája rendkívül tág tartomány. 

Mindezek a példák szükségessé teszik, hogy mielőtt Kosztolányi írásának ér-
telmezésébe fognék, kiemeljem és körbejárjam a metafora lokalizálhatóságának 
problematikáját, másrészt pedig, hogy kísérletet tegyek az általam elfogadott és 
kutatott metafora definiálására. 

1 0 D O B O S István -.Alaktan és értelmezés. Debrecen, 1995. 
1 1 SZITÁR Katalin: Költő-alakmás: a szó hőse. Kosztolányi: Esti Kornél. Literatura 1 9 9 6 / 2 . 
1 2 B E N G I László: In memóriám Cornelii Esti. Az. Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről. Anonymus, 

1 9 9 8 . 
13 I. m. 208. Az. utazás szó itt az Esti Kornél 18. fejezetére utal. 
о I. m. 212. 12. lábjegyzet. 
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(2) 

A metafora legfontosabb jellemzője, hogy nyelvi fenomén, sőt a nyelv minden terü-
letén, minden diskurzusban jelenlévő művelet, melynek lényege, hogy két, gyakran 
egymásnak merőben ellentmondó, különböző dologról állítja azt, hogy azok azono-
sak. Ennek képleted az (is, ist*) В. Ehhez közvetlenül kapcsolható Arisztotelész 
klasszikus metafora-definíciója, mely szerint a metafora „egy más összefüggésben 
használatos megnevezés átvitele nemről a fajra, vagy fajról a nemre, vagy egyik fajról 
a másikra, vagy viszonyazonosság (analógia) szerint".15 Vagyis, ami kor/1-ról azt állít-
juk, hogy az B, akkor d-hoz egy olyan kifejezést (В) rendelünk, amely a mindenko-
ri beszélői közösség (amely lehet csupán két ember is) nyelvhasználatában nem tar-
tozik d kontextusához, más szóval azd-hoz rendelhető közhelyekhez (Max Black), 
az A-hoz tartozó enciklopédikus tudáshoz (Eco). Annak a kérdése, hogy a nyelv 
mely elemeit lehet ekképp összekapcsolni, sokakat ihletett arra, például Arisztote-
lészt is, hogy meghatározzák a jó metafora kritériumait, s elkülönítsék a rossz meta-
forától (illetve rejtvénytől, zagyvaléktól), a barokk metafora elméletek legnagyobb 
hányadát például az effajta okoskodások teszik ki. Arról hogy a jó metafora krité-
riuma valóban az-e, hogy meglepetést kell keltenie, vagy az, hogy a metaforát nem 
nyilvánvaló dolgokból kell venni, tehát hogy szellemesnek kell lennie, ehelyütt nem 
akarok vitába bocsátkozni. Ezek a példák azonban jól mutatják, hogy a metaforához 
való ilyenforma, előíró közelítés a metafora létrehozói, produkciós oldalát érinti, míg 
egy irodalomtudós ezzel szemben, csupán a metafora megértésében, értelmezésé-
ben lehet kompetens. így megállapíthatjuk, hogy a metaforát vizsgáló irodalom-
tudomány tárgya csakis a metafora recepciója16 lehet. Ennek során egy adott irodal-
mi szövegben előforduló metaforák (melyek képlete tehát: A az В) megvalósulási 
módjára, vagyis az azonosítás mikéntjére és alapjára, a metaforák kapcsolataira és 
a narrációban (illetve a lírát tekintve egy vers felépítésében) betöltött szerepére: a 
metaforikára, vagy még tágabban magára a (metaforikus) értelmezésmódra kérdez-
hetünk rá: hogyan vagyunk képesek lokalizálni és megérteni a metaforákat? 

Ezt a rendkívül összetett folyamatot természetesen igen nehéz leírni, éppen 
ezért csupán egy egyszerű hasonlatot használva érzékeltetni próbálom miről is 
lehet szó. Egy szöveg olvasása során egy metaforikus azonosítás, éppen mert két 
egymástól elütő kontextusban elhelyezkedő kifejezést helyez egymás mellé (lásd 
fentebb), lelassítja, sőt megakasztja az olvasást, meglepetést okoz (Arisztotelész), el-
gondolkoztat stb., s arra ösztönöz, hogy „megfejtsük" az azonosítás alapját, okát, 
célját stb. Természetünknél fogva az anyanyelvünk által nyújtott asszociációs lehe-
tőségekre, kultúránkból adódó kontextuális és intertextuális kapcsolatokra támasz-
kodhatunk. A metafora ezek szerint úgy működik, mint a vízbe dobott kő, amely 
körül a koncentrikus hullámok egyre nagyobb területre terjednek ki, sőt más 

* Az angol, illetve német létigét azért emeltem be a képletbe, hogy ezzel is hangsúlyozzam a meta-
fora azonosító jellegét, ami a magyar nyelvben a hiányzó kopula miatt nehezen megragadható. 

1 5 A R I S Z T O T E L É S Z : Poétika. 1457b.; 1458 a. PannonKlett, Bp., 1997. 
16 Vö. B . B I E B U Y C K : Die poietüche Metapher. Könighausen und Neumann, Würzburg, 1998. 
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hullámokkal interferenciába is léphetnek. A szöveg egyes metaforái, a mikro-
metaforika kapcsolódhat a szövegegész makro-metaforikájához,17 ez pedig a szö-
veg szűkebb-bővebb kontextusához, ami lehet az adott író egy másik műve, vagy 
mint az Esti Kornél esetében a novellafüzér különböző darabjai, (korabeli) másoktól 
származó alkotások, a (korabeli) kulturális, történelmi, politikai ismeretek stb. 

Ahogy ezt az arisztotelészi definíció is mutatja, a metaforikus azonosítás értelme-
zésekor elsősorban az azonosítás alapjára kérdezünk rá. Már az Arisztotelész által 
megadott lehetőségek közül a legtöbbet magyarázott és a legelterjedtebb az analó-
gia alapú azonosítás. Már Arisztotelész példáihoz készült magyarázatok is megtöl-
tenének egy egész könyvet. Az alapkérdés ebben az esetben mindig az, hogy ez a 
hasonlóság fennállt-e már az összehasonlítás előtt is, vagy pedig a hasonlóságot a 
metafora, metaforikus interpretáció konstruálja? Másrészt pedig, hogy a hasonló-
ság a kifejezések referensei vagy a kifejezések jelentéstartománya, az ezekhez kap-
csolódó közhelyek és asszociációk között, vagy pedig a kifejezések jelölői között áll 
fenn? Példát mindegyikre találhatunk. A metafora azonban nem redukálható erre 
az egy lehetőségre. Maga Arisztotelész is felhívja a figyelmet néhány másik esetre, 
s a metaforával foglalkozó jelentősebb tudósok is, törekednek arra, hogy kimutas-
sák, az analógia alapú azonosítás csak egy a sok lehetséges közül.18 

Az élő metaforák megdermedése, poliszémiává, sémává, klisévé való „degra-
dálódása" a metafora természetéhez tartozó elem. Az irodalmi szövegek azonban 
képesek arra, hogy újraélesszék ezeket a kövületeket, mégpedig úgy, hogy a me-
taforába belesűrűsödött és megdermedt jelentéseket újra reális tartalommal töl-
tik meg. Ez a folyamat: a re-metaforizáció talán még az új metaforák kialakulásá-
hoz képest is tudatosabb nyelvhasználatot feltételez, s a narráció kialakításában 
is kimagasló szerepe lehet. A következőkben a metaforika effajta kialakulást kí-
sérlem meg megvizsgálni.19 

(3) 

Ebben a kis értelmezésben arra vállalkozom, hogy kifejtsem az Esti Kornél 8. 
fejezetének metaforikusságát úgy, hogy lokalizálni próbálom az egyes metaforá-
kat, és meghatározom az azonosítás módjait, majd pedig a metaforák összefüg-
géseit és a narrációban betöltött szerepét vizsgálom, a metaforák és a nyelvjáté-
kok kapcsolatát szem előtt tartva. Mindezek segítségével a novella egy olyan 
olvasatát kívánom adni, mely a novella bevezető soraiban „explikált" tartalom, 
azaz az őrület, a megőrülés folyamatának nyelvi megvalósulását fejti ki, és a novella 
egzisztenciális problémákat feszegető „jelentéssíkjának" megmutatására törek-
szik, ebben M. Heidegger fdozófiáját hívja segítségül. 

17 Lásd Harald W E I N R I C H modelljét: „Sematik der Metapher." In W E I N R I C H : Sprache in Texten. Klett, 
Stuttgart, 1976. 317-327. 

I« Lásd I. A . R I C H A R D S : A metafora. ( 1 9 3 6 ) Helikon, Bp., 1 9 7 7 . 1 2 7 . 
19 Lásd B E N G I László: In memóriám Cornelii Esti. 2 0 4 . ; SZITAR Katalin: i. m. 173. 
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Mint az Esti Kornél többi 17 fejezete esetében, a bevezető sorok a 8. fejezet ele-
jén is összefoglalják számunkra, hogy miről fog szólni a történet. E bevezető so-
rok, mivel a fejezetek csupán számozással vannak ellátva, tulajdonképpen a cím 
szerepét töltik be. A címek lehetnek megvilágítóak az adott mű mondanivalója 
tekintetében, de félre is vezethetnek bennünket. Az Esti Kornél esetében e sorok 
általában mindkét „funkciót" betöltik. Banalitásuk, s az, hogy csupán egyfajta ér-
telemre hívják fel a figyelmet, túlontúl egyszerűnek tűntetik fel a történeteket. 
Azonban, mint a 18. fejezet esetében is, a „cím-sor" egyfajta paradoxont20 tartal-
mazhat. A közönséges villamosút megrázó leírása szintagma olyan feszültséget teremt 
a befogadóban, mely a novella újraolvasására buzdít, a novella történetének ér-
telmezésére szólít fel: miről szól ez a történet, ha nem egy közönséges villamos-
úiról? S e kérdés valójában ősrégi s jóval általánosabb is, mint a szöveg és címe 
közti kapcsolat problémája. Hisz e kérdés nélkül nem létezne sem teológia, sem 
hermeneutika, azaz semminemű szövegmagyarázattal, exegézissel fogalakozó tu-
domány. A rögzített szó, az írás, és ennek olvasója közötti távolság, egymáshoz va-
ló „közük" teszi lehetővé ezt a kérdést, s teremti meg az interpretáció terét. 

Ehhez hasonlóan, a szövegben előforduló metaforák s a szöveg metaforikussá-
gának kérdése, ahogy erre fentebb is utaltunk, irodalomtudományi szempontból 
alapvetően a befogadás módjától függő interpretációs aktus eredménye. Az, hogy 
a hagyományos keresztény interpretáció allegorikus, illetve a hagyományos iroda-
lomtudományi szimbolikus interpretáció helyett én metaforikus értelmezésről be-
szélek, annak egyedüli oka, hogy az értelmezés során, sőt a szöveg által előhívott 
„képek", motívumok, szimbólumok stb. rendszerének értelmezése során is, csakis 
a szövegre magára, annak nyelvi-retorikai megformáltságára fókuszálok. Mind-
amellett azt az álláspontot én is osztom, hogy a metafora, az allegória és a szimbó-
lum kategóriák jelentése rendívül közel van egymáshoz, s szinte elválaszthatatlanok 
egymástól. E helyütt azonban e probléma tárgyalására nem kívánok kitérni.21 

A 8. fejezet bevezető sorai is némileg korlátozó hatásúak: a történetnek csupán 
egy aspektusára hívják fel a figyelmet: Mogyoróssy Pali megőrülésének hirtelen 
eseményére. S ebben a történetben valóban az őrület bemutatása áll a középpont-
ban. A novella metaforikája is főként ezt támasztja alá, ám Esti alakjának megje-
lenésével Mogyoróssy Pali őrületének kibontakozásával párhuzamosan, egy má-
sik történetet is kezdetét veszi: Esti és Pali találkozásának, egymásra találásának, 
együttes jelenvalólétének története. E ritka esemény azonban nem zökkenőmen-
tesen megy végbe, a józan ész elvesztése, Pali megőrülése nélkül talán sohasem 

20 Bengi László ezt úgy fogalmazza meg, hogy „míg a 'közönséges' ironizálja a szöveg egészét (novel-
lát nem köznapi dolgokról, vagy legalábbis nem köznapi érvényességgel szokás írni), addig a 'megrázó' 
jelzi, hogy itt - metaforikus szinten - mégis alapvető létkérdésekről lesz szó". B E N G I : i. m. 203. 
21 Ehhez lásd többek között GADAMER, U . Eco, G . KURZ, T T O D O R O V munkáit. 
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következhetett volna be. Az egyik történet tehát feltételezi a másikat, rá-, vagy 
mondhatni, beleépül a másikba, s kibontakozása elsősorban az elbeszélés külön-
leges módja, a nyelvhasználat révén bontakozik ki. Ahhoz, hogy a történet mind-
két szálát felgombolyíthassuk, s ezek összefonódásait megállapíthassuk, nemcsak 
a történet menetére kell figyelni, hanem a nyelvjátékoknak és a metaforikus be-
szédmódnak köszönhető többértelműséget is meg kell vizsgálni. 

(A megsemmisülés kis és nagy színjátékai) 

A novellában a bevezető részt és a végkifejletet (Pali a tébolydában) leszámítva 
néhány esemény ismétlődik csupán: kávéházról kávéházra járás, cigarettázás, 
iszogatás, s ezek monoton egymásutánja eleve meghatározza a novella alaphan-
gulatát. A tulajdonképpeni abszurd tartalom, azaz Pali történetei és cselekedetei 
csupán beékelődnek a fenti események közzé. így, bár Pali történetei és tettei tu-
lajdonképpen nem is olyan furcsák, vagy legalábbis nem mindegyik (például 
„normális" esetben abban nincs semmi, ha valaki azt állítja, hogy csak harminc 
barackot tud megenni [120.], vagy hogy megcsináltatja a fogait [119.], hogy négy 
új ruhát rendel [120.], vagy hogy a forró kávét egy hajtással kiissza [119.], vagy 
hogy világmegváltó ötlete támad [121-122.], az állandó rögeszmés ismétlés, is-
mételtetés azonban belénk sulykolja abnormális voltát. A repetitivitás ugyanis 
nem csupán a novella ritmusát, szerkezetét határozza meg, hanem a szereplők 
szándékát, állapotát is tükrözi: „Pali mégse volt megelégedve sehol, nem volt jó 
sehol, újra mennie kellett tovább és tovább, valami vallásos láz hajtotta, hogy a 
negyedik kávéházból is elzarándokoljon az ötödik kávéházba. A kávéház az újság-
író temploma."22 (125.) A vallásos láz kifejezés alkalmazása előrevetíti, hogy Pali 
állapota az őrülethez közeli, hiszen hagyományosan a prófétát, az őrültet és a 
költőt a megszállottság három egyenrangú formájának szokás tekinteni. 

A repetitiv novellaszerkezet tehát jól tükrözi Pali megtébolyult állapotát, más-
részt pedig ezt erősítve, nyelvi szinten magának az őrület szó etimológiai gyö-
kének23 tematizációját valósítja meg. A novella témája, struktúrája s a nyelvi való-
ság ebben a történetben tökéletesen kapcsolódik egymáshoz. Az Etimológiai Szótár 
szerint ugyanis: „Az őrül ige 'megbolondul' jelentése az elmebajban szenvedők 
gyakori keringő, szédelgő körben járó mozgásán alapul." Az azonban, hogy Pali 
ilyen állapotba jut egy hosszabb folyamat eredménye (vagyis a cím-sorokban ki-
emelt hirtelenség ellentétben áll a bevezető szakaszban tárgyalt előjelekkel), ám a 
novella idején belüli (egy nap, egy éjszaka) gyors kiteljesedése mégis hirtelennek 

22 A lapszámok K O S Z T O L Á N Y I Dezső: Esti Kornél. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp ., 1 9 8 1 . kiadására utal-
nak. Ez utóbbi metafora ebben a fejezetben nincs bővebben kidolgozva, az ötödik fejezetben azonban 
szintén előkerül: „Az étterem fehérlett. ívlámpák lila fénye zizegett a frissen mosott patyolat abro-
szokra, a bontatlan, szűz oltárokra, melyeknél még senki sem áldozott." I. m. 78-79. 

23 Értelmezésemben az etimológia és a paranomázia adta lehetőségeket S Z I T Á R Katalin, és K O V Á C S 

Árpád munkái alapján hasznosítom. 
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tekinthető, s a novella többi szereplője is szerepet játszik benne. A Pali cimboráinak 
célja ugyanis az ismételtetéssel először az esemény kiismerése, vagyis jó bűnügyi 
tudósítókhoz méltón egy hír tanulmányozása. Az Etimológia Szótár szerint ugyanis 
a hirtelen szó, a hír főnévből -etlen fosztóképzővel képzett szó, melynek eredeti je-
lentése: hír, tudomás nélkül(i). A bevezető sorok „hirtelen megőrül" szintagmája így 
sokkal inkább az őrület tudomásunkon kívül való bekövetkeztét fejezi ki, de utal 
Palira magára (újságíró = hír-hajhász), s megőrülésének lehetséges okára is: a hé-
vízi nyaralás eseménytelen, hír-telen nyugalmára is. Másrészt viszont Pali furcsa-
ságain cimborái jól szórakoznak, s úja és újra hallani akarják történeteit élvezetük 
fokozása végett. S ez az, ami igazán abszurddá teszi ezt a történetet. Pali cimborái 
ugyanis miután kezdik felfogni, hogy Pali viselkedése bizony nagyon megváltozott, 
riasztják Estit: „Estiért félórával ezelőtt telefonoztak, hogy jöjjön azonnal. Közöl-
ve vele, hogy miért."(115.) (Ez a mondat egyébként szintén nagyon jellemző a no-
vella nyelvhasználata szempontjából. Az őrületet ugyanis a bevezető sorokat leszá-
mítva, soha nem nevezik nevén. Elhallgatják, mint e mondatban, vagy körülírják: 
„ez", „gyönge ügy"24 [122.], de legalábbis idézőjelbe kerül: ,,közveszélyes"[124].) 
A tulajdonképpeni történet, a „cirkusz" (128.), a „színház" (120.) tehát Esti meg-
érkezésével veszi kezdetét. Ugyanis a barátok célja nem csupán az volt Esti odahí-
vásával, hogy segítsenek Palin, hanem egyúttal a Pali által előadott műsor (ami te-
hát Pali megtébolyodása, végső soron Pali élete maga) végletekig hevítése is, talán 
e metaforát követve azt is mondhatnánk: kioltása.25 „A megsemmisülés kis és 
nagy színjátékai"-nak egyike játszódik tehát le előttünk ebben a novellában: Pali 
tudatának őrületbe hajlása, hajtása, melynek maga Pali a főszereplője, a barátok a 
rendezők („Gergely ... minden szörnyű dolog született és tapasztalt rendezője" 
[129.]), kellékesek, világítók stb., s Esti pedig a néző. Palit tehát buzdítják barátai, 
hogy újra produkálja magát Esti előtt: „Gergely tüzelte őt, hogy legalább egyet-
mást »leadjon« jobb számaiból." (120.) Melynek célja az volt, hogy „a meglepetést, 
melyet maguk fájdalmasan és borzongó gyönyörrel végigszürcsöltek, a rémületet 
és a röhejt szerették volna látni újra megszülemleni Esti arcán, mint ahogy a sok-
szor hallott adomák is új varázst kapnak ha másoknak meséljük el." (118.) Itt a 
meglepetést... végigszürcsöltek szintagma ugyan metaforát alkot, azonban megértése 
s az azonosítás alapjának meghatározása nem okoz különösebb nehézséget, hiszen 
a kontextusból tudjuk, hogy a társaság egész éjjel ivott, másrészt pedig a gyönyör-
rel szó beiktatása expilcitté teszi ezt a metaforát. így Kosztolányi nyilvánvalóan az 
alkohol élvezete (gyönyörrel végigszürcsölték) és a meglepetés okozta élvezet között 
vont párhuzamot, tulajdonképp az élvezet az azonosítás alapja. A metafora a cim-
borák Palihoz való viszonyát minősíti. Ezt a viszonyt az elbeszélő máshol áldozat-
vadász viszonyaként uja le: „Gergely ... Skultétyval együtt ádáz vadászszenvedéllyel 
csapott Palira." (121.) 

24 Mely utóbbi annak ellenére, hogy metaforikusnak túnik, nem az, hiszen a kifejezés a rendőri tudó-
sító kollégák szempontját tükrözi, akik számára Pali „tragédiája" is csupán egy eset, egy ügy, azaz hír. 

25 Ezt az értelmezést támasztják alá Esti szavai: „a lassú vagy gyors pusztulás" (116.), vagy Pali cimbo-
ráinak reflexiója a novella végén: „A pusztulást érezték mind a ketten ..."(131.) 
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De az előadást csupán a rendezők élvezik, habár ez nem igazán önfeledt szó-
rakozás: „Gergely leste a hatást", „Zima összecsapta a kezét", „Vitényi, Bolza a fe-
jét csóválta", „Skultéty ... a zsebkendőjébe egy új nevetést fújt szét". (119.) Esti 
csupán elszomorodott mindezen, és „ámuldozott, hogy 'ez csak ilyen, hogy ennyire 
egyforma és gépies". (122.) Mely mondat újra megerősíti azt a hipotézisünket, 
hogy a novella eseményszövésében tapasztalható monotonitás és repetitivitás az 
őrület folyamatának narratív megformálását hordozza. 

Arra, hogy Esti miért enged a hívásnak, csak néhány bekezdéssel később ka-
punk konkrét választ: „Vonzódott ahhoz, ami beteges és beteg, romlott és külö-
nös, kereste az alkalmat, hogy halálos nyavalyákat lásson, talán abban a tudatban, 
hogyha a halált nem bírhatja el, legalább előszobájába tekint be, s általában vég-
zetesen izgatták a szörnyű dolgok, a megsemmisülés kis és nagy színjátékai, a las-
sú vagy gyors pusztulás, mert azt remélte, hogy valamit mégis elleshet a titokból, 
akkor amikor az ismeretlen láb reánk tipor, s a lét észrevétlenül a nemlétbe bil-
len. Most ez hozta ide." (116.) E közvetlen magyarázattal egyenértékű azonban 
az a részlet, mely közvetlenül a meghívás után áll. Ebben a bekezdésben tudjuk 
meg ugyanis, hogy Esti abban különbözik meghívóitól, s magától Palitól is, hogy 
ő nem bűnügyi újságíró, „hanem önmagáról és embertársairól [ír] olyan történe-
teket, melyek talán nem is történtek meg, csak megtörténhetnek, verseket, regé-
nyeket, szóval a szorosabb írói mesterséget gyakorolta". (115.) Esti az egyetlen, 
aki kiismeri magát a fikciók, az álmok birodalmában. így ő talán képes arra, hogy 
áthidalja a Pali és barátai közötti szakadékot. Ezt bizonyítja az a jelenet is, ami-
kor Pali és Esti az írásról beszélget, s ez „egymásra találásuk"-ban egy újabb met-
széspont: „ írni fogok - szólt Pali. ... - Regényeket, novellákat - tette hozzá, és 
valami kétségbeesett mozdulattal Esti feje felé nyúlt. ... Esti, aki nem érezte azt, 
amit az a nő érezhet, de érezte, hogy mit érezhet most Pali, bólintott." (126-127.) 
Kiemelve ezt a két mondatot, a fej központi szerepe is nyilvánvalóbbá válik. Pali 
Esti feje felé nyúl, mintha csak az Esti fejében keletkező történetek egy szálát 
akarná kihúzni onnan, hiszen ahogy Pali az írásba kapaszkodik, az olyan, mint 
egy utolsó remény, utolsó (szalma)szál - milyen paradox ez - a (normális) életben 
maradáshoz. A fej mindemellett természetesen és elsősorban, mint a tudat (és a 
tudattalan) helye, metonimikusan (tartalmazó-tartalmazott) helyettesíti is a szel-
lemet. Ehhez kapcsolódik az a metafora is, amelyben Pali egyik, már a novella 
elején is hangsúlyosan felbukkanó szinekdochikus attribútuma, a kalapja is az 
őrület megtestesítőjévé válik: „Selymes szőke fejére rátette vadonatúj szalmaka-
lapját, melynek valaha eleven növényrostjai már éppoly hervadtak voltak, éppoly 
halottak, mint az a koponya, amit eltakart." Ami egyáltalán nem véletlen, hiszen 
a kalap funkciója a fej védelmezése hideggel, meleggel a külvilág ártó hatásaival 
szemben. Egy tönkrement, „halott" kalap pedig nem tudja megóvni a fejet; vagy 
ha a fej már halott, akkor a rajta lévő kalap sem tudja többé funkcióját betölteni, 
értelmét, életét veszíti. A kalap motívum ilyetén funkcióját bizonyítja az Esti Kor-
nél kalandjai, Kalap, című novellája is, melyben a kalap és viselője között szintén 
szoros viszony van: „A kalap voltaképp a legnemesebb ruhadarab. Koponyánkat 
takaija, domború formájával koponyánkat utánozza, olyan mint egy pótkoponya, 
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melyet agyvelőnk lángja-füstje tölt meg tartalommal." Csak itt éppen - s ez adja 
a novella csattanóját — nem a kalap tartozik Estihez, hanem Esti „a kalap hozzá-
tartozója". Ebből adódik az is, hogy a kalap metaforizálódik (megszemélyesíti), 
azaz emberi tulajdonságok hordozója lesz: harap, képes meghalni, Esti gyászol-
ja, mint egy rokont. E megfordítás révén a szokásos metonimikus viszony (tulaj-
donos—tulajdon) helyett inkább szinekdochikus viszonnyal lesz dolgunk: a kalap 
az ember része, a viselés révén az ember képviselője, hozzá-tartozója, s mivel az 
emberi agy „lángja-füstje tölti meg tartalommal", a kalap halála viselője, azaz a 
fej, az agy halálát is jelentheti. Ez viszont a Kalap-novellában nem, csupán az ál-
talunk vizsgált 8. fejezetben nyer kifejezést. A Kalap-novella inkább csak a dolgok 
egyszerű „kéznéllévősége" ellen lép fel, az ember és dolog lehetséges bensőséges 
kapcsoltáról beszél. Persze nem mellékes tény az sem, hogy míg a 8. fejezetben 
egy szalmakalapról, úgy a Kalap című novellában egy fekete kemény kalapról van 
szó. Ezért az, hogy a szalmakalap „vadonatúj", sem mond ellen fenti fejtegeté-
sünknek, hiszen egy szalmakalap26 elszáradt rostjai sokkal kézzelfoghatóbban és 
érzékletesebben képesek felidézni bennünk az agy tekervényeit, s ezek halálát, el-
száradását is. 

Esti „szerepe" tehát, nemcsak az, hogy a történet, a „színház" passzív nézője, 
hanem a reális/normális és likcionális/abnormális világ között is közvetítővé vá-
lik. Ennek alapjául j ó beleérző képessége szolgált: „érzékenysége oly fokú ...", 
„rezzenékenységét iskolázta". (115.) Hiszen ahogy Heidegger is mondja: „A ... 
»beleérzés«-nek nevezett fenoménnek kell azután ontológiailag hidat vernie a 
mindenekelőtt egyedül adott szubjektumtól a mindenekelőtt általában elzárt má-
sik szubjektumhoz."27 De szükség van arra is, hogy Pali feltárulkozzon. 

(megörül - megőrül) 

Pali és Esti találkozásának első pillanatát a következő sorok kommentálják: „Pali, 
úgy rémlett, megörült annak, hogy Esti eljött. Tüstént fölállt, várt, míg kezel a töb-
biekkel, aztán sokáig nem engedte el a kezét, melengette bársonyos, glicerintől 
lágy tenyerében, amely forróbb volt az övénél. Kissé feléje is hajolt, mintha meg 
akarná ölelni, mintha mellére akarná hajtani fejét." (116.) A novella későbbi fej-
leményeiből visszatekintve ezekre a sorokra, olybá tűnik, hogy e sorok mintegy 
összegzik, magukba gyűjtik a későbbi eseményeket, s így szinte minden egyes szó-
nak súlya, jelentősége lesz. Köztudott Kosztolányiról, hogy milyen tudatosan írt, s 
hogy szójátékokat sem indokolatlanul alkalmazott. így aztán eléggé bizonyos az is, 
hogy a rémlett és a megörült szavaknak kiemelkedő jelentősége van ebben a mon-

26 A szalmakalap, mint a hőst jellemző szinekdochikus attribútum, az Esti Kornél több más helyén is 
előbukkan: az anya például a 3. fejezetben „fészekszerű szalmakalapot hordott" (61.), s ennek meg-
felelően mint egy anyamadár próbálja kisleányát kordában, a fészekben tartani. A bohém Kaniczkyt 
az 5. fejezetben így jellemzi Kosztolányi: „Feje búbján bazári szalmakalap táncolt." 

27 H E I D E G G E R : Lét és idő. Gondolat Kiadó, Bp., 1989. 255. 
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datban: a rémlett szót kettébontva Pali őrültségére utaló szójátékot kapunk: Pali 
rem28 lett. S e szójáték jelentősége csak még tovább bővül abban a jelenetben, ami-
kor Pali a fogpiszkálókkal megfűszerezett korhelylevest kezdi enni, itt Skultéty a 
következőképpen reagál: „Rémes - szörnyülködött Skultéty - , rémes - és egy tü-
körben nézte zöld arcát, amelyről a hideglelős, savanyú vigyorgás úgy csurrant le, 
mint az ecet." (128.) E mondatban ugyanis, míg az első rémes szó Palira, illetve an-
nak tettére vonatkozik (s így újra Pali hibbant, rém mivoltát ismétli el), úgy a má-
sodik rémes szó már sokkal inkább magára Skultétyre vonatkozik. E kettőség így azt 
feszegeti, hogy valóban Pali-e az őrült vagy pedig inkább Skultéty. E feltevést erő-
síti Skultéty leírása is: zöld arc, hideglelős, savanyú vigyor, mely metaforák sokkal 
inkább felidéznek előttünk egy horrorfilmbe illő rémet, mint egy „normális" em-
bert. Másrészt pedig Skultéty hideglelős, savanyú vigyorgása vagy a korábbi cimbo-
rák röhögése, sokkal inkább az őrültek röhögéséhez29 hasonlít, mint egy normá-
lis szívből jövő kacajhoz. A vigyorgás szó már eleve pejoratív jelentésű, s az ehhez 
kapcsolt hideglelős szó tovább erősíti ezt. A savanyú jelző és az ecet szó pedig az 
édessel áll ellentétben, amit az édes kacaj, édesen nevetett frázisokban szoktunk hasz-
nálni. A lecsurranó vigyorgás metafora nagyon hasonlít a fentebb már kiemelt 
a meglepetést ... végigszürcsölték metaforához. Ez utóbbi mintegy az első folytatásá-
nak tekinthető: iváskor néhány korty olykor mellécsordul, -csurran. Vagy másfelől 
nézve: az elfogyasztott meglepetés röhögést kelt. Ez a röhögés, ez a vigyor azon-
ban nem tartozik hozzá az archoz, hanem lecsurran róla, idegen tőle, nem termé-
szetes, nem édes, hanem savanyú mint az ecet. Ez a megjegyzés egyébként azért 
is érdekes, mert Pali őrült voltának külsejében megjelenő változásokról nem sok 
szó esik, sőt sokkal inkább csinossága lesz túlhangsúlyozva: „Mintha skatulyából 
ugrott volna ki." (113.) Külső elváltozásra csak Esti egyik megjegyzése hívja fel a 
figyelmet: „Mozgékonyabb volt, mint egyébkor, s arca élénk rózsaszín. Úgy tetszett, 
többet ivott a rendesnél , erősebb italokat." (119.), ami ellentétben áll egy korábbi 
megjegyzéssel: „A részegség mégse látszott meg rajta. Csak valamivel sápadtabb 
lett, arcára egy viaszlárva ereszkedett, és ez még inkább fokozta komolyságát." 
(118.) Mivel a közvetlen kontextusban nem esik szó arról, hogy erősebb italokat 
ivott volna, felmerül a gyanú, hogy itt a „többet ivott a rendesnél, erősebb italo-
kat" kifejezések metaforikusán értendők. Ezt támasztja alá az is, hogy a fenti frá-
zisban nem a kelleténél szó kerül elő (mint, ahogy szokásos használni: többet ivott 
a kelleténél), hanem a rendes szó. A rend szó a szövegben Palival kapcsolatosan 
többször is elhangzik: „rendes, egyhónapos, nyári szabadság" (114.), „Megcsinál-
tatom a fogam, hogy rendben legyen!" (119.), „Pali élvezte ezt a rendet, ezt a cél-
szerűséget". Mely kifejezések mindegyike valamiként Pali őrületével vannak kap-
csolatba. A rendes nyári szabadság során kezd tulajdonképp megőrülni, a 
„megcsináltatom a fogam ..." mondatot rögeszmésen ismételgeti, az a rend pedig, 

28 A rém szó ugyanis nemcsak kísértetet jelenthet, hanem ijesztő, félelmetes személyt is. 
29 „Az őrültség leggyakoribb, legközönségesebb szimptónrája a nevetés. ... Ez a röhögés sohasem 

nyugszik meg, szüntelenül végzi dolgát, mint egy betegség, hogy végül beteljesítse a sors rendelését." 
Baudelaire-t idézi Paul DE MAN „A temporalitás retorikájá"-ban. In Az irodalom elméletei I. (jelenkor, 
Pécs, 1996. 43.) 
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amit élvezett, már a tengeralattivá változott Budapestre vonatkozik, amit csupán a 
módosult tudatállapotú Pali érzékelt. így a többet ivott a rendesnél is úgy értelmezhe-
tő, hogy Palival valami nincs rendben, vagyis, hogy részegsége nem csupán mámor, 
hanem több annál. Másrészt viszont a rend szó használata ezekben a kifejezések-
ben arra is utal, hogy az őrült Pali világa is átrendeződött, a normálishoz képest 
egy másik rend szerint épül fel. Ehhez hasonlóan Esti megjegyzése is, amit akkor 
tesz, amikor még nincs egészen tisztában azzal, ami történt (hasonlóképpen a ko-
rábban feltűnt narrátori megjegyzéshez: „elfogyott a türelme"), az őrület metafo-
rájának minősül, s mintegy előre jelzi annak bekövetkeztét. A részegség ugyanis, 
csakúgy mint az álom (ami szintén előfordul, mint az őrület „szinonimája": „meg-
rázva karját, mintegy ébresztgetve őt", „mint a katona, aki éjjel álmában vezény-
szót hall" [128.]) a tudati állapot megváltozásához, a tudattalan tudatos fölé kerü-
léséhez vezet. Abban a kontextusban pedig, hogy többet és erősebbet ivott - a 
részegség egy mélyebb fázisával, azaz a tudat megváltozásának egy súlyosabb, kó-
rosabb variációjával, magával az őrület jelenségével szembesülünk. 

„Pali, úgy rémlett, megörült annak, hogy Esti eljött." (116.) Mondatban a rém-
lett szó, mellett megörült ige mögött is szójáték sejthető. Nem nehéz ugyanis ki-
hallani belőle a „megőrült" igét. E két szó kapcsolata az adott kontextusban, sőt 
az egész novella értelmezése szempontjából is rendkívül fontossá válik. A két ige 
kapcsolata, etimológiailag is bizonyítható. Tövük (az ör-) azonos s a két igealak 
valószínűleg szóhasadással vált el egymástól. „A jelentések közös alapjául - írja 
az Etimológiai Szótár - a különböző lelki indulatok hasonló külső megnyilvánulá-
si formái szolgálhattak." Vagyis csakúgy, ahogy e két szó között, úgy az öröm és 
az őrület jelensége között is csak hajszálnyi a különbség. A szójáték így nem ön-
célú, hisz a két szó, két jelenség közelsége hangsúlyozásának az lesz a szerepe, 
hogy a novellában az egyik feltételezi a másikat. Vagyis hipotézisem szerint Pali 
őrülete feltétele lesz örömének, s ezáltal „kitárulkozásának", vagyis ha Pali nem 
veszítené el józan eszét, nem tudná kimutatni szeretetét. 

Pali Esti felé való kitárulkozása elsősorban a gesztusok szintjén valósul meg: 
A motívum, hogy nem engedi el Esti kezét többször is megismétlődik: „sokáig 
nem engedte el kezét, melengette" (116.), „Esti karjába fogódzott" (122.), „Pali megra-
gadta kezét ... és nem engedte el kezét. Úgy vonta befelé". (123.) Ahol az úgy vonta be-
felé mondat újra csak egy metafora, hiszen a kontextusban nincs szó semmiféle 
konkrét helyről, ahova éppen befelé igyekeznének, sokkal inkább arról van szó, 
hogy itt a befelé szó magára Palira, Pali lelkére, bensőjére utal. Ezt alátámasztja a 
mondat közvetlen kontextusa is: „Esti meghatódott. O, aki oly egyedül élt Buda-
pesten, mintha Madagaszkárban vagy a Fidzsi szigeteken lakna, soha ilyen bará-
ti melegséget nem tapasztalt. Vele tartott." Ez a motívum tűnik fel: a 123. olda-
lon is: „Pali állt Esti karjába csimpaszkodva", e gyerekes gesztust (hiszen a 
csimpaszkodni igét legtöbbször csak gyerekek esetében használjuk) erősíti az is, 
hogy Pali Estihez, szinte mint anyjához közeledik: „Kissé feléje hajolt, mintha 
meg akarná ölelni, mintha mellére akarná hajtani fejét." (117.) Majd ezt a fajta 
ragaszkodást Pali ki is mondja: „Esti... de, jó hogy itt vagy te is. Szükség van rád 
ma éjszaka - mondta hálás tekintettel. - Vártalak." (117.), majd kicsit később: 

\ 
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„ - Hát már elmégysz? - kérdezte szomorúan. - Itthagysz te is? - és szeme egy-
szerre megtelt könnyel. - Most? Neked pedig mindent látnod kellett volna - és 
nem engedte el a kezét. Úgy vonta befelé." 

Pali részéről tehát fennáll egyfajta igény egy bensőséges kapcsolat kialakításá-
ra, s hogy ez kiteljesedhet - bár csak gondolatban - , ahhoz Esti „érdeklődésére" 
és beleérzésére van szükség. A narrátori megjegyzésékből tudjuk, hogy „ők ket-
ten sohasem pajtáskodtak", Esti azonban „akarata ellenére is Figyelte, többet tö-
rődött vele, mint hitte", „érdekelte ... tetszett neki" (117.), Pali rejtélyesnek tűnt 
Esti számára, és ezért Esti meg akarja érteni Palit: „Esti arra ... gondolt, hogy mit 
gondolhatott abban az időben Mogyoróssy Pál". (118.) Hisz a megértés „nem va-
lamiféle megismerésből származó ismeret, hanem eredendően egzisztenciális lét-
mód, amely éppen lehetővé teszi a megismerést és az ismeretet".30 így Esti is fel 
van készülve „barátságuk elmélyítésére", enged Pali invitálásának: „Esti ... érez-
te, hogy mit érezhet most Pali, bólintott" (127.), vagyis együtt érzett vele, „vele 
tart". (123.) Bár Pali „természetesnek tartotta, hogy mindenki „együtt van" ezen 
az éjszakán", igazából Esti az egyetlen, akihez közel is került.31 „Az egymással-lét, 
amely onnan ered, hogy az ember ugyanazzal foglalkozik - ez Pali és kollégái 
kapcsolata - többnyire nemcsak külső korlátok közé van szorítva, hanem távol-
ságtartás és a fenntartás móduszába lép"32 - mondja Heidegger. Vagyis az való-
ban természetes, hogy Pali úgy érzi együtt van cimboráival, ám a köztük levő kor-
látok mégsem omlanak le. Esti ugyanis az egyetlen, akinek Pali ragaszkodása 
mint az utolsó reménységbe való kapaszkodása nem egyértelműen terhes, meg-
hatódik, barátságot érez (123.), s „a csúnya élménnyel együtt valami meleget vitt 
magával, valami állati meleget és ragaszkodást, melyre kellemes volt gondolnia, 
egy ember utolsó szeretetét. Gazdagabbnak érezte magát, hogy pár óráig téve-
désből önzetlenül szerették". (129.) De egymásra mégis csak gondolatban talál-
hatnak azáltal, hogy ugyanabban az időben egy pillanatra mindketten egymásra 
gondolnak, „...az egymással-létnekugyanis különleges utakra van szüksége, hogy 
másokhoz közel, illetve 'mögéjük' kerüljön."33 

(ígéret - igézet) 

Ez a találkozás, ez az egymásra találás az, amit a délután ígérete (114.) hordozott, 
s ami az éjszaka igézete (122.) által bekövetkezett. Az „ígéret" és az „igézet" szó 
között csupán egy hang a differencia, s mégis micsoda szemantikai különbség fe-

3 0 HEIDEGGER: i . m . 2 5 5 . 
31 Az Esti /forrtcV-novellák szinte mindegyike Esti érdekes találkozásait meséli el. Ezek köziil azonban 

valódi találkozásnak talán csak a Mogyoróssy Palival való együttlét tekinthető. Vö. „A »csongrádi asszony« 
megkérdezte, mire gondol most. Esti fölényesen elmosolyodott, hazudott valamit, úgyhogy a nő még-
is azt gondolhassa, amit ő gondolt." Esti Kornél. 87. 

3 2 HEIDEGGER: i . m . 2 5 3 . 
3 3 I . m. 255. 
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szül közöttük - csakúgy, mint a még normális s a már megbomlott tudatállapot 
között, csak egy egészen leheletnyi határ választja el őket, s így az egyikből a má-
sikba is csak át lehet esni, anélkül, hogy tudatosíthatnánk, azaz hirtelen. Ez a „ta-
lálkozás" tette az augusztusi éjszakát olyan bűvössé (113.), csodálatossá.34 (122.) 
Ahogy Kosztolányi az ígéret-igézet szavak játékával él szinte láthatatlan,35 de 
mégis fontos funkciója van. Ugyanis ez az a szójáték, mely bevezeti azt a szakaszt, 
melyben Pali megváltozott, metaforizálódott térérzékelésének leírását kapjuk: 
„Künn az éjszaka valamit meghűvösödött, édes volt és csodálatos, talán még a 
gyorsan elhamvadt délutánnál is igézetesebb. Csöndes volt és hullámos. Lassan, 
ütemesen mozgott ide-oda mély csöndjével, lüktetett mély hullámaival, mely az 
ár és apály törvényei szerint egymást pontosan váltogatva ringottak, maguk alatt 
roppant rétegeket és örvényeket sejtetve..." (122-123.) Az éjszaka vízzel, tenger-
rel való azonosításának az alapja sokféle lehet. Egyik lehetőséget az elhamvadt dél-
után metafora hordozza. Hisz a novellában először „fényes délután sugárz[ik]", 
majd „hirtelen bealkonyufl]", a délután elhamvad, mintha csak az este sötétségé-
nél, vízszerűségénél fogva kioltaná ezt az izzást. Kosztolányi ebben a novellában 
a nappal és az éjszaka váltakozásával is Pali elmeállapotának megváltozását 
tematizálja mégpedig úgy, hogy ehhez az őrületre alkalmazott megkövesedett 
metaforákat re-metaforizálja, reális tartalommal tölti meg. Ezért nem véletlen az 
sem, hogy a novella ideje tulajdonképpen egy napot és éjszakát fog át, s a meg-
oldást a virradat hozza el. így az ép elme a fényes, sugárzó délutánnal azonosít-
ható (gondoljunk csak a sugárzó elme vagy a világos gondolat kifejezésekre), a meg-
betegedett, őrült elme pedig az alkonyainak, sötétbe borult éjszakának (elborult 
elme). Ezért a hirtelen bealkonyult kifejezésben a hirtelen szó újra csak a tudomás 
nélküliségre utal. Az éjszaka tehát azért lehet víz-szerű, mert kioltja az izzást, el-
nyeli a fényt. Másrészt viszont az éjszaka vízszerűsége mozgásában leledzik, s ez 
a hullámzás, ringás, örvénylés újra csak az 'örül' ige etimológiai jelentésére vezet 
vissza: a keringő, szédelgő, körben járó mozgásra. így a fenti részben többszörö-
sen hangsúlyozott mélység, roppant rétegek és örvények is az elme mélységeire, 
a tudatalattira utalhatnak. 

Pali elméje, szelleme felbomlóban van. Ez a felbomlás vagy elborulás a víz ős-
elemében való elmerüléssel azonosítódik. Egyrészt az anyaméhbe való vissza-
kívánkozásról van szó, a tenger a magzatvízre utal: „Lassan, ütemesen mozgott 
ide-oda mély csöndjével, lüktetett mély hullámaival ...tárt karokkal úszott a má-
morban .. .jó volt, kéjesen finom s kegyes." (Itt egyúttal az úszik a boldogságban frá-
zis, eredetileg átvitt értelmű, metaforikus kifejezése is megtelik reális tartalom-
mal.) De a víz másrészt a halál szimbóluma is. „A víz életet adó volta mellett a 
káoszba fulladásnak, a feloszlásnak, az elnyelésnek, a halálnak is eleme és 
közege."36 „[Palinak] ismét megújult az az érzése, de sokkal erősebben, hogy va-

34 A csodálatos szó töve, a csoda szláv eredetű, szlovákul jelenthet kísértet vagy rémet is. 
35 A 122. oldalon ugyanis a délután igézetességére való utalás, visszamutat a 114. oldalra: „Fényes 

délután sugárzott, csupa ígéret, boldogság." 
36 Jelképtár. Helikon, Bp„ 1990. 238. 
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lami tenger emeli és süllyeszti jótékonyan. Ki-kihajolt, hogy megnézze az arcát a 
víztükörben, de a hullámok már magasra csapkodtak. Nem látott semmit." Pali 
tudata a hullámok martalékává válik, s így már nem képes távolságot tartani, el-
veszti „közét" a világhoz s önmagához: nem látja többé magát, de a reális világot 
sem, „boszorkányos sebességgel sodródjik] célja felé", mely a tébolyda, a reális világból 
való kilépés, az elme halála, a halál. 

Pali számára a tengeralatti, álomszerű várossá „igéződő" Budapest, újfajta az 
őrület rendje és célszerűsége szerint működő térré válik. „Élvezte ezt a rendet, 
ezt a célszerűséget." (123.) Ezt az átalakulást Kosztolányi nyelvi szinten azonosí-
tások, metaforák egymáshoz kapcsolásával, az éjszaka és a víz szimbolikájának 
felhasználásával, s az őrülethez kapcsolódó megkövesedett metaforák újraélesz-
tésével éri el. 

/ 



Tverdota György 

NÉMETH ANDOR ÉS A FRANCIA EGZISZTENCIALIZMUS 

- Egy közép-európai értelmiségi egzisztenciális csapdái -

Manapság, amikor olyan szorgosan keressük a két világháború közötti korszak 
magyar irodalmának az egzisztencializmussal rokonítható vonásait, s ennek ré-
szeként nemegyszer olyan fdológiai kapcsolatokra hivatkozunk, amelyek nem lé-
teztek, vagy ha léteztek, sokkal szerényebbek voltak, mint amilyenekké a kapcso-
latkeresés vágya felduzzasztottá őket, akkor különös módon figyelmen kívül 
hagyjuk azokat a párhuzamokat és kapcsolatokat, amelyek ténylegesen, bizonyít-
hatóan megvoltak, és amelyek a tárgyilagos szemlélő számára is jelentékenyek-
nek bizonyulnak. Közéjük tartozik a címben jelzett összefüggés. Dolgozatomban 
ennek rekonstruálására teszek kísérletet. 

Németh Andor egzisztencialista orientációjának vizsgálatát számomra az a 
tény tette különösen érdekessé és tanulságokat ígérővé, hogy az író és kritikus két 
József Attiláról írott könyve abban a periódusban született, amelyben már bizo-
nyíthatóan alaposan ismerte Heideggert, Sartre-ot és Camus-t, hogy csak a leg-
ismertebb neveket említsem. Az első, 1944-ben megjelent könyv ebből a szem-
pontból talán kevésbé érdekes, mert ebben Németh Andor a személyes 
emlékeken túl a korábban az elhunyt költőről írott cikkeire alapozza gondolatme-
netét, ezeket az írásokat nyersanyagként használva alakítja ki monográfiájának 
szerkezetét. Új elemzést nemigen fűz hozzá a háború előtt készült szövegeihez.1 

Második könyvét ellenben közvetlenül Franciaországból való hazatérése után ír-
ta, olyan közegben, amelyben nem volt tanácsos Heidegger vagy Sartre művére 
hivatkozni, de amelyben a szerzőnek lehetősége volt arra, hogy új filozófiai tájé-
kozódásának eredményeit burkoltan beépítse elemzéseibe. De vajon megtette-e 
ezt? Ennek feltételezésére minden okunk megvan, de a hipotézis további ellen-
őrzésre szorul.2 

Franz Kafkáról írott, francia nyelven, Párizsban publikált könyvében, ahol 
Kafka elemzése során sűrűn hivatkozik mind Sartre-ra, mind Heideggerre, a 
bűntelen bűnösségnek A perben központi szerepet játszó komplexusa kapcsán Jó-
zsef Attilát is beleszövi ebbe a kontextusba: a főhősről megállapítja, hogy „a tör-
vény szemében K. múltja makulátlan", majd hozzáfűzi: „Mindazonáltal nem ke-

1 N É M E T H Andor: József Attila. Cserépfalvi, Bp., 1944. 222. 
2 N É M E T H Andor: „József Attila és kora." In N. A.: A szélén behajtva. Magvető, Bp., 1973. 377-540. 
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vésbé erősen sújtja őt le a bűntudat, következésképpen ugyanabba a helyzetbe ke-
rül, amelyet a nagyszerű magyar költő, József Attila ír le." Példaként Németh 
A bún című vers kezdő strófájára hivatkozik: „Zord bűnös vagyok, azt hiszem, / de 
jól érzem magam. / Csak az zavar e semmiben, / mért nincs bűnöm, ha van."3 

Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk a kérdésre: Németh Andor József Attila-értelme-
zésében szerepet játszik-e az egzisztencialista gondolkodók befolyása, előbb meg 
kell ismerkednünk Németh szellemi orientációjának ezzel az aspektusával. Az 
alapkérdés külön filológiai vizsgálódást igényel, az alábbi gondolatmenetben 
megállapodunk premisszáinak megfogalmazásánál. 

A vizsgálódás során ugyanis hamar kiderült, hogy a kérdés nemcsak a József 
Attila-recepció vizsgálata szempontjából érdekes, hanem az eredetileg pre-
misszául szolgáló probléma, Németh és az egzisztencializmus viszonya közvetle-
nül is igen fontos tanulságok levonására ad lehetőséget. Ezekre a tanulságokra 
utalok írásom alcímében. „Közép-európai értelmiségi" - ez a minősítés pontosan 
illik Németh Andorra, aki zsidó származású, otthonról német nyelvtudást hoz, de 
anyanyelve magyar, francia szakos diplomát szerez, és tulajdonképpen a Nyugat 
első generációjához tartozó, e nemzedék fiatalabb évjáratú íróértelmiségijei kö-
zé lehet sorolni. (Született 1891-ben.) Ha tehát az „egzisztenciális csapda" kifeje-
zést vele kapcsolatban alkalmazzuk, az „egzisztenciális" szót nagyon tág, szellemi 
értelemben is értenünk kell. Nemcsak a lét-nemlét alternatívája merül fel számá-
ra, hanem - és ez itt több puszta biológiai túlélésnél - az értelmiségi lét-nemlét 
dilemmája is. 

Pályája során Németh Andor lába előtt két nagy csapda nyílt, s mindkettő fog-
lyul ejtette. A kettő közül bennünket a második érdekel közelebbről, de előbb egy 
pillantást kell vetnünk az elsőre is, mert majd látni fogjuk, hogy a két nagy ked-
vezőtlen fordulat között figyelemre méltó összefüggés állapítható meg. Az első 
verembe az első világháború kitörésekor esett bele a Párizsban vakációzó fiatal 
franciatanár. 1914. július 14-ét francia lányok társaságában ünnepelte. A francia 
fővárosban az egyik legnagyobb gondja a legmodernebb francia irodalommal 
való megismerkedés volt. Kapcsolatba lépett a francia avantgárd képviselőivel. 
Emlékirataiban dicsekedve említi, hogy saját szemével látta Cendrars Transz-
szibériai prózájának hírhedt kéziratát a Soirées de Paris szerkesztőségének falán. 
A lap szerkesztőjével, Apollinaire-rel kötött ismeretségére hasonló büszkeséggel 
emlékezik.4 

A fiatalember, akit nem sokkal előbb lelkesedéssel töltött el az az újító szellem, 
amivel az irodalmi élvonal kis párizsi irodalmi köreiben találkozott, melyek az 
idejétmúlt szimbolizmus túlhaladását tűzték ki célul, mély kiábrándulással ta-
pasztalta meg a francia közvélemény és a hivatalos szervek hadüzenet utáni radi-
kális fordulatát, az ellenségesség megnyilvánulásait a Központi Hatalmakhoz tar-

3 André N É M E T H : Kajka ou le mystére juif. Traduit du hongrois par Victor H I N T Z , Jean V I C N E A U éditeur, 
B i l i s , 1 9 4 7 . 8 4 . A könyv címének magyar fordítása: Kafka vagy a zsidó titok. Magyarból fordította H I N T Z 

Viktor. 
4 N É M E T H Andor: „Emlékiratok." In N . A.: A szélén behajtva. Magvető, Bp., 1973. 581-582. 
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tozó országok franciabarát értelmiségijeivel szemben. Ahelyett, hogy a francia 
avantgárd hírhozójaként térhetett volna vissza hazájába, s így az inkább német 
orientációjú Kassák mellett a modernség francia irányának egyik hazai képvise-
lője válhatott volna belőle, internálótáborok lakója lett, és a kulturális élettől öt 
hosszú évre el lett szigetelve barátjával, Kuncz Aladárral együtt, aki közös szen-
vedéseiknek a Fekete kolostor című regényében állított emléket. 

A második csapda is Franciaországban ejtette foglyul, egy jó negyedszázaddal 
később. Csakhogy a rossz választás ezúttal éppen fordított irányban történt. Kró-
nikánk erről a rossz döntésről szól. De ne siessünk előre, lássuk a részleteket. 
Németh Andor 1938-ban hagyta el Magyarországot családjával együtt, a zsidó-
törvények következtében. Párizsban telepedett le, majd a német csapatok elől 
menekülve elhagyta a fővárost. A háború nagy részét Cassisban, egy Marseille 
melletti kis halászfaluban, majd a Toulouse-hoz közeli Montaubanban töltötte. 
A háború befejeztével visszatért Párizsba. Ezenközben 1944-ben Budapesten 
napvilágot látott első könyve József Attiláról. Franz Kafka csodálójaként, és kora 
legmodernebb irodalmi irányainak érzékeny követőjeként 1947-ben Kafka ou le 
mystére juif címmel franciául jelentette meg monográfiáját a prágai íróról. Ez a 
munka, az első magyar szerző által írott, könyv méretű monográfia Franz Kafká-
ról, még nem jelent meg magyar fordításban! 

Nem lehet kétségünk afelől, hogy Németh már Magyarországon megismerke-
dett a német filozófia egykorú iskoláinak és nagy alakjainak működésével, tájékoz-
va volt Husserl fenomenológiájáról éppúgy, mint Heidegger és Jaspers tanításai-
ról. Ha nem így lenne, nehéz lenne megmagyarázni alapos erudícióját, amelyről 
a háború vége felé ezen a téren tanúbizonyságot tett. Alighanem Németh rejtett, 
szinte mindmáig teljesen ismeretlen kettősségére világíthatunk rá akkor, ha annak 
okát kutatjuk, miért nem derült fény erre a filozófiai orientációra az író és kritikus 
emigrációja előtt. A Bstőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában őrzött hagyatéka is-
meretében ma már világosan látjuk, hogy Németh a filozófia története terén is 
alapos műveltségre tett szert. Arisztotelésznek például nagy tisztelője volt, Hegel 
A szellem fenomenológiáját „livre de chevef'-jének, kedvenc olvasmányának tartotta.5 

Amikor tehát arról számol be, hogy a noirmoűtier-i internálótáborban Kuncz Ala-
dárral Kant A tiszta ész kritikáját olvasták németül, egy német fiatalembernek pe-
dig a fiatal Lukács drámatörténetét fordította „kapásból" németre, akkor ebben -
a későbbiek ismeretében - semmi túlzást nem találhatunk.6 Vérbeli nyugatosként 
ugyanakkor írásaiban igyekezett elleplezni a közfelfogás által nehéznek és unal-
masnak tekintett dolgok, a tisztán elméleti gondolkodás iránti ilyen bűnös vonzó-
dását. Azt a látszatot keltette, mintha nem lenne több, mint finom tollú esztéta, 
majdhogynem a széplélek szerepében tetszelgett. Láthatólag idegenkedett attól, 
hogy az irodalomról való beszédet elvont teoretizálással nehezítse el. Ezért tudunk 
keveset filozófiai érdeklődéséről emigrációját megelőzően. 

5 „Egy elszánt pillanatomban megvettem Hegel nagyon drága Fenomenológia-ját, amelyet azóta is ál-
landóan olvasok" - írja például a húszas évekre visszaemlékezve. I. m. 607. 

6 I. m. 584. 
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A cassisi magány, a kritikusi, esszéista, publicista tevékenységében beállt több-
éves kényszerű szünet minden bizonnyal jelentős mértékben járult hozzá, hogy 
elmélyítse és aktualizálja ismereteit a filozófia területén.7 Annak az iskolának a 
kritikai megismerésére fordította szellemi erejének javát, amely az emberi szel-
lem utolsó szavát mondta ki az adott korban. Elsősorban két mű foglalkoztatta el-
méjét: Heidegger Sein und Zeitya. és Sartre L Étre et le néant-'yaf Ha munkáját úgy 
értékelnénk, mint a két filozófus rendszerének összehasonlítását, ez egyoldalú és 
igazságtalan ítélethez vezethetne filozófiai tájékozódásáról. Akkor szemére lehet-
ne vetni, egyebek között, hogy miért csak a Sein und Zeittal foglalkozik, miért 
nem vette számításba azokat a későbbi fejleményeket, amelyek a fiatalkori fő mű 
megírását követték Heidegger pályáján. 

De a magyar kritikus megelégedhetett a német gondolkodó eme művének fel-
idézésével, mert vizsgálódásának voltaképpeni tárgya a franciaországi egziszten-
cialista irodalom és filozófia volt. A Seint und Zeitot úgy tekintette, mint ennek az 
új gondolati iránynak eredetét, mint Sartre, Camus és más francia egzisztencia-
listák modelljét, amelynek alapján könnyebben meg lehet állapítani ama elméle-
tek és megközelítésmódok konglomerátuma francia változatának alapvető jel-
lemvonásait, amelyeket szokás az egzisztencializmus neve alatt összefoglalni. 

Ideje tehát, hogy megjelöljük azokat a forrásokat, amelyekre hivatkozva 
Németh feladatvállalását a fenti módon jellemeztük. A magyar kritikus egyetlen 
filozófiai tanulmányt sem tett közzé. A Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött hagya-
téka ellenben bővelkedik ilyen témájú fogalmazványokban. A kézirattárban több 
általa megtöltött jegyzetfüzet várja a bátor kutatókat, akik vállalkoznak a jegyze-
tek elolvasására és elrendezésére. Sokkal fontosabb azonban, és könnyebben 
megközelíthető az az anyag, amely a múzeum könyvtárában található. Egy vagy 
több gépiratos (kisebb részben kéziratos) szövegtöredékről van szó, amely a fran-
cia egzisztencializmus kritikáját tartalmazza. A szövegben olvasható utalásokból 
világosan kiderül, hogy a kézirat nem sokkal a háború befejezése után született. 

A kézirattöredék jóval több puszta intellektuális játéknál vagy morfondírozás-
nál az egzisztencializmus fölött. Külalakja sok mindent elárul a szerző helyzeté-
ről és lelkiállapotáról. A figyelmes olvasó a kézirat belső elrendezése alapján 
megsejtheti Németh jövőjét, vagy legalábbis azt a nehéz választást, ami előtt áll. 
A szövegtöredék két síkon is fölfedi a magyar kritikus mély identitásválságát. 
Némethnek először is azt kellett eldöntenie, hogy melyik nyelv és kultúra közös-
ségébe tartozónak tekintse magát. Elvileg letelepedhetne akár Németországban 

7 Cassisi tartózkodása alatt megismerkedett Simone Weillel, akit Marseille-ben meglátogatott. E lá-
togatás kapcsán írja Emlékirataiban: „Én filozófiai problémákról szerettem volna beszélgetni vele, ak-
koriban kezdett foglalkoztatni az egzisztencialista filozófia." I. m. 732. - Itt említem meg, bogy osz-
tom azoknak a szakembereknek az aggályát, akik szerint Heidegger, Jaspers, Sartre, Camus és mások 
bölcseletét egzisztencializmus néven közös nevezőre hozni megengedhetetlen leegyszerűsítés. Né-
meth azonban, mint a korban nagyon sok értelmiségi, nem élt ezz.el a különbségtétellel, s mi itt nem 
lépünk ki az ő gondolati horizontjából. 

8 Jean-Paul S A H I RE: / . ' Étre et le néant. NRF, Librairie Gallimard, Paris, 1943. (a cím magyar fordítá-
sa: A lét és a semmi)-, Martin H E I D E G G E R : Lét és idő. Fordította V A J D A Mihály. Gondolat, Bp., 1989. 
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vagy Ausztriában is, hiszen 1919 és 1926 között hat évet töltött Bécsben mint po-
litikai menekült és újságíró, és ezenközben Berlinben is dolgozott tudósítóként. 
A Németh név is az eredeti Deutsch magyarosított változata.9 A kritikus számára 
legkisebb nehézséget sem okozott magát németül kifejezni, és a német kultúrát 
bensőségesen ismerte. Ennek ellenére nem nehéz megértenünk, hogy a náciz-
mus bukása után közvetlenül miért nem érzett indíttatást a német identitás vá-
lasztására. 

Ez persze nem akadályozta meg abban, hogy az egzisztencializmus kritikájá-
nak egyik változatát német nyelven fogalmazza meg. Igaz, a L Etre et le néant-bó\ 
vett bőséges idézetek eredeti nyelvükön szerepelnek a kéziratban. Más töredékek 
magyar megfogalmazásban maradtak fenn, francia és német idézetekkel tarkít-
va. Mindez arra utal, hogy Németh elképzelhetőnek tartotta írásának magyar 
nyelvű közzétételét is. És végül, a hagyaték egy francia nyelvű fogalmazványt is 
őriz. Mintha a szerző ambíciója az lett volna, hogy az egzisztencializmusról írott 
kritikáját mindhárom nyelven publikálja. Vagy pedig nem tudott választani a há-
rom istennő között A kézirat 28. oldala nagyon látványosan mutatja meg ezt az 
eredendő háromnyelvűséget: 

„Sartre filozófiája konceptuális. A francia igényeknek megfelelően. Que serait-
ce qu'une comprehension qui en soi-méme ne serait pas consciente d'etre 
comprehension?10 Ebben tökéletesen igaza van. Ez a francia »raison«, la raison 
raidie.11 A német is konzekvens, ha rezonál, de máshogyan. Heidegger minden 
logikai szigora mellett »hajlandó hajlani«. Ugyanakkor, amikor abszolútum-igé-
nyeiben elmegy a képtelenségig. Hegel így határozza meg a logikát: »das ist die 
Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Verschaffung der 
Natur und eines endlichen Geistes ist«.12 Husserl így szabja meg a gondolkozás 
törvényeit: се qui est vrai, est vrai absolument, en soi, la vérité est une; identique 
ä elle-meme, quels que soient les étres qui la pergoivent, homme, monstre, ange 
ou Dieu.13 E fennhéjázó kijelentések valójában alázatosak. Jóhiszeműség van mö-
göttük, gyermekes bizalom az értelemben. D' aprés Heidegger, la philosophie est 
un retour confiant aux choses. Étre philosophe c' est, dit-il cn se livrant a une 
recherche un peu aventurée de 1' étymologie, s' у connaitre en amitié, bien plus 
q' uavoir amitié pour la sagesse. Le philosophe est celui qui retrouve Г union 

9 Szántó Judit elevenít föl visszaemlékezésében egy ezzel kapcsolatos, József Attilától hallott anek-
dotát: „Németh Andort akkor szerettem meg, amikor Attila elmesélte Németh Andor esetét Hatvány 
Lajossal. Hatvany Lajos egy cikket írt válaszképpen Németh Andornak. A cikkben a Németh nevet h 
nélkül írta. Erre Németh Andor újból válaszolva, úgy kezdte a cikkét: Kedves Atvany. A név többször 
előfordult, mindig H nélkül. Befejező sorai így hangzottak: Miért sajnálja tőlem a H-t, hiszen magunk 
közt bevallhatjuk, mind A ketten Deutschok vagyunk." (SZÁNTÓ Judit : Napló és visszaemlékezés. Múzsák, 
Bp., 1986. 154.) 

10 „Miféle megértés lenne az, amely önmagában nem lenne tudatában megértés-voltának?" 
11 „megmerevedett értelem" 
12 „Istennek az a megnyilvánulása, ahogyan örökkévaló lényként létezik a természet és a véges szel-

lem teremtése előtt." 
13 „ami igaz, abszolút értelemben, önmagában véve, az igazság egy; azonos önmagával, bármiféle 

lény fogja is fel, ember, szörny, angyal vagy Isten." 
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profonde de Г étre humain avec Г étre (Cours de 1928-29eme, 7éme et 16e 
lemons. Cités chez Jean Wahl: Existence humaine et transcendance)."14 így hát, amíg 
egyfelől módszertani skrupulusból dezümanizálja a Daseint,15 ugyanakkor a leg-
közvetlenebb struktúrájában analizálja, hétköznapiságában. Ellentétben Sartre 
antropocentrikus metafizikájával, aki a határhelyzetek reménytelen éleslátásával 
veszi szemügyre a tranzitórikus jellegű kapcsolatokat is. Érdekes, hogy Németh 
azt a látszatot keltette, hogy Kaftia ou le mystere juif című könyvét is magyarul írta. 
A címlapon fordítóként egy bizonyos Victor Hintz neve szerepel. De, sajnos, min-
den valószínűség szerint ez nem más, mint misztifikáció. Talán merőben pragma-
tikus vagy emberbaráti motívumok állnak a háttérben: a fiktív fordítás tényleges 
honoráriumát a szerző valamelyik barátjának anyagi segítségül szánta. Mint fen-
tebb említettük, a könyv eredeti francia szövege várja fordítóját. 

A címlapon a szerző előnevét francia változatban olvashatjuk: André Németh. 
A tervezett munka a Le circuit de Г ipséité16 címet viselte volna. Németh egyébként 
a címet az E Etre et le néant egyik alfejezetéből kölcsönözte. Ez az alfejezet Sartre 
művének második részében található, amely az Etre-Pour-soi-хУ1 tárgyalja, ponto-
sabban ennek a résznek az első fejezetében, amelynek címe: Les structures 
immédiates du Pour-soiö8 A szóban forgó alfejezet a következő címet viseli: Le Moi 
et le Circuit de l' Ipséité.19 Németh kéziratának címe tehát annak a módnak az ana-
lízisét ígéri, ahogyan a francia egzisztencializmus az emberi lénynek az őt körül-
vevő világgal való elsődleges kapcsolatát értelmezi. Ez a cím- és témaválasztás, 
mint majd látni fogjuk, nincs következmények nélkül. 

A kéziratot Németh a (Bilan de l'existentialismeJ20 alcímmel látta el. A címolda-
lon még a következő mottó is olvasható: „Meg kell tapasztalni az egzisztencializ-
must, feltéve, hogy túljuthatunk rajta." Ez a jelmondat nagyon jól előrejelzi 
Németh kritikai viszonyát az egzisztencializmushoz. Erre a pontra még visszaté-
rünk. Az idézett mondat szabad és ironikus idézet egy sartre-i utalásból, amelyet 
a francia gondolkodó Descartes-nak címzett: „Az igazat megvallva, a cogito-ból 
kell kiindulni, de azt mondhatjuk róla, egy híres formulát parodizálva, hogy ez [a 
cogito] elvezet mindenhez, azzal a feltétellel, hogy kilépünk belőle."21 Németh 
tehát kiterjeszti Sartre-ra a descartes-i cogito sartre-i kritikáját, azaz azt állítja, 

14 „Heidegger szerint, a filozófia bizalomteljes visszatérés a dolgokhoz. Filozófusnak lenni, mondja 
ő, átadván magát egyfajta, kissé kockázatos etimológiai magyarázatkeresésnek, barátsággal kiismerni 
benne magunkat, sokkal inkább, mintsem a bölcsesség iránt barátsággal viseltetni. A filozófus az, aki 
megtalálja az emberi lény mély egységét a léttel. (1928-1929-es előadások, 7. és 16. lecke. Idézi Jean 
W A H L : Emberi egzisztencia és transzcendencia)." 

15 Magyarosan fonetikusan eltorzítva: „dehumanizálja a jelenvalólétet". 
16 Ipséité: az, aminek köszönhetően egy létező önmaga és nem valami más. A cím fordítása: Az ön-

magalét köre. 
17 önmagáért való lét 
18 Az Önmagéiért való közvetlen szerkezetei. Jean-Paul SARTRE: С Etre et le néant. 1 1 5 - 1 4 9 . 
19 Az Én és az Önmagalét Köre. I. ni. 1 4 7 - 1 4 9 . 
20 Az egzisztencializmus mérlege. 
21 I. m. 116. 
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hogy nem elég a kartezianizmustól megszabadulni, de egyúttal meg kell találni a 
kijáratot a sartre-i rendszer labirintusából is. 

Ha a címlap franciául készült, a második oldalon, a tartalomjegyzékben (Inhalt) 
Hegel és Heidegger nyelve dominál. Egy bevezetés (Einleitung) után a kézirat 
három részre (Teil) oszlik. Amennyiben a kézirat általam készített rekonstrukció-
ja helyes, a fennmaradt szövegrészek legtöbbnyire az első részhez tartoznak. Az 
első fejezet, amely a Die existentielle Ontologie (magyar változatban: A létbölcselet 
ontológiája, a francia fordításban: Г Ontologie existentialiste) címet viseli, nem más, 
mint a Sein und Zeit és az L Étre et le néant többé-kevésbé szisztematikus összeha-
sonlítása, vagy inkább az utóbbi értelmezése, az előbbivel a háttérben. A második 
fejezet: Die Befindlichkeit: der Ekel, elsősorban Sartre Az undor című regényének, 
és részben a Zárt tárgyalás című darabjának az elemzése.22 A harmadik fejezetnek 
- mai tudásunk szerint - egyedül a címe maradt fönn: Die Absurdität (Camus). Németh, 
szövegében a Sziszifosz mítoszát idézi, de sajnos, a Camus felfogását elemző szöveg 
nem áll rendelkezésünkre.23 A fennmaradt részekből még azt sem lehet megálla-
pítani, hogy a megőrződött töredék illeszkedik-e a tartalomjegyzékben előlegzett 
szerkezetbe. Azok az oldalak, amelyek nem vesztek el, nem teszik lehetővé, hogy 
bizonyossággal eldöntsük a kérdést. Ha azt az önálló fejtegetést, amelyben Németh 
a fiatal Lukács Györgynek Kierkegaard és Regina Olsen szakításáról szóló esszéjét 
veszi kritikai elemzés alá, a készülő könyv egyik fejezetének tekintjük, akkor a 
kézirat utolsó megszámozott oldala a 132-es oldalszámot tünteti föl. Töredékes-
ségében is impozáns, könyv méretű tanulmány. 

Még egyetlen fejezetcímre hívom föl a figyelmet, amelynek szövege a tarta-
lomjegyzék szerint a 2. Teilben volt található: Der einzelne und die Masse (Koestler); 
(E unique et la foide - Ко estler),24 és ezzel megérkeztünk Németh Andor második 
egzisztenciális csapdájának a nyelvi, kulturális, nemzeti identitásválasztás után 
következő, második síkjára. A magyar kritikus és Arthur Koestler közeli jó bará-
tokvoltak a harmincas évektől kezdve. Barátságuk fennmaradt a Koestler által át-
élt egzisztenciális viszontagságok és szellemi kalandok után is. A háború éveiben 
is barátok maradtak. Németh sem barátja kommunista elkötelezettségén, sem 
pedig antibolsevista fordulatán nem botránkozott meg. A kézirat szóban forgó fe-
jezete a Zéró et Г Infini, azaz a Sötétség délben című regény elemzését adja. Méltat-
ja a művet, szembenézve azokkal a megoldhatatlan problémákkal, amelyeket a 
szélsőbaloldali munkásmozgalom, és főképpen a marxista eszmék szovjetunióbeli 
megvalósulása idézett elő. Olyan művet tárgyal tehát Németh, amely a Kádár-
rendszer végéig be volt tiltva Magyarországon. 

A fennmaradt részletek alapján megállapítható, hogy a Koestler-fejezet a szö-
veg egyik legfontosabb gondolatmenete lett volna, ahol Németh Sartre-nak a 

22 Jean-Paul SARTRE: La Nausée. Gallimard, Paris, 1 9 3 8 . ; Huis clos. Gallimard, Paris, 1 9 4 5 . 
23 Albert C A M U S : Le Mythe de Sisyplie. 1942. 
24 Arthur K O E S T L E R : Darkness at Noon. 1 9 4 0 . Francia fordítása: 1л Zéró et l' Infini. 1 9 4 5 . A fejezetcím 

magyar fordítása: Az egyetlen és a tömeg, Koestler. 
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III., Le Pour-Autrui című rész25
 IJ>,S relations concretes avec Autrui című fejezetében26 

kifejtett gondolatait szembesíti a Koestler-féle baloldali humanizmus önkritikájá-
val. Ezért hívtam föl fentebb a figyelmet, a kézirat címe kapcsán a tényre, hogy 
az emberi lény és az őt körülvevő világ elsődleges kapcsolatának kérdése az, ami 
Németh vizsgálódásának középpontjában áll. Hogy pontosítsam megállapításo-
mat, azt lehet mondani, hogy az autonómia, a személyiség szabadsága és az em-
ber társadalmi funkciója (sőt, mi több, küldetése), a két pólus ellentmondása 
vagy harmóniájának lehetősége érdekli őt leginkább. Azaz Németh nemzeti, kul-
turális és nyelvi szinten kialakult identitásválságához hozzá adódik egy belső 
konfliktus a szegények, az elnyomottak melletti emberi és társadalmi elkötele-
zettség parancsa és az el-nem-köteleződés, a politikai kényszereknek, morális 
nyomásnak való alárendelődés elkerülése, az egyént integrálni akaró, a személyi-
séget manipuláló társadalom béklyóiból való megszabadulás igénye között. 

Némethet tehát a háború vége dilemma elé állítja: milyen utat válasszon a 
maga és az értelmiségiek számára? Jól látja a heideggeri és a francia egzisztencia-
lista megközelítésmód megalapozottságát. Kíváncsian értelmezi a Daseint, a 
husserli Wesenschaut, szinte gyönyörködve időzik el Sartre elemzéseinél, ironiku-
san idézi föl, de igazi izgalommal követi az En-Soi-nak és a Pour-Soi-nak27 a 
L Étre et le néant-hem elmesélt szerelmi kalandjait. Azt is tudatosítja, hogy Sartre 
helyénvalóbb, modernebb válaszokat adott azokra a bölcseleti kérdésekre, ame-
lyekkel Bergson eredménytelenül próbált megmérkőzni. Még az ellen a kritika 
ellen sem emeli föl szavát, amelyet Sartre a hozzá egyébként közel álló freudi 
pszichoanalízis fölött gyakorolt. Főképpen pedig tudatában van azoknak a meg-
haladhatatlan ellentmondásoknak, amelyek a marxizmus és a munkásmozgalom 
története során alakultak ki. 

Ugyanakkor azonban nem adja föl fenntartásait az egzisztencializmus alapté-
ziseivel és alapfogalmaival szemben sem. Főleg Heidegger Sorgéjét, Angstját, 
Sartre Souciját28 és Nausée-ját, Camus Absurditéjét utasítja el. Tudomásul veszi a 
bűn-komplexus létét, sőt még fontosságát is, mint az egyén személyes problémá-
ját, de semmiféle fdozófiát nem igazol, amely a kategória, a világértelmezési elv 
rangjára emeli az ilyen típusú fogalmakat. A Sorge, a Souci véleménye szerint 
Kierkegaard életművéből lett hiposztaziálva, akit mindenfajta egzisztencializmus 
nagy inspirálójaként méltat. Ami egy olyannyira szenvedélyes szerzőtől, mint a 
dán gondolkodó volt, elfogadható, aki drámai harcot folytat személyes Istene el-
len és érte, az nem fogadható el olyan ateista, preszokratikus szimpátiájú filozó-
fusok részéről, mint Heidegger (Némethnek nem volt tudomása a német filozó-
fus paradox módon vallásos velleitásairól), és nem fogadható el egy világfias, 
hitetlen gondolkodótól, Sartre-tól sem, aki fölöslegesnek ítélte Istent a rendsze-

25
 A Más(ok)ért való lét. Jean-Paul SARTRE: E Étre et le néant. 2 7 5 - 5 0 3 . 

2fl
 A másokkal való konkrét kapcsolatok. 1. m. 4 2 8 - 5 0 3 . 

27 magánvaló és magáértvaló 
28 szorongás, aggodalom, gond 
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rébe keverni. Úgy ítéli meg, hogy a bűnösségérzet megnyilvánulásai egy olyan 
mentalitásnak a tünetei, amelyen a szóban forgó szerzők már egyébként túl van-
nak. Különösképpen ellenszenves számára az autentikus Én, a Pour-Soi heideg-
geri és sartre-i túlbecsülése a Mannal, az Ónnal,29 a Mit-Seinnel30 szemben. 

Aki rendelkezik filozófiai műveltséggel, az elmondottak alapján könnyen meg-
állapíthatja, hogy Németh fejtegetései bölcseletileg nem mindig elfogadhatóak. 
Nyilvánvaló félreértésekkel, leegyszerűsítésekkel, a kellő elmélyültséget nélkülö-
ző, improvizált elemzésekkel találkozhatunk nála, amelyek egy hivatásos filozó-
fustól elfogadhatatlanok lennének. Az amatőr bölcselkedés kétségkívül rajta 
hagyja nyomait a szövegeken. Ez az értékelés azonban igazságtalan, túl szigorú 
Némethtel szemben, aki kitűnő esztéta, irodalomkritikus, és a filozófiai tanok ta-
nulmányozása gondolkodásmódját csiszoltabbá, szempontjait összetettebbekké, 
világlátását korszerűbbé teszi akkor is, ha a bölcselet titkos híveként nem rendel-
kezik a hivatásos gondolkodók kompetenciájával. A filozófia, ha nem korlátozzuk 
a szakma belső ügyévé, elsődlegesen éppen e szélesebb körű, igényesen gondol-
kodó írástudó réteg számára készül, s Németh példáján azt a találkozást tanulmá-
nyozhatjuk, amelynek során a bölcseleti tanítások az élettel érintkezésbe lépnek. 

Legkönnyebben akkor láthatjuk be ennek a köztes pozíciónak a jelentőségét, 
ha a magyar kritikusnak Sartre Az undor című regényével kapcsolatos gondolatait 
vesszük szemügyre, amelyek előlegzik a Kafka-könyv egzisztencialista ihletettségű 
elemzéseit. Németh sokra értékeli a Nausée-1 mint lélektani regényt, amely egy 
lelkileg sérült embert és annak világlátást mutatja be. Roquentin magatartásában 
felismeri azokat a negatív lelkiállapotokat, amelyek súlyos melankólia formájá-
ban nála is kialakultak a Fekete Kolostorban töltött évek következményeként, és 
amelyeket egész élete során hurcolt magával. Nagyon is tisztában van tehát Sartre 
diagnózisának pontosságával, de elutasítja az undort mint a világgal szembeni 
autentikus magatartás indirekt apológiáját. Természetesen elutasítása nem hozza 
őt közös nevezőre a regénybeli Autodidaktával. Elhatárolódásának oka az, hogy 
Sartre regénye, ahelyett, hogy megszabadítaná őt melankolikus állapotától, csak 
tovább súlyosbítja helyzetét. 

Márpedig Németh nem kevesebbet keres, mint az Üdvösséget, nagybetűvel. 
Megváltást mindannyiunk számára, és saját sorsánakjóra fordulását is. Miközben 
ezeken a filozófiai kérdéseken töpreng, megérkezik Párizsba egy magyar intellek-
tuel, a Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikájának egyik magasrangú képvise-
lője, Révai József közvetlen munkatársa. Ez a fiatal, de máris nagyon befolyásos 
ember látogatást tesz a szegény emigránsnál. Minden erejével igyekszik meg-
győzni Némethet, hogy térjen vissza véglegesen szülőhazájába. Ott most nagy 
szükség van humanista értelmiségiekre, akiknek szíve a baloldalhoz húz, akik kü-

29 akárki 
30 együttlét - Itt említem meg, hogy Németh Andor alighanem megengedhetetlenül leegyszerűsítő 

módon, sőt Heidegger intencióinak ellentmondva hozza összefüggésbe egymással az akárki és az 
együttlét fogalmát. De gondolatmenetünknek nem célja Németh fogalmazványának kritikai szembesí-
tése Heidegger rendszerével. 
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lönösen mély és gazdag műveltséggel rendelkeznek, akiknek a horizontja euró-
pai, hogy a szegények, a korábbi kizsákmányoltak Ügyét szolgálják, hogy felvirá-
goztassák a szocialista Magyarország kultúráját. 

A nagy ember felajánlja neki a Csillag, az ország legfontosabb irodalmi folyó-
irata főszerkesztői székét. A száműzött így végre megkapja az annyira meg-
érdemelt elégtételt. Arthur Koestler megpróbálja meggyőzni barátját, hogy ne 
engedjen a csábításnak. О már látta, hogyan valósultak meg Marx eszméi a Szov-
jetunióban, és jó lecke volt neki a spanyol polgárháború is. De Németh nem hall-
gat rá. Magyarországot választja, anyanyelve mellé teszi le a voksot. Halott barát-
ja, József Attila emléke, élő barátja, Déry Tibor jelenléte vonzza őt vissza. 
A megalázottak és megszomorítottak ügyét választja. A tulajdonképpeni lenni-tu-
dás helyett a másért való lét mellett dönt. Elfogadja a Csillag főszerkesztői funk-
cióját. Tehát elkötelezi magát. Koestlerrel egy életre összevész. Nem látják többé 
egymást. Elhagyja Franciaországot, és visszatér Budapestre. 

Minden jól kezdődik és rosszul végződik. Kinevezik a Csillag főszerkesztőjének, 
de hamarosan kiviláglik, hogy kinevezése egy ennyire fontos folyóirat élére hiba 
volt a kulturális politika vezetése részéről. Egy szimpatizáns értelmiségi, de aki 
lelke mélyén őrzi burzsoá mentalitását, Arthur Koestler és Fejtő Ferenc régi ba-
rátja - mindkettő a nép ellenségének minősült - Kafka monográfusa, Proust 
szerelmese, még szerencse, hogy könyve vagy tanulmánya az egzisztencializmus-
ról, a Circuit de V Ipséité kéziratban maradt! Be kellett látnia, hogy az új vezetők 
nem szavazhattak neki bizalmat. Barátja, Déry Tibor Felelet című regénye miatt 
egy irodalmi pör áldozata lett, mert nem ábrázolta elégséges erővel és megfelelő 
lelkesedéssel a két háború közötti osztályharcot, mivel nem hangsúlyozta a kom-
munista párt kiemelkedő szerepét a nép elnyomók elleni küzdelmének irányítá-
sában. Még annak a Lukács Györgynek is félre kellett állnia, akit egyébként 
Németh sok iróniával kezel kéziratos hagyatékában. A hazatért emigránst tehát 
félreállították, és ilyen, margóra szorítoLt helyzetben maradt 1953-ban bekövet-
kezett haláláig. 

Elete végén önéletrajzi regényt írt, amelynek hőse Misztótfalusi Kis Miklós, a 
17. század végének híres protestáns nyomdásza, a betű mestere, sikeres üzletem-
ber, aki elhatározta, hogy Hollandiából visszatér hazájába, Erdélybe, hogy tehet-
ségét közössége, felekezete szolgálatába állítsa, hogy kinyomtassa a Bibliát és más, 
a protestáns fiatalság nevelése szempontjából oly fontos könyveket. Félreállítot-
ták, meg kellett jelennie az Eklézsia Törvényszéke előtt, értelmiségi munkanélkü-
li lett belőle, akárcsak a könyv szerzőjéből, a kései utódból.31 Mindez világosan 
mutatja, hogy Németh utólag felismerte, hogy hazájába hazatérve életének leg-
nagyobb egzisztenciális csapdájába esett. Hazatérése után gondolnia sem lehetett 
többé Kafkára, elfelejtette a Sötétség délbent, Magyarországon megjelent publiká-
cióiban soha nem merészelte leírni se Heidegger, se Sartre, se Camus nevét. 

3 1 N É M E T H Andor : A betű mestere. 1 9 5 4 . 
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/ 
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Ha az első csapda fatálisnak bizonyult számára, mert elszédítették a francia 
avantgárd iskolák, másodszor azért esett fogságba, mert nem olvasta el eléggé fi-
gyelmesen azt a kritikát, amelyet az egzisztencialisták a világ állapota fölött gya-
koroltak. Az Etre-Pour-Autrui magatartását választotta, ahelyett, hogy az indivi-
duális szabadságra szavazott volna. Első rossz választásának ötéves internálás volt 
a zsoldja, a dilemmára adott második rossz válaszának következménye belső 
emigráció lett, amely életfogytig, hat esztendeig tartott. De vajon ő volt-e a hibás 
azért, ami történt? Úgy gondolom, hogy mindkét esetért a borzalmas történelem 
a felelős, amely az Európa keleti feléről származó vagy itt élő egyén számára nem 
hagyott jó választást. Németh és annyi más magyar értelmiségi többé-kevésbé tra-
gikus sorsa nem veszi el szememben annak a helyeslésekkel telített, az értékek 
iránt nyitott kritikának a hitelét, amelyet б az egzisztencializmus fölött gyakorolt. 



Szemle 

Tátrai Szilárd 

A NÉPSZERŰSÍTÉS CSELEI 

- Bevezetés a moduláris kognitív pragmatikába: Anne REBOUL-Jacques 
MOESCHLER: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. 
(Fordította: GÉCSEC. Zsuzsanna.) Osiris, Budapest, 2 0 0 0 . 2 5 3 p. -

1. A pragmatika terminus a legáltalánosabb értelmezés szerint olyan tudomány-
területet jelöl, amely a nyelv használatának (a nyelvi tevékenységnek) a kutatásá-
ra összpontosít. Általánosan ismert, hogy a pragmatikát mint tudományágat je-
lölő terminust Charles Morris vezette be 1938-ban: a nyelv vizsgálatára irányuló 
tudományágak között a szintaxis és a szemantika mellett harmadikként említi 
meg a pragmatikát, amelynek - véleménye szerint - a jelek és a jelhasználók kö-
zötti viszonyt kell(ene) tanulmányoznia. Még ha túlzottnak tartjuk is a pragmati-
kai kutatások megindulását 1938-ra tenni, akkor is elmondhatjuk, hogy a prag-
matika a 60-as évektől kezdődően a maga eredményeivel, illetve szemléletével 
meghatározó szerepet tölt be a nyelvről és a kommunikációról folyó tudományos 
diskurzusban. Mindezt még egyértelműbbé teszi az a tény, hogy az ekkortól da-
tálható tudományos paradigmaváltást a nyelvészetre vonatkoztatva „a nyelvtudo-
mány pragmatikai fordulatá"-nak szokás nevezni. A kognitív tudomány térhódí-
tásával párhuzamosan azonban a már-már klasszikussá váló pragmatikának újabb 
kihívásokra kell(ett) válaszolnia: többek közölt meg kell(ett) határoznia önmagát 
a kognitív nyelvészethez, illetve annak irányzataihoz képest. Másképpen szólva: 
válaszolnia kell(ett) arra a kérdésre, hogy a nyelv pragmatikai szemléletű megkö-
zelítése hogyan viszonyul a nyelv kognitív keretben történő értelmezéséhez. 
Mindez természetesen a kognitív nyelvészet kérdezőhorizontjából kiindulva sem 
érdektelen. Onnan nézve is felvethető ugyanis, hogy mit tud kezdeni a kognitív 
nyelvészet a pragmatika keretében folyó kutatások során felhalmozódott tudomá-
nyos tapasztalatokkal. Anne Reboul és Jacques Moeschler A társalgás cselei (La 
pragmatique aujourd'hui. Une nouvelle science de la communication) című könyve, amely 
- mint az eredeti francia cím is mutatja - a pragmatika mai helyzetével foglalko-
zik, s a pragmatikáról mint a kommunikáció egy új tudományáról beszél, elsősor-
ban ezen utóbbi probléma tárgyalására vállalkozik. 

2. A könyv tárgyalásmódját alapvetően meghatározza, hogy a szerzőpáros egy 
hangsúlyozottan népszerűsítő könyvet szándékozott írni: a pragmatika általuk lé-
nyegesnek tartott kérdéseit kívánják felvázolni, vállalva a műfaj jellegéből adódó 
leegyszerűsítő, sarkító értelmezések ódiumát. Az előszóban azt is elismerik, hogy 
a pragmatikáról alkotott képük szükségszerűen egyoldalú, részleges és részrehajló. 
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Ennek magyarázatát azonban már nem annyira a könyv népszerűsítő jellegében, 
hanem sokkal inkább annak a nézőpontnak a sajátszerűségében kereshetjük, 
ahonnan a pragmatikát szemlélik. Könyvük első fejezetében ugyanis egyértelmű-
vé teszik azt, amit a bevezető fejezetben még csak sejtetnek, vagyis hogy ez a 
könyv arról szól, „miként vehet részt a pragmatika a kognitív tudomány által kör-
vonalazott kutatási programban". (32.) A szerzők a pragmatikai kérdések kogni-
tív keretben történő tárgyalását megalapozandó a bevezető fejezetben két alapve-
tő kérdést érintenek: egyfelől arra kívánnak választ adni, hogy mire való a nyelv, 
másfelől pedig arra, hogy kód-e a nyelv. 

Az első kérdés, amely a nyelv kommunikációs funkcióinak az értelmezésére 
irányul, valóban központi jelentőségű a pragmatika számára. A válasz ugyanis 
alapvetően meghatározza, hogy miként jelöljük ki a pragmatika tárgykörét. Elég-
gé elterjedtek azok a vélekedések, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a nyelvhasz-
nálat tanulmányozása során egyaránt számolni kell a nyelv interaktív és kognitív 
funkciójával, hiszen a nyelvi tevékenység egyrészt a személyes attitűdök kifejezé-
sének és a személyközi viszonyok megteremtésének az igénye felől, másrészt a vi-
lág megismerésének, vagyis világreprezentációk készítésének a szándéka felől kö-
zelíthető meg. Habermas megfogalmazása szerint „a nyelvi kommunikáció csak 
akkor valósul meg, ha az egymással valamiről kommunikáló résztvevők egy idő-
ben két kommunikációs szintre lépnek - az egyik az interszubjektivitás szintje, 
melyben a személyközi kapcsolatokat bonyolítják, a másik pedig a propozi-
cionális tartalom szintje. Beszéd közben azonban központosabbá, tematizáltabbá 
tehetjük vagy az interperszonális kapcsolatot vagy a propozicionális tartalmat; 
ennek megfelelően nyelvünknek interaktívabb vagy kognitívabb használatára is 
módunk van."1 Ha pedig a pragmatika által tárgyalt problémákhoz a kognitív tu-
domány felől közelítünk, természetesnek mondható, hogy a nyelv kognitív funk-
ciójával kapcsolatos kérdések kerülnek érdeklődésünk homlokterébe. Anne 
Reboul és Jacques Moeschier könyve azonban másképpen viszonyul a problémá-
hoz, hiszen eldöntendőnek tartja azt a kérdést, hogy a két fő nyelvi funkció kö-
zül melyik az elsődleges a nyelvhasználat értelmezése szempontjából. A nyelv 
funkcióiról szólva a mellett a felfogás mellett kötelezik el magukat, amely szerint 
„a nyelv valószínűleg mindenekelőtt ismeretek és információk megjelenítésének 
és átadásának eszköze". (22.) A nyelv társadalmi (interaktív) funkciójával szem-
ben tehát a nyelv kognitív (tranzaktív) funkciójának az elsődlegességét hangsú-
lyozzák, ugyanis azokat az érveléseket tartják meggyőzőbbnek, amelyek szerint a 
nyelv elsősorban azért alakult ki, bog)' jobban megismerjük a minket körülvevő 
világot, és amelyek szerint lényegében ma is ennek érdekében kommunikálunk 
egymással. A nyelv funkcióinak ezen megközelítése azonban azzal a következ-
ménnyel jár, hogy a nyelvhasználat társadalmi feltételeinek, szociokulturális 

1 Jürgen HABERMAS: „Mi az egyetemes pragmatika?" (Ford. P L É H Csaba.) In P L É H Csaba—SÍKLAKI 
István-TERESTYÉNI Tamás (szerk.): Nyelv - kommunikáció - cselekvés. Osiris Kiadó, Budapest, 1977. 248. 
Vö. még Gillian BROWN-George Y U L E : Discourse Analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 
1983. 1-4. 

\ 



322 Tátrai Szilárd 

meghatározottságának a kérdését lényegében kizárja a pragmatikai kutatások ke-
retei közül. Mindez meglehetősen radikális szembefordulást jelent a pragmatika 
azon értelmezésével, amely a pragmatika feladatának meghatározása és tárgyá-
nak kijelölése során arról beszél, hogy a pragmatika az emberi nyelvhasználat 
feltételeinek tanulmányozását öleli fel, s hogy ezeket a feltételeket a társadalmi 
kontextus határozza meg.2 A nyelv kognitív funkciójának kizárólagossá tétele a 
nyelvhasználat értelmezésében tehát olyan pragmatikaképet vetít előre, amely je-
lentős mértékben leszűkíti a pragmatika vizsgálati lehetőségeit. 

A második kérdésre adott válasz, amely lényegében elutasítja a nyelv kizáróla-
gosan kódszerű értelmezését, az előző kérdésre adott válasszal ellentétben a ha-
gyományos pragmatika működési területének a kitágítására ad alkalmat. A szer-
zők annak a kudarcnak az okát, hog)' ez ideig nem sikerült olyan számítógépet 
készíteni, amely kiállná az ún. Turing-próbát, azaz amely alkalmas lenne a gon-
dolkodásra, abban vélik megtalálni, hogy a mesterséges-intelligencia-kutatás és a 
számítógépes nyelvészet csak a nyelv kódszerű, formálisan leírható oldalához tar-
tozó területeken értek el sikereket, s a nyelvhasználat viszonylatában kudarcot val-
lottak. Ennek magyarázatát abban látják, hogy a nyelv nem redukálható valami-
féle áttetsző kommunikációs kódra, hiszen a nyelvi tevékenység során különféle, 
nem specifikusan nyelvi ismereteken alapuló következtetési folyamatok zajlanak 
bennünk. A következtetési folyamatok hátterében pedig az áll, hogy az ember ké-
pes mentális állapotokat tulajdonítani másoknak: „A nyelv tehát nem csupán egy 
kódolási és dekódolási folyamat révén jön létre és interpretálódik, hanem az in-
terpretáló stratégiára támaszkodó következtetési folyamatok segítségével is, me-
lyek általános emberi képességeken alapulnak, nem pedig specifikusan a nyelvet, 
annak létrehozását, iiletve interpretálását jellemzik." (29.) Következésképpen a 
Reboul-Moeschler szerzőpáros a bevezető fejezetben olyan pragmatika megalko-
tásának a szükségessége mellett érvel, amely a nyelvhasználat vizsgálatában a 
nyelv kognitív funkciójának elsődlegességét elfogadva a következtetési folyama-
tok problémájára helyezi a hangsúlyt. 

5. A pragmatikai kutatások kezdeteiről szólva (1. fejezet) a szerzőpáros a beszéd-
aktus-elméletnek a pragmatikára gyakorolt hatását tárgyalja. A bevezetőben felvá-
zolt értelmezői keretből következően azonban nem a nyelv cselekvésként való ér-
telmezéséből adódó újszerűséget emelik ki, hanem azt hangsúlyozzák, hogy a 
beszédaktusok pragmatikája elsősorban a nyelv kódszerű értelmezésére épült, s 
ennélfogva eredményei nem hasznosíthatók egy kognitív alapokon nyugvó prag-
matika számára. Ebből kiindulva illetik bírálattal példáid John R. Searle-nek a fik-
cióról szóló elméletét és a John Ross nevéhez kapcsolt performatív hipotézist, s így 
nem térnek ki arra, hogy a nyelvhasználat társadalmi kontextusát és a nyelv inter-
aktív funkcióját figyelembe vevő magyarázatok milyen válaszokat adtak a Searle, 

2 Lásd például Jacob L. MEY: Pragmatics: an introduction. Blackwell, Oxford, 1993. 42. Vö. még Jef 
VtRSiaiUKREN: Understanding Pragmatics. Arnold, London-New York-Sydney-Auckland, 1999. 6-8. 
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illetve Ross által felvetett kérdésekre. A pragmatika a kezdeti időszakban valóban 
a nyelv, illetve a nyelvhasználat teljesen kódszerű, „konvencionális" megközelíté-
sén alaptdt, mivel a nyelvészeti pragmaiika meghatározásakor annak tárgykörét a 
„tisztán nyelvészeti kérdésekre", azaz a szituációs kontextus bizonyos aspektusai-
nak grammatikai kódoltságára szűkítették le.3 Létezik azonban - mint ahogy már 
fentebb jeleztem - a pragmatikának olyan kiteijesztett értelmezése is, amely a 
pragmatika feladatát lényegében az emberi nyelvhasználat társadalmi és kognitív 
feltételeinek tanulmányozásában jelöli ki.4 Ám mivel A társalgás cselei szerzőinek a 
viszonyát a pragmatikához a kognitív szemlélet határozza meg, a pragmatikai ha-
gyományból annak a Paul Grice-nak a tudományos jelentőségét hangsúlyozzák, 
aki kiemelt figyelmet szentelt a következtetési jelenségeknek (2. fejezet). Grice 
Meaning (1957) című tanulmányában5 ugyanis - szemben Searle-lel - egy nem ki-
zárólag konvencionalista megközelítést alkalmaz akkor, amikor a 'nem természe-
tesjelentés' fogalmát definiálva alapvető jelentőséget tulajdonít a beszélő szándé-
kainak és annak, hogy a beszédpartnernek fel kell ismernie ezt a szándékot. 
Mindez még egyértelműbbé válik Grice-nak a Ijigic and Conversation (1975) című 
későbbi munkáját nézve, amelynek magyar címére nem véletlenül utal az itt is-
mertetett könyv magyar fordítása is.6 E tanulmányában vezeti be Grice az együtt-
működési alapelvet és a hozzá kapcsolódó maximákat mint interpretáló elveket, 
valamint az implikatúra fogalmát, amelyeket egy inferenciális (tehát következteté-
si folyamatokon alapuló) modell keretében értelmez. A szerzők azonban azt is nyil-
vánvalóvá teszik, hogy még a grice-i modell sem felel meg teljes mértékben a kog-
nitív pragmatikával szemben támasztott követelményeknek. 

Az Anne Reboul és Jacques Moeschier által felvázolt kognitív pragmatikáról 
azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy az a kognitív nyelvészetnek nem 
az ún. holisztikus, hanem az ún. moduláris ágához kapcsolódik (3. fejezet). A két 
irányzat az alapvető kérdésekben természetesen hasonló álláspontot képvisel: 
egyetértenek abban, hogy a kognitív tudomány részét képező, illetőleg vele 
szoros kapcsolatban álló kognitív nyelvészet a nyelvet az elme képességeként és 
működési módjaként vizsgálja, s elfogadják a reprezentáció elvét, amelynek ér-
telmében a nyelvi formákat és jelentéseiket reprezentációnak tartják.7 Számos 
kérdésben azonban élesen szembeállítható egymással a kognitív nyelvészet e két 

3 Lásd például K I E F E R Ferenc: „ A kérdő mondatok szemantikájáról és pragmatikájáról." In RAcz 
Endre-SzATHMÁRi István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1983. 203-230. Vö. még Stephen С. LEVINSON: Pragmatics. Oxford University Press, Ox-
ford. 1992. 5-35. 

4 Lásd például Geoffrey N. L E E C H : Principles of Pragmatics. Longman, London and New York, 1 9 8 3 . , 

George Y U L E : Pragmatics. Oxford University Press, Oxford, 1 9 9 6 , valamint Jacob L . MEY: i. m. és Jef 
V E R S C H U E R E N : i . m . 

5 Magyarul lásd Paul G R I C E : „Jelentés." (Ford. T E R E S T Y É N I Tamás.) In P L É H Csaba-SIKI.AKI 
István—TERESTYÉNI Tamás (szerk.): i. m. 188-197. 

6 Magyarul lásd Paul G R I C E : „ A társalgás logikája." (Ford. P L É H Csaba.) In P L É H Csaba—SÍKLAKI 
István—TERESTYÉNI Tamás (szerk.): i. m. 213-227. 

7 Lásd TOLCSVAI N A G Y Gábor: Kognitív grammatika: lehetséges új nyelvelméleti paradigma az irodalomértés 
horizontján. Literatura 1995. 107-121. 
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ága. Míg a holisztikus szemléletű felfogás képviselői a nyelvtant nem tekintik 
autonómnak, s a jelentés enciklopédikus alapjait hangsúlyozzák, addig a mo-
dularitás elvét hirdetők - köztük a könyv szerzői is - azt vallják, hogy „az emberi 
elme minden egyes képessége többé-kevésbé elkülönül a többitől" (80.), azaz. hie-
rarchizáltan szerveződő modulokat alkot.8 A modularista felfogáshoz kapcsolód-
va Reboul és Moeschler - a generatív grammatika elgondolásához meglehetősen 
hasonló módon - a pragmatikát a nyelvészet tárgykörén kívül helyezi el, s a 
Sperbert-Wilson-féle relevancia-elméletre alapozva jelöli ki a kognitív pragmati-
ka feladatait. A grice-i hagyományt moduláris keretben újraértelmező Sperber és 
Wilson úgy veszi át Grice-tól a relevancia maximáját, hogy általános interpretá-
ciós elvvé alakítja: a relevancia elvárása egyrészről erőfeszítéssel jár, amely a meg-
nyilatkozás logikai formájának felismerése mellett a kontextus felépítéséhez 
szükséges, másrészről hatásokkal, amelyek a következtetési folyamatok végén le-
vont konklúziókból következnek; a kommunikáció pedig akkor sikeres, ha a ha-
tások kárpótlást nyújtanak az erőfeszítésekért.9 

A racionalista nyelvelméleti hagyományra támaszkodó Reboul és Moeschler a 
modularista felfogásnak megfelelően viszonyul az igazság kérdéséhez. Egyrészt 
élesen bírálja a nyelvi relativizmust, figyelmen kívül hagyva, hogy e magyaráza-
tokban kulcsfontosságú szerepe van a nyelv társadalmiságának (4. fejezet). Más-
részt Sperber-Wilson nyomán kijelentik, hogy a pragmatikai folyamatokban 
alkalmazott következtetések alapvetően deduktív jellegűek (5. fejezet). A foga-
lomalkotásról szólva pedig - egy induktív logika létrehozásának lehetetlenségét 
hangsúlyozva - elvetik a holisztikus felfogásban központi jelentőségű, induktív 
alapokon nyugvó prototípus-elméletet, s helyette a szükséges és elégséges felté-
telek rendszerén alapuló sztereotípia fogalmát ajánlják, még azon az áron is, 
hogy lényegében elfogadják a sokak által és sokat bírált innátizmust, vagyis azt, 
hogy az ember már születésétől fogva rendelkezik az alapvető fogalmakkal (6. fe-
jezet). A kategorizáció strukturalista elméletének bírálata során viszont azzal, 
hogy különbséget tesznek konceptuális és procedurális tartalom között, olyan ér-
telmezését adják a fogalmaknak, amely a modularista felfogáson kívül is termé-
kenynek bizonyulhat: míg a konceptuális tartalmú terminusok kontextuális hatá-
sokat idéznek elő, addig a procedurális tartalmúak (mint például a személyes és 
mutató névmások vagy a pragmatikai konnektívumok) a megnyilatkozások in-
terpretációját könnyítik meg (7. fejezet). 

8
 A kognitív nyelvészet két ágának részletes bemutatását adja KERT ÉSZ András: A kognitív nyelvészet 

szkeptikus dilemmája. (Magyar Nyelvőr 2000. 124. évf. 209-225.), a holisztikus felfogásról pedig 
T O L C S V A I N A G Y Gábor: i. m., valamint nő: A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. (Ma-
gyar Nyelvőr 2000. 124. évf. 494-500.) ír részletesen. 

9 Sperber-Wilson relevancia-elméletének irodalomtudományi hasznosíthatóságáról lásd T A R N A I 

László: Dialógus és irodalomtudomány. Egy kognitív elmélet problematológiai megalapozása. Literatura 1991. 
153-174. 
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4. A könyv utolsó két fejezetében a szerzők két olyan témát érintenek, amelyek 
vélhetően a kimondottan irodalomtudományi problémák iránt érdeklődő olvasó 
számára sem tűnnek érdektelennek: a nyelv szó szerinti és nem szó szerinti hasz-
nálatáról, illetve a diskurzus kognitív megközelítéséről esik bennük szó. A szó 
szerinti és a nem szó szerinti használat elkülönítésekor a szerzők ez esetben is 
Sperber és Wilson relevancia-elméletére támaszkodnak. Ellentétben a klasszikus 
retorikára épülő megközelítésekkel Sperber és Wilson elmélete szerint nem tér el 
egymástól a szó szerinti és a nem szó szerinti megnyilatkozások értelmezési folya-
mata, s nem is lehet élesen elkülöníteni egymástól a két használatot, hiszen 
„ugyanaz a dolog teszi lehetővé, hogy egy megnyilatkozás kifejezzen egy gondo-
latot, illetve egy gondolat ábrázoljon egy másikat: ez pedig nem más, mint a pro-
pozíciós formájú reprezentációk közti hasonlóság" (201.), s a hasonlóságnak fo-
kozatai vannak. Az elmélet további érdekessége, hogy a szó szerinti és a nem szó 
szerinti használat kérdését a metafora mellett kiterjeszti a fogalmak megközelítő 
használatára és a fikció problémájára is. A fikcióval kapcsolatban azonban a 
szerzők nem érintik azt a problémát, hogy a fikcionális és a nem fikcionális kom-
munikáció között sokkal kevésbé érvényesül a fokozatiság elve, s az ún. fikciós jel-
zéseknek sem szentelnek különösebb figyelmet.10 Azt pedig, hogy a fikció - a me-
taforával ellentétben - átfogja a diskurzus egészét, csak a zárófejezetben említik 
meg. A diskurzus fogalmának kognitív keretben történő értelmezéséről szólva 
amellett érvelnek, hogy a diskurzus értelmezése nem redukálható az őt megalko-
tó megnyilatkozások interpretációjának összegére, ugyanis „egy diskurzus elmon-
dója nemcsak lokális kommunikatív szándékokkal rendelkezik minden egyes 
megnyilatkozást illetően, amit létrehoz, hanem van egy globális kommunikációs 
szándéka is, amely a diskurzus egészére vonatkozik". (222.) A kognitív szemléle-
tű megközelítések, s ezen belül a modularista felfogások az utóbbi időben tehát 
egyre nagyobb elméleti érdeklődést mutatnak a szöveg (discourse) iránt.11 Ennél-
fogva e sorok írója sem vállal nagy kockázatot, ha megerősíti, hogy azt itt felhal-
mozódó eredmények a szépirodalmi szövegekkel kapcsolatos kutatásokat sem 
hagyják érintetlenül.12 

5. Anne Reboul és Jacques Moeschier népszerűsítő művét hasznos és izgalmas ol-
vasmánnyá teszi, hogy a pragmatika alapkérdéseivel oly módon ismerteti meg az 
olvasókat, hogy egyben - a kognitív nyelvészet moduláris ágához kapcsolódva -
a kérdések újszerű értelmezését is adja. Ehhez járul még a könyv igényes magyar 
fordítása, valamint a magyar olvasó szempontjait figyelembe vevő irodalomjegy-
zék, mely az egyes témák köré szerveződik. 

10 Vö. Johannes A N D E R E G G : „Fikcionalitás és esztétikum." (Ford. V H O R V Á T H Károly.) In T I I O M K A Beá-
ta (szerit.): Narratívak 2. Kijárat Kiadó, Budapest, 1998. 43-60. 

11
 A kognitív nyelvészet holisztikus ágának szövegelméleti hozadékáról lásd TOLCSVAI N A G Y Gábor: 

A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. 
12 Vö. K E R T É S Z András: Kognitív metatudomány és irodalomelmélet. Literatura 1997. 337-357. 
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KASSÁK-ÚJRAOLVASÓ 

- Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Szerkesztette KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR 

SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna. Budapest, Anonymus, 
2000. 266 pp. -

Ajelen kötet immár a negyedik a sorban: Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső és Ady 
Endre után ezúttal Kassák Lajos életművét olvassa újra számos irodalomkutató, 
tanulmánnyal vagy esszével képviselteti magát a magyar irodalomtudomány idő-
sebb, közép- és fiatalabb nemzedéke egyaránt. Nem lehet eléggé nagyra értékel-
ni azt az elgondolást, amely az „Újraolvasó"-köteteket létrehozta: hogy megmu-
tassa, a magyar irodalom legjelesebb alkotóinak művei ma hogyan bírhatók 
szóra, miféle értelmezések adhatók ma a régi (és már bizonyos hagyományokat 
követő) értelmezések mellett vagy helyett, van-e valamiféle stratégia (vagy akár 
több, eltérő, ellentmondó stratégia) e szövegek birtokbavételéhez. Magyarán: a 
sorozat a mindenkori irodalomértelmezés alapvető feladatát és (akár be nem is 
vallott) funkcióját: az újraértelmezést veti próba alá. 

Legszebb álmainkban azt gondolhatnánk, ez a sorozat valamilyen űj irodalom-
történet-írás előmunkálatainak tekinthető. Világos azonban, hogy gyűjteményes 
kötetekről van szó, sok-sok tanulmány egymás mellé rendelt sorával, ahol szem-
betűnő, hogy a megközelítések erősen különböznek, alkalmanként akár össze-
egyeztethetetlenek is, ezért nemigen ígérnek egységes, közös megegyezésen ala-
puló elgondolást a művek értelmezéséhez. S az értelmezésre kiválasztott szerzők 
is nyilvánvalóan eltérő koncepció alapján kerülnek egy-egy kötet középpontjába: 
Kosztolányi és Ady régóta kanonikusak ugyan, de míg az előbbi az elmúlt évtize-
dekben erőteljes újraértelmezési folyamatokon ment át - s ennélfogva kanonikus 
pozíciója is megváltozott - , addig Ady többé-kevésbé a „halott" kánonban volt, 
kevés (és nem sok újat nyújtó) értelmezés született verseiről, nagyjából a hagyo-
mány önmozgása, a zárványként rögzült értelmezések magától értetődősége irá-
nyította az olvasást - ha volt egyáltalán olvasás. Míg tehát az egyik kötet egy szer-
zői életmű újrakanonizálásának összefoglalása lehetett, addig a másiknak ki 
kellett emelnie a lassan terhessé váló konvencionális értelmezés-hálóból, újra ele-
venné kellett tennie a szövegeket. Szabó Lőrinc épp a legutóbbi évtizedben vált 
(újra)olvasott költővé: az ő szövegeinek értelmezése még csaknem első olvasat 
(bármennyire tudjuk is, hogy ez lehetetlen), s ezen keresztül a huszadik század el-
ső felének egész lírája átértelmezhető. Kassák befogadástörténete - mindezekkel 
szemben - egészen különleges. Ez a befogadás mindig is nagyon szélsőséges, és 
legelfogadóbb pillanataiban is igen szelektív volt. A Kassák-olvasás majdhogy-
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nem szubkulturális jelenség, hol a konzervativizmussal, a „neoklasszicizmussal", 
hol meg a „realista lírával" szemben fogalmazta meg magát (és Kassák-interpre-
tációját). Kassák néhány művével immár egy ideje benne van ugyan a „leghiva-
talosabb" kánonban, ám e kánon más szövegei úgy olvastatják, mint mondjuk 
József Attila előképét, vagy mint az elbeszélő költészet megújítását (Mesteremberek, 
A ló meghal...). Mindezenközben teljesen homályban marad mind e költészet egy 
szakaszának késő romantikus jellege, mind az, ahogyan Kassák szövegei a költői 
nyelvhasználatot kétségbevonták, a poétikai konvenciókat pedig új és új kihívá-
sokkal szembesítették. A hagyományba való kényelmes beillesztés, illetve az 
unikális jelenség (éppoly kényelmes) kivételezése egyaránt jellemzi Kassák befo-
gadását, amely ma képtelen arra, hogy érdekes és meggyőző értelmezéssel szol-
gáljon erről a líráról. 

Minthogy a kötet szerzőit és a tanulmányokat még fölsorolni is sok volna, egy 
rövid ismertetésben mindössze a csoportosítás hálátlan és meglehetősen önké-
nyes műveletére vállalkozhatunk. Mindenekelőtt vannak igen rövid, inkább csak 
az ötlet felvetését célul kitűző írások, mint az avantgárd irónia (humor, komikum) 
jelentőségét feszegető írás (Kappanyos András), az Egy ember élete elbeszélésmód-
ját (s így az önéletrajziság, a megalkotott önkép, a fikciós történet és az élettörté-
net problémáit) vázoló tanulmány (Thomka Beáta), vagy kis adalék, ami valóban 
csak egy ötlet jelzése (A ló meghal... és a János vitéz összevetéséről, Imre László). 
Inkább az esszé területére volna sorolható Ferenczi László és Tandori Dezső írá-
sa. Van olyan tanulmány, amely komoly filológiai munkával mutat rá a szöveg 
(egyébként nem Kassák, hanem Barta Sándor műve) referenciális vonatkozásai-
ra, mintegy „megfejti" az utalásokat - azt sugallván, hogy mindeme tudás a mű 
megértésének része (kellene, hogy legyen); a középnemzedék kiváló képviselőjé-
nek, a jeles avantgárd-tudósnak, Deréky Pálnak ez az írása azért érdemel figyel-
met, mert érdekes módon mintha az avantgárd szövegek „megszólításának" leg-
hagyományosabb hangját képviselné. Más módon hagyományos például Aczél 
Géza, Szőke György vagy Fried István írása: Szőke rövid verselemzést tesz közzé, 
míg Aczél (Kassák monográfusa) és Fried (a kelet-európai kontextus kiváló isme-
rője) inkább remek irodalomtörténeti tudásukat mozgósítják. Persze a „hagyomá-
nyosság" viszonylagos: mindenekelőtt a megmozgatott anyag és a terminológia 
jellegzetessége az, ami ilyen ítéletet mondat a kötet olvasójával. Ugyanis jelleg-
zetesen különböznek mindezen írásoktól azok, amelyek egyfelől Kassák szövegei-
nek poétikai szervezettségére összpontosítanak, s ehhez a szemiotika és a retorika 
szóhasználatával közelítenek, másfelől mérlegre teszik - nemegyszer radikálisan 
megkérdőjelezik - a korábbi Kassák-olvasatokat. Ilyennek tekinthető Bónus Tibor 
vagy Vajda Károly tanulmánya. Kulcsár-Szabó Zoltán az avantgárd poétikájának 
egy bizonyos vonását, az önreflexiót széles európai (főként azonban német nyelvű) 
kitekintés összefüggésében kísérli meg föltárni (Mekis D. János tanulmánya ki-
fejezetten Kassáknál keresi az önreflektív alakzatokat); Kulcsár Szabó Ernő 
nagyívű munkája pedig egyszerre több feladatot is vállal a fentiek közül. 

A Kassák-olvasás (vagy -értelmezés) egyik legfőbb problémája éppen az, ami-
re Kulcsár Szabó Ernő figyelmeztet, hogy „az olvasás retorikai irányultságát kizá-
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ró értelmezés [...] nemcsak a dada poétikai szabályrendszerét hagyja figyelmen 
kívül, hanem gyakran a szemantikailag határolt szöveghelyeket is felülírja. Még-
pedig az identitásképző történetszerűség vélelmezett igénye felől". (27.) Bár e 
szavak A ló meghal...-"a vonatkoznak, bízvást kiterjeszthetők más Kassák-művek-
re is. Éppen ezért fogadja az olvasó nagy várakozással azokat a tanulmányokat, 
amelyek e (vakfoltos) olvasatokat más (másutt vakfoltos) olvasatokkal váltanák 
föl. Valóban igen érdekes és elmélyült értelmezéseket kap: mind Bónus, mind Vaj-
da szívesen merül el a vers legapróbb részleteiben, bár olykor az a benyomásunk, 
hogy parafrázisaik éppúgy beleillenének más értelmezői kontextusba is. Ha arról 
olvasunk például, hogy „A darabokra tört folyó metaforája nemcsak a megszakí-
tottság s a felejtés, de a térbeli megmerevedés képzetét is magában foglalja" 
(Bónus, 128.), akkor - bármily meggyőző legyen is egyébként ez a megállapítás 
- nem érzékeljük az értelmezés radikális újszerűségét. 

A másik törekvés, az eddigi Kassák-olvasatok újragondolása és felülvizsgálata 
Vajda Károly remekül megírt, gondolatgazdag elemzésében is nyilvánvaló. 
Ugyanakkor némi kételyeket ébreszt például Bojtár Endre és G. Komoróczy 
Emőke értelmezésének egymás mellé állítása csakúgy, mint az. a (kétségkívül él-
vezetes) irónia, amellyel Vajda e korábbi értelmezési kereteket bírálat alá veszi. 
Vajon van-e annyira tipikus, jelentős és veszélyes bármelyik szerző gondolatme-
nete, hogy érdemes legyen kifinomult tudományos apparátussal ennyi teret és 
energiát szentelni neki? Az előző mondatban mindhárom jelző egyformán hang-
súlyos, és a kérdés csöppet sem költői, hanem valódi problémákat vet föl. Első-
sorban azt, hogy az irodalomtudományos megállapítások vajon mennyiben tekint-
hetők kontextusfüggetlen, a beszélő szubjektumtól és feltételezett közönségétől 
elvonatkoztatható, örök érvényű állításoknak, egyáltalán tudományos állításoknak; 
mert ha igen, akkor persze a lehető legnagyobb energiával kötelessége az iroda-
lomtudósnak a tévesnek tekintett állítások ellen kikelni. Csakhogy a fenti példák-
ban (és ez Kassák befogadására is sajátos fényt vet) nem kis jelentősége van a 
„megszólalás" helyének és idejének, a (kultúr)politikai kontextusnak és a célkö-
zönségnek. A Kulcsár Szabó Ernő jelezte szűklátókörűség, amely ezúttal az élet-
rajz felé fordul a mű helyett, annyira általános (és bizonyos esetekben annyira 
nem irodalomtudományos - hanem ismeretterjesztő, apologetikus, történetírói 
stb. - célokat szolgál), hogy kár is erre ennyi szót vesztegetni. 

A kötet egésze természetesen a vegyes, hullámzó, sokszínű, változatos szavak-
kal volna jellemezhető. Ez minden efféle vállalkozás hátránya és előnye. Az azon-
ban bizonyos, hogy számos itt megjelent munka sokáig megkerülhetetlen marad 
Kassák újraértelmezésében, ha egyszer lesz ilyen. S hogy lesz-e, az nem ezen a 
köteten fog múlni - habár nagy reményeket fűzni ehhez illuzórikus volna. 
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Műhely 

Angyalosi Gergely 

BEVEZETŐ 

A Valgus kutatócsoport két éve működik az MTA támogatott kutatóhelyeként a 
Debreceni Egyetem Filozófia Intézetének égisze alatt. Tagjai valamennyien filo-
zófia szakot végeztek (többnyire Debrecenben), de eddigi tevékenységüket szám-
ba véve megállapíthatjuk, hogy nagyon erősen kötődnek az irodalomhoz, illetve 
az irodalom újabb elméleti megközelítéseihez. A csoport vezetését Vajda Mihály 
egyetemi tanár, az. MTA levelező tagja vállalta. Ebben nincs semmi meglepő, hi-
szen Vajda Mihály volt az a tanáregyéniség, aki 1990-től újjászervezte az akkori 
KITE Bölcsészettudományi Karán a filozófia-oktatást. Rövidebb-hosszabb ideig 
a csoport és a csoporthoz kötődő „kültagok" mindegyike a tanítványa volt. 

A Vulgus megalakulásának azonban voltak előzményei; mégpedig nem csak 
abban a szokásos formában, amelyet az ugyanazon évjárathoz, tartozó egyetemis-
ták laza vagy éppen az. átlagosnál szorosabb barátsága jelent. Ezek a debreceni 
fiatalemberek már a kilencvenes évek elején fórumot akartak (és ami ritkább: 
tudtak) teremteni maguknak. Gulyás Gábor, Valastyán Tamás és barátaik szervezői 
és szerkesztői munkájának köszönhetően a Határ című folyóirat országos ismert-
ségre tett szert; messze meghaladta az egyetemisták által szerkesztett kiadványok 
színvonalát. A rájuk jellemző merészséggel beindítottak egy könyvsorozatot is 
Halár-könyvek címmel. Ezt követte a Latin Betűk kiadó megalakulása, amelynek jó-
voltából egy sor irodalmi és filozófiai mű jelent meg hazai és külföldi szerzők tol-
lából. A szövegek gondozása és a kötetek külleme az egész könyvszakma elisme-
rését kivívta, ami nem kis dolog, ha belegondolunk abba, hogy ezek a huszonéves 
fiatalok gyakorlatilag csak alapítványi támogatások révén működtették a kiadót. 

Kézenfekvő volt tehát, hogy ez a közös munkában és gondolkodásban jelentős 
tapasztalatokkal rendelkező társaság az egyetem elvégzése után, doktoranduszként 
is közösen tevékenykedjék. (Azóta néhányan már megvédték doktori disszertáció-
jukat.) Ekkor jött az ötlet, hogy az MTA Társadalomkutató Intézet segítségévei 
kutatócsoportot alakítsanak ki. A kutatómunka célkitűzését a következőképpen 
foglalták össze: a vulgarizálódás retorikai, poétikai, didaktikai és politikai szabály-
szerűségeinek felvázolására törekednek. Tájékozódásuk középpontjában a leg-
újabb esztétikai és művészetfilozófiai irányzatok és reflexiók állnak, de ezek inkább 
csak orientáló, irányadó tényezőt jelentenek számukra. Hajói értem, az a folya-
mat foglalkoztatja őket, melynek során az úgynevezett „magas kultúra" produk-
tumai (legyen szó irodalomról, filozófiáról, építészetről, zenéről vagy a vizuális 
művészetekről) szélesebb társadalmi körökhöz eljutva megváltoztatják létmódju-
kat, jelentés-struktúrájukat. Noha a „vulgarizálódás" szó jelentésköréből megle-
hetősen nehéz kiiktatni a pejoratív mellékzöngéi, a Vulgus csoport tagjait aligha 
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a fenti folyamatban tapasztalható értékvesztés érdekli, hanem sokkal inkább az 
átalakulás, a metamorfózis. (Már a névválasztásból is kitűnik, hogy kutatásaik tár-
gyához is önkritikusan, sőt önironikusan viszonyulnak.) 

A kutatási program természetesen közös célokat implikál; ilyen közös rész-célki-
tűzés volt a dekonstrukció és a vulgaritás viszonyának elemzése az építészet elmé-
letében és gyakorlatában. Véleményük szerint ugyanis „a hagyományos művészeti 
ágak közül az építészet áll a legközvetlenebb viszonyban a vulgaritás problémá-
jával". A dekonstrukció pedig a „centrum-periféria, belső-külső, lényegi-margi-
nális viszonyok felkavarásával kérdésessé tette vulgáris és nem vulgáris, közhelyes 
és eredeti" hagyományos hierarchiáját. Milyen építészet (tegyük hozzá: milyen 
irodalom, milyen filozófia) születhet ebből a „felkavaró" mozgásból? Mennyiben 
szükségszerű magának a dekonstiakciónak a vulgarizálódása? Ilyen és ehhez ha-
sonló kérdéseket szándékoznak megvizsgálni a jövőben a csoport tagjai. 

A közös tevékenységnek azonban (amelyen túlmenően persze ki-ki folytatja a 
saját, személyre szabott munkáját) két másik terepét is kialakították. Az egyik a 
Vulgo Szalon nevű rendszeres és nyilvános vitafórum a Debreceni Egyetemen, ahol 
nem csupán egymás írásait vitatják meg, hanem az ország más egyetemeiről és 
főiskoláiról meghívott előadók munkáit is. A másik a Vulgo néven elindított „böl-
cseleti folyóirat", amelynek eddig öt száma jelent meg, s amely a szerkesztőgár-
da korábbi produktumaihoz hasonlóan máris szép sikereket könyvelhet el. A fő 
vonalat jelentő tematikus blokkon kívül minden számban megtaláljuk a vulgarizá-
lódásjelenségéhez kötődő Vulgata-rovatot, mintegy a közös kutatási témához való 
kapcsolódás jelzéseként. A Vulgo Könyvek sorozat első két darabja - egy Deleuze-
és egy Bergson-kötet - a tervek szerint a közeljövőben jelenik meg. 

A Lileratura hasábjain való bemutatkozás lehetőségét mérlegelve a Vulgus cso-
port tagjainak többsége egy közös téma kijelölése mellett döntött.* Sade márki 
alakja már a Vulgo első számában jelentős súllyal tűnt fel, ami érthető, hiszen ke-
vés olyan életmű akad az újkor irodalmában, amely annyi szálon érintkeznék a 
vulgarizálódás problémájával, mint az övé. Ez a mostani szám azoknak az írásait 

" A Literatura jelen számának szerzői a líilgus csoportból: Antal Éva 2001-ben védte meg/lz irónia 
fogalmáról - (állandó) tekintettel Kierkegaard-ra című PhD-disszertációját. Tanulmányai és fordításai a 
Goiií/ban és a Hívóban jelentek meg. 

Gulyás Gábor 1992-től publikál irodalomkritikákat, recenziókat a Magyar Naplóban, a Halárban, a 
Műhelyben, a Kortársban, a Nappali Ház ban, valamint tanulmányokat a Gondban és a Vulgoban. Fő ku-
tatási területe Kierkegaard filozófiája. 

Kalmár György irodalom- és kultúraelméletekkel foglalkozik. Készülő disszertációjának címe: A női test 
mint az igazság metaforája. Cikkei, tanulmányai az Alföldben, a Literaturában és a Udgoban jelentek meg. 

Széplaky Gerda elsősorban a francia feminizmus kérdésfeltevéseivel foglalkozik. Az önmaga-felejtés 
erotizrílt technikái című tanulmánya a 2001. évi OTDK Esztétika szekciójában első helyezést ért el. írásai 
a Halárban, a Hiányban, illetve a Megkerült dilemmák című kollektív kötetben jelentek meg. 

Vajda Mihály filozófus fő kutatási területe Husserl és Heidegger filozófiája. Emellett számos irodal-
mi tárgyú esszé szerzője. Legutóbbi kötetei: Tükörben. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2001: Illisszosz-parti 
beszélgetések. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001. 

Valnstyán Tamás 2001-ben védte meg PhD-disszertációját A széttagoltság mint forma címmel. Fő kutatási 
területe a német kora romantikus irodalom és filozófia. Tanulmányai, kritikái a Határban, az Alföldben, 
a Holmiban és a Udgoban jelentek meg. 
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tartalmazza a csoportból, akiket szemmel láthatóan nem szűnt meg foglalkoztat-
ni ez a szerző. Ezért egyetlen tanulmány kivételével valamennyi írás a „détenu 
sous tous les regimes" (a minden politikai rendszer által bebörtönzött) író démo-
nikus alakját járja körül. Antal Eva írása akkor kapcsolható a többiekéhez, ha tud-
juk: majd mindegyiküket izgatja az irónia problémája (nem függetlenül a vulga-
rizálódásétól). Általában a német romantika irónia-fogalmából, vagy Kierkegaard 
irónia-koncepciójából kiindulva próbálják megérteni az ironikus tudat mai meg-
jelenési formáit. Talán nem nagy túlzás azt állítani, hog)' a Sade-életmű sem más, 
mint egyetlen nagy ironikus alakzat. 

Jó, jó, de miért éppen Sade? - kérdezheti a nyájas olvasó. A tanulmányok szer-
zői erre a kérdésre nem adnak átfogó választ, hiszen más a dolguk: egy-egy aspek-
tusból igyekeznek felmutatni valami általuk fontosnak vélt összefüggést Sade né-
hány műve alapján. Jómagam úgy vélem, hogy akadnak hasonlóságok a hatvanas 
évek franciaországi Sade-reneszánszát kiváltó indokokkal, noha a különbözőségek 
is nagy súllyal esnek latba. Ki volt Sade - Blanchot, Foucault, Barthes vagy a Tel 
Quel csoport tagjai számára (akik persze visszanyúlnak a szürrealisták, illetve 
Bataille vag) Klossowski munkáihoz)? Leegyszerűsítve: „az isteni márki" írásmód-
jában látták megjelenni azt, amit annyiféleképpen jártak körül, ki-ki a maga mód-
ján és eszközeivel, nevezetesen az érzékiség és a szellem, egyetlen, önmagát generáló ak-
tusban való példátlan összeolvadását. Olyan diskurzus-gépezetnek tekintették a Justine 
szerzőjét, amelynek működés közben sikerült felszámolnia azt a széttagoltságot, 
amelyet a lelki-szellemi, illetve az animális-érzéki szint metafizikai oppozíciója je-
lent. Aligha tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy ez a problematika a mai viszonya-
inkra vetítve nem kevésbé izgalmas és újragondolandó. Ezzel szemben bizonyosan 
megváltozott Sade „forradalmiságának" értékelése. Az 1968-as események előjáté-
kához és bizonyos mértékig az utórezgéseihez hozzátartozott a Sade-kérdés napi-
renden tartása a francia humán értelmiségi elit köreiben. A Sade életművében és 
egész alakjában rejlő szubverzív erőt a radikális baloldaliság igyekezett a társadal-
mi progresszió vagy legalábbis egyfajta, az utópikusságot sem nélkülöző társada-
lomkritika részévé tenni. (Ezért mutatták be szívesen „forradalmárként" a márkit, 
aki pedig politikai meggyőződését tekintve leginkább az alkotmányos monarchia 
híve volt, az egyenlőség eszméjét pedig zsigerileg megvetette.) Itt és most, vagyis 
Magyarországon a 21. század elején talán inkább az a Sade gyakorol vonzerőt, akit 
egyetlen politikai-ideológiai rendszer sem sajátíthatott ki, akit nem lehet bekebelezni. 
S aki ügy volt ízig-vérig kultúrlény, hogy diskurzusával (természetesen a maga 
sajátságos és korántsem szimpatikus módján) mintegy áhidalta a társadalmi elit és 
az „alacsony tömeg" kultúráját elválasztó szakadékot. 

Mondanunk sem kell, hogy nem valamiféle demokratikus eszmény képviseleté-
ben lépett fel. Igencsak meggondolkodtató, bog)' az elmúlt száz év során többnyi-
re mégis olyan írók, gondolkodók és művészek fordultak Sade felé, próbálták meg-
érteni őt, akiknek demokratikus elkötelezettsége vitathatatlan volt. A demokratikus 
eszményből is lehet charentoni kényszerzubbony - sok egyéb között talán ezt is 
megérezhették a sade-i szövegáradás féktelenségéből. Mindezeknek figyelembevé-
telével ajánlom az olvasó figyelmébe a Vulgus csoport itt következő írásait. 



Vajda Mihály 

TÖRTÉNETEK A GONOSZRÓL, A MEGSZÁLLOTTRÓL 
ÉS EGYÉB FENEVADAKRÓL 

- Szodoma százhúsz napja és a holokauszt -

egyszerre borzasztó kép villan a szeme elé. Olyan 
borzasztó, hogy mindenképpen igaznak kell lennie. 

(Darvasi László: A könnymutatványosok legendája) 

„Mi lenne, ha valami tényleg hallatlan dolog történne? Ha mondjuk, azt látnám, 
hogy a házak fokozatosan minden nyilvánvaló ok nélkül elpárolognának; ha a 
tehén a réten a fejére állna, nevetne és érthető szavakat mondana; ha a fák foko-
zatosan emberekké és az emberek fákká változnának. Igazam volt-e, amikor 
mindezen események előtt azt mondtam: Tudom, hogy ez egy ház stb., vagy egy-
szerűen Ez egy ház stb."1 Mindaddig, amíg a házak minden nyilvánvaló ok nél-
kül fokozatosan el nem párolognak, mindaddig, amíg a tehén a réten nevetve a 
fejére nem áll, és nem mond érthető szavakat, amíg a fák nem változnak fokoza-
tosan emberekké, és az emberek fákká, addig ezek tényleg hallatlan dolgok, me-
lyekről biztosan tudom, hogy nem történhetnek meg. De még ha a házak min-
den nyilvánvaló ok nélkül fokozatosan elpárolognak is, még ha a tehén a réten a 
fejére áll is stb., minden megteszek azért - egy ideig legalábbis hogy e hallat-
lan tapasztalataimat képes legyek összeegyeztetni az eddigiekkel. .Azt mondom 
majd: „azt álmodtam, hogy", „úgy tűnt fel nekem, mintha". S csak ha már a ré-
ten fejen álló tehén nevetve közölte velem: ne is igyekezzél haza, házad már úgy-
is elpárolgott, meg különben is, nemigen van már szükséged házra, liisz alig-alig 
vag}' már ember, látom, hogy fokozatosan fává változol, akkor... Mi van akkor? 
Akkor sincs semmi. Akkor ugyanis meggyőzöm magam arról, hogy mi tagadás, 
megzavarodtam. Belátni, hogy szó sincsen elmezavarról, s ezután mindez már le-
hetséges lesz, mert ami egyszer megtörtént, az megtörténhet újra meg újra, az 
ezentúl hozzá tartozik a dolgok normális rendjéhez, nos, nem tudom, hogy ez 
egyáltalában lehetséges-e. Vannak olyan dolgok, amelyek akkor sem történhet-
nek meg, ha már megtörténtek, mert semmiképpen sem vagyunk képesek be-
illeszteni őket világképünkbe. Nem vagyunk képesek, többnyire bizonnyal nem is 
akarjuk, s nem is csupán konzervativizmusunk okán. Hanem félelemből: mert 
nem akarunk olyan világban élni, melyben lehetséges a lehetetlen. Eme szándé-
kolt vakságunk azonban sokszor veszedelmes ránk nézve: öngyilkos életstratégia. 

1 Ludwig WrriüKNsraN: A bizonyosságról. Ford. N K U M K K Katalin. Európa, Budapest, 1 9 8 9 . 5 1 3 . § 
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Zygmunt Bauman írja: „Azt hittem [...] hogy a holokauszt kisiklás a történelem 
rendes menetében, rákosán burjánzó daganat a civilizált társadalom testén, az őrü-
let pillanatnyi föllángolása a józanság horizontján."2 Aztán be kellett látnia (talán 
Hannah Arendt Eichmann Jeruzsálemben-jét olvasván, melyet szerinte éppen azért 
hurrog le a sértett érzelmek kórusa,3 mert másképp láttat4), hogy a „holokauszt 
modern racionális társadalmunk szüleménye, ez a civilizáció magas fokán álló, а/, 
emberi kultúra csúcsteljesítményeit nyújtó társadalom vitte végbe. Éppen ezért 
ennek a társadalomnak, civilizációnak és kultúrának a problémája. Ez oknál fog-
va a történelmi emlékezet öngyógyítása, mely a mai társadalom tudatában zajlik, 
több, mint egyszerű hanyagság, mely sértené a népirtás áldozatainak emlékét. 
Veszedelmes és öngyilkos vakságnak a jele is egyben"."' 

* 

Bizonyára nem véletlen, hogy Sade márkit igazából csak a 20. század kultúrája 
fedezte fel, holott ugyancsak nem abszurd összefüggésbe hozni gondolkodását 
- sok más dolog mellett - a jakobinus terror rémtetteivel is. Pierre Klossowski írja: 
„Az a makacsság, mellyel Sade egész életében kizárólag az emberi természet per-
verz formáit tanulmányozta, azt mutatja, hogy számára csak egy valami volt fontos: 
annak szükségessége, hogy az ember szeme elé tárja mindazt a gonoszat, amire 
egyáltalában képes. A republikánus állam azt állítja magáról, hogy a közjóról gon-
doskodik. De még ha világos is, hogy nem képes a jót uralomra juttatni, azt még-
sem gyanítja senki, hogy bensejében a gonosz csíráit hordozza; azzal az ürüggyel, 
hog)' megakadályozza a gonosz csíráinak kibomlását, az új társadalmi rendszer 
legyőzöttnek hiszi a gonoszat; éppen ez jelent azonban folytonos fenyegetést: a 
gonosz, mely ha soha nem tör is ki, bármikor kitörhet. A gonosznak ez a lehető-
sége, hogy soha sem tör ki, de bármikor kitörhet, ez az a lehetőség, mely Sade-ot 
folytonos félelemmel tölti el. Ezért, hogy a gonosznak egyszer végre már ki kell 
törnie, a gyomnak ki kell végre virágoznia, hogy azután a szellem kitéphesse és 
kiirthassa. Egyszóval a gonosznak egyszer végre uralnia kell a világot, hogy elpusz-
títsa önmagát, s Sade szelleme meglelje nyugalmát."6 Hogy vajon Klossowskinak 
igaza van-e, hogy vajon a márki valóban a gonosztól való páni félelmében tanul-
mányozza-e az emberi gonoszság minden elképzelhető formáját, azt nem kívá-
nom eldönteni. Nekem nagyon úgy tűnik, hog)' Klossowski, akárcsak maga Sade 
is, úgy látják: a gonosz nem az, aki bűnt követ el, hanem, aki élvezi a bűnt, aki 
kéjeleg a bűnben. S jóllehet a jakobinus diktatúra hóhérai, a guillotine perma-

2 Zygmundt B A U M A N : / ) modernitás és a holokauszt. Ford. GRESKOVICS Endre. Új Mandátum, Budapest, 
2001. 10. 

3 I. m. 12. 
1 Uo. 
3 1. m. 13. 
ti Pierre KLOSSOWSKI : Sade - mein Nächster. Ford. Gabriele R ICKE és Ronald V O U L L I É . Passagen Verlag, 

Wien, 1996. 78-79. 



336 Vajda Mihály 

nenciáját ünneplő tömegek akaratának látszólag kiszolgáltatott jakobinus vezé-
rek a puritán aszkézis megtestesüléseinek tüntették fel magukat, magatartásukon 
átsütött a mások élete és halála fölötti uralmuk élvezete. Látszatra nem hasonlí-
tanak Sade Szodomájának libertinus figuráira, s mégis igen sok bennük a közös 
vonás. Sade figurái számára sem az érzéki öröm volt a fontos, hanem a bűnelkö-
vetés maga. A huszadik század rémtetteinek elkövetői viszont többnyire mások. 

Egy pillanatig sem tagadván némely sade-i alakok, bűnben kéjelgő szadisták 
(megeshet, Hitlerrel ellentétben Sztálin maga is ilyen volt) jelentős, meghatáro-
zó szerepét a múlt század történelmében, én mégis Nietzschével szavazok: „A be-
tegesekjelentik a nagy veszélyt az emberre: nem a gonoszak, nem a fenevadak."7 

* 

A gonoszak, a fenevadak. „Curval palotájától nem messze lakott egy nyomorult 
hordár, volt egy aranyos kislánya, maga pedig nevetségesen szentimentális volt. 
A legkülönfélébb módokon már vag)' hússzor üzentek neki a lányával kapcsolat-
ban, megpróbálták korrumpálni a nyomorultat és feleségét, de sehogy sem álltak 
kötélnek, Curval pedig, aki az üzenetek mögött állt, s akit csak még jobban fel-
tüzeltek az ismétlődő visszautasítások, már nem is tudta, mihez kezdjen még, ho-
gyan kaparinthatná meg a lányt, hogy kiélhesse rajta fajtalan szeszélyeit, amikor 
is az az ötlete támadt, hogy egyszerűen kerékbe töreti az apját, s úgy hurcolja 
majd ágyába a lányt. A gondolatot tett követte. Megjelent a színen két-három 
csirkefogó, az elnök bérencei, s nem telt bele egy hónap, a szerencsétlen hordár 
máris belekeveredett eg)' bűnténybe, mely a látszat szerint a lakása előtt esett 
meg, s azonnal a Conciergerie egyik cellájában találta magát. Az elnök, mint 
könnyen elképzelhető, magához ragadta az ügyet, s mivel esze ágában sem volt 
halogatni, három nap alatt elérte pénzzel és egyéb aljas eszközökkel, hogy a sze-
rencsétlen hordárt elevenen való kerékbe töretésre ítéljék, jóllehet semmi más 
bűne nem volt, mint hogy megpróbálta megvédeni önmaga és a lánya becsüle-
tét. Közben újra kezdődtek az üzengetések. Követek mentek az anyához, előad-
ták neki, hogy csak rajta múlik, megmenekül-e a férje, mert ha kielégíti az elnök 
óhaját, akkor az nyilván megmenti férjét a rá váró szörnyű sorstól. Az ügy nem 
tűr halasztást. Az asszony elment tanácsot kérni: de előre tudták, kikhez fog for-
dulni, azokat is lefizették, úgyhogy a megkérdezettek kertelés nélkül azt felelték, 
hogy egy pillanatig se habozzon. A szerencsétlen asszony maga vezette leányát bí-
rája lábai elé; az elnök az égvilágon mindent megígért, de persze esze ágában 
sem volt betartani a szavát. Egyrészt azért, mert tartott tőle, hogy a férj majd bot-
rányt csap, ha megtudja, milyen árat kértek az életéért, másrészt a gazember kü-
lön élvezetét lelte abban, hogy úgy vesz el valamit, hogy semmit sem kell adnia 
érte. Ahogy lélekben újabb és újabb aljasságokkal fűszerezte tettét, úgy hatalma-
sodott el rajta az álnok kéj; lássuk hát, mit főzött ki magában, hogy a jelenet a le-

7 Friedrich N I K T / S C I I K : A morál genealógiájához. Ford. VÁSÁRHELYI SZABÓ László. Comitatus, Veszprém, 6 3 . 
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hető legalávalóbb s így számára a lehető legingerlőbb legyen. A kastélyával szem-
ben volt egy tér, néha ott végezték ki a párizsi bűnözőket, s mivel a bűntény éppen 
ebben a kerületben történt, kieszközölte, hogy a kivégzést ezen a téren tartsák 
meg. A jelzett órában a palotájába rendelte a szerencsétlen hordár feleségét és 
leányát. A tér felőli oldalon minden zárva volt, úgyhogy abból a lakrészből, ahol 
áldozatait tartotta, nem lehetett látni, mi folyik a téren. A gazember azonban pon-
tosan tudta, mikorra esik a kivégzés, éppen ekkor vette el a lány szüzességét anyja 
szeme láttára, s olyan ügyesen és pontosan elrendezett előre mindent, hogy abban 
a pillanatban élvezett bele a lány fenekébe, amikor az apja kilehelte lelkét. Ami-
kor végzett a dolgával, kinyitotta a térre néző egyik ablakot. Jöjjenek ide - szólt 
oda két hercegnőjének - , nézzék meg, hogyan tartottam meg a szavamat. És a 
szerencsétlenek meglátták, egyik az apját, a másik a férjét, amint kileheli lelkét a 
hóhér vasdorongjának csapásaitól. Mindketten elájultak, Curval azonban min-
dent előre elrendezett: ájulásuk a haláltusájukat vezette be, mindketten meg vol-
tak mérgezve, s többé nem nyitották ki szemüket."8 

Rémes történet, de ha meggondoljuk, attól eltekintve, hogy „karóba nem húz-
nak ma már" (ami persze nagyon nem mellékes), nihilista világunkban végtére is 
szinte mindennapos. 

A fenti idézet Curval elnök jellemrajzának része. Sade később sort kerít arra, 
hogy Mme Duclos-val, az első mesélővel, elmondassa egy másik bírósági elnök-
nek azt a szokását, hogy Gréve téri lakása ablakából minden ott zajló kivégzést 
végignézett, miközben Mme Duclos-nak kézzel kellett őt kielégítenie, „...lesújtott 
a hóhér: ekkor élvezett el. [...] a gyönyör érzete a kivégzés fajtájától függött ná-
la: az akasztás kevéske hatással volt rá, a kerékbetörés fellelkesítette, az elégetés-
től meg a felnégyeléstől pedig elalélt gyönyörében. »De uram - mondtam neki 
egyszer - , tiszténél fogva maga hozzájárul e szerencsétlen áldozat halálához.« 
»Hogyne - felelte - , s éppen ez mulattat a leginkább: harminc éve bíráskodom, 
de olyan még nem fordult elő, hogy ne halálos ítéletet hoztam volna.« »...kicsit 
sem érzi gyilkosnak magát? [...] az emberek szemében ez iszonytató bűnnek 
számít.« »O, az embernek minden olyan iszonyatot tudnia kell vállalni, amitől fel-
áll a fasza.« »Nincs eredendően jó - folytatta - , és eredendően rossz; minden csak 
erkölcseink, véleményeink és előítéleteink szerint az. Ezek után nagyon könnyen 
lehetséges, hogy valamely önmagában közömbös dolog a maga számára iszonyú, 
számomra viszont gyönyörűséges, s ha egyszer tetszik nekem, ha egyszer szóra-
koztat, besorolni pedig úgyis nehéz, nem volnék-e bolond, ha csak azért megfosz-
tanám magam tőle, mert maga leszólja? Ugyan, ugyan, kedves Duclos, az ember-
élet oly kevéssé fontos dolog, hogy tetszés szerint játszhatunk vele, akár egy 
macska vagy egy kutya életével; védje magát a gyengébb.«"9 Ez a cinikus gazem-
ber azonban - akinek a szemében az erkölcs puszta fikció, s így szerinte azt, hogy 

8 Marquis de SADE: Szodoma százhúsz napja. Ford. VARGYAS Zoltán. Athenaeum 2 0 0 0 Kiadó, Budapest, 
é. n. 15-16. 
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mi jó és mi rossz, kinek-kinek a tetszése határozza meg: az erősebb kénye-kedve 
szerint bánik a gyengébbel, s magatartását általános érvénnyel nincsen mihez 
mérni - alapvetően különbözik a Szodoma százhúsz napja négy libertimus hősétől. 
Az ő számára a másik szenvedése, megsemmisülése a kéj forrása, nem pedig az, 
hogy bűnt követ el: ő nem ismeri a bűn fogalmát. Cselekvése, egész léte reflek-
tálatlan mindaddig, amíg valaki, adott esetben Mme Duclos, számon nem kéri 
rajta magatartását. Sade hősei vele ellentétben érvényesnek tekintik a zsidó-
keresztény értékrendet, számukra nem maga - az érvényes erkölcs szerint bűnös -
cselekedet a kéj forrása, hanem az a tény, hogy bűnt követnek el, hogy a természet 
parancsát követve megszegik, merik megszegni az isteni parancsot. Ez az, amit 
Klossowski reflektált szadizmusnak nevez. „A fennálló rend megszegése feltételezi 
ezt a rendet, a normák látható betartását."10 Blangis herceg így beszél: „Én soha-
sem ingadozom a döntéseimben, s mivel mindig biztos vagyok, hogy örömömet 
fogom lelni abban, amit teszek, megbánás sosem fakítja meg a gyönyör csábere-
jét. Szilárd vagyok elveimben, mert magam formáltam meg őket már fiatal ko-
romban, s mindig ezen biztos elvek alapján cselekedtem."11 De saját elveit nem 
azonosítja az erénnyel: erénynek azt tekinti, bűnnek is azt tartja, amit mások is, 
elve éppen az, hogy az erénnyel szemben a bűnt, a gyönyör csáberejét választja. így foly-
tatja: „Ezek [mármint elvei] segítségével jöttem rá, mennyire üres az erény; gyű-
lölöm, sohsem fogok rá fanyalodni. Ezek segítségével győződtem meg róla, hogy 
csakis a bűn által érezheti át az ember azt a szellemi és testi vibrációt, mely a leg-
csodásabb kéjek forrása; átadom magam neki."12 Blangis herceg természetesen 
világos tudatában van annak, hogy hivatkozhatnék az erkölcsök relativitására is. 
Mondja is az elveit ellenzőknek: viszonylagos az, hog)' mi „helyes", s mi „helyte-
len", „az erősebb mindig nagyon is helyesnek találja azt, amit a gyengébbik hely-
telennek tekint, de ha szerepet cserélnek, akkor a gondolkodásmódjuk is rögtön 
kicserélődik".13 Az azonban, hogy helyesnek tartja hajlamait követni, mit sem 
változtat azon, hogy tudja: e hajlamok rosszak, bűnösek. „E hajlamokat a termé-
szettől kaptam, s csak fölbőszíteném, ha ellenállnék nekik; elvégre azért adott 
rosszakat, mert céljainak ez felel meg. Én csak egy gép vagyok a kezeiben, melyet 
ő kedvére mozgat, s nincs olyan bűnöm, mely ne őt szolgálná; ha sok bűnt javall, 
hát nagy szüksége van rá; bolond lennék, ha ellenállnék neki."1'1 Blangis herceg 
így szónokol a a világtól már hermetikusan elszigetelt kastélyba bezárt nőknek. 
„Tekintsék helyzetüket, mik maguk, és mik vagyunk mi, s borzadjanak bele a gon-
dolatba. [...] Be vannak zárva egy bevehetetlen várkastélyba; senki se tudja, bog)' 
itt vannak; barátaiktól, rokonaiktól el vannak vágva, a világ szemében maguk 
már halottak, s csak a mi örömeinkért szívják még a levegőt. És miféle emberek-
nek vannak imígyen alávetve? Megrögzött, tudatos gonosztevőknek, kiknek csak egy 

1,1 KLOSSOWSKI: i. m . 3 3 . 

II SAUL: i . m . 1 0 . 
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istenük van, a paráznaság, egy törvényük, a züllés, egy mércéjük, a kicsapongás, 
minden hájjal megkent, istentelen, elvtelen, vallástagadó bűnözőknek, kik közt a 
legkisebb is több ocsmányságot követett el, mint amit maguk akárcsak elképzel-
ni is tudnak, kiknek szemében egy nő élete, mit beszélek, méghogy egy nő? a sár-
teke összes nőjének élete éppoly közömbös, akár egy bogár eltaposása."15 Később 
a herceg azt mondja az elnöknek: „...magáért a bűnért müvelem a bűnt, s nem fűz 
hozzá más érdek, csak maga a bűn. - Nincs még egy olyan hajlam, amit jobban meg 
tudnék érteni, mondta Curval. - Százszor is megszavaztam, amikor a parlament-
ben voltam, hog)' akasszanak fel nyilvánvalóan ártatlan nyomorultakat, s ezen ap-
ró kis igazságtalanságok művelése közben belül mindig éreztem azt a kéjes bizser-
gést, amitől a golyóimban székelő gyönyörszervek csakhamar tűzbe jöttek volna. 
Gondoljanak bele, mit éreztem, ha nagyobb gonoszságot műveltem. - Annyi bizo-
nyos - mondta a herceg [...] - , hogy a bűn egymaga is bír annyi varázserővel, 
hogy lángba borítsa valamennyi érzékszervünket, anélkül, hogy más eszközökhöz 
kellene folyamodnunk, s nálam senki sem tudja jobban, hogy a nemiségtől mégoly 
távol álló bűnök is éppúgy erekcióhoz vezethetnek, mint a kimondottan parázna 
célzatúak. Itt vagyok én, állt már a faszom lopástól, gyilkolástól, gyújtogatástól, s 
tökéletesen biztos vagyok benne, hogy nem az élvezet tárgya mozgat bennünket, 
hanem a bűn gondolata; következésképpen csakis a bűntől, s nem a tárgytól áll a 
faszunk, olyannyira nem, hogy ha ezen élvezeti tárgyat megfosztanák attól a le-
hetőségtől, hogy ártson nekünk, már nem is állna tőle a faszunk."16 Csak az okoz 
kéjt, amit megtenni nem szabad. A pina legtöbbjükre jellemző gyűlölete abból fa-
kad, hogy utódnemzés céljából Isten is megengedi a kielégülést.17 „Csak két-há-
rom olyan bűn van a világon, amit érdemes elkövetni - mondta Curval ha eze-
ket elkövetnénk, azzal mindent megtennénk; a többi másodlagos, s az ember 
nem is érez közben semmit. Az istenit, hányszor nem fogott el a vágy, hogy neki-
ronthassunk a napnak, megfosszuk tőle a világot, vagy vele borítsuk lángba a 
földtekét! Az lenne a bűn, s nem azok a kis apró-cseprő kilengések, amiket itten 
mi művelünk, s amivel mindössze annyit érünk el, bogy pár tucat teremtményt 
egy éven belül sárrá változtatunk."18 

1 5 SADIÍ: i. m. 4 3 . (Kiemelés tőlem - V. M . ) 

'« I. m. 1 17. (Kiemelés tőlem -V. M.) 
17 „A picsájára éppúgy semmi szükség, mint a mellére: itt csak a seggére van szükség." (i. m. 103.) 

„— Ha-ha! - kacagott a herceg. - Még hogy te, aki manapság már alig mersz ránézni egy pinára, ak-
koriban megpisiltetted őket? - így igaz, felelte Durcet —, pirulok is belé, szörnyű, hogy effajta ocs-
mányságok terheljék a lelkemet; csak most érzem át igazán, barátom, a lelkiismeretfurdalás egész sú-
lyát [...] Gyönyörűséges seggek! - kiáltott fel lelkesen, megcsókolva Sophie-ét, [...] isteni seggek, ó, 
de sajnálom, hogy ennyi tömjént elloptam tőletek." (i. m. 115.) A szövegben mindig „szodómiá"-ról 
van szó, ami a magyar lexikon szerint annyit tesz, mint „természet elleni fajtalankodás állatokkal" 
(Révai Nagy Lexikona), az Idegen Szavak Szótára szerint „állatokkal űzött fajtalankodás". Klossowskinál 
(41.) egy lábjegyzetben a következő áll: „franciául Sodomie itt nem speciálisan a férfiak közötti nemi 
aktust jelenti, hanem egészen általánosan a természetellenes coitust, történjék bár férfi és férfi, avagy 
férfi és nő között (Larousse)." 

I« I . M . 1 1 7 - 1 1 8 . 
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De nem ők borítják lángba a föleitekét. Nem ezek a gonoszak, ezek a feneva-
dak, hanem a betegesek. De hát hogy ne volnának ezek is betegesek? Persze ha 
a hercegnek ezt az utolsó kijelentését nézem, hogy a legnagyobb élvezetet az je-
lentené, ha megfoszthatná a világot a naptól, vagy lángba borítathatná a nappal 
a földtekét, akkor be kell látnom, a határvonal a gonoszak-szörnyetegek és a be-
tegesek között nem éppen éles. De e gonoszak végső célja azért csak-csak az él-
vezet, a másik alávetettségének élvezete,19 szarnak ők a világra, melyet sem tönk-
retenni (miért is pusztítanák el véges életük élvezeteinek színterét?), sem - ez a 
napnál is világosabb -, jobbá tenni nem akarnak. Távol álljon tőlük minden job-
bító szándék: elfogadják az emberi természetet, minden egyes ember természe-
tét olyannak, amilyen, s még az sem irritálja őket igazán, ha valaki éppen termé-
szettől fogva jó. Merthogy a sade-i színpadon nem csak - sokszor karikatúrának 
tűnő - szörnyetegek, s nem is csupán Justine-szerű - szintén karikatúrának tűnő 
- nem jó, hanem erényes lények mozognak, hanem valóban jók is. 

* 

„Huszonnégy órát kaptak, hogy elhagyják a kolostort. Juliette vigasztalni próbál-
ta Justine-t. Látva, hogy ez nem sikerül, vigasztalás helyett korholni kezdte. Sze-
mére vetette az érzékenységét; korát meghazudtoló bölcsességgel, amely bölcses-
ség benne a természet legkiválóbb erőfeszítéseiről tanúskodott, azt mondta neki, 
hogy a világon semmi nem éri meg, bog)' bánkódjunk miatta; hogy az ember ön-
magában is rábukkanhat egy meglehetősen pikáns gyönyör érzéki forrására, 
amely segít kioltani a komoly megrázkódtatással járó érzéseket ; hogy ezt az eljá-
rást azért is lényeges átültetni a gyakorlatba, mert az igazi bölcsesség a gyönyö-
rök és nem a fájdalom megsokszorozásában rejlik; egyszóval mindent meg kell 
tennünk, hogy elnyomjuk magunkban ezt az álnok érzékenységet, amelyet má-
sok kihasználnak, ránk pedig csak bajt hoz. 

- Nézd csak, mondta, miközben húga szeme láttára ledobta magát az ágyra, 
ruháját pedig köldökéig feltűrte, nézd, mit csinálok, Justine, amikor bánatom 
van: felizgatom magam ...elélvezek ...és ez megvigasztal. 

Az okos és erényes Justine-t elborzasztotta ez az aktus; fejét elfordította; de 
Juliette, aki továbbjátszott a gyönyör édes kis forrásával, így szólt: 

-Just ine, te ostoba vagy; te szebb vag)' mint én, de mégsem leszel soha ilyen 
boldog. 

Tovább folytatva a műveletet, a kis szajha végül sóhajtva elélvezett; az erény le-
sütött szeme előtt kiáradó fiatal nedve elapasztotta könnyeit, amelyek e művelet 
nélkül bizonyára ügy ömlöttek volna, mint a húgáéi."20 

* 

19 Lásd például i. m. 6., 36. 
U Ő : Az új Justine avagy az erény meghurcoltatása, (részlet) Ford. SZABÓ László. Vulgo 1 / 1 . 1 9 9 9 . 

131-132. 
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Nem, Sade-nál egyeseket igenis jósággal áldott meg a természet. Gondoljunk 
akár Konstancára és Adelaidára, különösen az előbbire, vagy a kis Sophie-ra, 
„akinek egészen más szíve volt, mint ezeknek a gazembereknek, akiben Mme 
Duclos és a herceg beszélgetése felidézte szülőanyja édes emlékét", s ekkor „eszé-
be jutott, mint lelte halálát [mármint az édesanyja], midőn védelmezni akarta el-
rablásakor, s e kegyetlen kép keserű könnyekre fakasztotta a szelídlelkű terem-
tést".'-1 Az ő sade-i jellemzésük ellentmondani látszik annak, amit a szerző 
előzőleg a jó házból való úrilányokról állított, hogy tudniillik „kizárólag pénz 
kérdése, bog)1 megszerezze magának őket az ember".22 Konstanca nem „tudta 
szívéből kiirtani a becsület s az erény princípiumait, miket olyan mélyen vésett 
bele a természet. Nem volt hívő, hallani se hallott a vallásról, nem is engedték so-
ha, hogy bármi módon gyakorolja, ez azonban nem oltotta ki belőle azt a termé-
szetes szemérmet és szerénységet, mely független a vallás agyszüleményeitől, s 
csak nehezen halványodik el egy becsületes és érző lélekben".23 Adelaida meg, 
mint „arcvonásai alapján sejteni lehetett" - s ez fontos: természet! - „ábrándos lé-
lek volt, szeretett félrevonulni, ilyenkor gyakran sírdogált magában. Főbbet kel-
lene tanulmányozni e könnyeket, melyeket a rossz előérzet csal elő a természet-
ből. [...] Az elnök a vallás tekintetében nem nevelte olyan következetesen, mint 
Durcet Konstancát, hagyta, hadd csírázzon ki az előítélet, [...] gondolván, hogy 
majd értekezéseivel, könyveivel könnyen kiirtja belőle. De tévedett: az Adelaida-
féle lelkeknek táplálék a vallás. Hiába prédikált neki, hiába olvastatott vele köny-
veket, lánya buzgó hívő maradt, s bármire kényszerítették is, e fajtalanságokban 
nem osztozott, lelke mélyéből gyűlölte őket, s kedvenc rögeszméitől semmi sem 
tántoríthatta el: ezek jelentették életében a boldogságot. Titokban Istenhez imád-
kozott, el-elszökött, hogy teljesíthesse keresztényi kötelességeit, bár ezért mindig 
szigorú büntetést kapott, ha apja vagy férje észrevette. Mindezt azonban türelme-
sen viselte, mert hitte, hog)' az ég majd kárpótlást nyújt szenvedéseiért".24 De 
egyikük sem Justine. Egyikük sem az „erény" megszállottja. Normális, szerető szí-
vű emberek, akik egymásra is találnak, semmi kivetnivalót nem találnak a leszbi-
kus szerelemben sem. „Az elnöknek most rögtön eszébe jutott, miféle gyalázatos-
ságokat művelt elalvás előtt a lányával, s megint őt követelte magának, csakhogy 
a lány nem volt ott a helyén. Elképzelhető, micsoda felfordulás támadt. Curval 
dühösen kiugrik az ágyból, a lányát követeli; végignézik az összes ágyat, s az ér-
zéki Adelaidát végül is Sopbie-nál találják meg, ott ül nála egy szál pendelyben. 
A két egyaránt bájos és szelíd, egyformán ájtatos, erényes, szende és jólelkű lány 
szívében kölcsönös vonzalom támadt, s egymás karjaiban találtak vigaszt sanyarú 
sorsukra."25 

* 

21 Sadk: Szodoma százhúsz napja,. 73. 
2 2 I. m . 7. 
2 3 I. m . 19. 
24 I. m . 20. 
2-r> I. m . 142. 
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„A betegesek jelentik a nagy veszélyt az emberre: nem a gonoszak, nem a fene-
vadak." Kik hát a betegesek? Akik nem képesek elviselni a világot, a létet, olyan-
nak, amilyen, akik nemcsak itt és most, tényleges kompetenciájuk határain belül 
akarják a dolgokat megjobbítani, hanem mintegy Isten pozícióját akarván bito-
rolni a világ állapotának mint olyannak a megváltoztatására törekszenek, akik ki 
akarják irtani a világból mindazokat a „gonoszakat", akik a „jók" sanyarú sorsáért 
felelősek: egy szóval a nietzschei „rabszolgamorál" legaktívabb megtestesítői.26 

Azok, akik az „ember természetének" megváltoztatására törekednek. 
Persze Sade szörnyetegei sem természeti lények; hiszen az embernek nincsen 

is természete. Az ember nem animal rationale, nem racionális állat, minthogy 
egyedei, ellentétben az állati egyedekkel nem képviselik a nemet. Minden embe-
ri egyed individuális. Az emberek - sokfélék. S a nietzschei betegek azok, akik el-
viselhetetlennek érzik ezt a sokféleséget. Félnek attól, aki más, maguk meg olya-
nok szeretnének lenni, mint a „többi". Ebben rejlik annak forrása, amit Nietzsche 
ressentiment-Tvak nevez. Aki nem olyan mint én, az, ha tán nem is feltétlenül 
„rossz" vagy „gonosz", megbízni azért nem lehet benne. „Megbízható" világot 
kell hát teremteni. Olyat, amelyben mindenki átlátható, amelyben mindenkinek 
minden gesztusát megértem: konform világot. A „leggyengébbek hatalomra tö-
rő akarata",27 azoké, akik „hisznek még az. igazságban",28 tör az ilyenfajta rend-
re. Ezen akarat föltett szándéka „az aktuális valóság minden olyan elemét ki-
gyomlálni, kiirtani, amely nem illeszkedik a tökéletesnek képzeli majdani 
valóságba, és nem is változtatható meg úgy, hogy képesnek mutatkozzék belé 
illeszkedni".29 Kigyomlálni, kiirtani a fertőzött fajt, vagy éppen az elnyomó osz-
tályt. Nem a gonoszak, hanem a világot megjobbítandó az „ellenséget" mind egy 
szálig kiirtani akaró elmebetegek a veszélyesek. „A Führer megfogalmazta a ma-
ga romantikus látomását egy olyan világról, amely fölül elhárult a végzetesen fer-
tőzött faj jelentette veszély.'"50 Persze nem minden „romantikus látomás" veszé-
lyes, a legtöbb semmiféle visszhangra nem talál. Az a látomás azonban, amely 
képes ideológiailag mozgósítani a modern kultúrának azokat az elemeit, melyek 
a homogén rendre vágynak, nagyon is veszélyessé válhat. Bármikor. Nem tudok 
nem egyetérteni Baumannal, amikor azt állítja, hogy ha „maga a holokauszt a kö-
rülmények ritka összejátszása miatt következett is be, az egymásra hatni képes 

'-'" Hogy vajon nem jelenthetnek-e épp olyan „nagy veszélyt" a nietzschei „Heirenmoral" megtestesí-
tői is, ha jókedvükben éppen meg akatják fosztani a naptól a világot, vagy lángba akaiják borítani ve-
le a Földet, az ugyancsak bonyolult kérdés, eszem ágában sincsen vitatni, hogy Nietzsche Л morál ge-
nealógiájához című műve számos súlyos problémákat vet fel, melyeket Nietzsche megoldani nem 
tudott, nem is tudhatott, és bizonyára nem is lehet. (Lásd ehhez H I U . E R Ágnes: Nietzsche és a Fhrsifal. 
Ford. M Ó D O S Magdolna. Századvég-Gond, Budapest, 19У4. ) A sade-i Szodoma libertinusai azonban 
nem a Herrenmoral megtestesülései. Nem azt mondják, hogy amit én teszek, az nem bűn, az maga a 
jó, hanem - mint már láttuk - éppen azt élvezik, hogy bűnt követnek el. 

27 N I E T Z S C H E : i. m . 6 4 . 

2« 1. M . 7 8 . 

2'-' Влимлм: i. ni. 103. 
з» I. т . 1 19. 
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tényezők azért mindenütt jelenvalóak és normálisak voltak és maradnak"31 - ter-
mészetesen a modernitás körülményei között. „A modern kultúra a kertmű-
vészettel analóg. Azt gondolja magáról, hogy mintát kínál az eszményi élet meg-
tervezéséhez és az emberi létfeltételek tökéletes elrendezéséhez. Identitásának 
alapja a természettel és folyamataival szembeni bizalmatlanság. Igazából önma-
gát is, a természetet is, valamint a kettejük közötti különbséget is annak révén ha-
tározza meg, hog)' zsigerileg nem bízik a spontaneitásban, s egy jobb, magasabb 
rendű, ennélfogva szükségképpen mesterséges rendre vágyik."32 Hitler, a beteg 
maga sem hasonlít Sade hőseire. Nem gonosz, hanem megszállott, akinek agyá-
ban az emberi történelem legnagyobb szabású gonosztette fogamzott meg. Nem 
a természet törvényét követi az isteni törvénnyel szemben, hanem a tökéletes (a 
felsőbbrendű germán faj által vezérelt) társadalmat akarja megvalósítani. A végre-
hajtók meg végképp nem gonoszak, nem is szörnyetegek, egyszerűen bürokraták, 
akik számára csak egy a fontos: a rájuk bízott feladatot a lehető legtökéleteseb-
ben, maradéktalanul végrehajtani, „...bármily élénk képzelőerővel rendelkezett 
is, Hitler semmire sem ment volna, ha egy hatalmas és racionálisan működő bü-
rokratikus apparátus nem veszi át az »eszmét«, és nem fordítja le a problémameg-
oldás rutin eljárásainak nyelvére. Végezetül - s talán ez a legfontosabb - a bürok-
ratikus cselekvési mód letörölhetetlen nyomott hagyott a holokauszt egészén. 
Lenyomata, mindenki számára jól láthatóan, rátelepszik a holokauszt egész tör-
ténetére. Igaz, hogy a bürokrácia nem hitt a faji tisztátalanság fertőzésveszélyé-
ben, és nem dédelgette a faji higiénia rögeszméjét. (Ezeknek a gondolatoknak a 
terjesztéséhez megszállottakra volt szüksége, hiszen a bürokrácia ott veszi föl a 
fonalat, ahol a víziók határa húzódik.) De a holokausztot azért a bürokrácia te-
remtette meg. Es a saját képmására teremtette."33 

Ide kívánkozik egy iszonyatos feljegyzés, amely éppen Dwight MacDonald 
Bauman idézte figyelmeztetését példázza. „Arra figyelmeztetett, hogy most már 
jobban kell félnünk azoktól az emberektől, akik engedelmeskednek a törvénynek, 
mint azoktól, akik megszegik."34 Willy Just, műszaki szakértő írja: „Egy rövidebb 
teherautó még teljesen megpakolva is gyorsabban tudna működni. A hátsó rak-
tér lerövidítése nem hat hátrányosan az egyensúlyra, nem terheli túl az első ten-
gelyt, mert a súlyelosztás korrekciója automatikusan megtörténik abból követke-
zően, hog)' a művelet során a rakomány többsége a hátsó ajtó felé igyekszik 
menekülni. Mivel a csatlakozó cső gyorsan megrozsdásodik a nedvektől, a gázt 
nem alulról, hanem fölülről kell bevezetni. A takarítás megkönnyítésére hússzor 
harminc centiméteres nyílást kell vágni a padlóba, s ezt kívülről nyitható fedővel 
kell ellátni. A padló kissé lejtsen, a fedőt pedig szűrővel kell fölszerelni. így min-
den folyadék középre csorog, a híg folyadék akár a művelet során is távozhat, a 

si I. m. 17. 
32 I. m. 138. 
33 1. m. 155. 
34 I. m. 213. 
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sűrűjét pedig utána vízsugárral lehet eltávolítani."35 A Szodoma százhúsz napja so-
rán elmesélt és elkövetett kegyetlenségek leírása, a legszörnyűbbeké sem olyan 
abszurd, mint ez a műszaki javaslat - emberek elgázosításra szolgáló teherautók 
tökéletesítésére. Szerzője azonban bizonyára nem az élvezet kedvéért vetette pa-
pírra, sem pedig nem azért, mert örömét lelte benne, hogy „bűnt" követ el. Pa-
rancsra, legjobb szakértői lelkiismeretének megfelelően cselekedett, a kötelessé-
gét teljesítette. 

* 

A bürokratánál „a szakértelem autoritása képes diadalmaskodni az erkölcsi meg-
fontolások fölött".36 De vajon azok, akik működtették az elgázosító teherautót, 
akik az. elpusztításra ítélteket a tömegsírokba vagy éppenséggel a Dunába lőtték, 
a közvetlen gyakorlati végrehajtók nem voltak-e mégis „szadisták"? Bizonyára 
volt közöttük nem egy. Zygmunt Baumannal együtt megkockáztatom azonban azt 
hinni, hogy többségük „normális" ember volt. Sem kegyetlen nem volt, sem nem 
gyűlölte azokat, akiket likvidált. Az ellenséget el kell pusztítani, hogy írmagja se 
maradjon. A módszerekhez, meg ahhoz a tényhez, hogy ez az ellenség már le-
győzetett, mert fegyvertelen és tehetetlen, fokozatosan hozzá leheteti szokni. 
Bauman úgy véli, az önfenntartás logikája diktálta, hogy ez így történjék. Ahogy 
az önfenntartás logikája diktálta azt is, hogy a zsidók többsége együttműködött 
gyilkosaival. De Bauman könyvének utolsó bekezdése, ahol a különben higgad-
tan megérteni törekvő szerző hirtelen patetikusba vált, nem hagy nyugodni. 
„Nem az számít, hányan voltak, akik az erkölcsi kötelességnek megfelelést válasz-
tották az önfenntartás racionalitásával szemben - az számít, hogy voltak, akik így 
tettek. A Gonosz nem mindenható. Szentbe lehet szállni vele, és ellen lehet neki 
állni. A vele szembeszállni merészkedő kevesek tanúságtétele is elegendő ahhoz, 
hogy cáfolhatatlan ellenérvül szolgáljon az önfenntartás logikájának. S hogy rá-
mutasson: nem több választásnál."37 így van. S akkor mi van? Vajon a kamikazék 
nem szállnak szembe az önfenntartás logikájával? S vajon nem éppen a Bauman 
által felidézett történetek, kettőt még elmondok belőlük, mutatják, hogy a dolog 
bonyolultabb, s a tényleg hallatlan dologgal nincsen mit kezdeni? Nem lehet min-
dent megérteni. 

* 

:,r> I. m. 273-274 . 
•'<« I. ni. 274. 
47 I. ni. 286. 
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A két történet. 

Az egyik: Gens, a vilniusi zsidótanács elnöke, amikor azt a parancsot kapta, hogy 
Oszmianából válassza ki az öregeket és gyerekeket, akkor kiválasztott 400-at, akiket 
maga küldött el a kivégzés helyére, és a zsidórendőrség tagjaival gyilkoltatta meg 
őket. „Ha a németekre hagytuk volna a feladatot, sokkal több halottunk lenne." 
„Igen, kötelességem bepiszkítani a kezem", döntötte el a vilniusi zsidók önjelölt 
Istene, a gyilkos, aki abban a meggyőződésben halt meg, hogy ő a Megváltó. 

A történet kínosan emlékeztet egy lukácsi gondolatmenetre: „az etikai önesz-
mélet rámutat arra, hogy vannak helyzetek - tragikus helyzetek - , amelyekben 
lehetetlen úgy cselekedni, hogy bűnt ne kövessünk el; de egyúttal megtanít arra 
is, hogy még ha két bűn között kell is választanunk, akkor is van még mértéke a 
helyes és nem-helyes cselekvésnek. Ez a mérték: az áldozat. [...] Borisz Szavinkov 
[...] abban látja a terrorista tettének nem igazolását (ez lehetetlen), hanem vég-
ső erkölcsi gyökerét, hogy б nemcsak életét áldozza fel testvéreiért, hanem tiszta-
ságát, erkölcsét, lelkét is."38 

A másik: „Van egy történet a sobibóri táborból. Tizennégy rab megszökött. Órá-
kon belül mindannyiukat elfogták, és az Appelplatzvíi, a tábor gyülekezőterére 
hurcolták, ahol szembeállították őket a többi fogollyal. Azt mondták nekik: 
»Természetesen egy pillanat múlva meghaltok. De előtte mindegyikőtök kiválaszt 
egy embert, aki majd elkíséri őt a halálba.« »Soha!« - válaszolták ők. »Ha megta-
gadjátok - mondta minden indulat nélkül a parancsnok - , én válogatok helyet-
tetek. Csakhogy én ötvenet választok, nem tizennégyet.« Nem kellett beváltania 
a fenyegetését."39 

* 

Gonoszak, megszállottak, bürokrata szakértők, önjelölt Istenek, meg persze 
erényesek és szelíd lelkűek. Leírni tudjuk, megérteni viszont alig-alig tudjuk 
a másikat. ízlésem mégis tiltja, hogy Curval elnök álláspontjára helyezkedjem. 
„O, minő talány az ember! - kiáltott fel a herceg. - Igen, barátom - mondta 
Curval. - S ezért mondta egyszer egy szellemes ember, hogy kár vesződni a meg-
értésével, inkább meg kell baszni."40 

3 8 LUKÁCS György: „'laktika és etika." In uő: Utam Marxhoz. I. Magvető, Budapest, 1971. 196-197. 
3 9 BAUMAN: i . m . 2 7 9 . 
4 0 SADE: Szodoma százhúsz napja. 2 0 0 . 



Kalmár György 

A FILOZÓFIA ÉS AZ ANYAI FALLOSZ 

- Sade és a metafizikusok -

„Semmi sem olyan hitvány és csekély a természetben, 
hogy a megismerés erejének már egy kicsiny leheletétől 
ne fúvódnék fel rögtön, mint valami tömlő... " 

(Friedrich Nietzsche) 

A megismerésnek a szexuális aktussal való figuratív kapcsolata - mely analógiás 
viszonyba állítja egymással a tudás megszerzését és a férfi és nő közötti nemi ak-
tust - minden jel szerint egyidős a nyugati kultúrával. A világban élő ember tu-
dásról, igazságról és megismerésről szőtt elképzeléseinek ilyen, a nemek közötti 
viszonyokhoz, valamint a testhez és szexualitáshoz való kötöttsége már kultúránk 
legelső szövegemlékeiben is világosan megfigyelhető. Az Ószövetség ugyanis így 
ír az első nemi aktusról: „Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala 
méhében és szüli vala Káint . .."> Ismerni, megismerni: az Ószövetség kontextu-
sában ez azt jelenti: együtt hálni. Rendszerint férfi és nő, férfi és feleség első sze-
retkezésére utal. Ezen - a héber eredetiből származó - metaforika értelmében egy 
férfi és egy nő akkor ismeri meg egymást, ha szexuális értelemben is egymáséi 
lesznek. Az egymásról való tudás útja ez, szimbolikus tett, mely egyben beavatot-
tá teszi a feleket. A szűzlányról azt mondják, „férfi még nem ismeré őt".2 Ebből 
az is következik, hog)' a megismerés szubjektuma a Bibliában rendszerint férfi. 
Amikor pedig mégis nő, amikor a nő az, aki megismer valamit vagy valakit (mint 
Éva és a tudás fája vagy Lóth és lányai esetében) az mindig a bűnnel, azaz a rossz 
megismeréssel, a rossz megismerésével van kapcsolatban. A pozitív tudás és meg-
ismerés a férfi szerepe. Ó ismeri meg a nőt, és ő ismeri meg a világot. Az ő hiva-
tása, hogy megtudja Isten akaratát, és az ő felelőssége, hog)' Istennek tetsző mó-
don vezesse övéit. 

A tudás, melyet a férfinak a képiség fenti rendje szerint meg kell szereznie, a 
nőben keresendő. A férfi akkor lesz teljes értékű, beavatott, ha már „ismert nőt". 
A (paradicsomból kiűzött, világi történetek és törekvések alanyává vált) megisme-
rő szubjektumként meghatározott férfi keresésének és tudásának tárgya tehát 

I Móz. I. 4.1. 
'-' Móz. 1. 24.16. 
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szükségszerűen lesz másikja, a nő.3 Amikor a férfi „megismeri" a nőt, akkor nem 
csak a világi tudás birtokosává válik, de - a pszichoanalízis logikája alapján - az 
elveszett Édent (Freud azt mondaná: az anyával való egység paradicsomát) talál-
ja meg egy pillanatra.4 A tudás tehát, amit a „megismerés" szolgáltat a szubjek-
tum és másikja között, a nemiségben és testiségben keresendő. Az igazság nuda 
Veritas lesz, a meztelen igazság, a meztelenség igazsága, a testi érintkezés igazsá-
ga. Az Ószövetség metaforikájának értelmében a „megismerés" hozta tudás én és 
másik, férfi és nő, kint és bent találkozásával születik. Az első közösülés, a nő fáty-
lainak eltávolítása,"' a szűz nő testének birtokbavétele, a másik belsejének (az 
ezotériának) a megtapasztalása az, ami a megismerés patriarchális szubjektumát 
elvezeti ahhoz a tudáshoz, mely őt teljes értékű férfivá teszi. Oh, [outre! quelle jouis-
sance! - kiált fel Sade márki egyik szereplője,r> és vele kiált kultúránk minden 
megismerésre hivatott szubjektuma: én és másik, megismerő és megismerendő, 
a vágy (és megismerés) szubjektumának és objektumának a nemi aktusban (és kü-
lönösképpen az orgazmusban) történő egyesülése olyan komplex képiséget és 
mitológiát alkot, melyben elválaszthatatlanul egybeszövődik testi és szellemi, sze-
xualitás és filozófia. 

Egy bizonyos képiség működése, belső logikája gyakran egész gondolkodás-
módok, szellemi univerzumok alapjegyeit határozhatja meg. A megismerés fallikus 
folyamatként való elképzelésének, valamint a női testnek a megismerés passzív tár-
gyaként való kezelésének megannyi példáját látva7 nyilvánvalóvá válik, hogy az 
Ószövetség figuratív nyelve meghatározó szerepet játszhatott a nemi szerepek, az 
igazság, a test és a megismerés kapcsolatrendjének a kialakulásakor. A megisme-
rés fallikus folyamattá vált, melynek már a lehetőségétől is felfúvódik a megisme-
rő, mint valami tömlő... Az. európai gondolkodás figuratív rendjében ez a tömlő a 
megismerő szubjektum szinekdochéjává, valamint ezen megismerő kezében tar-
tott penna metaforájává vált.8 

:i Érdekes megfigyelnünk, hogy a megismerésnek a nemiséggel való összefonódása, csakúgy mint a 
nagybetűs Igazság keresésének nagy metafizikai programja a paradicsomból való kiűzetéssel áll kap-
csolatban. Az Édenben élő Ádám és Éva esetében, amikor még nincs nemiség, nincs a testiség fölött 
érzett szégyen (Móz. I. 2.25.) és az. ettől elválaszthatatlan vágy sem, nincs meg az igazság keresésének 
vágya sem. Ez. a befejezhetetlen, a filozófiát beteljesíthetetlen küldetésében definiáló program a ne-
miség megjelenésével és az Édenből való kiűzetéssel áll kapcsolatban. A tudás keresése, a női test 
igazsággal való kapcsolatba hozása és a filozófia akkor születik meg, amikor elvész az Éden, a másik 
közvetlensége és magátérl értetődő volta, valamint az. Abszolút Másik isteni jelenléte. 

' A nemiséget ilyen, metafizikus érvényre és jelentőségre emelő szerzőkben a huszadik század sem 
szenved hiányt. Lásd Georges BATAILLK, Norman O . B R O W N vagy Julius E V O L A ilven tárgyú könyveit. 

Lásd Izsák és Rebeka történetét. Móz. I. 24. 
6 La NouvelleJustine. Oeuvres Coplits du Marquis de Sade. 'lomé sixieme. Pauvert, 1987. 183. 
' Tudománytörténeti példákhoz, lásd: Ludmilla JORDANOVA: Sexual Visions. Images of Gender in Science 

and Medicine Between the Eighteenth and Twentieth Centuries. Madison, The University of Wisconsin R, 
1989., különösen a „Nature Unveiling Before Science" fejezetet (87-110.); a képzőművészeti példák-
hoz pedig: Marina W A R N E R : Monuments and Maidens. The Allegory of the Female Form. London, Picador, 
1985., különösen a „The Slipped Chiton" (267-293.) és a „Nuda Veritas" (294-328.) fejezeteket. 

s A penna és a pénisz lallogocentrikus képiségben betöltött metaforikus egységének elemzését 
Susan G E B A R hajtotta végre. Vö. „The Blank Page and the Issues of Female Creativity." Elaine 
SIIOWAI.I ER (szerk.) The New Feminist Criticism. London, The Virago R, 1993. 292-313. 
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Ezen fogalmi kapcsolódások hatásai sokfélék és szerteágazóak, egyes szerzők-
nél azonban különös élességgel és tömörséggel tűnnek a szemünk elé. Az egyik 
ilyen szerző, akit egy életen át űztek ezen metaforika hatásai, akinél nemcsak tisz-
tán, de a lehető legextrémebb formában, végső következményeikig feszítve lát-
hatjuk az ezen fogalmi rendből fakadó problémákat: Marquis de Sade. 

A 'coupure épistémologique' sade-i változata 

Sade-ot egy életen át kísértette a két nagyon hasonló és nagyon különböző leány-
testvér témája. Legalább háromszor írta meg a történetüket (Justine, La nouvelle 

Justine, Historie de Juliette0), az utolsó változatban mintegy háromezer oldalon át 
bonyolítva, ismételve a témát. Mintha az ismétlés valami fajta kényszerével áll-
nánk itt szemben, mintha a két lány figurájában Sade korának, episztéméjének 
vagy saját személyiségének valamely alapvető fantáziája ismétlődne. Vajon mi 
izgathatta Sade-ot annyira az azonosság és különbség e játékában, melyben a 
szexuális viselkedés különbségei tartják mozgásban az eseményeket, és életben a 
jelölést? Mi az az izgalom, mi az a dolog, ami kettejük különbségét játszatja? Mi 
fordul meg Justine és Juliette különbségében, mi a játék tétje? 

Az ilyen ismétlődések - lacani terminológiában a jelölőlánc egy részének 
„inzisztenciái", örök visszatérései - pszichoanalitikus értelemben mindig szimp-
tóma értékűek.10 Egy szubjektum esetében életének alapvető élményeiről, trau-
máiról, episztémék esetében azok meghatározó, megalapozó fantáziáiról szól-
nak. Sade és a két lánytestvér esetében engem inkább ez utóbbi aspektus érdekel, 
az a fantázia, az az imaginárius rend, amely a felvilágosodás leghírhedtebb ár-
nyékfigurájának szövegeiben oly sokatmondóan beszél a 18. században meg-
születő új európai rendről és az azt megalapozó alapfeltevésekről. Meggyőződé-
sem szerint Sade ('patologikus') diskurzusában a ('normális') európai világrend 
fantazmatikus támaszaival szembesülünk, azokkal az 'irracionális' fantáziákkal, 
amelyek megalapozzák azt, ami valóságos, és magától értetődővé teszik azt, ami 
racionális. 

Jane Gallop a Thinking Through the Body című könyvében, Sade szövegeinek 
beszédes számait elemezve belebotlik az Új Justine-ben a két lánytestvér, Justine 
és Juliette közötti egy évnyi különbségbe. Szó szerint botlásról van szó, hiszen az 
előzőleg felépített logikus és szimbolikus számrend egyszer csak talajt veszít a 14 
éves (erényes) Justine és a 15 éves (libertinus) Juliette példáján: 

9 Oeuvres Coptels du Marquis de Sade. Palavert, 1987. 
10 „Az 'inzisztencia' mindig 'sz.imptóma,' tudattalan üzenet, mely értelmetlensége vagy összelüggés-

telensége ellenére is folyton és kitartóan megjelenik." (Jane G A L L O P : Thinking Through the Body. New 
York, Oxford, Columbia UP 1988. 13.) Vö. még: Jacques L A C A N : ,,L' instance de la lettre dans 1'in-
conscient." In Écrits I. Paris, Seuil, 1966. 249-289. 
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„Az a körülmény, hogy ennyire látványosan ellentétes szerepek a 14 és a 15 közötti különb-
ségtől függenek, egy olyan világba vezet bennünket, amely aláássa a jelentésteli ellentétpárok 
struktúráit, legyen szó akár a nemek, akár az életkor szerinti csoportok közötti különbségek 
struktúráiról. A [ulictte libertinussága és Justine ártatlansága közötti rejtélyes különbség, a 
tudás/ártatlanság egész szerkezete - amely, mint láttuk nem más, mint a phallus/tartály [recep-
tacle] struktúrája - a 14 és 15 közötti elválasztáson [making a cut] nyugszik."11 

Szerencsére a francia posztstrukturalizmuson nevelkedett Gallop nem ijed 
meg a logikus rend hasonló megbicsaklásaitól, sőt, a 14 és 15 közötti különbség 
[cut: vágás, hasadás] traumatikus, rendszerbe nem illő volta a tanulmány legizgal-
masabb belátásaihoz vezeti. Ebben segíti az iskolamester Rodin és barátja, 
Rombeau példája, akik a Justine és Juliette közötti „vágás", „hasadás" megismét-
lésére készülnek, amikor a tudást (az igazságot) keresve szikéjükkel vágást kíván-
nak ejteni egy halott szűzlányon, hogy megismerhessék a bent és kint közötti kü-
lönbséget, azt, amelyet kizárólag szűzlányok esetében lehet észrevenni, hiszen a 
szűzhártya hiányában eltűnik... 

„Songé, Rodin, songé ä quel point un pareil sujet peut ötre utile ä anatomic: jamais eile 
ne sera ä son dernier d e g r é de perfection, que Г е х а т е п des vaisseaux ne soit fait sur un 
enfant de quatorze ou quinze ans, expire d ' u n e mort cruelle. . . . I I en est de т ё т е de la 
membrane qui assure la virginité: il faut nécéssairement line jeune fille pour cette examen. 
QiPobserve-t-on dans L a g e de puberté? Rien: les menstrues déchirent Г hymen; et toutes 
les reellen lies deviennent inexaetes. L' age d e ta fille est précisement celui qtP il nous faut; 
eile n ' e s t pas réglée; nous ne Pavons eue que par-derriére; de telles attaqties n ' e n d o m -
magent nullement cette membrane, et nous Petudierons tout ä Paise."1 2 

(Képzeld el, Rodin, képzeld csak el, mily nagy hasznára válhatna egy ilyen kutatás az 
anatómiának: soha nem juthat el e tudomány tökéletessége végső fokára, hacsak nem si-
kerül megvizsgálni egy tizennégy vagy tizenöt éves, kegyetlen halált halt gyermek hüvelyét 
[des vaisseaux - szó szerint: tartályait, belső üregeit], ... Ugyanazzal a membránnal találko-
zunk itt, amely a szüzesség garanciája is: ezért van szükségünk ezen vizsgálathoz egy fia-
tal lányra. Mit is figyelhet meg az ember a pubertás korába jutottaknál? Semmit: a menst-
ruációk megtépázzák a szűzhártyát, így minden vizsgálat pontat lanná válik. A lányod 
életkora pontosan megfelel céljainknak; n e m volt fenyítve sem; 1 3 csak hátsó felét tettük 
magunkévá, ezen támadások pedig egy cseppe t sem veszélyeztetik ezt a membrán t . ígv az-
tán minden nehézség nélkül tanulmányozhatjuk.) 

11 G A L L O P : i . m . 5 0 . 
12 La Nouvelle Justine. 204. 
1:1 Rodin iskolájában fenyítésnek nevezik azt az eljárást, amelynek során a fiatal iskolásokat (el nem 

követett tettek miatti büntetésként) elfenekelik. és szexuális játékok tárervává teszik. 
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Lássuk, milyen következtetésekre vezetik Gallopot a szűzhártya misztériumát 
kutató két amatőr anatomistának a végső tudásról szőtt álmai: 

„A 14 és 15 közötti zónában, a Justine a szűz és Juliette a szajha közötti térben található 
az ártatlanság/nemtudás/szűziség és tapasztalat/tudás/nemiség közötti rejtélyes törés. A szűz-
hártya [hymen] az az emblematikus fal, amely elválasztja egymástól ezt a két birodalmat. Amit 
itt találunk az a coupure épistémologique sade-i változata. A kortárs francia filozófia ezen termi-
nusa a gondolat folytonosságának megtörésére utal, előzőre és utánira osztva azt, kor szerinti 
felosztást teremtve. A coupure szó szerint „vágást" [cut] jelent. Huszadik századi filozófémákat 
megelőlegezve Rodin egy fizikai/szó szerinti ismeretelméleti coupure-1 hajt végre. 

Rodin coupure-je, a szűzlányban ejtett sebészi vágás, a szűzhártya vizsgálata nem más, 
mint a tudás és ártatlanság közötti különbség vizsgálata, ismeretelméleti vizsgálódás, más 
szóval a tudás eredetét és természetét illető kutatás."14 

Mint látható, a sade-i hősök motivációit végiggondoló Gallop elemzése a ne-
miség, a perverzió és a test világában fedezi fel a tudás keresésének törekvését, 
összekötve ezzel az igazság keresésének a filozófia történetén átívelő fenséges 
metafizikai „projekt"-jét a polimorf perverz szexualitás sade-i diskurzusával. Mint 
az idézetből is láthatjuk, Sade hőseit valamiféle végső tudás motiválja, akárcsak a 
metafizika nagy (és kis) gondolkodóit. így a kapcsolat már Sade-nál egyértelmű-
en megtörténik: a tudományos tudás csúcsaira a női nemiség, pontosabban a 
szűzhártya mivoltának a megértésén keresztül vezet az út. Az igazság odabent 
van, a másikban rejtezik, azon membránban, amely gondolkodásunk szerint a 
kint és a bent, az én és a másik közti érintkezés regisztrálója, középpontja. Ezen 
összekapcsolódás fényében egymás mellé sodródik az európai filozófusokat talán 
leginkább foglalkoztató két „alig-valami": a hálószoba rejtélyeinek, szorongásai-
nak és gyönyörének kulcsa, a szűzhártya, valamint a könyvtár- és dolgozószoba 
rejtélyeinek kulcsmetaforája, az igazság testét leplező fátyol. 

Egymás mellé téve szembeszökővé válik a két (alig-)dolog közötti strukturális, 
szintaktikai és libidinális hasonlóság a fallogocentrizmus imaginárius rendjében: 
mindkettő az én (a férfi, a megismerő szubjektum) és a másik (a nő, az igazság) 
között, a határon helyezkedik el, megteremtve ezzel a kint/bent, én/másik, hi-
ány/teljesség, vágy/jouissance rendjét. A fantázia szerint a határon innen van, amit 
Lacan a szimbolikusnak nevezne, az emberi (beteg, hiánnyal küszködő) rend, a 
túloldalon pedig a Dolog (das Ding), a valós, ami eloszlatja kételyeinket, betelje-
síti vágyainkat (és ezzel életünket), meggyógyít és teljessé tesz bennünket. 

Mint arra a fentebb említett ószövetségi példák is rámutatnak, a megismerés 
fátyol-szerű határának a női szűzhártyával való ezen kapcsolata nem egy olyan 
körülmény, melyet Sade „beteges" képzeletének tulajdonítva az európai gondol-
kodásra (a mi gondolkodásunkra) általában nem jellemző, egyszerű esetlegesség-

11 G.u.i.oi": i. m. 52. 
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nek tekinthetnénk. A tudománytörténet szexuális alapú képiségét elemző Lud-
milla Jordanova szerint a fátyol (veil) szónak (legalábbis az angolban) biológiai je-
lentése is van: „membrán, membránszerű nyúlvány vagy rész",15 a 18. században 
pedig „...a természet- és orvostudományt szexuális metaforákon keresztül értel-
mezték, például a természet olyan nőként való meghatározásával, akiről a férfi 
tudománynak le kell rántania a fátylat, akit a férfi tudománynak le kell vetkőztet-
ni, illetve akibe be kell hatolni".16 Amit tehát Sade-nál morbiditásként és perver-
zióként érzékelünk, amögött ott húzódik a „felvilágosult" tudomány egész 18. 
századi metaforikája, valamint egy, az igazságról és kereséséről szőtt, a korban 
teljesen elfogadott képiség.17 

Ezen imaginárius renddel szembesülve (amely a koron, a kultúrán és metafizi-
kán belül élve mindig úgy jelentkezik, mint a valóság) egyben megtaláljuk a 
bent/kint különbség által konstituált - Derrida szerint a többi hierarchizált ellen-
tétpár létét lehetővé tevő - bináris pár egyik lehetséges (antropomorfizáló) ma-
gyarázatát. A testek fent leírt rendjében ugyanis a férfi szubjektum az, aki számá-
ra az igazság, a gyönyör, a teljesség odabent van. Női fantáziákban (amennyiben 
eg)- pillanatig feltételezzük, hogy a női vágyfantáziák az elemzett férfi fantáziák-
hoz hasonló egyszerű formát és logikát mutatnak) a másik, a hiányt betöltő dolog 
kintről érkezik. Azaz a bent/kint ellentétpár első eleme csupán egy a testiség, illet-
ve a közösülés képeit férfi szempontból értékelő „mitológiában" lehet preferált. 
Egy feminin mitológiában a titok, a teljesség rejtélyes meghozója ezen logika sze-
rint nyilvánvalóan odakint van. 

A Justine és Juliette közötti - Sade-ot a végsőkig izgató - különbség tehát ne-
mi különbségként is olvasható, mely a szűzhártya (hűmen) helyén lokalizálódik, 
ezen az alig-valami helyen, mely azonban mégis elég nagy (vagy elég kicsi) ah-
hoz, hogy a kint és bent, tudás és nemtudás, kereső és keresett, hiány és teljesség 
egész rendje - mondhatnánk kultúránk egész rendje - beleíródjon, Justine és 
juliette életének különbsége a szűzhártya különbsége.18 Justine a (mai értelem-
ben vett szadisztikus) morális (szimbolikus) rend teremtménye, a világban (tisz-
tán/sterilen tartott) fogalmakkal rendet tartó lény, világa jókból és rosszakból, 
bentből és kintből áll, és a határok minden körülmények közötti megóvásából. 
Juliette világa ezzel szemben a metafizikán, a szimbolikuson és általában az el-
választáson alapuló rendeken túli világ (melynek - mint túliságnak - a léte azonban 
alapfeltétele a határokat tételező metafizikai világ/gondolkodás létezésének). Az ő 
világa nem szépen „tisztán tartott" fogalmakból áll, ez a világ nem ismeri az elvá-

'"> JORDANOVA: i. m . 1 0 0 . 

16 i . m. 24. 
17 A női hullák boncolásáról mint fátylak eltávolításaként értett kutatásról lásd: JORDANOVA: i. m. 98. 

és köv. 
18 Ezen szűzhártyának - imaginárius rendről lévén szó - nem sok köze van valódi szú/hártyákhoz. 

Juliette már akkoi is szajha, amikui még szűz, Justine peuig akkui is szűz, antikot már Franciaország ösz-
szes libertinusa kedvét töltötte benne, amikor már szajha. Pontosan ugyanúgy nem számít a hűmen va-
lódi megléte vagy hiánya a két lány esetében, ahogy a valódi, anatómiai helye sem számít a férfi kintje 
és a nő bentje között: ami fontos a lállogocentrikus imaginárius rend szerint elfoglalt szerep és hely. 
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lasztást. A kint tárgyai a testen belülre kerülnek, a rejtegetni való dolgok megmu-
tatkoznak, a vágy hagyományos tárgyai (objects) a megvetés tárgyaivá (objects) válnak, 
gyakran el is pusztítják őket, a megvetés tárgyaiból pedig (például ürülék) a vágy 
legkedveltebb tárgyai lesznek. Juliette világában ellehetetlenülnek a szimbolikust 
konstituáló határok, ő a valós és a gyönyör szörnyetege, az emberi világon túli lény. 

Mindezek után Sade korának egyik olyan (bizonyos szempontból nagyon is jel-
legzetes) gondolkodójaként áll előttünk, akinek pornográf írásaiban az európai filo-
zófiai hagyomány alapproblémáival szembesülünk.19 Sade szereplőinek életében a 
filozófia 'nagy' kérdései fordulnak meg, és mutatják meg magukat nem várt test-
helyzetekben. A tét az igazság, a megismerés, a szubjektum helye és a világ formája. 

Hiimenográfiák 

Világos tehát, hogy a „nyugati metafizika" különösebb erőfeszítés nélkül leírható 
a szűzhártya metafizikájaként, a Iliimen által megteremtett határ (avagy közötti-
ség) alkotta kettős (kint/bent) rend világaként. Az igazság fenséges testéről a leplet 
lehúzó filozófus, tudós vagy művész ezen fogalomrendben (a fallogocentrizmus 
mitológiájában) analóg tevékenységet folytat a szűz menyasszonyát magáévá tevő 
ifjú férjjel. Az igazság, a valós, a jouissance mindig odaát van, a lepel/fátyol/hártya 
túloldalán. Az áthatolás mindig birtokbavételről, uralásról, a hiányunkat betöltő 
tárgy magunkévá tételéről szól, azaz a bináris párok hierarchi/.áltsága miatt a hiány 
és teljesség mellett a hatalom játszmája is. 

Az ezen szimbolikus szerkezet teremtette mozgások kritikai leírására és átírá-
sára több egymással is vitázó elmélet született, ezek közül a két leghíresebbet sze-
retném röviden felvázolni. Az egyik a fátyol mögötti phallus lacani elmélete, a má-
sik a hűmen metafizikájának derridai re- és dekonstrukciója a Disszeminációban. 
Mielőtt továbbmennénk a Sade fantáziaterei által nyitott utakon, vessünk egy pil-
lantást e két próbálkozásra, melyek a fent körvonalazott „mitológia" határáról 
íródnak, és kritikai távolságukból (valamint annak egy bizonyos ponton való el-
kerülhetetlen összeomlásából) adódóan megvilágító erejűek lehetnek a test és a 
filozófia ezen kapcsolódási (és elkülönülési) pontjának feltérképezésében. 

Lássuk talán először a francia pszichoanalitikus fátylakhoz kapcsolható nézeteit. 
A phallus csak akkor töltheti be szerepét, ha le van fátyolozva - mondja Lacan,20 

ezzel a rövidke kijelentéssel pedig egy potenciálisan lehatárolhatatlan jelölőlánc-
hoz kapcsolja a phallus fogalmát. A végső jelölő, amely biztosítja a jelölés egysé-
gét és a szimbolikus rend fennmaradását, csak lefátyolozva működhet. A Sade 
kapcsán rekonstruált fallogocentrikus fántazmában ez az álláspont a phallust a 
fátylon/hümenen túl, a túlonnani (beyond) transzcendentális szférájában helyezi 

19 Ezután talán még motiváltabb» válik a szemünkben Lacan Kantot Sade mellé helyező írása. Vö. 
„Kant avcc Sade." In Écrits 11. Paris, Seuil, 1971. 119-150. 

„... il |le phallus] ne pent jouer son rőle que voilé..." Écrits 11. 111. 
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el. A phallust nem lehet birtokolni, hiszen odaát van, a fátyol/hümen túloldalán: 
ez idáig Lacan tanítása a metafizika jól bevált témáját ragozza tovább. A pont, 
ahol mégis túllép ezen a horizonton, az a phallus szükségszerű (és abszolút) hiá-
nyának tézise. A phallus az anya vágyát jelöli, melynek hiánya a szubjektum 
(ödipális krízisben történő) megszületésének alapfeltétele. A szubjektum, akár-
csak a szimbolikus rend, akkortól és addig van, amikortól és ameddig a phallus 
nincs. Ily módon a phallus már mindig is mint hiány van. így lesz a phallus (a má-
sodik körben) a hiány (kasztráció) jelölője. A phallus egyenlő a phallus hiányá-
val, a fátyol mögött nincs semmi, nincs olyan dolog, amelyre a szubjektum (mint 
szubjektum) vágyakozhatna (és persze éppen ezért van vágy...). A titkok titka a 
lacani pszichoanalízisben az, hogy nincs titok, a phallus nem több, mint egy a je-
lölés értelmességének fenntartásához szükséges strukturális pozíció esetleges ne-
ve. A phallus mint jelölő formát, nevet ad a túlonnaniról szőtt fantáziáknak, ér-
telmet és célt ad annak, ami a fátylon/hártyán innen van, de mindezt úgy, hogy 
ő maga mindig csupán hipotézis marad. A lacani rend a hiány által konstituált 
rend. Ami pedig a phallust phallussá teszi, azaz hiányában is működőképessé, az 
- mint ahogy a fent említett elhíresült mondat is mutatja - maga a lepel, a határ, 
ami megteremti az innen és a túl világait, a phallus hiányát a túliban pedig pozi-
tív, konstitutív tulajdonsággá emeli. 

Azt láthatjuk tehát, hogy elméletében Lacan átveszi a fátyol/hümen által ho-
zott szerkezetet, de a létező és jelentésteli támaszául szolgáló túlonnanit lefátyo-
lozott hiányként határozza meg. A phallus a hiány lefátyolozott jelölője, mely el-
rejtettségében azt az illúziót kelti, mintha nem hiánya, hanem jelenléte által 
tartaná össze a jelölés világát. 

Lacan mindent elkövet, hogy a fátyol, a phallus és a szubjektum ezen struk-
túráját megszabadítsa a testhez kötődő és/vagy a phallust a péniszhez kötő asszo-
ciációktól: „A freudi elméletben a phallus nem fantázia, ha fantázián imaginárius 
effektust értünk. Nem is hasonló tárgy (rész-, belső, jó, rossz stb.) ...Még kevésbé 
a testrész, pénisz. vagy klitorisz, melyet szimbolizál... Mert a phallus egy jelö-
lő..."21 És valóban meg is állapítható, hogy míg Freudnál (Lacan állításával ellen-
tétben) anatómiai meghatározottsággal állunk szemben, azaz a phallus (mint 
szimbólum) a pénisz testi jellegzetességei alapján van elgondolva, addig Lacan-
nál megfordul a helyzet, és a phallus mint szimbolikus konstrukció határozza meg 
azt, ahogy az anatómiai/testi valóságot (a péniszt vagy a klitoriszt) elképzeljük. 

Lacan elmélete mindezek ellenére problematikus marad, méghozzá éppen 
olyan mértékben, amennyire a pénisz mindig ís visszaírja magát a phallus fogal-
mába, magával pedig az egész fallogocentrikus mitológiát. Mintha a test köréből 
származó metaforák nemcsak a metafizika nagy elbeszéléseinek lennének táma-
szai és egyben aláásói, de így lenne ez a metafizikát átírni akaró kritikai elméle-
tekkel is. Már idézett, a feminizmus és pszichoanalízis viszonyának artikulálásá-
ban meghatározó szerepet játszó könyvében Jane Gallop is rámutat a pénisz és a 

-4 Foils II. 108. 
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patriarchális metaforika beszűrődésének szükségszerűségére.22 A phallus jelenté-
sének mindig is lesz olyan maradéka, amely a péniszhez fűződő asszociatív kap-
csolat révén férfi princípiumként és elérhetőként határozza meg, mint az ereje 
teljében lévő férfi potens jelenlétét, visszaírva ezzel a lacani szövegbe ajelenlét és 
a férfiuralom metafizikáját. Ezen visszaíródás után a phallus már (mindig is) új-
ra a péniszt jelöli, a fátylon túli pedig - a struktúra és metaforáinak kitartása 
(inzisztenciája) révén - feminizálódik. A megismerő szubjektum újra csak férfi, a 
passzív, megismerendő és birtokba veendő másik pedig újra csak női alakot ölt. 
A fátyol/hiimen újrateremti struktúráit, a metafizika fantazmavilága kitölti az el-
mélet (szükségszerű) repedéseit. 

Ez a „fantazmavilág" természetesen magában a nyelvben él, és (különösen 
dekonstruktőrök számára) igen tanulságos látni azt, ahogy már magában a lacani 
szöveg materialitásában, a jelölő szintjén meghiúsítja a szerző vállalkozását. 
A fent idézett, a phallus működését a test vonatkozásaitól és a fátyol/hümen me-
tafizikájától elszakítani hivatott Lacan-passzus így folytatódik: „Mert a phallus 
egy jelölő, melynek funkciója az analízis interszubjektív ökonómiájában felemelheti 
a leplet [souléve peut-étre le voile] a misztériumokban betöltött szerepéről."23 Mint 
láthatjuk, a phallus, melyről éppen azt próbáltuk bizonygatni, hogy nem a fáty-
lon túli (transzcendentális) szféra elérésének eszköze, nem a behatolás és magun-
kévá tevés 'szerszáma', már magában a bizonygatás szövegében is a meghaladan-
dó mitológia metaforáival él, azonnal visszacsempészve a szövegbe azt, amit még 
ki sem űztünk. Ily módon, a lacani szöveg birkózásait tekintve az. az érzésünk tá-
madhat, hogy a hűmen/fátyol nem annyira egy előttünk lebegő határ, hanem 
sokkal inkább egyfajta szövet, melybe igencsak belegabalyodtunk, és bárhogy 
rúgkapálunk, végül mindig csak redői között találjuk magunkat. 

...És mintha Derrida épp valami ilyesmiről beszélne. Mallarmé Mimusjátéká-
nak elemzése közben a következő sorokkal találkozunk: 

„A hűmen tehát s/.övetléle. Össze kellene szőni a szálait az összes fátyollal, lepellel, vászon-
nal, kelmével, selyemmel, szárnnyal, tollal, a függönyökkel és legyezőkkel, amelyek - szinte -
az egész mallarméi korpuszt redőikbe vonják. Az egész éjszakánkat eltölthetnénk ezzel."24 

Mint láthatjuk, Derrida fenti passzusában a hűmen, a fátylak és leplek nem 
azáltal választanak el, hogy közénk és a megismerendő dolog közé állnak, hanem 
azáltal, hogy redőzöttek, és redőikbe vonják kutatásunk tárgyát. Megszűnik tehát 
a térbeliség egyszerű, szimmetrikus itt/hümen/ott képisége. A megismerés tárgya 

-- phallus mint jelölő a maga egyediségében, betű szerinti voltában, nem szellemében - és egv laca-
nistának pontosan így kell értelmeznie egy jelölőt - mindig is a péniszre való utalás." „Phallus bele-
ütközik a referenset megtestesítő mindenféle név alkalmatlanságába, és maga is emblemat ikusan je-
löli ezt az alkalmatlanságot a péniszre való elkerülhetetlen utalásával." ((..U.LOP: i. m. 128.) 

23 I. m. 108. (kiemelés tőlem) 
21 Jacques DKKRIIIA: A disszem'niááó. Pécs, Jelenkor, 1088. 201. (A magyar nyelvű idézetek ebből A ki-

adásból valók. Az általam használt francia kiadás: IM dissemination. Paris, Seuil, 1972.) 
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itt is rejtőzködő, de nem a fátylon/hümenen túl van, hanem benne. Ez az apró 
különbség pedig egy látszatra teljesen különböző ismeretelméletet tár elénk: 
Derrida szövegében a megismerés módja nem a fátyol/hümen átszakítása, hanem 
talán sokkal inkább a fátylak olvasása. Az olvasás (megismerés) feladata - mint az 
idézet mutatja - nem a fátylak átszakítása, hanem a különböző fátyol- és lepelda-
rabok összeszövése (talán egységes ruhává), amelyben kirajzolódhat a mallarméi 
korpusz, azaz Mallarmé testének alakja. Az a test-alak, amely vélhetőleg nem is lát-
ható, nem is vizsgálható, vagy nem olvasható ezen fátylak és leplek nélkül. Az el-
rejtésnek ez a művelete pozitív hangulattal bír Derridánál, a korpuszt/testet a 
hűmen, fátylak és leplek „redőikbe vonják", [prennent dans leurplis] - nehezen ke-
rülheti el figyelmünket az esemény finom, ölelő volta. 

A fenti idézet pikantériáját természetesen az a körülmény adja, hogy csak 
szinte [presque] az egész testet fedik el a fátylak és leplek. .Azaz valami kilóg, kilátszik 
mögülük. Hogy mi is ez, hogy a mallarméi korpusznak (testnek) melyik részét 
nem takarják leplek, arról Derrida nem beszél, ahogy arról sem, hog)' mi ennek 
a „kilógó" résznek a szerepe a megismerés folyamatában. Vajon ez az. a pont, ahol 
az elemző meg tudja ragadni tárgyát (hogy aztán jó dekonstruktőr módjára el 
se engedje, amíg jól meg nem forgatta' néhányszor)? Vagy épp fordítva, ez az a 
(lacani valós apró darabkájához hasonló) dolog, amelyet nem lehet megfogni, 
amely lehetetlenné tesz minden a szövet (szöveg) alapján létrehozott értelem-
konstrukciót, végtelenítve ezzel az interpretáció folyamatát? Csak találgathatunk. 
A nem-mind (pas-tout) - egyébként Lacantól származó - logikájára való utalás, és 
ugyanakkor a korpusz és kilógó eleme (rend és maradéka) közötti viszony eldönt-
hetetlenségének fenntartása tipikus eljárásai a derridai szövegnek, mely ily mó-
don több kérdést hagy függőben, ugyanakkor több metaforát ajánl föl, ezzel pe-
dig kétségkívül sokkal ügyesebben bújik ki a fallogocentrizmus (a hűmen/fátyol) 
szorongatásából, mint az 'egyen(let)esebb' szövésű lacani szöveg. 

A Disszemináció „Kettős Ülés" részében - Derrida leghíresebb „hümenográfiá-
jában" - a hűmen egyszerre jelentkezik mint az igazság és irodalom, Platón és 
Mallarmé, idea és utánzata (mimézisz) közötti (alig-)dolog mint elrejtő, magába 
foglaló szövet és mint áthatolhatatlan üveglap vagy tükör. Ezen képek és struktú-
rák kavalkádjában Derrida mégis megőriz valamit a dekonstrukció megszokott 
logikájából. Először az ellentétezés vagy megfordítás fázisával találkozunk, ami-
kor is a hűmen hagyományos (világokat elválasztó) funkciójának ellentéteként, a 
keveredés helyeként látjuk viszont: 

,,'Hümen' ...mindenekelőtt egyesülést jelent, a házasság elhalását, a kettő azonosulását, 
a kettő keveredését. A kettő között nincs többé különbség, hanem azonosság. Ebben a ke-
veredésben nincs többé távolság a jelenlét vágya (a teljes jelenlét várása, amelynek jönnie 
kellene, hog)' betöltse, beteljesítse) és beteljesülése között, a távolság és a nem-távolság 
között; nincs többé különbség a vágy és a kielégülés között.'"-3 

25 I. m. 204-205 . 
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Mindez látszólag nagyon is különbözik a hűmen hagyományos metafizikájától, 
ugyanakkor az is világos, hogy ez egy lehetetlen állapot, a vágy és kielégülés kö-
zötti határ eltörlésével Derrida nem teremt új rendet (sem új rendetlenséget), 
csupán rövidre zárja, a hermeneutikai kör kerületének nullára csökkentésével 
megállítja a rend működését. 

A dekonstrukció második lépése azonban 'működőképes' struktúrát teremt, 
amelyben a hűmen egyszerre az átjárás és a határ helye, mely tisztátalanná teszi a 
különbséget, megbonyolítva a rendet, megakadályozva annak tiszta és előrelátha-
tó működését, mintegy beteggé, bicegővé téve azt. A hűmen így egyszerre a szét-
választás és keveredés metaforája, melyben magában is keveredik e két (rendet 
biztosító és rendet feldúló) funkció: 

„A hűmen, a különbözők elhalása, a coitus, a házasság folytonossága és keveredése 
azzal keveredik, amiből származni látszik: a hümennel mint védőernyővel, a szüzesség 
ékszerdobozával, a vaginális fallal, a nagyon finom és láthatatlan lepellel, mely az uterus 
előtt a nő kintje és bentje között található, következésképp a vágy és a beteljesülés között."26 

Ezen stratégia eredményeként egy olyan episztemológiához jutunk, melyben 
elbizonytalanodnak az itt és ott, én és másik határai, azaz lehetetlenné válik a vi-
lág kettősségének Sade-nál megfigyelt tisztasága. Nincs tisztán tartható határ tu-
dás és nem-tudás, Juliette és Justine között, Rodin pedig nem fog mást találni a 
szűzben végzett sebészi kutakodása során, mint amivel alkalomadtán és észre sem 
véve már 'odakint', a szűz testén kívül, saját világában is találkozott. 

A Derrida által felsorolt képek, egymás mellett élő megoldási kísérletek nem 
mindig illeszthetőek be egy egységes elképzelésbe. A dekonstrukció több fonalon 
halad, ami miatt az olvasónak eszébe juthat a pszichoanalízisben elhíresült anek-
dota arról az emberről, akin számon kéri a szomszéd, hogy eltörte a kölcsönkért 
edényt, mire azt válaszolja, hogy nem tud semmiféle edényről, azt a bizonyos 
edényt nem is kapta kölcsön, és egyébként is, már akkor el volt törve, amikor 
megkapta. Furcsa mód úgy tűnik, hogy a kibúvási kísérleteknek legalább ilyen so-
kaságára (és talán következetlenségére) van szükség, bogy egy szöveg legalább 
részben meg tudjon szabadulni a fátylak és hümenek metafizikájától. Ugyanak-
kor fel kell adni az 'első körben' is egységes és következetes álláspont eszményét, 
ami talán nem is annyira meglepő, ha arra gondolunk, hogy a hümen/fátyol át-
szakításárol (és vele egész mitológiájáról) csak úgy lehet lemondani, ha önma-
gunkat mint megismerő (elméletíró) szubjektumokat nem egységes, 'kemény', 
'fallikus' entitásokként képzeljük el. Derrida Lacannál sokkal inkább választja a 
megismerés nyelvének következetlenségét, széttartó voltát. Ami Lacannál szójá-
tékok kibúvást és sokértelműséget erősítő burjánzása, az Derridánál emellett egy-
mást kölcsönösen kizáró elképzelések egymás mellett élése is. 

26 I. m. 2 0 7 - 2 0 8 . 
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Erre egyetlen példaként legyen elég a tükör-metaforikát említenem a Mimus-
játék elemzésében. A tükör esetében sincs túlonnani (transzcendentális vagy ideá-
lis) szféra, viszont a tükör nem becsomagol és magába rejt, mint az előzőekben 
látott fátylak, hanem visszatükrözi az ént. A tükröt nézve önmagunkat látjuk, a 
tükör által teremtett világ szolipszisztikus világ. Derrida olyan mondatai, mint 
„A tükrön soha nem jutunk túl, és soha nem törjük meg a tükörlapot" (210.), ön-
magába zárt világot teremtenek, amely szerint az én világából - ami ugyanaz, 
mint a fallogocentrikus fantazmák világa - nincs kilépés. Derrida ezen elképze-
lése, a hürnen metafizikájából az annak tükörként való értelmezésén keresztüli 
kibúvó valószínűleg sokkal kevésbé szerencsés, mint a fentebb elemzett. Ezen me-
taforarendben a kritikai filozófia, csakúgy mint a másik bármely nem fantaz-
matikus formája igen csekély teret kap, Derrida szövegében lehet, hogy semmit. 
A legtöbb, amit elérhet (bár a Disszemináció ezt sem ajánlja föl), hogy kosz, maszat 
lehet a tükör felszínén. 

Ezen elméleti szövegek alkotják hát a hűmen/fátyol metafizikájának margóját. 
Ezek jelezhetik, hogy mit is lehet és mit nem lehet tennünk, ha másként akarunk 
eljárni, mint a tudást kereső Rodin, ha az igazságot nem nőként, a megismerő 
szubjektumot nem meredező hímtagú férfiként, és a kettőt elválasztó dolgot nem 
fátyolként vagy szűzhártyaként akarjuk elképzelni. A fenti hümenológiák egy-
szerre mutatnak rá a meghaladás lehetséges irányaira és a teljes meghaladás 
lehetetlenségére a jelen pillanatban. Hiszen mindkét gondolkodó kénytelen fel-
használni az örökölt mitológia szavait, mint phallus vagy hűmen, melyek testi 
eredetüknél fogva visszaírhatják az elméletbe a biológiai nemek dualizmusát és 
ezzel a rájuk tapadt fallogocentrikus hagyományt. Hiába állítja Derrida elemzé-
se fókuszába (az először idézett részben) Mallarmé korpuszát (testét), és tesz ez-
zel a megismerés (erotikától akaratlanul is mindig is érintett) tárgyává egy fáty-
lak redőiben rejtőzködő-megmutatkozó férfitestet, ha a fátyol, ami körülöleli, 
hűmen, női szűzhártya is, minek következtében végső soron az olvasott, értelme-
zett dolog megint csak a női test lesz, amivel vissza is érkeztünk az igazság mint 
meztelen nő fallogocentrikus fantáziájához. 

A test metaforáinak átírására csak egy pluralitásban gondolkodó, pszichoana-
litikus értelemben polimorf perverz diskurzus vállalkozhat, amelyben a (szöveg-) 
test több része is erotizált. Nem remélhetjük, hogy megszabadulunk a testből 
származó metaforáktól, ez nem is lehet célunk. így hát, úgy tűnik, az egyetlen 
megoldás a metaforák pluralitása, az (erotizált) trópusok heterogenitása, egyetlen 
kiválasztott (genitális) szférához vagy a közösülés egyetlen módjához (férfi és nő a 
misszionárius pozícióban) való kapcsolódásának feloldása, amit a pszichoanalízis 
rendszerint a perverzió címszóval jelöl. Ezzel pedig vissza is érkeztünk oda, ahon-
nan elindultunk a Iliimen metafizikájának kutatásában: Marquis de Sade-hoz. 
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Az anyai fallosz 
(Sade és a pszichoanalitikusak) 

Sade az Idées sur les romans című esszéjében így ír az íróról (aki helyett nyugodtan 
érthetünk filozófust vagy általános értelemben vett megismerő szubjektumot is): 

ne felejtkezzünk meg a tényről, hogy a regényíró a természet embere; a természet te-
remtette, hogy festője legyen: ha nem lesz születése pillanatában anyja szeretője, akár ne is 
kezdjen soha íráshoz, nem fogjuk olvasni őt; de ha érzi a mindent megfestés vágyának heves 
szomjúságát, ha remegő kezekkel fölfedi a természet keblét, [...] ő lesz az, akit olvasunk."27 

Mint látható, Sade-nál újra meglehetős tisztasággal jelenik meg a megismerés 
szexuális metaforikája, az igazság női testben rejtőzködésének elképzelése. A meg-
ismerés azonban nem egyszerűen szexuális aktus, hanem ugyanakkor inherensen 
transzgresszív tett is: óvatoskodó, udvarias, jólnevelt és fontolgató emberek eleve 
esély nélkül pályáznak. Az igazság úgy áll előttünk, mint egy vacl, szenvedélyes, 
nemiségében korlátokat nem ismerő nő, akinek csak a minden emberi gátlást le-
vetkezett, ösztönös, önmagát a másik mélységébe belevető férfi lehet partnere. 
Csak az emberi félelmekkel leszámoló, a kultúra emberét (freud és Lévy-Strauss 
szerint) megteremtő incesztus tabuját is maga mögött hagyó férfi nyerhet betekin-
tést titkaiba, melyek a létezés titkai. Az ilyen író (filozófus) túl van a pas tout rend-
jén, mely Lacannál a szimbolikus rendszerek jellemzője, túl a parcialitáson és a 
kultúra teremtette határokon; mindent meg akar festeni, azaz nem áll meg a ha-
tároknál, lepleknél vagy hártyáknál, legyenek azok bár önnön határai is. 

Amit az írónak (vagy filozófusnak) fel kell tárnia, meg kell nyitnia, az maga a 
létezés titka. Amit kebelnek fordítottam, az a franciában sein, mely egyszerre je-
lent mellet és anyaméhet (a szöveg angol fordítója ez utóbbit választja, nála womb 
áll). Látható tehát, hogy ennek feltárásával maga a létezés (reszketésre késztető) 
misztériuma (mysterium tremendum), az élet eredetének helye tárul a szemünk elé, 
melyhez visszaérkezve, mellyel egyesülve teljessé válik, ami széttörött, a hiány 
szubjektuma túllép az örömelven és egyesül a valós (az igazság) tárgyával, mely 
ha hallgatunk a francia jelentésekkel jól játékba hozható német áthallásokra, ma-
ga a lét. A létezésnek ezt a reszketésre késztető teljességét Sade általában egy női 
alakban, az anyatermészet figurájában allegorizálja. A Természet maga az Igaz-
ság, az életnek az az igazsága, mely túl van a világ hétköznapi keretein, (Lacan 
úgy mondaná:) túl a szimbolikus alkotta kereteken, túl mindazon, amit a mora-
listák valaha is képesek lesznek elképzelni: 

„A Természet, - mely bizarrabb, mint amilyennek bármely moralista valaha is lefestet-
te - minduntalan elkerüli azokat a határokat és gátakat, melyeket a moralista elképzelései 
elő szeretnének írni a számára. Egységes «'/rmjaiban, kiszámíthatatlan hatásaiban, keblei 

27 Notes On the Novel. Yale French Studies 35. (1965) 16. 
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folyton izgatottak: olyan ő, mint egy vulkán krátere, melyből felváltva röpködnek a drága-
kövek, melyek kielégítik az ember luxus iránti igényeit, és a tűzlabdák, melyek a halálát 
okozzák. Óriási, amikor egy Antoniusszal vagy Titusszal ajándékozza meg a világot, félel-
metes, amikor egy Andronicust vagy egy Nérót köp a felszínre, de mindig fenséges, min-
dig méltóságteljes, mindig méltó a figyelmünkre, az ecseteink munká já ra . . . " 2 8 

Sade-nál tehát az anya(természet) megzabolázhatatlan, független, öntörvényű 
teljesség, úgy is mondhatnánk: fallikus, vart neki, a titok ott lapul benne, testében, 
az eredet titkaiban, melyek egyben a vég(cél) pontjai is az igazságot kellő bátor-
sággal kereső megismerő szubjektum számára.29 Olvashatjuk hát Sade-ot úgy is, 
mint aki ezen fallikus anyatermészethez való visszatérésről ír, aki hisz a természet 
teljességében és öntörvényűségében. Sade nyilván magára is úgy gondol, mint 
arra gondolkodóra, aki életéi kockáztatva ezen fenséges nő szeretőjévé válik, ez-
által pedig eredeti íróvá.30 Ahogy teljességet hordozó, hiány nélküli és fallikus a 
Természet, úgy válik ilyenné szeretője is, az. író. A totális és fenséges anyatermé-
szet által inspirált „ecsetek munkája" szintén fallikus cselekvés. Az író (gondolko-
dó) ezen nő által inspirált, és érte dolgozik ecsetje. Ez a fallikus aktivitás, ez a 
hiány nélküli világban való tobzódás pedig a lét legmélyebb titkainak, az igazság-
nak a feltárásához vezet. 

Mikor A Szodoma százhúsz napjának libertinusai bezárkóznak Silling várába 
(szakadékok, hegyormok, felégetett hidak, hatalmas falak és befalazott kapuk 
mögött a Fekete Erdő mélyén), ez egyben a szimbolikus atya tekintete elől való 
elzárkózás is, elmenekülés oda, ahol egyedül lehetnek a féktelen és perverz anya-
természettel. így kerül egymással asszociatív viszonyba a természet srinje, a Fekete 
Erdő mélye (kell-e szebb szimbolikus hely egy pszichoanalitikusnak, mint a fekete 
erdő mélye?), valamint azok a mély gödrök Silling várában, melyekbe elrejtőzve a 
kéjencek olyan gátlástalanul fajtalankodhatnak, „mintha a föld méhében volná-
nak".31 Az elzárkózás ezen helyei a szimbolikustól és szabályaitól való elmenekü-

2« I . NI. 1 8 . 

Sade libertinusai okoskodásaikban szinte mindig a természetre hivatkoznak, mint tetteik végső le-
gitimációjára. A Filozófia а budoárban, Sade talán leginkább bölcselkedő, magyarul is megjelent írásá-
ban az (anya)természet mindig végső referenciális pont, az érvelés biztosítéka, rögzítési pontja, point 
de capcton'ya a lacani értelemben, a gondolkodás teljességének, és alapozásra találásának helye. Csak 
egy frappáns példa: „ basszunk (...] drága szerelmem, hiszen baszásra születtünk, basziíssal váltjuk va-
lóra a természet törvényeit, és mert minden emberi törvény, amely ellenkezni próbál a természet törvé-
nyeivel, csak arra jó, bogy semmibe vegyék." (Filozófia a budoárban. Budapest, Pallas, 1989. 38-39.) 

:1° Vö. „Fejezzük be hát egy pozitív megerősítéssel: az itt közölt történetek teljes mértékben újak, és 
semmilyen formában nem ismert források alapján íródtak. Ezen jellegzetességük talán értékkel bír 
egy olyan korban, melyben úgy tűnik, mindent megírtak már..." I. m. 18. 

31 A Szodoma száztmsz napja ban olvashatjuk: „Egyik-másik fa alatt gödröket ástak, és az áldozat egy 
szempillantás alatt eltűnhetett ezekben a gödrökben. Néha a fa alatt költik el a vacsorát, néha lent a 
gödörben. Vannak nagyon mély gödrök is, ide csak titkos lépcsőn lehet lemenni, odalent azután a ké-
jencek gátlástalanul átadhatják magukat minden elképzelhető fajtalankodásnak, ugyanolyan 
háboríthatlanul, ugyanolyan csöndben, mintha a föld méhében volnának." (Idézi Roland BARTIIKS a 
Filozófia a budoárban utószavában. 110.) 
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lés és egyben az anyatermészettel való egyesülés helyei is. A pontok, ahol a tel-
jességet hordozó anya ígéretében átjárhatóvá lesznek a fátylak, hártyák és test-
felületek, mely mozgás talán az egész sade-i metafizika alapja. 

A határon túli igazság létének és elérhetőségének gondolata teremti meg a ha-
tárok áthágásának azt a megszállott és következetes programját, amelyet Sade-ból 
kiindulva a „közösülés metafizikájának" is nevezhetnénk. Ez a gondolkodás az itt 
és ott (szimbolikus és valós, én és a fallikus anya) határainak felszámolása, az 
alany és a tárgy kettősségének megszüntetése útján véli elérni a tudás teljességét. 
E program mozgatórugóit talán Georges Bataille ismeri fel a legtisztábban, akitől 
tudvalevőleg szintén nem állt távol a kettősségek orgiasztikus feloldásának álma: 

„Sade-nak a szerencsétlenség [bebörtönöztetése] lehetővé tette, hogy megél je a/t az ál-
mot, melynek rögeszméje a filozófia lelke, vagyis az alany és a tárgy egysége; ez esetben a 
létezők korlátainak, a vágy tárgyának és alanyának meghaladásában rejlő identitás."32 

„Sade [...] célja az, hogy elérje az egyetlen tiszta tudatot, amit az »elszabadulás« ér cl 
egyedül (noha az elszabadulás a tudat elvesztéséhez vezet), tudniillik a tárgy és az alany 
különbségének megszüntetését. így célja nem különbözik a filozófiáétól, csupán a válasz-
tolt út tekintetében (Sade a tényleges »elszabadulás«-ból indul ki, s ezt akarná érthetővé 
tenni; a filozófia pedig a nyugodt tudatból - a tiszta értelemből - , hogy azt egy egyesülé-
si pont ig juttassa)."33 

Bár úgy gondolom, hogy a filozófia és Sade közötti határ gyakran „szadisztiku-
sabban" működik, mint ahogy Bataille feltételezi, azaz a cél elérése módszereinek 
tekintetében nem biztos, hogy ilyen tiszta különbséget tehetünk (gondoljunk csak 
szenvedélyes, őrült filozófusokra és másfelől a sade-i szöveg és szereplők módsze-
rességére), Bataille mégis a sade-i világ alapmozzanataira mutat rá. Ilyen például 
a határok felszámolásának közös célja a filozófiában és Sade-nál, mely egyben a 
célhoz vezető „projektek" felszámolásához is vezet. Ez a jellegzetesség rámutat a 
működő rendszerek szükségszerű hasadtságára és heterogenitására is, amit talán 
a szimbolikus struktúrák agonizáló, szuicid (szado-mazochista?) természetének is 
nevezhetnénk, amennyiben céljuk beteljesedésén keresztül önmaguk felszámolá-
sára törekszenek. Ugyanakkor a határok áthágásában és az „egyesülési pontra ju-
tás" koncepciójában újra felfedezhetjük a metafizika és a nemiség közös 
metaforikáját. Ez az a metaforikus közösség, mely Sade-nál oly tisztán jelenik meg 
a nyilvánvalóan filozófiai motivációk és a testek tematikus jelenléte következtében. 
Hiszen a test lesz az a terep, ahol ez az egész filozófiai „projekt" megvalósul, a test 
lesz a teljességhez vagy a valóshoz való eljutás materiális alapja. Az. anya (a túlon-
nani) fallikusságának elképzelése beindította gondolkodásbeli folyamatok a testen 

32 Georges Влтлнхк: Sade. Vulgo V\. (1999) 171 
33 I. m. 165-166. 
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keresztüljutnak el azon következményeikhez, melyek megszüntetik (többek közt) 
a gondolati és testi közötti dichotómiát: „A valóságos és a lehetséges közti határ 
elutasítása a testi egység elképesztő újraértelmezéséhez vezet. A test formája szin-
te tetszés szerint alakítható a különböző vágások és varrások segítségével."34 

Itt látható tehát a kapcsolat a testekkel való „szadista" bánásmód és a filozófiai 
alapvetések között. Amikor Sade hősei (mondjuk így:) másként közösülnek és él-
veznek, ezzel a társadalmi-szimbolikus nemiség által konstituált (gendered) szub-
jektum bomlik le. Amikor vágnak, darabolnak és varrnak, akkor a tükör fázisban 
megszületett, Lacan szerint az én hamis, képzelt egységet mutató szubjektum-
konstrukció esik szét. Amikor leszámolnak magukban minden olyan erkölcsi nor-
mával, mely akadályozhatná őket ezen testi szinten működő de(kon)strukcióban, 
akkor a szimbolikus rend szervezte közösségek alaptörvényeivel számolnak le, az-
az még egy lépést tesznek afelé, hogy a valós szörnyetegeivé váljanak, erkölcs, 
éntudat, egységes szubjektumforma nélküli lényekké, akik megszüntettek maguk-
ban mindent, ami határokat létesített a világban, és határokat szabott a vágynak, 
ami két világba helyezte a fallikus anyát (igazságot, teljességet) és a gyermeket 
(megismerő szubjektumot). Ezzel Sade hősei természetesen a metafizika projektjét 
teljesítik be, amennyiben túljutnak minden adotton és minden fizikáin, minden 
olyasmin, amit addig határként tételeztek. 

És - hogy egy pillanatra túllépjünk Sade-nak a metafizikai hagyomány prob-
lémaegyüttese szempontjából véghezvitt szemantizáló elemzésén - felvethető a 
kérdés, hogy vajon Sade szövegei nem valami ehhez hasonlót végeznek-e el az 
olvasón is, azaz hogy vajon nem önnön énképünk, beállt szubjektumformánk 
megbillenése, talajvesztése áll-e a Sade-olvasás jellegzetes olvasói tapasztalata, az 
émelygés és rosszullét mögött?35 

Nem minden kereső ilyen bátor és optimista azonban, mint Sade hősei. Míg 
Sade-nál a lét a maga teljességében várja elszánt szerelmesét, addig más, 
„puhá(nya)bb" vagy az igazság birtoklásával kapcsolatban óvatosabb elméletírók-
nál megüresedik az igazság központi, feltárásra váró helye. A legjobb példa talán 
a pszichoanalízis, mely már Freudnál is egy fajta ismeretelméleti szkepticizmus-
ból indul ki, amikor felteszi a tudattalan végső soron megismerhetetlen világának 
létét, amikor tételezi, hogy az emberi életet irányító erő birtokolhatatlan, a racio-
nális megismerésnek egy ponton mindig ellenálló, kezünkből kisikló, kontrollál-
hatatlan dolog. Ha Lacan felől olvassuk a Sade és Freud közötti különbséget, 
akkor azt mondhatjuk, hogy az ismeretelméleti különbségek visszavezethetők az 
anyakép különbségeire, vagy óvatosabb megfogalmazással: allegorizálhatok 
azokkal. Kicsit olyan ez a különbség Freud és Sade között, mint a 14 és 15 közöt-

34 Michel D E L O N : A sade-i test. Vulgo 1 / 1 . ( 1 9 9 9 ) 1 5 4 . 
:lr> Ehhez a rosszulléthez pedig nem is kell „szépléleknek" lennünk, elég, ha osztozunk a szimbolikus 

rendben megszülető szubjektumok azon alaptulajdonságaiban, melyek lebontását Sade hősei oly nagy 
hatékonysággal művelik. Bataille írja: „Senki - hacsak nem marad süket - nem fejezi be úgy a Százhúsz 
napot, hogy ne lenne tőle beteg: a legbetegebb az, akit ez az olvasás érzékileg izgat." (I. m. 169.) 
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ti különbségjustine és Juliette között: egyetlen pici elem hiányáról vagy meglété-
ről van szó (azon ici-pici l-es hiányáról a 14-ben, illetve meglétéről a 15-ben), 
mely világokat választ el egymástól. 

Ezen kis különbség, illetve a vele való szembesülés fontosságára egyébként 
maga a pszichoanalízis hívta fel a figyelmet. Freud elméletében az anya „hiányá-
val" való szembesülés a gyermek „emberré" (azaz szubjektummá) válásának egyik 
legfontosabb lépése. Híres, nőiségről szóló tanulmányában így ír a (leánygyer-
mek anyához való viszonyáról: 

„Szeretete a fallikus anyának szólt; anyja kasztrált voltának felfedezése lehetővé teszi, hogy 
azt, mint szerelmi tárgyat elvesse, mégpedig úgy, hogy hosszú idő óta felhalmozódott ellen-
séges érzései felszínre kerülnek. Ez tehát azt jelenti, hogy a pénisz.hiány felfedezése a leány 
számára éppen ügy értéktelenné teszi a nőt, mint a fiú és később talán a férfi számára."36 

Látható, hogy Freud anatómiai modelljét (egy a sade-itól eltérő anatómiai 
modellt) követve természetesnek veszi az anya kasztrációját. Mint megfigyelhető, 
furcsa mód maga a pszichoanalízis, a freudi szöveg is követi az általa (re)konst-
ruált gyermeki gondolkodás logikáját, amikor az anyát „kasztráltnak" tekinti, az-
az feltételezi, hogy eredetileg mindenkinek volt pénisze. (Olyannyira nem távo-
lodik el ettől a „gyerekes" gondolkodástól, hogy még csak idézőjelek távolságába 
sem helyezi a kasztráció szót, amit pedig nyilvánvalóan figurative használ, hiszen 
az anyának senki nem vágta le semmijét.) 

A lacani pszichoanalízis hasonlóképpen értelmezi az anyai test anatómiáját, 
azaz egy nem fallikus anyával számol. Annyiban azonban mégis továbbgondolja 
a freudi elméletet, hogy az anya anatómiájának egyfajta értelmezéséből eredő 
kasztráció-fogalmat szimbolikussá és nemektől függetlenné teszi, amennyiben 
kasztráció alatt azt a minden emberi szubjektumot sújtó teljesség-vesztést érti, 
amely a nyelvi (szimbolikus) rendbe (az apa/atya rendjébe) való belépéssel törté-
nik. így lesz a (alios/, a hiány jelölője. A jelölésrendeket és a szubjektumot össze-
tartó „dolog" (az igazság, az anyatermészet testében megtalált teljesség) így les/ 
a legfontosabb (a teljességet elvileg elhozó) dolog hiányává. A phallus nem más, 
mint a fallosz hiányának jelölője, a sade-i projekt lehetetlenségének jele, egy le-
fátyolozott hiány, amely azonban hiányában is összetartja a nyelvet és a szimboli-
kus struktúrákat (így a kereső/megismerő szubjektumot is). Lacani értelemben 
pontosan ez a hiány az, ami megteremtheti a keresés (végtelen) struktúráit és a 
benne élő, azt mozgató vágyat. 

A pszichoanalízis által írt történetekben tehát logikus magyarázatot nyer a 
(hiányzó) igazság, a hiányzó (pre-ödipális, fallikus) anya és a vágyott, soha el nem 
ért, eszményi (fenséges) nő közötli metaforikus-analógiás kapcsolat, melyet Sade-
nál is láttunk. Ettől függetlenül azonban maga a pszichoanalízis is beilleszthető 
az önmaga teremtette osztályozási rendbe, amennyiben olvasható olyan elmélet-

;tl> „Újabb előadások a lélekelemzésról." In Sigmund Freud művei VIII. Filum, 1999. 142. 
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ként, amely leszámolva az anya teljességével (azaz egy ödipális krízis utáni hely-
zetben szituálva önmagát) feladja a létezés teljessége megélését, az anya .vráijével 
azonosított igazsággal való egyesülést. 

így alkot meg a pszichoanalízis (az anya kasztrációjának tézisével összhang-
ban) egy olyan sajátos keresés-struktúrát, mely talán leginkább a „hiány metafizi-
kája" címkével lenne jelölhető, egy olyan metafizikát, amelyben létezik ugyan egy 
„túlonnani" világ, de nincs benne semmi, nincs benne az a (szerelmi/megismeré-
si) tárgy, amely elhozná a létezés teljességét. Ez a világ azonban ugyanolyan struk-
túrákban működik, mint a túlonnani fenségességét feltételezők, csak éppen a 
megismerés/birtoklás végső telosza hiányzik. 

Ezáltal a pszichoanalízis a gondolkodás másik modelljévé válik, mely Sade me-
tafizikájával szemben az óvatoskodó, kétkedő, a mysterium tremendum élményét in-
kább elkerülő szkeptikus filozófia példájává válik. Itt is muszáj keresni, a vágy itt is 
hajtja a megismerőt, estik épp a fenséges befejezés hiányzik, az a szubjektumot ön-
nön határáig elvivő, orgiasztikus és orgazmikus finálé, mely Sade regényírójában 
olyan fontos volt. Freudi-lacani terminusokban így a megismerés a megismerés le-
hetetlenségével való szembesülés lesz, a keresett tárgy megtalálása pedig a keresett 
tárgy hiányával való szembesülés. A tudás nem lehet más, mint a hiány tudása, an-
nak a tudása, hogy a fátyol alatt, az anyatermészet ruhája alatt nincs semmi. 

Visszatérve a pszichoanalízis „belátásaival" Sade kapcsán felvázolt hagyomány-
hoz - mely a női test kutatásában, illetve a szűzhártyán túli térben kereste az igaz-
ságot - mely hagyomány meggyőződésem szerint a nyugati filozófia egyik mát-
rixát (a fallosszal/teljességgel rendelkező mátrixot, azaz anyát) mintázza, azt 
mondhatjuk, hogy ezen mátrixszal szemben létezik egy másik is mely talán 
nem is sokkal fiatalabb, mint a másik, gondoljunk csak a szofistákra - melyben 
az anya kasztrált, melyben az episztemológiai hasadék/vágás (cut, coup/ire) túlol-
dalán a kasztrációt, a hiányt találjuk, ahol az igazság leleplezése mindig az ön-
nön elbizakodottságunkkal és illúzióinkkal való szembesülés. Fontos látnunk, 
hogy ez utóbbi hagyomány sem tud megszabadulni a fátylak, hártyák és határok 
metaforikájától, meghatározó azonban a különbség az itt és ott egymáshoz való 
viszonya, illetve a túlonnanira helyezett dolgok mibenlétének tekintetében. 

A pszichoanalízis kapcsán rekonstruált modellt szemügyre véve azt mondhat-
juk, talán nem véletlen, hog)' a teljesség metafizikáját író filozófusok (mint Sade 
is) első dolga mindig feltételezni valamiféle leplet, elválasztást, határt, mely meg-
gátol bennünket abban, hogy meglássuk azt, ami van (ami talán a van hiánya), 
és amitől újra szabadabban gondolhatjuk el azt a „valamit" a határ túloldalán. 
A szűzhártya, a lepel, a fátyol így lesz lényegi eleme minden, az anyát fallikusnak 
elképzelő metafizikának. 

Ez hát az a perspektíva, amelybe a pszichoanalízis helyezi a megismerést és a 
filozófiát. Térjünk azonban vissza kiindulópontunkhoz, melyben egymás mellett 
látjuk Sade és a pszichoanalitikusok eltérő (de a megismerés és a filozófia törté-
nete szempontjából egyaránt paradigmatikus) modelljeit, melyben nem döntjük 
el, hogy hogyan is van ez a dolog az anyával, metaforáink és világról, igazságról 
alkotott képzeteink forrásával. 
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Ehhez nem is kell mást tennünk, mint kicsit szabadabban, kreatívabban és ta-
lán kevésbé szexista módon értelmeznünk az anyai kasztráció (a fallosz meg-
létének, illetve hiányának) fogalmát. Az anya „hiányát" ugyanis nyugodtan értel-
mezhetjük úgy is, mint erejének, hatalmának a hiányát, arra irányuló erejének 
hiányát, hogy a gyermeket önnön világában, a teljesség világában, az apa/atya 
nyelvet, szavakat, kategóriákat, felosztásokat, énhatárokat bevezető szimbolikus 
rendjén kívül tartsa. Ebből a szempontból nézve azt mondhatjuk, hogy amit a 
pszichoanalízis az anyai hiány felismerésének hív, az egyszerűen annak a jele, hogy 
a gyermek, aki „észreveszi" ezt a hiányt már szubjektummá vált, az atyai/apai 
nyelv szubjektumává, ahonnan (az anya „fallikus" világán kívülről, abból ki-
zuhanva) az anya valóban „értékében csökkent" (lacani értelemben kétszeresen, 
azaz szimbolikusan, és anatómiailag is), „kasztrált" szubjektumnak tűnik. Ebben 
a perspektívában a phallus/fallosz nem más mint az anya-gyermek egység (azaz 
a létezés teljességének, az én világgal való egységének a) jele, a fallosz (az anyai 
fallosz) hiánya pedig ezen egység elvesztésének a jele. Követve ezt a logikát a 
falioszt takaró fátyol ezen (ödipális) törés és az elveszített fallikus anya eltakará-
sának, (ős)elfojtásának (Urverdrängung) lesz az analógiája, a fátyol mögé jutás vá-
gyában pedig a megismerés mellett az eredeti teljesség és egység újraalkotásának 
vágyát ismerhetjük fel. 

Ez a perspektíva azért is kedvező számunkra, mert nem foglal állást abban, hogy 
az anyának van-e, vagy nincs: ebben a nyilvánvalóan megválaszolhatatlan kér-
désben, mely egyben a fogalmi asszociációk fentebb vázolt rendje következtében 
annak a kérdése is, hogy elérhető-e a teljesség, és megismerhető-e az, amit hagyo-
mányosan igazságnak nevezünk. Ezen perspektívában ugyanis azt mondhatjuk, 
hog)' a fenti kérdésekre adandó válasz nem a tárgy (az anya, a természet, az igaz-
ság) természetétől függ, hanem a szemlélő/megismerő szubjektum helyzetétől. 

Az anya ugyanis a nyelven, a szimbolikus renden túl van. A nyelv a kasztráció 
eszköze. Emlékszünk a szimbolikus előttire, nosztalgiáink, kísérteteink, álmaink 
és látomásaink vannak. A nyelv világának ez alkotja a túlonnaniját, ami nélkül, el-
jövetelének reménye nélkül a nyelv és a szimbolikus sem létezhetne. A fallikus 
anya így lesz minden szimbolikus rend fantazmagórikus támasza. Az azonban, 
hogy ez a fallikus anya (a létezés teljessége) fantázia lesz-e, vagy valóság, az kizá-
rólag attól függ, hogy honnan szemléljük. 

Amennyiben ugyanis Sade szempontjából, a nyelv határairól, az ödipális krí-
zisben megszülető szubjektumot szétesésének kockázatával is szubjektivitásán túl-
ra, a szimbolikus rend túloldalára helyező megismerő szempontjából tekintjük a 
dolgokat, akkor az anyának valóban van teljessége, az igazság pedig elérhető 
(aminek legjobb jele a megismerő szubjektum - esetünkben de Sade - szörnye-
tegnek vagy őrültnek bélyegzése). Az anya, az igazság, a teljesség a nyelven, a 
szimbolikuson túl van, de ez a túlonnani elérhető (például a rend által perverzió-
nak és őrületnek nevezett állapotokban). 

Amennyiben azonban „a világ" határait a szimbolikus rend határainál rögzít-
jük, ha azt mondjuk, hogy az létezik, ami leírható, elmagyarázható, (horribile 
dictu) bizonyítható, akkor a pszichoanalízist és a legtöbb posztmodernnek neve-
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zett filozófiát követve azt kell mondjuk, hogy az anya kasztrált, az anyának (az 
anyatermészetnek, a létezésnek, a mindenségnek) nincs teljessége, ha pedig 
nincs, akkor sohasem volt, ha elveszett, akkor már mindig is elveszett volt. 
A szubjektum világa egy hiány körül szerveződik, és mivel nincs más pozíció, 
mint a szubjektumé, ahogy nincs más világ sem, mint a szimbolikus (az imaginá-
rius nem bír világszerűséggel, azaz strukturalitással és dinamizmussal), az igaz-
ság nem megismerhető, mégpedig azért, mert igazából nincs is. 

A sade-i verzió átjárást feltételez az ödipális és pre-ödipális világ között, mely 
utóbbiban az anya még fallikus volt, azaz van teljesség, és lehetséges a megismerés. 
A pszichoanalízissel példázott tradíció ezzel szemben abszolutizálja a jelen állapo-
tát, a szimbolikus rendben élő szubjektum állapotát, aki már elveszítette a teljessé-
get. Ez a filozófia azt mondja: ami most van (a hiány), az volt már mindig is (ez a 
derridai toujours déja). Ha alávetettem magam a rendnek, ha elérhetetlenné vált 
számomra a pre-ödipális teljesség, ha az anyának nem volt phallusa (azaz hatalma) 
ott tartani engem, akkor az anyának hiánya van, a létezés hibás, nem teljes, pas lout, 
azaz minden igazságról és teljességről való gondolkodás meddő fantáziálás csupán. 

A ndrogiin filozófia 

Az anya teljességéhez, illetve hiányához való viszony alapján (mely mint láttuk, 
egyben az anya elérhetőségének a kérdése is37) kirajzolódik előttünk egy szép, 
kétosztatú rendszer, amely egy (mondjuk így) filozófián kívüli szempont alapján 
sorolja két kategóriába, rendezi eg)' látszólag apró dolog - az anyai fallosz meg-
léte illetve hiánya - alapján eg)' vágás két oldalára a különböző filozófiákat. 

Eg)' ehhez hasonló rendszerezés először a már idézett Jane Gallopnak jutott az 
eszébe, amikor a Thinking Through the Body című könyvében megkülönböztetett 
egymástól egy úgynevezett feminin és egy úgynevezett maszkulin filozófiai pozíciót. 
Az előzőt az a felismerés és beismerés hozza létre, hogy a teljes igazság kimond-
hatatlan, az anya kasztrált, a teljesség elérhetetlen, vagy nincs is, hiszen a vissza-
térés az anyához csupán egy kasztrált anyához való visszatérés lehetne. Ezen „belá-
tás" következményeképpen az ilyen filozófia passzív lesz. Ha meg is történne 
valami igazságféle, ha véletlenül kibuggyanna is a szánkon valami olyasmi, aminek 
igazságszerűségén magunk is elcsodálkozunk, ezt azonnal elhessegetjük, hiszen az 
az anya(természet), amit mi el tudnánk érni, nem képes erre, nincsen igazsága, az-
az minden ilyen igazság önáltató fikció csupán. Az ilyen fajta filozófia Gallop sze-
rint mindig a végzetben hisz, vagy valami fölötte álló hatalomban (ilyen lehet a 
posztstrukturalizmusban a nyelvi rend), mellyel szemben a fallikus anyatermészet 
támogatását nélkülöző megismerő szubjektumnak vajmi kevés mozgástere adatott. 

37 Emiatt mondhatjuk ki a látszólagos tautológiát, miszerint az anya hiánya egyenlő az anya hiányával, 
azaz az anyát feltehetően akkor érzékeljük kasztráltnak, hiánnyal kiiszködőnek, ha hiányzik nekünk, 
azaz nem jelenlét életünkben. 
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Ezzel szemben a maszkulin pozíció Gallop elgondolásában abból áll, hogy 
a szubjektum tagadja a hiány örökkévalóságát és az anya(termész.et) kasztrációját. 
Míg Gallop szerint tipikus feminin pozíciót vesz fel a magát a végzetre és az Úrra 
bízó Justine, addig a maszkulin pozíció azokkal a libertinusokkal jellemezhető, 
akik azt gondolják, hogy ha minden elképzelhető bűnt elkövetnek, ha semmilyen 
emberi törvény nem szabhat nekik határt, akkor visszatérhetnek az anyához vagy 
az anyatermészethez, azaz bűneik halmozása betöltheti a lehetetlen tett (a pre-
ödipális anya-gyermek kapcsolat újraalkotása) lehetetlensége teremtette hiányt.38 

Gallop elgondolása abban különbözik az általam felvázolttól, hogy adottnak 
veszi az anya hiányát, a létezés és megismerés teljességének lehetetlenségét, és 
egyszerűen az erre a lehetetlenségre adható ilyen-olyan válaszok különbségei 
alapján osztályozza a különböző beszélői pozíciókat. Észrevehető azonban, hogy 
Gallop a filozófia osztályozásakor - nyilvánvalóan lacani hatásra - már eleve meg-
hozott egy par excellence filozófiai döntést (nevesül, hogy az igazság nem megis-
merhető), ezzel pedig akaratlanul is korlátozta a kimondható/megírható filozófiák 
számát. 

Vele szemben én itt inkább amellett érvelnék, hogy az igazság megismerhető-
ségének (az anya/természet kaszt rációjának) kérdése természeténél fogva eldönt-
hetetlen. Bár az ilyen fogalmakról ilyen általánosságban szóló beszéd kétségkívül 
az értelmetlenség határán mozog, mégis megkockáztatom a kérdést: vajon miért 
ne tudnánk elképzelni olyan szituációt, amelyben egy olyan „dolog", mint az 
igazság, egyszer csak jelenlétté válik valaki számára? I logy azután mi történik ez-
zel az illetővel (szándékosan nem mondok szubjektumot, hogy nyitva hagyjam 
annak a lehetőségét, hogy ez az „illető" ezután már cseppet sem néz. ki szubjek-
tumnak), az már legyen egy másik kérdés. Azt állítom: vannak sokkal elszántabb, 
igazságukban sokkal jobban, nagyobb erővel bízó, makacsabb, bolondabb, eszte-
lenebb és megszállottabb filozófiák, mint ahogy azt fane Gallop el tudja képzel-
ni. Azt pedig egyfajta posztstrukturalista, kétkedő olvasóként eldönteni, hogy 
ezen filozófiák hogyan is állnak az igazsággal, nyilvánvalóan önellentmondás 
lenne, hiszen ha azt állítjuk, hogy az igazság nem megismerhető, nem tudható, 
nem tudjuk, milyen is, akkor azt sem tudhatjuk, hogy egy bizonyos szövegben ho-
gyan is van jelen, ugyanis ez esetben, ha megjelenne is az az igazság, akkor sem 
ismernénk lel. A szkeptikus filozófia tehát nem ítélheti meg sem a priori sem 
a posteriori alapon egy filozófia viszonyát az igazsághoz, annak kérdését, hogy va-
jon szeretője-e az anyatermészetnek, vagy sem. 

Ezért találom szerencsésebbnek az előző fejezetben elővezetett felosztást, 
melyben nem az anyai fallosz hiányához való különböző viszonvulási módok, ha-
nem ezen sokat emlegetett dolog meglétének, illetve hiányának a feltételezése a 
különbségtétel alapja, méghozzá anélkül (és ebben rejlik az igazi különbség), 
hogy az egyik csoportot azonnal komolytalannak minősítenénk. 

: w V ö . GALLOP: i. 111. 6 9 . 
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Ilyen értelemben kétfajta filozófiáról beszélhetünk. Egyfelől arról, amelyik 
folyton a közösülés, behatolás, áthatolás, szűzhártya, lepel, fátyol, egy megismer-
hető másik világ és magunkévá tevésének metaforáival él, mely ki akar mondani 
dolgokat, melynek szavai erővel szólnak hozzánk (hiszen hisz a létezés és megis-
merés teljességében, az anyatermészet titkának létében és annak elérhetőségé-
ben); másfelől pedig beszélhetünk arról a fajta filozófiáról, amely inkább kitér és 
körkörösen halad (az egyenes vonal helyett), kerüli a tételes kimondást, nem bí-
zik a szavakban, a nyelvben, ahogy annak létében vagy elérhetőségében sem, 
aminek körülírása akaratlanul őt is motiválja. 

Az elsőt a fenséges anyatermészettel való egyesülés képzetei miatt (mint már 
tettük is) talán a közösülés metafizikájának (sade-osabban „a baszás metafizikájá-
nak") nevezhetjük, és - több-kevesebb finomítással és mentegetőzéssel - valószínű-
leg ide tartozna a nyugati metafizikai hagyomány szövegeinek többsége. Ezen szö-
vegek szorosan kapcsolódnak ahhoz, amit ebben a dolgozatban a „sade-i projekt" 
gondolatköréről írtam. Úgy tűnik ugyanis a számomra, hogy a metafizika perverzi-
tása és Sade metafizikussága nagyon is hasonló dolgok (egy sade-iánus-freudiánus 
fordulattal úgy is mondhatnám: egy tőről fakadnak). Mindkettőben az anyater-
mészet (azaz a dolgok igazsága) áll a figyelem középpontjában, csak ami a meta-
fizikában a fátyol, az Sade-nál a szűzhártya (emlékezzünk Rodin vágásaira), vagy 
más áttörendő testfelület; amit pedig a metafizika szavakkal akar elérni, azt Sade 
hősei önnön testrészeikkel és szerszámokkal. Ugyanaz a struktúra, ugyanaz a 
vágy, mások a megvalósítás módjai. 

A másik csoportba tartozó szövegek történelmileg ugyanabban a korban vál-
tak divatossá vagy a filozófiai beszéd egyedüli „szalonképes" módjává, amikor a 
nyugatnak kicsit elege lett a „fallogocentrizmusból" és a nagy elbeszélésekből, 
ebből a sok áthatolásból meg birtokbavételből, amikor az érdeklődés a centrum 
felől a margók felé fordult, amikor megerősödött a feminizmus, a posztkoloniális 
kritika, a gay és lesbian studies, egyszóval - Derrida szavával élve amikor történt 
valami az episztéméve 1, amit akár eseménynek vagy törésnek is hívhatnánk.39 Ilyen 
fajta lemondó, az anyatermészettől önmagát örökké leszakadva tételező, egy ide-
gen rendben végképp elveszett helyzetben megszólaló filozófiát láthatunk a 
strukturalizmussal vagy az „után" beköszöntő korban. 

A kortárs gondolkodás egyik dilemmája talán nem más, mint a két állapot kö-
zötti (lehetetlen) választás. A dekonstrukció szövegei után is reflektálatlanul 
továbbírni a közösülés metafizikájának szövegeit: ez egyre kényelmetlenebb do-
log. Ugyanakkor a teljes lemondás és szkepticizmus mára - a dekonstrukció 
negyven éve után - mintha kicsit kimerült volna. Azt megmutatni, bog}' miként 
nem lehet (megismerni, írni, filozofálni): ez nem biztos, hogy kielégíti filozófiai 

Jacques DERRIDA: Writing and Difference. London, Routledge, 1 9 9 3 . 2 7 8 . Magyarul: Л struktúra, a jel 
és a játék az embertudományok diskurzusában. GYIMESI Tímea fordítása. Helikon 1 9 9 4 / 1 - 2 . 2 1 . 
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étvágyunkat.40 Emellett a dekonstrukció jobb szövegei azt is kimondják, bog)' na-
gyon nehéz vagy egyenesen lehetetlen nem a közösülés metafizikáját írni (ezt 
próbáltam megmutatni a hümenográfiák fejezetben). Nyilván ehhez az állás-
ponthoz csatlakozna a pszichoanalízis is, amennyiben elmélete szerint nem lehet 
nem vágyni a nyelv előtti teljességre, az anya(természet)-gyermek közösségére.41 

Az egyik pozíció tarthatatlanná, a másik (a szalonképes) pedig kicsit unalmassá 
vált. Sem a „férfias" macsóskodás, sem a „nőies" óvatoskodás nem járható már a 
maga „tiszta", azaz a hagyományból öröklött formájában. Mi legyen hát a gon-
dolkodással, a megismeréssel, a filozófiával? Véleményem szerint ez a kortárs fi-
lozófiai történések tétje: egy a dekonstrukció utáni filozófia kialakulása. 

Ezen dolgozat fogalmi rendjéből leginkább egyfajta androgün filozófia eszméje 
látszik elképzelhetőnek. Egy olyan filozófia eszméje, amely nem írható már le a 
régi (maszkulin/feminin) kategóriákkal, amely szabadabban és kreatívabban meri 
kezelni az. öröklött szerepeket, mely nem olyan naiv már, mint volt, de ugyanak-
kor nem szégyell hinni sem, amely éppúgy tud dekonstruálni is, mint állítani, 
mely - akár a logikai önellentmondás vállalásával is - vállalja szkepticizmusát épp-
úgy, mint bizonyosfajta állítások örömét, amely nem szexista a régi értelemben, de 
nem is akar mindenáron megszabadulni a nemiség metaforikájától. Egy olyan fi-
lozófiára gondolok, mely nem helyezhető be egykönnyen a fentebb megnevezett 
kétosztatű rendbe, amely éppen a másik általi „szennyezettségéből", az eddig 
inkompatíbilisnak gondolt beszédmódok egymásmellettiségéből nyeri termékeny-
ségét, amely nem törekszik steril tisztaságra, hiszen a sterilitás önmagába zárt ter-
méketlenséget jelent. Egy olyan filozófia lenne ez, amely végigolvasva a „közösü-
lés metafizikáját" és hitetlenkedő párját, ismerve mindkét tábort, a gondolkodás 
és írás mindkét fajtáját, ismerve mind az állítás, mind az aláásás örömét - az anya-
természet megismerésének hevét, ugyanakkor magárahagyatottságunk tapaszta-
latát is - egyszer csak nem akarná minden pillanatában és minden kijelentése 
előtt eldönteni, hogy hogyan is van ez a dolog az anyával, meg az igazsággal, csak 
mondaná, amit jónak tart, amit mondandó(já)nak tart, ami jól esik neki... 

1,1 A valós (az igazság, a teljesség) utáni nosztalgia továbbéléséről, és az ebből inspirációt nem nyerő 
gondolkodás „elégtelenségéről" szól a Tours-i Egyetem GRAAt kutatócsoportjának Contours nevű ki-
adványa, mely a Re-Invenling ihr Real című kötetük ismertetésében így ír: „A definíciók jobb esetben 
is csupán annyit mondanak nekünk, hogy a valós az, ami a nyelv előtt vagy azon túl van. [... j A struk-
turalizmus óta a humán tudományok (implicit vagy explicit módon) mind beletörődtek a valóstól va-
ló elkülönülésbe: ez volt az egyetlen intellektuálisan korrekt beszédforma. A valós halott. Úgy tűnik, 
hogy a természet is eltűnt mindörökre, eltemette a kultúra, a történelem és az ideológia. Es mégis, 
néhány kortárs szerző megkísérli a referenciális életre keltését, mely vállalkozás szükségszerűen pá-
tosztól csöpög, amikor megszólaltatja a valós után érzett zavarbaejtő nosztalgiát. A kortárs gondolko-
dás szániára mind fontosabb a banális elsődlegessége, a „»lényeg« kívánatossága..." Contours No.!. 
Vol. I Marth 2000. 

11 A „közösülés metafizikáját" átírni vagy „átszublimálni" kívánó filozófiák problematikus (lehetet-
len, vagy szükségszerűen álságos) voltát természetesen Sade mondja ki a leghatározottabban (és leg-
brutálisabban): „Ereszkedjen csak le lelkének mélyére minden lányát vagy húgát istenítő apa és fiú-
testvér, és vizsgálja meg alaposan érzéseit: meg fogja látni, hogy az a kegyes kedvesség vajon több-e, 
mint egyszerűen a baszás vágya." (Idézi GALLOP: i. m. 55.) 



Gulyás Gábor 

MINDENT SZABAD, AMI TILOS 

- A szabadság aszimptótája Sade-nál -

„Szabadság, szerelőn! 
E kettő kell nekem." 

(Pfctőft Sándor) 

..Feltaláltuk a boldogságot." 
(Nietzsche: Zarathustra) 

„Nincs olyan cinizmus, 
amely felülmúlná az életet." 

(Anton Csehov) 

Sade márki kétségkívül forradalmi szerző - szövegei talán ezért is esnek oly gyak-
ran áldozatul ideologikus olvasatoknak. „A márki azt hirdeti... " - olyan felütés 
ez, amely egyaránt ismerősnek tűnhet Pierre Klossowski, Georges Bataille, 
Roland Barthes híres Sade-értelmezéseiből, holott a márki nem hirdet semmit.1 

A Sade-regények főhősei viszont rendre azt hirdetik, hogy Isten törvényeivel szem-
ben a Természet törvényeinek kell engedelmeskednünk. A csudába az önmegtar-
tóztatással, a szűzies erényekkel, az álszent ájtatoskodással! A csudába a lapos 

1 Még az olyan kitűnő szövegelemzők is hajlanak arra, hogy a főszereplők álláspontját a szerző kon-
cepciójával azonosítsák, mint például Barthes, aki ezi azzal a nyilvánvalóan valótlan állítással próbál-
ja igazolni, hogy „az áldozat néma". Vö. Roland BARTHES: „Sade 1." Ford. ÁDÁM Péter. In uó: Sade, 
Fourier, Ijiyola. Osiris, Bp., 2001. 39. Ezzel szemben az áldozatok egyik Sade-regényben, illetőleg dia-
lógusban sem némák, csak éppen (mivel többnyire mellékszereplők) kevesebbet beszélnek, mint a 
Bűn apostolaiként fellépő főszereplők. Klossowski szélsőséges véleménye szerint a Filozófia a budoár-
ban című művében Sade a királygyilkosság szükségességét hirdeti - hivatkozva a regény betétszövegé-
re, cg)' fiktív filozófiai röpiratra („Franciák, ha republikánusok akartok lenni, veselkedjetek neki még 
egyszer!" címmel). „A republikánus állam azt állítja magáról - írja Klossowski - , hogy a közjóról gon-
doskodik. De még ha világos is, hogy nem képes a jót uralomra juttatni, azt mégsem gyanítja senki, 
hogy bensejében a gonosz csíráit hordozza; azzal az ürüggyel, hogy megakadályozza a gonosz csírái-
nak kibomlását, az új társadalmi rendszer legyózöttnek hiszi a gonoszat; éppen ez jelent azonban foly-
tonos fenyegetést: a gonosz, mely ha soha nem tör is ki, bármikor kitörhet. A gonosznak ez a lehetősé-
ge, hogy soha sem tör ki, de bármikor kitörhet, ez az a lehetőség, mely Sade-ot folytonos félelemmel 
tölti el." Idézi VAJDA Mihály: Történetek a gonoszról, a megszállottról és egyéb fenevadakról. Szodoma százhúsz 
napja és a holokauszl. Láscl a Literatur» jelen számában. Az ideologikus olvasatok közül a legnagyobb ha-
tást alighanem Adorno és Horkheimer híres tanulmánya gyakorolta: Max 1 loRKiniMER-Theodor 
\V. ADORNO: „Juliette, avagy felvilágosodás és erkölcs." Ford. GI.AVINA Zsuzsa. In uők: A felvilágosodás 
dialektikája. Gondolat-Atlantisz/Medvetánc, Bp., 1990. 103-146. 
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dogmákkal! Basszunk, amennyit csak tudunk! A szenteltvíz helyét vegye át az. on-
dó, a tömjénfüst szerepét betölti majd a fing, az imádságét a szodomizálás! A kö-
vetkezőkben amellett érvelek, hogy ez a figyelemreméltóan merész program, 
amely tehát a sade-i diskurzusokat uraló libertinusok hitvallása, nem csupán ezt az 
élvezet-koncepciót kívánja igazolni, hanem az általában vett szabadság újfajta fel-
fogását is. 

A szexualitás tapasztalata a szabadság olyan ígéretét hordozza, amelynek ekszta-
tikus örvénye eg)' mélységesen mély természeti igazság felé húzza az individuumot. 
Sade regényeiben a szex legkülönfélébb tapasztalatairól olvashatunk, melyekhez 
szervesen kapcsolódik a szabadság újfajta koncepciója - de nem a Természettel 
való misztikus egyesülés orvén, sőt még csak nem is individualista módon. A sza-
badság aktusa csakis nyilvánosan - értsd: társadalomban - gyakorolható. De mit 
jelent Sade regényeiben a társadalom? Röviden szólva: szabályok együttesét. 
Olyan szabályok együttesét, amelyet az uralkodó állam és egyház, s az általuk 
megtestesített Morál erőltet ránk. Sade hősei szeretik az erőszakot, de csak ha ők 
maguk követik el. 

Ismeretes, hogy a szabadság nem adatik meg mindenkinek: kevesek kiváltsá-
ga. E kevesek élete radikálisan elkülönül a tömegek béklyóba kötött, agyonszabá-
lyozott életétől, a szabadság a többség számára voltaképpen titok. Sade hősei 
ügyelnek rá, hogy az is maradjon: hangszigetelt budoárokban, nehezen megkö-
zelíthető pincékben, kolostorokban, elszigetelt várkastélyokban hódolnak szenve-
délyeiknek. Kivonulnak a társadalomból, de rejtekhelyeiken azonmód megte-
remtenek egy új nyilvánosságot. Új szabályokat hoznak létre, de ezek fedezetét 
mindig a régi - megtagadott - normák adják: itt mindent szabad, ami ott tilos. 
Amikor Sade megidézi a megtagadott társadalmat (s folyvást ezt teszi), kínosan 
ügyel a pontos reprezentációra: nem véletlen, bog)' a Szodoma százhúsz napja négy 
libertinusa az ancien régime uralkodó osztályának négy osztályát képviseli, s mint 
azt Michel Delon, a mű legújabb kiadója megjegyzi, a „hippokratészi orvostudo-
mány négy különböző alkatát (szangvinikus, epés, melankolikus és flegmatikus) 
testesíti meg".2 Mindazonáltal kissé sematikus ez a sade-i antivilág, bár a sémái 
számára nem annyira a társadalom, mint inkább annak eszménye (vagyis a Tár-
sadalom) jelent ellenpontot. A Társadalom emblematikus alakja a jó vágású, ne-
mes, kifogástalan erkölcsű ifjú férfi - Sade-nál viszont az öreg, erkölcstelen, go-
nosz, förtelmesen ronda, visszataszító külsejű öregúr. A Társadalomban az arc 
egyénít - itt a nemi szervek. A Társadalom férfitagjai eszményítik az imádott nőt 
(legyen bár mégoly csúnyácska is), Sade-nál a kéjencek megalázzák az eszményi 
szépségű nőket (tudvalévő, hogy minden nő kurva). A Társadalom kiválóságai 
morálisan választódnak ki, Sade-nál a kiválasztódás gazdasági alapon történik 
(akié a pénz, azé a hatalom). A Társadalomban az anyagi boldogulás a munka 
gyümölcse, Sade-nál a bűnözésé: akinek pénze van, az nem lehet „rendes" em-
ber, a pénz a bűn szimbóluma. A Társadalomban a szex a felszabadultság terepe, 

2 Michel D E I . O N : A sade-i lest. Ford. S/ .ABÓ László. Vulgo 1 9 9 9 / 1 . 1 5 2 . 
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Sade-nál viszont a szabályozottság terrénuma. Sade azonban nem akar utópiát: 
amikor hősei a társadalmi értékeket újakra cserélik, soha nem az új értékeken, 
hanem a cserélhetőségen, a szabályok relativitásán van a hangsúly. A szabályokat 
mi, emberek alkottuk - mondják a libertinusok - , s ha úgy látjuk jónak, hát al-
kotunk újakat. „Semmi kétség - magyarázza Dolmancé Eugénie-nek a Filozófia a 
budoárban című regényben -, hogy ezek a szavak: bűn, erény, olyan eszméket fe-
jeznek ki, melyek kizárólag egy-egy helyhez kötődnek. Nincs olyan cselekedet, 
akármilyen különösnek ítéli is meg, amely valóban bűnös lenne, aminthogy 
olyan sincs, amelyet igazán erényesnek lehetne nevezni. Minden szokásainknak 
és lakóhelyünk éghajlatának függvénye: ami bűn emitt, gyakran erény száz mér-
földdel távolabb, és megfordítva, lehet, hog)' a földgolyó másik felén gyakorolt 
erények a mi szemünkben bűnök. Nincs olyan rémtett, amelyet ne istenítettek 
volna, sem olyan erény, amelyre soha ne sütötték volna a gyalázat bélyegét. Ab-
ból, hogy az eltérések pusztán földrajzi jellegűek, az következik, hogy semmibe 
kell vennünk az emberek nevetséges és frivol véleményeit, hogy mit tisztelnek, és 
nrit vetnek meg, mindennek fölébe kell emelkednünk, olyannyira, hogy fittyet 
hányjunk megvetésükre, feltéve, hogy az, ami kiváltotta, némi gyönyörűséget 
okoz nekünk."3 Mert a legfontosabb: a gyönyör - ami Sade-nál az erotika tárgya. 
Roland Barthes első Sade-tanulmánya óta divat lett azt emlegetni, hogy Sacle 
nem erotikus író. Barthes konzervatív erotika-értelmezése alapján persze valóban 
nem az, az isteni márki szövegeiben nincsenek sztriptíz-jelenetek (bár a nők ese-
tenként fátylakba burkolóznak), nincsenek sejtelmesen redőző, majd váratlanul 
szétnyíló ruhadarabok, a szexualitás nem a szerelemről, a titokról és a vágyról szól 
(mint Barthes-nál), hanem a gyönyörről. Sade-nál a szexualitás szerves része an-
nak a szabadságnak, amely az előítéletektől kevéssé befolyásolt ember számára 
adott. Ahogyan azt Foucault megfogalmazta egy interjúban: a „szexualitás valami 
olyasmi, amit mi magunk teremtünk meg önmagunk számára - saját teremtmé-
nyünk, nem pedig vágyakozásunk titkos aspektusának felderítése".4 Bataille-lal 
szólva Barthes-ot a szív erotikája érdekli, Sade-ot viszont a test erotikája és a szak-
rális erotika."' Barthes a szellemből indul ki, Sade a testből: nála a test uralkodik 
a szellemen. Sacle olyan forradalmár, aki nem a szellem felszabadításáért küzd 
(mint például a szintén kéjenc Diderot), ő a test teljes leigázásáért lelkesedik. 
A libertinusok saját testüket teljes egészében az örömszerzésnek rendelik alá, ál-
dozataik teste fölött pedig - ugyanezen célból - korlátlan hatalmat gyakorolnak. 
Az áldozatok székelési ritmusának és székletük állagának szigorú szabályozása, 
megerőszakolásuk, korbácsolásuk, megfertőzésük, testnyílásaiknak bevarrása: 
mind-mind megannyi örömforrás a libertinUs számára. Minél rosszabb, annál jobb. 
Nincs libertinus, akit ne bűvölne el a megmérgezett áldozatok testének görcsös vo-
naglása, s aki ne találna kéjes élvezetet egy bomlásnak indult hulla meggyalázá-

SADE márki: Filozófia a budoárban. Ford. KOVÁCS Ilona. Lazin, Szeged, 2001. 41. 
1 Michel FOUCAULT: Szex, hatalom és az identitás politikája, Ford. SUTYÁK Tibor. Vulgo 2000/3-4-5. 427. 
5 Vö. Georges BATAII.U;: Az erotika. Ford. D U S N O K I Katalin. Nagyvilág Bp., 2001. 17-29. 
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sában. „Egy hulla a féreg számára csábító gondolat - írja Friedrich Nietzsche az 
egyik korszerűtlen elmélkedésében ám a féreg szörnyű gondolat minden élő 
számára."6 Az élők szörnyülködhetnek, a hulláknak azonban nincs választásuk: 
sorvadó testük egyetlen funkciója immár a férgek táplálása. Voltaképpen már 
nincs is testük: ők már a lakmározó férgekhez tartoznak. A férgeknek viszont sza-
badságukban áll eldönteni, hogy melyik hullát mennyire rágcsálják szét. Marcel 
Hénaff A libertinus test felfedezése című tanulmányában méltán hasonlíthatja hullá-
hoz a még élő áldozat testét: „Az áldozat teste lényegében csak a libertinus testé-
hez kapcsolódó rendszer, egy passzív függelék, egy test, amelynek akarata rajta 
kívül, egy másik testben van."7 A libertinus - a férgekhez hasonlóan - mások tes-
tén élősködik, ők „csak azért fogyasztanak, hogy ne termeljenek, csak azért páro-
sodnak, hogy ne nemzzenek, csak azért élnek, hog)' megakadályozzanak másokat 
a túlélésben".8 Borzalmas jelenetekről olvashatunk a Sade-regényekben, s a bor-
zalmakhoz rendre társul valami bizarr is: éppenséggel a bizarr az, ami a „szenve-
dés borzalmát az élvezet ingerévé"9 változtatja. Hiszen az erotikus élvezet maga 
is bizarr: ugyaniig)' görcsös vonaglásokban jelentkezik, mint ahogy áramütés-
szerűen rángatják az agyonkínzott testet az idegszálak, s ahogy görcsös rángatá-
sokkal leheli ki a lelkét a megmérgezett áldozat. Az erotikus élvezethez pedig 
hozzátartozik a megsemmisülés kéjesen elillanó megtapasztalása: egy boldog ha-
lál-élmény. A szexuális beteljesülésben mindig ott kísért a halál gondolata. Sade 
márki regényeiben a gyilkosság nemegyszer a szexuális élvezet legfenségesebb le-
hetőségeként jelenik meg. A halál pillanata: a gyönyör. Ezért mesterkednek oly 
sokat a Sade-regények libertinusai a haláltusa elnyújtása érdekében; Caligulához 
hasonlóan, aki - ha hihetünk Suetoniusnak - azt az instrukciót adta a hóhérnak, 
hogy ügy verjék halálra az elítélteket, bog)' azok érezzék, amikor meghalnak,10 

a kínzás/élvezet beteljesülését szeretnék tetten érni. Amikor az áldozat meghal, a 
libertinusok, akik részesei voltak a kínzás erotikus rítusának, olyasféle élményben 
részesülnek, mint a primitív vallások rituáléinak résztvevői. A szexualitásnak ez a 
vallásos tapasztalata Sade regényeiben az Isten halálával fonódik össze. Isten nem 
létezik-éppen ezért kell megölni. „Megölni Istent-írja Foucault a transzgresszióról 
szóló esszéjében - , hogy visszavezessük a semmibe, ami ő, s hogy létezését egy vilá-
gosság szívében ragyogtassuk fel, ahol jelenlétként tündökölhet - ez az eksztázis."11 

(i Friedrich NIETZSCHE: David Strauss, a hitvalló és az író. Ford. BOGNÁR Bulcsú és CSATÁR Péter. Vulgo 
2000/1-2. 99. 

7 Idézi: M. DELON: i. m. 156. 
« Uo. 
9 1. m. 158. 

i" Caligula 30,1. 
11 M. FOUCAULT: „Előszó a határsértéshez." Ford. SU IYÁK Tibor. In uő: Nyelv a végtelenhez. Latin Be-

tűk, Debrecen, 1999. 73. „A szexualitás nyelve — írja Foucault ugyanebben a szövegében - , amelynek 
Sade, alighogy első szavait kiejtette, egyetlen diskurzus keretei között bebarangolta egész területét és 
egy csapásra az uralkodójává vált, olyan éjszakába juttatott minket, ahonnan hiányzik Isten, s ahol 
minden gesztusunkkal e hiány felé fordulunk egy szentségtörésben, amely egyszerre jelöli meg és 
tünteti el ezt a hiányt, elemésztődik benne, és általa jut el a maga batársértő, üres tisztaságához." (72.) 



A szabadság aszimptótája Sade-nál 373 

Mielőtt megölnék, a libertinusok kinevetik és meggyalázzák az Istent. Sade egyik 
korai dialógusában - melyet állítólag Diderot Levél a vakokról a látóknak című szö-
vege ihletett - a gyóntató pappal vitatkozó (s a vita eredményeként őt a vallásból 
kitérítő) haldokló ekképpen győzködi a meglepett csuhást: „Ate istened eg)' gép, 
amit te gyártottál, hogy szenvedélyeidnek szolgálj vele és kedvedre mozgasd [...], 
mert ez az isten, mondom, ha létezik, mint ahogy te bolond módon hiszed, meg-
győzésünkre nem választhatott ilyen nevetséges eszközöket, mint azok, amelyeket 
a te Jézusod feltételez."12 Az Istennek egy fia van, „egyetlenegy - magyarázza 
Dolmancé a Lilozófia a budoárban egyik hosszú monológjában - , őt is, ki tudja, mi-
féle mesterkedéssel szerezte, minthogy az ember üzekedvén úgy akarta, hogy Isten 
szintén üzekedjék, leküldi tehát az égből ezt a lényt, aki saját testéből vétetett. Azt 
képzelné talán, hogy égi sugárkoszorútól övezve, angyalok kíséretében lép elénk 
ez a fenséges teremtmény az egész világ szeme láttára? Szó sincs róla: egy zsidó 
kurva méhéből, egy disznóól kellős közepén jelenti ki magát nekünk az Isten, aki 
azért jött, hogy megváltsa a világot!"13 A libertinusok legkedveltebb szexuális ak-
tusa, a szodómia mint biblikus perverzió már önmagában is istenkáromló tett. 
Ráadásul a legelvetíiltebb kéjencek mindig a papok. Amikor VI. Piusz pápa a 
Szent Péter-bazilika főoltárán kéjelgő Juliette végbelébe nyomja a Krisztus testét 
szimbolizáló ostyát, Sade sokat próbált hősnője csaknem elalél az élvezettől. 

„Sade nem vett tudomást a tiltás és a törvényszegés elemi kapcsolatáról - írja 
egyik tanulmányában Bataille - , melyek egymás ellentétei és kiegészítői."14 Való-
ban így áll a helyzet? Sade libertinusainak alapvető törekvése a tilalmak áthágá-
sa, a törvények megszegése: megszabadulni Isten, a morál és a törvény fennható-
sága alól. De vajon meg akartak-e szabadulni Istentől, a moráltól és a törvénytől? 
S meg akartak-e szabadulni attól a dialektikától, amely a tiltást és a törvénysze-
gést egybe kapcsolja? 

A szabadság aktusa Sade hősei számára a határok folyamatos megsértése, a ha-
tárok megtapasztalása - a bűnben. Nem negáció, ahogyan azt Bataille és újabban 
Acinlr' is láttatja, mert nincs benne semmi negatív. „Affirmálja a behatárolt létet 
- hja Foucault-, affirmálja a határtalanságot, amelyből előszökken, hogy első ízben 
megnyissa azt a létezés számára."16 A bűn sem negáció: Sade hősei elfogadják a 
kereszténységnek azt az ortodox bűnmeghatározását, mely szerint a bún nem ta-
gadás, hanem állítás. Akik filozófiailag értelmezték a Rosszat, többnyire azon vol-
tak, hogy egyszerű tagadássá vagy hiánnyá redukálták: az ismeret hiányává, a 
szellem hiányává, az erő hiányává, a totalitás hiányává. Sade affirmálja a Rosszat, 
az ő oldalán áll - szemben a jóval, amely Isten nevében nyomorúságos életre 
kényszeríti a halandókat. „Engem a bűn gerjeszt - magyarázza a Szodoma százhúsz 
napjában Durcet - , a bűnben találom meg azt az ösztökét, amely felébreszti ben-

1 2 SADE márki: Párbeszéd egy pap és egy haldokló közöli. Ford. MADARÁSZ Imre. DDU, Bp., 1989. 9., 12. 
1 3 SADE márki: Filozófia a budoárban. 3 5 . 
14 G. BATAILLE: „Sade és a hétköznapi ember." Ford. N. Kiss Zsuzsa. In uő: Az erotika. 250. 
15 Jovica A/EIN: Sade apokalipszise. Ford. RADIOS Viktória. Kijárat, Bp., 1999. 
1 8 М . F O U C A U L I : i. m . 7 5 . 
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nem a gyönyör összes érzetét, magáért a bűnért művelem a bűnt, s nem fűz hozzá 
más érdek, csak maga a bűn."17 „A bűn a természet egyik megjelenési formája -
mondja egy másik szöveghelyen ugyancsak Durcet - , az emberek mozgatásának 
egyik módozata."18 A másik módozat, az erény szintén „mozgatja" az embereket, 
amennyiben - a bűnhöz hasonlóan - rendre választásra kényszeríti őket. De miféle 
választásra? Csakis olyanra, amely a társadalom szempontjából hasznos. A bűn vi-
szont mindig individuális. Az erény is velünkszületett - szajkózzák a libertinusok - , 
csakhogy e természeti tulajdonságból a társadalom morált csinált. A vanhó\ azon-
mód kell lesz, s máris kijelöltetnek a jó határai. A libertinusok folyvást lerombol-
ják a határokat, de egyszersmind újakat is építenek: kijelölik a rossz határait. Nem 
tűrik a szabadosságot: rendnek kell lennie. De azt sem tűrik el, hogy ezt a rendet 
más írja elő a számukra. Csak a Természetre hallgatnak - de a Természet nem 
hajlandó istent játszani, a Természet nem ír elő semmit. 

A libertinusok szabadok? Szabadok, hiszen nincsenek börtönben, s nem ret-
tegnek semmiféle büntetéstől (mint ismeretes, Helvetius ezt a két kritériumát 
szabta a szabadságnak). Nem gátolja meg őket senki, hogy azt tegyék, amire meg-
van bennük az akarat, hogy megtegyék - Hobbes az ilyeneket nevezi szabad 
embereknek.19 Személyes szabadságuk tere meglehetősen tágra szabott, hisz fék-
telenségük korlátairól maguk döntenek - anélkül, bog)' bármiféle büntetéstől 
kellene tartaniuk. Folyamatosan újraalkotják saját testük tapasztalatának határait 
(a Justin e-ben például a „jóságos" Roland felköti, majd levágatja magát, hogy át-
élhesse a fojtogatás által előidézett orgazmust), áldozataikkal szemben pedig 
mindig a saját javukra döntenek - márpedig a szabadság filozófiai igazolásának 
talán legnagyobb hatású képviselője, Mill szerint éppen az a „szabadság egyetlen 
fajtája, mely megérdemli ezt a nevet, ha saját javunkra a magunk módján 
törekedhetünk".20 Sade libertinus hősei azonban nem pusztán ilyen módon sza-
badok, az ő szabadság-fokuk nem másoktól, nem a mások által megszabott kor-
látoktól függ. A francia enciklopédisták és az angolszász liberalizmus klasszikusai 
egyaránt negatív meghatározását adták a szabadságnak: egy ember akkor nevez-
hető szabadnak, ha mások nem avatkoznak a dolgaiba. Minél kevesebb beavatko-
zást kell elszenvednie, annál szabadabb. A „természetes" szabadság - amikor is 
senki és semmi nem avatkozik be az ember életébe - viszont nem lehetséges, 
márcsak azért sem, mert technikailag kivitelezhetetlen, s ha mégis kivitelezhető 
volna, az a társadalom összeomlásához vezetne, hisz a gyengék szabadságjogait 
eltipornák az erősek. De vajon nem ez történik-e éppen most Franciaországban 
- kérdezik a Sade-regények libertinusai - , s nem felel-e meg ez a Természet rend-
jének? Amikor a szabadság nevében korlátozzák a szabadságot, nem éppen a 
gyengék szabadságjogait tiporják sárba? S ez így van jól - hangzik a libertinus ér-
velés - , hiszen értelmetlen lenne olyanoknak is szabadságjogokat adni, akik úgy-

17 Marquis de SADE: Szodoma százhúsz napja. Ford. VARGYAS Zoltán. Athenaeum 2 0 0 0 , Bp., 2 0 0 1 . 1 1 7 . 

I« 1. M . 1 5 8 . 
19 Thomas H O R B E S : Leviatán. Ford. VÁMOSI Pál. Kossuth, Bp., 1999. 1. 2 4 0 . 

John Stuart M I L L : A szabadságról - Haszonelvűség. Ford. PAP Mária. Magyar Helikon, Bp., 1 9 8 0 . 3 2 . 
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sem tudnak mit kezdeni vele. „Szabad emberen soha nem lehet a kisajátítás ak-
tusát gyakorolni - olvashatjuk a Filozófia a budoárban cinikus betétszövegében - ; 
éppoly méltánytalan kizárólagosan birtokolni egy nőt, mint rabszolgát tartani; 
minden ember szabadnak született, és egyenlő jogokkal rendelkezik: ezt a két 
alapelvet soha ne tévesszük szem elől; ennek értelmében soha nem lehet jogsze-
rű, ha az egyik nem kisajátítja a másikat, és soha nem birtokolhatja önkényesen 
az egyik nem vagy az egyik osztály a másikat. Sőt, a természeti törvények tiszta 
formáját tekintve, egy nő soha nem hivatkozhat arra - ha visszautasít egy férfit, 
aki megkívánta - , hog)' egy másikat szeret, mert ez az indok kizáró jelleget ölt, 
holott egyetlen férfit sem lehet kirekeszteni valamely nő birtoklásából, ha egyszer 
már világossá vált, hogy minden férfinak joga van e nőt magáévá tenni. Kisajátí-
tani csak ingatlant vagy állatot lehet, hozzánk hasonló személyt soha."21 A szabad-
ság - természetesen - szent és sérthetetlen! Senkinek sincs joga ahhoz, hogy má-
sok rovására élvezze saját személyes szabadságát - mondja a röpirat szerzője - , de 
mit tehetünk: időnként muszáj korlátozni egyesek szabadságát (például a nőkét), 
hogy mások (például a férfiak) szabadságát biztosíthassuk. Egyébként is: abszolút 
szabadság nem létezik, eg)' kis részét mindig fel kell áldoznunk a szabadságnak, 
hogy megmaradhasson a többi. Cinikus érvelés, a sző eredeti értelmében.22 Ti 
csak ugassatok - mondják a libertinusok - , mi meg addig kutyálkodunk!23 

Kutyálkodunk, de kivel? Az majdnem mindegy. A lényeg az Én. Én - az sohasem 
lehet valaki más. Az En végLére is: abszolút. Aki az Én-nel szemben áll, az Nem-
Én, de hog)' ki áll szemben az Én-nel, azt Én mondom meg! Johann Gottlieb 
Fichte A teljes tudománytan alapja című könyvének alapvető állítása, hogy az A = A 
- a filozófusok között mindig is nagy népszerűségnek örvendő - tautológiája ki-
zárólag olyan kapcsolatként gondolható el, amely az Én egységén belül valósul 
meg. Ha azt mondjuk, hogy A = A, azzal már előzetesen feltételezzük az En egy-
ségét: En = En. „Ilyen módon minden, az empirikus tudathoz tartozó tényt alap-
vetően az magyaráz, hogy mielőtt bármit tételeznénk, már feltételezzük az Ént az 
Énben."24 Amikor az Én önmagát tételezi, a tiszta tevékenység elvét valósítja meg: 

SADE márki: Filozófia a budoárban. 154. 
-- Mint ismeretes, a görög künikosz kifejezés (amelyből a latin cynikust fordították) a kiión, azaz kutya 

szóból ered - a civilizáció elleni tiltakozás módjául ugyanis a görög cinikusok kutya módra éltek. 
-> Kik azok, aki a szabadságról szónokolnak (illetőleg ugatnak)? Természetesen nemcsak a francia 

enciklopédisták és az angolszász liberalizmus klasszikusai: az utóbbi két évszázadban szinte minden-
ki a napnyugati bölcselet legjelesebbjei közül. Közülük - hatástörténeti szempontból - talán a legje-
lentősebb Schelling, aki már egészen ifjú korában szükségesnek látta leszögezni az egyik (Hegelnek 
írt) levelében, hogy „a szabadság minden filozófia alfája és ómegája", nem véletlen hát, hogy - mint 
tisztes német idealista - igyekezett megalkotni a szabadság rendszerét. A híres szabadság-tanulmányá-
nak monográfiát szentelő Heidegger szerint viszont Schelling a következő fontos paradoxonra hívja 
fel a figyelmet: ha ragaszkodunk a Rendszerhez (amihez pedig muszáj ragaszkodnunk), föl kell ad-
nunk a szabadságot, viszont ha ragaszkodunk a szabadsághoz, le kell mondanunk a Rendszerről. 
Lásd: F. W, J . SCHELLING: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyak-
ról. Ford. JAKS A Margit és ZOLTAI Dénes. F-lwins, Bp., 1 9 9 2 . ; Martin HEIDEGGER: Schelling értekezése az 
emberi szabadság lényegéről. Ford. BOROS Gábor. T-Twins, Bp., 1 9 9 3 . 

-4 ]. G. F ICHTE: „Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre." In uő: Werke. Walter de Gruyter, Ber-
lin,' 1 9 7 1 . 1. 9 5 . 
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„Az Én van, és puszta léte által tételezi saját létét."25 Bármi, ami van, bármi, amit 
tapasztalunk - az mindig az Én tiszta tevékenységéből vezethető le. Ilyenformán 
a Nem-Ént az Énnel eredendően az Én állítja szembe. „Amikor képzelek valamit 
- írja Fichte azt a képzelővel kell szembeállítanom. Persze a képzetem tár-
gyában lehet valamilyen X, sőt ott is van, tudniillik az nem más, mint az elkép-
zelendő - és semmiképpen sem a képzelő; a bökkenő az, hogy semmilyen tárgy ré-
vén nem tanulhatom meg, hogy az, amiben az a bizonyos X benne van, nem 
képzelő, hanem elképzelendő."26 Alihoz tehát, hogy valamit tételezhessek, már 
előzetesen tudnom kell róla, vagyis annak a valaminek minden lehetséges tapasz-
talat előtt ott kell lennie bennem mint képzelőben. Fichte szerint minden ítélet 
magában hordoz egy thetikus (vagyis önmagára vonatkozó, reflexív) ítéletet.27 

Amikor azt mondom, „(én) vagyok", thetikus ítéletet fogalmazok meg saját léte-
zésemről. Az „ember szabad" állítás szintén thetikus ítélet, melyben a szabadság 
aszimptótaként strukturált. „Az embernek - írja Fichte - , végtelenül közel kell jut-
nia az önmagában elérhetetlen szabadsághoz."28 

A libertinusok - saját személyes szabadságukat mindig pozitív módon határoz-
va meg - végtelenül közel jutnak az önmagában elérhetetlen szabadsághoz. Nem 
pusztán annyira szabadok, amennyire azt mások (a társadalom) megengedi: ma-
guk döntenek saját szabadság-fokukról. Ahogy mondani szokás: a maguk urai. 
Nem vetik alá magukat (társadalmi) normáknak: ők maguk a normák. Nem szü-
letnek szabadnak (mint minden ember), a természetes szabadság fennkölt ideája 
- amelynek nevében a Társadalom fogaskerekeinek felvilágosult mozgatói má-
niákusan ki szokták jelölni a Boldogsághoz vezető utat - számukra olyan előítélet, 
amely megfagyasztja a képzeletet.29 S mivel teremtett szabadságuk aszimptotikus, 
ahelyett, hogy az igazolásával vagy az igazságossá tételével vesződnének, azon 
vannak, hogy minél jobban megközelítsék, hogy végtelenül közeljussanak hozzá. 
Nem elméleti megismeréssel, hanem cselekvéssel. „Vessünk fel filozófiai problé-
mákat, és oldjuk meg őket!" - így beszél egy megrögzött enciklopédista. „Inkább 
szodomizáljunk!" - így egy libertinus. Mindkét attitűd a tudatos Én megnyilvá-
nulása. Az előző a rendszer incesszusa, az utóbbi a szabadság excesszusa. 

I. ni. I. 96. Mint arra a következő oldalon maga is utal, szándéka szerint Fichte itt A tiszta ész kriti-
kájának egyik lontos tételéhez, az appercepció eredendő szintetikus egységének elvéhez kapcsolódik. 
Ismeretes, hogy Kant szerint - a mű 17. §-ának címét idézve - „Az appercepció szintetikus egységé-
nek alaptétele az értelem tetszőleges használatának legelső elve". Vö. Immanuel KAN I: A tiszta ész kri-
tikája. Ford. Kis János. Ictus, Szeged, 1995. 146. 

]. G. Fii.nI к: i. nr. 1. 104. 
•-'M. m. 115. 
2» I. m. 1 16. Fichte nevezetes mondatát idézi, valamint a szintetikus, az analitikus és a thetikus ítélet 

különbségét pregnánsan bemutatja Paul de Man: Az irónia fogalma című előadásszövegében. P de 
M A N : „ A Z irónia fogalma." Ford. KATONA Gábor. In uő: Esztétikai ideológia. Janus-Osiris, Bp., 2 0 0 0 . 

191. „Az ember szabadságát tehát - fűzi hozzá de Man - egy olyan végtelen messzeségben elhelyez-
kedő pontnak tekinthetjük, amely leié folyamatosan úton vagyunk, olyan fajta aszimptótának, amely-
hez egy végtelen felemelkedési (vagy nyugodtam mondhatjuk azt is: altiszállási) folyamat során egyre 
közelebb és közelebb jutunk, amely felé az ember folyton úton van." (Uo. - kiemelés tőlem: G. G.) 

2<J Vö. SADK márki: Filozófia a budoárban. 5 8 . 



Széplaky Gerda 

SZÉGYEN ÉS EROTIKA 

„Mit is tud voltaképpen saját magáról az ember! Képes 
akár csak egyetlenegyszer is teljességgel, mint egy kivilágí-
tott vitrinbe helyezve érzékelni önmagát? Nem titkolja tán 
előle a természet a legtöbbel tulajdon testéről is, hogy szá-
mon kívül hagyva a belek vonaglását, a vér gyors áramát, 
az izomrostok bonyolult rtmegéseü, egy büszke, szemfény-
vesztő öntudatba börtönözze?" 

(Friedrich Nietzsche) 

„Az ember tudatában az erotika a lét kockáztatása." 
(Georges Bataille) 

Sade szégyentelen nyelven írt arcátlan történeteket. A Szodoma százhúsz napját 
aligha nevezhetnénk az erotikus irodalom gyöngyszemének, ama közkeletű kon-
cepció felől közelítve legalábbis semmiképpen sem, amely az erotikát az elrejtett-
ség-lemeztelenítés dialektikus mozgásának finom játékaként próbálja megha-
tározni.1 A regény túlnyomó részét ugyanis az emberrel (a már eredendően 
lemeztelenített emberrel) szemben elkövethető perverziók és agressziók hossza-
dalmas leírásai képezik, mégpedig - Sade regényei között is - a legkövetkezete-
sebben s legracionálisabban végigvezetett formában (de nem teleologikusan). 
A racionalitás dacolni látszik a robbanékony vágy irracionalizmusával. Sade szé-
gyentelen nyelvezete pedig kegyetlenül kiméricskélt: számító, hideg s már-már a 
fásultságig egyhangú. Megcsonkított és elgyötört hősei igazán kevéssé tűnnek kí-
vánatosnak avagy szépnek, testük aligha szolgálhatna a vágy titokzatos tárgyául. 
Mégis: eltöltenek és az őrjöngésig felajzanak a Szodoma elborzasztó sorai, arra 
serkentve talán, hogy az erotikában ne pusztán az ellentétek csalóka látszatszerű-
ségél világítsuk meg, hanem a benne munkáló kíméletlen értelmet is. 

1 Elsősorban a barthes-i koncepcióra gondolok, amelyben az erotika az elfátyolozottság illuzórikus 
mivoltaként fogalmazódik meg, egyfajta metafizikai hiány-vágy struktúrába illeszkedve. Ebben az el-
gondolásban az erotika finom játéktere jól elhatárolható a pornó agresszív technikáitól, amelyek a 
szexuális vonzerőt kijátszva tulajdonképpen semlegesítik a testiséget. Lásd erről Roland BARTHES: 

„Sztriptíz." In nő: Mitológiák. ÁDÁM Péter fordítása. Európa, Bp., 1 9 8 3 . 1 2 1 - 1 2 6 . Az erotikus fénykép 
például, szemben a pornográffal, egy fajta punktummal rendelkezik, amely „összetett, finom, mezőn ki-
süli mozzanat, mintha a kép túlvinné a vágyat azon, amit láttat: nemcsak a meztelen test többi része, 
a gyakorlati aktus látomása felé, hanem egy emberi lény testi-lelki tökéletessége felé" - írja Barthes. 
Roland BARTHES: Világoskamra. FERCH Magda fordítása. Európa, Bp., 1 9 8 5 . 6 8 . 
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Sade nyelve erotikus. Nem egyszerűen csak az erotikus, amiről és ahogyan ír, 
hanem a nyelv maga erogén: pontosabban történik vele (és benne) valami, egy 
aktus, amely azonban, közvetlensége okán, minden róla való beszédet csak kíviil-
rekedővé, mesterkéltté, nevetségessé tehet. Sade történetei nem pusztán leírásai 
a perverzió számtalan variációjának, történetei nem pusztán erotikától avagy 
pornótól fűtöttek, hiszen a határok áthágásának újabb és újabb s egy fokkal min-
dig radikálisabb és rettenetesebb elbeszélésével a nyelvet magát is határaihoz jut-
tatják el: ahhoz a határvonalhoz, amelytől kezdve az ismétlésben egyszerűen le-
hetetlenné válik a történetek újraszerveződése. (S amelyet nem annyira áthágni 
- a beszéd áthágása a csendet jelentené - mint meghágni lehetne inkább.) "Ialán 
mert a megértés, az újra-mondás, a patakzó beszéd monotóniája ez esetben, ami-
kor a szexuális megszentségtelenítések és megcsonkítások fájdalmát hivatott 
mind tovább mélyíteni, valóságos testi kínt kínálhatna csak: a fájdalom ismétlődé-
sét és a fájdalomban a halál félelmét. A jelek éppen ezért immár nem törhetnek 
értelemre; az olvasó (avagy az újra-el-beszélő) e konvencionális jeleket próbálja 
inkább fel(meg)szabadítani egyértelmű és mégis olyannyira zavarba ejtő jelenté-
seiktől, de legalábbis próbálja áthelyezni azokat egy „másik térbe": talán a kö-
zöny, talán az unalom terébe, vagy éppen az értekezés műfajának megszelídítő, 
argumentativ otthonába. 

A beszélt nyelv átlendül valamiféle határon. Átszakít egy vékony hártyát: rési 
nyit. És ekkor bepillanthatunk abba a sötétlő (vonzó és szédítő) lyukba, amely a 
beszédnek egy teljesen új aspektusát mutatja meg: halálának lehetőségét. A be-
széd halála nem a beszéd végével azonos. A beszéd halála nem hallgatást jelent, 
nem kimondhatatlanságot, s nem is az értelemnek való ellenállást. A gyönyörhöz 
hasonlatos inkább, a felfokozott önkívületi állapot kíméletlen racionalitásához, 
amely aligha feleltethető meg a nyelvi szerkezetek retorikai alakzatokkal és bővít-
ményekkel való illuzórikus telítettségének, hiszen a gyönyör sade-i nyelvezete ép-
penséggel az egységek szikár kombinatorikájára épül. Nem a burjánzásra, ha-
nem a folytonosságra. Semmi nem ér véget, nem lépjük át a határvonalat, nem 
veszi kezdetét egy másik vagy egy kívülről áradó beszéd. E metaforikus halálnem 
nem a jelek felszámolódását fejezi ki, sokkal inkább a cezúrát gyakorló, a rend-
szerszerűséget garantáló transzcendentális szubjektum haláltusáját vezeti be. Egy 
olyan haláltusát, amelyben a szubjektum ugyanakkor stabil marad, kiakolbólítha-
tatlan helyéről. A nyelv nem válik azzá a foucault-i „mezítelen tapasztalattá", 
amely a beszélő alany halálát jelenti be. A beszélő alany nem porlad szét a beszéd 
végtelen univerzumában, esetleg csak bomlásnak indul, önmaga felé hajolván: a 
fizikai matéria, a mezítelenség, a test akciói és passiói felé.2 Sade-nál a beszélő 
alany a diskurzus fejedelme marad, aki a megnevezendő dolog és az azt kifejez-

- Deleuze Artaudra utal, amikor a skizofrénia nyelvét elemezve beszél - hasonló értelemben - a fel-
szín szétmncsolódásáról: „Minden szó fizikai matériává alakul és azonnali hatást gyakorol a testre." 
Gilles Di L ta ZE: A skizofrén és a nyelv. Hónossv Annamária fordítása. Helikon 1995/1-2. 80-93. 
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ni hivatott nyelvi prepozíció közötti határvonal szétrobbantására tör: hogy a be-
széd ne csupán a megnevezendő dolog felszínét érintse, az anyagtalan okozato-
kat, a tiszta történést és a történések kombinációit; hanem a testek (a beszélő tes-
tek) örvénylő mélységeit is - a réseket, a vegyülékeket, a nedveket, az ürüléket... 
A beszédnek olyan szakadéka tűnik elő, amely az organizmus élő anyagát szólít-
ja meg, közvetlenül, előidézve bőrünk borzongását, a vér gyors áramát, az izom-
rostok bonyolult remegéseit, a belek vonaglását. És a jelölő gyakorlat ekkor egy-
szerűen nem hozhatja létre ama mindig biztosan működő logikai-nyelvi szintézist 
- Sade nyelve immár nem a társadalmi gyakorlatok törvényeit reprezentálja. 
Nem mintha ez a nyelv a logikai-szimbolikus folyamatok kisiklatásán fáradozna, 
hiszen alig-alig rendelkezik az ehhez szükséges retorikai erőforrásokkal. Sőt. 
A Szodoma százhúsz napjának nyelvezete éppenhogy rombolni kívánja a nyelvi 
transzcendenciát (a bizonytalanságot, a misztikus hiányérzésből fakadó megne-
vezhetetlenséget, elmosódottságot stb.) kifejezni hivatott irodalmiasságot. Sade 
pornografikus durvasággal felesel az illuzórikus nyelv esztétikai túlkapásaira, „ki-
játszva minden interpretációt, sőt minden szimbolizmust is".:i 

Sade regényeiben a kéj, a mámor leírható és összegezhető: mérhetőek a test-
részek térbeli kiterjedésének adatai és megszámlálhatóak a kielégüléshez vezető, 
egymásra halmozódó perverziók. Mert a sade-i racionalitás diskurzusát sokkal in-
kább a térbeli elrendeződések és a testek akciói szervezik, mintsem a szereplők 
argumentativ megnyilatkozásai. Gondoljuk meg: a „néma áldozatok" (ahogyan 
Barthes nevezi őket), nem pusztán „elszenvedik" a libertinus hősök agresszióit, 
talán nem is szenvednek azoktól, hiszen nem erőszak áldozatai (nem küzdenek 
és nem ellenkeznek - az egyetlen Justine kivételével), hanem a szadizmus gépe-
zetének részei, s ily módon a szadizmus diskurzusának elbeszélői: testük gyötré-
sével-alakulásával a test, történetét beszélik. A libertinus nagyurak ellenmorálja mit 
sem érne az elkövetett aktusok nélkül, a testek vallatóra fogása, megvilágítása és 
feltárása nélkül. A bűn affirmációja mint elmélet valójában éppen annyira meg-
alapozhatatlan, akár Justine nevetséges erénye avagy a keresztény morál. Isten 
meghalt, de hogyan is tehetnénk a helyére egy olyan relatív fogalmat, amilyen 
a Természet? Mert ezt a szubsztanciát vagy egy másik, mégpedig, mondjuk, a 
Rossz, a Bűn istenségeként tételezzük - ez esetben a hit tárgya változik csak, meg-
marad azonban a transzcendentális attitűd. Ráadásul ezt a gonosz istent így örö-
kös dialektikába kényszerítjük, ahol is a Jóból kell elnyernie mindenkori ellen-
identifikációját. Vagy pedig az emberi belátást tesszük meg minden dolgok 
mértékéül, nem a Jót, hanem a helyeset, mindenkinek önnön (nagy) természetét, 
mely benne lakozik, ám egy ilyesfajta pluralizmus az egyéni szabadságjogok gya-
korlásának állandó összeütközéséhez vezetne, szüntelen harchoz, s nem jöhetne 
létre semmiféle társadalmiság. Márpedig a sade-i, zárt társadalom játékszabályai 

1 Roland BARTHES: „Sade II." ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor fordítása. In U 6 : Sade, Fourier, Loyola. Osiris, 
Bp. 2001. 
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megrendíthetetlenek. Sade szereplői nem egy egységes elmélet szócsövei, viszont 
megegyeznek abban, hogy identitásukat a szenvedélyben keresik. A szexuális gerje-
delmet inspirálhatja a bűn elkövetése, a kihágás kéjes gondolata - ez jellemző az 
érzéketlen lelkű, libertinus „filozófusokra"; de legalább annyira a szenvedés is, a 
megszégyeníttetés - a sade-i társadalom másik, meghatározó csoportjának tagjai 
a testükön elszabaduló és tomboló szenvedélyek tanúsításával válnak a diskurzus 
meghatározó elemeivé. „Az állati szintre süllyesztett, elgépiesített rabszolgatestek"4 

tehát nem alárendeltjei a libertinus kényurak ideológiájának, hiszen e kényurak 
ugyanannyira leigázottak saját szenvedélyeik, az erotika révén, csak éppen ebben 
a struktúrában (ebben a társadalomban) az ő feladatuk a filozófiai interpretáció. 
Ráadásul mindig változó, színjátszó érveik is pusztán csak felajzó szerekül szol-
gálnak, a gyönyör fokozásának verbális eszközeként, ahogyan a mesemondó nők 
történetei is pontosan erre valók.5 Nem beszélhetünk tehát hóhér és áldozat dia-
lektikájáról. A gyönyör diskurzusa nem enged megosztásokat. A gyönyör alanya 
(beszélő szubjektuma?) a test lesz, az érzékszervek; nem pedig valamiféle vérte-
len és manipulálható elmélet, amely mindig átírható, ki- és megfordítható, amely 
sohasem önmaga alapjához közelítő észelvűség, csupán „fecsegés keltette látszat-
világosság".1' A dialektikától megfosztott nyelv nem ellentételező határvonalhoz 
érkezik, hanem önnön szakadékába zuhan, lehetőségének alapjaihoz. Lehetősé-
géhez és lehetetlenségéhez is egyúttal. 

A Szodoma elsősorban nem argumentatív-provokatív állításaival tagadja a transz-
cendenciát, hanem nyelvezetével és szerkezeti felépítésével. Ahogyan a hasonla-
tokkal megfestett, idealizált nő-alakok vérző és vonagló hússá alakulnak (a gyö-
nyörű - érzékeny lelkeket rejtő - női testekből szellem nélküli, puszta matéria 
lesz), úgy változik nemcsak a regény egyre vulgárisabb és szentségtelenebb szó-
kincse, de a regény felépítése is: minden cicomát levetkőzve egyre szikárabb fel-
sorolássá duzzad, az emberi testlel és persze az emberi szellemmel történő ke-
gyetlenségek egyre elviselhetetlenebb lajstromává, hogy végül ott szakadjon meg 
a sor, ahonnan már nincs, ahonnan már elképzelhetetlen bármiféle folytatás, 
ahol a halál szenvedélyként tűnik elő: az ember, a humanisztikus és erkölcsös lény 
halálaként és egyúttal az emberből lemeztelenített, kimetszett idegkötegek, 
izomrostok és hús szenvedélyeként. Mindaz, ami a sade-i testtel (a bőrszövetek-
kel, a résekkel, a létfenntartó szervekkel) történhet, összehasonlíthatatlanul ele-
venebbnek és valóságosabbnak tűnik annál az árnyékvilágnál, amit a nyelv szimu-
lálni képes. A szimbolikus jelölési folyamatokat szétrobbantja az. élő organizmus 

1 Michel D E L D N : A sade-i test. SZABÓ László fordítása. Vulgo 1 9 9 9 / 1 . 1 5 6 . 
5 Ismerősek az effajta felkiáltások, amelyek Mme Duclos elbeszéléseit, vagy akár egy-egy filozófiai 

vita hevületét gyakran megtörik, mint például ez itt: „Úgy áll a faszom, mint egy szamárnak." 
Marquis de SÄHE: Szodoma százhúsz napja. VARGYAS Zoltán fordítása. Athenaeum 2 0 0 0 , Bp., 2 0 0 1 . 2 3 6 . 

B „Mi lesz belőlünk, ha egyszer, kigyógyulva a mérgek okozta kábulatból, rádöbbennünk arra, hogy 
kik vagyunk? Hogy elvesztünk a fecsegők éjszakájában, ahol legfeljebb gyűlölhetjük a fecsegés keltet-
te látszat-világosságot" - idézi Bataillc-tól Foucault. Michel Роислегг: „Előszó a határsértéshez." 
SI 'TYÁK Tibor fordítása. In uő.: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen. 1 9 9 9 . 7 9 . 
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rendszerbe nem foglalható működése, a társadalmi gyakorlatok így tilalmat ren-
delnek el a test felett. Át/meghágni a tiltást: átszakítani a nyelv szűzhártyáját. 
Nem a tiltás meghaladását vagy felszámolását jelenti ez, hanem a tiltás mélyébe való 
bekerülést, a tiltás értelmének megragadását. A nyelv alapvető tiltását érteni, azt, 
ami már nem nyelv, a nyelvben legbelül lenni - oly abszurd ez, mintha azt mon-
danánk: nyelvvel baszni és nyelvbe baszni. Ami annyit tesz, mint megtapasztalni, mér-
hetővé és leírhatóvá tenni, amit a nyelv lehetetlenként (elfojtásként, tabuként, 
abszurditásként, érvelhetetlenségként) hordoz magában. Meghágni a tiltást: a 
perverzió felszabadult, durva, erotikus nyelvét jelenti. 

„Éjszaka a herceg meg Curval Desgranges kíséretében leviszi Augusztinát a 
pincébe. A segge még épen maradt, megkorbácsolják, majd mindketten seggbe 
basszak, anélkül hogy elélveznének; aztán a herceg ötvennyolc sebet ejt a lene-
kén, s mindegyikbe forró olajat folyat. Forró vasat nyom a picsájába meg a seg-
gébe, majd azon sebesen macskacápából készült óvszerrel bassza meg, amivel 
még jobban felszaggatja az összeégett húst. Ezután kiszabadítják és több helyen 
elfűrészelik a csontjait, majd kereszt alakban négy helyen kiszedik az idegeit, a 
végüket egy csévére kötözik, ami megnyújtja az érzékeny részeket és hallatlan fáj-
dalmat okoz. [...] Ezután lyukat fúrnak a torkába, s azon keresztül bújtatják ki a 
nyelvét; lassú tűzön pirítják meg a megmaradó mellét, majd egy szikével megtol-
dott kampót tolnak a picsájába, s áttörik vele a végbél és a vagina közti válaszfa-
lat, majd ugyanazon a nyíláson át felhasítják vele a gyomorzacskót. [...] Amikor 
ekképpen leesett, még lélegzett, s a herceg ebben az állapotában baszta picsába, 
s ettől csak még jobban bedühödött. Kinyitották, bent a hasában égették össze a 
beleit, majd egy szikével megtoldott kampót nyomtak belé, amivel több helyen is 
megszurkálták a szívét. Ekkor lehelte ki a lelkét. így hunyt el tizenöt éves és nyolc 
hónapos korában az egyik legmennyeibb teremtés, mit csak valaha is alkotott a 
természet stb. (Méltatás.j"7 - A perverzió nyelve nem viseli el az oppozicionálás 
álszent játékát. Mint az idézett szövegben is láthatjuk, történik ugyan provokatív 
utalás a „fecsegés" nyelvének alapvető működési sémájára, amely a rettenetet 
mindig az idealisztikus avagy eufémisztikus meghatározás („legmennyeibb te-
remtés") ellenpontjaként teszi érzékelhetővé, kijelölve egyúttal a határt is, amed-
dig a leírás elmerészkedhet. Ez az utalás azonban végtelenül ironikus: a kurzivá-
lással, a zárójelezéssel és a felsorolásjelleg higgadt és gyors berekesztésével 
rögtön halva születetté válik. Augusztina valahai létezése nem az ember „meny-
nyei", transzcendentális mivoltát igazolja, dehogy. Augusztina létezése és halála 
azt igazolja, hogy az ember mindenekelőtt hús, és mint ilyen: erotikus tartalmat 
hordoz. Hogy az ember nyelv általi transzcendentalitását megelőzi képessége az 
erotikára: kiszolgáltatottsága az érintésnek, a fizikai fájdalomnak, a gyönyörnek. 
Hogy a test nem tagolható külön részekre és darabokra, a sajátlagos funkcióknak 
megfeleltethetően, mert a Lest minden darabja részese annak az egzisztenciális és 

7 SADE: i. m . 3 0 7 . 
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eredendő tapasztalatnak, amely őt/azt a világhoz köti. Mert a fájdalomteljes gyö-
nyör nem lokális természetű. Bár a fájdalom helyét képesek vagyunk meghatá-
rozni, analizálni, ám az analízis csak a hatástalanítást szolgálja, működésbe lép-
tetve a tiltást, amely nem engedi az uralom átvételét, nem engedi a fájdalom 
kiteljesedését. Hiszen a fájdalom (mint az erotika egyik lehetősége) közvetlen és 
eredendő viszonyulás, vagy ha tetszik: léttapasztalat - éppen ezért válhat gyönyörré. 
Fájnak az egyes testrészek, lokalizálhatóan (a segg, a sebek, a picsa, az összeégett 
hús, fáj a csont, az idegek, a kilógatott nyelv, az átfúrt torok, a mell, a végbél, a 
gyomorzacskó stb.) és fájnak már egymástól elválaszthatatlanul - ám a haláltusa 
önkívületi állapotában és a fájdalom felfokozott delíriumában még mindig őrjítő 
vagy talán őrjítőbb és önelveszejtóbb lehet az élvezet (a „baszás" -.sic!).8 

A hús erotikus tartalmat hordoz, ám a hús nem látható. A hús olyan alapvető 
szubsztancia, amely nem tud látvánnyá válni. A test egészéről képet alkothatunk, 
a nyelv lehetővé teszi az alak megnevezését („Feste eleganciája azonban mit sem 
vett el iideségéből: húsos volt és párnás, s a liliomfehér bőr alatt felsejlő felséges 
bájak láttán méltán gondolhatta az ember, hogy maga Ámor mintázta meg 
alakját"9). A nyelvi szerkezet felkínálkozik a test tagolására: bővítmények, aláren-
delt mondatrészek, determinánsok segítik a strukturálást („Kerek telt keble oly 
fehér volt és oly szilárd, mint az alabástrom; különlegesen széles ívű csípője gyö-
nyörű vonalban vezetett egy oly precizitással és műgonddal mintázott fenékhez, 
aminőt régóta nem produkált már a természet. A lehető legpontosabb kört for-
mázott, nem volt túl kövér, de feszes, fehér, párnás, s egy végtelenül tiszta, ara-
nyos, finom, pici lyuk sejlett fel, ha megnyílt"10). A test kisebb egységek kombi-
nációjává hullhat, ám az ezek között mutatkozó időleges hézagot is betömködik 
az irodalmi nyelv utópisztikus, retorikai alakzatai, hogy egésszé telítsék. Ezek a 
kombinatorikus alakzatok (hasonlatok, metaforák, metonímiák stb.) nem arra 
szolgálnak, hogy át(be)törjék a határvonalat, s aztán mélyre hatoljanak: közvetí-
tettek és elvontak, nem magához a megnevezendő dologhoz vagy tárgyhoz tar-
toznak, kívülről érkeznek, egy másik toposzhoz utalva, eltérítenek, elforognak 
- feloldva és megszüntetve a lokalitást.11 A megnevezett, leválasztott entitások a 
felszín részei maradnak így, mentesen a testek örvénylő mélységétől. A felszín 
egységbe fogható, átölelhető. A test alakot ölthet. De abban a pillanatban előáll 
a nyelv krízise, amint bomlásnak indul ez az alak, amint előtűnik a homogén fe-
lület alól egyetlen kis hiba, egy seb, egy beteg vagy akár megcsonkított, vérző 

s Sade-ot ez nem izgatja: б nem ír a fajdalomról, mint ahogy az elélvezés, a kéj pillanatait sem 
nyújtja meg retorikus körülírásokkal. Egy-egy erotikus agresszió hatása csak viszonylatokkal fejezhe-
tő ki. interpretáció kérdése elsősorban, s mint ilyennek, nincs köze a nyelv „meghághatóságának" 
ama paradigmájához, amely a sade-i diskurzust működteti. 

!> SADE: i. m . 1 8 . 

I» Uo. 
11 Lásd ehhez Derrida metafora-elméletét: Jacques DERRIDA: „ A fehér mitológia." BOROS János, ( )RBÁN 

Jolán, CSORDÁS Gábor fordítása. In TMQMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV. Jelenkor, Pécs, 
1997. 65-68. 
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testrész. A totalitásra törekvő nyelv ekkor az orvostudományhoz hasonlatosan 
szeparatív eszközökhöz nyúl: lokalizál és elkülöníti a helyet, bekötözi, elfedi, ha-
tálytalanítja. Tilalmat ír elő.12 Vag)' éppen végzetesen szétdarabolja: értelmesen ta-
golhatóvá teszi; akár a sebész, aki azonban, kimetszve a kísérlet tárgyát képező 
testrészt („Rodin közösülés közben kimetszi, kiszakítja, leválasztja, és szaktársa 
szeme előtt egy tányérra helyezi a méhet, a szűzhártyát és mind a többit"13), a tes-
tet egyúttal meg is fosztja organikus egységétől, a tudomány tárgyává avatja, a 
megismerés hideg tekintetének vetve alá. 

A erotika lényegéhez hozzátartozik ugyan eme elfajzott kíváncsiság, ám nem a 
leírás rendszerszerűsége foglalkoztatja, hanem a feltárás pillanatának intenzitá-
sa. S a kéj avagy a gyönyör kérlelhetetlen racionalitása talán éppen a megisme-
résnek eme szenvedélyességéből és transzgressziójából fakad - mert sohasem tud 
kielégülni és véget vetni a leltárnak. A testet újra és újra meg kell nyitni, a rése-
ket és a húst újra és újra meg kell pillantani, érinteni, belenyúlni. Es aztán bevarr-
ni a rést! - A sade-i perverziónak talán ez a legnagyobb kihívása: hog)1 a rést, 
amely eg)' szexuális széttárás avagy egy agresszív megnyitás eredményeként meg-
mutatkozni engedte a húst, mint az ember erotikus lényegét, aztán mégis bevarr-
ja, eltűntesse, öltések nyomává, varrosodó heggé transzformálja - a lét feltárulá-
sának „emlékművévé". A bevarrás nyoma14 utalás csupán a szétforgácsolt testre, a 
sima és totális felület szétzúzására; de megkímél a hús megtapasztalásának eroti-
kus rettenetétől. Talán a perverzió nyelvének paradoxitása fejeződik ki a bevar-
rás gesztusában? Hogy az a paradigmatikus nyelv, amely képes beszélő szubjek-
tumát transzcendentalitásától megfosztani és visszahelyezni őt/azt a fizikai matéria 
argumantálhatatlan világába - nem beszélhető? Hogy a beszélő alanyt a mélyből, 
a névtelenségből rögtön vissza is kell rántani, vissza a felszínre, elzárva mögötte az 
űrt? Meglehet, az erotikus tapasztalat teljességgel összemérhetetlen a nyelviség (a 
társadalmiság) alapvető természetével, a beszédben így aztán sohasem alapozha-
tó meg. Az erotika diskurzusának talán e nyelvi paradoxonra kell felépülnie. 

Ha azonban elfogadjuk az erotika inkongruens mivoltát, tulajdoníthatunk-e 
még bármilyen értelmet is az ember kifejezésnek? Vagy az emberi testnek f A leírás 
tárgyává tehető-e egy olyan szubsztancia, amely miközben egy paradox, a transz-
cendentalitást romboló, erotikus diskurzusban nyilvánítja meg magát, egyúttal a 
feldarabolhatatlan, nyelvileg tagolhatatlanná sűrűsödő matéria megnevezhetet-
lenségét is állítja? 

12 Lacan pszichoanalitikus rendszerében a szimptómának nevezett Dologgal lehetne ezt a krízist 
párhuzamba állítani. Lásd ebhez: Slavoj ZIZEK: A szimptomálól a sinthome-ig. SZABARI Antónia fordítása. 
Helikon 1995/1-2. 94-114. 

1:1 Az új Justine-bőt idézi Michel DELON: i. m. 153. 
14 Mert a bevarrás igenis nyomot hagy - nem értek egyet Barthes-tal, aki ezt a sade-i műveletet egy 

bevarrás nélküli világ újraalkotásaként interpretálja, egyfajta fordított kasztrációként: a nemiségen kí-
vüliség bugyraiba való visszafejlesztésként. Lásd erről Roland BARTIIES: Sndc, Fourier... 190. 
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Sade hősei a testek. A Szodoma százhúsz napja mint a filozófia kriptája, úgy rej-
ti a hullákat. Az erotikának kitett test valójában halálra ítélt: gyilkos minden felé 
tett mozdulat és minden érintés - hiszen az erotika a létet magát kockáztatja. Az 
erotika nem egyszerűen a másik keresése, aki vagy ami hiányzik, aki vagy ami 
nincs; az erotika kockázat: annak megtalálása és felfedése, ami van és megragad-
ható, ám pusztulásnak kitett. Az organikus testet Sade láthatóvá teszi, de csak 
mint végtelen számú rések, behatolások helyeinek lehetőségét. Mint felületet, 
amely a bevarrások nyomán totalizálódott és lett összefüggővé. Mint bőrt. Amely 
érinthető és simítható, bár korántsem bársonyos, hegek csúfítják. Sade az orga-
nikus testre mutat, s egy megdermedt hullát bámulunk. 

Csoda-e, ha a Szodoma százhúsz napjának olvasója elborzad a mészárlások nyo-
mán, ha a kétségbeesés keríti hatalmába? Mert hogyan is juthat el a megismerés, 
a test felfedezése oly messzire, hogy megismerő aktusával egyúttal el is pusztítja 
a megismerés tárgyát? Miféle gátat kell szétrobbantania („a végbél és a vagina 
közt"?), hogy az ember olyasféle létezővé degradálódjon a teremtmények sorá-
ban, amely immár semmiféle kitüntetettséget nem élvez, amely nem kötelez a 
„Ne ölj!" keresztény parancsolatára? 

A társadalmi normák a fenti imperatívuszban húzzák meg a másik emberhez 
fűződő viszony végső határait. Tulajdonképpen az ember kulturális fejlődésének 
dogmája fejeződik ki ebben a törvényben, amely, mint Freud felhívta rá a figyel-
met egyik tanulmányában, az ember egyik veleszületett hajlamának, nevezetesen 
az agresszió ösztönének a legradikálisabb megfékezésére szolgál. A kultúra a vele 
szembehelyezkedő agressziót az agresszió introjiciálódása, vagyis bensőségessé 
válása révén teszi ártalmatlanná: a külső tekintélytől való félelem, illetve a lelki-
ismereti, azaz a belső tekintélytől való félelem révén.15 Az előbbi a szégyen általi 
szabályozást rajzolja elénk. A szégyenben sokkal kevésbé érhető tetten ama morális 
attitűd, mely a bűnnel és a bűntudattal rokoníthatná, ez inkább a lelkiismeret sa-
játja. A szégyen elsősorban az én és a másik létezésére vonatkozó egzisztenciális 
tapasztalatot fejezi ki; a gyakorlati életben megvalósuló olyan gátlásokat, amelyek 
az emberek között szövődő kapcsolatok játékterét rögzítik ösztönszerű és természe-
tesnek tekintett affektusok korlátaival.16 Egyetlen érintés bőrpírt hívhat elő, a te-
kintetek véletlenszerű találkozása elvétett szavakat, a váratlan mezítelenség pedig 
kommunikációs zavart teremthet. A szégyen tulajdonképpen az a személyes bot-
ránykő, amely akár csak egyetlen apró, de uralhatatlan reakcióval, önnön hatá-
rainkra figyelmeztet. Ha valaki - Sartre klasszikus példáját felidézve - megles a 
kulcslyukon át, s én később erről bizonyságot szerzek, akkor ügy érezhetem, hogy 

••"' LÁSD erről: Sigmund F R E U D : „ROSSZ közérzet A kultúrában." LINCZÉNYI Adorján fordítása. In nő: Esszék 
Gondolat, Bp., 1982.327-406. 

1(1 „Darwin - írja Heller a szégyenről szóló tanulmányában aki alaposan tanulmányozta az aflek-
tusokat, arra a következtetésre jutott, hogy azok olyan ösztönmáradványok, amelyeket az ösztönsza-
bályozás elhalványulása és annak kulturális szabályozással való helyettesítése hozott létre." HEELER 

Agnes: A szégyen hatalma. Gond 10. 162. 
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lelepleződtem és szégyen tölt el. Rádöbbenek, hogy nem tehetek meg akármit, 
mert a másik lát engem és felügyel: „A tekintetben ennélfogva az én lehetőségeim 
halála a más szabadságát érzékelteti velem."17 Kétségtelen, hogy a szégyenben a 
másik hatalmának elismerése fejeződik ki, s ezzel együtt talán gyilkos vágyam is, 
hogy elpusztítsam őt. Csakhogy a szégyen nem rendelkezik a világosság szerke-
zetével, és szubjektuma mintha rajtam kívül, mintha fölöttem állna,18 hiszen éppen 
az ébreszti fel vágyamat, ahhoz vonzódom, menthetetlenül, aki (ami) szégyene-
met inspirálja. A szégyen érzése nem pusztán létezésem evidenciájára világít rá, 
hanem tartalmaz egy olyan alig észrevehető elhajlást, olyan robbanás és romok 
nélküli határsértést is, amellyel a tiltott, a szabadságomat veszélybe sodró másik 
közelébe férkőzöm. Váratlan érintésétől vagy megcsapó leheletének szokatlan 
melegétől zavart leszek, izgatott, felajzott talán - erotikusán megérintett avagy erotiká-
nak (és pusztulásnak) kitett. A másik létezésének evidenciája erotikus mozzanatként 
tör rám, magával ragadón és szentségtörőn. Az erotika ily módon szégyenemből 
táplálkozik, a szégyenemben megfogalmazódó tiltásból, annak tudomásulvételé-
ből, hogy a köztem és a másik ember között húzódó határvonalra tévedtem. 

Sade kéjurainak kevés lenne persze egyetlen sejtelmeket ébresztő pillantás, 
egy szoknya óvatos fellebbentése vagy egy finom mozdulat, mellyel a hamvas bőrt 
érinthetnék, ahhoz, hogy szégyenüknek erotikus tartalma felébressze gerjedel-
müket. Sade kéjurai sokkal messzebbre merészkednek. Számukra nem a lemezte-
lenítésjelenti a test felfedezését- a mezítelenség szégyentelenségük pillére; mint 
ahogy nem is a szexuális aktustól várják a kielégülést. Akár a disznók, saját för-
telmükbé fekszenek. Basznak, szodomizálnak és gyilkolnak - megkérdőjelezve 
minden fennálló erkölcsi normát. „A mocsokban való fetrengés jól ismert élvezet 
bizonyos lelkek számára; az ember szereti, ha annak mondják, amilyen szeretne 
lenni, s lehetetlen tudni, hogy e tekintetben meddig képes elmenni akkor, ha 
már semmit se szégyell"19 - állítja Durcet, de vajon miféle szégyentelenségről be-
szél? Semmit sem szégyellni: ezzel vajon a szégyennel szentben meghatározott 
oppózícióra utal, a szégyen megfordítására, amikor az ember nem a társadalmi 
normák avagy a mások tekintete által meghatározott tekintélyben involválódik, 
hanem éppenséggel a mások tekintete ellenére, egy alapvetően morális szem-
pontok szerint meghatározott értékskála negatív oldalán? Vagy talán a szégyen-
telenség (újfent) transzgresszióként mutatkozik: a szégyenben elmerülő szubjek-
tum alászállásaként? Amely alászállással persze nem rombolódik le a szégyen 
által emelt erényöv (ahogyan Justine megrendíthetetlen hitét is csak magának a 

" Jean Paul SARTRE: Ul és semmi. TORIJAI Zádor fordítása. In TORIJAI Zádor: Egzisztencia és valóséig. 
Függelék. Akadémiai, lip., 1967. 258. 

18 Lévinas filozófiájában a szégyen szintén kitüntetett szerepet kap. Ám Sartre-ral ellentétben 6 nem 
a másnak, mint szabadságom legfőbb korlátjának az elpusztítására törő vágyat hangsúlyozza, hanem 
éppen a Másik hatalmának ontológiai elsőbbségét, amely (aki) éppen a morális tudat kezdetét jelent-
heti. Lévinas tehát így fogalmazna: a szégyen szubjektuma fölöttem áll. Vö. Emmanuel LÉVINAS: 'tel-
jesség és végtelen. TARNAY László fordítása. Jelenkor, Pécs. 1 9 9 9 . 6 2 - 6 5 . 

i« SADE:. i . m . 1 9 9 . 
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Természetnek a fénylő csapása sújthatta porig - ekképpen nevetségessé téve és 
meggyalázva). A szégyen a másik ember kimeríthetetlen megtapasztalásává válik 
és a másik ember tekintete előtti lealacsonyodás kéjes élvezetévé („Mindenki is-
meri ... márki esetét: amikor megtudta, hogy jelképes máglyahalálra ítélték, elő-
kapta a faszát és így kiáltott: A kurva istenit! végre odajutottam, ahova akartam, 
szégyen és gyalázat borít; hagyjatok, hagyjatok, ettől mindjárt elsülök!"20). Curval 
főbíró, a Szodoma fő ideológusa cinikusan arról beszél, hogy a lealacsonyodás oka 
a szívben keresendő: ..Ha egyszer lezüllik az ember, ha a kicsapongás által aljaso-
dik le, akkor a lelke is olyan bűnös alakzatfélét vesz fel, amelyet már semmi sem 
törölhet ki belőle. Minden más esetben a szégyen szolgálna ellensúlyként a szel-
leme által sugallt bűnökkel szemben; de nála ez nem működik; ez volt az első ér-
zés, amit kioltott magában, az első érzés, amit messzire száműzött magától; s ha 
már abba az állapotba jutott, hogy már semmit se szégyell, onnan csak egy lépés 
választja el attól, hogy szeresse is azt, ami szégyellni való. Ami addig kellemetlen 
érzést okozott neki, az. az ő megfelelően előkészített lelkivilágában kéjjé alakul, s 
minél jobban emlékezteti az a dolog új állapotára, annál kéjesebb lesz."21 

A szégyentelenség nem az erkölcs tagadása. A sade-i szégyentelenség a szé-
gyen kimeríthetetlen és mély érzésének elfogadása: beismerése és tanúsítása a 
másikhoz, a másokhoz fűződő, erotikusán megalapozott, fojtogató köteléknek; 
vállalása a pusztulás lehetőségének; a „van" állítása, az imperatívuszok ellenére. 

2" I. m. 199-200. 
21 I. m. 200. 
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KOMBINATORIKA ÉS METAMORFÓZIS 

-Vallomás és erotikus diszkurzív tér Marquis de SadeJustine-j éhen 
és Friedrich Schlegel Lucindajában -

„nem nézni semmire, és éhezni..." 
(Sade) 

„minden eszme kitárja ölét" 
(F. Sehlegel) 

('Transzgresszió) Amikor a Lucinda egy tobzódóan allegorikus helyén Elmééi a 
következő szavakat intézi Juliuszhoz, a regény főhőséhez: „»most nemsokára ön-
nön bensődbe tekinthetsz. En egyébként igaz személy vagyok, s a valódi elmeél; 
esküszöm erre így, ahogy itt állok magamban, nem nyújtom karomat a végtelen-
be«", s mindeme szavakkal együtt maga is eltűnik, ám ugyané pillanatban meg-
jelenik Juliusz bensőjében, mint arról a főhős csodálattal-csodálkozással elegy 
morfondírozása tanúskodik: „Előttem-kívülem sehol, meglelni véltem őt azonban 
önmagamban; lényem egy darabjaként, tőlem mégis különbözőn, önmagában 
elevenen és önállóan"1 - nos ekkor a regény a platonikus-metafizikus dualizmust, 
a külső-belső oppozícióját, az érzékelhető, érzéki, illetve a minden érzékeken túli 
ellentétét plasztikusan megjeleníti ugyan, egyúttal viszonylagossá is teszi. Ezt pe-
dig a transzgresszióval, a belső és a külső határvonalának átszakításával, helye-
sebben átrajzolásával, az egymásbatűnések játékával éri el. 

Szintén a transzgresszív megjelenítésmódot vehetjük észre a Justine avagy az 
erény meghurcoltatása számos helyén, például amikor a főhősnő az általa megmen-
tett Dalville-Ial a pénzhamisítók zordon vára felé tart, s félelme egyre nő, miköz-
ben „társa" mind hallgatagabb, zordabb lesz. Justine-t először a kietlen, elvadult 
tájék láttán fogja el a nyugtalanság érzése, majd Dalville viselkedése, foghegyről 
odavetett szavai miatt nő benne a zavarérzet, végül pedig a nyilvánvalóvá lett bűn 
és libertinizmus fakasztja ki belőle a kétségbeesett kiáltást: „Ó, uram! [...] Meg-
rémít!"-' Erre reakcióképp Dalville „lecédázza" Justine-t. Ahogy az egyik oldalon 
fokozatosan növekszik a félelem és a kiszolgáltatottság, a másik oldalon úgy nyer 

1 Friedrich SCHLEGEL: „Lucinda." (TANDORI Dezső fordítása.) In A . W . és F. SCHLEGEL: Válogatott eszté-
tikai írások. (Szerk.: ZOLTAI Dénes.) Gondolat, Bp., 1980. 399. 

SADE márki: Justine avagy az erény meghurcoltatása. (VARGYAS Zoltán fordítása.) Európa, Bp., 1 9 8 9 . 1 6 7 . 
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teret a gonosz, a bűn. A határáthágó mozzanatot Sade-nál ott pillanthatjuk meg, 
ahogy a belső kiszolgáltatottá válik a külsőnek, Justine mindenekfölött megőrzött 
(megőrizni kívánt) tisztasága Dalville nyers, gonosz cinizmusának. Itt egy elképesz-
tően torz szimmetriára bukkanhatunk, ami persze már aszimmetria, egy egyen-
súlyra, amelynek mindig, minden szituációban más a neve (viszont van egy több-
nyire megőrződő jellegzetessége, az áldozatiság:i), egy egyensúlyra, amelyet egy 
tor/, erőviszony tart fenn: a belső, a tisztaság feláldoztatik ugyan a külső, az érzéki 
által, viszont ez utóbbinak mintegy a lehetőségfeltételeként jelenik meg az előbbi. 
Bár a sade-i transzgresszivitás némiképp rafináltabb a Schlegel szövegében rneg-
tapasztaltnál - a Justine-beri az áldozat egyszerre szenved és élvez, Schlegelnél 
ezen két, ugyanabban a pillanatban lendülő ellentétes eredő, irány az arabeszk 
erotikus-esztétikai gomolygásában feloldódik - , benne ugyanúgy felfüggesztődik 
a metafizikai dualitás, és a két pólusosnál egy sokkal érdekesebb játéktér (áldoza-
ti tér) épül vagy bontakozik ki. Mindazonáltal a két regényben egyként, bár egy-
mástól eltérőként megtapasztalt határáthágó, -tagadó, -megsemmisítő jelleg 
egyúttal kétféle megjelenítési erőre, vágyra és szándékra utal: míg Sade-nál a 
szimmetrikus elrendezésen, az egyensúlyok megtalálásán alapuló „tagolt és kom-
binált erotikái alakzatok szövedékéről"4 beszélhetünk, addig Schlegelnél az egy-
másba-oldódások és elegyedések allegorikus és metaforikus mozgásai által érvé-
nyesülő formarendről (vagy inkább -rendetlenségről) van szó. Kombinatorika és 
metamorfózis - egymástól voltaképp nem is annyira távol. 

Kombinatorika és metamorfózis - két lehetséges reflexióforma a modernitás 
egy meghatározó, ellentmondásos, forrongó időszakában, a felvilágosodás idején 
a görög, pontosabban a platonikus filozófiai kihívásra, a világ episztemikus és 
ontologikus megragadasákor egyfajta dualista, erotikus-idealista, esztétikai-meta-
fizikai megoldási kísérletet favorizáló javaslatra. Persze a helyzet természetesen 
nem ilyen egyszerű. Feltehetően igaza van Barthes-nak, aki szerint „az erotika 
nem is szenvedély, hanem egészen más",5 vagyis a szenvedélyen kívül még valami, 
egyfajta ismeretszerzési lehetőség), együtt pedig már valami egészen más, szen-
vedély, vágy, érzések, érzékiségek, illetve gondolatok, tudásformák, episztemikus 
szellemi alakzatok együttese, még pontosabban ezen összesség megjelenésének-
megjeleníthetőségének megnyilvánulása, egyfajta diskurzus, diszkurzív térség. Az 
erotikában, az erotikus diszkurzív terek kialakulásában megfigyelhetünk tehát a 
duális-metafizikai struktúra, a tökéletes ideákban s azok tökéletlen megvalósulá-
sában, testet öltésében gondolkodó kettősség ellenélten formálódó, ezt a struktú-
rát mintegy megbontó mozgást. A platonista örökség sokkal gazdagabb annál, 
mint hogy csupán a metafizikai lehetőségformákat és azok megvalósítását vagy 

:i Ehhez lásd például Georges BATAILLE: Sade. (KÁLAI Sándor fordítása.) Vulgo 1999/1. 159-171. külö-
nösen 169.; F Ö L D É N Y I F. László: „A halál és a marionett." In uő: A túlsó parton. Jelenkor, Pécs, 1990. 
53-89. különösen: 58-63. 

1 Roland BARTHES: Sade, Fourier, Loyola. ( Á D Á M Péter és ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor fordítása.) Osiris, 
Bp., 2001. 152. 

5 I. m. 203. 
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lerombolását tartalmazó alternatívák tárházaként fogjuk fel: az. erotikus disz-
kurzív terek létrehozására irányuló művészi-teremtőerő is felkínáltatik, ott munkál 
ebben az örökségben. És megítélésem szerint Sade, valamint Schlegel regénymű-
vészete termékenyen élt a hagyomány e gazdag lehetőségével, persze mindkettő 
a maga módján. 

És igaza lehet Michel Foucault-nak is, aki nagy hatású művében, A szexualitás 
történetében megkülönbözteti az ars eroticát a scientia sexualistól. Az előbbit egyfaj-
ta beavatási szertartásként aposztrofálja, a titok belső ápolásaként mutatja be, az 
utóbbit pedig épp a titok megvallásaként, bevallásaként jellemzi, egyfajta kibe-
szélési technikaként. Az ars erotica főként a napkeleti társadalmakra jellemző, 
amely révén e közösségekben „az igazságot magából a gyönyörből, a gyakorlat-
ként felfogott és élményként megélt gyönyörből vezetik le", és a gyönyör mértéke 
a titok, a megszerzett, begyakorolt tudás megőrzésétől függ.6 A scientia sexualis el-
lenben a mi civilizációnkra jellemző, és a szexualitás igazságának megismerésére 
és kifejezésére szolgáló különféle eljárások összességét jelenti, amely lényegében 
véve „olyan hatalom- és tudásformához rendelődik hozzá, amely homlokegyenest 
ellentétes a beavatás művészetével".7 Azaz benne a szexuális gyakorlat és a nyel-
vi transzformáció (kibeszélés, elbeszélhetőség, leírás, leírhatóság, elemzés, ele-
mezhetőség) egyként tetten érhető. Sade és Schlegel regényében is inkább a 
scientia sexualis diskurzusára bukkanhatunk, azaz a szexuális gyakorlat és a nyel-
vi transzformáció egységében bontakozik ki a regényvilág, bár kisebb mértékben 
a gyönyör, az érzékiség motiválta erotikus művészet is jelen van. 

(Exkurzus) Az erotikus diszkurzív terek a két regényben természetesen egymás-
tól eltérő módon épülnek ki. Míg Sade-nál az erotika lehetősége inkább egyfajta 
pornográfia, a nyilvánvaló, leplezetlen kitárulkozás irányában valósul szöveggé 
(bár kétségkívül sokkal visszafogottabban, mint más műveiben), addig Schlegel-
nél egy szentimentális-allegorikus szövegiségről beszélhetünk. Mielőtt azonban 
behatóbb vizsgálódásokkal rukkolnék elő a két regény komparatív megközelítése 
során, egy rövid kontextuális kitérőt tennék. Tudniillik véleményem szerint az, 
hogy regényvilágnyi erotikus diszkurzív terek jöhettek létre a felvilágosodás korá-
ban, mélyen összefügg egy alapvető szemléletbeli változással, melynek most csu-
pán egyetlen aspektusát emelném ki.8 Arról van szó, hogy a klasszikus görög ha-
gyomány 18. századi újrafelfedezésével megjelenő kiemelt fogalmak mellett, 
mint a fenségesség és a szépség, egyszer csak ugyanolyan releváns, a filozófiai és 
irodalmi érzékenységet s tájékozódást egyként árnyaló kategóriaként feltűnik a 

6 Vö. Michel F Q U C A U L T M szexualitás története. ( Á D Á M Péter fordítása.) Atlantisz, Bp., 1 9 9 6 . 6 0 . 
7 I. т . 61. 
8 Erről sokáig - s fő tendenciáiban, vonalaiban mindmostanáig - nem nagyon esett szó a felvilágosodás 

gondolkodását és irodalmát elemző munkákban, eltekintve attól a néhány jelentős és meghatározó kivé-
teltől, akik alternatív módon is képesek a hagyományra reflektálni: például Max HoRKHEtMER-Theodor 
W. A D O R N O : A felvilágosodás dialektikája. (BAYER József és mások fordítása.) Gondolat/Atlantisz, Bp., 
1990. és Michel FOUCAULT: i. m. 
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közönséges és a bizarr. „Ahhoz, hogy a közönségeset [...] azzal az erővel és könnyed-
séggel tudjuk kezelni, amelyből a kellem is származik, semmit sem kell különö-
sebbnek tartanunk, mint magát a közönségeset" - írja Friedrich Schlegel Novalis 
Virágpor című töredékfüzérébe illesztett megjegyzésében.9 Ugyancsak ő mondja 
a bizarr-ról: „a bizarrság lényege pedig mintha épp ez lenne: gondolkodás, költés 
és cselekvés bizonyos, önkényes és különös összefonódásai és összevegyülései". 
S híven önmagához, még ugyanebben a fragmentumban önkényesen és különö-
sen összevonja Goethe egyik műve kapcsán a „megindító, egyszersmind szívet-
tépő, ugyanakkor csábítóan vonzó" mozzanatokat.10 

A fenséges/szép versus közönséges/bizarr egymásra is ható, egymást formáló vi-
szonylataiban a kulcsmomentum az érzéki(ség). E bonyolult viszonyjátékból az egy-
szerűség kedvéért csupán a fenségesre fókuszáljuk érdeklődésünket (érintve termé-
szetesen szükséges mértékben a többi elemet is), két, ez idő tájt (s persze azóta is) 
igen számottevő és tekintélyes szerző szövegeinek tükrében. Ha Immanuel Kant 
Az ítélőerő kritikája című művének A fenséges analitikáját érintő néhány észrevételét, 
illetve Friedrich Schiller A fenségesről szóló tanulmányának néhány prominens gon-
dolalát összevetjük, számomra elsősorban az előbb említett szemléletváltozás kon-
textusában az a legérdekesebb, ahogyan mind Kant, mind Schiller tulajdonképpen 
hezitál az érzéki jelentőségét és szerepét illetően a fenséges tárgyalásakor. Végered-
ményben kudarcot vallanak a tekintetben, bogy az érzékit leválasszák a tökéletesen 
szellemiről a fenségesnek az ember egészét átható-áthangoló, hirtelenszerűen egy 
más hangoltságba-hangulatiságba repítő-átvető érzésében. Azaz Kant megfogal-
mazásában: avégett, hogy az elme vagy kedély (Gemüt)11 érintkezésbe kerüljön a 
fenségessel, el kellene „hagynia az érzékiséget, és magasabb célszerűséget maguk-
ban foglaló eszmékkel" kellene foglalkoznia.12 Schiller pedig azt mondja, hogy a 
fenségesnél „nem hangzik egybe az ész és az érzékiség", így „tehát kivezető utat nyit 
nekünk az érzékek világából".1:5 Persze miközben hezitálnak - jutnak a legzseniáli-
sabb belátásaikra az érzékiség és az érzéken-tűli együtt-munkálásáról, összhatásá-
ról a kedélyben a fenséges vonatkozásában. Ugyanis Kant imént idézett elkülönítő 
megfogalmazásai mellett ilyeneket is olvashatunk: „Afenséges pusztán azon reláció-
ban áll, amelyben a természeti megjelenítésben lévő érzéki alkalmasnak ítéltetik 
egy lehetséges érzéken-túli használatra. [...] Fenséges az, ami az érzékek érdekével 

Lásd NOVALIS: Virágpor. ( W E I S S János fordítása.) Műhely 1 9 9 7 / 2 . 17. 
111 Friedrich SCHLEGEL: „Athenaeum töredékek." (TANDORI Dezső fordítása.) In A. W. és F. SCHLEGEL: 

I. M . 3 5 0 . , 3 5 1 . 
11 A Gémül szó magyarul lefordíthatatlan. A honi filozófiai nyelvben használatos megoldások (kedély, 

elme) a német szó kettős eredetet hordozó (ti. egyszerre racionális és emfatikus) jelentésvilágát csupán 
csonkán képesek érzékeltetni. És bár Kant a Gcmüt révén inkább a racionális jelentést, a szellem meg-
határozta szóvilágot intencionálta, mint látni fogjuk, nem tudta elkerülni, hogy ne gubancolódjon bele a 
másik, az emfatikus eredetbe. Legújabban magyar nyelven tudomásom szerint Vajda Mihály foglalkozott 
A Gemüt fogalmával. Lásd VAJDA Mihály: Nem az örökkévalóságnak. Osiris-Gond, Bp., 1 9 9 6 . 1 8 0 - 1 8 1 . 

12 Immanuel KANT. Az ítélőerő kritikája. (PAPP Zoltán fordítása.) Ictus, Szeged, 1 9 9 7 . 1 6 4 . 
1 * Friedrich SCHILLER: „A fenségesről." (Székely Andorné fordítása). In uó: Válogatott esztétikai írásai. 

(Szerk.: VAJDA György Mihály.) Magyar Helikon, Bp., 1 9 6 0 . 9 3 . , 9 5 . (kiemelés Schillertől) 
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szembeni ellenállása által közvetlenül tetszik."14 Ezekben a mondatokban is érző-
dik ugyan a különbségtevés szándéka (ez természetes is, hiszen nem ugyanazon 
minőségekről van szó), de már az érzékek és az érzéken-túli egymáshoz való vi-
szonylata révén, azok relációjában ragadja meg Kant a fenséges mibenlétét, azaz 
abszolúte számol a kedélyt vagy elmét befolyásoló érzéki elemével. Kant több helyen 
„ráhangolódásról", „szellemi bangoltságról" beszél, amely révén a kedély, az elme 
mintegy utat nyit magában, megnyílik egy olyan érzésnek, eltelik egy olyan érzéssel, 
amely maga fenséges. És ebben a ráhangolódásban, hangoltságban (Stimmung) 
bár valóban jó néhány eszme segítségére van a kedélynek, mégis, ahogy a kifeje-
zés is tanúsítja, a szellemi tényezőkön kívül más természetű erők is munkálnak 
benne, például az érzékiség. Ráadásul okfejtései végén Kant szükségét érzi annak, 
hog)' még végigfusson a téma fiziológiai-empirikus expozícióján, legfőképp Bürke -
re hivatkozva. Ezt persze természetesnek is vehetnénk akár - a kanti rendszeres 
gondolkodásból eredően, hogy miután a transzcendentális expozíciót elvégezte, 
jöjjön a fiziológiai, no meg, vélhetjük, a kortársak e tárgyban kialakított megfonto-
lásaira reakcióképp vesz ilyen irányt a gondolatmenete - , mindazonáltal vélemé-
nyem szerint jelzés értékű az, bogy a fenséges analitikája e fontos pontján az érzéki 
nyilvánvaló jelenlétének és jelentőségének a taglalása következik. Kant itt is vona-
kodva halad előre a bemutatásban, mondhatni, nem tartja teljesen célravezetőnek 
a fiziológiai álláspontot, ugyanakkor láthatólag affirmative összegez néhány, az ér-
zéki és a kedély vagy elme viszonyára vonatkozó fiziológiai passzust: „Mert a testi 
szervek érzése nélkül az élet pusztán a létezés tudata volna, s hiányozna belőle a jó 
vagy a rossz közérzetnek, azaz az életerők előmozdítottságának vagy gátoltságának 
az érzése; ugyanis egyedül önmagáért véve az elme teljességgel élet (maga az élet-
elv), és ami számára akadályként vagy előmozdítóként hat, az rajta kívül, de ugyan-
akkor mégiscsak magában az emberben, tehát az elmének a testtel való összekapcsolódásá-
ban keresendő."15 

Schillernél pedig azon a ponton kezd fölülíródni, átrendeződni a fenségesnek 
az érzékek világából kivezető útként való megjelenítése, az ezt körvonalazó gon-
dolat, amikor a szerző a szövege elején az emberi természetet mint „érzékileg ész-
szerűt" határozza meg, s benne egy „esztétikai tendenciát" láttat, „mely bizonyos 
érzéki tárgyak által felébreszthető, és érzéseinek megtisztítása útján kiművelhető 
a kedély [...] idealisztikus lendületévé".16 Schiller ezen kijelentés után megpró-
bálja ugyan a fenségesről szólván különválasztani a szellemit az érzékek világától, 
viszont szavai, miszerint „szabadnak érezzük magunkat a fenséges láttán, mert az 
érzéki ösztönöknek az ész törvényhozására nincs befolyásuk, mert itt a szellem 
ügy cselekszik, mintha semmilyen más törvényeknek nem volna alávetve, csak a 
sajátjainak",17 nos szavai azok után, hogy az emberi természetet érzékileg éssze-
rűként jellemezte - hovatovább két géniuszt jelölt meg az emberi természet kísé-

n KANT: i. m. 188. (kiemelés Kanttól) 
15 1. m. 200. (kiemelés tőlem: V. T) 
1 6 SCHILLER: i. m . 8 9 . 
и I. m. 91. 
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rőiül, a szépet és a fenségeset, s e két géniusz szerinte éppen egymásra hatva ad-
ja ki az emberi természet sajátos összetettségét és sokrétűségét - természetszerűleg 
és szükségképp számolják fel önnön mondandójukat. De épp ez teszi Schiller ta-
nulmányát olyan gazdaggá s interpretative érdekessé. Olyannyira, hogy ez az 
úgyszólván öndestruktív mozgásirány, feszültségforrás egy mondaton belül is je-
len van: „A fenségesnél azonban nem hangzik egybe az ész és az érzékiség, s ép-
pen e kettejük közti ellentmondásban rejlik a varázs, mellyel kedélyünket megra-
gadja."18 íme megint csak azt láthatjuk, hogy a fenséges esetében az érzéki világ 
és a lelki, szellemi meghatározottságok világa egymástól nem elkülönülten, ha-
nem a kedélyben megragadott kölcsönkapcsolatuk által jelenik meg.19 

A fenséges, szép, illetve a közönséges és bizarr ilyetén párokba rendeződő 
négyese természetesen sokkal árnyaltabb s finomabb mozgásokkal leírható játék-
teret alkot - mármint annál, hogy ilyen párokba rendezhetőek legyenek egyál-
talán - , mindazonáltal az talán megjegyezhető e mozgások szimplifikálásának 
veszélye nélkül, hogy az érzéki(ség) momentuma alapján a következőre mutatha-
tunk rá. A fenséges esetében az érzéki mintha közelebb esne a szellemi, lelki ol-
dalhoz, valamint a szép esetében is inkább egyfajta idealizációról beszélhetünk az 
esztétikai hagyományban (lásd például, hogy a szép a jó és az igaz együtteseként 
jön létre). A közönséges esetében az érzéki eleme pedig megpróbál önmaga ma-
radni, azaz közvetlenebbül, a maga esetlegességét inkább vállalva mutatkozik 
meg (nem függetlenül természetesen bizonyos idealizációs mozzanatoktól), szint-
úgy a bizarr vonatkozásában: benne a materializáció folyamata inkább tetten ér-
hető, az érzéki eleme a különösség jelentős meghatározójaként ott található, 
ugyanakkor, mint Schlegelnél láthattuk, a gondolkodás és a költés is jelen van. 
Mármost olvasatom szerint az erotikus diszkurzív terek Sade és Schlegel regényé-
ben a fenségesnek, a szépnek, a közönségesnek és a bizarrnak önkényes és külö-
nös összefonódásaiként születnek. Persze ez az összefonódás a két írónál per 
definitionem más-más módon önkényes és különös. A forma viszont, amely ezen 
összefonódásnak mintegy lehetőséget biztosít a kibontakozásra, mindkét írónál 
közös, és nem más, mint a vallomás. 

I« I. m. 93. 
1:1 Nem tudom megállni, hogy - ha már az érzéki(ség) elemének taglalásánál járunk - ne utaljak Schiller-

nél egy olyan textuális momentumra, a szövegszerveződés szintjén megformálódó alakzatra, amely A fensé-
gesről című tanulmányban a szexuális metaforika alapján jön létre: „Ha egy asszonyi ízlés észrevétlen befo-
lyása útján [...] az érzékiség mégannyira erőt vett is az embereken - ha sikerült is a szellemi szépnek csábító 
hüvelyeben a morális törvényhozás legbensőbb székhelyébe benyomulnia és ott az alapelvek szentségét for-
rásuknál megmérgezni, gyakran egyetlen fenséges megindultság elég, hogy széttépje a csalás e szövevé-
nyét..." (I. m. 95.) A nyelv uralhatatlan, fékezhetetlen ereje elől (e témában különösen, ahol az érzékek oly 
nagy szerepet játszanak) még Schiller sem tudott menekülni, megadta magát. A „hüvelyében" kifejezés ta-
núsága szerint a fordító sem tudott ellenállni a nyelv (s a benne munkáló érzéki) fékezhetetlenségének, 
mert feltehetően hüvely helyett itt egyszerűen lepelről van szó, hogy ti. az érzékiség „a szellemi szép csábító 
leple alatt" nyomul... Egyébként a gondolatmenetben szövődő háló-metaforika is ezt erősíti meg (a fensé-
ges „hirtelenül és megrázkódtatással szakítja ki az önálló szellemet a hálóból, mellyel a kifinomult érzéki-
ség öt körülfonta, s mely annál erősebben köt. mennél átlátszóbb a fonata"). (Uo.). És még egy megjegy-
zés: Kantnál, mint láttuk, hangoltságról volt szó a fenséges kapcsán, Schiller megindultságról (Rührung) 
beszél, egy olyan állapotról, melyet ugyancsak a szellemi-lelki és az érzéki együtt hoz létre, alakít. 
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('Transzgresszió és vallomás) Az erotizmus, az idealizáció és materializáció közös 
diskurzusán belül van egy sajátos magatartás- és eljárásmód, amely mindkét re-
gényben kulcsszerepet kap, és ez a vallomás (vagy speciális esetében a gyónás). 
Sophie-Justine Lorsange grófné, vagyis Juliette és akkori barátja, Corville úr 
előtt mondja el megaláztatásai történetét, voltaképp a megtestesült Rossz, vagy 
kicsit finomabban fogalmazva, a Rossz egyik inkarnációja előtt vall színt, míg 
Luánda című regényét Egy csetlő-bodó vallomásainak füzéreként bocsátja útjára 
Schlegel. A vallomás egyfajta szertartás, amelytől - ahogy Foucault fogalmaz -
„az igazság megszületése" várható.20 Ezzel a felfogással egybecseng az, amit 
Paul de Man fejt ki Rousseau Vallomásokjárói írott szövegében, szerinte „a vallomás 
episztemológiai nyelvhasználat, melyben a jó és a rossz etikai értékeit az igazság 
és a hamisság értékei váltják fel".21 Ez persze nem feltétlenjelenti azt, hogy aki 
vallomást tesz (vagy meggyón), az igazat mond, azt viszont jelenti, hogy a vallo-
más során lehetőség nyílik az igazság feltárulkozására. Ami az esetek többségében 
(tudniillik ami a megvalósulást illeti) azzal jár (s a szóban forgó regényekben kü-
lönösen), hogy nem derül ki semmiféle igazként kitüntethető - hiszen annyi min-
den tüntethető ki ekként és oly sok mindenki által - , hanem kitartás formájában 
történül az, amit megvallanak vagy gyónnak a szereplők, a végtelenbe tart, vala-
mely történet vagy önelemzési processzus révén. Az igazság kiderülése, törése, 
megtörténte, quasi kizárólagossága helyett a vallomás említett regényes formái-
ban ezért inkább testek, vélemények, mondatok (vagy épp levelek) kontingensei-
ről beszélhetünk: az „ez történt" helyett az „esetleg így is lehetett" fordulata szö-
vi a történteket hallható vagy olvasható textussá. Az igazság kiléte s egyben 
kideríthetetlensége sajátosan összeér, egybefonódik a vallomásban, mely ily mó-
don alapvető változáson ment keresztül: az olyan „hősies vagy csodás történetet, 
amelynek egy »bámulatos« bátorsággal legyőzött próbatétel vagy szent cselekedet 
áll a középpontjában hovatovább egy új irodalom váltja fel, amelynek az a tel-
jesen sosem teljesíthető feladata, hogy - akár a sorok között - olyan igazságot 
hozzon fel a lélek mélységeiből, amely a vallomás formája miatt elérhetetlennek, 
rnegragadhatatlannak látszik".22 Justine a regény során többször is elmeséli, 
megvallja meghurcoltatása részleteit, ezáltal olykor (attól függően, épp kinek 
vall) felmentődik „bűnei" alól (így például amikor Bressacnénak mondja el a ve-
le történteket), de van olyan is, amikor éppen a mesélés, a vallomás tüzeli fel a 
szexuális gerjedelmeket a „hallgatóban" (ez fordul elő például a négy libertinus 
szerzetes esetében az Erdei Szűz Mária kolostorban). Ami tehát kiderül a vallomás 
során, azaz az igazságnak nevezhető valami, igencsak bizonytalan kilétéi és kime-
netelű, úgyszólván viszonylagos, hiszen hol ilyen, hol olyan ítélet születik általa. 

2 0 V ö . FOUCAUI.T: i . m . 6 1 . 
21 Paul de M A N : „Mentegetőzések." In uő:Az olvasás allegóriái. (FOGARASI György fordítása.) Ictus Kiadó 
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Juliusz pedig Lucindához írt egyik levelében, mondhatni rögtön az első vallomá-
sában tudatja szerelmével, hogy a soron következő történetekben, megannyi 
Lucindának szánt vallomásban élni fog „kétségbevonhatatlan zagyválójogával", 
azaz „az elbűvölő kuszaság jogán"23 fogja leírni a vele történteket s általa gondol-
takat, így természetesen ez esetben sem derülhet ki semmiféle igazság. 

A vallomás egy alapvetően paradox lét- és beszédhelyzet. Mert míg a felszaba-
dultsággal, a felszabadítással van kapcsolatban és az önmagunk rémképeitől, a 
velünk történtek belső terheitől való megmenekülés-megmenekítés lehetőségé-
vel kecsegtet - ha kibeszéljük magunkból a történteket s ezek reflexióit, akkor 
azok már nincsenek ott vagy legalábbis már másként lehetnek benn -, addig pon-
tosan annak a másiknak való kiszolgáltatottságunkat teremti meg, akinek vagy 
aminek épp vallunk (gyónunk). Az ember ha vallomást tesz, saját magát szaba-
dítja fel s egyben szolgáltatja ki. Megvédi magát önmagától, és védtelenné teszi 
magát mások előtt. E kiszolgáltatottság és védtelenség Sade-nál legközvetleneb-
bül az áldozatiság formájában ölt testet, míg Schlegelnél egy sajátos szerelem-fel-
fogásban tűnik fel. 

A vallomás vagy a gyónás feltáró műveletsor. Mintegy bevilágítunk önmagunk-
ba, fürkésszük bensőnk mélyeit, olykor bugyrokat tárunk fel, máskor épp kehelynyi 
titkokat próbálunk szavakba foglalni, mikor kinek vallunk. A feltárásban praxis és 
nyelv egyszerre mobilizálódik, azaz egyszerre vagyunk cselekvői és újrateremtői 
az eseményeknek, érzelmeknek. A nyugati civilizációban e feltárással a legközvet-
lenebbül és főleg a legmakacsabbul a nemiséget, a szexualitást faggatjuk, mi több 
- amiként Foucault fogalmaz már idézett könyvében - „a vallomás kapcsolja össze 
a nemiséget az igazsággal, a titok általános és részletes bevallásának kötelezettsé-
gével".2*1 Szexualitás és vallomás szövevényes és rétegzett viszonya mind történe-
tileg, mind formailag releváns és számos változáson ment keresztül az idők folya-
mán. A történetileg bekövetkezett legszembetűnőbb módosulás abban ragadható 
meg, hogy a vallomás a bűnbánat gyakorlatától fokozatosan eltávolodott, „elvesz-
tette rituális és kizárólagos helyét; széles körben elterjedt és sokféle viszonyba 
épült be", ezzel összhangban pedig formailag is változatosabb lett: „kihallgatás, 
tanácsadás, önéletrajzi feljegyzés vagy magánlevél; a vallomásokat jegyzékbe ve-
szik, lemásolják, dossziékba gyűjtik, kiadják és magyarázó jegyzetekkel látják el". 
A vallomás diskurzusában mindezzel összefüggésben egy szerkezeti átalakulás is 
megfigyelhető, mert míg korábban sokkal inkább a puszta kimondás, beismerés 
jellemezte, egyszer csak - persze eme bekövetkezés mint lassankénti folyamatok 
(például protestantizmus, ellenreformáció, a 18. századi pedagógia fejlődése, a 
filozófiai gondolkodás szubjektivizálódása, a szerelmi kapcsolatok átalakulása 
stb.) eredője aposztrofálható - már egyfajta értelmezési módként áll elő: „ettől 
fogva nem csupán a nemi aktus elmondásáról van szó, nemcsak arról, hogy mi 

2 3 S C H L E G E L : Lucinda. 3 8 7 . , 3 8 6 . 
2 4 FOUCAULT: i. m . 6 5 . 
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történt, és nemcsak arról, hogy hogyan; hanem megpróbálják rekonstruálni - az 
aktusban és az aktus körül - az aktust megkettőző gondolatokat, az aktust kísérő 
rögeszméket, a fantáziaképeket és a vágyakat, a gyönyör minőségét és modulá-
cióit".2"' A Justine újraíródó változataiban számos példát találhatunk e rekonstruktiv 
törekvésre, mi több, talán nem állítok túl merészet akkor, amikor megkockázta-
tom a kijelentést, Sade Justine-vá 1 tozatai tulajdonképpen ilyen rekonstruktiv vál-
lalkozások. Amikor Delmonse asszony Az új Justine elején, úgymond, bemutatót 
tart a fiatal Justine-nek elméleti és gyakorlati síkon egyaránt, hangsúlyozva a rej-
tekezés, az álcázás szükségességét az érvényesülés során, aközben a legelképesz-
tőbb módon tárulkozik ki és fedi fel önmagát, e kettős mozgásban pedig böl-
csesség és érzékiség, filozófia és erotika lép frigyre (pontosabban ad egymásnak 
frivol randevút). És hát Schlegelnél is ugyanazon textus fonataiként szövődik „az 
érzékiség kicsapongása" és „a legátszellemültebb szellemiség", „fennkölt harmó-
niák és érdekes élvezetek gyönyörűséges káoszát"21' teremtve meg. .Ahhoz, hogy 
Az erény meghurcoltatásában és a Luandában kiépülő erotikus diszkurzív terek mi-
neműségének és a vallomás természetének összefüggését, egymáshoz való viszo-
nyátjobban megérthessük, figyelembe kell vennünk az elemzés során mindeme 
változásokat, a vallomást átstrukturáló interpretatív mozzanatokat, gondolati jel-
lemzőket, fantazmagóriákat, a gyönyör minőségét és modulációit tetten érni pró-
báló racionális igyekezetet és az egyén gyönyörélményét megpillantani törekvő 
tekintetet. 

A vallomás szexuális gyakorlata és nyelvi transzformációja mindamellett úgy-
szintén tartalmaz transzgresszív mozgást. A vallomást tevő vagy bűneit meggyó-
nó ember egy rajta kívüli entitásnak felel (olykor el nem hangzó kérdésekre, fel-
szólításokra, olykor nyílt színi vallomástételben), önmaga belső történéseit, 
bűneit, érzéseit tárja fel ennek a bizonyos másiknak, sőt maga a beszéd, az írás, a 
nyelvi materializáció szakítja át a belsőt és külsőt elválasztó határfalat, teremtve 
persze újabb határokat, mindazonáltal végképp módosítva a szubjektumok kö-
zötti, vagy a szubjektumok és a dolgok közötti, vagy egy szubjektum és egy közös-
ség közötti választóvonalakat. Mondhatni, felfüggeszti e folyton módosuló határ-
mezsgyéket, pontosabban rájuk függeszti fel önmagát, a különböző testeket, 
szavakat, mondatokat, ideákat, megvalósulásokat stb. E kettős felfüggesztésnek 
Sade-nál kombinatorika vagy szimmetria a neve, Schlegelnél pedig ugyanezt me-
tamorfózisnak vagy arabeszknek hívják. 

(Szimmetria és arabeszk) Az erotikus diszkurzív tér és a vallomás közötti kapcso-
latot a kiazmus fogalmával lehetne a legpontosabban megjelölni, amelyet 
Barthes egyébként „a legelegánsabb alakzatnak" nevez. Esetünkben e kiasztikus 
viszony azt jelenti, hogy a tagok mintegy egymás feltételeiként vannak jelen, 

25 I. m. 67. 
26 SCHLEGEL: i. m . 389 . , 3 8 7 . 
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egyik sem eredendőbb a másiknál, nincs előbb, hog)' aztán a másik létrejöhessen, 
hanem együtt szövődnek a szövegben. Az erotikus diszkurzív tér mint vallomás 
jön létre, a vallomás pedig mint erotikus diszkurzív tér teremtődik. Ami nem azo-
nosságotjelent. A kiazmus épp arra nyújt lehetőséget, hogy mindkét tagot a maga 
különösségében tekintsük ugyanannak. A kiazmus elegáns volta mellett ráadásul 
diszkrét is. Úgy fonódhatnak össze tagjai, a testek, a mondatok, a gondolatok, a 
levelek, a fejezetek - és hozhatnak létre szövegeket - , hogy megmaradhatnak ön-
magukban, önállóként. A kiazmus tehát mintha egy újabb neve lenne annak, 
amit Sade-nál szimmetrikusan kibontakozó kombinatorikának, Schlegelnél pedig 
az arabeszk formáját öltő metamorfózisnak neveztem. Mindamellett a kiazmus 
rafinált és veszélyes, mert például azt a belátást fogalmaztatja meg velem - ami, 
meglehet már több is, mint túlzás - , hogy maga a két regény, a Justine és a Lucinda 
is kiasztikusan kapcsolódik össze, mert míg dz erény meghurcoltatása az erényről és 
a morálról szólna és mégis végig egyre csak a bűn, az anomáliák világa rajzoló-
dik ki és nyer teret, addig Juliusz csetlő-botló vallomásai az anomáliákról, bűne-
ink forrásairól szándékoznak hírt adni, mégis mintha a morál és az erény jutna 
végül bennük szóhoz. 

A két regény bonyolult, szövevényes, kiasztikus viszonyából ezúttal csupán arra 
a néhány momentumra térek ki, amelyek szorosabban érintkeznek, közvetlenül 
összefüggenek az egyszerre erotikus, szexuális gyakorlatként és nyelvi megnyilvá-
nulásként felfogott vallomással. Mind a sade-i szimmetriában a már említett 
egyensúly, mind Schlegelnél a metamorfikus diskurzusban az arabeszk vonal-
cirkulációja nem a jó és a rossz, a szép és a rút ellentéte révén születik (mindegyre 
újra), hanem a fenséges és a közönséges, a szép és a bizarr különleges és önké-
nyes összefonódása által. Legfőképp azonban egy különös minőség, a szellemi-
leg, lelkileg s érzékileg egyként releváns élvezet segít az egyensúly és az arabeszk 
létrejöttében. Nem a gyönyörű, hanem a gyönyör lesz a legfőbb motivációs té-
nyező. Sophie már megpróbáltatásai legelején szembesül ezzel a szinte instan-
ciózus minőséggel, amikor Dubois asszonyság egyik beszélgetésük során azt 
mondja neki: „nem nézni semmire, és élvezni".27 Az erény számára viszont a szív 
sugallata is élvezet, legalábbis Dalville ezzel vág vissza Sophie-nak, amikor a lány 
könyörületért esedezik nála, emlékeztetvén a gonosztevőt megmenekítése körül-
ményeire: „Gondold csak végig, hitvány teremtés, mit cselekedtél, mikor megsegí-
tettél? Két lehetőséged volt: vagy továbbmész, vagy odajössz hozzám, te az utób-
bit választottad, mert a szíved ezt sugallta... Szóval élvezeiből tetted!"28 Juliusz a 
legszebb helyzetről szóló ditirambikus fantáziájában azt próbálja Lucindával ér-
zékeltetni, hogy „minden eszme kitárja ölét, tömérdek új születéssel bontakozik. 
A zabolátlan kéj és a csöndes sejtelem szélsőséges végletei élnek bennem egyide-
jűleg".29 Michel Delon írja, hogy a „sade-i esztétika [...] az erotikában oldódik 
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fel".30 Schlegelnél pedig - ahogy arra Ernst Behler hívta fel a figyelmet - az 
olyan oximoronokban, mint például a „szellemi kéj" és az „érzéki üdv" jut kife-
jezésre a gyönyör és az élvezet szövegalakító és szemléletformáló szerepe.31 Az él-
vezet egyfelől az erotikus, szexuális élmény kontextusában kel életre és fejti ki ha-
tását, másfelől mint reflexív tudati aktus elevenedik meg, mint Foucault írja, „egy 
másféle élvezet" képében tűnik fel, „az. élvezet igazságának élvezéseként, a tudás-
nak, a tudás kifejtésének, felfedezésének az élvezeteként".32 

Van viszont egy különös jegye ennek az élvezetnek, amely félelmetes, kihívó és 
felzaklató enigmaként üt át mindkét regényen: a kielégülés hiánya, vagyis inkább 
zavara, megzavart volta. A tiszta kielégülés lehetetlensége. A kielégülés nélküli 
vag)' megzavart (bemocskolt) gyönyörérzet persze tökéletlen, egyszersmind vég 
nélküli élvezet-lehetőség. Paradox élvezés, törekvés az abszolút kiüresedésre, a 
telítettség fokozhatatlansága. Georges Bataille Sade szövegei kapcsán „a vágy ki-
elégítésének pillanatnyi lehetetlenségéhez kötött reflexióról" beszél. Egyfajta hi-
ányról, mindig újraszülető ürességről van szó tehát (nem [a] semmiről, mert en-
nek az előbb ürességként, hiányként aposztrofált „pillanatnyi lehetetlenségnek", 
úgymond, vannak peremei, el lehet hozzá jutni és el lehet tőle távolodni, csak 
épp mindig üresség és hiány marad). Végül is a test erotizálásának koncentrált 
pontjai is egyfajta hiánnyal és ürességgel vannak összefüggésben, „az üres hely" 
(Bartlies), a lyuk képzete és tapasztalata legalábbis ezt sugallja.33 A kielégületlen-
ség Schlegelnél is a beteljesületlenséggel, a beteljesíthetetlenséggel van szoros 
kapcsolatban és az approximáció, a végtelen törekvés és közelítés fogalmával ro-
kon. juliusz emlékezetét sokszor a „kielégületlenség dühe" szabdalja szét, szelle-
mi és érzéki nevelődésére mindvégig rányomja bélyegét ez az alattomos hiány. 
Schlegel szerelem-felfogásában is ott munkál ez az elementáris üresség, mint-
hogy szerinte a szerelem egyszerre „a szép jelenlét szent élvezete" és „a végtelen 
iránt érzett csöndes sóvárgás".34 

Sade-nál vallomás és erotikus diszkurzív térség funkciókeresztezéssel létrejövő 
szövődménye leginkább az. áldozatiság problémájában válik akuttá. Az áldozat 
Sade regényeiben rémisztően kiszolgáltatott, ugyanakkor meghallgattatásra is 
találnak olykor az átélt borzalmas történetek. Az. áldozat egyszerre szenved és él-
vez. Az erény meghurcoltatásában Sophie szenvedései minden emberi képzeletet fe-
lülmúlnak, ugyanakkor néha kifejezetten élvezi a dolgokat, sőt el is élvez, ráadá-
sul a szörnyűséges Bressac márkiba beleszeret, imádja a bűn egyik (és nem is 
akármilyen) megtestesülését, testét. És hát ezúttal - Sade képével élve - „az erény 
tüskéi" többszörösen is befelé szúrnak, egyfelől a szerző (zsenialitásában és ördö-
giségében egyaránt) kolosszális ötlete útján Justine-t olyan emberbe „szeretteti 

3« Michel D E L O N : A sade-i test. (Szabó László fordítása.) Vulgo 1 9 9 9 / 1 . 1 5 8 . 
31 Vö. Ernst B E H L E R : AZ elbeszélő műfajban megjelenő koraromantikus költészet. ( T I M Á R N É HUNYA Tün-
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bele", akinél még a lehetősége sent merülhet fel a viszonzásnak, ily módon pe-
dig a beteljesült szerelemnek (lévén Bressac homoszexuális), másfelől igencsak 
furcsállható az erény teste részéről a bűnhöz való ilyetén vonzódása (még akkor 
is, ha a szerelem hatalma mindent elsöprő - vagy akkor talán mégsem [?!]). Mi 
több, történeteinek sokadszori elmesélése, megvallása során Sophie néha mint-
ha kifejezetten élvezné az újra megidézett-átélt mozzanatokat. Bizonyos fordu-
latai legalábbis erről árulkodnak, például amikor mintegy kiszól a mesélésből, 
kiszakítja magát önnön szóáradata borzalmas kronológiájából, odaszól „hallga-
tóinak", cinkosán kikacsint vallatóira, nővérére, Juliette-re, azaz Lorsange-néra s 
a grófné barátjára, Corville úrra. Az ilyen és ehhez hasonló, az erény diskurzusá-
tól igencsak elütő fordulatokra gondolok: „de a lehető legrövidebb ideig fogom 
csigázni kíváncsiságukat",35 ti. hogy a hallgatóság ne féljen, nem fog kimaradni 
a soron következő, részletesen előadandó pikáns történetből, rögtön megismer-
heti a zaftos részeket. Az értékrendek kusza viszonylataira, az átértékelt értékek-
re lehet példa az, hogy amikor Justine Bressac márkihoz való vonzódásáról, sőt 
szerelméről beszél, mi több, hódítási praktikáit adja elő, érzései bemutatásakor a 
vallási szóhasználatot az erotikus kifejezésvilágból merített szavakkal elegyíti, azaz 
a vallást felruházza az erotikával, ezzel persze rögtön le is mezteleníti, az erotikát 
pedig palástba bújtatja, amivel egyúttal parodizálja is azt. Egyfajta torz csere-
akció, az értékek és minőségek folytonos kicserélődésének a tanúi lehetünk: „Néha 
a vallást hívtam segítségül; minthogy nekem majdnem mindig vigasztalásul szol-
gált, megpróbáltam édességéből átcsepegtetni egy keveset ebbe az elfajzott lélek-
be, abban a szent meggyőződésben, hogy ily módon bízvást rabul ejthetem, elég, 
ha megízleli e kötelékek gyönyörűségét. A márki azonban nem hagyta, hogy so-
káig csábítgassam ezen az úton."36 Sade regényeinek élvezet- és képzeletvilágát 
egyebek mellett egy bornírt kontamináció szervezi, ahol a test ugyanúgy lehet bú-
tor, mint villamos kondenzátor, egyként lehet gyönyörforrás és a leghihetetle-
nebb szenvedések okozója, elviselője. E bornírt kontamináció egyik legfontosabb 
mozgatója a bizarr. Michel Delon szerint „a bizarr átmenetet képez a borzalmas 
és a kívánatos között, és a paradoxon, a borzalomból született szépség, a szenve-
déshez kötött élvezet tengelyét képezi". A bizarr úgy működik, úgy szervezi a 
sade-i regényvilág eseményeit és motívumait, hogy közbe-közbelép és „a szenve-
dés borzalmát az élvezet ingerévé" változtatja.37 

Michel Delon írja idézett tanulmányában, hogy „Sade regényei a végtelenül 
meghosszabbított, időben felfüggesztett szenvedés vagy gyönyör vízióit boncol-
gatják".38 Szenvedés és gyönyör a cserefolyamathoz hasonlatosan váltakoznak, 
kicserélődnek egymással is és önmagukon belül is történnek váltások, szimmetri-
kusan, kombinatorikusán és katalizáitan, ami nemcsak azt jelenti, hogy egy renden 

» SADE: i. m . 1 0 7 - 1 0 8 . 

•«' I. ni. 59. 
D E L O N : i. m . 1 5 7 . , 1 5 8 . 
1. m. 155. 
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belül mennek végbe a dolgok, hanem azt is, bogy egy irdatlan egyensúly nem en-
gedi összeroppanni ezt a könyörtelen rendszert. Ha itt túlzás tapasztalható, ott 
rögvest elvétel következik. Minderről Roland Barthes zseniális Sade-esszéfüzéré-
ben, a Sade IL-ben így ír: „a szerelmes test befejezhetetlen, a kéj katalízise végte-
len, az egységek kombinatorikája pedig kimeríthetetlen: mindig marad egy járu-
lékos kérés, vágy, amelyet illuzórikusán igyekeznek kimeríteni, ismételve vagy 
permutálva az alakzatokat (a »figurák« számolhatósága), vagy megkoronázva a 
[...] kombinatorikai műveletet a folytonosság, a telítettség, az áramlás önkívületi 
érzésével".39 A szöveg és a test, az elmesélés és az általa újraélt események, a 
textuális és az erotikus alakzatok, a leírt mondat és az elkövetett bűn kiasztikusan 
kapcsolódnak, érintkeznek egymással, kölcsönösen fertőződnek retorika és eroti-
ka, beszéd és bűn. Ezt a jelenséget nevezi Barthes pornogrammának, mely sze-
rinte „nem csupán egy erotikus gyakorlat írott nyoma, sem pedig e gyakorlat fel-
osztásának terméke, amelyet helyek és műveletek nyelvtanaként kezelnek; 
hanem a szöveg új kémiája révén a diskurzus és a test fúziója [...], oly módon, 
hogy az írás, e pontot elérve, szabályozza a cserét a Logosz és az Erósz között".40 

Ezzel az írói felfogással s gyakorlattal, helyesebben az írás eme teóriájával s gya-
korlatával van szoros összefüggésben az incesztus problémája, amely eg)' torz s át-
hágó cserefolytonosságban jön létre, és így fordulhat elő - amint arra Béatrice 
Didier is rámutatott - , hogy az incesztus már-már manicheista módon az abszo-
lút tisztaság eszközévé is válhat.41 

Friedrich Schlegel Lucindájában a vallomás és az erotikus diszkurzív tér eg)' sa-
játos szerelem-koncepció révén bontakozik ki. E szellemit és érzékit egyként ma-
gában foglaló szerelem-felfogás olyannyira fontos, hogy a regény legújabb recep-
ciója42 - mások mellett például Ernst Behler számos tanulmánya - egyenesen 
ebből magyarázza az egész vállalkozást. Ily módon a Lucindát önálló teljesítmény-
ként lehet feltüntetni a német romantikán belül, nem pedig - ahogy azt koráb-
ban sokan gondolták - valamiféle plagizált Wilhelm Aíráter-változatként: „ha a 
Lucindá művészi jellegzetességét vizsgáljuk, akkor hamar bebizonyosodik, hogy a 
mű nem a német fejlődésregény vonalához illeszkedik, nem a Wilhelm Meister 

S'J BARTHES: i. m . 1 4 8 . 
411 I. m. 41., 179. 
41 Vö. Béatrice D I D I E R : „Inceste et écriture chez Sade." In SADE: Les crimes de l'amour. Préface. Le 

Livre de Poche, Librairie Générale Francaise, Paris, 1972. X-XI. 
T- A regénynek nem kifejezetten a - mondjuk így - szerelem-dimenziójához kötődik, mégis e helyt kü-

lön kiemelendő Paul de Mannak inkább csak utalása, mintsem értelmezése a Lucindáró\ Az irónia fogat-
nia című híres tanulmányából, mert de Man finom intenciója a regény recepcióját, értelmezhetőségét ra-
dikálisan tágította, az addig megszokottaktól merőben eltérő pályákra állította át, rámutatva egyrészt 
arra a paradox helyzetre, hogy bár „a regény meglehetősen csekélynek és komolytalannak tűnik, mégis 
aki csak a tollára tűzte [...], azon rendkívüli ingerültség lett úrrá e novellával való minden egyes találkozás 
alkalmával", másrészt - mintegy kibontva e paradox találkozás okát - arra, hogy a műben milyen könnye-
dén és frivolan, egyszersmind mélyenszántón és kihívóan titokzatosan fér meg egymás mellett, sőt szövő-
dik egymásba a filozófiai gondolatmenet és „a nemi érintkezésben megjelenő súlyos testiség kérdéseire 
vonatkozó reflexió". Vö. Paul de M A N : „Az irónia fogalma." In uó: Esztétikai ideológia. (KATONA Gábor 
fordítása.) Janus/Osiris, Bp., 2000. 181., 183. 
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valamely hajtása, hanem olyan világos koncepciókból kinövő kompozicionális el-
gondolás, amely sok kritikus számára csupán zavaró művészi vázlatnak hat".43 

A Lucinda szerelmi világa a „barátság, gáláns érintkezés, érzikiség s szenvedély", 
a „földi lét élvezete" és a „fennkölt harmóniák" utáni vágy, idill és elégia meta-
morfikus formáját ölti. Míg Sade-nál kíméletlen rend honol, addig itt a „gyönyö-
rűséges káoszban" ditirambikus fantáziák, allegóriák, tréfák, mondatok, testek, 
levelek kavarognak egymás körül. Az arabeszk vonalvezetése mentén szökken 
szárba, indázik a végtelenbe „az érzés virága, a szellem kéje" és „az érzékek bol-
dogsága". Csakúgy, mint Sade-nál, itt is nyilvánvalóvá válik, megnyílik a belső 
világ a külső, a másik számára. Viszont míg a Justine-történetekben folytonos ki-
cserélődésről van szó, mindig más (külső) számára szolgáltatik ki leplezetlenül 
s könyörtelenül a belső, addig a Juliusz és Lucinda között szövődő szerelemben 
a transzgresszió, úgyszólván, meghitt marad, méghozzá épp az arabeszk mozgás-
világa miatt, az arabeszk egyszerre önmagából kilépő, önmagát elhagyó és ön-
magába visszaforduló, bezáruló mintázata miatt. E mintázatról persze az is el-
mondható - jellemzően végtelenbe hatoló mozgásirányának sokszínűségére - , 
hogy szentimentális, bensőséges jellege mellett a benne s általa megtapasztalható 
transzgresszió ironikus. Manfred Frank írja, hogy az irónia „a véges kinevetése, 
mert [a véges] egy másik véges által cáfolódik és összességében az abszolút gon-
dolata révén szégyenül meg".44 A megszégyenülés (s ugyanazon tőről fakadva a 
kinevetés) főképp abban áll, hogy miközben a véges az abszolútra vonatkoz(tat)va 
az, ami, az abszolút maga meghatározhatatlan s megragadhatatlan. Az irónia épp 
erre a paradox vonatkozásra mutat rá. Az abszolúthoz pusztán approximative 
viszonyulhatunk, a végtelen közelítés módján. Az arabeszk e végtelen közelítés 
egyik formája: az általa kibontakozó, a mindújra kezdődő s elhaló mozgást az el 
soha nem érhető abszolút, jelen kontextusban a beteljesülés motiválja. Amint arra 
Behler utal, Schlegel a Levél a regényről című szövegében éppen az arabeszket és 
a vallomást „említi a romantikus szellem alapvető produktumaiként".1"' Behler 
invenciózus elemzésében kimutatja, hogy Schlegel regénye valóban e tervezet 
szerint íródott, benne az arabeszk mintázata és a vallomás hangvétele lép fel szö-
vegszervező erőként: „Az arabeszkszerű keretfejezetek és a vallomásos középső 
rész közötti különbség az elbeszélő énben is megmutatkozik, aki a keretfejezetek 
során Juliuszban, illetve a hős Luc indával folytatott dialógusa által ölt alakot, míg 
a középső részben eg)' anonim hang objektív módon tudósít Juliuszról."I(' 

Schlegel regényében fenséges és közönséges, magasztos és könnyelmű követi 
egymást „romantikus kuszasággal". Itt mindent olyannyira nagynak tartanak a 
szereplők, mégis mindennel oly hanyagul bánnak. A legkínzóbb szenvedés itt za-
vartalanul megfér a könnyelműséggel. A „gyermeteg gyönyörűség" a gyönyör 

4 : 1 BR.HI.RR: i. M . 4 3 . 
14 Manfred FRANK: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Vorlesungen. Suhrkamp Verlag, Frank-

furt am Main, 1989. 301. 
T ' BEHLER: i. m . 4 4 . 

••« I. m. 44^5 . 
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„lángoló mélyével". A „groteszk általánosság és a kiművelt közönségesség" min-
den további nélkül elvegyül „a szép igazságokkal". E hatalmas allegorézisban oly-
kor szükségképp kialakul bizonyos zárvány, amely már tovább alakíthatatlan s a 
maga sikerületlenségében hömpölyög tova a regényáradásban, azonban a mű 
arabeszk elevensége, metamorfikus narrációja - Schlegel szavaival - valóban 
„egyre újabb értelmezéseket s formálódásokat enged".47 A testi való és a Szó, 
Erósz és Logosz ebben az allegorikus újra-formálódásban is áthatja egymást, mi 
több, a „benső szaturnáliák" sora és a „szellemi bacchanália" Schlegel regényé-
ben szintén egymásra vonatkoztatja a diskurzust és a testet. Juliusz már Lucindá-
hoz írt legelső levelében, eme jelentőségteljes vallomásában eljátszik a gondolat-
tal, sőt meg is jeleníti, hogy a levele, a szöveg voltaképp egy nemi aktushoz 
hasonlatosan születik, tudniillik toll és papiros heves, erotikus találkozásából: 
„idebiggyesztek, a legalkalmatlanabb helyre mindjárt, egy kósza lapot, ama 
számtalanok egyikét, melyeket vágyakozva és türelmetlenül írtam, ha nem lelte-
lek, ahol pedig a legbizonyosabban számítottam Rád, szobádban, heverőnkön; 
írtam pedig a tollal, melyet Te használtál előttem még, telerontván sebtében föl-
toluló szavakkal szép fehér papirosokat, melyeket aztán, kedves jó Barátném, 
tudtomon kívül gonddal megőriztél".48 Míg Sade-nál diskurzus és test fúziója 
megtervezett, kiszámított, előre tudható, sőt elvárt, addig Schlegelnél épp a vá-
ratlanság teszi izgalmassá a menet (úgy is, mint gondolat- és szex-) egészét, mert 
az arabeszk anamorfózis, a várt, a mindig-ugyanaz másként visszatérése és így 
már a nem-várt, a váratlan, sőt a várhatatlan eljövetele, testiesülése. „Tegyük fel 
- írja de Man a schlegeli prózaszerveződésről - , hogy éppen egy pompás, kohe-
rens filozófiai értekezést írunk, és hoppá, egy nemi közösülés ábrázolása szalad 
ki tollúnk alól."49 Hoppá. Hát igen, tényleg valahogy így. A fenségest és a szépet, 
illetve a közönségest és a bizarrt ugyanaz a „szöveggép, kérlelhetetlen meghatá-
rozottság és totális önkényesség"50 állítja elő. 

(Mozgás, tévelygés) Sade márki és Friedrich Schlegel regényei külön-külön és 
egymáshoz való viszonyukban is azt hozzák tudtunkra, azt jelenítik meg érzéke-
nyen s anticipálva oly sok mindenkit Nietzschétől kezdve Baudelaire-en s 
Mallarmén át Apollinaire-ig, sőt Jean Genet, a bécsi akcionisták vagy Nádas Péter 
műveiig, amit Georges Bataille így fogalmazott meg: „Az érzékiség tévelygésében 
az ember olyan szellemi mozgást végez, amelyben egyenrangú azzal, ami van."5I 

17 SCHLEGEL: i. m . 4 5 2 . 

is I. m. 387. 
4 9 Paul de MAN: AZ irónia fogalma. 199. 
99 Uo. 
5 1 BATAILLE: i. m . 1 6 9 . 
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A DOLOG - IRÓNIÁN INNEN ES TUL 

És máris a saját halálod emlékére vagy. 
(Derrida) 

Az amerikai modern/új kritikát (New Criticism) és az amerikai dekonstrukciót össze-
köti az irónia iránti - kimondott vag)' kimondatlan - érdeklődés. Gleanth Brooks 
és Paid de Man az elszórt megjegyzések mellett hosszabb szövegekben is értekez-
tek az iróniáról. Izgalmas feladatnak ígérkezik az ironológia gyakorlati oldalának 
vizsgálata, hiszen tanulmányában mindkét kritikus William Wordsworth Lelkem 
álom béklyózta le című versét elemzi. íme a nyolcsoros angolul és saját (igen) nyers, 
szó szerinti fordításomban: 

Л slumber did my spirit seal; 
1 had no human fears; 
She seemed a thing that could not feel 
The touch of earthly years. 

No motion has she now, no force; 
She neither hears nor sees; 
Rolled round in earths diurnal course, 
With rocks, and stones, and trees.1 

[Szunnyadozás pecsételte le lelkem / Nem éreztem emberi félelmet / Úgy tűnt, olyan 
dolog ő, amely nem érzi / A földi évek érintését. 
Most mozdulatlan, nincs benne erő / Nem hall, nem lát / Forogva a fölei mindennapi 
pályáján / Együtt a sziklákkal, kövekkel és fákkal.] 

A vers a I,псу-versek záródarabjának tekinthető, ha ciklusként fogjuk fel a közös 
tematika alapján lazán összekapcsolt öt - illetve négy'- - versből álló egységet. A szak-
irodalomban olyan véleménnyel is találkoztam, miszerint a nyolcsoros verset egv 
másik Lucy-versről választotta le Wordsworth, bár ez inkább csak feltételezés.3 Nem 

1 William WORDSWORTH: The Poetica! Works. (Jegyzetek: Ernest de SKLINCOURT és Helen DARUISHIRE.) 

Clarendon Press, Oxford, 1958. 79. Legismertebb magyar fordítása KÁI.NOKY Lászlótól (In Klasszikus 
angol költők. II. Európa, Bp., 198(5. I 1.): 

Lelkem álom béklyózta le; Iéstében nincs erő, se vágy; 
nem féltettem, hisz ő vak, néma és süket; 
átváltozott, s nem bír vele forog a földdel, mint a fák, 
a romboló idő. a sziklák és a kövek. 

- Susan Eilenberg filológiai adatok alapján csak négy verset sorol ide, amelyeket Wordsworth több 
más gyász-tematikájú versével (Matthew-versek, „Lucy Gray") kapcsol össze. Lásd Susan EII.ENBKRC: 

The Hannted language of the Lucy Poems. In: uő: Strange Ibwer of Speech. Oxford UP, New York, 1992. 
:! Jonathan WORDSWORTH: Wordsworth's Borderers. In The English Romantic Fbels: A Review of Research and 

Criticism. (Szerk. Jordan FRANK.) The Modern Language Association of America, New York, 1972. 75. 
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tartom szükségesnek a versciklus ismertetését, arra viszont utalnék, hogy a versek 
nőalakja romantikus toposzt testesít meg: egyszerű, a természettel harmóniában 
élő lényt, aki feltehetőleg fiatalon (vagy gyermekkorában?) hunyt el. Valószínűleg 
ez magyarázza a vers gyakori panteisztikus értelmezését: a halott lány halálában is 
harmóniában él a természettel.4 Az általam bemutatott interpretációk, illetőleg az 
azokhoz fűzött megjegyzéseim és észrevételeim egészen más irányba mutatnak. 

Brooks Az irónia mint strukturális elv című tanulmányában mintegy bevezető-
ként utal egy másik Lucy-versre is, kiemelve annak ellentétező természeti képeit 
(Lucy mint csillag, illetve ibolya). Majd rátér választott versünk elemzésére, és ol-
vasatában a vers egymásnak feszülő ironikus ellentéteire figyel. A szerelmes ked-
vesét - she, (n)ő - változatlan, örök dolognak tekinti, és imádatának transz-szerű 
állapotában nem félti őt semmitől. Brooks már itt ironikus hatásról ír, amely sze-
rinte a második szakaszban nyilvánvalóvá válik. A szeretett lény halálát, illetve 
annak bemutatását összekapcsolja a szerelmest lebéklyózó álommal: „Nyilván-
való, hogy a szeretett lény természetellenes álma riasztja fel álmából a szerelmest."5 

A kritikusi meglátás természetellenes szava maga is ironikus, hiszen a második 
versszakban bemutatott halálképzet ugyancsak természet közeli: a halott kedves 
teste együtt forog a természeti dolgokkal. Ara pontosan ez a természetellenes 
meglátás adja a versbeli szerelmes belátását, miszerint az élettelen test, amely 
már nem lát, és nem Itali, „heves, de rákényszerített mozgásban" együtt kering a 
föld többi tárgyával. Brooks nem szükségszerűen nevezné a verset ironikusnak, 
de összegzésében azt állítja, hogy „az első versszakban foglalt állítást a második 
versszak szó szerint beteljesíti, csakhogy ironikusan visszájára fordított értelem-
ben".6 A vers iróniáját az adja, bogy míg az első szakaszban a szeretett lány lát-
szólag érzéketlen a „romboló idővel" szemben, az mégis csak hatással van rá; a 
másodikban pedig valóban érzéketlen (ti. halott), vagyis mindvégig a földi idő 
rabja. Míg éltében változatlannak, halhatatlannak tűnt, most holtában tényleg 
halhatatlan, hiszen halott - élettelen dologként része az örök természetnek. 

De Man A temporalitás retorikájában egy nagyívű kérdésben az allegorikusra az 
irónia meghaladásaként utal, és a baudelaire-i nevetést nélkülöző tiszta költészet-
re hoz példákat.7 A fentebbi Wordsworth-versról kijelenti, hogy „sem hangvéte-
lében, sem jelentésében" nem ironikus. A szöveg temporalis struktúrájára figyel-
ve de Man az első versszak múltbeli tudatállapotával, a „szendergés" tévedésével 

1 F. W. Bateson szerint Lucy egyszerre (1) népdalok nőalakja, (2) természeti lény, illetve (3) a nő, akit 
Wordsworth szerelett; a szeretett nő pedig Wordsworth testvére Dorothy lehetett. A szublimált tudat-
alatti incesztus-vággyal magyarázható Lucy különös szimbolikus halála, megölése. In F. W. BATESON: 

librdsworlh, A Re-inlerpretatim. Longmans, Green and Co., London, 1958. 151-153. 
~> Clean th BROOKS: „ A Z irónia mint strukturális elv." (Ford. VÁMOSI Pál.) In Az el nem képzelt Amerika. 

(Szerk. ORSZÁGII László.) Európa, Bp., 197-1. 628-629. 
BROOKS: НО. 

7 Paul de MAN: „A temporalitás retorikája." (Ford. BECK András.) In Az irodalom elméletei 1. Jelenkor, 
Pécs, 1996. 53. Az. idézett kérdés: „Lehetséges, hogy a kései Hölderlin. Wordsworth és maga Baude-
laire néhány kimondottan nem ironikus, hanem a mi fogalmaink szerinti allegorikus szövege volna ez »a tisz-
ta költészet [melyből] a nevetés éppúgy hiányozni log mint a bölcs lelkéből«?" (kiemelés tőlem) 
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szemben a második versszak móriját, a tévedésből kigyógyulás állapotát helyezi 
szembe. A két versszak grammatikai idejében bekövetkezett változás - egyszerű 
múlt után egyszerű jelen idejű igealakokkal - a beszélő lelkiállapotában bekövet-
kező és a szeretett személyt érintő változásra utal. Az első versszakban a nő olyan 
dolognak tűnt, akin/amin nem látszik az idő múlása, most pedig halott. De Man 
felhívja a figyelmet a dolog szóra, amely némi játékossággal utalhat a hölgy ifjú 
bájaira, hogy aztán a második versszakban halálosan igaz dologgá váljon: 

„Ez az ő mostanra a szó szoros értelmében dologgá vált, ... s igaz az is, hogy nem hagy-
nak rajta nyomot a földi évek. A felszínes bókot nyomasztó felismeréssé változtatta a halál 
demisztifikáló hatalma, melynek fényében a múlt egésze a felejtés inautentikusságába va-
ló menekülésként hat."8 

Bár ez lehetne ironikus - miként Brooks hasonlóan olvasva annak találta - , ám 
de Man ezt elutasítja annak ellenére, hogy ő is utal az első versszak dolga előtt 
arra a „baljós" úgy tűnt-re. De Man szerint a halál (fjelismerése bölccsé teszi a 
szerelmest, aki kénytelen belátni: „a dolgok azok, aminek látszanak".9 Az ironi-
kus olvasattal szemben a vers allegorikus olvasata a tévedés-halál-felismerés-böl-
csesség időbeli sémáját nyújtja, amelybe az ironikus mozzanat beépíthető. 

A vers olvasatában - bár az nagyrészt a harmadik szentélyű személyes névmás 
ontológiája - de Man felveti, hogy írhatott-e ily módon Wordsworth saját halálá-
ról, hiszen „Wordsworth azon kevés költő egyike, aki proleptikus módon képes ír-
ni saját haláláról, és úgy tud beszélni, mintha a síron túlról szólna".10 A bevezető 
két verssor egyértelművé teszi, hogy a költői tudat, illetve annak (kezdeti?) öntu-
datlansága áll a középpontban; pontosabban annak szembesülése a halállal, az 
idővel, a lét elmúlásával illetve az elmúlás létével. A síron-túli-hang problémája 
foglalkoztatta Wordsworth-t, és teoretikus esszéiben a sírfeliratokról értekezett. 
Az Esszék a sírfeliratokról egészét áthatja a halhatatlanságba vetett hit, mint amely 
szükségszerű a halál megsemmisítésével szemben: 

„Bevallom, abszolút meg vagyok győződve afelől, hogy amennyiben a halálról szerzett 
benyomásunkat és érzetünket nem ellensúlyozná semmi, oly űr támadna a dolgok egész 
rendszerében, annyira hiányozna az összefüggés és az összhang, olyan döbbenetes arány-
talanság lépne fel eszköz és cél között, hogy semmiben sem lehetne nyugalmat vagy örö-
met lelni."11 

8 D E M A N : I. m . 5 4 - 5 5 . 
9 Uo. 

10 Uo. 
11 William W O R D S W O R T H : Esszék sírfeliratokról. (Ford. FOGARASI György.) Pompeji 1997/2-3. 71. (ironi-

kus kiemelések tőlem) 
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Az ember létéhez hozzátartozik a lélek halhatatlanságába vetett hit -
Wordsworth ezzel magyarázza a halottak emlékének és földi maradványainak 
megőrzését. Ezzel összhangban fontosnak tartja a síremlék természetbeli elhelye-
zését, és hogy a sírfelirat, a véset „az emberiség közös nyelvén, ...ne csak a halál 
témájához kötődjön, melyből ered hanem az élethez is".12 

Vagyis a költő szerint a természetbe olvadó sírkő és a véset életszerű halál-nyel-
ve a halál és élet összekapcsolását hivatott erősíteni. Az önéletrajz, mint arcrongálás-
ban de Man ezt úgy látja, hogy „a halál vagy élettől az élet és halál irányába tör-
ténik itt elmozdulás, kompromisszum nélkül".13 Pontosabban, kis igazítással azt 
mondhatjuk, hogy itt halálról és életről van szó: a halandó-túlélők az elhunytra va-
ló emlékező szöveggel, mintegy a halálból gondolnak vissza az életre. Mindezen 
túl Wordsworth azt is kívánatosnak tartja, hogy a felirat egyszerű nyelve ne az el-
hunytat személyesítse meg, vagyis ne hagyja szóhoz jutni síron túli hangját, ha-
nem inkább a túlélők emlékezéséről szóljon. Ugyanakkor elismeri, hogy a síron-
túli-hangon történő megszólalás „homályos közbeiktatása ...harmonikusan 
egyesíti az élők és a holtak világát".14 

Miért ez a palinodikus megjegyzés? De Man szerint a szöveg zavartságát az 
okozza, hogy Wordsworth maga is felismeri a síron-túlról-jövő-hang fikciójának 
(de Man-i terminussal), a prosopopeiának a veszélyességét - de Man az esszéket is 
sírfeliratként vagy a szerző önéletrajzaként értelmezi. A prosopopeia, az arcadás 
trópusa, amivel lehetővé válik, hogy a véset megszólaljon: Wordsworth esszéjében 
a beszélő sírkő szövegét a látó nap olvassa. S mi ebben a veszélyes? De Man olva-
satában míg a holtak hangot/arcot kapnak, addig az élőknek torkára fagy a szó: 

„... a holtak megszólalásával - a trópus szimmetrikus struktúrájának köszönhetően - az 
élők ugyanazon oknál fogva egy csapásra némává válnak, beledermedve saját halálukba. 
A [wordsworth-i] »Állj meg, Utazó!« alapfeltevése ily módon keserű mellékjelentésre tesz 
szert, amely nem pusztán saját halálunk előrevetülését jelenti, h a n e m tényleges belépé-
sünket a holtak dermedt világába."15 

Ideje, hogy visszatérjek a Wordsworth lelkét lebéklyózó álomhoz, amely az előző 
olvasatok kulcsmozzanatainak összegzéseként áll elő, játékba hozva a dolog, a 
(földi) idő, a halál és az epitáfium (problematikus) allegóriáit. A szakirodalomban 
a vers első sorára nem igazán fordítanak kellő figyelmet, pedig a lelket lepecsé-
telő szunnyadozás a szerelmes kábultsága mellett egyértelműen - bár hallucina-
tórikusan, mintegy félálomban - előrevetíti a halál képét. Amennyiben 

1L' WORDSWORTH: i . m . 7 7 . 
13 de M A N : AZ önéletrajz mint arcrongálás. (Ford. FOGARASI György.) Pompeji 1 9 9 7 / 2 - 3 . 9 9 . 
1 4 WORDSWORT H: Esszék sírfeliratokról. 8 1 . 
15 de MAN: AZ önéletrajz mint arcrongálás. 103. Aztán Derrida olvasatában, a halott barátra emlékező 

előadásokban a prosopopeiáról szóló értekezés is prosopopeiává válik: de Man sírfeliratává. Lásd 
DERRIDA: Memoires - Paul de Man számára. 
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Wordsworth hitt a lélek halálon túli életében, a verssor a lélek pecsétjeként a test-
re és a testi gyönyörök adta eksztatikus halál-felejtésre is utalhat. Ezzel összefüg-
gésben a dolog a nő testeként, a vágy tárgyaként értelmezhető. A versben a nő 
már halála előtt is dologként van jelen, lelkéről nem sok szó esik.16 Ráadásul ez 
az eldologiasodott ő változik, amire az úgy tűnt (seemed) igealak utal. John 
Baker17 a vers dolog szavát Heidegger Das Ding tanulmánya alapján értelmezi, 
ahol a szeretett lény közelsége ajándéknak tekintett, és ezért (tévesen) a szerelem 
önámító kábulatában „a beszélő nem csak kedvese halandóságáról felejtkezik el, 
hanem a sajátjáról is".18 

Bakerrel egyetértésben - Brookshoz közeledve - úgy vélem, hogy nincs olyan 
mértékű törés a két versszak akkor és most-ja között, ahogy de Man gondolja. 
A vers allegorikus struktúrájának bemutatásához szükséges az egyszerű múlt és 
az egyszerű jelen közti távolság tételezése, ám alaposabban megvizsgálva az 
'olyan dolognak tűnt' verssort, illetve a jelen most-ját az allegória egészen más 
szinten jelentkezik majd. A tűnt, látszott (seemed) ige tartalmazhat pozitív, illetve 
negatív elvárásokat az érintett dolog milyenségét illetően; a második versszak 
egyértelművé teszi, hogy Lucy nem az, aminek/akinek látszik, pontosabban nem 
olyan, mint amilyennek tűnt. Ezzel az igével a nő allegóriává válik, méghozzá ön-
maga allegóriájává, amely a második versszak most-jából visszatekintve is igazo-
lódik. Ugyanakkor a jelen most-ja pillanatnyi:19 az emlékezés felvillantja az el-
vesztett kedves allegorikus képét, de már a veszteség, a halál árnyával együtt. 
Derrida írja, hogy a halállal „elérkezik a pillanat, amikor - gondoljunk bármit -
már csupán az emlékezet és a hallucináció között választhatunk ".20 

Létezik olyan olvasat, miszerint a vers nőnemű ő-je a lélekre vagy a költő egyik tudatállapotára 
utal. Lásd Geoffrey HARTMAN: Wordsworth's Poetry, 1787-1814. Yale UP, New Haven, l'.)77. 158. Ennek 
valamelyest ellentmond a versciklus előző verseinek ő-je, valamint az elemzett vers ő-jének dologisá-
ga. Bár ironikus távolítással és megkettőződéssel/hasadással az ellentmondás (eloldható, amire még 
visszatérek. 

17 Formálódó interpretációmra nagy hatással volt egy véletlenszerűen felfedezett tanulmány, |ohn 
BAKER Grammar and Rhetoric in Wordsworth's ».-1 slumber did iu\ spint seal«: Heidegger,: de Man, Dei oust) action 
című tanulmánya, amelv sok ponton érintkezik saját (ironikus) olvasatommal. Studies iu Romanticism 
1997/1. 

I S BAKER: i. m. 112. Baker Heidegger Das Ding esszéjéből Eckhart mester tolmácsolásában 
Diouiisziosz Areiopagitészt (Augustinust) idézi, miszerint „a szeretet természete szerint ób an, hogy az 
embert azzá teszi, amit szeret". (1 13). A tanulmány dolog-felfogásának a Wordsworth-vers akár ironi-
kus olvasata is lehetne. Az idézetet az angol szövegből fordítottam, bár a Heidegger-tanulmánv ma-
gyarul is megjelent. Lásd Martin HEIDEGGER: „A dolog" és „A nyelv". Kétnyelvű kiadás. (Ford. Joós 
Ernő.) Sylvester János Könyvtár. Sárvár, 1998. Illetőleg KORCSOG Balázs fordításában (Világosság 
2000/2. (>(>.): „a szeretetnek olyan a természete, hogy az embert azzá a dologgá változtatja, amit szeret." 
(kiemelés tőlem) Az Augustinusra történő utalás is az utóbbi fordítás jegyzetéből való. 

I!l Baker Heideggert idézi a pillanat autentikusságáról az. emberi létben (109.), kijelentve, hogy a 
vers szempillantása/pillanata (Augenblick) „az idő időbeliségét" adja, amely a halál maga. Baker a vers 
grammatikájára koncentrálva - háttérbe szorítva a retorikát - , annak heideggeri olvasatát nyújtja a 
pillanat, a Dasein és a dolog heideggeri kategóriáinak Felhasználásával. 

211 Jacques DERRIDA: Mémoires. (Ford. S IMON Vanda.) Jószöveg Műhely, Bp., 1998. 4 8 . 
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Susan Eilenberg rossz, „abortált" elégiának tekinti a verset -Wordsworth több 
más gyászoló versével együtt (lásd a 2. jegyzetet) - , mivel az elégia fájdalmat eny-
hítő pátoszával (és a normál gyászmunkával) szemben a vers a halál, a veszteség 
feldolgozásának nyelvi képtelenségét mutatja az elhunyt kísértetté és a költő élő-
halottá válásával. Eilenberg szerint Lucy „allegorizálja az allegória problémáit":'21 

a versek ő-je fantomként a költői nyelv figurativitásában, alakzataiban él, a szó sze-
rinti megnevezés a halálát okozza. Ezzel összefüggésben a vers ő-je a költői kép-
zelet és nyelv allegóriájaként is olvasható, amelyet a mindennapi nyelvre történő 
lefordítás (és értelmezés) élettelenné tesz. Az én ő-je a romantikus költői öntudat 
paradoxonját nyújtja, bemutatva a költői én és a nyelvi én hasadtságát: 

„Lucy másságának többértelműsége aggodalmat kelt a költő identitását illetően: a lány 
egyszerre szimbolizálja a költői én integritását és megosztottságát, megnyugtató egységét 
és széttöredezettségének lehetőségét. [A lány] létezése egyszerre állítja és tagadja azt, ami-
nek duplikátuma - innen az egymás mellett, egyszerre érvényesülő széttartó és konvergáló 
hatás."22 

Ehhez hasonlóan Baker Benjamin allegória-felfogását felhasználva, azt írja a 
második versszakról, hogy abban „a szeretett lény tünékenységének (the loved ones 
seeming) a kiüresítése (hollowing out)" megy végbe, pontosabban „a kiüresítés fo-
lyamata a halál működése az allegórián belül".23 

A vers a romantikus allegória - egyrészt a meg nem nevezett ő, a költői nyelvi 
én, másrészt a halhatatlanságába vetett hit - lerombolásaként, annak iróniájaként 
olvasható. A vers egészét a negáció ereje hatja át: a tagadószó különböző alakjai-
ban ötször fordul elő.24 De Man elemzésében kijelenti, hogy „a vers »most«-ja 
nem a halál pillanatának »tényleges most«-ja"25 - nem is lehet az, hiszen a halál 
a két strófa közti résben rejtőzik, és az emlékezés pillanata hívja életre. Aversben 
az allegória kiüresítését a halál ügynökeként az irónia végzi - nap mint nap, pil-
lanatról pillanatra. A halhatatlanságot csak a második versszakban a földgolyó 
örök forgása jelenti, mely már Brooks olvasatában is ironikus halhatatlanság volt. 
Az irónia pontosan a beszélő visszaemlékezésének pillanatait fogja át az idő 
(örök) körforgásában. Az emlékezés halálos pillanatai pedig a halott Lucyval és a 

2 1 EILENIIERG: The Haunted Language. 1 3 3 . 
22 Uo. 
2 3 BAKER: Grammar and Rhetoric. 1 1 2 . 
24 Mintha a vers a wordsworth-i esszék semmitől való félelmét (lásd a fentebbi idézet) igazolná: mi 

van, ha nincs semmi a halál titán; mi van, ha (csak) a semmi van a halál után? A vers iróniája, hogy 
- leválasztva a ciklus többi versének pozitív halálképétől - ilyen olvasatot is lehetővé tesz. 

25 de MAN: Л temporalitás retorikája. 56. Ehhez kapcsolódik egy másik de Man-i gondolat, miszerint 
„az idővel való viszonyunk mindig negatív, hiszen az én és az idő közötti kapcsolat szükségszerűen a 
halál közvetítésével jön létre; a halandóság tapasztalata az, ami az időt tudatosítja bennünk". Lásd de 
MAN: „Time and History in Wordsworth." In Romanticism and Contemporary Criticism. The Gauss Seminar 
and Other Papers (Szerk. E . S . BURT, Kevin NEWMARK, Andrzej WARMINSKI.) The Johns Hopkins U P , 

Baltimore and London, 1993. 93 
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földdel együtt forognak, és vissza-visszatérnek a beszélő gondolataiba, hiszen „[a 
beszélő] nem képes magát kivonni a pillanatnyi [múltbeli tévedésbe való] vissza-
esés alól, ami az irónia temporalis jellemzője".26 A kierkegaard-i értelemben vett 
ismétlés, az „előre emlékezés" lehetetlen; pontosabban - Constantin Constanti-
nus szavaival - „az egyetlen, ami megismétlődik az az ismétlés lehetetlensége".27 

Csak a halottra történő (vissza)emlékezés, vagyis az ismétlés negációja lehetséges, 
amely a kierkegaard-i ismétlés ironizálásaként is felfogható. 

Bár már Brooks is utal arra, hogy ez a keringés „gépiesen ismétlődő mozgást" 
jelöl, nem emeli ki az ezt megerősítő „diurnális" (diurnal.) jelzőt, amely a minden-
napi, ismétlődő jelentés28 mellett az urna (urn) szót is magában rejti. A föld-urna 
keringése (a rotáció iterációja) pedig az időt mérve létrehozza azt az emberi léte-
zés számára, és a szeretett lény holttestét ebben „a legerőteljesebb és legször-
nyűbb képzetben győzte le és tartja fogságában a földi idő".29 A világ dolgai 
- amelyek közé már ő/én is tartozik - illetőleg a földi idő (szintén dologként) al-
legóriává válnak: a halál, a semmi allegóriájává. A föld forgásának és instabilitá-
sának szédülete (vertige) együtt jár a retorika nyelvi szédületével,30 ami most az 
értelmezést is magával rántja. Avers (ironikus) sírfelirattá válik, a költői én/ő és 
az olvasók urnájává, amellyel/amelyben együtt forgunk az élettelen kedvessel és 
a mozdulatlan dolgokkal - az emlékezés negatív pillanatainak ismétlődéseivel. 
A kierkegaard-i egzisztenciális irónia iróniáját kapjuk: (bit nélkül) a semmi reto-
rikai tudatosulásának ironikus pillanataival. így a prosopopeia iróniája leginkább 
tükörben, a tükrök végtelenjében tükröződő arcot ad, amely (szem)pillantásában 
a halállal néz szembe.31 

'-(> BAKI K: Grammar and Rhetoric. 1 0 8 . 

-1 Sörén Aabye KIERKEGAARD: AZ ismétlés. (Ford. GYENGE Zoltán.) Ictus, Szeged, 1 9 9 3 . 5 2 . Az eredeti 
mondat múlt időben van, de a vers esetében hangsúlyosan jelen időről van szó. 

28 A diurnális nem csak ismétlődő, mindennapi, hanem egynapi, egynapos jelentéseit is játékba hoz-
za, vagyis egyszerre utal a természet ciklikus idejére és az ember lineáris, behatárolt élettartamára. Ér-
demes felfigyelni a diurnális szót tartalmazó verssor r hangjainak pörgésére. A sor minden szavában 
találunk pergő r hangot, amelyek a föld forgásának/rotációjának dinamizmusát, illetve a tetemre 
kényszerített forgást érzékeltetik. 

'-'•' B R O O K S : AZ irónia mint strukturális elv. 6 2 9 . 
:,ü Lásd Paul de MAN; „Time and History in Wordsworth." 79. Л föld instabilitása a függ, felfüggesz-

tett (hung) szó gyakori használatával válik szédúletté Wordsworth költészetében. 
:tl Erről M. C. Escher rajza jut e-szem-be, amelyen egy szem látható, a pupillában a halál csontvázának 

koponyájával. Az alkotó saját kommentárjában azt írja, hogy „a pupillában a mindnyájunkra leselke-
dő tükröződik". In M. C . E S C H E R : Grafikák és rajzok. (Bev. és jegy/.. VA|D.A Kornél.) Benedikt Taschen, 
Köln. 1992. 13. 



Művelődéstörténet 

Fedinec Csilla 

A MAGYAR IRODALOM A KÁRPÁTALJAI OKTATÁSBAN 
1944-TŐL NAPJAINKIG* 

1. Politika- és igazgatástörténet 

Az a terület, amit ma Kárpátaljának tekintünk, politikai szempontból egységes ré-
gióvá a 20. században vált. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyére, azaz 
a történelmi Magyarország északkeleti Felvidéke döntő részére kiterjedően a Károlyi-
kormány X. néptörvénye mondta ki 1918-ban a Ruszka Krajna Autonóm Terület 
megalakítását, a vidék többségi lakosságára, a ruszinokra való tekintettel. A törvény 
nem valósulhatott meg a gyakorlatban, az 1919. szeptember 10-én Saint-Germain-
en-Laye-ban aláírt szerződés értelmében a területet Podkarpatszka Rusz néven, szé-
les körű autonómia kilátásba helyezésével az. új államalakulathoz, a Csehszlovák 
Köztársasághoz csatolták. Az 1920-ban a Népszövetség által garantált, valamint a 
csehszlovák alkotmánytörvénybe is belefoglalt autonómia kérdése azonban függő-
ben maradt. A terület ügyei a csehszlovák kormány által kinevezett kormányzó köz-
vetlen irányítása alatt a prágai minisztériumnak voltak alárendelve. Tanügy tekin-
tetében a helyhatóság az ungvári iskolareferátus volt. 

A Podkarpatszka Rusz területére szorult maroknyi magyarság a felvidéki (szlo-
venszkói) magyarokkal szellemi közösségben élve, az új földrajzi és politikai egy-
ség megnevezését a saját nyelvének, gondolkodásának szabályaihoz igazította, 
így terjedt el a 20-as években a Ruszinszkó, az évtized végétől pedig egyre hatá-
rozottabban a Kárpátalja megnevezés. A magyarországi közvélemény ebben az 
időszakban a hivatalos sajtószolgálati (MTI-) jelentések nyomán Erdős-Kárpátok-
ként tartotta számon. 

A Csehszlovákia sorsa fölötti müncheni tárgyalás 1938. szeptember 29-30-án 
új helyzetet teremtett. Október 11-én Kárpátalján autonóm jellegű formáció jött 
létre Brócly András ruszin agrárpárti vezető irányításával, akit revizionizmus vád-
jával hamarosan eltávolítottak. Az őt követő második kárpátaljai miniszterelnök, 
az ukrán irányzatú Volosin Ágoston teológiai tanár már október 26-án átvette hi-
vatalát. Minisztereit továbbra is a prágai kormány hagyta jóvá, bár november 22-én 
a csehszlovák nemzetgyűlés formálisan megadta Kárpátaljának az autonómiát. 
Időközben azonban a november 2-i első bécsi elöntés eredményeképpen a terület 
magyarlakta részei Magyarországhoz kerültek. A közigazgatási központ (Ungvár) 
és a kereskedelmi központ (Munkács) elvesztésével az országrész gazdaságilag el-

* Készült a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával. 
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szigetelődött. A Volosin-kormány erőteljesen törekedett a tartomány önállósodá-
sára Kárpáti Ukrajna néven, az itt állomásozó cseh katonaság mellett önálló had-
sereget is szervezett. Legfőbb támogatója az új központban, Huszton konzuli 
képviseletet is fenntartó hitleri Németország volt. 

A magyar kormány a visszacsatolt területeket Bereg és Ugocsa egyesített vár-
megyéhez tagolta be. Tanügyigazgatás tekintetében ideiglenes jelleggel létrehoz-
ta a Felszabadított területek tankerületét. 

1939. március 15-én a szojm (Kárpáti Ukrajna parlamentje) Huszton kikiáltot-
ta a miniállam függetlenségét, ám az előző nap hadműveletbe kezdett magyar re-
guláris hadsereg március 18-ra elérte a Kárpátokban a lengyel határt. Teleki Pál 
miniszterelnök azonnal szorgalmazta a Kárpátaljai Vajdaságról szóló törvényter-
vezet kidolgozását és mihamarabbi parlamenti jóváhagyását, ám 1941-ben bekö-
vetkezett halálával az autonómia ügye lekerült a napirendről. 

Az 1939. évi területrendezés a régió közigazgatása tekintetében sajátos helyze-
tet teremtett. A magyarlakta részek az újból kettéváló Bereg, Ugocsa, valamint 
Ung és Máramaros vármegyéhez kerültek, a terület nagyobb része, a ruszinok 
lakta vidék a Kárpátaljai Kormányzóság hatáskörébe utaltatott. Ehhez hasonló, 
bizonyos fajta autonomizmust előlegező nemzetiségi formációval sehol másutt 
nem találkozunk a hivatalos Magyarország keretein belül. A kormányzóság terü-
lete három közigazgatási kirendeltségre oszlott - ungi, beregi, máramarosi. A hi-
vatalos nyelv a magyar és a ruszin volt. Elén kormánybiztos állt. A kormánybiz-
tosok Budapestről kinevezett, a politikai köztudatban tekintélyes személyek 
voltak (például az MVSZ-elnök Perényi Zsigmond, a volt belügyminiszter Kozma 
Miklós). A tanügyi tanácsos 1939-1944 között egyetlen személy: Marina Gyula 
görög katolikus kanonok, a kormánybiztosi hivatal tanügyi osztályának élén állt, 
melynek hatásköre a tankerületi főigazgatóságéval volt azonos. 

A tanügyigazgatási besorolás az 1939-1940. évi területrendezések nyomán ala-
kult ki. A vármegyei részek iskolái a kassai és a szatmárnémeti tankerülethez, a kor-
mányzóság területén levő tanintézetek a kárpátaljai tankerülethez kerüllek. 1944 
őszéig ez a rendszer maradt érvényben: az adott tanintézet tankerületi besorolása 
megfelelt az adott település közigazgatási hovatartozásának. A nagy iskolavárosok 
közül Ungvár és Munkács volt sajátos helyzetben, mert egyidejűleg két-két közigaz-
gatási terület részét képezték: az első a Kárpátaljai Kormányzóság, valamint Ung 
vármegye székhelye, a második pedig a kormányzóság beregi kirendeltségének 
székhelye és a Beregszász központú Bereg vármegyének is része. A két város isko-
lái a kárpátaljai és a kassai tan kerületek között oszlottak meg, mégpedig oly mó-
don, hogy az elsőhöz a ruszin tannyelvűeket, a másodikhoz a magyar és az egyéb 
tannyelvűeket sorolták. Felekezeti tekintetben a régió katolikus tanintézetei a Du-
nán inneni katolikus tanügyi kerülethez tartoztak. A görög katolikus iskolák fenn-
tartója a munkácsi görög katolikus püspökség volt. A zsidó iskolák fenntartója a 
Munkács székhelyű Kárpátaljai Zsidó Iskolaegyesület, Ungváron a favne Héber 
Kultúregyesület, 1943-ban a kongresszusi (neológ) izraelita hitközség. A református 
felekezet tekintetében visszaállt a Trianon előtti egyházi rend (a Csehszlovák Köz-
társaság idején önálló kárpátaljai református egyházkerület létezett). 
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1944 őszén a helyzet gyökeresen megváltozott. A szovjet hadsereg ellenőrzése 
alatt a régióban létrejött a Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa névvel illetett irá-
nyító és végrehajtó szerv, amely tevékenységével a szovjet fennhatóság jogosságát 
igyekezett igazolni. Ez a törekvés az „újraegyesítés" - Kárpátaljának a Szovjetunió-
hoz való csatolása - történelmi tényként való elfogadtatására irányult. Ehhez 
'népakaratról' is gondoskodtak egy november 26-i kiáltvány formájában. Állam-
közi egyezményt a Szovjetunió és Csehszlovákia írt alá 1945. július 29-én Moszkvá-
ban. 1946. január 22-ével pedig létrejött a Kárpátontúli terület az Ukrán SZSZK 
(a Szovjetunió tagköztársasága) kötelékében. 

A szovjet fennhatóság alatt elkövetkezett a magyar férfilakosság munkatábo-
rokba hurcolása, a németek kitelepítése, a ruszin népnév eltörlése, a románok 
moldovánokká nyilvánítása, gyakorlatilag eltűnt a szlovák lakosság, nagy arányú 
volt az ide irányuló migráció, jött az államosítás, a kollektivizálás, 1949-ben a gö-
rög katolikus vallás betiltása (újbóli legalizálása 1989-ben történt meg). Az újabb 
kisebbségi korszakban magyar politikai életről nem lehetett szó (az 1920-30-as 
években a Magyar Keresztényszocialista Párt és a Magyar Nemzeti Párt önálló, 
majd szövetségi formában, később Egyesített Magyar Párttá alakulva képviselte a 
felvidéki - kárpátaljai és szlovenszkói - magyarság érdekeit). A magyar kultúra 
intézményei: egyetlen területi szintű lap, a Kárpáti Igaz Szó mint a hivatalos ukrán 
lap tükörfordítása, 1967-től önálló magyar napilapként, a Kárpátontúli Ifjúság című 
fordításos lap, három ukránból fordított járási újság, az 1951-től 40 éven át működő, 
amatőr szintű Beregszászi Népszínház, a Kárpáti Könyvkiadó, az ungvári RTV magyar 
szerkesztősége, a továbbiakban szóba kerülő oktatási intézmények és ezzel majd-
nem teljes a felsorolás. Értelmiségi-alkotói szerveződés volt a 60-70-es évek for-
dulóján a Forrás Stúdió, utána a József Attila Irodalmi Stúdió/Alkotóközösség. Magyar-
országi sajtó- és könyvtermékek a 60-as évektől jutottak el Kárpátaljára. 

A 80-as évek második felétől érezhető a változás. 1989-ben megalakult a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség, amely ma is a legnagyobb taglétszámú érdek-
védelmi szervezet, bár a 90-es évek második harmadától nem az egyetlen. Belső 
ellentétek is hozzájárultak új szervezetek létrejöttéhez. Működnek irodalmi, kép-
zőművészeti, ismeretterjesztő magyar társaságok, klubok, 1994-től hivatásos ma-
gyar színház van Beregszászban - az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház. Színessé, 
sokrétűvé vált a helyi magyar sajtópaletta. Megszűnt az állami magyar könyv-
kiadás, ez a terület külföldről támogatott, alapítványi magánkiadók kezébe ke-
rült. Magyarországról könyvek, sajtótermékek az utóbbi évtizedben nemigen jut-
nak el ide. 

1991-ben Ukrajna függetlenné vált. A köztársasági államformájú ország egyik 
megyéje Kárpátalja (tükörfordításban a közigazgatási egység megnevezése: Kárpá-
ton túli terület). A hivatalos statisztika szerint több mint 70 nemzetiség képviselői 
lakják. A legnagyobb létszámú kisebbségi nemzet a magyar. Az. 194l-es népszám-
lálás adatai szerint az összlakosság 852 546, ebből magyar 245 286, 1946-ban meg-
felelően 775 116 és 134 558, 1959-ben 920 173 és 146 247, 1989-ben 1 245 618 és 
155 71 1. Ma sajnálatos módon jelentékeny a (főleg) gazdasági indíttatású kitelepe-
dés. Mindenekelőtt az értelmiségi réteg szenved érzékeny veszteségeket. 
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2. Iskolahálózat, tanügyi rendelkezések1 

Az északkeleti Felvidék gazdasági tekintetben az ország legelmaradottabb területe 
volt, kulturális hagyományai regionális jelleget viseltek. A helyi értelmiség évszá-
zadokon át a pap és a tanító voltak. Két nagy múltú tanintézettel rendelkezett, 
ezek az 1613-ban a Zemplén vármegyei Homonnán alapított, s 1646-ban Ungvár-
ra telepített kir. kat. főgimnázium és ugyanitt az 1794 óta fennálló - 1744-ben 
Munkácson indított szeminárium jogutódjának tekintett - görög katolikus kántor-
tanító-képző. 

A Csehszlovák Köztársaság elemi iskolákat (különböző tannyelvvel), kis számú 
polgári iskolát és három gimnáziumot (magyar tannyelvvel), középfokú szakisko-
lákat, három tanítóképzőt (ruszin és magyar tannyelvvel) örökölt. Az elemi szin-
tű oktatás javarészt érintetlen maradt. Kibővült a polgári iskolai hálózat, magyar 
tannyelvű párhuzamos osztályok azonban csak Ungváron és Munkácson voltak. 
A csehszlovák rendszerű reálgimnáziumokban, Ungváron és Munkácson fokoza-
tosan leépítették a magyar osztályokat, a magyar tannyelvű oktatás egyetlen 
helyen, a beregszászi két tannyelvű reálgimnázium párhuzamos osztályaiban ma-
radt meg. A 20-as években Huszton ruszin-cseh tannyelvű, Munkácson zsidó, 
a harmincas években Ungváron héber gimnázium nyílt. Számos magyar tanerő 
veszítette el állását, illetve állampolgárságát is. 

A Volosin-kormány 1938-39-ben a fennhatósága alól kikerülő ungvári, mun-
kácsi, beregszászi gimnáziumok nem magyar tanulóit, tanárait kitelepítette a 
megkisebbedett Kárpátalja (Kárpáti Ukrajna) területére, s ott több új gimnáziu-
mot is nyitott ukrán tannyelvvel. 

Ezeket a tanintézeteket a magyar hatóságok a következő tanévtől vagy bezárták, 
vagy polgári iskola szintjére fokozták le. Az ungvári gimnáziumot három önálló 
tanintézetre bontották: magyar tannyelvű fiú- (a Drugeth) és leánygimnáziumra (a 
Szent Erzsébet), valamint ruszin tannyelvű gimnáziumra, a munkácsit két taninté-
zetre ruszin és magyar (az Árpád Fejedelem) tannyelvvel, Beregszászon csak magyar 
középiskola volt, a buszti ruszin-magyar tannyelvű lett. A zsidó-héber iskolákat a 
zsidótörvények sújtották. így az 1943-44-es tanévben a régióban 305 ruszin, 215 
magyar, 23 német tannyelvű népiskola, 4 ruszin, 14 magyar polgári iskola, 2 ruszin, 
4 magyar és 1 vegyes tannyelvű gimnázium volt. Ezenkívül szakiskolák, ipariskolák, 
két felső kereskedelmi iskola, 3 tanítóképző (2 felekezeti, 1 állami) működött. 

Az 1938-1940 közötti időszak az oktatásügy terén a régióban átmenetinek te-
kinthető, 1940-1944 között az oktatás teljes egészében a magyar tantervek alap-
ján valósult meg, egységesen az ország valamennyi iskolájával. Középiskolai szin-
ten általános alapelv volt a koedukációs iskolák lehetőség szerinti szétválasztása 
és a tannyelvek szerinti osztás. Látnunk kell azt is, hogy a háborús viszonyok túl-
zott félelmeket tápláltak a nemzetiségekkel szemben. 

1 FEDINEC Csilla: Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938-1991). Officina Hungarica 
VIII. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1999. 
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Az 1944-45-ös tanévet - a szovjet katonai jelenlét következtében - átmeneti idő-
szaknak csak feltételesen tekinthetjük, hiszen nem volt türelmi idő a tanintézetekben 
az oktatás tartalmát illetően, csak a szerkezeti váltás váratott magára 1945 nyaráig. 

A tanügy a Néptanács közoktatási megbízotti hivatalának hatáskörébe tarto-
zott. Az első rendelkezések e hivatalnak rendelték alá a sajtótermékeket és a 
könyvkiadást ellenőrző cenzori bizottságot, zárolták az „idegen" nyelven íródott 
tankönyveket, utasítást adtak a pedagógusoknak a munka azonnali megkezdésére, 
a helyhatalmi szerveknek az iskolaépületek rendbehozatalára. Az 1944. december 
23-24-én tartott első pedagógus-értekezleten felhívást fogadtak el, mely kimond-
ta, hogy a tanulókat a „szovjet haza" iránti szeretetre kell nevelni, valamennyi te-
lepülésen iskolákat kell nyitni, különösen azokon a helyeken, melyeket a leginkább 
hátrányos helyzetbe hozott az „idegen hódítók" iskolapolitikája, félre kell állítani 
mindazokat a pedagógusokat, akik elárulták a népet, és a „megszállókat" szolgál-
ták. Az első hivatalos statisztika szerint decemberben 350 tanintézetben folyt ok-
tatás (5 gimnáziumban, 18 polgári iskolában és 327 népiskolában). 

Az 1945. április 20-án Ungváron kiadott 58. sz. dekrétum mondta ki a tanin-
tézetek államosítását. A három tanítóképzőről az 1945. július 3-án kelt néptaná-
csi határozat döntött. E szerint a tanítóképzés négyéves, koedukációs, Ungvárról 
az egyik tanítóképzőt áthelyezték Husztra, a munkácsi tanítóképzőben pedig 
óvodai nevelők számára indítottak csoportot. 

A régi tankönyveket zárolták, helyettük a Szovjetunióból érkezett tankönyveket 
vezettek be. Azokból azonban nem jutott minden iskolába, a magyar tannyelvűek-
ben pedig az orosz nyelv ismerete hiányában nem is tudták használni. A magyar 
gyerekekkel osztályt ismételtettek a nyelvtanulás miatt. A magyar tannyelvű okta-
tást a gimnáziumokban már decemberben betiltották. A polgári iskolák közül 
csak a beregszásziban folyt magyar nyelvű oktatás. A polgári iskolák tannyelvére 
vonatkozóan is egységes utasítás mondta ki, hogy azokban az oktatás nyelve az 
orosz vagy az ukrán, itt azonban a központi utasítás ellenére a pedagógusok 
nyelvtudása dominált, amit bizonyít, hogy egyes források a beregszászi polgári 
iskolát magyar tannyelvűként tüntetik fel. Valójában mindössze 40 elemi iskola 
volt magyar tannyelvű ebben a tanévben. A tantervet és a tananyagot maguk a 
pedagógusok állították össze nyelvtudásuk függvényében, s ahová nem jutottak 
el az orosz nyelvű tankönyvek, olvasókönyvnek az új nyelv gyakorlásához az időn-
ként megjelenő újságokat használták. A tanév végére számos pedagógus, főleg a 
felső végzettséggel rendelkezők, külföldre távoztak. 

1945. július 3-i hatállyal került sor a terület közoktatási rendszerének átszer-
vezésére. Az 1945-46. tanévtől a népiskolák, polgári iskolák és gimnáziumok 
megszűntek, helyükbe a négyosztályos elemi, a hétosztályos nem teljes középis-
kola (általános iskola) és a tízosztályos középiskola lépett. (Magasabb iskolafoko-
zatba csak az előzőek elvégzésével lehetett kerülni. Tehát a tízosztályos középis-
kolát például úgy kell értenünk, hogy ebből négy év volt az elemi, három év az 
általános és három év a középiskolai osztály.) 

1945. július 20-án jelent meg a Néptanács határozata a kárpátukrán egyetem 
létrehozásáról Történelem, Biológiai, Filológiai cs Orvosi Karral. A régió első 
egyeteme 1945 októberében nyitotta meg kapuit. 
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Az 1945-46. tanévet hivatalosan már úgy összegezték, mint az első tanévet, 
amely szervesen kapcsolódott a szovjet oktatási rendszerhez. Elérkeztünk egy 
olyan államfordulathoz, mely az iskolarendszert nem részleteiben módosította, 
hanem alapjaiban változtatta meg. Ezúttal nemcsak a tantervek módosításáról, új 
tankönyvek bevezetéséről, az iskolai céloknak az állampolitika ideológiai szel-
lemkörébe történő bekapcsolásáról volt szó, hanem a közoktatás minőségileg új 
alapokra helyezéséről, mégpedig nem kísérletek útján, hanem közel három év-
tized alatt kiformálódott elvek szerint. Az előző tanév folyamán, sőt 1945 őszén 
is az iskolák lépéshátrányban voltak a központi irányítással szemben, mert a ren-
delkezésekről nem mindig értesültek idejében. A nemzetiségi iskolákban ez a 
helyzet még a következő évre is kitolódott a nyelvtudás hiánya miatt. 1947-től 
azonban már nem lehetett szó öntevékeny munkáról, az iskola, a tanítás, a peda-
gógus teljes ideje ellenőrzött tényezővé vált. 

Az 1945-46. tanévben magyar tannyelvvel 82 elemi iskola és 17 hétosztályos 
iskola kezdte meg működését. Emellett a moldován és az egyetlen szlovák tan-
nyelvű iskola (ez utóbbi a következő tanévben megszűnt) számított nemzetiségi 
iskolának. A pontosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a kijevi oktatási mi-
nisztérium hivatalos rendeleteiben mintegy két évtizeden keresztül nem használta 
a „nemzetiségi" kifejezést, hanem helyette a „nem ukrán és nem orosz tannyelvű 
iskolák" körülírással találkozunk. 

Az 1950-51. tanévben először a magyar tannyelvű iskolák között már több a 
hétosztályos, mint az elemi. A minisztérium a következő tanévben a köztársaság 
néhány más nemzetiségi iskolájával együtt kárpátaljai moldován és magyar tan-
nyelvű iskolákat is beszámoltatott az azokban folyó oktató-nevelő munkáról, és 
először tette azt a megállapítást, hogy „a fennálló iskolahálózat teljes egészében 
biztosítja a nem ukrán és nem orosz nemzetiségű gyerekek általános hétosztályos 
anyanyelvi iskoláztatását". А/. első nemzetiségi középiskolák - négy magyar és 
egy moldován - az 1953-54. tanévben indultak Kárpátalján. Ettől kezdődően fo-
kozatosan növekedett a magyar tannyelvű középiskolák száma, de a tanintézetek 
- elemi, általános és középiskolák - összmennyisége (90 és 100 között) igen kis 
eltéréssel állandó szinten maradt. Az a tény, hogy már 1945 szeptemberében annyi 
magyar tannyelvű iskola kezdte meg működését, amelynek számbeli változása a 
szovjet időszakban alig szembetűnő, az eddigi hivatalos értékelések és pedagógiai 
munkák számára a nemzetiségi oktatás kedvező színben való feltüntetésére szolgált 
alapul. Am az iskolahálózatról alkotott kép teljesebbé tétele érdekében számba kell 
venni a tisztán magyar és vegyes tannyelvű tanintézetek arányának alakulását. 

A magyar tannyelvű iskolákban 1945-től mind az orosz, mind az ukrán nyel-
vet és irodalmat tanították, nem sok eredménnyel, de ugyanígy gondok voltak e 
tantárgyakkal az ukrán és orosz tannyelvű iskolákban „a magyar, cseh és német 
szavakkal való keveredés miatt". Ezért „az anyanyelv, valamint az orosz nyelv és 
irodalom eredményesebb elsajátíttatása érdekében" a minisztérium úgy rendel-
kezett, hogy 1947. december l-jétől a „nem ukrán és nem orosz tannyelvű isko-
lákban" szüntessék meg az ukrán nyelv és irodalom oktatását. Az ukrán nyelv el-
törlése a nemzetiségi iskolákban a helyzeten lényegesen nem változtatott. Az 
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orosz nyelv oktatásának eredményesebbé tétele érdekében 1953-tól - a magyar 
tannyelvű középiskolák megnyitásával egyidejűleg - a magyar iskolákban a ma-
gyar gyerekek számára orosz vagy ukrán tannyelvű osztályokat indítottak. Az 
1966-67. tanévben már a magyar tannyelvű iskolák egynegyedében voltak pár-
huzamos orosz vagy ukrán osztályok. Ezeknek több mint a fele a beregszászi já-
rásra, a terület egyetlen magyar többségű járására esett. 

Az 1960-61. tanévtől az 1958-as iskolatörvény alapján a hétosztályos iskola he-
lyébe a nyolcosztályos iskola lépett. A középiskolai osztályok 1966-ig továbbra is há-
rom osztályt, utána két osztályt jelentettek. 1974-től a nemzetiségi iskolák tanulóit 
6 éves kortól iskolázták be az úgynevezett előkészítő osztályba. Ekkor tanultak meg 
anyanyelvükön írni, olvasni, az első osztály első félévében pedig az orosz ábécét sa-
játították el. 1989-től mindenki 6 éves kortól jár iskolába, nincs előkészítő osztály, 
az elemi négy, az általános öt, a középiskola két osztály (tizenegy osztályos iskola). 

A magyar iskolába járók számának alakulásáról megállapítható, hogy 1945-ben 
közel 1'2 ezren kezdték meg tanulmányaikat anyanyelven. Ehhez viszonyítva 
szembetűnő a tanulólétszám jelentékeny növekedése 1948-ban, majd csökkenés 
tapasztalható 1953-ban, amikor az első magyar középiskolák nyíltak. Ettől kezdve 
azonban töretlenül növekszik a magyar iskolák tanulólétszáma mintegy tíz éven 
keresztül, az 1963-64. tanévben azonban ismételten jelentékeny visszaesés ta-
pasztalható. Érdekes, hogy ez az a tanév, amikor az állami egyetemen végre meg-
indították a magyar szakos képzést. Nyilván a magyar szak megnyitása is közre-
játszott abban, hogy a tanulólétszám utána ismét visszakapaszkodott az 1962-63. 
tanév szintjére. 1966-ban tapasztalható még egy igen jelentékeny visszaesés, ami 
nem magyarázható pusztán demográfiai adatokkal, annál kevésbé, mert a csök-
kenés több mint fele ismét a beregszászi járásra lokalizálódik, illetve a területi 
központban, Ungváron és az ungvári járásban mutatkozik. Nyilvánvalóan közre-
játszott a vegyes iskolák számának növekedése, illetve az az általánossá váló nézet 
a szülők körében, hogy a gyermek jövőjének biztosítása érdekében kívánatosabb 
orosz vagy ukrán tannyelvű iskolába járnia. 

A pedagógusképzésben teljesen új generációt kellett felnevelni, hiszen a régi ok-
tatók vagy külföldre távoztak, vagy félreállították őket. A területi közoktatási osztály 
az első szovjet tanév legnagyobb eredményének könyvelte el, miszerint „sikerült 
szinte teljes egészében megszabadulni azoktól a tanítóktól, akik alkalmatlanok az 
ifjúság szovjet szellemű nevelésére", illetve leszögezte, hogy „sok felsőbb képesíté-
sű magyar tanerő megtagadta hivatását". A pedagógushiány pótlására az egész te-
rületre a Szovjetunió belső területeiről irányítottak pedagógusokat. A magyar tan-
erők részére folyamatosan tartottak átképző tanfolyamokat. A magyar tanítóképzés 
első intézménye 1947-től a huszti középfokú tanítóképző. (A magyar település 
szempontjából Huszt szórványvidéknek számít!) Az első csoport 1950-ben végzett. 
Huszton ez egyben az utolsó is, mert a magyar csoportot áthelyezték a munkácsi 
tanítóképzőbe. Egyidejűleg megszüntették az ungvári középfokú tanítóképzőt, 
melynek helyébe tanítóképző főiskola lépett. A főiskolán az 1953-54. tanévben 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Kar nyílt, a következő tanévtől azonban a fő-
iskolát felszámolták. A magyai szakusukai áiveuc az egyelem orosz nyelv és iroda-



416 Fedinec Csilla 

lom szakra, de fakultatív órakeretben hallgathattak magyar nyelvet és irodalmat. 
Két évfolyam végzett ily módon. Hivatalosan úgy szerepeltek, mint az első orosz ta-
nárok, akik kifejezetten a magyar tannyelvű iskolákban való munkára lettek ki-
képezve. Az 1956-57. tanévben a magyar tannyelvű iskolákban 1060 pedagógus 
dolgozott, közülük 115-nek volt felsőfokú, 721-nek középfokú végzettsége. Ugyan-
ekkor az ungvári egyetemnek 92, a munkácsi tanítóképzőnek 250 magyar nemze-
tiségű diákja volt. A munkácsi tanítóképző mellé immár mint felsőfokú tanintéz-
ményben az ungvári egyetemen 1963-ban megnyílt a magyar nyelv és irodalom 
szak, 1965-től önálló (magyar filológiai) tanszékkel. Mindkét tanintézetben csak a 
speciális tantárgyakat tanították magyar nyelven. Más oktatási intézményekben, il-
letve az adott intézmények más karain nem volt lehetőség a magyar nyelven való 
tanulásra. A magyar oktatási rendszer tehát az érettségiig terjedt. 

A szovjet rendszer mintegy két évtized alatt megteremtette a feltételeket az 
anyanyelvű iskolai oktatáshoz, de utána az általános tendenciákat tekintve to-
vábbfejlődés nem történt, csak visszalépés az 1980-as évek végéig. 1989-re már 
csak 50 tisztán magyar tannyelvű iskola volt 14 orosz, 10 román, 564 ukrán tan-
nyelvű mellett, és volt 49 vegyes tannyelvű, ún. internacionalista iskola: 9 ukrán-
orosz, 17 ukrán-magyar, 15 orosz-magyar, 4 orosz-román, 1 ukrán-román, 3 ukrán-
orosz-magyar tannyelvvel. A tanulók 81 százaléka ukrán, 8,5 százaléka magyar, 
8,1 százaléka orosz és 2,3 százaléka román tannyelven tanult. A teriilet lakosságá-
nak ekkor 77,8 százaléka ukrán, 13,7 százaléka magyar, 3,6 százaléka orosz és 2,3 
százaléka román nemzetiségűként volt nyilvántartva. A magyar tannyelvű osztályok 
tanulólétszáma az 1966-67. tanévi 21,8 ezerről az 1988-89. tanévre 17,1 ezerre 
csökkent, járásokra lebontva a beregszászi járásban 28,6 százalékkal, a nagy-
szőlősi járásban 20,9 százalékkal, az ungvári járásban 8,4 százalékkal, a huszti 
járásban 29,7 százalékkal, Técsőn 45 százalékkal, Ungváron 43,8 százalékkal 
csökkent a magyar tannyelven tanulók száma. Ugyanakkor a magyar többségű 
beregszászi járásban például az orosz iskolák tanulóinak 60,8 százaléka, az ukrán 
iskolák tanulóinak 35 százaléka, Beregszászban - az egyetlen kárpátaljai város-
ban, ahol századunkban végig a magyar lakosság volt többségben - az orosz isko-
lák tanulóinak 38 százaléka és az ukrán iskolák tanulónak 25 százaléka magyar 
nemzetiségű volt. 1989 után sorra szűntek meg a vegyes iskolák, korábban bezárt 
magyar iskolák újra megnyitották kapuikat, több szakiskolában indítottak ma-
gyar csoportot. Közben új korszak köszöntött be, Kárpátalja új államalakulat kö-
telékébe került, amely egységes nemzetállamot épít, s így új helyzet elé állítja a 
kárpátaljai magyarságot is. Ebben az új helyzetben újraéledt a felekezeti, a gim-
náziumi oktatás is, bár még igen kis számú tanintézetben, bejegyzésre került az 
alapítványi, magyarországi pénzügyi forrásokból fenntartott Kárpátaljai Magyar 
Tanárképző Főiskola Beregszászban, melynek az akkreditálása még várat magára. 
Mód van arra, hogy közép-, szak-, főiskolai és egyetemi tanulmányokra, poszt-
graduális képzésre kárpátaljai fiatalok magyarországi tanintézetekbe jelentkezze-
nek. A két ország között létezik szerződés a diplomák kölcsönös elismeréséről, 
ám a gyakorlatban ez nem működik. 
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3. Az oktatás tartalmi kérdései 

a) 1944-ig 
A csehszlovák időszakban - az 1920-1930-as években - a két polgári iskola és egy 
gimnázium magyar osztályaiban a tanítás az országban egységes követelmények 
szerint zajlott, tehát a tananyag azonos volt a szlovenszkói magyar iskolákéival. 

Az 1938-1944 között megjelenő ruszin nyelvű tankönyveket Ungváron nyom-
tatták, a kiadó a Kárpátaljai Kormányzóság és a Kárpátaljai Tudományos Tár-
saság volt. A tanrendet szabályozó rendeletek értelmében a magyar tannyelvű is-
kolákban egységesen az ország egész területén érvényes tankönyvek voltak 
használatosak, amit visszatükröznek a korabeli iskolai értesítők és évkönyvek tan-
könyvjegyzékei is. Néhány érdekesség azonban megemlíthető. Az egyik az egyet-
len - az ajánlás szerint - „kárpátaljai" iskoladráma, amelynek előadásáról nincs 
tudomásunk. Címe: Munkács várasszonya. Szerzője Siklaky Dezső gyöngyösi taní-
tó, akit „Rákóczi földjének megtérése" ihletett írásra. A műnek nincs különösebb 
irodalmi értéke. Figyelemre méltó még a munkácsi magyar gimnázium tanulói 
által írt, az 1940-41. tanév eseményeit napi lebontásban felelevenítő osztálynap-
ló, s ugyanennek az Árpád Fejedelem gimnáziumnak a VIII. (érettségiző) osztá-
lya által összeállított (!), az érettségire való felkészülést segítő gimnáziumi magyar 
irodalmi tankönyv (az ősköltészettől a kortárs irodalomig).2 A felhasznált iroda-
lom jegyzékében ott találjuk többek között a Pintér-, Beöthy-, Alszeghy-Sík-, 
Szerb Antal-féle irodalomtörténeteket, Horváth János Petőfi-tanulmányát, Bölöni 
György Az igazi Ad'yját. A tankönyv fő sajátosságára az utószó mutat rá a legkézen-
fekvőbben: „Könyvünkön végig érezhető az egyes írók, illetve művek irodal-
mának, kritikájának hatása. Gondold meg okait, kedves Olvasó, s jóhiszeműen 
érdemnek fogod ítélni. Megértheted, hogy mi nyolcadikos gimnazisták nem kö-
telezhetjük hiányos egyéni felfogásainkat könyvünk révén másokra is. Rövid két-
éves magyartanulásunk még nem adhatta meg azt a tudást, hogy a művek mé-
lyén rejlő értékeket felismerhessük, és helyesen megítélhessük. A hitelesség, 
továbbá az a tény, hogy érettségin a művek kritikai irodalmának ismerete rendkí-
vül nagybecsű, végül az a körülmény, hogy a kárpátaljai és felvidéki diákok leg-
nagyobb része nem rendelkezik forrásmunkákkal a magyardolgozatok írásához, 
szinte kötelezővé tette számunkra, hogy közöljük egyes irodalmi szaktekintélyek 
értékes véleményét különböző szempontok szerint. Egyenesen célunk volt evég-
ből a művek kritikai irodalmának ismertetése, maguknak a műveknek szokott 

1 о 
taglalása mellett, nem is szólva arról, hogy magasabb irodalmi műveltség nem is 
lehet a kritikai irodalom ismerete nélkül." 

'-' Magyar irodalmi ismeretek. Magyar irodalomtörténeti segédkönyv, különös tekintettel az érettségi 
tételekre. Munkács, 1941. 
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b) 1944-1950 között 
Tartalmi tekintetben 1947-ig Ukrajna iskoláiban a tanítás a háború előtti szovjet 
tantervek szerint folyt, az aktuális párthatározatok alapján eszközölt kisebb mó-
dosításokkal. 1947-1951 között is csak a középiskolai osztályok tantervében tör-
téntekváltozások, így azok a magyar iskolákat nem érintették. Sokkal inkább vál-
toztak ebben az időszakban az ukrán irodalmi tankönyvek, melyek „túlzottan 
idealizálták Ukrajna régmúltját", „aránytalanul nag)' hangsúlyt fektettek az ukrán 
írók és költők nemzeti érzületére". Amikor 1944 végén zárolták az „idegen nyelven" 
íródott tankönyveket, ez nemcsak a magyar könyvekre vonatkozott, hanem többek 
között a helybeli szláv lakosság különböző irányvonalat képviselő, a háború alatt, 
illetve után megszüntetett szervezetei, a Proszvita Társaság és a Kárpátaljai Tudo-
mányos Társaság kiadványaira; minden helytörténeti vonatkozású művet is kivon-
tak a forgalomból. Az ukrán történetírás is elismeri, hogy felnőtt egy olyan nem-
zedék, amely nem volt tisztában saját történelmével. Még-egy nagy tisztogatásra 
1956-ban került sor, amikor - most már valamennyi tankönyvből, így a magyar 
nyelvi és irodalmi tankönyvekből is - ki kellett iktatni Sztálint és az őt dicsőítő 
műveket. A moldován - eredetileg román - tannyelvű iskolák tankönyvgondjait 
úgy oldották meg, hogy azokat teljes egészében Moldáviából (lásd a Szovjetunió 
tagköztársasága) szállították. Ezeknek az iskoláknak a latin betűs írásról át kellett 
térniük a cirill betűsre (a 90-es évektől ismét a latin írás van érvényben). 

Az 1945-46. tanévben a magyar iskolák tanmeneteit a járási közoktatási osztá-
lyok, illetve maguk az iskolák állították össze a nyári tanfolyamokon kapott uta-
sítások alapján, a nyelvi nehézségek miatt eléggé nehézkesen. „Sajnos nem sokat 
értettünk, mert ukrán és orosz nyelven folyt az. előadás. A fordításokból ismer-
kedtünk meg az új irányelvekkel" - fogalmazta meg az egyik beregszászi tanító. 
A tananyagot az ukrán és orosz nyelvű tankönyvekből kellett fordítani. A magyar 
nyelvi és irodalmi tantervek összeállítása a járási módszertani szakcsoportok léi-
adata volt. A jóváhagyott tananyagot a pedagógusok a szakcsoport ülésein másol-
ták le, beleértve a versek és az elbeszélések szövegét is. Ezek a kéziratok az első 
'tankönyvek'. Használták 'olvasókönyvnek' a korabeli újságokat, ilyen célt szol-
gált egy ideig az első magyar nyelven megjelent tankönyv is, amely egy számtan-
könyv volt. Az 'írásbeliség' eme - lényeges: első - korszaka a tanulóknak is sok 
gondot okozott, ugyanis minden tantárgyból „mindent írni kellett [...] Némely 
gyermek írógörcsöt kapott az ujjaiban [...] Nagy hiba volt az is, bogy a hiányzó 
tanulók nehezen pótolták az anyagot vagy a papírdarabok, amelyekre sokszor ír-
tak, elvesztek". Ráadásul „ezek a gyermekek zsinórírást tanultak. Most dűlt írás a 
szabály. Mivel begyakorolták az előbbit, nehezen sajátítják el az utóbbit. így a be-
tűk se nem dűltek, se nem állók". 1946 végétől sorra jelentette meg a köztársa-
sági tankönyvkiadó előző évben létrehozott ungvári szerkesztősége az orosz és 
ukrán nyelvű tankönyvek magyar fordításos változatait. (Ez a rendszer a mai na-
pig fennáll.) Persze a kezdeti időben voltak nehézségek a rendeltetési helyükre 
való juttatásban. A fordításos tankönyvekkel a legnagyobb gond az volt, bogy a 
fordítóknak szorosan kellett ragaszkodni az eredeti szöveghez, kellő gyakorlat, 
magyar tájékozódás hiányában pedig a tudományos szaknyelv szenvedett jelen-
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tékeny csorbát. A fordításos tankönyvek alól természetszerűen a magyar nyelvi és 
irodalmi tankönyvek képeztek kivételt. 

Az első magyar ábécéskönyv, egyben az első eredeti magyar nyelvű tankönyv, 
1947-ben jelent meg. (Előtte az írást-olvasást a fonomimika módszerével tanítot-
ták.) Szerzője Kutlán István volt, aki 1965-ig készítette a kárpátaljai ábécésköny-
veket, utána ezt a feladatot Ónody Géza vállalta át. 

Magyar nyelvből és irodalmi olvasásból az első hivatalos tanterv 1951-ben, il-
letve 1952-ben jelent meg. Egységes tantervek hiányában ezt megelőzően nagy 
bonyodalmat okoztak például az évzáró vizsgák. Kiderült ugyanis, hogy minden 
járásban más-más volt a tananyag, abból eredően, hogy a járási közoktatási osz-
tályok maguk hagyták azt jóvá, a pedagógusok javaslatait alapján. A tételeket 
azonban területi szinten állították össze és adták ki onnan az iskoláknak. így 
olyan kérdések is belekerültek, amelyeket az adott iskolában esetleg egyáltalán 
nem tanítottak. A tanulókat a szünidőben kellett behívni az iskolába, hogy meg-
tanulják a vizsgatételek ismeretlen anyagát. 

A tanári öntevékenység érdekes színfoltját szolgáltatja a területi hivatalos lap 
fordításos változatában, a Kárpáti Igaz Szóban 1946 őszén megjelent hír. Ebből az 
derül ki, hogy a vidék magyar iskoláinak egyikében a magyarórán a tanító az Oda 
a pálinkás üveghez című verset tanította a gyerekekkel, melyben az erkölcstelenség 
és az iszákosság nyílt propagandája foglaltatott. A cikk eredetileg ukrán nyelven 
íródott, s a valódi verscímet nem tudta a szerző hitelesen tolmácsolni - a kérdés-
ben a később, 1952-ben megjelenő Hadrovics-Gáldi-nagyszótár sem tudta volna 
eligazítani - , magyarra pedig tükörfordítást kellett csinálni. A költemény, amely-
ről szó van, a Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz, azaz Csokonai Vitéz Mihály „bús" 
szívének „ünnepi" éneke. Avers beiktatása a tananyagba természetes, hiszen Ke-
resztes Pál (Sahy, 1930) vagy Pintér Jenő (Budapest, 1938) irodalomtörténetében, 
amelyen feltehetőleg felnőtt a mi tanítónk, a Magánossághoz és A tihanyi echóhoz 
című költeményekkel egyenrangú méltatást kapott. 1946-ban a még Beregszász-
ban tartózkodó Győry Dezső költő (később áttelepült Magyarországra) is tagja 
volt annak a bizottságnak, amely a könyvtárak magyar szépirodalmi anyagát sze-
lektálta. A magán- (azaz otthoni) könyvtárakat nem bolygatták. 

с) a magyar irodalom oktatása 
Magyar irodalomból az általános iskolai anyag irodalmi olvasás, a középiskolai 
osztályokban - irodalomtörténet. Nincs külön szöveggyűjtemény, a szemelvények 
és a tananyagrész egy könyvbe kerül. 

A második világháború utáni időszakban az első magyar irodalmi tankönyv 
1950-ben jelent meg (emlékeztetőül: két évvel korábban, mint az első hivatalos 
minisztériumi tanterv). Ez irodalmi olvasókönyv volt a magyar iskolák V osztálya 
számára.3 Az összeállító Hidas Antal, a Moszkvában élő magyar író és - nyilván 
névleg - Máchlin Nátán, az ukrán oktatási minisztérium munkatársa, a szerkesz-

3 H I D A S Antal: Irodalmi olvasókönyv a hétosztályú iskolák V. osztálya számára. Kijev-Uzsgorod, 1950. 
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tő pedig Hidas Antal felesége, Kun Béla lánya - Krásznova Anna (felvett név) 
volt. Hidas 1948-tól aktívan közreműködött szerzőként, fordítóként, szerkesztő-
ként az ungvári könyvkiadó munkájában. Mindezt Moszkvából tette, de valószí-
nű, hogy személyesen is megfordult Kárpátalján. Az olvasókönyvben szereplő 
szerzők és művek: Petőfi Sándor (János vitéz az óriások között, A magyar nemes, 
A mágnásokhoz), Arany János (Toldi), Ady Endre (A grófi szérűn, Proletár fiú, verse), 
József Attila (Anyám), Illés Béla (A bányában), Zalka Máté (Hogya), Balázs Béla (Egy 
Sztálin arcképre, Sztálingrád), Várnai Zseni (Vörös Május), Fodor József (Piros fejfák), 
Móricz Zsigmond (Tragédia, Hét krajcár, A szegény tanuló), Illyés Gyula (Puszták 
népe), Darvas József (Felszabadulás). Életrajzi adatokat csak Petőfiről találunk, aki-
ről Hidas monográfiáját 1948-ban adta ki az ungvári tankönyvkiadó. Az olvasó-
könyv felépítésében nem ismerhető fel szabályszerűség, a felsorolt magyar írók 
művei Alekszandr Puskin, Lev Tolsztoj, Tarasz Sevcsenko, Iván Franko és számos 
szovjet szerző magyarra fordított műveivel váltakoznak. A magyar irodalmi anyag 
a tankönyvnek mintegy negyedét képezi. 

Más nem lévén, ebből tanultak a VI-VII. osztályosok is (ekkor az általános isko-
la hétosztályos, magyar középiskola még nincs). A gyér magyar irodalmi anyag el-
lenére a Hidas-Máchlin-féle olvasókönyvet több mint egy évtizedig nem múlták 
felül. AVI. és a VII. osztályos tankönyv egyaránt 1954-ben jelent meg.4 Az elsőben 
a magyar irodalmi anyag: Petőfi Sándor négy verse (Palota és kunyhó, Akasszátok föl a 
királyokat, Itt a nyilam, mibe lőjem?, A tél halála), Gergely Sándor (Utánam) és Hidas 
Antal (Dal az ifjakhoz, Szovjet bölcsődal); a másodikban: Petőfi Sándor (A nagy költő 
alkotásai az 1846-tól 1848-ig terjedő időszakban, Egy gondolat bánt engemet, A király 
és a hóhér; A mágnásokhoz, 1848. - Mártius 11.) és Hidas Antal (A bolsevik esküje, 
Magyar kikelet). A tankönyv végén - ami új dolog - irodalomelméleti ismeretek össze-
foglalását találjuk. Itt jelent meg először tananyagként Olesz Honcsar Zászlóvivők 
című regénye, amely később három évtizeden keresztül igen gyakran volt a magyar 
tannyelvű iskolákban az irodalmi érettségi vizsgadolgozatok egyik választható té-
mája. Minden tankönyv végén az ukrán irodalom került bemutatásra. 

Az 50-es évek közepétől következett a 'második írásbeliség' korszaka a magyar 
középiskolák megnyitása következtében, mert a szükséges felső osztályos - ma-
gyar nyelv és irodalom, a többi tantárgyból a lefordított - tankönyvekre a követ-
kező évtized elejéig kellett várni. 

Az 1961-ben megjelent IX. osztályos tankönyv5 tagolása: bevezető (az iroda-
lomról általában); 1. fejezet - A magyar irodalom a 18. század végéig (részlete-
sen tárgyalt alkotók: Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály); 2. fe jeze t -A 19. szá-
zad első felének irodalma (Fazekas Mihály, Katona József, Vörösmarty Mihály, 
Eötvös József, Petőfi Sándor), 3. f e j eze t -A 19. század első felének ukrán irodal-

1 Irodalmi olvasókönyv. A magyar tannyelvű iskolák V I I . osztálya számára. Uzsgorod, 1 9 5 4 . ; CSKNGKRI 

Dezsó-KORMOS Adél-VLAGYIMIR Mihály: Irodalmi olvasókönyv a magyar tannyelvű iskolák VI. osztálya szá-
mára. Kijev-Uzsgorod, 1954. 

:> BAI.LA László: Irodalmi olvasókönyv IX. Kijev-Uzsgorod, 1 9 0 1 . 
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mából. A tankönyv bemutatja az egyes irodalmi korszakokat, közli az írók-költők 
életrajzát, elemzi a tankönyvbe felvett irodalmi műveket, illetve foglalkozik iroda-
lomelméleti kérdésekkel. 

Az 1963-as X. osztályos tankönyv6 a 19. század második felének magyar iro-
dalmát dolgozza fel. Tagolása: 1. Az önkényuralom kora (1849-1867); 2. A ki-
egyezés kora (1867-1905). Részletesen tárgyalt alkotók: Arany János, Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza. A tankönyv második fele a 19. század máso-
dik felének és a 20. század elejének ukrán irodalmát vizsgálja. Itt is megvan a 
kortörténet, az életrajz, a műelemzés, az irodalomelmélet. 

Az 1963-as XI. osztályos tankönyv7 azonos szerkezetű mint a fenti kettő, a kor-
szakolás: a magyar irodalom 1917-ig; az 1917—1919-es évek irodalma; a Horthy-
diktatúra korának irodalma. Részletesen tárgyalt alkotók: Ady Endre, Móricz 
Zsigmond, József Attila, Zalka Máté, Veres Péter, Illés Béla, Illyés Gyula. A tan-
könyv második fele: a szovjet irodalom. 

A tízosztályos iskola (3 + 5 + 2) 1981-es tanterve8 szerint az általános iskolai tan-
könyvben a magyar irodalmi olvasmányrészek alapján megismerhető nevek: 

a IV. osztályban Pesti Gábor, Fáy András, Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász 
Gyula, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Veres Péter, Juhász Ferenc, Simon István, Fodor 
József, Benedek Elek; 

az V osztályban Petőfi Sándor, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Illyés Gyula, Zalka 
Máté, Gergely Sándor, Boldizsár Iván, Benedek Elek; 

a VI. osztályban Fazekas Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Mikszáth Kálmán, 
Gárdonyi Géza, József Attila, Veres Péter, Tömörkény István, Váci Mihály; 

a VII. osztályban Ady Endre, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, József Attila, Fodor 
József, Devecseri Gábor, Veres Péter; 

a VIII. osztályban kezdődik az irodalomtörténet. Itt: a magyar irodalom a felvi-
lágosodás koráig (Balassi Bálint); a felvilágosodás korának irodalmából (Csokonai 
Vitéz Mihály, Katona József); a magyar irodalom a reformkorban és a szabadság-
harc idején (Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Eötvös József, Petőfi Sándor); 

a IX. osztályos tananyag: az önkényuralom korának irodalma (Arany János, 
Tompa Mihály, Szigligeti Ede, Madách Imre, Jókai Mór); a kiegyezés korának iro-
dalma (Vajda János, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Tömörkény István); 

az érettségiző osztályban: a mai magyar irodalom kibontakozása (Ady Endre, 
Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, József Attila, Zalka Máté, Radnóti Miklós); a 
Magyar Népköztársaság irodalma a felszabadulástól napjainkig (Illés Béla, Veres 
Péter, Illyés Gyula, Váci Mihály, Simon István). 

A fenti olvasókönyvekben a nem magyar irodalmi anyag és az irodalomtörté-
net tankönyvek utolsó része az ukrán irodalomból való. A szovjet időszakban az 
irodalmi tankönyvek anyaga volt az egyetlen - persze esetleges - forrás a magyar 

'> DRÁVAI Gizella: Irodalmi olvasókönyv. X. Kijev-Uzsgorod, 1963. 
7 BAI.LA László: Irodalmi olvasókönyv. XI. Kijev-Uzsgorod, 1963. 
8 Tanterv az USZSZK magyar tanítási nyelvű iskolái számára. Irodalom. IV-X. oszlály. Kijev-Uzsgorod, 1981. 
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történelemre vonatkozóan. Tantárgyként a magyar történelmet 1989-ben vezet-
ték csak be a kárpátaljai magyar iskolákban, először fakultatív órakeretben, majd 
kötelező jelleggel. Ma újra fakultatív tantárgy, ami azt jelenti, hogy nem tanítják 
mindenütt. Ugyanez a helyzet a világirodalommal is. A szovjet időszakban egyál-
talán nem volt benne a magyar iskolák tananyagában. A 90-es években nagy lel-
kesedéssel, kevesebb átgondoltsággal vezették be, tankönyv nélkül. Mostanra kö-
rülbelül a magyar történelem sorsában osztozik. (Ukrajna függetlenné válása óta 
a magyar iskolákban az orosz nyelv helyett az ukrán nyelvet tanítják államnyelv-
ként, amihez a tankönyvek, szótárak nem állnak ma sem rendelkezésre; az ún. 
idegen nyelv az angol, a német, esetleg a francia.) 

* 

Jelenleg az irodalomoktatás az általános iskolában (V-IX. osztály) a következő 
tananyagot9 tartalmazza: 

az V osztályos olvasókönyv négy témaköre (arányos felosztásban): A mesék vi-
lágában; A mítoszok és a mondok világában; Petőfi Sándor; Gyermekarcok, gyer-
meksorsok; 

a VI. osztályban: Tavaszi szél vizet áraszt (lásd népköltészet, magyaros verselés 
szemléltetése), Itt születtem én ezen a tájon (lásd a magyar tájegységek bemutatá-
sa, szülőföldhöz kapcsolódó vallomások, illetve e fejezetbe tartozik Arany János 
Toldija), Gyermekarcok, gyermeksorsok. Az egyetlen alkotó, aki többször (öt he-
lyen) visszatér, Petőfi Sándor, akinek összesen 17 műve szerepel (az egész tankönyv-
ben ezenkívül még 43 vers és prózai olvasmány van, a házi olvasmányokkal együtt). 
Mindkét tankönyv építkezése: szemelvények a művekből, utána szómagyarázatok, 
a műhöz kapcsolódó kérdések, tehát szó szerint olvasókönyvekről van szó; 

a VII. osztályos tankönyv áttekinti az egész magyar irodalmat életrajzzal, s az 
adott alkotó egy-két művének az előzőekhez hasonló bemutatásával. Az itt tárgyalt 
alkotók: Janus Pannonius, Tinódi Lantos Sebestyén, Bornemisza Péter, Balassi 
Bálint, Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen, Gsokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, 
Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Tömörkény István, József Attila, Krúdy Gyula, 
Móra Ferenc, Ttmási Áron, Illyés Gyula, Nagy László, Váci Mihály, Simon István; 

a VIII. osztályos kísérleti tankönyv a reformkort (figyeljünk az ide sorolt írókra-
költőkre!) dolgozza fel hasonló rendszerben: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 
Garay János, Fáy András, Arany János, Tompa Mihály, Jókai Mór összesen 25 és 
Petőfi Sándor 17 műve szerepel itt. 

Az egyes tankönyvekben, illetve az V-VII. osztályos tananyagok folyamat-épít-
kezésében követett koncepció nehezen felismerhető. 

!L CORIYAY Er/.sébet-PAIOIAI Etelka: Irodalom V 2. átdolgozott kiadás. Kijev-Ungvár, Oszvita lán-
könvvkiadó, 1994.; IMRE Éva-KUI.IN Katalin: Irodalom. VI. 2. átdolgozott kiadás. L.viv, Szvit Kiadó, 
1997.; KERESZTÉNY Balázs-KULIN Katalin: Irodalom. VII. Kijev-Ungvár, Oszvita Tankönyvkiadó, 1993.; 
CORIYAY Er/sébet-VARGA Júlia: Irodalom VIII. Kísérleti. Kijev-Ungvár, Szvit Kiadó. 1995. 
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A IX. osztályra szóló tankönyv még kéziratban van (2001. augusztusi állapot). 
A tanterv10 szerint ennek az olvasókönyvnek a 20. századi magyar irodalmat kell 
reprezentálnia. A jelölt időszaktól nem lehet eltérni, az alkotók és művek tekinte-
tében azonban több módosítás van. A kézirat ismerteti az egyes írók-költők élet-
rajzát, a kiválasztott vers vagy próza után következik az adott mű elemző bemuta-
tása, végül a műre vonatkozó kérdések. A bevezető az irodalom fogalmát tisztázza, 
a záró rész az irodalomelméleti tudnivalókat foglalja össze. A cél: a műelemzési 
készségek, az értő olvasás elsajátíttatása, a tudatos műélvezetre ébresztés. 

A középiskolai osztályok (Ukrajnában kötelező az érettségi megszerzése) tanterve 
a teljes magyar irodalomtörténetet írja elő. A X. osztályban ez a kezdetektől a 19. 
század végéig terjedő időszakot, a XI. osztályban pedig a 20. századot jelenti. Az 
utóbbi kérdése jelenleg függőben van. A tizedikes tankönyv az ezredváltó tanév-
rejelent meg.11 

Érdemes betekintenünk a X. osztályos tantervbe, ami alapján 2000 őszéig taní-
tották a magyar irodalmat. A korszakolás: a középkor irodalma (Halotti Beszéd és 
Könyörgés, Ómagyar Mária-siralom, Énekek éneke, Margit-legenda, Szent Ferenc-legenda); 
a reneszánsz magyar irodalma (Janus Pannonius); a reformáció kora (Heltai Gáspár, 
Bornemisza Péter, Balassi Bálint); a barokk irodalom (Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, 
Mikes Kelemen); a magyar felvilágosodás és a klasszicizmus irodalma (Bessenyei 
György, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, 
Katona József); a századelő irodalma (Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Vörös-
marty Mihály, Eötvös József); a reformkor irodalma (Petőfi Sándor); az önkény-
uralom és a kiegyezés kora (Arany János); a 19. század második felének irodalma 
(Jókai Mór, Madách Imre, Vajda János, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza). A tan-
könyv módosítja ezt a koncepciót. Minden korszak bevezetése: művelődéstörté-
neti áttekintés, az irodalmi folyamat bemutatása, a stílusok ismertetése, világiro-
dalmi rendszerezés. A részletesen tanulandó írók, költők emberiesültek, nem 
piedesztálra állított, rezzenéstelen, egymástól alig különböző szentek, bekerültek 
a helyi (kárpátaljai) vonatkozások (mint memóriafogasok). A szerkezet: régi ma-
gyar irodalom: a magyar ősköltészet (Júlia szép leány), a középkor (HBK, ÓMS, 
Margit-legenda, Szent Ferenc-legenda), a reneszánsz és a reformáció (Janus Panno-
nius, Balassi Bálint), a barokk irodalma (Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen); új ma-
gyar irodalom: a felvilágosodás kora (Bessenyei György, Kármán József, Csokonai 
Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Katona József), a romantika kora 
(Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Eötvös József, Petőfi Sándor, Arany János, 
Madách Imre, Jókai Mór), a századvég irodalma (Vajda János, Mikszáth Kálmán). 

1(1 Kísérleti 'tanterv az USZSZK magyar tanítási nyelvű iskolái számára. Irodalom V-IX. osztály. Összeáll. IMRE 

Éva. Uzsgorod, 1989. 
1 1 FEDINEC Csilla: Irodalom. Tankönyv Ukrajna magyar tanítási nyelvű iskoláinak 1 0 . osztálya számára. 

Lviv, Szvit Kiadó, 2 0 0 0 . 
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d) Petőfiász 
Petőfi Sándor, „a forradalmár költő", mindig gyanú felett álló személy volt a szov-
jet időszakban, aki időben is kellő távolságban volt a nem vegytiszta huszadik szá-
zadtól. Második világháború utáni alkotó szinte egyáltalán nem kerülhetett be 
tankönyveinkbe, a meghirdetett „szovjet-magyar barátság" ellenére sem. Szoros 
kivétel volt Váci Mihály, akivel levelezett is az egyik tankönyvszerző, Drávai Gizella. 
Kötetéhez azonban a 60-as években nem jutottunk hozzá, pedig ekkor már be-
engedték a magyarországi szépirodalmat. Az egyik magyar szakos egyetemista 
gépelte indigós másolatokkal, és terjesztette bizalmas körben. Egy másik tan-
könyvszerző, Balla László Veres Péterrel állt kapcsolatban. Az író Helytállás című 
elbeszélése nyerő volt az 50-es években, mert igen sikeresen festette meg a ma-
gyar falu kollektivizálásának képét. Volt a műben egy inkriminált mondat: „A feje 
fölött levő Sztálin-kép éles és finom, de bölcs mosolya mintha világított volna a 
füstös szobában." Amikor ez problematikussá vált, az író levélben adta meg az en-
gedélyt, hogy a rosszul csengő név Leninével legyen helyettesítve. Vagy hadd 
idézzek egy versfordítást ugyanebből az időszakból (tudvalevő, hogy a tanköny-
vek tartalmának nagyobb része fordításos művekből állt össze): „Azért gazdag ez 
a kolhoz / mert a földjén traktor dolgoz." (Sic!) Vagy egy épületes szólásmondás: 
„Ha Sztálin mondta - úgy is lesz. Ha nem lett volna Lenin és Sztálin, elmaradot-
tak lettünk volna." Ki tudja, mi lett a sorsa azoknak az „újonnan megjelent de-
mokratikus általános iskolai tankönyveknek", amelyeket Ortutay Gyula akkori 
oktatási miniszter hozott magával moszkvai látogatása alkalmával 1947 őszén. 
Kárpátaljára mindenesetre nem jutottak el. 

Az ötvenes években tehát estik általános iskolai magyar irodalmi tankönyveink 
(olvasókönyveink) volttik. Az ötödikesben a 13 magyar alkotó egyike Petőfi Sándor 
(A magyar nemes című verse és részletek a János vitézből), a hatodikosban a 3 íróból 
az egyik Petőfi (Palota és kunyhó, Akasszátok jól a királyokat!, Itt и nyilam, mibe lőjem?, 
A tél halála), a hetedikesben a kettőből a/, egyik Petőfi (Egy gondolat bánt engemet, 
A király és a hóhér, A mágnásokhoz, 1848. - Mártius 11.). 

A 60-as években az első középiskolai tankönyveinkben: 
А IX. osztályban a tanév folyamán a magyar irodalomra (19. század első fele) 

szánt 46 tanórából (plusz 2 óra bevezetés, 4 óra ismétlés és 10 óra nyelvművelés) 
13 óra az ukrán irodalom, 17 óra jut összesen Katona Józsefre, Fazekas Mihályra, 
Vörösmarty Mihályra és Eötvös Józsefre, és 16 óra Petőfire (a tantervi leírás sze-
rint követelmény: „A költő életrajza. Petőfi Sándor a legnagyobb magyar forra-
dalmi demokrata költő, a magyar nép szabadságtörekvéseinek kifejezője. Petőfi 
Sándor harca a realizmusért és az irodalom népiességéért, küzdelme a politika-
mentes költészet és az úgynevezett 'tiszta művészet' ellen." A tanult művek: A nép 
nevében, Szeptember végén, A mágnásokhoz, Nemzeti dal, A puszta, télen, Rongyos vitézek, 
Az apostol). 

А X. osztályban (19. század második fele) 37 óra a magyar irodalom, 19 az uk-
rán, 4 óra ismétlés és 10 óra nyelvművelés. (A nyelvművelés a középiskolai osztá-
lyokban tulajdonképpen nyelvtan-helyettesítő, ugyanis nincs Magyar nyelv című 
tantárgy.) 
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A XI. osztályban (20. század) a magyar irodalom 29 óra, a szovjet irodalom 27 óra 
(plusz ismétlésre 4, nyelvművelésre 10 óra). 

A 70-es években nincs nagy változás. 
A 80-as években az irodalomtanítás legfőbb célja „a tanulók kommunista világ-

nézetének kialakítása, eszmei-politikai és esztétikai nevelése". „A tanulókkal tu-
datosan és alaposan el kell sajátíttatni az irodalmi alkotás eszmei és művészi gaz-
dagságát, művészi ízlést kell beléjük plántálni. Az irodalmi művek olvasása és 
elemzése során a tanulók ismereteket sajátítanak el az írókról, azok munkásságá-
ról, az irodalomnak a társadalom életében betöltött szerepéről. A tanító feladata 
feltárni az irodalmi alkotások vallásellenes vetületét is [...] Elengedhetetlenül 
szükséges, hogy az irodalomórákon a művek elemzésekor a tanító kifejtse a tanu-
lóknak az új szovjet alkotmány alaptételeit [...] a Lenin-műveknek és pártokmá-
nyoknak az irodalom és a művészet kérdéseivel kapcsolatos alapvető elveit és té-
teleit." (Megjegyzés: szóhasználatunk nem tesz határozott különbséget tanító és 
tanár között, nyilván azért, mert az orosz nyelvben nincs ilyen megkülönböztetés.) 

A IV osztályban 68 óra (itt és a továbbiakban ebből 8 óra házi olvasmányok fel-
dolgozására, 12 óra nyelvművelésre) jut az irodalmi olvasásra, ebből 16 óra az uk-
rán irodalomból merít, Petőfi 6 órát (A gólya, Az alföld, Egy estém otthon), minden-
ki más 1-3 órát kap. 

Az V. osztályban: 68 óra (48 óra), ebből ukrán irodalom - 11 óra, Petőfi 6 óra 
(Palota és kunyhó, Akasszátok föl a királyokat!, Egy gondolat bánt engemet). 

A VII. osztályban (20. századi irodalomból) 68 (48) óra. Az ukrán irodalom - 12 óra. 
A VIII. osztályban kezdődik az irodalomtörténet; itt: az ősköltészettől a sza-

badságharcig 68 órában, ebből 11 óra ukrán irodalom, 8 óra nyelvművelés, 2 óra 
házi olvasmányokra, Petőfinek 13 óra jut (témakörök: élete, „eszméinek rokonsága 
Puskin, Lermontov, Sevcsenko eszméivel", „a nép fia a népről"„a hazai táj képei", 
„a költészet feladatáról", „a nép törekvéseinek kifejezője", „a szabadságharc hir-
detője", szerelmi költészete, „a forradalom szervezője, a szabadságharc katonája", 
elbeszélő költeményei). Óramennyiségben az. utána következő alkotó Vörösmarty 
Mihály, akire 6 tanóra jut, a többiekre ennél is kevesebb. 

A IX. osztályban („az önkényuralom kora") 10 óra, ebből az ukrán irodalom -
15 óra, „fogalmazási ismeretekre és beszédértelmi gyakorlatokra" - 16 óra, házi 
olvasmányokra - 4 óra. 

A X. osztályban („mai magyar irodalom") 102 óra, ebből a „szovjet-ukrán" iro-
dalomra 14 óra, „fogalmazási ismeretekre és beszédértelmi gyakorlatokra" 16 
óra, házi olvasmányokra 4 óra jut. 

A 90-es évek érvényes irodalmi olvasókönyveiben: 
Az V osztályos 4 témakörre oszlik, ebből az egyik címe: „Petőfi Sándor". Ez a 

mintegy 200 oldalnyi tankönyvterjedelemből 60 oldalt jelent. Költőnk az egyet-
len, akinek az életrajzát is megismerik a tanulók. Tanult művei: Egy estém otthon, 
Egy telem Debrecenben, János vitéz. 

AVI. osztályban Petőfitől: Befordultam a konyhára, A virágnak megtiltani nem lehet, 
Fürdik a holdvilág az ég tengerében. Alku, Az alföld, A Tisza, A gólya, Szülőföldemen, Kis-
kunság, A téli esték, Falu végén kurta kocsma, Arany Jánoshoz. 
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AVII. osztályban nincs Petőfi. 
A VIII. osztályban ismét az életrajza, valamint a Fekete kenyér, Fa leszek, ha..., 

A természet vadvirága, Csalogányok és pacsirták, A XIX. század költői, A nép nevében, 
Egy gondolat bánt engemet, Föltámadott a tenger, Nemzeti dal, Négy nap dörgött az 
ágyú..., Palota és kunyhó, Szabadság, szerelem!, Európa csendes, újra csendes..., Meleg 
dél van..., Levél Orlay Petrics Somának, A helység kalapácsa című művei. 

IX. osztályos tankönyv jelenleg nincs. Itt a tanterv a 20. századi irodalomból 
válogat olvasmányokat. 

A X. osztályban a tanterv 14 órát szán Petőfi Sándorra. Az előző (1991-ben 
kibocsátott, tizenegyedik (!) átdolgozott kiadású) tankönyv12 300 oldalából még 
90 jutott annak, aki - lásd ugyanitt - „nemcsak a magyar irodalomnak, hanem a 
világirodalomnak is egyik legnagyobb költője, a világ forradalmi mozgalmának 
kiemelkedő egyénisége". Kiemelve: „A tájleíró költemény", „A politikai líra", 
„A személyi líra". Az új, 2000 szeptemberében megjelent 340 oldal terjedelmű 
tankönyvben 30 oldalon van tárgyalva (a szemelvényekkel együtt): Élete, Népies-
sége, Tájleíró költészete, Család, szerelem, Házastársi líra, Költői feladatvállalá-
sa, Politikai költészete; tanított művek: Kiskunság, Arcképemmel, Szeptember végén, 
Minek nevezzelek, Világosságot!, Az ítéld, Pacsírtaszót hallok megint, Az apostol. 

Érvényes XI. osztályos (20. századi irodalom) tankönyv nincs. 
Ennyi jutott eddig nekünk. A 90-es években voltak hevenyészett kísérletek ma-

gyarországi tankönyvek átvételére, de megítélésem szerint nem ez a járható út. 
Kárpátaljaiságunk értelmezéséhez megfontolásra érdemes a fenti körkép. 

1 2 BALLÁ László: Irodalom. X. Kijev-Uzsgorod, Ragyanszka Skola Riadó, 1 9 9 1 



Kádár Judit 

„SZERELEM, AMELY NEM MERI NÉVEN NEVEZNI MAGÁT"1 

- A szexualitás tabui néhány regény huszadik századi magyar fordításában -

A közhiedelemmel ellentétben a keresztény-zsidó hagyományú társadalmakban 
már a prűdnek tartott tizenkilencedik században egyre több szó esett a szexuali-
tásról, állította a filozófus, politikai gondolkodó Michel Foucault, sőt véleménye 
szerint „ilyen rövid idő alatt [az utolsó két évszázadban] egyetlen társadalomtípus 
sem halmozott fel még ilyen mennyiségű diskurzust", mint a mi civilizációnk.'-
A szexualitást néven nevező beszéd Magyarországon a tizenkilencedik század 
végén jelent meg; mint a legtöbb kulturális hatás, ez is német nyelvi közvetítéssel 
érkezett. Az 1890-es években és a huszadik század első évtizedében több, Európa-
szerte standard munkának számító német, illetve osztrák orvosi könyvet magyarra 
fordítottak, vag)' hazai kompilációkhoz forrásul használtak. Még a homoszexuali-
tással kapcsolatos diskurzust felerősítő Oscar Wilde-botrány is főként német közve-
títéssel jutott el hozzánk. A Wilde-ot népszerűsítő magyar írók, irodalmárok - köz-
tük az iránta talán leginkább érdeklődő Kosztolányi Dezső - a homoszexualitással 
kapcsolatban toleráns nézeteket vallottak, ám mégsem mindegyikük vállalta a 
nyílt beszédet. A tudományos művek és a Wilde-dal kapcsolatos írások csak meg-
ingatták a tabukat, a tilalomfákat ledönteni nem sikerült. A szexuális másság, a 
„normális" heteroszexualitástól eltérő viselkedés megnevezésének tilalma az iro-
dalmi művek fordításában és az irodalomtörténet-írásban is egészen a huszadik 
század második harmadáig hatott és befolyásolta a művek interpretációját. 

* 

„Amolyan Oscar Wilde-féle betegségben szenvedek" - vallott félelméről orvosá-
nak a problémáját megnevezni nem tudó Maurice, E. M. Forster 1913-14-ben írt, 
ám nyomtatásban témája miatt csak a szerző halála után, 1970-ben megjelent re-
gényének címszereplője. Dr. Barry, az orvos azonban - mivel gyerekkora óta is-
meri a fiatalember családját, s meggyőződik róla, bog)' Maurice fizikailag képes 
a szerelemre - nem hisz neki: 

1 „Love that dares not tell its name" - így írta körül homoszexuális érzelmeit a pere során Oscar Wilde. 
-' Michel F O U C A I t:r: A szexualitás története 1. A tudás akarása. Ford. ÁDÁM Péter. Jav. kiad. Atlantisz, Bp., 

1999. 35 . 
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„Dr. Barry a tőle telhető legjobb tanácsot adta. Maurice témájában nem olvasott tudo-
mányos munkát . Amikor a kórházakat járta, nem létezett ilyen mű, azóta pedig, ha meg-
jelent is, német nyelven, ami rögtön gyanússá is tette. Ösztönös irtózatánál fogva boldogan 
szentesítette a társadalom, pontosabban a teológia ítéletét. Úgy vélte, csak a legelvetemül-
tebbek vethetik Szodomára a pillantásukat, ha tehát valaki jóravaló ősökkel és fizikummal 
dicsekedhetett, és mégis színt vallott, dr. Barry természetesen azt válaszolta: - Badarság, 
badarság!"3 

Bár a fenti idézet egy angol regényből való, Maurice és az orvos magatartása jól 
tükrözi a homoszexualitással kapcsolatos, a közvélemény és a szakemberek körei-
ben még a huszadik század második évtizedében is az európai társadalmakban 
uralkodó előítéletességet és az ismeretek hiányát. A szexuális másság hallatán 
megnyilvánuló „tudatlanság és rémület"4 annak ellenére nem csökkent, hogy a 
tizenkilencedik század második felétől, különösen pedig utolsó évtizedében, sor-
rajelentek meg a „normális"-tól eltérő szexuális magatartásformákról szóló tudo-
mányos kiadványok. A patologikus szexualitást tárgyaló könyvek közreadásában 
Magyarország alig maradt le a Maurice Nagy-Britanniájától: a bécsi neurológus, 
Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), a nemzetközi tudományos életben mérv-
adónak számító, úttörő Psychopathia sexualis című műve angolul 1892-ben, magya-
rul 1894-ben jelent meg. E könyvet oly mennyiségű, sokszor kétes színvonalú - és 
nyilvánvalóan inkább a kíváncsi olvasók, mint a tudósok érdeklődésének kielégíté-
sét szolgáló - kiadvány követte, hogy a neves magyar pszichoanalitikus, Ferenczi 
Sándor már 1901-ben arról panaszkodott: „a buja kéjencek idegeit csiklandozó 
szexuál-pszichopatológiák vígan burjánoznak, és tizedik, huszadik kiadásban ok-
tatják ki a világot minden lehetséges és lehetetlen perverzitásra".5 

Az orvostudományban, majd a pszichiátriában is megnyíló diskurzus az. évszá-
zadokon át az igazságszolgáltatáshoz tartozó, rendhagyó szexualitást medikali-
zálta, s a marginális szexualitás és a perverziók taxonómiáját hozta létre. Az osz-
tályozás oly mértékig részletes volt, hogy a szodómia korábbi, homályos 
kategóriája helyett (ide tartozott minden nem heteroszexuális magatartás), külön 
kategóriába sorolta az olyan „nemi eltévelyedés"-t, mint a satyriasis és nympho-
mania (a kor szóhasználatában a „nemzési düh" férfi és női változata), sőt külön 
perverzióként (tehát gyógyítandó betegségként) tartotta számon a hónalj és a 
mellek közti közösülést.6 A szexuális másság taxonómiájának útja egyenesen 
vezetett a rasszizmusig: az osztrák Krafft-Ebing például a medikalizációban élen-
járó német neurológus, Karl Heinrich Ulrichs munkájára hivatkozva adta közre 

3 E . M . FORSTER: Maurice. Ford. LÁZÁR Júlia. Európa, Bp., 1 9 9 4 . 1 6 9 . , 1 7 0 . 
1 E . M . FÖRSTER: i. m. 2 7 8 . (Az 1 9 6 0 - b a n A mű keletkezéséről és A homoszexualitásról írt Záró-

jegyzet.) 
FERENC:/.I Sándor: Lélekgyógyászai. Válogatott írások. Kossuth, Bp., 1991. 5 - 6 . 

л Dr. NÁDAS Mihály: A nemi ösztön elfajulásai, rendellenességei és szerelmi kicsapongások. Krafft-Ebing, 
Bartels, Duchatelet, Mantegazza, Lombmso és inasok nyomán. Bp., Neuwald Illés utódai nyomása, [ 1 9 0 6 ] 

6 4 . , 5 9 - 6 0 . 
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az első világháborút megelőzően azt a statisztikai módszerrel soha nem vizsgált 
adatot, miszerint „egy rendellenes nemi érzésű felnőtt egyén átlag 200 hetero-
szexuális férfira, illetőleg 800 lélekre esik, s [...] a százalékszám a magyaroknál és 
délszlávoknál még nagyobb".7 A szexuális viselkedésmód tudományos feltérképe-
zése, bár „végső soron a szexuális másság kijegecesedését és meggyökeresedését 
segítette"8 - mint azt Foucault leszögezte egyelőre azzal járt, bogy az igazság-
szolgáltatás a büntetést a szodómiáról „a kisebb kihágások, a szemérem elleni 
vétségek, a csip-csup perverziók"-ra is kiterjeszette,9 sőt több országban a koráb-
ban nem büntetett női homoszexualitást is kriminalizálták. (Magyarországon és 
Ausztriában a leszbikusokat a törvények nem büntették, ugyanakkor Ferenczi 
Sándor beszámolt egy nő esetéről, akinek életrajza „valóságos odisszea": „vele-
született beteges hajlamának" következtében a hatóságok lépten-nyomon elfog-
ták, s „örökös vándorlásának" állomásai „a szegényház, a börtön, a toloncház és 
az elmebeteg-intézet" voltak.10) 

A „visszás nemi érzésekre" összpontosító művek a kívánatos heteroszexuális 
magatartásnak többnyire csak egy rövid bevezető részt szenteltek, s az ott lefek-
tetett normák a patriarchális érdekeket szolgálták - és természetesen „csak tudo-
mányos férfiak számára" íródtak:11 

„A férfiúnak kétségkívül élénkebb a szexuális szükséglete, mint a nőnek. [...] Más a nő! 
Ha a leány szellemileg jé)l fej lődött és nevelése is jó, úgy érzéki vágya csak nagyon csekély. 
- Ha nem úgy lenne, úgy az egész világ egy kéjház volna és társaságot meg családot el sem 
lehetne gondolni . [...] A szerelem a nőnek élet, a férfinak csak élvezet az életben. [...] Ér-
dekes és meggondolásra való vitakérdés volna az, vajon a nő igazán szerethet-e kétszer? 
[...] Sokkal nagyobb az erkölcsi súlya és sokkal szigorúbb büntetést igényelne az a házas-
ságtörés, melyben a nő a hibás, szemben avval, amelynek elkövetője a férfiú."1 2 

A magyar nyelvű kompilációk szerzői sűrűn hivatkoztak forrásaikra, főként a 
szexuálpatológia megteremtőjére, Freud elődjére, Krafft-Ebingre. Miközben té-
májuk miatt e szexuálpatológiák patriarchális szemléletmódjuk ellenére is szub-
verzívnek minősíthetők, néhány magyar kiadvány a bécsi orvosénál konzervatí-
vabb és intoleránsabb volt: a fennálló erkölcsi rend legitimizálását szolgálták.13 

7 „Túlzás a viszonyainkat sötétebben ecsetelő német szerző részéről" - tette hozzá a fordító. 
Psychopalhia sexualis különös tekintettel a rendellenes nemi érzésre. Törvényszéki orvosi tanulmány orvosok 
és jogászok számára. Irta Báró Dr. KRAFFI -EBINC R . , az elmegyógyászat és idegbajok ny. r. tanára a 
gráci utóbb bécsi egyetemen. XII. bőv. és jav. kiadás után magyarra fordította Dr. S. К. M. gyakorló 
orvos Budapesten. Bp., Kostyáljenó kiadása, 1908. 222. 

8 Michel FOUCAULT: i. m. 52. 
9 I. m. 3 3 . 

1 0 FERENCZI Sándor: Női homszexualitás. Gyógyászat 1902. és In uő: i. m. 19., 21. 
11 KRAFFT-EBINO: Psychopáthia sexualis. 1 9 0 8 . 
1 2 K K A F F T E B I N G : Psychopalhia sexualis. 1 8 9 4 . 1 3 - 1 5 . 
13 A kulturális átültetés (transfert culturel) legitimáló vagy szubverzív funkciójáról lásd Michel 

ESPAGNE és Michael WERNER: La Construction dune reference culturelle aUemande en France. Génése et 
histoire (1750-1914). Annales ESC jouillet-aoüt 1987. 978. 
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Míg Krafft-Ebing már 1892-ben azzal magyarázta a Psychopathia sexualis rendkívüli 
sikerét, hogy „számtalan olyan szerencsétlen ember van, ki ebben a munkában ke-
resi és találja nemi életének rejtélyes megnyilvánulásaira nézve a felvilágosítást és 
a vigaszt", s a „természetnek eme mostoha gyermekei" érdekében vélte hasznos-
nak könyve újabb kiadásait,14 addig dr. Nádas Mihály Л nemi ösztön elfajulásai, rend-
ellenességei és szerelmi kicsapongások című, Krafft-Ebing tudományos eredményeit 
felhasználó könyvében „a faj fenntartás czéljául szolgáló" nemi érintkezésen kívül 
minden egyebet elfajulásnak minősített: 

„Az ilyen nemi ténykedés csupán az inger, a kéjvágy kielégítésére és betöltésére szolgál, 
tehát távol esik az ember valódi rendeltetésétől, s mint ilyet, beteges pszichológiai vagy 
patológiai ál lapotnak kell tekintenünk, vagy más szóval betegségnek, melyet orvosolni 
tartozunk."1 5 

Mind a legtöbb eredeti mű, mind a magyar kompilációk szerzői előítélettel vi-
seltettek a nők iránt. A nőellenesség még annak a német szexuálpatológusnak, 
Iwan Blochnak a (magyarul 1910 és 1931 között négy kiadást megért) könyvében 
is megmutatkozott, aki a kortárs szakírók többségével ellentétben a homoszexuali-
tás! nem betegségnek, hanem „veleszületett természeti jelenség"-nek, „rejtély"-
nek minősítette, s aki a monogám „kényszerházasság"-ot kárhoztatva hosszú fe-
jezetben érvelt a szabad szerelem, azaz definíciója szerint a házasság nélküli 
együttélés, a „házassági és szexuálreformok" keresztülvitele mellett.16 Bár abban 
kételkedett ugyan, hogy a huszadik század elején felerősödő „»nőkérdés« lénye-
gileg a virilis homosexualis nők sorsát illető kérdés" lenne, azt már Bloch sem ta-
lálta véletlennek, hogy a „nőmozgalom"-ban, azaz „ama, a férfi szellemi kultúrája 
minden vívmányának elsajátítására irányuló mozgalomban, a homoszexuális nők 
jelentékeny szerepet játszottak", s a zoopliiliál ismertetve habozás nélkül kijelen-
tette, hogy „az ókorban kígyók gyakran voltak a fajtalanság tárgyai nők részéről, 
a mai »ölebecskének« szerepét játszották".17 Kelen József pedig ennél is tovább-
ment, amikor ugyancsak a női homoszexualitás kapcsán leszögezte, hogy ,,[a] 
leszboszi szerelemtől az állatokkal űzött fajtalanságokhoz csak egy lépés, hiszen 
itten a szerető helyébe egyszerűen a kis ölebecske lép".18 

1 1 Ккли I -KIIINC: Psychopathia sexualis. 1894. A VIII. német kiadás előszava. 
1 5 NÁDAS Mihály: i. m. 3 . 

Karunk nemi élete tekintettel kínunk műveltségére. írta Dr. Bux:il Iván. A hatodik német kiadás (50-60 
ezer) után fordított, a szerzőnek a magyar kiadáshoz írt előszavával ellátott és egyedül jogosított ma-
gyar kiadás. Bp„ Dante kiadás, [1910] A homoszexualitásról: 438., a szabad szerelemről: 234. 

1 7 B L O C H Iván: i. m. 474., 569-570. 
18 A nemi élet elfajulásai. Tanulmányuk a szeretem kicsapongásairól, a kéjgyilkolásról, sexualis büntetlek és ke-

gyetlenségekről. Oltania, leshosi szerelem, sodornia, Magellantisnuis. vallásos rajongások, masochizmus, 
sadismus stb. Barth, Krafft-Ebing stb. nyomán átdolgozta KELEN József dr. Bp., Gerő I. Imre kiadása. 
1896. 34., 41. 
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Bár a kor szakirodalmára és általános szemléletmódjára a nőellenesség volt 
jellemző - Otto Weininger hírhedt Nem és jellem című, németül 1903-ban publi-
kált nőgyűlölő és antiszemita könyvének 1913-ig három magyar kiadása jelent 
meg - , akadtak kivételek. Krafft-Ebing Psychopathia sexualisának első fordítója, 
Fischer Jakab teijedelmes lábjegyzetben kommentálta a német szexuálpatológus 
kijelentését, miszerint 

„Igazi erkölcsi alapot a sexualis életnek tulajdonképpen a kereszténység adott . A ke-
reszténység emelte a nőt egy rangra a férfiúval, tette valláserkölcsi intézménnyé a férfiú és 
nő között levő szerelmi köteléket."19 

Fischer 1894-ben űgy vélte, bogy a nő alárendelt helyzete éppen a zsidó-ke -
resztény hagyományban gyökerezik; érvelése lényegét tekintve megegyezik a mai 
feminista valláskritikusokéval: 

„Ez az általános, sok kultúrtörténeti író által is vallott vélemény némi fenntartással ve-
endő. [...] Jellemző, hogy az evangéliumok egynek a kivételével (Máté 19.9) nem tartalmaz-
nak semmi olyast, a mi a nők javára szólna. [...] Sőt Paulinus [sic!] levelei erősen hangoztat-
ják, hogy a nő állásában semmi változtatás be nem állhat, »az asszonyok alá legyenek 
rendelve férjeiknek«, »az asszony féljen az urától«. (Kor. II. 3-12. Efez. 5. 22-23.)"2 0 

A szexualitásról szóló, a társadalom nyilvánossága előtt folytatott diskurzus 
közvetlenül a második világháború után megszakadt. Krafft-Ebing művének alapo-
san átdolgozott, 17. kiadása 1947-ben még megjelenhetett, a szocialista rendszer 
azonban a pszichológia tudományát gyanakvással szemlélte; mint a szexológus 
Buda Béla írja, a tiltás éppúgy magában foglalta a Freudhoz fűződő pszichoana-
litikus szexuálpatológiát, mint elődjét, a leíró szexuálpatológiát. Az ötvenes évek 
végétől jelenhettek meg újra szexuálpatológiai vagy szexológiai munkák,21 ezek 
azonban már a szűk szakmai közönségnek szóltak, így a társadalomban a szexuá-
lis másságról a század első évtizedeiben írt nagy példányszámban és sok kiadás-
ban napvilágot látott szexuálpatológiáknak az előítéletei éltek tovább. 

* 

A nemi viselkedés, s ezen belül a „normálistól" eltérő szexualitás iránt a század-
fordulón megélénkült érdeklődést fokozta Oscar Wilde hírhedt pere, mely Ma-
gyarországon is nagy port vert fel. Az ünnepelt, pályája csúcsán álló, piperkőc és 
pompakedvelő, a pénzt két kézzel szóró írót, akire sikerült rábizonyítani, bog)' 

L!L K R A F Í T - E B I N G : Psychopathia sexualis. 1 8 9 4 . 4 . 
20 I. m. lábjegyzet 4-5. 
21 ВША Béla: Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok - társadalmi és orvosi dilemmák. Tanulmányok. 

Animula, Bp., 1994. 103. 
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férfi prostituáltak szolgáltatásait vette igénybe, 1895-ben két év fogházbüntetés-
re ítélték. A börtönben megbánta életvitelét, s hosszú szakító levelet írt annak a 
rendkívüli szépségű és elkényeztetett arisztokrata fiatalembernek. Lord Alfred 
Douglasnek, akivel éveken át szerelmi viszonyt folytatott. Szabadulása után össze-
tört emberként távozott Angliából, Olaszországban és Franciaországban utazgatva 
visszatért korábbi életmódjához, s 1900 novemberében Párizsban, negyvenhat 
éves korában érte a halál. Sajtóban kiteregetett perének következményei két irány-
ban hatottak: esete részint hozzájárult a homoszexuális férfiak (és nők) öntudato-
sabbá válásához, pozitív identitásuk kialakításához, s így hosszú távon előkészítet-
te a homoszexualitás társadalmi elfogadását. Másrészt azonban a Wilde-botrány, 
mely „megdöbbentette és fenekestül felforgatta Londont",22 s arra késztette az an-
gol és az európai társadalmakat, hogy újra definiálják a homoszexualitás fogal-
mát, megnövelte e másság iránt az ellenérzést, s megerősítette a heteroszexuális 
represszív stru кtúrákat.2:5 

Bár alkotói tehetségét sokan kétségbe vonták, európai hírnevét Oscar Wilde 
- többek közt a Dorian Gray híres Előszavában kifejtett - szubverzív esztétikai 
nézeteinek éppúgy köszönhette, mint polgárpukkasztó életvitelének és liomo-
szexualitásának. Wilde olyan esztétikát alkotott, mely a figyelmet a szerzőről az 
olvasóra irányította. Tagadta a szerzői szándékot mint a jelentés forrását; állította, 
bogy a kritikus éppoly alkotó módon viszonyul egy műhöz, mint annak szerzője. 
Wilde úgy vélte, a szöveg lényege szerint töredékes, és csak a kritika (az olvasói 
értelmezés) során válik teljessé. A szerzőközpontú irodalomfelfogástól való eltá-
volodásának köszönhetően mára nem csupán a szexuális másság ikonja, akinek a 
homoszexualitás szimbólumával, zöld szegfűvel ékesített emlékművet állítottak 
London szívében, a Charing Cross pályaudvarnál, hanem a posztmodern iroda-
lomelmélet előfutára is.24 

Magyarul az első Wilde-mű - a Keresztelő Szent János történetét feldolgozó 
Salome című, Angliában 1931-ig betiltott, a bírálói által „véres, vad, morbid, bizarr 
és taszító tabló"-nak25 nevezett szomorújáték - az Osvát Ernő szerkesztése alatt a 
modern irodalmi mozgalmaknak nagy teret juttató Magyar Géniusz című folyó-
iratban 1903-ban jelent meg.26 Ezt követően sorra adták ki alkotásait és a körü-
lötte kitört botránnyal kapcsolatos írásoknak fordításait. A fent említett levelet, 
melyet Wilde barátja, Robert Ross, átszerkesztett és megcsonkított formában, 
De profundis címen 1905-ben közreadott, még ugyanebben az évben (németből) 

'-'-' Andié Gini;: Oscar Wilde. Ford. LÁNYI Viktor. Bp„ Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Rt. [ 1925J 39. 
-"' Michael S . FOLUY: The Trials of Oscar Wilde. Moraliis, and Late-Victorian Society. Yale University Press, 

New Häven-London, 1997. 92-93. 
Wilde esztétikai nézeteiről lásd Bart MOORE-GII.ISERT : „Front Miss Prism to Misprision: Oscar Wilde 

and Contemporary Theory." In С . George SANIHT.KSCU (ed.): Rediscovering Oscar Wilde. Gerrards 
Cross, Buckinghamshire, 1994. 274-282. 

A konzervatív The Times bírálatát idézi T Ö R Ö K András: Oscar Wilde világa. Európa, Bp., 1 9 8 9 . 1 8 0 . 

'-'> SZINT Gyula fordításában, a Magyar Géniusz 1 9 0 3 . évi január 25-i, február 1-jei és 8-i számaiban. Ez 
a fordítás Török András Wilde-könyvében nem szerepel. 
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magyarra fordították, sőt tizenkilenc esztendővel később újabb fordításban is 
napvilágot látott.27 A Hét című folyóirat egy 1909-ben megjelent, valószínűleg 
Ignotus tollából származó írása arra enged következtetni, hogy Wilde személyét 
már halála után kilenc évvel kultusz övezte Magyarországon: 

„Turinban jár t . Egy ember látta, amint elcsapódott az utcasarkon. [...] Wilde él. Az első 
Wilde-legenda. [...] Ma mindnyájunk agyvelejében él egy Wilde. Könyvespolcok csak az ő 
köteteitől roskadoznak. Ismerjük fotográfiáit, tudjuk milyen papíron, milyen téntával írt, 
mit evett, minő parfümöket szeretett, hogyan öltözködött és milyen ejtéssel beszélt. Buda-
pesten legalább tíz tollszárat mutat tak nekem, amellyel a Dorian Grayt írta."28 

Bár Szász Zoltán a Nyugat hasábjain megjelent tanulmányában már 1908-ban 
azon az állásponton volt, hogy a Wilde homoszexualitása és börtönbüntetése éb-
resztette „emberi érzésből származó megrendülések" emelték egyes műveinek 
irodalmi hatását,29 s írói teljesítménye nem jelentős, eldönthetetlennek látszik, 
hogy hazai hívei érdeklődését mi váltotta ki, magyarországi népszerűségének mi 
volt inkább oka: szubverzív esztétikai nézetei, a polgári tradíciókra fittyet hányó 
életvitele vagy tabunak számító homoszexualitása. Még a Wilde esztétikai nézetei-
vel köztudottan rokonszenvező Kosztolányi Dezső esetében sem nyilvánvaló, 
mekkora szerepet játszott Wilde (és Douglas) iránti érdeklődésében a szexuális 
másságra vonatkozó kíváncsisága. Kosztolányi 1906-ban, Babits Mihálynak írt le-
velében úgy vélekedett, hogy „a legnagyszerűbb könyv, amit valaha írtak" Wilde 
Fingerzeigje (e könyv az olvasó szerepét hangsúlyozó esztétikai írásait tartalmazó 
Intentions című kötet német fordítása).30 Ezen esszék hatására vette meg a Dorian 
Gray arcképe című, egyes kortárs kritikusok szerint a „ferde hajlamú" figurák áb-
rázolása miatt „voltaképpen csak az igazságügyi orvostan szempontjából érdekes" 
regényt, melynek előszavát mások azonban mint a l'art pour l'art művészet kiáltvá-
nyát ünnepelték.31 1907-ben, egy ismeretlenhez írott levele tanúsága szerint be-
szerezte Lord Alfred Douglas egy könyvét, valószínűleg Párizsban 1896-ban kiadott 
verseskötetét.3'- Modern költők című, 1914-ben megjelent, saját fordításait közreadó, 
a külföldi költészetet bemutató antológiájában nyolc angol költő szerepelt: Robert 
Browning, Swinburne, Arthur Symons l - l , Shelley, Keats és Tennyson 2-2, Lord 
Alfred Douglas 3, Oscar Wilde 6 verssel. Utóbbinak a modern angol költészetben 
annak ellenére juttatott ilyen kiemelkedő helyet, hogy a fordításokat megelőző 

De profundis. Wilde Oszkár feljegyzései és levelei a reading! fegyházból. Fordította és bevezette dr. SZTANKAY 

Géza. Országos Irodalmi Részvénytársaság kiadása, Bp., 1905., illetve T E L E K E S Béla fordítása: Genius, 
Bp., 1924. 

2« [ I G N O T U S ? ] : A bolyongó Wil.de. A Hét 1 9 0 9 . 8 . 1 3 6 . 

«» SZÁSZ Zoltán: WÜde Oszkár. Nyugat 1 9 0 8 . július 1 . 6 7 6 . 
3 0 KOSZTOLÁNYI Dezső: Levelek - Naplók. Osiris Kiadó, Bp., 1 9 9 6 . 1 0 8 . 
3 1 T Ö R Ö K András: i. m. 116-119. 
32 „Ámde elég a nőkből! A vaginák kellemetlen illata facsarja az orrom" - pózolt ugyanebben a le-

vélben az ekkor huszonhárom éves költő. KOSZTOLÁNYI Dezső: i. m. 1 2 6 . 
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életrajzban kijelentette róla: költői teljesítménye egyenetlen.33 A Modern költők 
második kiadásába két új Douglas- és egy Wilde-verset válogatott be.34 1919-ben 
Wilde Oszkár és én címmel lefordította Douglasnek Wilde művészetét becsmérlő 
irományát (nem tudhatta, hogy a fércmű szerzője egy Crosland nevű újságíró).35 

1921-ben arra kérte a könyvkiadó Tevan Andort, küldje el neki Rozsnyay Kálmán 
Wilde-ról szóló könyvét.36 (Ebben Rozsnyay azt állította, hogy szoros barátság fűz-
te Wilde-hoz, sőt Douglashez is, és saját fordításban közölte a Wilde-nak vagy 
Douglasnek tulajdonított Л szerzetes és a ministráns fiú ([The Priest and the Acolyte] 
című, egy oxfordi diáklapban 1894-ben megjelent pedofil és pornográf elbe-
szélést).37 A Dorian Grayt, holott már két fordítása is létezett - Konkoly Tivadaré 
1904-ből és Schöpflin Aladáré 1907-ből - 1922-ben Kosztolányi maga is lefordí-
totta.38 

33 „Oscar Wilde versei nem teljesen reprezentálják egyéniségét. Tündöklők, finomak, arisztokratikus 
nippek ezek a versek, amelyeket egy artista csiszolt. Csak néha adja át magát egészen a versnek. Ilyen-
kor azonban ugyanaz a megdöbbentő művész, ugyanaz a költő, akit drámáiból és tanulmányaiból is-
merünk." KOSZTOLÁNYI Dezső: Modern költők. Külföldi antológia, lilét Irodalmi és Nyomda Részv. 
Társ., Bp., 1914. 52. 

3 4 KOSZTOLÁNYI Dezső: Modern költők. Külföldi antológia a költők arcképével. Tetemesen bővített má-
sodik kiadás. Révai kiadás, 1921. Douglasnek újonnan az antológiába válogatott, barátja rebellis vi-
lágszemléletét dicsérő versei - „A halott költő", és a „Milton-paródia Wilde Oszkárnak" - az olvasó 
emlékezetébe idézhették a két férfi kapcsolatát. 

39 „Oda lyukadtam ki, hogy Wilde munkáit túlzottan bámulják, hogy sohase volt se nagy költő, se 
nagy prózaíró..." Lord Alfréd D O U G L A S : Wilde Oszkár és én. Ford. KOSZTOLÁNYI Dezső. Kultúra Könyv-
kiadó és Nyomda R.-T, Bp.. 1919. 21. Török András: i. m. 280. 

3 0 KOSZTOLÁNYI: Ijivelek - Naplók. 4 5 4 . 
37 Sidney C A R T O N [ROZSNYAY Kálmán]: Jegyzetek Oscar WiUlerót. Stuart M A S O N előszavával. Nyomtatott 
lévan Adoll könyvnyomdájában, Bp., 1 9 1 I . , T Ö R Ö K András: i. m. 2 8 5 . Rozsnyay, aki feleségül vette 
R'tőli iljűkori szerelmét, a hetvenéves Melle Kornéliát, majd a költőnő Nilt, akivel e házasságkötés 
miatt családja szakított, valószínűleg kora egyik ismert homoszexuális figurája voll. A novelláról lásd 
Richard DELI.AMORA: Masculine Desire. The Sexual Polities of Victorian Aeslhelicism. Univ. of North 
Carolina Press, Chapel Hill-London, 1990. 209. 

38 Mivel a szereplők homoszexualitására az eredeti mű is csupán finoman utal, Konkolynak és 
Schöpflinnek nem kellett az illemszabályokat áthágnia; mindketten csonkítatlan, hú változatot hoz-
tak létre. Kosztolányié annyiban tér el az ő fordításaiktól, hogy nála Wilde nőkkel kapcsolatos meg-
jegyzései - talán pusztán annak következtében, hogy igyekezett kerülni az idegen eredetű szavakat -
kevésbé élesek: 

Wilde: „I am afraid that women appreciate cruelty, downright cruelty, more than anything else. They 
have wonderfully primitive instincts. We have emancipated them, but they remain slaves looking for 
their masters, all the same. They love being dominated." 

Schöpflin: „Attól tartok, a nők a kegyetlenséget, a nyíltszívű kegyetlenséget többre becsülik minden 
másnál. Csodálatosan primitív ösztöneik vannak. Emanczipáltuk őket, de ők azért rabszolgák marad-
nak, a kiknek gazda kell. Szeretik, ha uralkodnak rajtuk." 

Kosztolányi: „Attól tartok, hogy a nők a kegyetlenséget mindennél többre becsülik. Csodásan ősi ösz-
töneik vannak. Mi fölszabadítottuk őket, de azért rabszolgák maradtak, s úrra vágyakoznak. Szeretik, 
hogyha uralkodnak rajtunk [sic!]." 

Oscar WILDE: The Picture of Dorian Gray. Ed. with an Intr. by Isobel Murray. Oxford Univ. Press, London, 
1974. 102-103.; W I L D E Oszkár: Dorian Gray arczképe. Angolból ford. SCHÖPELIN Aladár. Lampel R. Kk., 
Bp., [é. п.] 168.; Oscar W I L D E : Dorian Gray arcképe / - / / . Ford. KOSZTOLÁNYI Dezső. Cenius Kiadás, 
[1922] 203-204. 
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A Wilde-botránnyal foglalkozó, illetve az írói munkásságát vagy esztétikai né-
zeteit ismertető hazai írások többsége viszonylag szókimondó volt, s a nyílt be-
széd ténye a represszív szexuális morál ellen hatott. Szerzőik mindnyájan elítél-
ték az intoleráns magatartást, s a rendelkezésre álló szakirodalomra támaszkodva 
próbáltak magyarázatot keresni Wilde szexuális beállítottságára. E szakirodalom 
ismeretében emlegethette a Magyar Géniusz ban 1902-ben megjelent írásában 
Szilágyi Géza Wilde „bűnös vagy - ha jobban tetszik - beteges hajlandóságai"-t, 
s ezért állíthatta az íróról, hogy „veleszületett lelki diszpozícióinál fogva pszi-
choszexuális hermafrodita" volt. (A „lelki kétneműség" a korabeli szakmunkák-
ban az „ál-homoszexualitás" egyik kategóriája. A női egyenjogúság igényének 
jelentkezésekor a tudósokat élénken foglalkozatta, vajon nem tűnik-e el a nők és 
férfiak sajátos nemi karaktere. Úgy vélték, a „pszichoszexuális hermafroditák" 
nagy száma a korszellem hatására létrejött divatjelenség, de „a jövő szempont-
jából semmi jelentőségük sincs ama csökevényeknek".39) Ugyancsak a Magyar 
Géniusz hasábjain Szini Gyula „aberráció"-nak nevezte Wilde homoszexualitását, 
már idézett írásában Szász Zoltán pedig, miközben kijelentette, hogy „a moral 
insaniti vádja tehát csak maradjon meg a homoszexualitásnak már gondolatától 
is irtózó nyárspolgárok korlátolt vélekedésé"-nek, mégis „egyéni terheltség"-nek, 
„beteges véralkotó diszpozíciók"-nak tulajdonította az író beállítottságát.40 Bár 
mindhármójuk véleménye korszerűnek mondható, hiszen azt a szexuálpatológiai 
szakmunkákban képviselt - Foucault által leírt - modern felfogást osztották, mi-
szerint a korábban az igazságügyi és morális megítélés alá eső homoszexualitás 
az orvostudományhoz tartozik, s nem elítélni kell, hanem, amennyiben lehetséges, 
gyógyítani, nézeteik a kor „tudományos" műveinek előítéleteit tükrözték, s alig-
ha járultak hozzá a korábbinál toleránsabb magatartás kialakulásához. 

Összességében a huszadik század elején a magyarországi diskurzus a represszió 
malmára hajtotta a vizet: a tények elhallgatását választó, tehát a tabut érvényesnek 
elfogadó, illetve a Wilde-botrány kapcsán őszintén nyilatkozó, a homoszexualitást 
betegségnek minősítő írók és irodalmárok akaratlanul is az előítéleteket táplálták. 
A szexuális másságot övező medikalizált sztereotípiák a mai napig fennmaradtak: 
még az 1969-ben megjelent Orvosi lexikonban, sőt a jelenleg érvényben lévő 
büntető törvénykönyvben is a tizenkilencedik század végén, huszadik század ele-
jén konstruált fogalommal, a szodómiát felváltó „természet elleni fajtalanság" ki-
fejezéssel jellemzik a homoszexualitást.41 

* 

3 9 SZILÁGYI Géza: Wilde Oszkár. Magyar Géniusz 1902. jún. 22. 419., I . Bloch: i. m. 59., 33. 
4 9 SZÁSZ Zoltán: i. m. 657., 651. 
41 Orvosi Lexikon. Főszerk. clr. H O L L Á N Zsuzsa. Akadémiai Kiadó, Bp., 1969. ,,[A] homoszexualitás 

(természet elleni fajtalanság) biológiai jelenség, amelynek bűncselekménnyé nyilvánítása helytelen" 
(„homoszexualitás" címszó). 
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Szilágyi, Szini és Szász a közönségre tartozó információnak tartották Wilde élet-
rajzának minden elemét, Kosztolányi viszont a Modem költőkhöz összeállított 
Wilde-életrajzában, a téma iránti kétségtelen érdeklődése ellenére csupán annyit 
közölt, hogy „1895-ben elítélik kétévi fegyházra. A börtönben Krisztusról elmél-
kedik, a Bibliát olvassa, megtér. Mikor letelik a büntetése, betegen, meghízva, 
összetörten járkál Párizsban". Douglas homoszexualitásáról sem tett említést, az 
olvasók csak a költő által ajánlott irodalomból (Szilágyi Gézának a Wilde Oszkár 
pöre című írásából) értesülhettek róla.42 Hasonlóképpen járt el a fontosabb esszéit 
a húszas évek elején lefordító Hevesi Sándor is, aki a képmutató angol közvéle-
ménnyel szemben, „mely vele szemben egész lelki alávalóságát és nyomorúságát 
kimutatta", az író pártját fogta, de hogy mi volt Wilde kegyvesztettségének oka, 
egyetlen szóval sem említette.43 

A tényekről hallgató Kosztolányi Dezső és Hevesi Sándor hasonlóan viselked-
tek, mint nyugat-európai irodalmár kortársaik. A szexuális másság kérdését az 
európai irodalomtörténet-írás is tabuként kezelte: az írók homoszexualitásáról a 
huszadik század utolsó harmadáig a keresztény-zsidó gyökerű kultúrákban hall-
gatni illett, még akkor is, ha e tény köztudott volt. Rövid idő alatt klasszikussá vált 
angol irodalomtörténetének 1960-ban megjelent kötetében David Daiches mind-
össze így utalt Wilde homoszexualitására: „A kilencvenes évek költői, akik halálra 
itták magukat, vagy másformán tették tönkre életüket öngy ilkos pózokkal, mint 
Wilde, esztétikájukat vitték át a gyakorlatba."44 Az álszemérem a hazai irodalom-
történet-írásra is jellemző volt: az 1970-ben megjelent kétkötetes magyar nyelvű 
műben, mely „változékony emberi arcvonásaik" ábrázolásával kívánta bemutatni 
a huszadik század angol irodalmának nagyjait, biográíüsa W. S. Maugham élete 
meghatározó adottságának dadogását tartotta, harminc éven át vele élő, homo-
szexuális társáról szót sem ejtett, miközben (kényszer hatására kötött és nem mű-
ködő) házasságát futólag megemlítette.45 Budai Katalin 1986-ban megjelent 
könyvéig kellett várni, hogy az olvasó Maugham kendőzetlen életrajzát vehesse 
kézbe. 

A nyílt beszédet tiltó tabu az irodalmi alkotások fordításához elengedhetetlen 
fordítói értelmezést is hosszú időn át gátolta. A művek egyes, a hallgatólagos ti-
lalmat sértő részeinek magyarra átültetése során a fordító talán öntudatlanul is 

4 2 KOSZTOLÁNYI Dezső: Modern költők. 1914. 48., 52. 
4 3 WILDE Oszkár: A szépség filozófiája. Ford. és bevezetéssel ellátta HEVESI Sándor. Révai kiadás, 

[ 1 9 2 2 ? ] , 1 9 . Hevesi az író védelmében a tényeknek nem teljesen megfelelő állításoktól sem tartózko-
dott: „kiszabadulása után, francia földön gyermekeket gyűjtött maga köré, akik imádták, mert jó volt, 
és gyönyörűen tudott hozzájuk beszélni." Uo. Vö. T Ő R Ö K András: i. m. 2 5 8 - 2 5 9 . : „Régebbi szenvedé-
lyeihez, úgy is mint az ital és a fiatalemberek, eg)' újabb társult" [...] „A levelekben harmincegy kü-
lönböző partneréről számolt be név szerint, s további nyolcról név nélkül." 

44 David DAICHES: A Critical History of English Literature. Vol. 4.: The Romantics to the Present Dax. Seeker 
& Warburg, London, 1969.2 1103. 

45 Angol irodalom a huszadik században. Szerk. B.vri László és K R I S T Ú - N A G V István. Gondolat, Bp., 1970. 
A Maugham-fejezetet BENEDEK András írta. A tanulmánykötetben a század közepén már a jelentékte-
lenebb írók közé sorolt Wilde nem szerepelt. 
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megtorpant, az olvasott szöveget „nem merte" megérteni. Ennek következtében 
több olyan regény fordításunk van, amelyekben a rendhagyó szexualitást leíró 
mondatokat a fordító pontatlanul adta közre. A forrásszöveget és a célszöveget 
létrehozó kultúrák eltérő társadalmi konvenciói következtében a szexualitást ille-
tően az értelmezés szempontjából az eredetitől néhol lényegesen eltérő fordítás-
variánsok jöttek létre. 

A huszadik század elején előfordult, hogy a kiadó vagy a fordító a tabu fenn-
tartása érdekében végül a cenzúra eszközével élt. Charles Dickens Kis Dorrit 
(1855-57) című regényében a csupa lánygyerek közt árvaként nevelkedő Wade 
kisasszony tizenkét esztendős korában beleszeret egy pajtásnőjébe: 

„Egész csomó unokahúga és ismerőse volt, és táncoltunk otthon nálok, és elmentünk 
táncolni másokhoz is, és ő otthon is, meg máshol is, elviselhetetlenül kínozta a hozzá va-
ló szeretetemet, [she tormented my love beyond endurance]46 

A terve az volt, hogy mindenkit magába bolondít és - ezzel engem féltékenységemben 
őrületbe hajt; hogy nyájas és bizalmaskodó lesz mindenkivel, és - engem beleőrjít az irigy-
kedésembe. Mikor éjszaka egyedül voltunk a hálószobánkban, szemére vetettem neki az 
aljasságát, a melyen tökéletesen keresztülláttam; és ilyenkor sírt és jajgatott és azt mond-
ta, hogy kegyetlen vagyok, és én karjaim között tartottam őt reggelig, mert éppúgy szeret-
tem őt, mint máskor, és gyakran úgy éreztem, hogy ennyi szenvedés helyett jobb szeret-
ném őt a karjaim közé szorítani és jobb szeretnék beleugrani vele a folyóba, a hol még 
holtan is karjaim között tarthatnám őt."47 

Később, nevelőnőként több esetben is vonzalom ébred benne egy-egy tanítvá-
nyának fiatal anyja iránt, amit gyűlölettel leplez, s ugyan eltűri, hogy egy jóravaló 
fiatalember eljegyezze, Wade kisasszony úgy érzi, mintha a szépségéért megvásá-
rolták volna. Végül rátalál egy árva lányra, megszökteti, összeköltöznek, s Wade 
kisasszony jövedelméből élnek.48 

Bár viselkedését a regény szereplői többször egyszerűen „szerencsétlen termé-
szetével" magyarázzák, Meagles úr, az elszöktetett Tettycoram gazdája a viktoriánus 
kor tilalmaihoz képest szokatlan nyíltsággal utal Wade kisasszony leszbikusságára: 

„Az udvariasságnak háttérbe kell szorulnia e félrevezetett lány előtt, asszonyom -
mondta Meagles úr -, mikor ilyen döntő lépés előtt áll; bár remélem, hogy azért nem fo-
gom teljesen szem elől téveszteni, még annak az igazságtalanságnak a láttára sem, a me-
lyet kegyed fülem hallatára elkövet vele. [the injury you do her so strongly before me] [...] 
kegyed rejtély volt valamennyiünk számára, hogy kegyednek nem volt semmi közössége 

46 Charles DICKENS: Little D/mit. Chapman & Hall, London, [é. п.] 780. (The Fireside Dickens. Complete 
Edition in Twenty-two Volumes...) 
47 Charles DICKENS: Kis Dorrit. Ford. MIKES Lajos. Révai Testvérek írod. Int. R . T . , Bp., 1 9 1 0 . III. 1 4 8 . 

(Klasszikus regénytár. Szerkesztik Ambrus Zoltán és dr. Voinovich C.éza) 
4 8 I . m . 159. 
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egyikünkkel sem, mikor ez a lány szerencsétlenségére, útjába került kegyednek. Nem tu-
dom, kicsoda kegyed, de azt nem titkolja, nem titkolhatja el, milyen sötét szellem lakozik 
önben. Ha talán olyan nő, akinek bármely okból romlott ö röme telik abban, hogy egy má-
sik nőtestvérét éppoly nyomorult tá tegye, a milyen ön (elég öreg vagyok már ahhoz, hogy 
hallottam ilyesmiről), akkor figyelmeztetem őt, hogy óvakodjék kegyedtől, és kegyed is 
óvakodjék saját magától." [Ifi t should happen that you are a woman who, from whatever 
cause, has a perver ted delight in making a sister-woman as wretched as she is (I am old 
enough to have heard of such), I warn her against you, and I warn you against yourself.]49 

A fent idézett részek a Kis Dorrit 1908-ban, a Szent István Társulatnál megje-
lent magyar fordításából - azaz, amint a címoldalon szerepel - „átdolgozásából" 
kimaradtak. A társulat a korszak második legnagyobb kiadója volt,50 s épp ekkori-
ban tűzték célul a szépirodalmi művek arányának növelését, mert ennek „a kato-
likus világfelfogás terjesztése szempontjából" „mérhetetlen" jelentőséget tulaj-
donítottak.51 A „Családi regénytár" sorozat, melyben a Kis Dorrit is megjelent, e 
törekvés szellemében adott közre (valószínűleg magas példányszámban)52 szép-
irodalmat, „a legjelesebb hazai és idegen katholikus íróktól, de csak oly műveket, 
melyek a kat. szépirodalom minden követelményének megfelelnek: kiváló iro-
dalmi beccsel bírnak, de egyszersmind tiszta erkölcsi légkörben mozognak s va-
lódi keresztény fölfogást tükröznek vissza".53 Igaz, a sorozat egyes regényeit tíz ív-
re tervezték, s így Wade kisasszony homoszexualitása a szűkös terjedelemnek is 
áldozatul eshetett volna, az átdolgozó kiló Károly azonban a meghagyott szerep-
lők történetébe több esetben is a monogám házasság, sőt általában a monogám 
szexualitás ideájának védelmében avatkozott be. 

Dickensnél a megfelelő nőre találás a férfi főhős pszichológiai fejlődésének 
bemutatását szolgálja. A Kis Dorrit ban Arthur Clennam három (a kor elvárásai-
nak megfelelően természetesen plátói) szerelmi ügyben is érintett: először Pet 
Meaglesről, egy hozzá hasonlóan a középosztályba tartozó, elkényeztetett lány 
kezéről álmodozik; később megtudjuk róla, hogy fiatalon a szintén tisztes vagyo-
nú Flóra Casbyt akarta feleségül venni, s végül az apjával hosszú időn át az adó-
sok börtönében sínylődő Kis Dorritnak ajánlja fel kezét. Kiló Károly átdolgozásá-
ban a Pet-féle szerelmi szál nem szerepel, a Flóra-történetet pedig átalakította: 

« Charles DICKENS: Kis Dorrit. 1910. II. 67-68.; Little Dorrit. 1591. 
r,° 1913-ban Magyarországon összesen 2377 könyv jelent meg. A legtöbbet, 324-et a Franklin Társu-

lat adta ki, a Szent István Társulat 219 könyvvel került a második helyre. A Révai Testvérek kiadója, 
ahol Dickens művének hű fordítása jelent meg, ebben az évben 94 könyvvel szerepelt a piacon. EKDÓSI 

Károly: A hetvenötéves Szent István Társulat. Szent István Társulat, 1923. 51. 
u 1848-1923. A Szent István Társulat jubiláris közgyűlése fennállásának hetvenötödik évfordulója alkalmából. 

Bp., 1923. 29. 
52 Összes kiadványaik példányszáma az 1903. évi 840 000-ről 1910-ben 1 877 000-re emelkedett. 

ERDŐSI Károly: i. m. 46. 
53

 A „Családi regénytár" sorozat ismertetése A Kis Donit FILÓ Károly-féle átdolgozásának belső borító-
ján. Szent István Társulat, Bp., 1908. (2 köt.) 
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Clennam így egész élete folyamán csupán egyetlen nő iránt érdeklődő férfiként 
jelenik meg. Dickensnél a máshoz adott, hamar megözvegyült, becsületes, ám 
szószátyár Flórának házassági tervei vannak a hosszú indiai tartózkodás után ha-
zatért Clennammel, sőt szexuálisan közeledik hozzá,54 az 1908-as magyar verzió-
ban fátumát tudomásid vevő özvegyasszony, akiről Arthurnak az a véleménye, 
bog)' „kissé meghízott és nagyon is megöregedett",55 s kötekedő magatartásával 
irritálja a főhőst. Flóra átalakított figurája így egyszerre képviseli a századelő 
konzervatív katolikus erkölcsiségének megfelelő viselkedésmódot (egy negyven 
körüli özvegy nő már ne foglalkozzon a házasság gondolatával), és jeleníti meg 
az özvegyasszony negatív sztereotípiáját. 

Ugyancsak e kettőség (normatív viselkedés és az ebből fakadó, a személyiséget 
korlátozó élethelyzetek következtében a közvéleményben kialakult sztereotípia) 
jegyében változtatott Filó a nevelőnőségből élő özvegy Tábornokné (angolul: 
Mrs. General) alakján, aki az eredetiben „egy egyházi méltóság" leánya, s akit 
negyvenöt évesen a vagyonáért vesz feleségül egy hatvanéves „híres erénycsősz".56 

A Filó-féle feldolgozásban férjezetlen kisasszony, „Művelt nő. Erényes és jámbor. 
Egy katonatisztnek lánya. Idősebb már, ki sok élettapasztalattal rendelkezik."57 

Az idős Tábornokné, akinek alakjában Dickens a sznob tudatlanságot és a közép-
osztály szegények iránti érzéketlenségét figurázta ki, szeretné magát feleségül ve-
tetni Kis Dorrit apjával, annak ellenére, hogy többé-kevésbé leplezetten a család 
minden tagja ellenszenvesnek találja a hideg és érzéketlen teremtést. A Filó-féle 
magyar változatban General kisasszonynak nevezett nőnek eszébe sem jut a há-
zasság gondolata, s bár szintén sznob és érzéketlen, a gondjaira bízott Dorrit-
lányok mégis őszinte tiszteletet éreznek iránta. General kisasszony - a tipikus 
Dickens-hőssel ellentétben - a társadalmi ranglétrán nem akar feljebb lépni a 
származása meghatározta helyről: magatartása, miként a Dorrit lányok iránta ta-
núsított tisztelettudó viselkedése is, a társadalom egyes csoportjain belüli átjárást 
tiltó, merev feudális hierarchia előírásait követi. 

Dickensnél Dorrit Fanny nevű lánya a nagytőkés Merdle úr feleségének első 
házasságából származó, ezért a Sparkler vezetéknevet viselő fiához meg)' felesé-
gül, érdekből. Filónál a fiatalembert, mivel anyja korábbi házasságáról nem esik 
szó, hiszen a katolikus egyház csak rendkívüli esetben ismerte el a válást, Merdle-
nek hívják. Az eredetiben az elmés Fanny nehezen viseli el férje nehéz felfogását, 
s hamar átveszi az irányító szerepet. Filónál rögtön az esküvő után „a fiatal há-
zaspár Londonban telepedett meg. És a fiatal Merdle most maga intézi a nagy 
részvényekre fektetett vállalat ügyeit".58 

54 Charles DICKENS: Kis Dorrit. 1 9 1 0 . I I I . 1 8 0 . 
55 I. m. 1908. I. 98-99. 
56 I. m. 1910. II. 217-220. 
57 I. ro. 1908. I I . 17. 
58 I. m. 1908. I I . 53. 
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Kis Don it, miként Dickens eszményített nőalakjai, eleve a viktoriánus nőideál, 
a „házi angyal" (domestic angel) megtestesítője, „passzívan erényes, szexualitásá-
tól megfosztott, lelkesen házias, és infantilizált".59 A magyar változatban minden 
női szereplőt ehhez az eszményhez igazított az átdolgozó; átrajzolt nőalakjai még 
Dickens figuráinál is deszexualizáltabbak, a férfiaknak alárendeltebbek, sőt a pat-
riarchális rend olyannyira érvényesül, hogy az apa parancsára a Dorrit lányok a 
náluk alacsonyabb társadalmi státusú nevelőnőnek is alárendelik magukat. Ftló 
a férfi szereplőket is megfosztotta szexualitásuktól. A magyar változat az őszinte-
séget, becsületességet hangsúlyozta, és a gyermeki engedelmességet állította 
a középpontba, miközben a morális bátorság, a személyi függetlenség, a polgári 
társadalom alapját képező dickensi individualista ethosz háttérbe szorult. Az 
1908-ban megjelent Kis Donit a kor szexualitással kapcsolatos szubverzív diskurzu-
sát igyekezett ellensúlyozni, a hagyományos erkölcsi rendet legitimizálni, s - hason-
lóan a tudományos diskurzusban is erősen megmutatkozó nőellenességhez - külö-
nösen a nők helyzetét illetően volt represszív. 

Honoré de Balzac 1834-35-ben megjelent regényének, a Le Pere Goriot-nak ma-
gyar címe (Goriot apó) arra utal, hogy átültetői (az 1904-es első fordító, ifj. Korányi 
Frigyestől kezdve egészen a ma klasszikusnak számító, 1955-ben megjelent változa-
tot készítő Lányi Viktorig) a „valóságosnál" egysíkúbban értelmezték Goriot figurá-
ját. Az „apó" szó jelentéstartalma más, mint az eredetiben szereplő „pere"-é, mely 
„apá"-t, „papá"-t jelent. Az. „apó" az olvasóban inkább egy kedves, ősz, szakállas 
idős férfi képzetét keltheti, Bem apóhoz hasonlóét, s aszexualitást sugall, miközben 
Goriot lányai iránti szeretete korántsem aszexuális. Fordítói annak ellenére nevez-
ték Goriot-t „apó"-nak, hogy mindegyikük viszonylag hűen adta vissza Balzacnak 
az öreg férfi vérfertőzést súroló, bizarr viselkedését ábrázoló sorait. 

Goriot férjezett lánya kerítőjeként lép fel, örökös életjáradékát eladva legény-
lakást rendez be Delphine szeretője, Kugéne de Rastignac számára. Első alkalom-
mal maga is velük tart. 

„Az egész este gyerekségekkel telt el, és hármójuk közt nem Goriot apó volt a legkevés-
bé bolondos. Lefeküdt lánya elé, lábait csókolgatta; hosszasan szemébe nézett; ruhájához 
simult a lejével; szóval olyan bohóságokat művelt, mint egy ifjú, gyengéd szerelmes." 
[enfin il faisait des (blies comme en aurait fait l'amant le plus jeune et le plus tendre]60 

Nem fordították viszont pontosan - nyilván a tabunak engedelmeskedve - az 
agonizáló Goriot szavait, aki franciául sokkal nyersebb őszinteséggel fogalmazza 
meg lányaihoz fűződő érzelmei mibenlétét: 

John Киски: „Dickens." In John Richetti (ed.): The Columbia History of the British Novel. Columbia 
Uli New York, 1994. 392. 

60 Honoré de BALZAC: Goriot apó. Ford. LÁNYI Viktor. Magyar Helikon, Bp., 1 9 6 2 . 1 3 7 . , Gerard 
GENGEMIIRE: Le Pine Goriot. Magnard, 1 9 9 4 . 4 0 2 . (Collection texte et contextes) 
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„Leányaim, ők voltak az én bűnös szenvedélyem, mindent pótoltak a számomra, a sze-
relmet is!" 

„Mes fiiles, c'était mon vice a moi; elles étaient mes maitresses, en f tn tout!"61 

Pontosabb lett volna így fordítani: 

„Leányaim, ők voltak az én bűnös szenvedélyem, a szeretőim, szóval ők voltak minden!" 6 2 

Lányi fordításában apaivá szelídülnek a szökött fegyenc, Vau tri n - Az elveszett 
illúziók és a Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága című regényekben szintén ábrá-
zolt - homoszexualitását tükröző szavai.63 Míg a fiatal, szép és ártatlan fiúkhoz 
vonzódó Vautrin a Goriot eredetijében hol a szerelmesek által is használt „mon 
petit"-nek, hol „mon ange"-nak, azaz „kicsim"-nek, vagy „angyalom"-nak szólít-
ja Eugéne-t, Lányi a „fiam", „fiacskám", legfeljebb a „lelkem" megszólítással él.64 

A francia eredeti nyíltabban kifejezi Vautrin viszolygását a nőkkel folytatott 
szexuális kapcsolattól, melyre éppen akkor utal, amikor Rastignac iránti vonzal-
máról beszél a fiúnak, akit az eredetiben „szép" (beau), a magyarban „csinos" 
fiatalembernek nevez:65 

„Ha nem lesznek gyermekeim (ami valószínű, mert nem szándékozom a faj támat sza-
porítani), tudja mit? Önre hagyom vagyonomat. Mi ez, ha nem barátság? De én szeretem 
Önt. Szenvedélyem, hogy másnak szenteljem magam." 

„Si je n'ai pas d 'enfants (cas probable, je ne suis pas curieux de me replanter ici par 
bouture), eh bien! j e vous léguerai ma fortune. Est-ce étre l'ami d 'un homme? Mais j e vous 
aime, moi. J 'ai la passion de me dévouer pour un autre."6 6 

Vautrin zárójelben szereplő megjegyzésének pontosabb fordítása lett volna: „(ami 
valószínű, mert nem szándékozom magamat dugványozással újra palántázni)".67 

61 Honoré de BALZAC: Goriot apó. 169.; Le Pere Goriot. 484. 
Honoré de BALZAC: Goriot apó. Teljes, gondozott szöveg. A kötetet szerk., A mű szövegét s. a. r. és 

A jegyzeteket összeállította KÁDÁR Judit. Raabe Klett Kiadó, Bp., 1998. 201. 
63 A másik két regényben Vautrin homoszexualitása viselkedésében mutatkozik meg - magatartását 

a huszadik század első felében alighanem csak az e téren ismeretekkel rendelkező kevesek értelmez-
hették melegnek. Mivel Balzac nem adott szájába tabunak számító szavakat, e művek fordítása nem 
okozott gondot. 

84 Például: „Fiacskám, a párbaj gyerekes játék, ostobaság." Goriot apó. 67. - „Mon petit, le duel est 
un jeu d'enfant, une sottise." Le Pere Goriot. 231. „Magának is azt tanácsolhatom, lelkem, hogy ne ra-
gaszkodjék erősebben a nézeteihez, mint a szavaihoz." Goriot apó. 73. - „Si j'ai encore un conseil á 
vous donner, mon ange, c'est de ne pas plus tenir ä vos opinions qu'á vos paroles." Le Pere Goriot. 
250-252. 

85 „csinos, finom fiatalember, büszke, mint az oroszlán, és ártatlan, mint egy ifjú bajadon". Goriot apó. 
102. - „vous étes un beau jeune homme, [..Jdoux comme unejeune fille". Le Pere Goriot. 320. 
88 Honoré de BALZAC: Goriot apó. 103.; Le Pere Goriot. 322. 
6 ' Honoré de BALZAC: Goriot apó. 1998. 125. 
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A Vautrin homoszexualitását tompító, viszont az apa érzelmeit többé-kevésbé 
hűen tükröző fordítások is szerepet játszhatnak abban, hogy míg a szökött fe-
gyenc szexuális beállítottságával a magyar értelmezések nem számolnak, létezik 
már olyan magyar interpretáció, Éltető Józsefé, mely Goriot-ban többé nem a há-
látlan lányait túlságosan kényeztető mártír apa típusfiguráját látja: 

„Ha Balzac valóban tipizált alakot akart volna teremteni ezen kései, kereskedő-Lear ki-
rályban, akkor a kísérlet nem sikertilt. Goriot apó ugyanis éppen különös, beteges, önpusz-
tító szenvedéllyé torzult, leányai iránti szeretetbe öltözött, átváltozott szerelmében annyira 
egyedien emberi és megismételhetetlenül életteli, hogy par excellence atipikus jelenség. [...] 
Mutasson valaki még egy tipikus tésztagyárost, aki eksztatikus szenvedélyét abban éli ki, 
hogy gyönyörű asszony-lánya lábát csókolgatja egy olyan kéjlakban, amelyet végső anyagi 
erőfeszítéssel maga rendezett be a lány pénztelen, de jóképű, ifjú szeretője számára."68 

D. H. Lawrence 1913-ban megjelent regényének, a Sons and Loversnek magyar 
címe - Szülők és szeretők - szintén nem a legszerencsésebb, hiszen fő témája anyák 
és fiaik túlzottan szoros kapcsolata, az Oidipusz-, illetve Tokaszté-komplexus. 
A regény egyik kulcsjelentében, egy veszekedés során, melyet a fia barátnője irán-
ti féltékenység vált ki belőle, Mrs. Morelnek, aki „átölelte fia nyakát, vállába te-
mette arcát, sírt, nyöszörgött", kicsúszott a száján a sokat idézett mondat: „Ne-
kem meg, hidd el Paul fiam... soha egy percig sem volt igazán férjem." Válaszként 
„Paul anyja haját simogatta, a nyakát csókolta", mire az asszony megengesztelő-
dött: „Fiam, fiam - mondta szenvedélyesen, reszkető hangon." Az angolban az 
anya hangja: „a voice trembling with passionate love".69 A fordító nem tudott mit 
kezdeni a „szeretetet" és „szerelmet" is jelentő „lőve" szóval, a „passionate love"-
ból így lett „szenvedélyesen, reszkető hangon". A tabu itt ugyanúgy működött, 
mint a Goriot apó magyar változatában, ahol a fordítók nem engedték, hogy az 
apa a „szeretőim" szót használja lányaival kapcsolatban. Nem véletlen, hogy 
Lawrence magyar monográfusa, Kéry László a regényekből idézett részeket újra-
fordította, mert mint írta, „műveinek meglevő fordításait érvelésembe nem tudtam 
volna kisebb-nagyobb - de többnyire nagyobb - nehézségek nélkül beilleszteni".70 

A fent idézett mondat, mely arról árulkodik, hogy az anya szinte férjeként tekint 
fiára, Kéry fordításában így szól: „És nekem soha, tudod Paul, soha nem volt fér-
jem, valójában soha..." („I've never - you know, Paul - I've never had a husband -
not really"),71 azaz korrigálta Róna Ilona megoldását, akinél a „Paul fiam" fordu-
lat elterelte a figyelmet az anya szokatlan viselkedéséről. A megbékült Moreiné 

6 8 É L I E T Ű József: „Honoré de Balzac: Goriot apó." In Ötven nagyon fontos regény. Műismertetés és mű-
elemzés. Lord Könyvkiadó., Bp., 1994. 68-69. 

6 9 D . H . LAWRENCE: Szülők és szeretők. Ford. RÓNA Ilona. Árkádia, Bp., 1 9 8 4 . 2 3 4 . - Sons and. Lovers. 
Wordsworth Classics, 1993. 229. 

7 0 KÉRY László: A sötét láng prófétája. A regényíró D. H. Lawrence. Gondolat, Bp., 1978. 355. 
7 1 KÉRY László: i. m. 5 5 . - D . H . LAWRENCE: Sons and Lovers. 2 2 9 . 
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aludni küldi fiát. A magyar változat - „Jó, jó, menj már lefeküdni" - azáltal, hogy 
szokványosabb anya-fiú kapcsolatra utal, mint a semleges angol mondat 
(„»There,« said his mother, »now go to bed«"), tompítja a jelenet szexuális túl-
fűtöttségét.72 A fenti párbeszédet követően az apa részegen tér haza, s fiával kis 
híján összeverekszenek, majd a féltékeny Paul és anyja közt a következő párbeszéd 
hangzik el: 

„Sleep with Annie, mother, not with him." 
„No. I'll sleep in my own bed." 
„Don't sleep with him, mother." 
„I'll sleep in my own bed." 

Róna Ilona fordításában: 

„ - Aludj ma Annie-nál, ne menj be hozzá. 
- Dehogy, jobb nekem az én ágyamban. 
- Ne aludj vele, anyám. 
- Saját ágyamban alszom." 

Kéry László újrafordításában: 

„- Annie-val aludj, mama , ne vele. 
- Nem, a saját ágyamban alszom. 
- Ne aludj vele, anyám! 
- A saját ágyamban alszom."7 3 

A „ne menj be hozzá" fordulat kevésbé tűnik az anya esetleges szexuális együtt-
léte miatt tett féltékeny megjegyzésnek, mint az „Annie-val aludj, mama, ne vele" 
kérés. 

Róna Ilona, 1968-ban készült, s máig újra és újra kiadott fordításában, ahol 
tehette, tompította anya és fia kapcsolatának erotikus voltát. Az első kiadás kísé-
rő tanulmányát író Abody Béla, bár hivatkozott a regény témáját az Oidipusz-
komplexusban látó angol kritikusokra, kerülte a jelenség néven nevezését. Paul 
és Moreiné kapcsolatának jellegére csak utalt: 

„Ez a kapcsolat - szintén a regényből derül ki - a »hagyományosnál« jóval magasabb 
hőmérsékletű, különös érzelmi tartalmak hordozója, furcsa felhangok kiváltója."74 

7 2 D . H . LAWRENCE: Szülők és szeretők. 2 3 4 . - Sons and Ijniers. 2 2 9 . 
7 3 D . H . LAWRENCE: Sons and Lovers. 231., Szülők és szeretők. 236., KÉRY László: i. m. 55. 
7 4 ABODY Béla: „Csendes feltámadás." D. H. Uiwrence 1885-1930. In D . H . LAWRENCE: Szülők és szere-

tők. Ford. R Ó N A Ilona. Európa, Bp., 1 9 6 8 . 5 7 6 . 
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A fordító és az irodalomtörténész eljárása arra utal, liogy a hatvanas évek vé-
gén a konvencionálisnál erősebb szexualitású családon belüli kapcsolat témája a 
társadalom (és talán saját maguk) számára a tabuk körébe tartozott még. 

Virginia Woolf Mrs. Dalloway című, 1925-ben megjelent regényének 1971-ben 
készült fordításában Tandori Dezső hűen adta vissza, hogy a múltjára emlékező 
címszereplő „életének leggyönyörűségesebb pillanata" az volt, amikor lánykorá-
ban barátnője, Sally „szájon csókolta őt", (...„the most exquisite moment of her 
life"..., Sally „kissed her on the lips".)75 Az öregedő Clarissa eltöpreng, vajon há-
zassága Richard Dalloway-jel miért item maradéktalanul boldog: 

„... de aztán jött egy pillanat, [...] amikor [...] valamiképpen csődöt mondot t Richárddá! 
szemben. [...] És azt is tudta, mi az, ami nincs meg benne. [She could see what she lacked.] 
Nem a szépség; nem az értelem. Valami onnan legbelülről, ami mindent át járhatna; vala-
mi forró, amitől szétrepedezne a halott felszín, megelevenedne ez a h ideg kapcsolat férfi 
és nő - vagy nő és nő közt. Mert erről is volt valami homályos sejtése. Elutasította azonban 
a lehetőségét, mintha Isten tudja hol, valamiféle ellenérzés költözött volna belé ez iránt, 
vagy a természet (melynek bölcsessége kimeríthetetlen) küldte volna a tiltást; és néha 
mégsem tudott ellenállni egy-egy asszony - sohasem lány, mindig asszony varázsának..."76 

Clarissa elgondolkodik Sally iránt táplált hajdani érzésein, s lényegében elfo-
gadja, hogy az szerelem volt: 

„De az egész szerelemügy (gondolta, beakasztva kabátját a szekrénybe), ez a nők iránt 
ébredő szerelem. Vegyük Sally Setont például; hajdani kapcsolatát Sally Setonnal. Mert az, 
végül is, nem volt-e szerelem?"77 

A fordításban világosan megjelenik Clarissa lappangó homoszexualitása, a re-
gényről írt két magyar értelmezésben azonban nem esik szó róla. Sem Bécsy Ag-
nes Clarissát „üresfejű, külsőségekben csillogó, társasági szép asszony"-nak látó, 
Woolf társadalomkritikáját kiemelő, sem H. Szász Annamária a hősnő személyi-
ségének komplexitását jobban átlátó értelmezésében nem történik utalás Mrs. 
Dalloway leszbikus hajlamára.78 Egyik elemzés sem veti fel azt a szempontot, va-
jon Mrs. Dalloway félelme, mely nem engedte, hogy egy férfival (akár férjével, 
akár lánykori szerelmével) valaha is oldottan viselkedjék, s ami végül magányos-
sá és boldogtalanná tette, nem áll-e kapcsolatban nők iránti vonzalmával. Úgy 
látszik, a tabu ezúttal az értelmezés során lépett működésbe. 

75 Virginia W O O L F : Mrs. Dalloway. Ford. TANDORI Dezső. Magyar Helikon, Bp., 1 9 7 1 . 7 1 . - Mrs. 
Dalloway. Penguin Popular Classics, 1996. 40. 

7Ü Magyarul: i. m. 63., angolul: i. m. 36. 
77 Virginia Wooi.r: Mrs. Dalloway. Magyarul: 65., angolul: 37. 
7 , 4 BÉCSY Ágnes: Virginia Woolf világa. Európa, Bp., 1980. 145.; H. Szász ANNAMÁRIA: „Virginia Woolf: 

Mrs. Dalloway." In uő: A modem regény mesterei. Tankönyvkiadó, Bp., 1981. 48-77. 
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Az írónő maga is leszbikus volt, Bécsy Ágnes 1980-ban írt Woolf-életrajzában 
erről is hallgat. A Virginia Woolf önéletrajzi írásait kiadó Séllei Nóra 1999-ben vi-
szont már magától értetődően szól az írónő „Vita Sackville-Westhez fűződő szerel-
mi kapcsolatáéról.79 

Tandori Dezső 1971-ben készült Woolf-fordítása, Kéry László 1978-as Szülők 
és szeretők-értelmezése, Budai Katalin 1986-ban kiadott Maugham-életrajza, Séllei 
Nóra közelmúltban megjelent írása vagy Lázár Júlia 1994-ben megjelent Maurice-
fordítása arra enged következtetni, hogy a prűd századelő és századközép irodal-
máraival szemben a huszadik század végének fordítói és irodalomtörténészei töb-
bé már nem tekintik tabunak a „normálistól" eltérő szexualitást. 

7 9 SÉLLEI Nóra: „Bevezetés." In Virginia Woolf: Egy jó házból való angol úrilány. Önéletrajzi írások. For-
dította SÉLLEI Nóra. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999. 24. 
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