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Tanulmány 

Mesterházy Balázs 

„EINE INSCHRIFT ÜBER DIE ICH TRETE"* 

- Az önidentitás, a líraiság és az i rodalomtörténet i hozzárendelések szimbolikus 
szerkezetének problematikája Goethe korai lírájában -

„Wir haben keine neuere Literatur. Wir haben Goethe und Ansätze." 
(Hofmannsthal) 

seit längerer Zeit habe ich ein gewisses Grauen 
vor aller Poesie, die sich selbst spiegelt, und nicht Gott. -
Welcher Dichter hat auch dies je mehr als höchst scheinbar vermocht." 

(Brentano) 

„Mein neues Album ist wie ein Tagebuch. 
Wer es hört, kann in mich hineinsehen." 

(Britney Spears) 

Amennyiben komolyan vesszük azt a figyelmeztetést, hogy a Goethéhez való hoz-
záférés kódjait és diszkurzív rendjét, vagy egyáltalában ezt a hozzá való eljutást 
magát n e m szabadon választjuk, h a n e m a „vele való találkozás már mindig is ele-
ve-elrendelt [vorbestimmt]",1 vagy inkább el-rendezett, azaz előírt (Vorschrift), 
akkor felmerül a kérdés, hogy a Goethével való foglalkozás vajon nem é p p e n az 
olyan hozzárendelésekhez vagy magához az odatulajdonítás (zuschreiben) azon 
műveletéhez enged-e hozzáférést, amelyet az i rodalomtörténet szükségszerű és 
centrális alakzatának lehet tekinteni. Ami persze azt is jelent i egyben, hogy a 
Goethe-olvasást meghatározó kódok tör ténete a mindenkor i jelen önér tésének 
tör téneteként válhat leginkább hozzáférhetővé, „Goethe hatástörténete m i n d i g a 
mindenkor i jelen egyfajta dokumentációja".2 

Az értelmezés történeti és elméleti komponensei között feltételezhető viszony 
ugyanis nemcsak abban - a leginkább grandiózus módon talán Paul de Man mun-
kái által tudatosított - mozzanatban r agadha tó meg, hogy a történeti meghatáro-
zások vállalkozása terén minduntalan fellép az elmélet irritációja. Ahogy ugyanis 
elméleti (kon)ftgurációk történeti indexálásaként rögzül egy adott történeti minta, 

* Az alábbi szöveg egy, a disszertációm részét képező háromrészes Goethe-dolgozat első része. 
A dolgozat teljes formájában más főcímet visel („Meines Anfangs er innr ich mich nicht"). Az első és 
A második rész együtt, teljes terjedelemben szerepel a KULCSÁR SZABÓ Ernő szerkesztette és az Osiris 
Kiadónál megjelenő Hang és beszéd című kötetben. Jelen szöveg - ahogy a dolgozat második része is -
a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával készült. 
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úgy a történeti erők és komponensek elméleti totalizálásának (paradigma) prog-
ramja vagy funkciója, tehát egy alapvetően elméleti minta is a mindenkori értelme-
zés konstitutív elemévé válik. Ahogy egyik oldalról tehát problematikussá válnak 
a homogén, zárt és faktikus meghatározottságú korszakalakzatok (ez az elméleti 
kérdések történeti mintákat irritáló teljesítménye), úgy másrészről élesebb fény-
be kerülnek a retorikai vagy akár poétikai minták történeti differenciákat igen 
könnyen felszámoló teljesítményei is (amit pedig a történeti elvek szükségszerű-
ségének kihívásaként aposztrofálhatnánk, hogy tehát a retoricitás minden be-/fel-
számítása mellett Goethe és teszem azt Benn lírája között mégiscsak érzékelhető 
különbség). Ennyiben valószínűnek tűnik, hogy maga az irodalomtörténet éppen az 
elméleti és a történeti mozgások eme kiazmusának, azaz alapvetően leginkább az olva-
sásnak az alakzata. Éppen ezért, mer t az olvasás ezen centrális t rópusa voltakép-
pen két totalitáló alakzat kiazmusaként értelmezhető, vetődhet fel a kérdés, hogy 
ennviben maga az irodalomtörténet nem a mindenkori szöveg(ek)ről való szük-
ségszerű megfélejtkezés-e, azt vajon nem éppen az attól/azoktól való eltekintés te-
szi-e egyáltalában csak lehetővé. Ami egyben azt a fenyegetést is félszínre hozza, 
hogy amilyen mértékben problematikussá válik az irodalomtörténet az olvasás so-
rán, nincs-e vajon ugyanilyen mértékben ez az olvasás éppen egy ilyen irányú 
(akár önmagától való) el-tekintésre vagy felejtésre (azaz az olvasás a nem-olvasás-
ra) már mindig is ráutalva. 

Ezek a kérdések a korai Goethe-líra esetében annál is érzékenyebben jelent-
keznek, mert az nemcsak hogy eg)' olyan nemzeti líra-történet kezdőpontjaként 
szituálódik,3 amely líratörténet 19. századi teljesítménye (illetve annak jelentős 
része) epigontör ténetként ftgurálódik,4 de egyben a líraiság és a líraiságra vonat-
kozó kérdésfelvetések tekintetében is ez a líra bizonyul paradigmatikusnak. Eb-
ben az ér te lemben az válik kérdéssé, hogy az epigonalitás alakzata vajon legin-
kább nem a korai Goethe-líra romantikus és posztromantikus olvasási kódjainak 
termékenységére vonatkozó kérdésként hozható-e helyzetbe. Amely kódokat leg-
inkább a korai lírának a herderi panteisztikus szimbolika és a hegeli teleológia 
közötti (és nem egyszerűen a hang töretlen hatalmán alapuló) kontinuitásban va-
ló elolvasása, illetőleg ennek a megközelítésnek az állandósága termelte ki és tar-
totta fönn. Ennek ér telmében a korai Goethe-líra romantikus és posztromantikus 

1 Hans-Georg GADAMER: „Die Natürlichkeit von Goethes Sprache." In Gesammelte Werke Bd. 9. 
Ästhetik und Rnetik II. J. С. B. Mohr, Tübingen, 1993. 128. 

I. m. 129. 
:i Oskar WAEZEL: Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters Hermann Gentner Verlag, Darmstadt, 

1957. (Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der 1. Auflage von 1929.) 238. sk. A Walzel által 
végrehajtott történeti szituálás lehetséges - elsősorban Wollgang Preisendanz által megfogalmazott -
bírálatát (és Walzel diagnózisának megerősítését) illetően lásd: Karl MAURER: „Lvrik in Raum und Zeit." 
Unterbrochene Gedichte vom Sturm und Drang bis zur europäischen Spätromantik. In Karl 
MAI RER-Winfried WEHLE (hg.): Romantik: Aufbruch zur Modente. Fink, Müchen, 1991. 

4 Gsak önkényesen kiragadott példaként: Jürgen LINK: „Was heisst: 'Es hat sich nichts geändert '?" 
In H. U. GUMBRECHI-U. LINK-HEER (hg.): Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der 
Literatur- und Sprachhistorie. Suhrkamp, Frankfurt/M., 1985. 
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(félre)olvasása éppenúgy feltételezte a herderi elmélet gya korlati megvalósítá-
sának alakzatát, ahogy a líraértésnek a hegeli költészetkoncepcióban meglévő 
zavarokra való vakság szerinti (egy nem-szakmai diskurzusban talán egészen nap-
ja inkig uralkodó [!]) megképződését is."' Ezért éppen ebben az összefüggésrend-
szerben lehet leginkább annak az eseménynek is a nyomára jutni , ahogy a korai 
Goethe-líra Hegel felőli (poszt)romantikus újraolvasásának alakzata (az élmény-
líra) a líraiság egyáltalában vett paradigmájává válik.6 Aminek jelentősége annál 
is nagyobb, mivel a líra - Hegeltől, pontosabban (mert már csak ez mondható) 
Hegelnek a Rendszer egészét tautológiával fenyegető törésekre való vakság 
szerinti értelmezésétől valószínűleg korántsem függetlenül - magának az irodal-
miságnak a paradigmájává avanzsál. Ekképp úgy válik az irodalomértés kérdése 
(és paradigmája) a szimbólum és ezzel rendkívül brutális módon a Goethe-líra 
kérdésévé,7 ahogy az értelmezésekben ez a jól látható módon szinekdochikus-
szimbolikus mozzanat fokozatosan átíródik az irodalmiságról való beszéd para-
digmatikájának különböző szintjeire. 

Ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása szempontjából tanácsos lehet egy olyan 
szöveg (Auf dem See*) vizsgálata, amely a korai Goethe-líra parad igmájának (és az 
ahhoz kötődő konfigurációknak, úgy mint: Sturm und Drang, élménylíra, szim-
bolikusság) nemcsak hogy kitüntetett, mintegy a „zenitet" je lentő pillanata, de 
annak minden tekintetben paradigmatikus alkotása.9 

A recepciótörténet szinte teljesen egyetért abban a tekintetben, hogy ezen köl-
temény esetében egy olyan egységes szerkezettel van dolgunk, melynek részei, 
elemei vagy szintjei, bá r egymástól jó l elkülöníthetőek, mégis szerves egységet 

Ennek a második mozzanatnak a vizsgálatára vállalkozik a dolgozat - itt nem közölt - második része. 
B Meghatározó példákként lásd: Max KOMMI m tl.: „Goethes Gedicht." In Dichterische Welterfahrung. 

Klostermann, Frankfurt/M., 1952. 23. sk. (Megjegyzendő, hogy a szöveg 1936-ban íródott, vagy leg-
alábbis ekkor jelent meg először a Goethe-Kalender 29-es számában.) De a lírát szintén a „bensősé-
gesség költészeti formájaként" értő Dilthey ugyanúgy Goethét helyezi ennek a paradigmának a cent-
rumába (lásd: Wilhelm I)ii.пил : Das Erlebnis und die Dichtung. Verlag B. G. Teubner, Leipzig/Berlin, 
1919. (6) 175-267., idézet: 262.), ahogy a dalt a par excellence lírai műfajjá emelő Emil Staiger sze-
rint is Goethe, pontosabban a Wanderers Nachtlied a legtisztább példája a műfajnak, sőt a mű egészé-
ben Goethe figurája egyáltalában is mint a par excellence lírai szerző alkotódik meg, lásd: 
Grundbegriffe der Ibetik. Atlantis Verlag, Zürich, 1951. (2), a Wanderers Nachtliedet illetően 13. Össze-
foglalólag: Rudolf HKLMSTEI IER: „Lyrische Verfahren." Lyrik, Gedicht und poetische Sprache. In 
M. PECHLIVANOS et. al. (hg.): Einführung in die Literaturwissenschaft. Metzler, Stuttgart/Weimar, 1995. 

7 Rendkívül eklatáns példaként: „Goethe költeményei úgy nőttek, nem csinálták őket. Ennélfogva 
organikus jellegük van." Hermann August KORKE: Vom Wesen Goethescher Gedichte. Jahrbuch des Freien 
Deutschen Hochstifts 1927. 9. 

8 A szöveget lásd a Függelékben. 
Részletes érvelés és bizonyítás helyett most csak az - eddig még nem hivatkozott és - ebben a te-

kintetben legfontosabb munkák sora: Oskar WAI ZEI.: Das Wortkunstwerk. Quelle & Meyer, Heidelberg, 
1968. (Unveränderter reprografischer Nachdruck der ersten Auflage, Leipzig, 1926.); Friedrich 
GUNDOLF: Goethe. Georg Bondi, Berlin, 1916; Emil STAIGKR: Goethe 1-3. Atlantis Verlag, Zürich, 1952; 
Hermann August KORKE: Goethe im Bildwandel seiner Lyrik 1-2. Leipzig, Koehler und Amelang, 1958, 
Bd. 1.; Joachim DECK: Die Physiognomie der Selbsterkenntnis: Goethes Gedicht Auf dem See. Euphorion 
67. 1973; Bernhard SORG: Das lyrische Ich. Niemeyer, Tübingen, 1984. 
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alkotnak.1 0 Az első versszak ebben a rendszerben olyan természet- és útleírásként 
jelentkezne, amely a maga teljességében jut tat ja kifejezésre a természet és a lírai 
én viszonyát. Ezt rendkívül erősen támasztják alá a körülkerítettség, a zártság me-
taforái és antropomorfizmusai éppúgy, ahogy az anyaiság/gyermekiség tematiku-
sán is jelentkező készlete, tehát a természet és az én viszonyának egy alapvető rá-
utaltság és eredet mentén való megfogalmazódása (Nahrung saugen, Blut, 
Busen), amelyet a „köldökzsinór" metaforájával a szöveg első változata a végül 
megjelenésre került szövegnél jóval radikálisabban jut ta t kifejezésre. Mindezt 
erősíti az is, hog)' az egyes szám első szentélyű személyes névmást a többes szám 
első személy váltja fel (unsern Kahn, unserm Lauf), azaz a lírai én ha rmóniá ja és 
biztonsága nemcsak a természethez, de egy közösséghez való odatar tozásban is 
gyökerezhet. A második szakaszt (az elsőhöz társítható jelenidejűséggel szemben) 
a múlt jellemzi, vagy legalábbis az emlékezésnek a természet élvezetét megzava-
ró teljesítménye („a felkavar(od)ás pillanata"11), amely azonban egy (ki)teljesedés 
vag)' szen es növekedés momentumaként (stáció) válik értelmezhetővé, amennyi-
ben az 1. szakasz embrionális (lásd később: csíra) és ennyiben tudat-nélküli állapo-
tát immáron egy tudatos (én- te viszonyt feltételező és abban megképződő 1 2 ) Én 
jelentkezése váltja fel. A természet szemléletének és érzékelésének önféledtségét 

10 Az egyetlen kivétel ez alól (legalábbis tudomásom szerint) érdekes - és elemzésünk számára rend-
kívül árulkodó - módon éppen Emil Staiger, aki szerint a vers „momentumainak egysége nem a han-
gulatban és a nyelvben jut kifejezésre, hanem az egy olyan összefüggés, amely csak életrajzilag áll 
fenn" (STAIGLR: i. m. 27.), utalván ezzel A Dichtung und Wahrheit vállalkozására, amelyben Goethe ön-
nön szándékai szerint igyekezett „sorra ismertetni belső rezdüléseit és az őt ért külső befolyásokat", 
részletes leírását adván a 18. könyvben az Auf dem See keletkezéstörténetének is. Nem véletlen az sem, 
hog)' a Dichtung und Wahrheit a szerző metaforájával való olvasás egységesítést és egységesítettséget 
igénylő stratégiájának monumentumává vált, és nemcsak a szellemtudományi iskola kezén, hiszen 
már magát a Dichtung und Wahrheit megírására való felkérést is ez az igény szülte. (Goethes Werke. 14 
Bänden (Hamburger Ausgabe) Verlag С. H. Beck, München, [HA] Band 9. 7-9.) Ezzel összefüggés-
ben jól megfigyelhető egy olyan hatástörténeti esemény, amelyben Goethe legikább Hegel 
Sphinxéhez válik hasonlatossá. Ahogy a Dichtung und Wahrheit is a rejtvénv megfejtésének lehetősé-
geként szituálja önmagát és szituálódik a hatástörténetben. Scherer például a „zsenialitás okozati ma-
gyarázatának" [Kausalerklärung der Genialität] nevezi Goethe önéletrajzi munkáját (idézi: Kai l 
Robert MAMII I.KOW : Goethe in Deutschland. Rezeptinnsgeschichte eines Klassikers. Bd. 1. Verlag С. H. Beck, 
München, 1980. 214.). Az Auf dem Seel illetően Walzel világosan érzékeli ezt a folyamatot, amikor úgy 
fogalmaz: „...csaknem azt lehet kívánni, hogy bár Goethe sohe ne árulta volna el, hogv hogyan függ 
össze a dal az életével. Mert lassanként a legtöbbek számára a tisztán-lírai és igazán-lírai dal ezen 
egyik legigazibb és legtisztább példája pusztán Goethe élettörténetének tanúbizonyságává válik." 
(WAI.ZKI.: Gehalt und Gestalt... 55.) Mivel a szöveg eredetileg 1775. június 15-i naplóbejegyzésként ma-
radt ránk, a szöveg egységére vonatkozóan lásd Erich Tki NZ kommentárját in HA Bd 1. 527.: „Goe-
the június 15-21 között egy útinaplót vezetett, melyek leginkább futólagos bejegyzések. [...] Majdnem 
a napló legelején található az Ich saug an meiner Nabelschnur... című vers, a 8. sor után egy vonal. Ez-
után következnek a 9-20. sorok, aztán megint egy vonal. Azután: Vom Berge in die See." Vö. Karl EIBL 
et. al. (hg.): Der junge Goethe in seiner Zeit 1-2. Insel Verlag, Frankfurt/M.-Leipzig, 1998. Bd. 2. 
6 8 8 - 6 9 8 . 

и Oskar W.V1.ZKI.: Gehalt und Gestalt... 238. 
„Az Énnel szemben áll egy Te, amely azonban sem mint természeti tárgy, sem mint más(od)ik 

alany nem ragadható meg, az sokkal inkább A saját feléledt reflexivitást jelenti." Bernhard SORG: Das 
lyrische Ich. 70. 
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(akár a hangulat posztreflexív punktualitására is utalhatunk) az emlékezés reflexív 
aktusa váltja fel.13 A harmadik szakasz ennek megfelelően az első két versszak 
szintéziseként fogha tó fel, sőt annak ez irányú értelmezése tu la jdonképpen kizá-
rólagosnak mondha tó . Eszerint a ha rmadik verszakban „a vers Énje szellemileg 
felemelkedve" je lenik meg,14 vagy m é g inkább - hiszen látható, hogy a g ramma-
tikai én eltűnik ebben az egységben - feloldódik (Aufhebung), objektum és szub-
j ek tum, Természet és Én, vagy ami ebben a szisztematikában ugyanaz: a tudat-
előtti és a tudatos szimbolikus egységét teljesítve ezzel.15 Ahogy az első verszak 
j ambikus és a második trochaikus ü t e m e is a tézis-antitézis-szintézis rendszer lo-
gikájának megfelelően szintetizálódna daktilusszá a harmadik szakasz szimpate-
tikus egységében.1 6 Ebben a teleologikus rendszerben a létrejövő szimbolikus 
egység az identitás egységeként értelmeződik, a hegeli teleológiát immáron szó 
szerint is ráolvasva ezzel a szövegre, hiszen az Én tu la jdonképpen önmagából ki-
lépve és önmagához újra-visszatérve úgy lesz tudatában önnön maga egységének, 
hog)' az identitás tudatosulásával (mint reflexív aktussal) szükségszerűen együtt-
j á r ó megosztottság1 7 eltüntetődik, mégped ig éppen a szimbólum műveletében. 
Ennyiből világosan látható, hogy a tuda t egységét létesítő, mert az ön tuda t alap-
já t magából az öntudatból beláthatóvá tevő művelet, tu la jdonképpen egy olyan 
metaforizáció, amely lehetőséget nyújt a kora romantika és az idealizmus által az 
ön tuda t kérdésére adot t válaszok elhatárolására.1 8 

És itt már jól látható, hogy a Goethe-értés milyen óriási mértékben van ráutalva a 
hegeli idealizmus teleológiájára egy részről, másrészt pedig hogv miképpen tünteti el 
(talán Friedrich Schlegel kivételével) j ó időre ez az idealisztikus szimbolizáció a kora 
romantikus elmélet belátásait a hatástörténetből, pontosabban milyen nagy mérték-
ben válik a kora romantikus elmélet efelől a teleologikus rendszer felől újra- és 
félreolvasottá, ahogy már Adam Müller kortárs értékelése szerint is az egyesíti 
Goethét és Novalist (akit Müller persze a kora romantika alakjai közül talán a leg-
többre tartott), hogy mindketten a n é m e t filozófia és művészet legnagyobb vállal-

1:1 Míg Sorg úgy vélekedik, hogy ezzel „a lírai szubjektum visszavonhatatlanul kilép a jelenből" (Sow;: 
uo.), addig Joachim Dyck sokkal inkább azon a véleményen van, hogy a vers egészét a jelenidejűség 
uralja, amely tény természetesen lehetőséget ad a költemény egységes szövegkorpuszként való pre-
zentálására a szöveg egy ségének kérdése körül Staiger által kirobbantott vitában. Dyck ugyanis úgy 
véli, hogy az 1. és a 2. szakasz idődeixiseinek (wieder, nun) vizsgálata ahhoz a belátáshoz vezet, hogy 
a 2. szakasz „a múltat tulajdonképpen csak ex negative tartalmazza", amiből következik magának a 
tartalma/ásnak a jelenidejűsége: „ntivel a beszélő l'.n mindvégig megmarad a jelen tudatában és ezt 
a dimenziót nem hagyja el." Ebből adódóan Dyck szerint minden olyan elemzés elhibázott (ígv 
Walzelé is a Das Wnrtkunstwerkben), amelv temporalis szerkezet(ek) mentén értelmezi a szöveget. Lásd: 
J o a c h i m DYCK: i. m . 7 8 . s k k . 

1 4 WALZEI.: Gehalt und Gestalt... ' . '38. 
15 Sot«.: i. m. 71. 
'<> Lásd Sigurd Bt RT.KI IARDI : The Metaphorical Structure of Goethe's „Auf dem See". The Germanic Review 

31. 1956. 38. Ennek verstani kritikáját lásd DYCK: i. m. 76. 
17 Manfred Frank ennek a kérdésnek több, meglehetősen nagy volumenű munkát szentelt, ezek kö-

zül talán elég csak az egyik legújabb mű megfelelő fejezeteire hivatkoznunk: Manfred FRANK: 
Unendliche Annäherung. Die Anfänge der philosophischen Frühmmantik. Suhrkamp, Frankfurt/M., 1998. (2) 

18 FRANK: i. m . 8 6 3 . 



8 Mesterház)' Balázs 

kozását végezvén el, „összebékítették a külső és a belső életet",19 azaz végrehaj-
tották a voltaképpeni szimbolikus műveletet. A tóban tükröződő gyümölcs (Und 
int See bespiegelt / Sich die reifende Frucht) képe ennyiben nem egyszerűen az 
önnön termékeny lehetőségeinek tudatába ju tó és ebben az ér telemben kiteljese-
dő (érő) Én szimbólumaként2 0 értelmezhető, hanem a szimbólum (goethei 
fogalmának2 1) két, talán legfontosabb - egymást feltételező - mozzanatát egyesí-
tené magában: az episztemológiai teljesítményi1'1 (azaz egy episztemológiailag érté-
kelhető teljesítmény lehetőségét) és a közvetítés teljesítményét, amely éppúgy a 
külső és a belső közötti tökéletes közlekedés (csere) lehetősége, ahogy a nyelvi és a nyel-
ven túli elv (az abszolútum) közötti kapcsolat közvetlenségének mint ontológiai 
alapelvnek a záloga is. Aminek kérdése azért válhat könnyen a romantikus és 
posztromantikus líra egyáltalában vett kérdésévé, mert éppen „a csere ezen 
Belső/Külső-sémája az, ami a lírai hang metaforáját szubjektumként alapozza 
meg".2 3 Ennek a logikának és ökonómiának a vizsgálata lehet az, amely nemcsak 
a szubjektumképződés romantikus paradigmájának vonatkozásában, de a korai 
Goethe-lírát illetően is rendkívüli jelentőségű belátásokhoz vezethet. Amennyi-
ben ugyanis de Man és de Man nyomán Bettine Menke éppen „a térbeli 
körülzártságban/-kerítettségben"2 4 adja meg a szubjektum megképződésének fel-
tételét, annyiban a körülzárt térnek vagy egyáltalában a keretezettségnek a 
mediális paradigmákhoz (a látáshoz és a halláshoz) való viszonya, illetve ezeknek 
a viszonyoknak a módosulásai a korai Goethe-líra és a romantikus líra vonatko-
zásában is konstitutívnak bizonyulhatnak. 

14 Adam MŰLLKR: „Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur." (1806) In Karl Robert 
MANDKI.KOW (hg.): Goethe im Urteil seiner Kritiker 1-3. Verlag С. H. Beck, München, 1975., 1977., 1979. 
Bd. 1. 216. sk. Hog)' Novalis elméleti munkáinak esetében miért is rendkívül problematikus (sőt tart-
hatatlan) egy ilyen aktus feltételezése, azt részletesen kívánom tárgyalni egy je lenleg készülő dolgo-
zatomban („Abszolútumelv és figurativitás"), amelynek szükségszerűen foglalkoznia kell azzal a kér-
déssel is, hog)' miként és milyen óriási mértékben maradnak olvashatatlanok Novalis teoretikus 
munkái a költői és egyáltalában a szépirodalmi praxis számára. A kérdés vázlatos tárgyalásához lásd: 
Reprezentáció, identitás, temporalitás. Literatura 1998/4. 

így A költeménv egyik legújabb, Paul HOFFMANN által nyújtott értelmezése. In Symbolismus. Fink, 
München, 1987. 2Í9 . 

21 Ennek részletesebb tárgyalását lásd többek között: Tzvetan TOIIOROV: Symboltheorien. Niemeyer, 
Tübingen, 1995. 196-204.; általában a Goethe-kor szimbólumelméleteit illetően pedig: Michael 
TMV.MANN: Strukturwandel der philosophischen Ästhetik 1800-1880. Der Symbolbegriff ah Paradigma. Fink, 
München, 1978. 
-"- Paul Hol fmann megfogalmazásában: „Goethe szellemi egzisztenciájának centrumát az a meggyő-

ződés képezi, hog)' az ember belső szerkezete tökéletesen megegyezik a világ külső szerkezetével. Ez 
a megfelelés alapozza meg számára a természet megismerésének lehetőségét, és állít fel egy átléphe-
tetlen határt . Ahol a lélek és a világ vonatkozása megszűnik, ott Goethe számára a világról való igazi 
tudás sem lehetséges már." (Paul HOFFMANN: „Goethes 'wahre Symbolik' und 'die Wälder der 
Symbole'." In Moritz BASSI.FR et al. (hg.): Von der Natur zur Kunst zurück. Neue Beiträge zur Goethe-
Forschung. Niemeyer, Tüb ingen , 1997. 202. 

Paul de MAN: „Anthropomorphismus und Егоре in de r Lyrik." In Allegorien des Imsens. Suhrkamp, 
Frankfurt/M., 1988. 196. 
- 1 „Az önmagában jelen lévő szubjektumnak mint térbeli körülöleltségnek, mint sírnak vag)' kriptá-

nak A visszatérő képe, amelyben A hang, akárcsak eg)' bar langban, visszaverődik." de MAN: 
„Anthropomorphismus und Trope..." uo. 
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Az Auf dem See tükörszerkezetének vizsgálata során jól látható, hogy a tükör 
metaforája egyértelműen az önismeret lehetőségeként (és stabilizálhatóságaként) 
nyer funkciót, és ebben az episztemológiai státuszban alapvetően van a körülke-
rítettséghez, a keretezettséghez hozzákötve (a zárt struktúra jelentőségét a recep-
ciótörténet nem is győzi hangsúlyozni). A költemény a felszínen (a tükör felszí-
nén?) valóban egy rendkívül biztos ökonómia által szervezett szövegnek tűnik, 
formailag éppúgy (8-4-8), mint a mozgás(irány)ok kiegyensúlyozása és stabilizá-
lása tekintetében: az első szakasz lírai hangjának pozíciója (mint lent) szemben a 
hegyekkel (fent); amelyet mintegy megismétel (tükröz?) a hullámokon (fel-le) 
ringatózó csónak képe, a ringat(óz)ással természetesen jól alkalmazkodva az Ént 
a keblén tar tó anyatermészet antropomorfizmusához. Ahogy a második szakasz 
első sorának lezáruló (niedersinken) szemei is értékelhetőek az alapvetően az utat 
keresztező hegyek által keltett magasság képzetének kiegyensúlyozásaként. A tó-

felszín csak a különböző irányú mozgások rögzítésének (feszített víztükör) t rópu-
saként, a fent és a lent kiegyensúlyozásának eme teljesítményében megképződő 
tükörként, az ellentétes elemek és irányok feloldásának episztemológiai aktusában 
válik szimbólumként olvashatóvá. Ahogy a 'szem' felülete (mint a szöveg szerkeze-
ti egyensúlyának [8-4-8] centrális eleme vag)' akár feltétele) maga is a hullámo-
kon villogó/hunyorgó csillámlások/csillagok (lent/fent) és a tóban tükröződő gyü-
mölcs (lent/fent) irányokat és viszonyokat (élet/álom, külső/belső) kiegyenlítő 
szerkezete szerint megképződő felületként pozicionálódik. 

A látás mediális paradigmájának centrális helyzete ebben az értelemben szépen 
teljesíti és teszi lehetővé az önismeret lehetősége felőli olvasás alapkódjait, ameny-
nyiben az az európai gondolkodás- és művészettörténet egyik alaphozzáren-
delését, nevezetesen a tudásnak és az ismeretnek a látásra való ráutaltságát felté-
telezi és ismétli meg.2 5 Ugyanakkor Goethe recepciótörténetét legalább vázlatosan 
áttekintve, nemcsak az látható, hogy azt rendkívül élesen határozza meg az antik-
vitásnak tulajdonított plaszticitás és formatisztaság, vagy eg)', a látás köré épülő 
metaforika, hanem az is, hog)' ebben, a látás és a tapintás mentén megképződő 
metaforikában magában féllép egy egészen alapvetőnek tartható irritáció, ami ta-
lán éppen a két vizuális kód közötti viszony kérdése.26 Dilthey a „szem zseni-

-> Lásd ehhez Jacques DERKUM: Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstporträt und andere Ruinen. (Hg. 
und mit einem Nachwort versehen von Michael Wt i/i-.t..) Fink, München, 1997. 18.: „Idein, eidos, 
idea: Л/ európai eszme egész története és szemantikája, görög genealógiájával, odautalja - ahogy az 
ember tud és lát - a látást a tudáshoz [le voir au savoir]." 

26 Hog)- a plaszticitás és a vizualitás még a posztromantika diszkurzusában is milyen eldöntetlen hely-
zetben van, azt talán Theodor Mündt egyik írása (Ueber Bewegungsparteien in der Uleratur [1835]) pél-
dázza a legszebben, ahol a Goethe és Tieck által képezett oppozíció egyik alapeleme a Goethe oldalára 
állított összebékítés [Versöhnung] és plasztikusság [Plastik], amely plasztikusság viszont egyértelműen a 
„a szemlélet számára" [líir die Anschauung] adódóként határozódik meg (szemben a Tieckhez rendelt 
iróniával mint „a poézisben meglévő titokzatossal" [das Geheimnisvolle in der Poesie]). Ennyiben nem-
csak arra lehet felhívni a figyelmet, hogy itt egy, a reflexivitás alakzata mentén megképzett oppozíció 
lép működésbe, hanem arra is, hogy a plasztikusság meghatározása nem különül el a szemlélet rend-
szerének más elemeitől, például a látástól. In MANUKLKOW (hg.): Goethe im Urteil //. 93. 
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jének", „a fény és a színjelenségét élvezőnek" nevezi Goethét, ezzel nemcsak köl-
tészete „evilágiságának" momentumát , hanem éppen az érzéki adottság eme moz-
zanatán keresztül a „tudomány abszrakciójától" való elhatárolódást is hangsúlyoz-
va.-'7 Valószínűleg ettől korántsem függetlenül hangsúlyozza Korif is a Goethe-líra 
„reggel(iség)-jellegét",28 amely könnyen válhat a Herder-hatás, pontosabban a 
szövegek Herder felőli olvasásának indexévé (lévén a 'hajnalpír ' Herder kedvenc 
motívuma volt29). Természetesen az sem meglepő, hogy a szellemtörténeti irá-
nyultság ezt az adottságot (és ezzel az érzékiséget) - nem utolsósorban az 
újhegeliánus hatás következtében - egy olyan szimbolikus művelet elemeként ér-
telmezi, amely művelet (és ezzel a Goethe-értés) alapjául a belsőnek a külsőben 
való megjelenése, attól való elválaszthatatlansága szolgál.30 

Azonban a hatástörténet (és ugyanígy a klasszikus modernség műalkotás-
fogalma) szemszögéből sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a „szem zseniali-
tása" és az eköré épülő metaforika egészen Goethe historizálódásáig és Hegel fe-
lőli (újhegeliánus) (újra)értelmezéséig sokkal inkább a képviseleti retorika 
hiányaként értett, és egy, a műalkotás zártságának problematikája mentén meg-
fogalmazott esztéticizmus vádjaként nyer funkciót. És itt nemcsak az 1820-as évek-
ben felerősödő politikai irányultságú és érdekeltségű Goethe-kritika dühéről van 
szó,31 h anem leginkább arról, bog)' ez az erős nemzeti és politikai kritika már 
alapvetően előfeltételezte a korai Goethe-költemények „objektivitásának", azaz 
az érzéki momen tum és a forma által meghatározott lírának az 1800-as évek el-
ső évtizedének végére bekövetkezett - és elsősorban éppen Friedrich Schlegel 
által (!) irányított32 - leértékelődését, sőt retorikája ennek az eseménynek a fel-

DM ITII.Y: i. m . 2 4 9 . sk. 
-S KORIT: Goethe im Bildwandet... 177. 

A kérdéshez lásd: Hans-Georg KEMPER: „Herders Konzeption einer Mythopoesie und Goethes 
Ganvmed." In Von der Natur zur Kunst zurück. 53. 

„A szellemi világ... Goethe számára, akárcsak az emberi organizáció belsője [Innere], elválasztha-
tatlan a Természettől." DIEI HEY: i. m. 250. 
:II Pregnáns példaként lásd Wolfgang MEN/EI : Die deutsche IMeratin: Hallberger'sche Verlagshandlung, 

Stuttgart, 1836, zweite vermehrte Auflage. III Teil. 322-387.; Ludwig BÖRNE 1832-ben Aus meinem 
Tcigehuclie címmel megjelent írásának részleteit in MANDEI.KOW (hg.): Goethe im Urteil I. 504. skk., vala-
mint párizsi leveleit (Briefe aus Paris. Dritter Theil. 51. Brief). Iii MANDEI.KOW (hg.): Goethe im Urteil II. 45. 
•"'-' Ehhez érdemes összevetni Fr. Schlegel 1796-os írását а/. 1812-re datált Geschichte der allen und neuen 

Literatur 16. előadásának Goethére vonatkozó részével: „Mindazonáltal, a sokoldalú képzés ellenére, 
gyakran a mi költőnkben is [...] érezhető, hogy eme szellemi játék pazarló bősége híján van a szilárd, bel-
ső középpontnak." (Friedlich SCHLECKE: Kritische Schriften und Fragmente. Studienausgabe in 6 Bänden. 
Hg. von Frust BKHKER und Hans EICHNER. Ferdinand Schöningh, Dideborn/MünchetiAVIen/Zürich, 
1988. [SA] Bd. 4. 229.) Ennek előzményeként - ha nem is egyértelműen és kizárólag Goethére vonat-
koztatva - lásd Schlegel Adam Müllerről írott 1808-as recenzióját: „Ha tekintetbe vesszük, hogy az utób-
bi élekben az üres formajáték a művészetben éppúgy, mint a filozófiában milyen mértéktelenül és álta-
lánosabban, mint bármikor korábban, elterjedt, akkor úgy tűnik - éppen mert olyan nagy a szükség és 
az állapotok egészében véve olv siralmasak - . közeleg a szűkösség vége, és a német szellem újra virág-
zásnak indul." (SA 3. 156.) Mindennek fényében, bár Schlegel éppen az Adam Müller'-recenzióban ta-
gadja a Tieckhez való „átállást" (153.), talán nem véletlen, hogy Goethe Gespräch über (his Antike und das 
Romantische című írása is 1808-ban íródott. Lásd még a 45. jegyzetet! 
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erősítésén alapult. „A Goethe-költemények azon objektivitása, amely a kora ro-
mantika számára még - az igazi művészet és tiszta szépség hajnalpír jának - elő-
jele volt [Friedrich Schlegel: Go the. Ein Fragment], most leértékelődik, a skála 
legalsó fokát foglalja el"3 3 - ahogy Mandelkow rendkívül pontosan fogalmaz. 
Eképpen az 1807-ben RostorP4 által kiadott és a legmagasabb rangú költészet 
szövegeit tartalmazó antológiában nem található Goethe-költemény.3"' Ennél a 
ténynél azonban jóval szignifikánsabb Friedrich Ast recenziója, amely é p p e n a 
szimbolikus művelet hiánya (!), vagy még pontosabban a „szimbolikusság hiánya" 
miatt értékeli rendkívül kevésre Goethe líráját.36 ' 

Látható tehát egyrészről, hogy Goethe lírájának megítélését éppen annak az 
elvnek vagy műveletnek a hiánya irányítja, amelynek ez a költészet, a hegeliánus 
értelmezéseket követően a par excellence példájává, sőt paradigmájává válik, 
hogy aztán a szellemtörténeti megközelítésben csúcspontját elélvén, talán egé-
szen napja inkig meghatározza a Goethe-olvasás alapvető kódjait. 

Másrészről világosan látszik az is, hog)' a Goethét az antik művészet vagy a 
klasszika oldalára állító törekvések37 egészen Goethének a gervinusi szintézismo-
dellben való historizálásáig a tettnélküliség, a valóságtól való elmenekülés, azaz 
a képviseletiség hiányának vádjaként fogalmazódnak meg. Ez tu la jdonképpen 
még - a Goethével való (el)bánás kapcsán rendkívül differenciált módon megnyi-
latkozó, és Goethe Menzel általi diszkreditációját talán a legerősebben kritika alá 
vevő - He ine Goethe-értelmezése számára is meghatározó paradigma lesz, elég 
csak a Die romantische Schule híres helyére utalni, hog)' tehát 

„[Goethe mes te rműve i ] úgy ékesítik a mi d r á g a Hazánka t , ahogy szép szobrok díszíte-
nek kerteket , mindazoná l ta l szobrok. Beléjük szerethet az ember , d e te rméket lenek . . . 
A Goe the -kö l t emények n e m hoznak létre tet teket , ahogy azt a Schiller-versek teszik. A tett 
a szó gye rmeke , és a szép goe the i szavak gyermekte lenek . Ez az á tok súj t ja mindaz t , a m i t 
pusztán a művésze t hoz lé t re ." 3 8 

:,S MANDKI.KOW: Goethe in Deutschland. 60. 
Rostorf volt Karl von Hardenbergnek, Novalis testvérének az írói álneve. A versgyűjtemény 1807-

ben jelent meg Wiirzburgban, Dichter-Garten. Erster Gang. Violen címmel. 
35 Bár igaz, hogy Tiecktől sincsen benne szöveg. Abban csak Friedrich Schlegel, Anton von 

Hardenberg (Novalis egy újabb, Sylvester írói néven publikáló (ivére), Sophie Bernhardi (született 
Tieck), valamint a szerkesztő versei találhatóak meg. 
:»> Friedrich Asr: „Rezension über 'Dichter-Garten. Erster Gang. Violen. Herausgegeben von 

Rostorf'." In R. 1'ISSIN (hg.): Ahnanache der Romantik. Berlin-Zehlendorf, 1910. 86. sk. 
:l7 Ennek a folyamatnak a legerősebb hatástörténeti indexét talán a heinei Goethe-ábrázolás követ-

keztében „elszabadult" 'olimposziság'- és/vagy 'apollóniság'-metaforikában lelhetjük meg, amely tu-
lajdonképpen egészen Chamberlain Goethe-könyvéig uralkodó marad, és Goethe alakját a plasztikus 
szemlélet harmóniája mentén szoborszerűsítve stilizálja. Heine ennyiben nem véletlenül fogalmaz 
úgy, hogy „Goethén tanulmányozni lehetett a görög művészetet" (Heinrich HEIM:: „Zur Geschichte 
der neueren schönen Literatur in Deutschland." [ 1833] In HEINI-:: Werke und Briefe in zehn Bänden. Hg. 
von Hans KAUFMANN. Aufbau Verlag, Berlin, 1961. [WuB]), sőt a Reisebilder 2. részében Goethét egye-
nesen „Wolfgang Apolló"-nak nevezi. (WuB Bd. 3. 95.) 
™ WuB Bd. 5. 50. 
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A Goethe-recepció eme egyik legszebb kiazmusa, hogy tehát a valósághoz kö-
tött, arra ráhagyatkozó Goethe-líra a valóság voltaképpeni elárulásaként (esztéti-
cizmus) recipiálódik, valószínűleg „a művészet és az élet közötti paradigma-
váltás"39 azon összefüggésében tárható csak fel egyáltalán, amely a 30-as évek 
második felében már úgy követelte - „a nép és az idegen vezérdifferenciája" 
mentén - a politikai fejlődést, hogy önnön alapfeltételévé politika és kultúra 
inkongruenciáját tette meg, azaz a weimari Blütezeit mint kulturális csúcspont le-
zárásának és felülmúlhatatlanságának historizáló műveletével párhuzamosan 
hangsúlyozta a „politikai felvirágzás" szükségszerűségét. 

„A közvetlen múl t poétikai tökéle tessége egyben egy egész korszak kons t i tuensének 
mutatkozik, amely korszakot csak más terüle ten (politika) lehet megha ladn i , vagy az ep igo-
nali tás á rán (min t művészet) m é g egyszer u tánozni . Ha azonban e lhagyjuk e n n e k a kor-
szaknak az érvényességi körét , úgy egyben a nagy személyekhez való igazodás szükségét 
is m a g u n k m ö g ö t t tudjuk , és a m o z g a l o m n a k m i n t a tö r téne lem ú j a lanyának r ende lőd -
h e t ü n k alá. A pár tosság [Parteilichkeit] most a t u l a j d o n k é p p e n i követe lmény." 4 0 

Ez azonban azt is jelenti, hogy a politikai nemzet eszméjének a német kultúrnemzet 
eszméjét követő (viszonylag korai) megjelenése, és az irodalomnak, valamint az 
irodalomtörténet-írás szerepének ezzel összefüggésben lezajló szükségszerű 
megváltozása,41 egészen a Goethe-kor kulturális csúcspontként, új aranykorként 
és tula jdonképpen klasszikus korszakként történő, a 30-as években lezajló - és az 
irodalomtörténet alakzatait alapvetően átíró - historizálásáig42 csak abban az -
egy alapvetően morális-közösségi oppozíció szerint, „az irodalom és a politika 
összekapcsolása" mentén működő - „aktivista" regiszterben volt képes elhelyezni 
az irodalmiságot (és egyáltalában a művészeteket), amelyben a goethei magatar-
tásnak szükségszerűen esztéticizmusként kellett leértékelődnie. (Megjegyzendő az 
is, hogy Schiller Goethével szembeni valamennyi múlt századi felértékelésének ez 
az egyik legalapvetőbb előfeltevése.) A húszas-harmincas évek Goethe-kritikájá-
nak kiasztikus alakzata ennyiben voltaképpen egy, az ezen paradigmaváltás és a 
bekövetkező historizálódás közötti temporalis hézag, vagy még inkább: múvészet-

:i!> Jürgen FOHRMANN: Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und Scheitern einer 
nationalen Pnesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deutschem Kaiserreich. Metzler, Stuttgart, 
1989. 137. A téma részletes kifejtését lásd: 131-170. 

111 FUHRMANN: i. m . 138. 
11 Fz a folyamat jól nyomon követhető Robert PRI IZ 1859-es, mintegy „visszatekintő" írásában (Die Uteralur-

geschichte und ihm Stellung zur Gegenwart), ahogy ezt Fohrmann meg is teszi. Ft>HRMANN: i. m. 131. sk. 
4'- Fohrmann arra Figyelmeztet, hogy a historizáló művelet által előfeltételezett „Höhepunkt"-alakzat 

nem Gervinus találmánya, hanem Carlyle (1827), Guden (1831), Heydenreich (1831) és O. L. B. 
WolfT(1832) irodalomtörténeti áttekintései képzik meg, amely folyamat kiváló megvilágításba helye-
zi azt az alapműveletet (illetve az abban bekövetkező változást), amely elhatárolja egymástól a 20-as 
és a 30-as évek irodalomtörténet-írását: „A 18. század irodalmi fejlődése egészen az 1820-as évekig 
nem vonatkozódik ideologikusan a második, Weimari Gsúcspontra [Höhepunkt = magassági szint-
jelzés], hanem még teljesen a kora felvilágosodás hagyományában szemlélhető. Ez csak az 1830-as 
évektől kezdődően változik majd meg." FOHRMANN: i. m. 132. 



Goethe korai lírája 13 

értelmezési koncepciók vagy akár két, önmagát eltérő referenciapontok szerint meg-
határozó irodalomtörténet-írás közötti intern feszültség trópusának tekinthető. 

Ugyanakkor azt sem lehet állítani, hogy pusztán csak ebben állna a látás és 
a plaszticitás által okozott irritáció, és abban nem játszik szerepet eg)' másik, a lá-
tás és a plaszticitás között meglévő (leginkább talán retorikainak nevezhető) alap-
vető zavar. A romantikusnak a plasztikussal43 való szembeállítását illetően kézen-
fekvőnek tűnhet persze a hegeli Esztétika hatására gyanakodnunk, ahogy az az 
újhegeliánus recepciót, vag)' Heine - részben hivatkozott - munkáit nagymérték-
ben meg is határozza, amennyiben Goethe művészete e szerint a recepció szerint 
é p p e n a hegeli szellem által a klasszikus és a romantikus művészeti fo rma között 
„bejárt" út (belsővé válás) irányának megfordítása volna. Bármily csábító is azon-
ban ez a gondolat , a konstrukció korábbi események függvénye. A hatástörté-
neti leg legnagyobb relevanciával bíró mozzanatokat említve, most csak Jean Paul 
Vorschulejára utalok. Ahogy б fogalmaz: 

„Senki nem osztályoz oly szívesen, min t az ember, fő leg a néme t . A következőkben ma-
g a m eg)' e l fogadot t felosztáshoz fogok a lkalmazkodni . A legszélesebb [megkülönböz te tés ] 
a g ö r ö g vagy plasztikus poézis és az ű j vagy romant ikus vagy akár zenei közöt t i" , 4 4 

amiből logikus m ó d o n következik nemcsak a szoborszerűségnek mint műalkotás-
értési paradigmának a „romantikából való kizárása", de a köriilhatároltság/-
kerítettség vs. határolatlanság/elmosódottság oppozíciójának a romantikus művé-
szet önértését meghatározó szerepe is. Ennek a klasszifikációnak a legnagyobb 
hatástörténeti veszélye pedig valószínűleg abban áll, hogy eltünteti vagy eltorzít-
ja, azaz alapvetően vakká teheti a recepciót a korai Goethének a romantikára gya-
korolt hatása tekintetében.4 5 A korai Goethe-lírát ilyen irányból fenyegető másik 

1:1 Egyes vélemények szerint a plasztikusságot a korai Goethére gyakorolt Herder-hatás egyik súly-
pontjának lehet tartani, amely kérdésnek a hatás történeténél komolyabb jelentőséget kell talán tu-
lajdonítani, ahogy arra mindjárt sor is kerül, a témához lásd: Hans-Georg KEMPER: i. m. 41. sk. 

41 Jean PAUL: „Vorschule der Ästhetik." In Jean PALL: Werke, ö. Bd. Carl Hanser Verlag, München, 
1963. IV par. 16. 
4:> A szoborszerűnek a romantikustól való elhatárolásával párhuzamban válik ugyanis a romantika 

paradigmájává a hang, míg a kettő között mintegy köztes elemként helyezkedik el a festészet (az 
„mindinkább közeledik" a romantikus költészethez), bár Jean Paul nem mulasztja el hangsúlyozni: 
„Egyetlen szín sem anynyira romantikus, mint egy hang." (Kleine Nachschule/Par. 7.) Akár az Auf (lem 
See vonatkozásában (amelyet a recepció Kordtól és Gundolftól VValzelen keresztül egészen Paul 
Holfmannig „természetábrázolásként" vagy legalábbis a természetnek a jelentésképződésben betöl-
tött szerepét illető elsődlegesség értelmében vett „természetlíraként" határoz meg) is fontos lehet, 
hog)' éppen a táj [Landschaft] lesz Jean Páninál az a pont, ahol a vizuális és a romantikus (vag)' akusz-
tikus) paradigma összeérhet, ami a romantikus szubjektum megképződésének és egyáltalában a ro-
mantikus „Innerlichkeit" vonatkozásában rendkívüli jelentőséggel bírhat még a továbbiakban: „A fes-
tészet, akár a költészet már sokkal inkább rokon a romantikus végtelenséggel és a tájakban gyakran 
akár egymásba is olvad a kettő." (V/Par. 21.) Goethe esetében mindennek azért van különös jelentő-
sége, mert az 'Aussieht' [kilátás, elénk táruló látvány] szigorúan mimetikus teljesítményével szemben a 
'iMndschafi' [táj] egy olyan, hangsúlyozottan inter- vagy még inkább sjnmediális képződmény, amely 
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jelentős - és hangsúlyozottan a látás, illetve a plasztikusság mentén szervező-
dő - figuráció a Herder-hatás kérdése, amely egyben talán a Sturm und Drangot 
egyfajta genetikus műveleten keresztül Strassburgbdn konfiguráló megközelíté-
sek46 - és ezzel a korai Goethe-líra közvetlen - kérdése is. 

A szemnek (és egyáltalában a látásnak) a tükrözéssel mint ontológiai és episztemo-
lógiai rendszerrel való összekapcsolása ugyanis valószínűleg Herder felől tehető 
elsősorban a korai Goethe-líra kérdésévé. Herder да Älteste Urkunde des Menschen-

immáron eloldódik A mimetikus elvtől (lásd ehhez Dirk NIEFANCER: „Keine Natur mehr, sondern nur 
Bilder." Goethes Abschied vom Vesuv. In Von der Natur zur Kunst zurück. 113. skk.), ami az Auf dem See 
értelmezését sem hagyhatja érintetlenül. Komoly figyelmet kell szentelni ebben az összefüggésben 
annak a ténynek is, hogy a Vorschule először 1804-ben jelent meg, és Bettine Menke meggyőzően mu-
tatja meg, hogy éppen Chladni 1802-es Akustikjának köszönhető fejleményként a századforduló 
mediális paradigmák szerinti önértésében a hang (visszhang) immáron nem a fény töréstörvényeinek 
mintájára nyer magyarázatot, ami akár a plasztikus (vagy általánosabban: vizuális) paradigmáról va-
ló leválás allegóriájaként is felfogható (Bettine MENKE: Pmsopopoiia. Stimme und Text hei Brentano, 
Hoffmann, Kleist und Kaflui. Fink, München, 2000. 476.). Ahogy például a romantikus líra számára 
konstitutív az a tény is, hogy ezzel a váltással egy időben, az 1800/180l-es években Herschel kutatá-
sai áttörik a fénynek pusztán a fenomenalitás szerint megképződő elképzeléseit. (Lásd ehhez Bernd 
WIUIEL.UI: l.irht. Einige Bemerkungen aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers. Goethe Jahrbuch 105. 
[1988] 239.: „1800-ig a tudásunk olyan fenoménekhez kötötte a fény fogalmát, amelyeket az emberi 
szem képes volt érzékelni. Az 1800/1801-es időszak ezt a beszűkítést kétszeresen is áttörte." Felvethető 
a kérdés, hogy milyen jelentősége lesz mindennek például Brentano Goethe-olvasata szempontjából.) 
Hatástörténeti összefüggéseket figyelembe véve azonban valószínűnek tűnik, hogy a plasztikus vs. 
non-plasztikus oppozíciót (a hatástörténet meglehetősen ironikus mozzanataként) maga - a Schlegel 
fivérek megváltozott kritikai magatarására rendkívül érzékenyen reagáló - Goethe szilárdította meg 
és'kanonizálta, híres-hírhedt „Gespräch über das Antike und das Romantische" [1808] című írásában, 
ahol a két költészeti forma később (több, Eckermannal 1829-ben folytatott beszélgetés nyomán) 
egészségesként és betegként való elhíresült megkülönböztetése egy olyan oppozíciósorban helyezke-
dik el, ahol a klasszikus vagy antik művészet mint „igaz, reális, plasztikus és meghatározott" kerül 
szembe a romantikussal vagy modernnel (!) mint „illuzórikussal, szemfényvesztővel, önkényessel és 
lehetetlennel". Csak nehezen kerülheti el a figyelmet, bog)- az oppozíció értékmozzanatot tartalma-
zó elemei milyen nag)' mértékben függenek a látás lehetőségének és tisztaságának, vagy a másik ol-
dalról éppen a látás destabilizálódásának mozzanatától és annak metaforikájától. Ráadásul az írás vé-
gén mindez átfordul az individuális, karakteres, azaz alapvetően empirikus költészet és az „önmagában 
vett" [an sich], jellegtelen [ohne Charakter], azaz „empirikusan nem ábrázolható" költészet ellentétébe. 
Nem érdektelen azonban az. a tény sem, bogy a 20. század Goethe-értését talán napjainkig meghatá-
rozó szellemtudomány - és ezen a ponton talán leginkább Gundolf - a Goethe által végrehajtott köl-
tészettörténeti paradigmaváltást éppen a szilárd képiséget felbontó és azt felváltó hangzóságban, az 
állandó és megszilárdíthatatlan mozgás-, alakulás- és Werden-jellegben látja. E felől a funkcionális 
mozzanat (figuráció) felől a zseni folyam/áram(lás)/cseppfolyósítás-metaforikája (mint a romantikus 
paradigma „végtelenségéhez" meglehetősen közel álló retorika) is olyan irányokból válik megköze-
líthetővé, amelyeket a tematikus-szimbolizáló értelmezések nem tesznek lehetővé. (A költészetnek 
mint általában az érzékileg rögzített [meghatározott érzéki médiummal rendelkező] műalkotásokat 
„feloldó", „cseppfolyósító" [verflüssigen], sőt azokat mintegy „helyettesítő", tehát minden esetre ép-
pen az empíria ellenében ható paradigmatikus helyzetéről az 1800-as évek elején lásd: Friedrich 
A. Ki 111 KK: Aufschreibesysteme. Fink, München, 1995. 143. skk., aki viszont ezt az eseményt tulajdon-
képpen Hegel felől olvassa [csak] el.) 
411 Csak kiragadott példaként lásd Friedrich A. Kittler eg)1 viszonylag humoros összefoglalását: „Egy 
nyugat-európai út után 1771-ben Herder Strassburgban bukkant fel, ahol is eg)' fiatal, elkényeztetett 
jogászhallgatóra, nevezett Goethére lelt, és Goethével együtt úgy nagyjából mindent kitalált, amit a 
német irodalomtörténetben azóta Sturm und Drangnak hívnak." (Friedrich А. Кггп.гк: Eine 
Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft. Fink, München, 2000. 43.; de lásd hasonló előfeltevésekkel: 
KEMPER: I. M . ) 
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gesclilechtsben a fényt az embernek megnyilvánuló, magát kinyilvánító Isten szer-
vének, a kinyilvánítás közegének [Organ] tekinti,47 amely „Isten nyelveként" 
nemcsak bogy megelőz minden ember i nyelvet, de csak ez a „fénynyelv" [Licht-
sprache]4 8 az, ami feléleszti az emberi értelmet, szívet, nyelvet egyáltalán, „ez ta-
nítja neki az első, »legegyszerűbb szavakat«".49 Isten „dolgokban való szólásának" 
[Sprechen in Sachen], vagyis kimondás és létrehozás tökéletes egységének alap-
elve lesz egyben az az elv is, amely megalapozza a Goethe-értés azon, egyébként 
- legfőképp Gundolf nyomán - a szellemtörténetben egy eduralkodóvá váló alak-
zatát, amely „az élmény és a nyelv [de ugyanígy a szimbólum és az annak létre-
hozására irányuló késztetés, vag)' a j e l és a jelölt] közötti távolság megszün-
tetése""'0 mentén tette annak költészetét a szimbolikusság paradigmájává. Ahogy 
a Goethe-líra mintegy Herderrel való olvasása teszi leginkább beláthatóvá ennek 
a szimbolikus aktusnak a fényre való ráutaltságát5 1 (vö. megint „reggel-jelleg") is, 
legfőképp a hermet izmus eg)' olyan kiáramlás elvű-organologikus - Herderhez 
nagy on közel álló - formulájának aktualizálásában, amelynek ér te lmében a világ-
nak az ember számára való teremtettsége a pillantás, a szív és a korona metaforái-
val válik megadhatóvá, 5 2 amely metaforika a későbbiekben még akár kitüntetett 
jelentőséggel is bírhat. Azonban - anélkül, hogy most Herder nyelvfilozófiájának 
részletesebb elemzésébe bocsátkoznék - néhány dolgot feltétlenül hangsúlyozni 
kell. Az Alteste Urkundeban az „Isten nyelveként", megnyilatkozásának és szólásá-
nak „közegeként" értett fény trópusa lesz éppen az a pont , ahol - főként a vele 
közel egy időben íródott5 3 Abhandlung über den Ursprung der Sprache [AUS] felől -
a nyelv isteni vagy emberi eredete, valamint a látás episziemológiai teljesítményének lehe-
tősége problematizálódik. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hog)' Herde r rendkívül 

17 Ami persze a gondolkodás- és egyáltalában a kultúrtörténet egy ik legrégibb toposza. 
48 Johann Gottfried HERDER: ..Alteste Urkunde des Menschengeschlechts." [ÄUM] Ilg. von Brigitte 

POSCHMANN. 1989. 250. skk. (Az ÄUM-et nem ugyanabból a kiadásból idézem, mint a többi Herder-
szöveget, mert az általam egyébként használt kiadás ezt a szöveget nem tartalmazza.) 

A kérdést részletesen tárgyalja KEMPER: i. m. 39-62. 
7,11 Gsupán emlékeztetésképpen: GUNDOLF: Goethe. 101. 
71 Ahogy Rolf Christian Zimmermann-nak a hermetizmus 18. századi hagyományát tárgyaló mun-

kája azt a Prometheus (mármint a drámatöredék) kapcsán összefoglalja: „Azzal kezdődik, hogy Miner-
va Prometheushoz intézett szavai kezdettől fogra 'égi fény' voltak [lásd a mű 100-103. soraitj. Ezáltal 
lett ez. az б [Prometheus] szelleme számára az, ami maga a szellem: nevezetesen fény. A fény az első 
és legmagasabb analogonja a szerelemnek, a hermetikus természetmisztikában azt a terjeszkedő fé-
nyességet [Schein] jelenti, amelybe a Nap koncentrált parazsa megnyílik. Az égi fény tehát az odafor-
dulást szimbolizálja, az isteni Fentnek a földi Lent iránti szerető szimpátiáját. A fény a Földit mintegy 
kivonja önmagából, és hívásával, minden csírának válaszolva ezzel, lehetővé teszi, hogy felfelé nyíl-
jon ." (R. Gh. ZIMMERMANN: Das Wellbild des jungen Goethe. Studien zur hermetischen Tradition des deutschen 
18. Jahrhunderts. Bd 2. München, 1979. 144. sk. - kiemelések tőlem) 

7,2 az. [ember] pillantásként jelenik meg, amely azt [az egész Alkotást] mind összegyűjti, szív, ame-
lyik érzi azt, ő a korona, minden látható legmagasabb érzéki egysége." HI RDER: ÁUM 230. (kiemelé-
sek tőlem) 

и Bár az Alteste Urkunde csak 1774 első felében jelent meg, Herder leveleiből tudható, hogy már 
Strassburgban, az - egyébként Goethe által is olvasott - Abhandlung über den Ursprung der Sprachest 
(megjelent 1772-ben) egy időben dolgozott rajta. 
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határozottan érvel a nyelv emberi eredete mellett,"'4 amely nemcsak hogy támo-
gatja az analogikus elven (azaz a jel és a jelölt motivált, sőt alapvetően utánzó 
[nachahmende]5"' kapcsolatán) alapuló nyelvfelfogást,56 de a nyelv létrehozásá-
nak műveletét rendkívül világosan olyan antropomorfizmusként határozza meg, 
amelynek értelmében „Isten magasabb, antropomorfizmusokkal be nem piszkolt 
dicsősége is éppen abban áll, hogy nem teremtette m e g a nyelvet".57 

„A m a g a s a b b eredet , bármily j á m b o r n a k tűn jék is, mindazoná l t a l i s tente len: az Isten a 
lega lacsonyabbrendű és - töké le t lenebb a n t r o p o m o r f i z m u s o k b a n ap rózód ik el m i n d e n 
egyes lépésnél . Az e m b e r i [eredet] Is tent a m a g a l eg ragyogóbb fényében m u t a t j a : az ő 
műve, egy ember i lélek, ö n m a g á t ó l alkot nyelvet és fejleszti azt tovább, m e r t az [a nyelv] 
az ó műve, egy ember i lélek. [...] A nyelv e r ede t e tehát csak egy mél tó m ó d o n lehe t iste-
ni, anny iban , a m e n n y i b e n e m b e r i . " 0 8 

A hangzásos analógián alapuló nyelv elképzelésének'9 ezzel egy időben meg 
kell válaszolnia a „nem-hangzó" tárgyak megnevezhetőségére vonatkozó kérdése-
ket is,60 amelyek már a 18. századi diszkurzusban is a nyelvi jelek önkényességére 
vonatkozó álláspontok artikulálásának centrumába kerültek. A herderi nyelvelmé-
letnek az önkényesség (értsd: motiválatlanság) kapcsán tehát egy olyan kettős ki-
hívásnak kell megfelelnie, amely az egyik oldalról a hallás kitüntetett pozíció-
jának felszámolásával fenyeget, tehát hogy a nyelv kialakulásának mégsem ez 
volna az alapja; a másik oldalról pedig az „Istenség képeként" értett lélek61 által 
formált nyelv ontológiai alapjával összeegyeztethetetlennek bizonyulva, annak 
episztemológiai teljesítményét vonja kétségbe (azaz a jel és a jelölt között mégsem 
organikus-analógiás viszony áll fenn, ami azzal a következmény nyel jár, hogy a je-
lentés szükségszerűségét más módon kell igazolni). A herderi megoldás erre a ket-
tős kihívásra egy érdekes retorikai konstrukcióval igyekszik választ adni, amennyi-
ben a nem-hangzó dolgok hangzóvá tétele, azaz a megnevezés nyelvi aktusa maga, 
az érzékeknek, tehát valamennyi érzéknek (!) az érzésben [Gefühl] való indifferenciájá-
ra vezethető vissza.1'2 .Amennyiben pedig minden érzék „csak a lélek pozitív erejé-
nek puszta képzetformája", és azoknak a lélekből való mintegy kidifferenciálása 
megint csak az érzékek különbözőségének előfeltételezésével lehetséges, úgy az ér-
zékek megkülönböztetése és szétválasztása egy olyan tautológia, amelynek során „az 

:'4 HKRDER: „Abhandlung über den Ursprung der Sprache." [AUS] In Herders Werke in fünf Bänden. 
Volksverlag, Weimar, 1963. Bd. 2. 115. skk. és 178. skk. 

AUS 88. 
Vö. AUS 1 15. skk., 124. skk. 
Friedrich A. KUTLER: Eine Kulturgeschichte... 45. 

•'«AUS 178., vö. 118. 
•~>!l Ez a momentum a herderi nyelvelméletben olyannyira erős, hogy Herder a nyelvalkotásnak 

[prägen] a hangokból kiinduló és az emberi értelmen kersztül szavakká váló teljesítményét egv he-
lyen úgy fogalmazza meg, bog) „hanggá változtatni azt, ami pedig nem hang(zás)". AUS 123. 

11,1 Tehát hogy: „Miképpen volt képes az ember, erejének átadatva, ott is feltalálni eg)' nyelvet, ahol 
nem hangzott neki elő(tte) semmilyen hang?" AUS 124. 

81 HI RDER: „Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele." [FES] In Herders Werke. BEI. 3. 33. 
AUS 124. sk. 
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érzékeket megint csak érzékek segítségével különböztetjük meg, azaz képzetformá-
kat képzetformák által".63 Másrészről azonban a hallás érzékének kitüntetett szere-
pe csak úgy válik fenntarthatóvá (vagyis biztosítottá), hogy az érzékek egyértelmű-
en metonimikus viszonyba helyeződnek az érzéssel (és a gondolatok [Gedanken] 
megképződése során egymással is, amennyiben az [a gondolkodás tehát] „külön-
böző érzékek [össze]kapcsolásaként" értelmeződik64), amely érintkezéses (és hang-
súlyozottan nem indifferens [!]) viszonyban az érzéshez legközelebb elhelyezkedő 
vagy azzal közvetlenül érintkező érzék, a hallás, mintegy a közép-érzék szerepét be-
töltve adja a közvetítés és - Hegel esztétikája felől sem teljesen érdektelen mozza-
natként - a fordítás teljesítményét.6"' Ahogy az látszik, a Természet megértése és 
megnevezése (a herderi szisztéma par excellence nyelvi művelete), vagy a belső (ér-
zés, lélek) és a külső (látás) közötti közvetítés teljesítménye alapvetően a metonímia 
kérdése, amennyiben az érzés és az érzékek közötti viszony organicitásáért (meta-
forizálásáért) egy másik, pusztán csak mennyiségileg/távolsága tekintetében kitün-
tetett metonímia lesz a felelős.66 Ennyiben aztán nem is lehet csodálkozni azon, 
ahogy a nyelv tulajdonképpeni alapeseményévé váló kérdésre, hogy tudniillik „mi-
ként képes az érzés hangokban megnyilvánulni" [AUS 127.], a referenciaként meg-
adott korábbi szöveghely [89.] csak azt a választ képes nyújtani (és ez Herder önin-
terpretációjaf!]), hogy „az állati Természet érz(ékel)ési törvényének megfelelően 
minden érzésnek megv an azonban a maga hang(zó)ja [Laut]".67 A metonimikus vi-
szonyban rejlő szakadékok ezen ismétlésére épülő nyelv elképzelése azonban nem-
csak abban az értelemben válik kényessé és árulkodóvá, hogy az ember mint ant-
ropológiai lény természete leginkább „nyelvszöztefként"68 [ein Gewebe zur 
Sprache] válik meghatározottá, hanem leginkább a - Herder „világ- és emberké-
pét a legpregnánsabb módon összefoglaló"69 - Vom Erkennen und Empfinden der 
menschlichen Seele [EES70] felől, amennyiben az már nemcsak egy kintről befelé irá-
nyuló mozgásban („[Az idegen], amely belénk vési [einprägen] magát" [36.]) hatá-
rozza m e g a nyelv teljesítményét, hanem egy fordított, bentről kifelé ható irányban 
is, ezzel egyébként az ember ontológiai státuszát is biztosítván: „[Lelkünk] az Isten-
ség képe, és mindenre, ami körülveszi, megpróbálja ezt a képet rányomni 
[prägen]." [33.] Mindez azért válik különösen fontossá, mert az EES az igazságot 
már egyértelműen antropomorfizmusok szöveteként konfigurálva akarja fenntarta-
ni az isteni és az emberi természet közötti analógiát, nemcsak ontológiai jegyként, 
de paradox módon episztemológiai biztosítékként is. 

<» AUS 125. 
<* Uo. 
63 AUS 126. skk., vö. 131. 
66 A nyelv metonimikus alapú elképzelésének kiváló szemantikai indexe (vagy esetleg metonímiája 

inkább?) a sz6 jegyként, akár beütött vagy benyomott bélyegként [...vom Verstände zu Merkmalen geprägt, 
Worte wurden] való rendszeres, és nemcsak ennek az írásnak, de az EES-nek a metaforikáját is meg-
határozó használata. 
6" AUS 127., amihez ajánlható a 89. egy helve: mit tudom én már? [... was weiss ich mehr?]" 
6» AUS 131. 
69 KEMPER: i. n t . 4 4 . 
70 A főszövegben található oldalszám-megjelölések a továbbiakban innen. 
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„[...] ezekben az 'ember felől meghatározódó analógiákban' igazság is van? Ember i igazság 
m i n d e n bizonnyal , magasabb r e n d ű r ő l pedig, a m e d d i g ember vagyok, nincs t u d o m á s o m . 
[...] Amit t u d u n k , azt csak ana lóg iák révén tud juk , a t e remtménytő l hozzánk és t ő l ü n k az 
Alkotóhoz [húzha tó analógiák révén] . Tehát a b b a n ne bíznék, aki e n g e m az érz(ékel)ések 
és a hasonlóság ezen körébe helyezet t , és a do lgok Belsejéhez más kulcsot, min t je l lege-
met [Gepräge] vagy sokkal i nkább képének sze l l ememben v i s sza tük röződő képét , n e m 
adot t ; kiben b íznék és kinek h i n n é k akkor? [...] A csendes hasonlóság , amelyet alkotottsá-
g o m , lelkem, é l e t em egészében érzékelek és sejtek: a nagy szellem, amely megé r in t és szá-
m o m r a kicsiben éppúgy mint nagyban , a lá tha tó vi lágban é p p ú g y min t a l á tha ta t l anban 
az Egyetlen u ta t , az Egyetlen t ö rvény t muta t ja : ez az igazság s z á m o m r a való p e c s é t j e . Sze-
rencsés, ha ez az írás is bírná, és a csendes, tiszta erkölcsű olvasók (mert másmi lyeneknek 
n e m írok), é p p e n ezt az analógiát, a m inden sokféleségben u r a lkodó Egy érzését, érzékel-
nék! Nem szégyenlék a nagy A n y a Természet e m l ő i n g y e r m e k k é n t szopni , k é p e k u tán 
fu tni , hasonlóságok u tán , az Eggyel való (meg)egvezés törvényei u t á n , mer thogy gondol -
kodóe rő imnek ( m á r ha [el (gondoln i kell egyáltalán) más já tékot n e m ismerek." 7 1 

A nye lv s z e r e p é n e k és a z e g y á l t a l á b a n v e t t nye lv i m ű v e l e t (az a n t r o p o m o r f i z -
m u s ) l e h e t ő s é g e i n e k t á r g y a l á s á t H e r d e r n é l a z o n b a n s z ü k s é g s z e r ű e n m e g kell 
e l ő z n i e az é r z ( é k e l ) é s [ E m p f i n d u n g ] f u n k c i o n á l i s a n a l í z i s é n e k , a m e l y e g y é b k é n t 
n e m is c s e k é l y j e l e n t ő s é g ű b e l á t á s t tesz m a j d l e h e t ő v é ; a h e r d e r i s z i s z t é m a szá-
m á r a c sakúgy , m i n t egy k é s ő b b i h o r i z o n t b ó l t ö r t é n ő é r t e l m e z é s v o n a t k o z á s á b a n 
is. E b b e n a s z i s z t é m á b a n h a m a r v i l ágos sá vá l ik , h o g y az i n g e r [Reiz] az a z u t o l s ó 
e l e m , a m e d d i g a z é r z ( éke l ) é s l e v e z e t h e t ő , ú g y is f o g a l m a z h a t n á n k , h o g y az i n g e r 
m á r „ u n h i n t e r g e h b a r " : 

„Belső sötét e rők szakadéka, a szerves M i n d e n h a t ó igaz képe , amely talán bensőbb , 
min t a N a p és a Föld íve. És ebbő l a k imer í the te t len kútból és szakadékból t e l j ed szét 
mégis az inger egész É n ü n k b e n . " 7 2 

E n n e k a b b a n a z é r t e l e m b e n szó s z e r i n t i j e l e n t ő s é g e t kell t u l a j d o n í t a n u n k , 
h o g y az i n g e r e b b e n a r e n d s z e r b e n az „ ú j é l e t " , a k e t t ő b ő l m e g s z ü l e t ő „ h a r m a d i k 
szív", azaz e g y s z in t éz i s a l a p j a k é n t n y e r f u n k c i ó t , a z a z v o l t a k é p p e n ez a s z a k a d é k 
lesz az, a m i n é l k ü l ké t o r g a n i k u s l ény „ s e m m i m á s n e m l e n n e , m i n t k é t h o l t g ö -
r ö n g y " . [15 . ] U g y a n i s csak „az a b e n s ő s é g , m é l y s é g és k i t e r j e d é s , a m e l l y e l a s z e n -
v e d é l y t b e f o g a d j u k , f e l d o l g o z z u k és t o v á b b p l á n t á l j u k , 7 3 t e s z m i n k e t l a p o s v a g y 

71 EES 8. sk. (félkövér kiemelések tőlem) 
EES 10., hogy a/ inger mindig „szakadékként" aposz.trofálódik, ahhoz lásd még 14., 15., 1 7., 19., 

23. stb. 
7:1 Herdernél óriási jelentősége van annak, liogv ezek a szakadékok (ingerek) egy organikus elv sze-

rint. mintegy egymásból nőve, olyan láncot alkotnak, amely nem szakítható meg, azaz az inger soha 
nem válik - mintegy „önnön lefolyásának lassú menetét" feleslegessé téve - „önnön magasabb foka-
ként", „minden erő lenyomataként" „egy magasabb rendű élet első elvévé", hanem lezajlik, „lefolyik", 
lényege az. „állandó továbbcsíráz.ás" [ständiges Weitet keimen] [lásd 15.]. „Tula jdonképpen a Természet-
ben semmi sem szétválasztva van, észrevétlen átmenetek által minden egymásra és egymásba folyik." 
[16.] (kiemelések tőlem) 
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mély edényekké". [17.] Ettől a ponttól aztán uralkodóvá is válik egy olyan ellen-
tételező retorika, amelynek a laposhoz/felszíneshez kapcsolt elemei a test, a 
holt(ság), a jel, a szóemlékezet [Wortgedächtnis] és a köd [Nebel]; míg a másik ol-
dalon, a mélységhez tartozóan: a lélek, az élő, a jelentés (vagy később a 'logosz'), 
a bensővé tevő emlékezet [Erinnerung] és az élet [Leben] maga. A szövegnek 
nagyjából ezen a pon t j án zárulnak az ingerre vonatkozó fejtegetések, és kezdőd-
nek az érz(ékel)ésre vonatkozóak. 

Amint az gyorsan beláthatóvá válik, az érz(ékel)és, mintegy beváltva (fél-
váltva?) az inger által lehetővé tett „űj élet" reményét, egy prozopopoeikus 
funkcióba kerül, azaz általa válik élővé, ami egyébként „örökre csak sötét, csen-
des sír" [26.] maradna. 7 4 Az inger és az érz(ékel)és közötti különbség Hereieméi 
pedig a medialitás kérdéseként szituálódik, amennyiben az inger egyáltalában nem 
rendelkezik médiummal. Rendkívül árulkodó és (hatástörténetileg is) je lentős 
mozzanat explikálódik ezen a pon ton , amely az eddigi metaforika a lapján 
(pecsét, tükör, lapos/mély edény) tu l a jdonképpen nem is lehet igazán meglepő: 
az AUS-ben a metonímiák tautológiáját eufemizálni hivatott hallással szemben, 
valószínűleg Diderot akkori erős hatásától sem függetlenül (bár a két szöveg 
nagyjából eg)1 időben készült, sőt az AUS valamivel hamarabb [!]), a tapintás válik 
az érzékelés kitüntetett paradigmájává, a látás és a hallás érzékeinek médiumai t 
(a fényt és a hangot) ennek megfelelően egyaránt egy inkorporativ metaforiká-
ban azonosítva. .Azzal, hogy a hang „leheletként", a fény ped ig „a lélek pálcája-
ként" inkorporálódik [25.], mindkét m é d i u m a plaszticitás paradigmájába íródik 
(palavessző, iron) át. A „lehelet" nem egyszerűen eg)- pneumatikus konnotáción 
keresztül, hanem Diderot Brief über die Blindenjének intertextuális effektusaként 
válik a tapintás trópusává, amennyiben Diderot vakja a szemet olyan vászonnak 
képzeli, amelyre a szél ír, és ennyiben ő maga csak azért n e m lát, mert az ő vász-
na (a keze) kevésbé érzékeny a szeménél.7"' A pálca [Stab] pedig egy vak botja 
[Stock76] is lehet, amely „egyfajta optikai protézisként" mindig az újrateresítésre, 
azaz a látásnak a tapintás médiumába való áthelyezésére van ráutalva.77 A plasz-
ticitás e m e teljesítménye nélkül ebben a herderi szisztematikában minden csak 
jelentés nélküli jel. A méd ium (azaz az érz[ékel]és) által szolgáltatott tehát az egyet-
len adódás , amely az ismereteket lehetővé teszi, amely nélkül „az egész világ-

74 Hogy az érz(ékel)és be- vagy sokkal inkább felváltja ezen a ponton az inger („az Én alapjául szol-
gáló szakadék") teljesítményét, az. a következőkben korántsem lesz lényegtelen kérdés. 

7r> DiDERon „Brief über die Blinden." Zum Gebrauch für die Sehenden. Mit einem Nachtrag. (1749) 
In: Philosophische Schriften. Aufbau Verlag, Berlin, 1961. Bd. 1. 109. A Diderot-hatáshoz Herdernél 
lásd még: HERDER: „Plastik." (1768-1770) In Herders Werke. Bd. 3. 

7,i Ennek a metaforikának az emelet [Stock-Werk], épület- és stációszerűség készleteiben való újra-
figurálódása érdekes és döntő szerephez jut majd a Goethe-líra feszültségeinek felszámolását teljesí-
tő remetaforizációs (szimbolikus) rendszerek vizsgálata és azoknak a korai Goethe önértésében való 
problematikussá válása során, ahogy arra talán a Von deutscher Baukunst és a III. Wallfahrt szolgálhat 
legpregnánsabb példaként. 

77 DERRIDA: Aufzeichnungen eines Blinden. 16. 
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épület78 csak sötét ingerek gubanca" [26.] volna, ez tehát az egyetlen, „amiben 
h innünk kell". [25.] Amely teljesítmény - a fentiek tudatában csak alig meglepő 
módon - „Isten lelkünk számára való mutatóujjaként" újra egy, a tapintáshoz ren-
delhető t rópusban, sőt: a vakság par excellence trópusában konkretizálódik, ezen 
a ponton a szöveget nemcsak az onto-teológiai biztosítottság, de a tapintás (mint 
paradigmatikus érzék) és az írás (mint feljegyzés70) konfigurációjában - a vilá-
got Isten írásaként értelmező rendkívül régi toposzt újrafunkcionalizálva - az 
érz(ékel)és diszkurzusát is az olvasás (és a rögzített jelentés ér te lmében vett olvas-
hatóság) felé mozdítva el. Az „ingerek sötét gubancát" a medialitás következmé-
nyeképpen az ismeret lehetőségévé emelő érz(ékel)és ennyiben az Alkotó tagoló 
(tehát artikuláló80) munkájával lesz egyenlő, amennyiben az ismeret érdekében 
az Isten „szétválasztja, tagolja", azaz „nekünk és bennünk (le/ki)betűzi" [für und 
in uns buchstabieren] [26.] a világot. Jól látható tehát, hogy „a lélek számára való 
mutatóujj" és a „(le)betűzés" a világról való valamennyi érzékletet és ismeretet a 
be-íródás, a be-vésődés konfigurációiban helyezi el, ugyanis csak ez az, ami a plasz-
ticitás és a nyelvi feljegyzés lehetőségét egyaránt lehetővé teszi, ezzel egyébként 
leginkább a vak olvasást mint a betűk letapogatását (vagy talán az olvasás vakságát?) 
téve a világhoz való alapviszony paradigmájává. Azaz jól látható módon egy, a 
hallás érzékétől mint a bensőségesség és állandó mozgásban-lét által meghatáro-
zott érzéktől talán legtávolabb eső érzéket. Itt azonban jól látható a rendszernek 
az a problémája, hogy ennyiben az érzékek prozopopoeikus teljesítménye (hiszen 
csak az érzékek teszik élővé azt, ami máskülönben „csak sötét és holt sír" marad-
na) ezzel a kibetűzéssel azonosítódik, amivel az ismeret és a világ jelentésességé-
nek alapjává a jelentés par excellence hiánya, a materiali tásukban statuarizáló-
dott jelentésnélküli jelek sora válik. Hiszen a kibetűzés aktusa mindig a je lsor 
jelentésének kioltása, a jelsor egészére való vakká tétel, a kibetűzés aktusában a 
kibetűzött maga ér thetet lenné válik, annak elemei csak jelentésnélküli je lek is-
métlődései lesznek. Ebben a szisztematikában nem arról van tehát szó, hogy a jel 
materiális aspektusán alapszik a jelentés, hanem sokkal inkább arról, hogy a je-
lentésképzés trópusa egybeesik a jelentés pa r excellence felfüggesztődésével, a 
materiális je lek összefüggéstelen sorával. Az érthetővé tétel paradigmájaként szere-
peltetett kibetűzés szükségszerűen feltételez ennyiben egy olyan új műveletet, 
amely mintegy rekonstruál ja, ú j ra jelentésként ismeri fel a je lek összefüggést fel-
számoló sorát. 

78 Csak nehezen kerülheti el figyelmünket az a feszültség, amely az intencionált organikusság és az 
azt inszcenírozó, egyébiránt az írás egészéi meghatározó metaforika anorganicitása között kimutatha-
tó: 'épület', 'pecsét', 'vésődés' és végső soron a maga, organicitás/anorganieitás-kód szerinti eklöntet-
lenségében: 'szövés' / 'szövet'. 

7!> Amely, rendkívül árulkodó módon még az - egyébiránt a jelentést a jel és a referencia közötti (el-
sősorban hangzásra épülő) analógia felől kialakító nyelv elgondolására épülő - AUS-ben is a nyelv 
konstruálódásának - a szövegben (világos érdekek miatt) eltüntetett - alapja lesz, amennyiben a hang 
alapján felismert és elnevezett létezők jele olv módon „szilárdul" csak jelentéssé, bogt azt az ember 
a névadást követően „bejegyzi a szótárába"! [in ein Wörterbuch einzeichnen] AUS 115. 
•s" Az ismeretnek (akár önismeretnek) a tagoltságra való ráutaltsága például a korai Goethe-líra több 

paradigmatikus alkotásában (igt1 például az Ks schlug mein Heiz ben) is konstitutív szereppel bír. 
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Ennek az összefüggésnek a letéteményesévé a szöveg ezen pon t j án a képzelő-
erő válik, azaz újraismétlődik az inger és az érz(ékel)és funkcionális felválthatósá-
gának figurája, amennyiben a érzékleteket éppen a közvetítetlen ingerek - hangsú-
lyozottan szellemi [24.] - közvetítetté tevésében, az érzékelő értelem81 [Sinn] 
számára való hozzáférésben lehetővé tevő érz(ékel)ések maguk is képte lennek bi-
zonyultak (akárcsak korábban az ingerek) az „élővé tevésre", azaz a voltaképpeni 
prozopopoeikus aktusra. A képzelőerő „alapvető összekapcsolása" ennyiben 
nemcsak hogy synmediális esemény,82 de egyben eg)' olyan, a külső (jel) és a bel-
ső (jelentés vagy élet) különbségét is felszámoló művelet, amely immáron nem-
csak „az érzékek és minden tag" írássá való alakításának [28.] teljesítménye, ha-
nem végrehajt ja az élővé tevés, azaz az alapvetően még csak az Isten általi 
megosztás és üjraösszekötés által megha tá rozha tó „betű szerinti írásnak" 
[Buchstabenschrift] „lángírássá" [Flammenschrift] való - és csak a „csoda" által 
magyarázható 8 3 - átváltoz(tat)ásának aktusát is. A képzelőerő ebben a rendszer-
ben tehát tu la jdonképpen a „Lebensmutter" azon szimbolikus pozíciójával84 válik 
azonosíthatóvá, amely nemcsak hogy lehetővé teszi az ember Isten képmásaként 
vagy lenyomataként8 5 való ontológiai rögzítését, de ebben a műveletben megte-
remti ö n n ö n retorikai megképződésének , a szimbólumban rejlő alapvető 
katakrézisnek mint a világhoz való viszony egy alapvető szakadékra vagy a csodára 
való ráutaltságának a félejtését is: „sötétségének [a lélekének ti.] foka jóság és 
bölcsesség" [23.] - ahogy Herder rendkívül egyértelműen fogalmaz. A szimboli-
kus egységet létrehozó művelet, az antropomorfizálás (és ezzel a nyelv) lehetősé-
gének retorikája azonban továbbra is csak megbízhatatlanságokat és továbbcsú-
szásokat termel ki a szöveg ezen kulcsfontosságú (az érz[ékel]és és a megismerés 
közötti határt markírozó) pontján, amennyiben a képzelőerő teljesítménye 
ugyanúgy odatulajdonítódik az idegrendszernek [Nervengebäude 28.] és a gon-
dolkodásnak [Gedanke 32.] is, amely terminológiai zavar - legfőképpen a gon-
dolkodás [!] környékén - nemcsak az érz(ékel)és alaptautológiáját ismétli (hogy 
tehát semmi nincs a lélekben, amihez n e m szolgáltat alapot az érzékelés, ugyan-
akkor semmi sem érzékelhető, ami - analógiaként - m á r nincs meg eleve a lélek-
ben), hanem az érzékelés és a megismerés között feltételezett teleologikus viszonyt 
[lásd 31.] is a tautológia puszta ismétlésével fenyegeti. Mert bár Herder rendkívül vi-
lágosan - mintegy ál landóan felejtve ö n n ö n terminológiai zavarát - teleologikus 
mozgásként (emelkedés) hja le az érz(ékel)és és a megismerés [Erkennen] 
viszonyát,86 azt mégsem jellemzi más , mint az „élővé tétel" prozopopoeiája . 

81 És bár Herder terminológiája - akárcsak az elgondolás mint szisztéma maga - tökéletesen követ-
kezetlen, az valószínűleg mégsem véletlen, hogy a 'Sinn' kifejezést használja az érzékelésre az 
Empfindung' helyett, amennyiben ez nagy valószínűséggel már tudatosulást, tehát ismeretet feltéte-

lez (és tesz lehetővé). 
Lásd EES 27. 

88 „Csoda csodát követ, a Teremtő valóságos, finom Lángírása!" EES 29. 
84 Lásd ehhez: EES 30. sk. 
1,5 Az ember Isten lenyomataként való értéséhez lásd még: 32., 33., 38. stb. 
sli „Minden érzékletből, amelyik egy bizonyos fokú világosságra emelkedik [...], appercepció lesz. 

gondolat; a lélek felismeri [erkennen], hog)- érzékel." EES 31. 
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Ahogy az érz(ékel)és élővé tette azt, ami az inger életet lehetővé tevő teljesítménye 
után mégis holtnak bizonyult, majd maga is holtnak bizonyulván azt a képzelőerő 
töltötte meg élettel, úgy most megint csak holtnak nyilvánítódik minden , amit az 
értelem/az ész61 nem tesz élővé: 

„Röviden, a lap jában véve mindezen e rők csak egyetlen erő[ t képeznek] , a m e n n y i b e n az 
ember i , j ó és hasznos akar lenni , és ez az e r ő az ér te lem, a belső tudattal b í ró szemlélet. H a 
ettől megfosz t juk őket, úgy a képze lőerő csak szemfényvesztés, az elmeél [Witz] gyermeteg-
ség, az emlékezet [Gedächtnis] üres, az éleselméjűség p e d i g pókhá ló ; a z o n b a n azok, amik 
egyébkén t e l lenségeknek tűntek, abban a mér tékben m a g u k is egyesülnek, ami lyen mér -
tékben bír ják azt [tehát az ér te lmet] [. . .] Az emlékezet és a képze lőerő az igazság ki te i jedt 
és mély képévé válik, az é leselméjűség elhatárol , és az e lmeél összeköt, ezzel é p p e n világos, 
fontos Eggyé válva; a fantáz ia felemelkedik, az ön tuda t szárnyakat bont , a lélek energiájá-
nak és elaszticitásának egy és ugyanazon megnyilvánulásai ." [34. sk. - k iemelések tőlem] 

A nyelv ennek az elaszticitásnak, vagy élővé tételnek, azaz az ér te lemnek a mé-
diumaként szerepel ettől kezdve mint belső nyelv,88 mint „az ész és a szó közös 
kifejezése": logosz [35.]. Ezzel a belső nyelvel szembeállítva létezik egy „logosz 
nélküli", egy tényleges ér telemben nyelv nélküli nyelv: a jel, a kép, amely tulaj-
donképpen éppen a mélység hiányával (be-nem-vésett) azonosítható. Ennyiben 
ezen a ponton a külső/belső-, érz(ékel)és/megismerés-viszonyt jel és logosz, vagy 
másképpen jelentés nélküli jel és élő jelentés viszonyaként lehet újrafogalmazni 
[lásd 33., 35. sk.]. A „bennünk lévő isteninek a tu la jdonképpeni életre keltése-
ként" [35.] szituálódva a logosz ér te lmében vett belső nyelv lesz az, amely a léte-
ző és a lét, az érzéki és az érzékfeletti, vagy a herderi szisztematika által megen-
gedett módon: a materiális jel és az élő jelentés organikus összetartozásának 
metaforikus8 9 biztosítékává válik; vagyis az nem más, mint egy alapvető szimbolikus 
aktus, amely felől immáron a képzelőerő teljesítménye is csak egy önkényes 
szemiózis műveleteként értékelhető (lásd a fenti idézetet). Az azonban figyelem-
reméltó, hogy a nyelv ebben a pozícióban - mintegy a külső médiumokat inkor-
poráló metaforika ismétlődésének megfelelően (a nyelv az álomból való felkeltés 
pálcája [Stab der Aufweckung 35.]) - egyszerűen csak a belső számára teljesíti azt, 
amit a fény és a bang a külső számára, azaz egészen pontosan úgy vezeti a belső 
látást és hallást, hogy előbetűz [vorbuchstabieren]. Ennyiben a külső és a belső 
szimbolikus kód szerint való egyesítésének teljesítménye helyett megint csak a 
betűk be-vésésének, egy alapvetően vak be-íródásnak a belsőre (ami Herdernél 
nem azonos a lélekkel) való kiterjesztésével, a tautológia újraismétlésével kell szá-

87 Herder itt felváltva használja a két kifejezést. 
88 A nyelv ugyanolyan értelemben médiuma az értelemnek, ahogy „a fény a szemnek vagy a hang a 

fülnek" [35.], azzal az alapvető különbséggel, hogy míg ez utóbbi kettő a külső(ség) médiuma, addig 
a nyelv már hangsúlyozottan a belsőé. 

89 És hangsúlyozandó, hogy ez a metaforika mindig a fel-töltésre (vö. „mély edény") vagy a fel-élesz-
tésre („halott sír") alapuló metaforika! 
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molnunk. Az élővé tétel, ez a prozopopoeikus teljesítmény90 tehát ismét csak „a 
betűk vakságába és a betűk általi vakságba"91 íródik vissza, amit az, hogy néme-
tül a betűben eleve benne foglaltatik maga az általa megképzett vakságban hasz-
nálatos „optikai protézis" [Buchstabe], csak m é g hangsúlyosabbá tesz. Derrida 
nem véletlenül fogalmaz ennyiben úgy, hog)' „az írás az anticipációnak engedi át 
magát" , azaz egyfajta előre (ante) vételnek (capere).92 A szövegnek tehát éppen 
azon a pontján, ahol mind az érz(ékel)és, mind pedig a megismerés olvasásként 
értelmeződik,9 3 ott ez az olvasás éppen olvasni-nem-tudásként (mert betűről 
betűre olvasásként) jelentkezik, a materiális j e lnek nem a fel-töltéseként, ha-
nem puszta (f)el-sorolásaként, nem a materiális jel és olvasása közötti temporalis 
differenciaként, hanem annak rögzítettségében való puszta megismétléseként. 
A jel és a jelet jelentéssé változtató logosz viszonya ennyiben csak ugyanannak 
az alapképtelenségnek az ismétlése lesz, hogy a herderi rendszer elmozduljon 
az önkényes szemiozis szintagmatikus síkjáról, és ezzel „Isten lenyomatának to-
vábbpecsételéseként" érthesse önmagát . Nemcsak az érz(ékel)éstől a megisme-
réshez, de a szintagmatikától a paradigmatikához vezető teleologikus mozgás 
(Steigerung) narratívája és a különféle érzékek egymásba való átvitele (mint a 
megismerés alapja és lehetősége) is csak a tautológia egyhelyben topogásának 
pszeudoteljesítménye,9 4 a kezdeti továbbgondolhatatlan szakadék [Abgrund] ál-
landó megismétlése lesz, amely tautológia az ingerrel kapcsolatos vizsgálódások 
lezárásaként világosan meg is fogalmazódik: „Akkor ingerel, amikor ingerel" [Er 
reizt, wenn er reizt], [22.] 

A herderi szisztematika ezt a hiányt érzékeli is, és beiktat egy utolsó kompo-
nenst: 

„Mindaz t leszámítva, amit ez idá ig m e g m u t a t t u n k , bog) tehát m e g i s m e r é s ü n k csak az 
érz(ékel)ésből lesz, látnivaló, hog) a tárgynak még egy titkos köteléken, egy olyan jel-adáson 
[Wink] keresztül kell e l jutnia hozzánk, amely jel-adás meg tan í t minket meg i smern i . Csak 
ez a tanítás [Lehre], az idegennek ez az é r t ő érzékelése [Sinn], mely i degen be\énV.vésődik, 
ad ja m e g gondo lkodásunknak a m a g a teljes alakját és i rányát ." [36 . - k iemelések tő lem] 

Ez a tanítás a betűkön keresztüli vakság anticipációja (lásd fent: ante + capere). 
A tautológiának n e m az eltüntetése, de katakrézissé való eufemizálása, amelynek 
megfelelően a tudás már nem a külső és a belső (nyelv) média által közvetített tu-
dás, hanem „Isten pecsétje" [60.] - „amin az alkotás fölénk borított leple [Decke] 

9,1 Amely pedig Herdernél olyannyira hangsúlyos, hogy a mélység, a bevésettség, a plaszticitás is csak 
a feltölthetőség, az élettel való megtölthetőség lehetőségeként figurálódva kerül paradigmaképző 
szerepkörbe. 

9 1 DERRIDA: Aufzeichnungen... 24. 
«2 I. m. 12. skk. 
93 Ezt szépen explikálja (és igazolja) majd a Herder-szöveg második része. 

Ami egyébként Baudelaire felől sem érdektelen komponens! Lásd ehhez Paul de Man 
Correspondance-elemzését: in de MAN: „Anthropomorphismus und Trope..." 
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nyugszik" [60.] - , azaz egy benyomódás, a bevésődés plasztikus trópusa, amellyel 
a logosz életet adó teljesítménye is a logoszon túlra helyeződik át. A szövegben 
ismétlődő helyettesítések és felfüggesztések sora ezzel úgy törik meg, hogy a 
rendszer (antropomorfizmusok szövete, leple, fátyla) lehetőségének alapjává az a 
szféra válik, amelynek mint olyannak a hangsúlyozott és rendkívül világosan tu-
datosított hiánya miatt vált a rendszer egyáltalában szükségessé és szükségszerű-
vé (lásd: EES 7. skk.)! Ennek megfelelően az olvasásként felfogott érz(ékel)és és 
a megismerés onto-teológiai státusza is csak egy - etimológiailag is árulkodó -
divinatorikus olvasásmodellben, azaz a hangzóságnak a rendszerbe való visszahe-
lyezésével (fel-töltés?) válik biztosítottá. A Herder-szöveg 2. része (Zweiter 
Versuch) felől rendkívül jó l beláthatóvá válnak ezek a viszonylatok, a h o n n a n is 
megerősítést nyer, hogy az élővé tevés (azaz a jelentés) semmiképpen sem az írott 
jelek olvasásának immanens komponense, hanem a divináció teljesítménye, 
amely persze ér telmezhető az oralitás mint alap(vető)forrás visszaállításaként is: 

,,[E]z az élő olvasás, a szerző lelkének e m e divinációja az egyet len olvasás és a képzés leg-
mélyebb eszköze. [...] Csak a lélek eme belső élete ad a képze lőerőnek , az emlékeze tnek , 
az e lmeélnek , az é lese lméjűségnek, akárhogy soroljuk is tovább, kiterjedést , mélységet , 
energiát , igazságot. [...] [H]a elválasztod [a zseni] műveitől és vállalkozásaitól az é r te lmet , 
az igazság érzését, a belső e m b e r i életet, úgy azok csak állati e rők [.. .] A szónok szótagszám-
lálóvá, a költő verskészítővé vagy őrültté, a g rammat ikus szavak szatócsává válik, a m i n t ki-
a p a d vagy az Ég meg tagad j a tőlük amaz élő fonást." [42. és 57. - kiemelés tő lem] 

Látható, hogy az „élő forrástól", azaz egy alapvető orális biztosítéktól megfosz-
tott szöveghez társított felszínesség [60.], laposság [60., 68.], üresség [60., 62.], 
lelketlen test [62.], táblaszerűség [62.], puszta jel, sőt egyenesen: „a matematikai 
tábla nullája" [68.] a megfogalmazás minden formájában a jel materiális aspek-
tusa és annak az értelmezésre való ráutaltsága által kiváltott alapvető imitációt 
viszi színre, ezzel a hangzóságnak a rendszerbe való mégiscsak-újra-visszahelye-
zését is végrehajtva. Vagyis a herderi belátások leginkább csak az inger kapcsán 
explikált tautológia szintaktikai kibővítéseként foghatóak fel: úgy vagyunk képe-
sek bármit is megismerni , hogy belénk vésődik a megismerés képessége, mert 
ha nem vésődik belénk a megismerés képessége, nem vagyunk képesek megis-
merésre szert tenni. Azaz: akkor és úgy ismerünk meg, amikor és ahogy meg-
ismerünk. Az emberi igazság antropomorfizmus-szövete ennyiben csak az önnön 
katakretikus alapjának állandó felejtéseként!eltüntetéseként értett tautológia állandó ismét-
lése és felejtése, illetve maga ez a ritmika: dadogás. Ahogy az a felejtést, vagy sokkal 
inkább a megfelejtkezést az emberi létezés alapjává tevő szövegrészben tudatosí-
tódik is: 

„Szegény g o n d o l k o d ó n k [a lélek] [. . .] a végte lenség szakadékán áll, és n e m tuclja, hogy 
azon áll, ezen bo ldog t u d a t l a n s á g révén áll oly szilárdan és biztosan." [23.] 
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Ezek a belátások az Auf dem See vonatkozásában pedig azért is bizonyulhatnak 
rendkívül termékenynek, mert a naplóváltozat és a második szövegváltozat közöt-
ti elmozdulás mintha é p p e n az Isten visszatükröződő képeként értett ember i igazság 
antropomorfizmus-szövetének9 3 (rendszerének) megbomlása irányába való el-
mozdulásként lenne azonosítható. Észre kell ugyanis venni, hogy az Auf dem See 
című szövegben (abban, amit - mint egyébként minden szöveget - textuális és 
paratextuális alakzatok konfigurációjaként annak nevezünk) több helyen is fel-
íoszlik az antropomorf ikus ökonómiának ez a szövete, az első szakaszból eltűnik 
a zárt, organikus rendszer két a laptrópusa (a köldökzsinór és a Természet kör-
be[n]ölelősége [herrlich rings ist die Natur]), amivel a 3. szakasz tropológiája 
sem értelmezhető többé egyértelműen az 1. szakasz eme rendszerének tükröző-
déseként, ahogy az umflügeln ' és a 'Bucht ' képzetei afelé a értelmezést egyéb-
ként vezetik. A Külső/Belső-sémának, az Én és a Természet közötti tökéletes köz-
lekedés tropikus rendszerének sérülésétől korántsem függetlenül a Természet 
(Natur) és a távolság (Ferne) pozíciójának az 1. verzióban - hangsúlyozottan 
éppen a körülöleltségen keresztül - megtar tot t tükrös viszonya (1/3.: „...rings ist 
die Natur" - III/4.: „Rings die tü rmende Ferne"96) is eltűnik a tu la jdonképpeni 
(publikált) szövegből, amennyiben a Természethez olyan jelzők (hold und gut) 
rendelődnek, amelyek immáron nem keltik a körülkerítettség képzetét . Tulaj-
d o n k é p p e n azt lehet mondani , hogy a 'mell ' antropomorfizmusán, illetve antro-
pomorf ikus aktusán kívül semmi nem marad az 1. versszakban a körülöleltség 
idillikus ökonómiájából:9 7 a táplálék és a vér „friss" és „új", de a „világ" kifejezésé-
hez is a „szabad" já ru l jelzőként. Ahogy' a távolság és az idegenség trópusaként 

1,5 És ez a Herder-szövegben valamint a Goethe-napló szövegében ugyanaz a tropológia: 
(Mutter)-Natur, Brust/Busen, Kind am Busen/an den Brüsten, saugen! 

!H' A (pontos) tükrözés mint szövegképző elv olyannyira komolyan vehető, bogy a III. versszak 3. és 
ö. sorában (azaz a tükrözés geometriai pontjain) a ' trinken -ben és a Morgenwind'-ben a betűk szint-
jén jelen van a rings' vagy annak anaphoniái. 

il7 David E. Wellbery Goethe korai költészetét tárgyaló munkája szerint ennek a lírának a líratörténe-
ti paradigmaváltást jelentő pozíciója éppen az idill (kb. a 18. század közepéig tartó) költészetétől az 
„idill lírai elsajátítása" (azaz a fiatal Goethe lírája) felé történő elmozdulásban lenne megragadható. Az 
elmozdulás - yVellbeiy elemzése szerint - a fikcionnlitás funkciójában, a diszkurzusformák temporalis szer-
kezetének különbségeiben, a Természethez való viszony által megbatározott szemantikai szerkezetek válto-
zásaiban és a diszkurzusformák pragmatikai szintjét illető innovativitásban ragadható meg. Ez utóbbi vo-
natkozásában kiemelendő, bogy a líra éppen annyiban válik az Én megkép/.ódésének mint „az 
identifikáció hermenentikájának" kitüntetett pozíciójú diszkurzusává, amennyiben a lírai megnyilatko-
zás immáron az indexális módon érzékelhető és azonosítható szociális meghatározottság „szerepeitől" 
függetlenedve, azaz ennek a „szerepjátéknak" a normativitásától való eloldódásként értelmeződik „au-
tentikus megnyilatkozásként". David E. WELLBERY: The Specular Moment. Goethe's Early Lyric and the 
Beginnings of Romanticism. Stanford University Press, Stanford, California, 1996. 3-26., különösen: 12. 
sk. Ennyiben A líra tulajdonképpen „a szentimentális idill narratív-költői hibridjének" (WELLBERY: i. m. 
9.), pontosabban diszkurzus-sémájának „transzgressziójaként" értelmezhető, annak Stierle által meg-
fogalmazott és kidolgozott értelmében, hogy tehát „a líra nem egy saját diszkur/.us-sémával rendelke-
ző diszkurzus a többi mellett, amely mint ilyen... egy pragmatikai sémára lenne visszavezethető", 
hanem az sokkal inkább ezeknek a cliszkurzus-sémáknak (így például a narrativitásnak is) az állandó 
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funkcionáló Aé-gyhez" rendelődve maga a beburkoltság („wolkig himmelan") is leg-
inkább annak a fenomenális aspektusnak a megbontását készíti elő, amely pedig 
nemcsak az Én önismeretének, de a recepció tanúsága szerint ezzel az egész szö-
vegnek, sőt Goethe korai költészetének is a forrása lenne. Megfigyelhető az is, hogy 
éppen amennyiben komolyan vesszük a tükörszerkezetet (ezzel a metaforával ol-
vassuk el a szöveget: I/1-III/8., I/2-III/7., stb.), akkor amíg az első és utolsó négy 
sor hangtanilag és szemantikailag is megfelelések felismerésére ad lehetőséget ," 
addig az 5-8 . és 13-16. sorok ilyen megfeleltetése azzal a tapasztalattal szolgál, 
hogy a sorok nem egy szimmetrikus rendszerben (I/5-II1/4., I/6-III/3., stb.), 
hanem leginkább ennek a rendszernek a kiasztikus megfordításaként, sőt éppen 
ennek a rendszernek a kiazmusaként olvashatóak (1/5—III/1I/6-III/2. , stb.): a 
hullámon ringatózó csónak - a hul lámon csillogó/hunyorgó...; az evező ütemével 
összekötött felfelé irányuló mozgás - lebegő csillagok; felhőbe burkolt hegyek - pu-
ha köd ivása; keresztezi utunkat (jön velünk szembe) - körben tornyosuló messze-
ség. Ez főképpen azért válik jelentésessé, mert az anyaiság antropomorfizmusának 
maradványai1 0 0 (kurziválva) pontosan az Én (önismeretének) lehetőségét és stabi-
litását biztosító fenomenális aspektus (és ezen aspektus teljesítményének) elbi-
zonytalanítását eredményező1 0 1 trópusokkal (villanás; hunyorgás; lebegés; köd) 
válnak elolvashatóvá, ezzel tula jdonképpen újra a szöveg saját elvének (tükröző-
dés) kiasztikus zavarát vive színre. Ahogy tehát a naplóverzióban é p p e n a termé-
szet és a tornyosuló messzeség vált egymással azonos pozícióban elhelyezhetővé, 
mintegy domesztifikálva ezzel az amúgy egy zárt ökonómia elemeként csak meg-
lehetősen nehezen elhelyezhető „tornyosuló messzeséget", addig a második válto-
zatban ez a tornyosuló messzeség az egyetlen, ellen-állást képező trópussal, a 

átlépése vagy akár el-iiem-érése: „A líra általános értelemben egv diszkurzus-séniára van viss/akötve, 
amelyet egy specfikus, jellegzetes módon átlép vagy éppen nem ér el. Minden alapul szolgáló 
diszkiírztis-séma egyben lehetséges vonatkozási séma is a lírai transzgresszió számára. Ekként a líra le-
hetősége már eleve úgy határozható meg, hogy az nem egy ónálló műfaj [vö. »A líra lényegében anti-
diszkurzus«], hanem a műfaj- vagyis diszkurzns-séma átlépésének különleges módja." Karlheinz. 
S in Ki t: „Sprache und die Identität des Gedichts." Das Beispiel Hölderlins. \n Ästhetische Rationalität. 
Kunst-,rech und WerkbegrifJ. Fink, München, 1997. (idézetek: 243. sk.) Két dologra kell ehelyütt (elhívni 
a figyelmet. Egyrészről ahogy Stierle megközelítésében ez a trauszgresszív jelleg a felelős mintegy a lí-
rai énnek (mint a diszkurzus mégoly szükségszerűen „megtört" identitása biztosítékának) középpont-
ba kerüléséért, azaz a lírai én hermeneutikai problémaként való szituálódásáért [249. skk.], úgy 
Wellbery is az alapul fekvő diszkurzus pragmatikai dimenziójának kitörlődésével hozza összefüggésbe 
..az önazonosság hermeneutikai feladatának" előtérbe kerülését. Itt lehet emlékeztetni arra, hogy 
Niklas I.uhmann éppen a „reiidszerautonómiához" való ragaszkodásban, a „külső kényszerektől való 
függetlenedésben" látja leírhatónak a romantikus művészet rendszerét, és ez az. összefüggés valószínű-
leg jóval többet árul el a korai Goethe-líra valamint a romantika közötti viszonyokról, mint egy pusz-
tán hatástörténeti érdekeltségű megközelítés. (Niklas EUIMANN: „Eine Redeskription »romantischer 
Kunst«." In H. Mi ИСК-]. FOIIKMANK: Systemtheorie der Literaturwissenschaft. München. Fink, 1996.) 
•Is Az idegenség vagy nem-azonosság funkciója nyilvánvalóvá válik a lírai En útját mintegy kereszte-

ző, azzal ellentétes irányba tartó mozgást jelentő igében: „begegnen". 
így: az új táplálék és friss vér - az érő gyümölcs [Blut / Frucht]; a szabad világból valamihez, hoz-

zájutni („szívni") - tükröződés [Welt / bespiegelt]: bájos és jó természet - árnyas öböl [so hold und gut 
/ die beschattete Bucht]; mellén tart - köriilcsapongó/-kerítő szél (a gondoskodás kon nótádéival 
mindkét oldalon) [am Busen haelt / umílügelt]. 
100 ringatni [wiegen], beburkoltság [anhaben], körben való elhelyezkedés [rings] 
1(11 felvillanás, hunyorgás [Blinken], köd [Nebel], a szembeii-állás pozicionálása [begegnen] 
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heggyel102 és azon keresztül éppen az eltakartsággal és a ködösséggel válik azono-
síthatóvá. És bár - ahogy azt Gerhard Kaiser észreveszi103 - a köd [Nebel] vissza-
felé olvasva 'élet' [Leben], és az életnek a szerelemhez való többszörös hozzáren-
delése [12. és 15. sorok] valószínűsíti azt, a Kaiser által adott értelmezést, hogy a 
'köd' „a testiség első lemezkéje [Lamelle]", azaz egy olyan inkorporáció, amely „a 
szerelem érő gyümölcseként" tehető a zárókép referenciájává; azt mégsem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hog)' a naplóváltozathoz képest éppen a köd jelzőjeként 
álló 'szerelmes' [Liebe Nebel] tűnik el a második változatból. Azt ráadásul a ' puha ' 
[weiche] váltja fel, amely nemcsak annyiban fenyeget az episztemológiai rendszer 
zavarával, hogy fokozottan konnotálja az eltakartság képzeteit, de abban mintegy 
anagrammaként megvan az 177l-es Es schlug mein Herz „ködruhába öltözött" 
'tölgy'-e [Eiche], amelyet a szöveg óriásként antropomorfizálva (és itt talán n e m 
oktalanság ennek a vertikális trópusnak a heggyel való összevetése) a fenyegetett-
ség és az ismerősség („a tölgy") közötti eldöntetlenségnek a tropológiáját indít ja 
el a szövegben.104 Ezzel a (szerelem gyümölcseként és egy fejlődéselv szerint 
meghatározott1 0 5 temporalitás értelmében vett) élet referenciáját eg)' másik szöveg 
(vagy szövegek) referenciája vált(hat)ja fel, ami a két szöveg közötti elmozdulást 
Goethe korai lírája esetében nemcsak a természet és a szubjektum viszonyának 
hangsúlyozott ambivalenssé válásaként,1 0 6 de az életrajziság szimbolikus kódjától 
a szövegszerűség irányába való elmozdulás olyan allegóriájaként engedi megér -
teni, amely magáról az olvasás (akár önmagunk új ráolvasásának107) műveletéről 
beszél. A szöveg(iség) ezen érzékeny eseményének kihívásaként lehet ennyiben 
azt a mozzanatot is értékelni, hogy a szöveg utolsó antropomorf alakzatába (azaz 
a mellhez kötődő „szívás"-ban [Saug']) is a látás problematikus rendszerének 
alaptrópusa (a „szem" [Aug]) van beleírva. Az ennyiben nem az élethez való oda-
tartozás, egy ökonomikus szubjektum-objektum-rendszer működte the tőségének 
paradigmatikus aktusa vagy kódja, hanem inkább a szöveg szintagmatikus s íkjának 
az eseménye. Az, amit a „szívás" anagrammat ikus (nem ped ig antropomorfj!]) 

102 A hegy, a szikla jelentőségére Goethe korai lírájában nemcsak hog)- ki kell még majd térnem, de 
annak vizsgálata - más szövegeken keresztül - az Auf dem See értelmezését is nagy mértékben meg kell, 
hogy határozza. (Ennek a horizontnak és ezeknek a szövegeknek a bevonására a dolgozat - itt nem 
közölt - második részében kerül sor.) 
"И Gerhard KAISER: Goethes Naturlyrik. Goethe Jahrbuch 108. (1991) 62. 
,(M Az. Es schlug mein Herz című szöveget részletesebben elemeztem „Szimbólum, fenomenalizáció, is-
métlés (A tükröződés problematikája Goethe egy korai költeményében)" című dolgozatomban. Leg-
kisebb Közös Többszörös (Kolozsvár) 2002. 7-8. A szöveg mérvadó tárgyalásához lásd még WEI.I.BERY: 
i. m. 27-51. 
103 Az érés' tulajdonképpen ennek az alakzatnak a metaforája. Sőt ez az alakzat magán az első vers-
szakon belül is jelentkezik, éppen a „Mutter-Kind-Innerlichkeit"-nyitókép „elementáris és radikális 
egységét" fenyegetve: embrió—»csecsszopó—»bölcsőben fekvő csecsemő—»már járni tudó gyermek. 
(Ehhez lásd KAISER: i. m. 63.) 
I0fi És ahogy az talán látható, nem csak a 'köldökzsinór' törlése (elvágása) által. 
107 Ahogy az Goethétől nemcsak hogy nem áll távol (lásd ehhez például Friedrich A. KITH.ER: 
„Lullaby of Birdland" című - véleményem szerint egyébként meglehetősen problematikus - tanulmá-
nyát [In Dichter. Mutter. Kind. Fink, München, 1991]), de a Dichtung und Wahrheit tulajdonképpen egy 
ilyen újraolvasás monumentális vállalkozása. 
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effektusa (nem pedig aktusa) teljesít, a „magába szívás" tehát, nem a szövegen va-
ló túljutás, hanem éppen a szöveg elemeinek átrendezése, elmozdítása (freie Welt 
[szabad világ]), azaz egy alapvető szemiózis. 

A szem tropikus rendszere a szövegben ugyanis csak nagyon bajosan feleltethető 
meg a (belső és a külső, vagy ami ebben a metaforikában ugyanaz: a lent és a fent 
közötti) tükrözés episztemológiai rendszerének. Ebben az összefüggésben nyer je-
lentőséget a (leginkább talán a csónakút pragmatikai dimenziója által sugalma-
zott) temporalitásnak a szövegben való konstitutív megléte illetve hiánya közötti 
vita108 is. Jól megfigyelhető ugyanis, ahogy a sötétséghez/fényhez hozzárendelhe-
tő szemantikai készletek (össze)zavaiják egymást, ezzel tulajdonképpen a pillanat-
nyiság (élményegység) hangsúlyozásában érdekelt interpretációkat éppúgy alá-
ásva, mint a temporalis szerkezetet feltételezőeket. A szem lecsukódása ugyanis 
éppenúgy „arany" álmok (azaz nemcsakhogy egy, a csillogás és az éles fények kész-
letét konnotáló, de a látást biztosító Nap metonímiájaként is felfogható kifejezés) 
jelentkezésével válik ekvivalenssé, ahogy az „élet" és a „szerelem" kifejezéseknek 
az álommal való deiktikus szembeállítása (hier auch) éppen ennek a látással me-
tonimikus viszonyban lévő elemnek a tagadásával jár együtt (Weg, du Traum, so 
gold du bist: / Hier auch Lieb' und Leben ist), sőt: ezt a nyelvileg jelentkező za-
vartságot éppen a villogás/csillag vagy másképpen nappal/éjszaka eldönthetetlen-
ség két (a villogás esetében metonimikus, a csillagok esetében indexális) sora kö-
veti, szinte már várható módon : Aul der Welle blinken / Tausend schwebende 
Sterne. A 'Sterne' kifejezés szó szerinti (az éjszakához rendelhető égitest) és meto-
nimikus (a Nap sugarainak csillámlását jelölő) értelme közötti döntés helyességét 
pedig a következő sorok sem igazán biztosíthatják. A szem lezárulásához (Traum), 
azaz a látás tulajdonképpeni hiányához ennyiben nemcsak hogy odarendel-
hető egyfajta adódás, ' 0 9 hanem az a belső látás megint csak ősrégi toposzának 
preromantikus újrafunkcionalizálásában egy másik, akár igazibb látás letétemé-
nyese is lehet, amivel párhuzamosan a látás - egyébként a szövegben sehol nem 
explikált [!] - visszanyerése eg)' alapvető (meg)vak(ított)ság eseményévé válhat. 

1118 Ahogy arra már utaltam, a Sterne' kifejezés 14. sorbeli jelentkezése kapcsán komoly véleménykü-
lönbségek vannak a szakirodalomban a szöveg temporalis szerkezetét illetően, amelynek alapja 
megintcsak Walzelnél keresendő, amennyiben ő értelmezte a 13-14. sorokat „csillagok" vizén való 
tükröződéseként, ezzel rendkívül erős temporalis struktúrát tulajdonítva a szövegnek. A 'Sterne' kife-
jezést mintegy metaforizálva fcsillántlások' a vizén) Joachim Dyck már a következőképpen fogalmaz 
a nappal-éjszaka-nappal (hajnal) szerkezet vonatkozásában: „A napsugaraknak a vizén való vissza-
verődését érti félre A csillagok tükröződéseként Oskar Walzel." DYCK: i. m. 80. A Walzel-utalás tekin-
tetében lásd: Das Wortkumtwerk. 287. Ennek nemcsak a Goethe-értés reflexeit tekintve lehet jelen-
tősége, amennyiben Goethe korai líráját, de konkrét és eminens értelemben éppen az Auf dem Seel 
jellemezné a már többször említett „reggel-jelleg" [Morgencharakter] vagy a „reggeliség" [das 
Morgendliche], hanem a szöveg alapvető eljárásait és (topológiai rendszerét illetően sem maradhat 
közömbös e temporalitásra vonatkozó kérdésfelvetés. 
11,9 Derrida ennyiben nem véletlenül helyezi el a vakságot kultúrtörténetileg a 'megcsalatás' és a 
'büntetés' mellett az 'áttérés' és a 'tanú(sítvány)' kontextusában. „Úgy tűnik, bog)1 eg)' belső átalaku-
lás/megtérés transzfigurálja a fényt. A belső változása, átváltás a belsőbe. Hog)- belülről világítsa meg a 
szellemi eget, az isteni léit) a földi ég Külsőjében éjszakává válik: a kétféle fény közötti eme fátyol az el-
vakulás ['Blendung', tehát nem elsősorban szó szerinti vakság, hanem a káprázó szem látászavara] szé-
dülést okozó tapasztalata." (DIRRIIU: Aufzeichnungen... 1 10. skk. - kiemelések tőlem) 
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Ezzel egy időben a látáson keresztüli vakság vagy vakságból adódó látás eme kiaz-
musa a(z elsősorban tehát a csónakút által felerősített) pragmatikai dimenzió 
megtörésének, illetve használhatatlanná válásának teljesítményeként is értelme-
ződik azáltal, hogy a 'sinken' ige (mint 'süllyedni') nemcsak a szem lefelé irányu-
lására utal, hanem egyben a csónak lehetséges elsüllyedésével (mint a lecsukódással 
ekvivalens irányban tö r t énő mozgás) való fenyegetést írja bele a szövegbe, más ol-
dalról is megbontva ezzel az éppen a fenomenalizáció eredményeképpen létesülő 
idillikus struktúra oly biztosnak tűnő ökonómiáját .1 1 0 így' az első versszak nyitó-
képében megképződő Anya/Természet-gyermek viszony már nem az ismeret 
szimbolikus lehetőségeként, hanem leginkább az ismeret érdekében előfeltétele-
zett Innerlichkeit „elementáris és radikális egységének" a szöveg pragmatikai és re-
torikai én j e közötti feszültség(b)en való állandó megtöréseként funkcionálódik 
újra.111 Enny iben a 3. versszak zárótrópusa, a tükröződő gyümölcs (Frucht) csak 
nagyon kevéssé lehet a lírai én - egy Bildungs-narratívában meghatározható - te-
leologikus mozgásának egy, a Taktikusban való öntükröződés (önmagát-felismerés) 
aktusában önnön ontológiai státuszának biztosítékát (az Én és a Természet közöt-
ti alapvető analógia szerint) magáénak t udó önazonos Én (Ich) zárószimbóluma. 

Egyáltalában az 1. és a 3. versszak közötti organikus viszonyt is csak az 1. vers-
szak pragmatikájából a d ó d ó tematikának a 3. versszakban való ismétlődése (a visz-
szatérés figurája), azaz egy alapvetően pragmatikai meghatározottságú automatiz-
musokat működtető olvasói eljárás hozza létre, ezzel éppen a nyelviségre irányuló 
kérdésfelvetéseket törölve a szöveg értelmezéséből. És itt n e m is csak arról van szó, 
hogy' a 3. versszakból é p p e n az a grammatikai én törlődik, amelyhez mint ilyenhez a 
szöveg szerkezeti stabilitásának letéteményeseként (félre)értett szem hozzárendel-
hető volt, hanem sokkal inkább arról, hogy' éppen a belső félé fordulás és a bel-
ső/külső kódnak a látás/vakság kód pragmatikájával való inadekvációja, ez az alap-
vető zavar, amely akár - az elsősorban Hege l nyomán - a „költészet médiumaként 
értett fantázia vagy képzelőerő"1 1 2 irritációjának transzparenssé tétele is lehet, 

1111 Ehhen a megbomlott rendszerben a lírai Én közösségének útjával „szembe tartó" hegyek zátony-
szerű funkcióba kerülve, maguk is a fenyegetettség elemeiként radikalizálják már eddig is a szemben-
álláson alapuló pozíciójukat. 
111 KAISER: i. m. 63. így az ellentmondás eklatáns példájaként említi Kaiser az embrionális beágyazott-
ságnak a tudatos Én rendkívül erős hangsúlyozásával egybeeső megjelenítését, vagy a „szopós csecse-
mő" pragmatikai helyzetéből a d ó d ó ellentmondást: egyszerre tapad rá az anya-testre és beszél arról, 
ami egy jóv al általánosabb szinten is egy, a kívüliség és a belüliség pozícióját egy szerre elfoglaló lírai 
Én feltételezéséhez vezet. Ezt a feszültséget ismétli „a Természet antropömorfizmusok általi domesz-
tikálása, amennyiben az egy olyan külső pozíciót (a domesztikálóét) feltételez, amely lényegileg mond 
ellent Természet és Én (domesztikált és doniesztikáló) organikus egységének". „Az egységes kép ily 
módon minduntalan szétesik." (63. sk.) 

KI I I I.I R: Aufschreibesysleme. 145., amely kijelentéssel kapcsolatban azonban fel kell hívni a figyel-
met arra, hogy a fantázia csak abban az értelemben médiuma a költészetnek, hogy a romantikus mű-
vészeteknek a „külsőségből az. önnön magába való visszahúzódás" [G. \V. F. HEC.EL: „Vorlesungen über 
die Ästhetik." In Werke in 20 Bänden. Suhrkamp, Frankfurt/M., 1986. [HW] Bd. 15. 15. sk.] szerinti 
meghatározásával összefüggésben a fantázia mozzanata lesz az, amely a külsőből l'ehett anyag kép-
zetté alakításának - egyébként a közönséges tudat által is ugyanúgy végrehajtott - műveletét „költői 
módon" hajt ja végre, azaz a közönséges tudat képzet- és szemléletalkotásaitól ez, a „művészi fantázia" 
eleme különbözteti meg a költőit. [HW 15. 230.] 
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szóval ez a zavar pontosan egy explicit nyelvi aktussal, „a pr imér beszédhelyzettől 
való elfordulás"113 trópusával, az aposztróféval esik egybe, sőt ez a szöveg egyetlen 
olyan pontja, ahol a lírai beszédhelyzet reflektálódik. Amelynek kapcsán nem egy-
szerűen, vagy pontosabban leginkább nem a szöveg és az élmény viszonyát konsti-
tuáló temporális differencia114 - egyébként még világosan egy biográfiai érdekelt-
ségű olvasás keretein belül megmaradó - problémája válik konstitutívvá, h a n e m 
egy, a lírai én hangját vagy sokkal inkább a lírai ént mint hangot létesítő sokkal 
alapvetőbb differencia, amely feszültség, lévén, hogy a lírai Én fogalma körüli vi-
ta történetileg szituálva általában a líra műfajmeghatározását ér intő vita is, való-
színűleg magára a líraiságra vonatkozó kérdésfeltevésként válik igazán helyzetbe 
hozhatóvá. A szerző metaforájával való olvasás során működtetett felcserélés- vagy 
sokkal inkább összetévesztés-alakzat helyett, bogy tehát a szerző para- vag)' meta-
textuális figurája a szöveg hangjává transzpozicionálódik, ennyiben sokkal inkább 
„az én magától értetődőségének megszűnése"" 5 és az egyes szám első személy kü-
lönleges pozíciójából eredő hermeneutikai feladat lesz a líra(értés) kérdésévé,116 

ezzel nemcsak annak aposztrofikus intonáltságára mutatva rá, hanem világossá té-
ve azt is, hogy a lírai én ennyiben a líraolvasás egy olyan - bár nem kizárólagos, de 
legfőképp a korai Goethe-líra és a romantika kontextusában - központi trópusa, 
amelynek minduntalan a szöveg olvasását kell visszaírnia a szövegbe. Mégpedig oly 
módon, bog)' az ezzel éppúgy a lírai hang megismétlésévé, ahogy egyediségének 
felszámolásává is válik. Ahogy az Én csak abban az inadekvációban képes önmagát Én-
ként tételezni, amely inadekváció „aközött, ami az Én, és amit m o n d , hogy ő az", 
már mindig is fennáll (azaz az Én öntételezése voltaképpen önmaga „feloldása és 
t ö r l é s e " ) , 1 ú g y a (lírai) hang figurája is csak egy, a nyelvre magára jellemző vagy 

1,:1 МЕЛКЕ: i. m. 166. Lásd még CIII.I K: Aposztrophé: „Az aposztrophé nem reprezentációja egy ese-
ménynek; ha működik, akkor megteremt egy fiktív, diszkurzív eseményt." Helikon 2000/3. 387. 
111 Ezt, bár a filológia erről mintha csak igen kevéssé akarna tudomást venni, maga a naplójegyzet 
támasztja alá, lásd in Der junge Goethe. Bd. 1. 689. 
113 Heinz St НЕЛЕЕЕ.к: Die Aneignung von Gedichten. Grammatisches, rhetorisches und pragmatisches Ich in 
der Lyrik. Poetica 1995/1-2. 39. 
IM>Az elméleti propedeutikától eltekintve most csak két mozzanatra utalok: egyrészről míg az 1/1. 
személyt jól érzékelhető módon éppen a beszéd (mint megszólal[tat]ás) aktusa definiálja, azaz mivel 
az „alapvetően nem anaforikus deixis, mindig A beszélőre utal" (Kaspar H. SPINNER: Zur Struktur des 
lyrischen teli. Frankfurt/M. 1975. 13., de lásd: 1-27.; valamint SCHEAEEER: i. m.), addig ez az aktus pél-
dául az I/ 3. személy esetében egy pragmatikai kontextuson keresztül megy régbe (a kérdéshez lásd 
többek között Johannes ANIIEREC.G: Fiktion und Kommunikation. Vandenhoeck und Ruprecht, 
Göttingen, 1973). Másrészről világossá válik, hogy a líraiság nem strukturális eleme a szövegnek, az-
az a poétikai sajátosságok nent tekinthetőek a költői szöveg tartozékának. Lásd ehhez. Ki i.< SÁR SZABÓ 
Ernő: „Költészet és dialógus." (A lírai ntűvek befogadásának kérdéséhez.) [1996] In Irodalom és 
hermeneutika. Akadémiai, Budapest, 2000. 
117 Paul de MAN: „Zeichen und Symbol in Hegels Ästhetik." In Die Ideologie des Ästhetischen. Suhrkanip, 
Frankfurt/M., 1993. 49. Elméletileg és nyelvileg ezt a mozzanatot szépen összefoglalja LŐRINC/ Cson-
gor: Bevezetés a líra mediatilásárót. (kézirat) 12.: „A szingularitás tételezése és az »általánosság« közötti 
viszony Hegel szavai szerint sokkal destruktívabb természetű, hogysem szinekdochikus módon vonal-
szerűsíteni lehetne: eme kölcsönösség médiuma maga a nyelv. Ez az, ami az 'én meghatározatlanságát 
magával vonja, mivel én' és beszéde között az elóreláthatatlan nem-identikus cserélhetőség termeli ki 
azt a különbséget, amely az én létesi'ilését sosem képes egyesíteni eme konstitutív ntóduszával." 
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vonatkozó alapvető némaság elfedése. Az Én és szövege (a szöveg) közötti in-
adekváció retorikáját a szöveg megszólaltatásra való alapvető ráutaltsága olyan 
hermeneutikai feladatként teszi értelmezhetővé, amely a szöveg hangjá t létesítő 
differanciát már az olvasás retorikájának kérdéseként képes elhelyezni. Ebben az ér-
te lemben a 'lírai én'1 1 8 is az aposztrofé által nyelvileg létesített és jelenlévő szub-
j ek tum pragmatizálásának, vagy másképpen fogalmazva referenciális irányú félre-
olvasásának; egy, a trópusban magában meglévő - és annak performatívumával 
csak kevéssé összeegyeztethető - kognitív dimenziónak tar tható leginkább.1 1 9 

A szem trópusának ezzel az önmagát nyelvi aktusként prezentáló (és törlő) trópus-
sal való egybeesése éppen ezért a Goethe-szöveget is leginkább egy alapvető disz-
krepancia, akár a pragmatikai és a retorikai én közötti nem-szimmetrikns (nem-tükrös) vi-
szony mentén határozza meg. 

A kérdés a Goethe-szöveget annál is érzékenyebben érinti, mer t az aposztrofé 
szemre-irányultsága és pragmatizálása látszólag egy olyan kognitív irányultság le-
hetőségét teremti meg, amelyben a 3. versszak konstatív modalitása mintegy az 
érzékelő szubjektumhoz hozzárendelve biztosítaná a Természet és az Én analogi-
kus viszonyát, egy organicitás elvű szimbolikus értelmezés számára nyitva teret. 
Ezzel szemben fél kell tűnnie annak, hogy a látás és a láthatóság (látszás) két szö-
vegbeli trópusa,1 2 0 ez a két tükör, retorikailag nem a Természet és az Én, a külső 
és a belső, vag)7 ami ebben a parad igmában ugyanaz: égi és földi hangsúlyozot-
tan disszimetrikus121 viszonya szerint helyezkedik el, ahogy az például Herdernél 
mindig hangsúlyos volt, hanem az két, egymást megvakító metonimikus esemény 
egymást vissza-verése. Ugyanis a szem teljesítményének gyengülése, vagy akár az 
annak megszűnése és visszanyerése közötti ritmika (blinzeln - pislogni, hunyorog-
ni), a nézésnek „a szemhéj alá való időleges eltemetése"1 2 2 é p p e n úgy okozza a 
fény diszkontinuus alakzatba(n) való figurálódását (blinken - villogni, csillogni, 
felvillanni), ahogy a szem is egy ilyen hirtelen jelentkező éles fényeffektus, akár 
egy fényjelzés (vő. Herdernél a 'Wink'-nek mint a megismerés lehetőségének 
végső alapjaként meghatározódó szerepét) hatására válhat hunyorgóvá vagy kezd 
el pislogni. A szövegben ezek szerint sokkal inkább egy olyan - magában a tró-
pusban meglévő - differencia artikulálódik, amely a lát(sz)ás két metaforá jának 
(a szem és a tó) viszonyát már metonimikus viszonyként ismerve fel, magá t a tükrö-
zést is (csak) egy alapvető törés, a paradiginatikának egy szintagmatikus rendszerbe való 
átíródása szerint teszi lehetővé. Azaz a tükrözésnek, az (ön)ismeret létrejöttének 
episztemológiája szerinti szimbolikus konfigurációnak éppen ez az alapvető át-

iis Még akkor is, ha azért a lírai én trópusa éppen Hegel szerző-elvű líraértési kódjainak ellenében 
dolgozik, lásd Eva HORN: „Subjektivität in der Lyrik: Erlebnis und Dichtung', lyrisches Ich'." In 
Miltos PEOHI.IVANOS et al. (hg.): Einführung is die Literaturwissenschaft. Metzler, Stuttgart-Weimar, 1995. 
3 0 0 . s k k . é s MENKE: i. m . 164 . 
11(1 Az erre vonatkozó fejtegetéseket ehelyütt nem idézve, lásd MENKE: i. m. 167. sk. 
120 Vö. de MAN: „Shelleys Entstellung." In Die Ideologie des Ästhetischen. 163. 
'21 V ö . DERRIDA: Aufzeichnungen... 118 . 
122 I. m. 52. 
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helyeződés válik az alapjává, és ez a mozgás, vagy ha úgy tetszik tükröződés az, ami 
- szerkezetileg is - a szöveg centrumává válik. Röviden: ez az esemény nent egy-
szerűen a paradigmatikus viszonyoknak (Nap - szem; szem - tó/Természet) egy 
szintagmatikus (vagy metonimikus) mezőbe való áthelyeződése, hanem annak a 
szimbolikus öntételezés (elfedett) eredeteként vagy kezdeteként való hozzáférhe-
tővé tétele is egyben. Ahogy a pragmatikai meghatározottságnak (illetve ennek a 
lehetőségnek magának) egy szintaktikai szerkezetbe való - szó szerinti - át íródása 
következtében éppen a naplóváltozat első szava, az önazonosság metaforá ja és a 
gyümölcs feltételezett referenciája ('Ich' - 'Én') tűnik el a szövegből, á tadva a he-
lyét egy 'és'-nek (Und'). Azáltal pedig, hogy az utolsó előtti sor is egy 'és'-sel kez-
dődik, a szöveg utolsó két sora az első két sorral válik összeolvashatóvá, amellyel 
a szöveget szervező alakzat már nem a teleológia eseménye, vagy a nappa l -> éj 
—> nappal (élet -> halál) onto-episztemológiailag szavatolt rendszereinek mozgá-
sa, hanem egy mechanikus és végtelenített textuális ismétlés (És... És... / És...), ahonnan 
immáron semmiféle „Én"-hez nem lehet viszatalálni, h a n e m csak a konjunkció fi-
gurája, csak ez az 'és' ismételhető. 

Ezen a ponton válik egyébként igazán érzékelhetővé a korai Goethe-l írának 
a herderi nyelvelméletet irritáló potenciálja. Ahelyett, hogy az a herderi elmélet 
poétikai megvalósításaként volna felfogható, sokkal inkább ennek a szisztematiká-
nak egy olyan vakfoltját olvassa újra és játssza ki a szisztematika (és az elmélet - poéti-
kai praxis mint megvalósítás, azaz az elmélet és a gyakorlat közötti szakadékot a 
legkülönfélébb kontinuus szerkezetekben figuráló [és ezzel eltüntető] irodalom-
történeti konstrukciók) ellenében, amely a rendszer voltaképpeni alapját (a meta-
fizikai szavatoltságot) magát is tautológiaként leplezi le. Amennyiben ugyanis a 
megismerés alapjának végső soron az a mindig előie-bocsátott (anticipált) taní-
tás, jelzés [Wink] bizonyult, amely „Isten pecsétjeként" tu la jdonkeppen megtöri 
az emberi megismerést mindunta lan felfüggesztő helyettesítések tautologikus so-
rát, úgy annak szükségszerűen ezen a tautologikus rendszeren kívül kell elhelyez-
kednie. Ez a transzcendens elem azonban annyiban, amennyiben egészen világo-
san egy önmagát tükröző tükör zárt rendszerű trópusában figurálódik („De [a lélek] 
tudja, vag\' tudnia kellene, hogy megismerése csak ar ra terjed ki, amit ez a hely 
mutat/kínál neki, és hogy ennek az Univerzum önmagából alkotó tükrével [...] 
nincs semmi dolga." [32.]), tu la jdonképpen alapvetően átstrukturálja a retorikát, 
a kérdéses feszültségeket az isteni lenyomatként értett kép ontológiai státusza [pél-
dául 33., 38., stb.] és a kép mint önmagát végtelenül ismétlő retorikai alakzat (tauto-
lógia) közé helyezve át. Ez a feszültség pedig azért válik akuttá a rendszerben, 
mer t maga a megismerés nemcsakhogy szintén eg)' ilyen tautologikus rendszernek 
bizonyult, de az retorikailag ennyiben pusztán csak a transzcendens szféra megis-
métlése. Ugyanis a látás szerve (és ezen a helyen megint n e m a hallásról van szó, 
meglehetősen árulkodó módon!), a szem úgy képes csak megismerni, hogy eg)' 
szemet (ami a világ) lát maga előtt: „A világ nagy szeme közvetlenül a szemem 
előtt bontott ki egy általános szervet [Organ], amely ezernyi teremtményt juttat 
belém, amely számomra az. ezer lényt egyetlen ruhába öltözteti." [25.] H a viszont 
a szem (az Én) számára adódó (a másik, a nem-Én) n e m más, mint az egy másik 
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szemben meglátott (ami jó eséllyel maga az Én, mivel a két szem egymást nézi), 
úgy voltaképpen az a helyzet áll fenn, hogy a megismerés tükörszerkezetének 
tautológiáját csak az, az igazságként értett , a logoszon és a megismerésen túli 
szféra szakíthatná meg, ami ugyanilyen öntükröző szerkezetnek bizonyult. Vagyis 
az igazság ebben a rendszerben már szükségszerűen úgy következik be, hogy az 
Istenség az „igazság tükrét" tartja az ember (tükörszerkezetként meghatározott 
megismerésen alapuló világa) elé, „hogy az önmagát lássa és összeszedje végre 
magát [ermannen]". [63.] Ennyiben jól látható, hogy az öntükrözés rendszerének 
megtörésére szolgáló tükör voltaképpen csak megismétli a rendszert, ezzel tulaj-
donképpen egy olyan - immáron hierarchizálhatatlan - tükrözésrendszert hozva 
létre két retorikai szerkezet, két tautológia között, amelyben az igazság, a tautologi-
kus rendszer megtörése (az onto-episztemológiai lehetőség) voltaképpen csak a tauto-
lógia megismétlése: öntükröző rendszerek felsorolása. Az Auf dem See Herder -
olvasata ezzel nemcsak a Goethét a romantikával szemben a plaszticitáshoz 
rendelő (és mint láttuk je lentős részben goethei[!]) műveletek problematikus-
ságára (és történetietlenségére) mutat rá, de más megvilágításba helyezi a korai 
Goethe-lírának egyrészt Herder panteisztikus szimbolikájához, másrészt ped ig 
a romantikus líra alapvető kódjaihoz való viszonyát is. Ennyiben nemcsak arról, a 
Bettine Menke által analizált és történetileg diagnosztizált különbségről van szó, 
amely akár a 18. század végi és a romantikus líra egymástól való elhatárolását is 
teljesítheti, hogy tehát „ahogy a tükrözés metaforája az önreflexió számára ön-
maga lezárt (keretezett) képét szolgáltatja, úgy a visszhang hozadéka egy kontrol-
lálhatatlan pluralizálódás és felbomlás".123 A kérdés ugyanis sokkal inkább az, 
hogy vajon ennek a differenciának a megképződése nem éppen (és leginkább[!]) a tük-
rözés-alakzat azon, a korai Goethe-lírában tetten érhető újraértelmezésének nem-antropo-
morf (például a Brentano-líra által teljesített124) felvételére van-e ráutalva, amely 
goethei újraértelmezés a tükrözés tropológiáját kimozdította a mindunta lan a be-
vésődés [Inschrift], az elmozdíthatat lanság plasztikus rendszerét feltételező 
episztemológiai rendszer biztonságából, magá t ezt a rendszert önnön irritációja-
ként olvasva újra. 

Ugyanis sokkal inkább az gondolható, hogy a szöveg éppen a saját retorikai pa-
radigmájaként számon tartott szimbolikus kód széthullását, vagy még inkább a szim-
bolikus szerkezetek organikus igényében125 meglévő tautológiát, és ezzel a fakticitás és a 
textualitás, a referencia és a szöveg egybeesése vagy egymásba való (át)fordít-
hatósága közvetlenségének retorikai lelepleződését, azaz a szimbólum tulajdonkép-
peni olvashatatlanságát viszi színre. Egészen pontosan azokat a módozatokat, 
amelyek ezt az olvashatatlanságot, ezt a eredeti katakrézist mindig újrafigurálják 

1 2 3 B e t t i n e MENKE: i. m. 5 1 6 . 
124 Ezt A kérdést tárgyalja a dolgozat harmadik - itt nem közölt - része, többek között BRENTANO Von 
den Минет Widerklang című szövege kapcsán. 
125 Amely mint ilyen tehát mindig önnön arbitráris eredetének, egy alapvető „szakadékon való ala-
pulásának" (lásd megint Herdert) mint katakretikns meghatározottságnak az eufémimlása. 
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(remetaforizálják). A külső (élet) és a belső (álom) közötti viszony ennyiben magá-
nak a szövegnek a szerzőjéhez vagy olvasójához vagy akár referenciájához való vi-
szonyaként fogható fel, amelynek értelmében az többszörösen is az olvasás esemé-
nyéről számot adó szövegként értelmezhető. Ennek megfelelően a 3. versszak 
természetleírása nem egy szimbolikus aktusban önmagára visszavonatkoztatott 
trópus, nem a lírai én individuummá válásának eseménye, hanem egy természet-
le-írás, egy szöveg (ahogy egyébként tényleg az) és annak olvasása. Amit az 
'érés'126 folyamatban levésének metaforája és a tükrözöttnek (a gyümölcsnek) is 
mintegy aktivitást tulajdonító visszaható igei szerkezet (sich bespiegeln) éppúgy 
alátámaszt, mint maga a szél,127 amely jelentőségét nem elsősorban azáltal nyeri 
el, hogy a pneumatikus kontextuson túl, értelmezhető az inspiráció metaforája-
ként, hanem sokkal inkább Diderot Herderen keresztüli közvetítődésének értel-
mében: mint írás (a szem vásznára), amely a szemet szükségszerűen és világosan 
permanens olvasásként kell bogy figurálja. Aminek fényében akár egy olyan értelme-
zés lehetősége is felmerül, hog)' a szem lecsukódása nem az élettől [Leben] vonja 
el egy nyelvi konstrukcióba'2 8 (például egy álomba) az Ént, hanem éppen ellenke-
zőleg, a szemnek azért kell nyitva maradnia, hogy olvashasson, és a lecsukódás ép-
pen a szövegtől az élet felé való elvon(ód)ás fenyegetése; azaz itt alapvetően mint-
ha egy zárt rendszerré nem totalizálható kiazmus (élet—»szöveg || szöveg—>élet 
[Leben]) működne, 1 2 9 a köd, а fátyol, a felhő és egyáltalában a látás összezavarásá-
nak alakzatait is immáron az episztemológiai vállalkozás (és minden episztemoló-
giai projekt) retorikai (vagy inkább a retoricitáson való) megtöréseként transz-
figurálva: Leben || Nebel [köd]. Amelyet akár Herder-palimpszesztusként is 
(el)olvashatunk, hiszen a herderi nyelvelmélet metaforikájában a gőzök és a köd 
szemben áll az élettel, „elfedi" azt [EES 61.], ezzel a látás elbizonytalanításának me-
taforáit saját bináris rendszerében automatikusan a(z élettelen/külső) szó vagy 
nyelv [Wort/Sprache] oldalára állítva. Talán ebből az irányból lenne újragondolha-
tó a ködnek és az eltakartságnak az Auf dem Secben minduntalan a szimbolikus 
művelet végrehajtását szolgáló figurációk ellenében1 3 0 mozgó elemekhez való 

'-6 Gundolf interpretációiban a7. 'érés' metaforája pontosan a Goethe szövegek lezárhatatlanságának, 
azok állandó Werden-jellegének metaforájaként funkcionalizál, ezzel persze korántsem az értelme-
zésnek való kitettség lehetőségeit, hanem sokkal inkább a szimbólum teljesítményéből fakadó fogal-
mi kimeríthetetlenséget biztosítva, amely megintcsak nem az értelmezés másikának nyit horizontot, 
hanem éppen a befogadónak az eredeti élménnyel (forrás) való eggyéválását szavatolja. GUNDOLF: 
i. ni. 100-101. Az 'érés' mint folyamatban levés jelentőségét illetően lásd még MAURER: i. m. 493. skk. 
127 A 'Nap', a 'csillag' és a 'víz' antik és keresztény szimbolikájával együtt. Ehhez lásd KAISER: i. ni. 63. 
I2S Amelvnek a képzelőerő Hegelen keresztül való értelmezése által vezettetve válik metaforájává a 
'belső'. 
124 Ahogy egyébként a látás trópusai közötti metonimikus viszonyok irányai is felcserélhetőnek bizo-
nyultak egymással szemben. 
1:10 Azaz ezek az elemek már nem rendelhetőek hozzá az élethez vagy a referenciához, sőt éppen ah-
hoz nem. (A köd és az élet összefüggését csak Kaiser hozta létre egy kései Goethe-szöveg és a vers 
szintaktikai viszonyainak összeolvasásában, lásd fentebb.) Érdemes mindezt összevetni a Prometheus 
nyitósoraival: „Bedecke deinen Hinmiel, Zeus, Mit Wolkend usf. / Und übe, Knabe gleich, Der 
Diesteln köpft, / An Eichen dich und őeigrshösshn!" (HA Bd. 1. 144. sk. - kiemelések tőlem) 
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hozzárendelődése is,131 amennyiben a köd (fátyol) esetleg nem a kogníció szimbo-
likus ideológiájának az eleme, de nem is ennek a rendnek a diszkreditálása (ami-
nek egyébként, a fenomenalitást megbon tó vagy éppen lehetetlenné tevő teljesít-
ményen keresztül - ahogy ezt mindeddig ez a szöveg is használta - maga is csak a 
metaforája volna), h a n e m maga ez az eldöntetlenség, egy „hártya",132 azaz a szö-
veg pislogás- és (fel)villanás-alakzatainak allegóriája, egy trópus (a szem episztemo-
lógiai igényű metaforája) metonimizálódásának trópusa. 

A látás megszüntetésének és lehetővé tételének133 mint eltemetésnek és életre 
keltésnek a ritmikája ennyiben nem egyszerűen a diszkontinuitást helyezi a konti-
nuitás helyébe, ezzel pusztán ugyanannak a modellnek a megfordítását (megint 
egy cserét) hajtva végre,1 3 4 hanem az sokkal inkább a szöveg rögzíthetetlenségé-
nek, identitása bizonytalanná válásának villogása, vagy ismétlődése, vagy éppen 
ennek a zavarnak a szemantikai indexe (hunyorgás). A pislogás a „differancia 
pislogása",135 a szöveg egy zárt rendszerben való biztosíthatóságának lehetetlenné 
válása, egy alapvető diszkurzív zavar, amely mint ilyen maga is a jelentés szimboli-
kus szerkezetének (és a hangnak) mint figurációnak az alapirritációját ismétli. 
Mert é p p e n ez, a szöveget látható m ó d o n sokkal inkább labilissá, semmint egy 
rendszerben szavatolttá tevő tükörszerkezet, amely mint ilyen eg)' irányíthatatlan 
(vak) metonímiaként vált újraértelmezhetővé, valamint a pragmatikai kód centrá-
lis metaforájának ('Ich' - 'Én') egy szintaktikai figurával ( 'Und' - 'És') ezzel egy idő-
ben való felcserélődése hívhat fel hangsúlyozottan arra, hogy az 1. versszakot 
ugyanúgy (f)el-olvasásként olvassuk el, min t ahogy az a 3. versszak esetében indo-
kolható volt. Ebben az esetben azonban azzal a problémával szembesülünk, hogy 
a két szöveg(részlet) viszonyai (a világos tematikai közösségtől eltekintve) rendkí-
vül tisztázatlanok maradnak, sőt a két szöveg(részlet) második fele [az 5-8 . és a 
13-16. sorok viszonyáról van itt szó] csak az egységes szöveg intencionált elvének 
kiasztikus megfordításaként válik elolvashatóvá, és ebben az inadekvációban egy-

1,1 Ezzel akár eg)' olyan elméleti játéknak is teret nyitva, amelyben az igazság antropomorfizmusként 
való - herderi - értelmezését alakító és meghatározó metaforika (szövet, tej, szőni, ruha) intencionált 
szimbolikussága egy Goethe-értelmezés irányából mintha önmagán törne meg [Brandung], ami vol-
taképpen egy visszahajlás, egy ránc, eg)' alapvető és immanens differancia [Falte]. 
142 Hártya, pharmakon, szupplementum, lásd ehhez Jacques DERRIDA: Positionen. Passagen Verlag, 
Wien/Berlin, 1986. 90. 
133 Derrida a szem „lélegzéséről" beszél (Derrida: Aufzeichnungen... 37.), és talán nincs is különösebb 

jelentősége annak a ténynek, hogy a pislogás inkább a szem kiszáradását akadályozza meg, azt mint-
egy nedves, csillogó felületként (tó) tartva meg. 
134 Bár (irodalom)történetileg ez sem volna kis esemény, így Maurer mellett Karlheinz Stierle is Goe-
the korai líráját jelöli ki a modernség diszkontinuitás mentén szerveződő poétikájának „eredeteként". 
Lásd Karlheinz STIERLE: „Diskontinuität." Der Ursprung einer Kategorie des modernen Dichtens bei 
Nerval und Goethe. In Romantik: Aufbruch zur Moderne. És bár a két német romanista által Goethe és 
Lamartine vagy Nerval között előállított összefüggések jelentős részben tematikus meghatározottsá-
gúak, az mégsem kerülheti el a figyelmünket, hogy Stierle elemzésének tanúsága szerint éppenúgy 
egy narratív szerkezet (a Wilhelm Meisters Ijehrjahre) tünteti el a Mignon-dal („Kennst du das /.and...") 
diszkontinuus mozzanatait, ahogy Staiger (és kevésbé explicit módon Walzel) szerint is csak a Dichtung 
und Wahrheit életrajzi narratívája teszi lehetővé az Auf dem See egységes szövegként való olvasását. 
135 Derrida: Aufzeichnungen... 58. 
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ben a pragmatikai egység(esítés) biztosítékának tekintett grammatikai én is el-
tűnik, hátrahagyva ezzel a harmadik versszak értelmezhetőségének (az előző két 
versszakhoz való hozzárendelésének) azon problémáját, amelyre az eddigiekből 
világosan belátható módon a szubjektum és az objektum szintézisben való 
Aufhebungjának konstrukciója is csak elégtelen választ kínál. Ezzel azt a lehetősé-
get jut ta tván szóhoz, hogy amiről itt szó van, az leginkább több szöveg ([fjelolvasá-
sának az) eseménye. És hogy a lírai én funkciója ebben a zavarban eg)' olyan 
diszkurzív aklakzat funkciója csupán, amely segít megfeledkezni arról a fenyege-
tésről, miszerint ez itt lehet, hog)' nem is egy szöveg. Hog)' a líraiság paradigmájá-
vá váló történeti alakzat („Goethe-Zeit") paradigmatikus szövege esetleg nem is lí-
ra, és annak trópusai sem szükségszerűen a lírát, hanem inkább az olvasás 
paradigmáit figuráló alakzatok. Hogy az első és második versszakok között Goethe 
által búzott két „befejezve-vonalat" csak olyan paratextuális kódok és diszkurzív 
alakzatok törlik ki, mint amilyen a könyvkiadás vagy a líraiság.136 Az irodalomhoz 
tartozás ugyanis ugyanolyan mértékben diszkurzív esemény, ahogy egy szöveg 
identitásának kérdése is az, azaz egy performatív aktus, egy odatulajdonítás, egy 
rendszeren belül (vagy egy rendszerbe való) el(/be)helyezés, amit azonban a szöveg 
maga már mindig szükségszerűen át is hág, amin egyben túlhalad. A cím (és a szer-
ző aláírása137) mint ezt a performativitást paratextusként figuráló teljesítmény eb-
ben az értelemben a performatív és a kogníció/konstatív közötti alapvető lehetet-
lenséget, azaz a nyelvi jelentésnek az alapvető lehetetlenségét ismétli meg. Mert az 
A tavon című szövegben éppen a megképződésnek (szöveggé figurálódásnak) ez az 
eseménye zajlik, ami azt is jelenti, hogy a szövegben mint retorikai szerkezetben im-
máron a saját felszámolódása és az ez elleni védekezés közötti feszültség inszcenírozódik; 
vag)' eg)' másik nézőpontból: az az esemény, hogy a szöveg csak úgy válik szöveg-
ként olvashatóvá, ha eltüntetődik (felejtés) a minden retorikai szerkezetet létesítő 
képtelenség, a nyelv két alapvető dimenziója vagy funkciója közötti diszkrepancia. 
Ami annál is hatékonyabban történik meg a szövegben, hogy ami a tavon történik, 
az történik (az) A tcwon(-bdn). Egy felvillanások bizonvtalan (schwebende) és 
diszkontinuus soraként értett tükröződés egyrészről, és egy jól sikerült, sima tük-
röződés másrészről. Egy, a (fényjelek megszakításokon alapuló sorát: írást, egy le-
begő textust létesítő, a jeleket materiális aspektusukban feltételező tükör: egy 
szemiózis és egy trópus eseménye. A kettő között nincs más, csak egy fátyol, a köd 
vagy az árnyék (lásd 15-18. sorok), amely mint ilyen leginkább az a 'vagy', egy 
olyan „ugyanakkor",138 ami maga a hártya, amely éppenűgy lehetővé teszi a két 
tükröződés kontinuus viszonyát, ahogy takarhat egy, a két esemény között rejlő 
alapvető törést is, azaz az irányíthatatlan metonimikus viszonyok kitermelte eldönt-

'•'"> Talán ekként lehet érteni de Man azon kijelentését, hog)' a „líra nem műfaj, hanem egyike azok-
nak a neveknek, amelyekek a megértés elhárító mozdulatát és egy majdani hermeneutika lehetősé-
gét jelzik. [...] Az. olyan műfajfogalmak, mint a líra [...] mindig az ellenállás és a nosztalgia fogalmai." 
Pául de MAN: „Anthropomorohismus und Trope..." 201. sk. 
1:17 A kérdés részletes tárgyalásához lásd Jacques DIRRIUA: „Signatur Ereignis Kontext." In Randgänge 
der Philosophie. Passagen Verlag, Wien, 1988. 291-314. 
ES DI RRIDA: Positionen. 9 1 . 
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hetetlenséget (a villogást/pislogást) mint tényleges differenciát ismételi.139 Az első 
esetben (tehát ha a két esemény között kontinuus viszonyt feltételezünk) a záró-
t rópus a szemiózis szintagmatikus eseményének lesz kitéve, ezzel akár egy másik, 
szöveggé írva át magát: Und im See bespiegelt / Sich die reifende Frucht / Und 
frische Nahrung, neues Blut / Saug' ich aus freier Welt; míg a második esetben (tö-
rést tételezve fel a szemiózis és a t rópus eseménye között) a trópus paradigmatikája 
válhat ugyan lehetséges olvasási kóddá, viszont maga ez a rendszer is (ahogy az lát-
hatóvá vált) már csak a szintaktika, a konjunkció figurájának lezárhatatlan ismét-
lésére ad lehetőséget, ezzel a szöveget ugyanúgy befejez(het)etlen szöveggé téve, 
amilyen a másik, a lap (esetleg egy hártya) túloldalára íródott szöveg: egy jelenté-
sét vesztett,140 nem lírai, nem irodalmi szöveg, vag)' legalábbis egy ezekre a hozzá-
rendelésekre vonatkozó kérdés. 

Függelék 

Auf dem See 

U n d fr ische N a h r u n g , neues Blut 

Saug ' ich aus f re ie r Welt; 
Wie ist die N a t u r so hold u n d gut , 
Die mich am Busen hält! 
Die Welle wieget u n s e r n Kahn 
Im Ruder tak t h inau f , 
U n d Berge, wolkig h immelan , 
b e g e g n e n u n s e r m Uauf. 

1:19 Ahogy az olvasás irodalomtörténeti alakzatai is pontosan ezen a felszámolhatatlan el-kiilönbözó-
désen alapulnak, az Én eltűnése és visszatérése, a metafora és a metonímia, a pragmatika és a szin-
taktika közötti lezárhatatlan játékot ismételve, eg)' szemantikai-poétikai minta és egy történeti szerke-
zet egymáshoz rendelésének műveleteként azonosítható konstrukció igazolódása és leépülése közötti 
mozgásnak (pislogás/villogás) engedve teret. Nem véletlen ennyiben, hogy az 1775-ös napló egyes ol-
dalainak hátoldalára íródott és az Auf dem See kérdéses identitású szövegének akár metatextusaként is 
felfogható naplóbejegyzést (lásd Der junge Goethe. Bd. 2. 692.) sohasem lehet(ett) líraként elolvasni, 
holott/éppen mert az a líraértésnek hangsúlyozottan a korai Goethe-lírán keresztül meghatározódó 
alapkódját, az organikus elvű szimbolikus projektet vonja kétségbe: „Wie ich dir s biete so habs. / Dass 
es der Erde so sauwohl und so weh ist zugleich. / Es ist kein sichrer Mittel die Weift] für Nairn zu 
halten als sich albern zu / stellen / Und die ewig verderbliche Liebe / Ein Tag wie die ewigen Götter 
sich selbst erwaehlten zu gehn / Wenn meine Gedancken Fedem waeren lind den Weeg ab Pergamente von 
/ Engeln auf und ab gerollt. / dass / Unmittelbarer Ausdruck x'on der Natur. / um sein selbst willen / Speranza 
- dass die Hunde ein Küssen finden die hier verlohren sind" (Ahogy felkínálom neked az. úgy lesz. / 
Hog)' a Föld oly pokolian jó és fájdalmas is egyszerre. / Nincs biztosabb módszer a világot 
bolond(ok)nak tartani minthogy magunkat hülyének / tettetjük / És az, örökkön veszedelmes szereleni 
/ Eg)' nap ahogy az örök Istenek magukat választották ki menésre / Ha a gondolataim tollak volnának és 
az úton a pergament / angyalok tekernék fel és le, / hogy / a Természet közvetlen kifejezése / önmagáért véve / 
Speranza - hogy a kutyák egy csókolást találnak, amelyek itt elvesztek. - A szöveget és annak szintak-
tikai-grammatikai rekonstrukcióját illetően lásd Der junge Goethe. Bd. 2. 692. - kiemelések tőlem) 
140 Talán nem véletlenül jut eszünkbe az elvesztett csókolások (és depatetizált újramegleléstik) kap-
csán Nietzsche elfelejtett esernyője. Ránc [Falte] és (hullám)törés |Brandung], 
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Aug' , me in Aug' , was sinkst du n ieder? 
G o l d n e T räume , k o m m t ihr wieder? 
Weg , d u Traum, so gold du bist: 
H i e r auch Lieb' u n d L e b e n ist. 

Auf d e r Welle blinken 
T a u s e n d schwebende Sterne , 
Weiche Nebel t r inken 
Rings d ie t ü r m e n d e Ferne; 
Morgenwind umf lüge l t 
Die beschat te te Bucht, 
U n d im See bespiegel t 
Sich d i e re i fende Frucht.* 

HA 102. sk. [1775/1789] Szó szerinti fordításban: A tavon // És friss táplálékot, új vért / Szívok a sza-
bad világból; / Milyen ártatlan és jó is a természet, / Mely keblén tart engem! / A hullám ringatja csó-
nakunk / Az evező ütemére (fel), [Csónakunkat a hullám / Az evező üteme szerint kiegyensúlyozza,] /És 
hegyek, felhőbe burkolózva, / Kerülnek utunkba. // Szem, én szentem, miért csukódsz le? [lesüllyed-
ni/lerogyni is!] / Arany álmok, visszatértek-e még? / El veled álom, légy bár aranyból: / Itt van szerelem 
és élet is. / /A hullámon hunyorognak [pislognak, csillognak] / Lebegő csillagok ezrei, / Puha ködöt iszik 
/ a körben tornyosuló [még: elpárologni, olajra lépni, eltűnni, meglépni] távolság; / A reggeli szél kö-
rülcsapongja / Az árnyékos öblöt, / És a tóban tükröződik / Az érő gyümölcs. 



Fogarasi György 

TÖRVÉNYHOZÁS ÉS KÖLTÉSZET 

- Rousseau, Kant, Shelley és az apostolok alkonya 
a magyar (poszt)romantikus költészetben* -

Széles körben elterjedt olvasat a modern költészet egyes szubjektivista áramlatai-
ban az apostolok alkonyát, a jövő idő(k) fokozatos kitörlődését, a költészet társa-
dalmi hivatásába vetett hit általános megrendülésének nyomait látni, s a m o d e r n 
„esztétizmus" radikális költői introverzióját a romantikus utópiák iránti bizalom-
vesztésnek tudni be. A költészet esztétikai autonómiájának gondolata még azok-
ban az értelmezésekben is ott lappang, amelyek immár nem a szubjektum ben-
sőségére, hanem az irodalmi művek nyelviségére helyezik a hangsúlyt, az 
„irodalmat" ugyanis továbbra is minden társadalmi, politikai és ideológiai vonat-
kozástól mentes szövegtérként, tiszta önreferencialitásként fogják fel. 

A törvényhozói funkció problémája viszonylag gyorsan és ér thetően vázolha-
tó, ha az európai felvilágosodás és romantika egy-két meghatározó szövegének 
elemzését egy-egy paradigmatikusként számon tartott hazai pé lda keretezi. így az 
alább következő, meglehetősen elnagyolt és tentatív fejtegetésben a téma klasszi-
kusainak (Rousseau, Kant és Shelley) elemzését egy „modern" és egy „romanti-
kus" hazai költő (Kosztolányi és Petőfi) néhány írásának futólagos tárgyalásába 
ágyazom. Ezt a kontextualizálást különösen az indokolja, hogy a honi költészet e 
meghatározó alakjai olykor maguk is szinte tálcán kínálják a fenti értelmezést, 
megelőlegezve, sőt már-már előírva egy olyan történeti olvasatot, amely néhány 
ponton, úgy tűnik, újragondolásra vagy finomításra szorul. 

Kosztolányi 

Somlyó György Philoktétész sebe című költészettörténeti és -elméleti munká ja a 
modern költészet poétikájára Kosztolányi Dezső Költő a huszadik században c ímű 
193l-es versét hozza példának,1 mint olyan művet, amely az ideológiai agymosás 
szolgálatában álló „csaló próféták" ellen emelve hangot, határozottan foglal ál-
lást a szubjektum konstitúciójára és az én nyelviségére összpontosító, s a költészet 

* Ezen írás korai változata előadásként hangzott el a Jövő idő(k) című irodalmi és bölcseleti táborban 
Sellyén, 2000. július 28-án. Köszönet a szervezőknek és a hozzászólóknak. 

1 SOMLYÓ Gvörgy: Philoktétész sehe. (Bevezetés a modern költészetbe) (3. kiad.; Bp., Kortárs, 1997) 
245-247. 
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társadalmi küldetését és referenciális aberrációit maga mögött hagyó poézis mel-
lett. Ha a költemény címe és témája esetleg n e m volna elég ahhoz, hogy „tud-
juk" , ki e polémia hallgatólagos címzettje (vagy legalábbis céltáblája), a Számadás-
kötet megelőző verse (Szeptember elején) akár eligazításként is olvasható. Petőfi 
Sándor, de legalábbis a nevével oly sokszor fémjelzett apostoli poétika áll táma-
dás, sőt „számonkérés" alatt. Míg azonban Kosztolányi vélhetően nem annyira 
Petőfivel, mint inkább egy messianisztikus Petőfi-olvasattal (elsősorban talán Ady 
Petőfi-képével) polemizál, s a költészet szubjektív oldalára helyezve a hangsúlyt 
impliciten egy „másik Petőfire" voksol, add ig Somlyó ugyanezt a különbséget 
egyszerűen Petőfi és Kosztolányi között lokalizálja. Ha a 19. század költői Petőfi-
vel az élen egyfajta poétikai utilitarizmus hívei, ahol is a költőknek csak isten kül-
dötte „lángoszlopként" és az emberiség tör ténelmének előmozdítóiként lehet 
bármiféle létjogosultságuk, akkor Kosztolányi, a 20. század politikai viszálykodá-
soktól elhúzódó lírikusa, éppenséggel azt az énközpontú, öntetszelgő, önreflexi-
vitásában e lmerülő költészetideált emeli magasra 

Az ö n i m á d a t büszke heverő jén 
fekszem n y u g o d t a n s p a p l a n o m r a sárgán 
hull éji villany, nappa l i verőfény. 

Költő a huszadik században, 1-3. 

amelyet Petőfi sorai elvetnek: 

Ha n e m tudsz mást , mint e ldalolni 
Saját f á j d a l m a d s ö römed : 
Nincs rád szüksége a vi lágnak, 
S azért a szent fát fé l re tedd. 

A XIX. század költői, 5-8. 

Somlyó György a két vers mint két poétikai szemlélet ütköztetésekor j ó előre 
int a „századok" retorikájában érvényesülő történeti sematizmussal szemben, ezt 
a leegyszerűsítő historizmust azonban később a legkisebb rezzenés nélkül írja fel 
ő maga is a 19. század számlájára: „A századokban számláló historicizmus maga 
is tipikusan XIX. századi je lenség." 2 A jelenlegi vizsgálódás szempontjából most 
mégsem e kijelentés elképesztő paradoxitása az érdekes (amely egyébként ro-
mantika és posztromantika viszonyának tanulságos foglalatát adja), sokkal in-
kább az a versolvasat, amely Somlyó fejtegetésének további részében a modern 
költészet fogalmát szegélyezi. Nem pusztán az a probléma, bogy a szerző - való-
j ában három szintű - költészettörténeti modell jében Kosztolányi szubjektivista 
esztétizmusa egy olyan (Kassákhoz társított) aktivizmust előz meg, amely aktiviz-
mus Kosztolányi versénél jó évtizeddel korábban jelentet te be magát (Kassák 

I. m. 242. 
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1919-ben publikálta Aktivizmus című programszövegét). S nem is csupán az kifo-
gásolható, hogy a 30-as évek Kosztolányija a „közvetlen cselekvés" kassáki elvét 
(saját korábbi álláspontjáról elmozdulva) meglehetős távolságtartással szemlélte. 
A fő probléma, amellyel maga a vers sem szembesül egyértelműen, az éppen az 
esztétikai formalizmus és a reflexív szubjektivitás poli t ikamentességének és ideo-
lógiai semlegességének kérdése, vagyis az, amit Kosztolányi több ízben is a homo 
aestheticus és a homo morális (vagy kicsit másként: a j á t ék és a munka) ellentéteként 
fogalmazott meg.3 

A múltra és jövőre vonatkoztatottságot elutasítva, a Költő a huszadik században 
beszélője a szöveg befejező részében egy autonóm, önazonos, m inden temporalis 
perspektivikusságtól mentes jelent és jelenlétet vesz védelmébe, s e közelebbről 
meg nem határozott, ugyanakkor az „én" instanciájával asszociálható „magasabb 
kincs" válik a megjelenítés egyedüli tétjévé. 

Recsegjen a m ú l t s a bárgyú j ö v ő is, 
nekem m a g a s a b b kincset kell m e g ó n o m . 
Ura lkodom t ű z h á n y ó krá te rén is, 
m é g áll a t r ó n o m . 
Én ö n m a g a m a t ö n m a g a m m a l 
mérem. 

Szavam, ha hull , t ö m ö r aranyból 
é rem. 
Mindegyiken k é p m á s o m , min t királyé 
s a p e r e m é n 
a gőgös írás: 
én . 

Költő a huszadik században. 22-33 . 

A szöveg kétségkívül alátámasztani látszik Somlyó értelmezését, miszerint e pon-
ton a romantikus képviseleti költészet többes szám első szentélyű beszédmódját 
a modern individualizmus radikális „én"-je váltja fel.4 Ez a merőben formális én 

Lásd „Szépség" (1932) és „A magyar írók helye a nemzetépítő politikában" (1934) című írásait, in 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Nyelv és lélek. Szerk. RÉZ Pál. Szépirodalmi, Bp., 1990. 339-343., 621-622. Utóbbi-
ban Kosztolányi a „szabad szemlélődő" és a „korlátolt cselekvő" különbségéről beszél. Ez a megkülön-
böztetés és a benne rejlő hierarchia még elképzelhetetlen lett volna a „Proletárköltészet" (1908) írója 
számára, aki szerint hiába „fintorgatja orrát a romantikus esztétika", a homo novus a pacsirtaszó helyett 
a kultúra zaját énekli meg (i. m. 601-603.). A jelen írás későbbi fejtegetései szempontjából talán érde-
mes megjegyezni, hogy Shakespeare Rómeó ésjúluijának, valamint Shelley Egy mezei pacsirtához című ódá-
jának fordítója a pacsirta metaforáját - ahogy ez egyéb írásai mellett a hasonló című regényéből is kidé-
iül - „romantikus" önáltatás emblémájaként használta, csakúgy, mint a fülemüle (a csalogány) alakját. 

4 Ezt a hangsúlyeltolódást a vers egyik korábbi része - „sok a kettő, / de több az egy" - is megfogal-
mazza. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy egyéb írásaiban Kosztolányi az „én" iránti pre-
ferenciájának éppen hogy egy korábbi költészeti eszményhez való ragaszkodása jeleként adott han-
got. Vö. „Egység és kétség" (1933) című írásával, illetve a „Költő 1934-ben" (1934) című szöveg 3. 
részével, in i. m. 617-620., 551. 
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önn ön nyelvi szerkezetén (önreferencialitásán) túl immáron semmiféle reprezen-
tatív erővel nem bír, s a világ forgatagába való verbális-monetáris bevésődése sem 
céloz többet a puszta olvashatóságnál. 

Nehéz nem észrevenni ugyanakkor e sorok kantiánus dikcióját. Az „önmagát 
önmagával mérő" én összemérhetetlen egyedisége, öntörvényűsége és teljes ön-
magára vonatkozása nemcsak a szubjektivitás formalizmusának és önér tékének, 
s az emberi elme autonómiájának gondolatát visszhangozza, hanem felvillantja 
az esztétikai ítélet reflexiós követelményét is, amely szerint ezen ítélet (mint ön-
maga számára törvényadó ítélet) alapjául semmilyen előzetes fogalom vagy mér-
ce nem szolgálhat, s a tárgyat (a versben megnyilatkozó ént, azaz a verset mint 
szubjektivitást) csakis magára a tárgyra vonatkoztatva ítélheti meg.5 Mindezen túl 
magával hozza azt a - Kosztolányitól, mint látni fogjuk, nem is oly távoli - ambí-
ciót is, hogy ez az aszketikus formalizmus a lehető legautentikusabb morális és 
politikai alapelvet nyújtsa. Amikor Az ítélőerő kritikájában (1790) Kant „az esztéti-
kait" az episztemológiától az etikához átvezető hídként gondolta el,r> olyan kons-
tellációt hozott létre, amelynek alapján az irodalom a modern korban - Terry 
Eagleton kifejezésével - „erkölcsi technológiává" válhatott . „Az Irodalom neve-
zetű erkölcsi technológia feladata az, hogy történelmileg jellegzetes fo rmájú em-
beri szubjektumokat termeljen, akik érzékenyek, fogékonyak, gazdag képzele-
tűek és így tovább... bármiféle konkrét irányultság nélkül."1 Az irodalmi technológia 
konkrét referenciális vonatkozások (honi szóhasználattal: „irányzatosság") nélkü-
li „morális formalizmusa" Eagleton szerint abban áll, hogy „nem egyszerűen 
konkrét morális értékeket tanít nekünk (bár kétségkívül ezt is teszi): elsődleges 
célja csupán az, hogy megtanítson morálisnak lenni".8 Az irodalom „a tisztán em-
beri diskurzusaként" egyenesen „a transzcendens helye",9 s ennyiben - a kanti fi-
lozófia ér telmében - az autentikus erkölcsiség és politika legfőbb letéteményese. 

Az iméntiek fényében aligha lehet meglepő, hogy ugyanaz a Kosztolányi, aki 
a Szépség című esszéjében a homo aestheticus és a homo morális megkülönböztetését, 
s az igaz művésznek a politika fertőjéből (a „csaló próféták" tömegéből) való ki-
emelkedését hangsúlyozza (ezzel mintegy abszolutizálva „az esztétikai" dimenzió-
ját), egyszersmind a kettő rejtett kapcsolatát, a költészet társadalmi és történelmi 
ambícióit is kifejezésre jut tat ja , amikor ugyanezen írása végén egy vágyott üdv-
történetet , a beteljesült esztétikai morál álmát villantja fel előttünk. E vízióban 
esztétikum és etikum, szépség és erkölcs végre egyesülnek egymással: „Milyen 
szép is volna - és milyen jó - , ha a világot a szépség váltaná meg."10 Ha ez a ter-
vezet számottevően különbözik is Kassák elgondolásától, miszerint „A világ meg-

Lásd erről Kosztolányi fejtegetését a „Művészet és öncsalás" (1933) című esszé végén, in i. m. 346. 
Immanuel KANT: AZ ítélóerő kritikája. Ford. PAIT Zoltán. Idus, Szeged, 1997. 88. (további hivatko-

zások a szövegben: IK) 
7 Terry EAOI.KION: AZ irodalom szubjektuma. Ford. FOOARASI György. Helikon 1995/1-2. 56. 
8 I. m. 55. 
9 I. m. 58. 

I" „Szépség" (1932) in i. m. 343. 
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váltása [...] kétségtelenül a fellázadt proletariátus erejére vár",11 a különbség Lem-
miképpen nem a költészet politikai küldetésének teljes hiányában lelhető fel. 
A hitelét vesztett „széptudomány" (az esztétika) rehabilitálása, s a „széplélek" 
igencsak leértékelődött fogalmának visszanyerése Kosztolányinál közvetett ú ton 
egy erkölcsösebb társadalom megalapozását célozza.12 Bár a „csaló prófétákkal" 
a prófétálásról való teljes lemondást szegezi szembe - ekként csalóvá minősítve 
minden prófétát , köztük azt a Petőfit is, aki a „hamis prófétákat" a maga igaznak 
hitt próféciájában bírálta - , voltaképpen nem tesz mást, mint beteljesíti azt a ro-
mantikus paradigmát , amely szerint minden, saját autenticitását hangoztató pró-
fétálásnak nem-prófétálásként kell meghatároznia magát.1 3 

Ahogy egyik későbbi írásából is kiderül, az elefántcsonttoronyba vonuló költő 
- ha kéreti is magát - korántsem tagadja m e g a tanítás, nevelés és társadalomjob-
bítás szerepeit, sőt ellenkezőleg, mintha é p p e n annak lehetnénk tanúi, ahogy sér-
tődötten visszaigényli e veszni látszó, korábbi funkciókat: „Miért nem bolygatják 
például íróinkat, hogy tanítsák a népet [...]? Úgy látszik, nem kellenek, fölöslege-
sek. Elefántcsonttornyunk kapuja pedig tárva-nyitva van."14 A gesztus kísértetie-
sen emlékeztet AMLD, A Mindennel Leszámolt Degenerált ambivalens, indirekt 
szereplésvágyára (leplezett, de görcsös extroverziójára), amelyet negyedszázaddal 
korábban Karinthy az Egy Ember, Akinek abszolúte Semmi Érzéke a Szimbolizmushoz 
című írásában bámulatos érzékkel karikírozott. 

Rousseau, Kant, Shelley 

Ha a költészet apostoli hivatásától látszólag igen távol, sőt vele szöges ellentétben 
álló individualista poétikák, amilyen például Kosztolányié, közvetett módon szin-
tén apellálnak valamifajta történelmi küldetésre; ha nem képesek lemondani e 
feladatról (vagy kivonni magukat alóla), nos, akkor talán érdemes alaposabban 
szemügyre venni azt a költői hagyományt és kiteijedt kritikai diskurzust, amely 

11 KASSÁK Lajos: „Aktivizmus" (részlet), in Az irodalom köztársasága. Szerk. POMOO.ÁIN Béla. Múzsák, 
Bp., 1990. 37. 

12 Vö. „Szépség", in i. m. 342-343. 
Az egyik legszélsőségesebb példa erre Friedrich Nietzsche lehetne, aki az. F.rre Iwmo előszavában 

szinte tobzódik az apostoli szerepet elutasító kijelentésekben: „Én nem emelek új bálványokat", „Itt 
nem »próféta« beszél", „Itt nem fanatikus beszél, itt nem »prédikálnak«, itt nem hitet követelnek" stb. 
Ez a szereptagadás azonban valamennyire mégis profetikus marad (egyfajta „negatív teológia"), hi-
szen a teljes visszavonulás végül mégiscsak a visszatérés lehetőségével kecsegtet: „Azt parancsolom 
hát néktek, hagyjatok el, és találjátok meg önmagatokat; s csak ha mindnyájan megtagadtatok, akkor 
térek vissza hozzátok..." A prófétálásról és üvöltésről lemondó beszéd így, ha közvetett úton is, de még 
mindig a világ kormányzására tör: „A leghalkabb szavak keltik a vihart, a galamblábakon érkező gon-
dolatok irányítják a világot." Lásd Friedrich NIETZSCHE: Ecce homo. Ford. HORVÁTH Géza. Göncöl, Bp., 
é. n. 15-19. Kosztolányi és Nietzsche példája kellő figyelmeztetésül szolgálhat, hogy a törvényhozói 
funkció nem oly könnyen lerázható szerep, mint hinnénk. Mindenekelőtt azért, mert nemcsak felvál-
lalás kérdése, hanem nyelvi működés is (performativitás, referencialitás), s ekként nem könyvelhető 
el puszta „szerepnek". 

14 „A magyar írók helye a nemzetépítő politikában", in i. m. 621-622. 
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nyíltan és világosan tárgyalja (illetve vállalja) a törvényhozás munkájá t és a költé-
szet törvényhozói funkcióját. Az „apostoli tett" eszméje a magyar irodalmi gon-
dolkodásban Kölcsey Ferenc emlékbeszédei nyomán honosodott meg, s vált az 
1830-40-es évek folyamán önálló költészeti paradigmává. Amint kritikatörténeti 
monográf iá jában Fenyő István írja, ez idő tájt olyan újfajta elit megjelenésének 
lehetünk tanúi, amely már kizárólag „szellemi kincsek" birtokosaként emelkedik 
környezete fölé és kifejezetten ilyen minőségében tulajdonít magának messia-
nisztikus rendeltetést.1 5 Az irodalom ezzel egyidejűleg „a közös emberi lényeg 
foglalatává" válik,16 legfőbb funkciója tehát innentől kezdve az, hogy artikuláló-
dási helye, bizonyítéka, sőt biztosítéka legy en annak az eszmei egységnek, amit a 
romantikus hagyományban az „emberiség" névvel szokás illetni. Az „emberiség" 
fogalma csak annyiban ölelheti fel az emberek egyetemes közösségét, amennyi-
ben elvont minőségként kijelöli az emberi n e m sajátos vonásainak együttesét, s 
ezzel az ember specifikusságát (faji sajátlagosságát) is meghatározza. 

Aligha v életlen, hogy az irodalom a maga önállósulásával, öntörvényűségével, 
önmagára vonatkozásával és öncélúságával é p p e n Kant filozófiája nyomán vált „a 
tisztán ember i diskurzusává" (Eagleton), hiszen maga Kant volt az, aki az ember t 
Az ítélóerő kritikájúnak 17. paragrafusában az egyedüli olyan lényként határozta 
meg, amely „önmagában hordozza létezésének célját". (IK, 149.) Az ember auto-
nómiája Kant felfogásában az ember észlénv voltából adódik, azon képességéből, 
hogy „az ész által önmaga határozza meg céljait" (uo.). Az ész általi célkitűzés az 
észeszmék ábrázolásával (érzéki megjelenítésével) történik, amelyre az ember t 
képzelőereje, illetve rellektáló ítélőereje teszi képessé. A reflektáló í télőerő 
(szemben a meghatározó ítélóeróvel) nem valamely előzetesen meglévő általános 
fogalom alá sorolja az egyedi tárgyakat, h a n e m - önmaga adva törvényt önmagá-
nak - az ítéletalkotás során alkotja meg magát az általános fogalmat is. így való-
sulhat meg a reflektáló ítéletben az ész törvényhozása - a szabad önvezérlés, az 
önmagának való törvényadás amely ekként lényegi alkotóeleme az ember mint 
szabad akarattal rendelkező lény kanti fogalmának is. Mindebből talán az is jól 
látható, hogy az „irodalom" (vagy ahogy Kant mondaná: az esztétikai ítélet mint 
reflektáló ítélet) modern fogalma milyen rokon vonásokat mutat az „emberiség" 
eszméjével, amelynek egyszersmind legfőbb artikulációja hivatott lenni. Mind-
kettő az öntörvényűség, az önrendelkezés, az autonóm törvényhozás gondola tán 
nyugszik. „Az esztétikai" és „az emberi" Kantnál szorosan összefonódó fogalmak. 

Az „ember" fogalmának és nézőpont jának középpontba kerülése, amit Kant 
értelmezői gyakran „antropológiai fordulatként" aposztrofálnak (többnyire meg-
feledkezve arról , hogy az ember specifikussága - az antroposz fogalma, sőt fogal-
mi megragadhatósága - inkább tétje vag)' fikciója, mintsem eleve adott alapzata 

15 FKNYÖ István: Valóságábrázolás és eszményilés. (Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1830-1842.) 
Akadémiai, Bp., 1990. 60. 

"i I. m. 61. 



t örvényhozás és költészet 4 5 

Kant fejtegetéseinek17), Kant saját bevallása szerint Rousseau hatásának tudható 
he.18 S ebben csakugyan lehet valami, hiszen például - hogy a fentebbi témánál 
marad junk - Kant „ítélőerőről" Rousseau Еш/ jében olvashatott először. (A német 
Urteilskraft a francia faculté de juger fordítása.) A törvényhozás és az autonómia 
kérdését tartva szem előtt most mégis A társadalmi szerződésről (1762) írt rousseau-i 
értekezésnek kell nagyobb figyelmet szentelnünk. Mindenekelőtt pedig a 2. 
könyv VII. fejezetének, amely magáról „A törvényhozóról" szól. Előbb azonban 
lássuk, mit mond Rousseau egy fejezettel korábban „A törvényről". A törvénnyel 
kapcsolatban mindenekelőtt az általánosságot emeli ki: „a rendelkezés tárgya 
ugyanolyan általános, min t a rendelkező akarat". (TSZ, 501.) A törvény általános 
tárgyának hangsúlyozásakor Rousseau a bíráskodás és a törvényhozás egymástól 
való elhatárolásának arisztotelészi hagyományát követi. Arisztotelész a Rétorika 
elején szól arról, hogy „a törvényhozó ítélete nem részleges, hanem előrelátó és 
egyetemes", szemben a bíróéval, aki viszont „egy éppen fennforgó és meghatáro-
zott esetről ítél". (1354b)1 9 Az, hogy a törvény tárgya mindig általános, voltakép-
pen azt jelenti , hog)' szövege nem referenciális. A törvény realizálása (a törvény-
szöveg referencializálása) a jövőbe tolódik. Ahogy Rousseau nyomán Paul de Man 
rámutat : „Minden törvény a jövőre irányul és előre tekint; illokúciós működés-
módjuk az ígéretével azonos."2 0 Rousseau törvényfogainiának azonban a tárgy ál-
talánosságán kívül a rendelkező akarat általánossága is elhagyhatatlan része. Tör-
vénynek azt az aktust tekinti, amellyel az egész nép általánosságban rendelkezik 
az egész népről; azt az ál lamformát pedig, amelyben mindent törvények által, 
vagyis az általános akarat (a nép) által kormányoznak, köztársaságnak nevezi. 
A köztársaságban megvalósul az önrendelkezés, mivel a n é p egyszerre cselekvő és 
szenvedő alanya a törvényalkotásnak: „A nép aláveti magát a törvényeknek, de 
egyben neki magának kell alkotnia őket..." (TSZ, 502.) A köztársaság lényege te-
hát pontosan abban áll, hogy a nép nem csupán alattvaló, hanem törvényhozó 

17 A kanti filozófia antmpologizáló értelmezését általában azzal a kritikával lehetne illetni, amellyel 
.T német ideológiában Marx illette Fenerbachot és az iíjúhegeliánusokat, ti. hogy egyoldalú valláskritiká-
jukban mindössze annyit tettek, hogy az istenkö/pontií (teológiai) szemléletet emberközpontú (antro-
pológiai) világképte cserélték, s ezzel pusztán átkeresztelték a transzcendens középpontot, anélkül 
hogy kimozdították volna. l á s d erről Andrzej YVARMINSKI „Hegel/Marx: a tudat és a/ élet" című tanul-
mányának bevezető fejtegetését: I.kkt (Legkisebb Közös Többszörös, Kolozsvár) (2001 /tél) 7-8. 16. 

, s „Rousseau igazított helyre" - írja Kant 176-1-65 táján az Emilhez fűződő olvasmányélményére utal-
va. Idézi TEN'C.EI.VI László: Kant. Kossuth, Bp., 1988. 45. 

19 ARISZTOEELÉSZ: Rétorika. Ford. ADAMIK Tamás. Telosz. Bp., 1999. 30. 
20 Paul de MAN: „ígéretek (Társadalmi szerződés)." In nő: Az olvasás allegóriái: figurális nyelv Rousseau, 

Nietzsche. Rilke és Proust müveiben. Ford. FOCAKASI György. Ictns-JATF. Irodalomelmélet Csoport, Szeged. 
1999. 367. A törvények jövőre irányultságára, a kötelességek és jogok (tartozások és járandóságok) ígé-
ret voltára maga Rousseau a természeti és a polgári állapot közti különbség leírásakor utal: „megállapo-
dásokra és törvényekre van szükség, amelyek összekapcsolják a jogokat a kötelességekkel, és lehetővé 
teszik, hogy az igazság elérje célját. A természeti állapotban, ahol minden közös, semmivel sem tarto-
zom másoknak, mert semmit sem ígértein nekik; csak arról ismerem el. hogy az övék, ami számomra fö-
lösleges. Nem így áll a dolog a polgári állapotban, ahol minden jogot törvény állapít meg". Jean-Jacques 
ROUSSEAU: „A társadalmi szerződésről." In Értekezések és filozófiai lewlek. Ford. Kis János. Szerk. IJDASSV 
Mária. Magyar Helikon, Bp., 1978. 500-501.. saját kiemelés, (további hivatkozások a szövegben: TSZ) 
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hatalom is egyben. Mivel azonban a nép olykor nem több, mint „vak tömeg", 
ezért a törvényalkotásban külső segítségére szorul. Ez a külső, az adott társada-
lom számára idegen elem a törvényhozó. Ahogy Rousseau írja: „A vak tömeg, 
mely gyakran nem is tudja, mit akar, mert ritkán tudja, mi j ó neki, véghez tud-e 
vinni önmagától egy olyan nehéz vállalkozást, amilyen a törvényhozás? A nép ön-
magától mindig j ó t akar, de nem mindig látja önmagától , hogy mi a jó . Az álta-
lános akarat mindig helyes, de nem mindig kormányozza felvilágosult ítélőké-
pesség. [...] rá kell vezetni a helyes útra [...] meg kell tanítani, hogy felismerje, mit 
akar. így az általános belátás egységet teremt az ér telem és az akarat között a tár-
sadalom testében, innen a részek pontos együttműködése, végezetül pedig az 
egész lehető legnagyobb ereje. íme, ezért van szükség törvényhozóra." (TSZ, 
503.) A törvényhozó tehát józan ítélőképességgel rendelkező személy, aki - úgy-
szólván a néplélek analitikusaként - látja és megfogalmazza a t ömeg rejtett aka-
ratát, ugyanakkor m e g is tanítja a népet önmaga analízisére. A társadalom orga-
nikus egysége, testi-lelki normalitása (értelem és akarat összhangja) e rávezető 
tanítás sikerétől függ. 

„A törvényhozóról" szóló VII. fejezet mindenekelőtt világossá teszi, mi is a tét-
j e a törvényhozásnak: az egyének sokaságát egységes társadalommá kell szervez-
ni. A törvényhozónak, írja Rousseau, „az egészre vonatkoztatott morális létezés-
sel kell felváltania a fizikai és független létezést". (TSZ, 504.) Ugyanez a mozgás, 
a fizikai létezésnek morális lé tmódba való felemelése lesz később a tétje a fensé-
gesről szóló kanti fejtegetésnek is, melyben az egyes ember az emberiség egészé-
ben való feloldódása által válthatja morális fölényre a világgal szembeni fizikai te-
hetetlenségét: „a személyünkben hordozott emberiség nem aláztatik meg m é g 
akkor sem, ha maga az ember alulmarad ama hatalmassággal [a természet erő-
szakos hatalmával: Gewalt] szemben". (IK, 182.) Lényeges különbségnek látszik 
ugyanakkor Rousseau és Kant leírása között, bog)' míg Kant az e m b e r által el-
szenvedett fizikai erőszakot pusztán áthelyezi, azaz egy másik szinten (a képessé-
gek szintjén) lejátszódó erőszaktétellel helyettesíti, amelyben az ész tesz erősza-
kot az érzékiségen, addig a morális, polgári állapot megteremtése Rousseau-nál 
tökéletesen erőszakmentes, mivel a fizikai nyomásgyakorlás mellett az észérvek 
felsőbbségét is kerüli. A különbség annál is inkább szemet szúr, mivel úgy tűnik, 
az ész erőszaktételének színrevitelével Kant ugyanazt a folyamatot dramatizálja, 
amit másutt az ész törvényhozásának nevez. Törvényhozás és erőszak Kantnál 
meghökkentő közelségbe kerülnek. 

Ami viszont Rousseau álláspontját illeti, látnunk kell azt is, hogy a törvényho-
zás problémája nemcsak az erő nélküli hatékonyság kívánalmának paradoxonát 
veti fel, hanem egy kifejezetten nyelvi problémát is, a fordítás kérdését: „Ha a böl-
csek a maguk nyelvén szólnak a köznéphez, ahelyett hog)' az ő nyelvén beszélné-
nek hozzá, nem találnak meghallgatásra. Csakhogy ezernyi gondolat van, melyet 
lehetetlen lefordítani a nép nyelvére." (TSZ, 506.) A fordítás kérdése a filozófiai 
diskurzus és a köznapi beszéd, az elvont és az érzékletes nyelvezet, a megfoghatat-
lan általánosságok és a kézzelfogható konkrétumok áthidalhatóságának problé-
májaként merül fel. Ez tehát a „másik figyelemre méltó nehézség", amely Rous-
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seau-nak komoly fejtörést okoz. Számunkra azonban most mindenekelőtt az a fi-
gyelemre méltó, hogy Rousseau-t a két dilemma egyazon ördögi körhöz vezeti: 
„Hogy a születőben levő nép megízlelhesse a politika egészséges elveit, és követ-
ni tudja az államérdek alapvető kívánalmait, ahhoz arra volna szükség, hogy az 
okozat okká legyen, hogy a társadalom szelleme, jóllehet csak az alkotmányból fa-
kad, eleve felügyeljen az alkotmány bevezetése fölött, s az emberek már a törvé-
nyek előtt olyanok legyenek, amilyenné a törvények által kellene válniok." (TSZ, 
506.) Az iménti szövegrészhez fűzött kommentárjában Paul de Man amellett érvel, 
hogy ez a metalepszis (ok és okozat időbeli megfordítása) „kizárólag egy olyan te-
leologikus rendszeren belül fordulhat elő, mely alakzat és jelentés konvergenciája 
felé halad", s ezért „teljesen érthető, hogy Rousseau-nak e ponton be kell vezetnie 
az isteni autoritás fogalmát, és szimulákrumként kell meghatároznia".2 1 De Man 
szerint a metalepszis csakis egy metafora kíséretében működhet sikerrel: a tör-
vényhozónak isteni küldöttként, Isten metaforikus képviselőjeként lehet csak esé-
lye arra, hogy ok és okozat felcserélődése ne bénító ördögi kör, hanem szónoki 
eszköz és politikai cél (avagy „alakzat és jelentés") tökéletes egybehangolódása le-
gyen. Rousseau valóban hangsúlyozza, hogy a törvényhozó személy „magasabb ér-
telem", „tehetség" és „rendkívüli ember" kell legyen, sőt egyenesen azt mondja: 
„Istennek kellene lennie, aki törvényeket ad az embereknek." (TSZ, 504.) Amint 
azonban de Man is rámutat , ez a metafora a szimulakritás jegyét kölcsönzi annak 
az autoritásnak, amelyet létrehoz, s így könnyen politikai szélhámossá degradál-
hatja magát a törvényhozót. S bár Rousseau határozottan tagadja, hogy a törvény-
hozás egy „szerencsés csaló" „üres szemfényvesztése" volna csupán, de Man éppen 
ebben a tagadásban és Rousseau folytatólagos jóhiszeműségében látja tetten érlie-
tőnek azt a „textuális allegóriát" (az olvashatatlanság allegóriáját), amely szerinte 
Rousseau egyéb szövegeiben is megnyilvánul, valahányszor a (konstatív) bepillan-
tások elkerülhetetlenül egyfajta (performatív) vaksággal párosulnak. Miközben 
Rousseau belátja a törvényhozói retorika csalárdságát, nem adja fel a törvényho-
zásba fektetett bizalmát. De hiába is tenné, fűzhetjük hozzá, mert - amint Koszto-
lányi vagy Nietzsche korábban említett példái is mutat ják - a törvényhozás még a 
legradikálisabb tagadások után is visszaszüremkedik a diskurzusba. A „textuális ak-
tivizmusba" való visszacsúszás, írja de Man, nem az író elhatározásának köszönhe-
tő, nem merő következetlenség, hanem az olvasás velejárója: „Bármely más olva-
sóhoz hasonlóan neki [Rousseau-nak] is óhatatlanul félre kell olvasnia, a politikai 
változás ígéreteként, saját szövegét."22 

Érdemes közelebbről megvizsgálni, pontosan mi is a módja ennek a félreolva-
sásnak, s hog)' miért kell az olvasásnak óhatatlanul tévútra mennie. Ehhez alapo-
sabban szemügyre kell vennünk, hogyan írja le Rousseau a törvényhozói beszédet 
és annak hatásmechanizmusát. Amint fentebb már hangsúlyoztam, Rousseau el-
gondolásában a törvényhozó semmiféle hatalommal vagy közhivatallal nem ren-

21 Paul de MAN: i. m. 369. 
22 I. m. 372. 
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delkezhet, s a legkisebb mértékben sem alkalmazhat erőt, sőt még érveket sem. 
„így hát, mivel a törvényhozó sem erőre, sem érvekre nem támaszkodhatik, ezért 
okvetlenül valamilyen másfajta tekintélyre kell hagyatkoznia, amely erőszak nélkül 
is magával ragad és rábeszélés nélkül is meggyőz." (TSZ, 506-507.) Mármost ho-
gyan lehet erő és érvek nélkül megnyerni egy hallgatóságot? A törvényhozóval 
szemben támasztott elvárás kifejezetten retorikai jel legűnek tűnik, sőt a megfogal-
mazásból pontosabban is kiolvasható, hogy konkrétan miféle beszédmódra van itt 
szükség. Az erőszak nélkül magával ragadó és érvek nélkül meggyőző retorika 
eszménye a fenséges hagyományába illeszkedik, mely Boileau 1674-es Longinosz-
fordítása nyomán a 18. századi nyelv- és művészetelméleti spekulációk egyik leg-
befolyásosabb diskurzusává lett.23 Longinosz az, aki kimondja, hogy a hallgatósá-
got „nem meggyőzi, hanem önkívületbe ragadja a fenség".24 A fenséges szónoklat 
nem észérveken nyugvó józan belátást eredményez, hanem csodálatot kelt, vagyis 
az efféle beszédben - arisztotelészi terminológiával - a logosznak elenyésző szerep 
jut az éthoszhoz, s mindenekelőtt a pathoszhoz képest. Longinosz megfogalmazá-
sa páratlan invencióval (és nem kevés merészséggel) elegyíti az önkívület platóni 
témáját a szofista retorikai hagyomány azon újításával, amelyet a leontinói 
Gorgiasz nevéhez szokás kötni. A hagyomány szerint ugyanis Gorgiasz volt az, aki 
- becsempészvén a költészetet a nyilvános szónoklásba - lebilincselő költői képei-
vel mintegy önként hódoltatta meg közönségét. S ha Gorgiasz annak hírében áll, 
hogy belopta a költészetet a szónoklásba, akkor Longinoszról pedig elmondhat-
juk , hogy a gorgiaszi retorikát lopta be annak hagyomány szerinti ellentétébe, a 
platóni filozófiába. Amit másfelől úgy is mondhatnánk, hogy Longinosz kimutat-
ta a platóni ideatan szofisztikus vetületét. A törvényhozás munkája Rousseau poli-
tikaelméletében erre a longinoszi műveletre épül, s ezt felismerve mondhat ja 
mintegy fél századdal később Shelley, hogy a költészet és a törvényhozás szorosan 
összetartozó tevékenységek. A törvényhozó alakjában Rousseau annak a fenséges 
szónoknak a leírását adja, akit a romantikus hagyomány költőnek nevez. 

A fenséges eleváció következtében - tanítja Longinosz - a közönség tagjainak 
az az érzésük támad, hogy a szónok a szívükből beszél, s hogy voltaképpen nem is 
mondha tna mást, mint amit mond, mert mondandója a dolgok természetes rend-

2 3 A Fenséges újabban megszaporodott kritikai irodalmában Rousseau többnyire említetlenül marad. 
Fia neve olykor felmerül is, ez általában a Vallomások, az Álmodozások vagy a Julie tájleírásainak és lé-
lekrajzainak köszönhető. Lásd például Dominique Pi vk.v:нE-LEIIOKG\к. szórványos megjegyzéseit, in 
IM poétique du sublime de la Jin des Ijimiéres au romantisme (Diderot, Schiller, Wordsworth, Shelley, Hugo, 
Miclielel). Honoré Champion Editeur, Paris, 1997. 25. és 19.1, valamint PÉTER Agnes (Paul de Man 
vizsgálódásaira építő) komplex Wordsworth-Hölderlin-Rousseau-elemzéseit, in Roppant szivárvány: 
a romantikus látásmódról. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. főként: 99-104., illetve 131. 

24 PSF.I'DO-LONÍ.INOS: A fenségről. Ford. NAGY Ferenc. Akadémiai, Budapest, 1965. 15. (további hivat-
kozások a szövegben: E) Az értekezés rövid szerkezeti és fogalmi elemzését, valamint a magyar kiadás 
megjelenése óta eltelt negyed század filológiai fejleményeinek hasznos összefoglalását lásd a legfris-
sebb angol és német kiadásban: LONGINGS: On the Sublime. Ford. W. H. Fu r, Donald Russia . Harvard 
University Press, Cambridge, Mass.-London, 1995, illetve LONGINGS: I 'от Erhabenen. Ford. Otto 
SCHÖNBERGER. Reclam, Stuttgart, 1988. A mű előzményeinek, recepciójának és fordításainak áttekin-
téséhez a német kiadás az angolénál valamivel részletesebb anyagot tartalmaz. 
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jéből szükségszemen következik. „Az igazi fenségtől ugyanis természetszerűleg 
fölemelkedik a lelkünk, és bizonyos büszke lendületet nyerve, ö römmámorra l m e g 
önérzettel telik el, mintha maga alkotta volna azt, amit csupán hallott." (F, 25.) 
A hallgató a sajátjaként éli meg a lélekemelő beszédet, de pontosan azért, mer t 
magától is és másoktól is függetlennek, azaz természetesnek gondolja, vagyis mer t 
alapvetően azt tartja a sajátjának (azzal tud azonosulni), amit a természet megnyi-
latkozásaként, azaz spontán történésként fogadhat . A rétor szenvedélyes megnyil-
vánulásai (az alakzatok, trópusok és egyéb beszédalkotó elemek) ugyanis „azt a be-
nyomást keltik, hogy nem maga a beszélő hajszolja, hanem az alkalom hozza létre 
őket". (F, 65.) A természet igazsága nem tudatosul, hanem megtörténik. A szónok 
a hallgató számára tiszta médiummá, az „alkalom", a szituáció, a pillanat puszta 
szócsövévé válik, s ezzel párhuzamosan a szónoklat a műviség minden vonását le-
vetkőzve eléri azt a természetességet, amelyet Cicero nyomdokán Longinosz is a 
tökéletes szónoklás legfőbb kri tériumaként határoz meg: „a művészet akkor töké-
letes, mikor természetesnek látszik", amikor tehát „úgy látszik, mintha nem is át-
gondolt volna a beszéd, hanem a pillanat kényszerítette volna ki a szónokból". 
(F, 71.) A fenséges alakzatok legfőbb „ismérve", hogy nem ismerszenek fel. A fen-
séges figura defigurálódik: „akkor bizonyul legjobbnak az alakzat, amikor é p p e n 
az van benne leplezve, hogy alakzat". (F, 63.) 

Mindezekbe a megfogalmazásokba azonban rendre beépül egy elbizonytalaní-
tó elem, amelyre eddig nem fordítottunk figyelmet. Longinosz mindvégig hallga-
tói „benyomásról", puszta káprázatról vagy látszatról beszél. A hallgató úgy é r a , 
„mintha maga alkotta volna, amit csupán hallott" (saját kiemelés). Ez a mindunta-
lan visszatérő „mintha" különösen azért érdemel közelebbi vizsgálatot, mert úgy 
tűnik: más néven ugyan, de Rousseau szövegében is ott bujkál. Számottevő párhu-
zam van ugyanis Longinosz előbbi kijelentései és Rousseau azon állítása között, 
hogy „A nép aláveti magát a törvényeknek, de egyben neki magának kelt alkotnia 
őket..." (TSZ, 502. - saját kiemelés.) Miként a longinoszi „mintha", a rousseau-i 
„kell" is azt jelzi, hogy az értekezők nem tudják tényként kezelni a hallgatóság, il-
letve a nép alkotói közreműködését. Amikor a nép úgy érzi, önként hajtja fejét „a 
közüdv igájába", s a törvénynek nem pusztán alávetettje, hanem törvényalkotó té-
nyező, nyomban felmerülhet a gyanú, hogy mindössze a fenséges keltette illúzió 
ébreszti benne ezt az érzést, s hogy önkéntesség és közüdv helyett valójában kény-
szerről és rejtett magánérdekekről kellene inkább beszélni. Ami a hallgatóság sza-
bad akaratának és önrendelkezésének látszik, könnyen lehet, hogy retorikailag 
manipulált reakció. 

Rousseau ezért ebben a retorikában nemcsak az erőszakmentes meggyőzés le-
hetőségét látja, de a manipuláció veszélyét is. Mi van, ha a törvényhozó nem sem-
leges közvetítője, hanem elferdítője, sőt kiötlője annak, amit csupán létrehozni 
látszik? Rousseau az időbe helyezi minden bizalmát: a történelmi utókor mint fel-
sőbb törvényszék hosszú távon elválasztja majd a tisztességes törvényhozást az ál-
ságos megtévesztéstől. „Az üres szemfényvesztés csak ideig-óráig tartja össze az 
embereket, csak a bölcsesség teremt szilárd kötelékeket." (TSZ, 507.) Csak az igaz 
aktusok hozhatnak létre időtálló intézményeket. Rousseau e tekintetben is a fen-
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séges longinoszi örökségére támaszkodik, hiszen Longinosz szintén nagy hang-
súlyt fektet a fenséges hatás tartósságára: „csak az valóban nagyszerű, amibe 
hosszasan el lehet mélyedni, s aminek nehéz, jobban mondva lehetetlen ellenáll-
ni: az emlékképe pedig erős és kitörülhetetlen". (F, 25.) Az idézetből ugyanakkor 
az is látszik, bogy a tartósság itt egy másik vonással, a fenséges ellenállhatatlan-
ságával együtt jut érvényre. Ezt az ellenállhatatlanságot bont ja ki Longinosz egy 
másik mondatban , amikor azt írja, hogy „a szépséges és igazi fenség [...] az, ami 
mindenképp tetszik és mindenkinek", (uo.) A fenséges tehát szükségszerűsége és 
általánosérvényűsége révén lehetővé teszi az egyének sokaságának egységbe for-
rasztását, s ezzel megteremti azokat a „szilárd kötelékeket", amelyeket Rousseau 
a társadalmi szerződés nyomainak, s a tartós társulás elemi feltételeinek tart. 

A tartós, szükségszerű és általános hatás kri tériumán túl a konkrét alakzatok 
szintjén is számottevő hasonlóság mutatkozik Rousseau és Longinosz leírása kö-
zött. Rousseau lényegében egyetlen alakzatcsoportra, az aposztrofé (elfordulás, 
illetve megszólítás) és a prozopopoeia (megidézés, megszemélyesítés, megszólal-
tatás) egymással összefüggő s részint átfedésben álló alakzataira alapozza a tör-
vényhozó meggyőző erejét. Longinosznál ped ig azt látjuk, hogy amikor a fensé-
ges forrásául szolgáló alakzatok tárgyalásába fog, maga is az aposztróféval kezdi 
a sort, mint olyan beszédfordulattal, amelynek a legnagyobb szerepe lehet abban, 
bogy a szónok megalapozza autoritását és ellenállhatatlan hatást gyakoroljon 
hallgatóságára. (F, 59.) Rousseau leírásában a törvényhozó - közönségétől elfor-
dulva - „az éghez folyamodik közbenjárásért", állításait „a halhatatlan lények 
szájába adja", s magát pusztán „tolmácsnak" tüntetve fel „az istenektől származ-
tatja bölcsességét". (TSZ, 507.) Az istenek megidézése tehát itt nem pusztán meg-
szólításukat jelent i , hanem megszólaltatásukat is. A szónok nem csupán meg-
jeleníti , hanem idézi is a távoli tekintélyeket. Erre utal Rousseau, amikor a 
törvényhozót fordítói szerepben, „az istenek tolmácsaként" ábrázolja. Ezzel egy 
olyan kommunikációs láncolat köztes elemévé teszi, amelyben maga a megszólí-
tó (a szónok) egyszersmind a megszólított pozíciójában is áll, elvégre a törvény-
hozói „elhivatottság" éppen a megszólítottságot, az istenek hívása nyomán fellé-
p ő közvetítői, fordítói hivatást kell hogy kifejezze. 

Azt, hogy az elhivatottság állapota vol taképpen olvasási szituációt feltételez, 
egy másik írásában maga Rousseau teszi világossá. Az emberek közötti egyenlőt-
lenségről szóló, ún . második Értekezését az alábbi szavakkal vezeti föl: „O, ember, 
származz bármely vidékről és bármilyen nézeteket vallj, hallgass meg engem, 
í m e történeted, ahogy kiolvasni véltem, nem embertársaid könyveiből, mer t azok 
mind hazudnak, hanem a természetből, mely soha nem hazudik. Értekezésem-
ben minden igaz lesz, ami tőle ered, és csupán annyi hamis lesz benne, amennyit , 
akarva-akaratlan, én magam a d t a m hozzá." (saját kiemelés)25 Ha Rousseau ezen 
írását jó fél évtizednyi távolság választja is el a Társadalmi szerződéstől, a beszéd-

-"' Jean-Jacques ROUSSEAU: „Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól." In 
i. m. 85. 
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helyzet, amelyben az értekezőnek itt szólnia kell, lényeges elemeiben (közönség, 
téma, autoritás) megegyezik azzal a szituációval, amelyben a későbbi írás szerint 
a törvényhozónak kell szónokolnia. Azt mondani tehát, hogy a törvényhozó for-
dít, Rousseau számára ugyanazt jelenti , mint azt állítani, hog)' olvas. Mindössze 
azt kell hangsúlyoznunk, hogy az olvasás ebben az esetben a nyilvánosság előtt 
történik, „felolvasásként", hangos spekuláció formájában. Az iménti idézetben 
ugyanakkor az olvasó-értekező szorongása is kifejezésre jut , mihelyt bevallja, 
hogy nem képes útját állni a természet esetleges félre- vagy túlértelmezésének. 
Ez a szorongás meglehetősen távol esik attól a magabiztos különbségtételtől, 
amelyet a Társadalmi szerződés tesz a csaló és a törvényhozó között. Rousseau ott 
arra figyelmeztet, hogy „nem akárki képes megszólaltatni az isteneket, vagy hi-
telt szerezni szavának, amikor az istenek tolmácsaként lép fel". (TSZ, 507.) A si-
ker kulcsát Rousseau a törvényhozó kiváló és hatalmas szellemében látja: „A tör-
vényhozó kiváló szelleme az a valóságos csoda, amelynek igazolnia kell az 
elhivatottságot. [...] S ha a gőgös filozófia vag)' a pártoskodás elvakult szelleme 
csupán szerencsés csalót lát a törvényhozókban, az igazi államférfi csodálattal 
adózik műveiknek, mert felismeri bennük a maradandó alkotások fölött őrködő 
hatalmas szellemet." (TSZ, 507-508.) Amíg itt Rousseau egy pillanatra sem lát-
szik kételkedni abban, hogy a törvényhozót jól el lehet különíteni a „szerencsés 
csalótól", addig a második Értekezésből vett idézet korántsem látszik ilyen maga-
biztosnak, nem utolsósorban azért, mert a „csalás" ott nem szándékos szemfény-
vesztésként, hanem önkéntelen hozzáadásként jelenik meg. Sőt Rousseau összes-
ségében tovább is megy ennél, hiszen valójában nem mással, mint a prozopopoeia 
alakzatával (a megszólaltatás vagy hangkölcsönzés aktusával), tehát az olvasás 
alapműveletével hozza kapcsolatba a csalást. Ha mármos t a második Értekezés be-
szélőjéhez hasonlóan a törvényhozó is csak „kiolvasni véli" a természetből mind-
azt, amit hallgatósága tudtára ad, akkor fordítása inkább hallucinatív tételezése, 
semmint mimetikus leképezése a törvénynek. 

Ez a bonyodalom megelőlegezi Kant hasonló meglátásait a természet értelme-
zésével kapcsolatban. Az ítélőerő kritikájának 42. paragrafusában olvashatunk ar-
ról, hogy a szépnek talált természeti ingerek „egy nyelvet alkotnak mintegy, ame-
lyen a természet szól hozzánk, s amelynek, úgy tűnik, magasabb ér te lme van". 
(IK, 227.) Néhány példa említése után azonban Kant siet leszögezni: „Legalább-
is így értelmezzük mi a természetet, akár ez az ő szándéka, akár nem." (IK, 228.) 
A természet értelmezése itt függetlenedik mindenféle intencionalitástól, s eleve 
abban a szubjektív és nem-mimetikus modalitásban helyeztetik el, amelyre a má-
sodik Értekezésben Rousseau is utal, amikor önnön legitimitását aláásva a termé-
szet nyelvét olvasni vélt nyelvnek mondja . Kant szerint a természet könyvének ol-
vasásakor a természeti tárgyak inherens sajátosságának tulajdonítjuk mindazt, 
amit pusztán mi magunk vetítünk ki a természetbe. Ezért bár úgy tűnhet , hogy a 
természet valamiféle írás, amelyet olvasva egy „magasabb értelemre" találhatunk, 
ez azonban merő csúsztatás (vagy ahogy Kant a 27. paragrafusban nevezi: 
szubrepció), mivel a természetet valójában mi magunk szólaltatjuk meg. 
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Ezzel látszik egybehangzónak az a meglátás is, amelyet Kant néhány oldallal 
korábban fogalmaz meg az esztétikai ítéletek általánosérvényűsége kapcsán. 
Amikor az ízlésről mint közízlésről, mint közös érzékről (sensus communis) beszél, 
úgy fogalmaz, hogy ezt a közösségiséget vagy társiasságot '- az esztétikai ítéletek 
általános megoszthatóságát - afféle ősi „szerződésként" kell felfognunk, melynek 
nem valamilyen magasabb szellem a szerzője, h a n e m maga az emberiség: „Az 
öröm általános megosztásának figyelembevételéi mindenki el is várja, sőt meg-
követeli mindenki mástól, úgyszólván egy eredeti, az emberiség által önmagának 
diktált szerződés nevében." (JK, 222. - saját kiemelés) Rousseau „tanítványaként" 
Kant szerződéses viszonyként írja le az emberi társiasságot, ám ez a szerződés itt 
már n e m szubreptív aktussal j ö n létre, amennyiben szövegét bevallottan az olva-
sók szerzik. Kant határozottan ki kívánja iktatni a rendszerből a természeti tör-
vényre vag)' bármiféle más transzcendens autori tásra való hivatkozást (és ezzel 
együtt a törvényhozói szerepkört is). Ugyanakkor aligha hagyható figyelmen kí-
vül, hogy Kant másutt az emberi természetre hivatkozva beszél az egyes embernek 
(mint nyers embernek) az emberiség egészébe (mint kulturált emberek közös-
ségébe) való átmenetéről . 2 6 Ennyiben az emberiség által „önmagának diktált" 
szerződés még mindig nagyon is természet diktálta szerződés, m é g ha itt emberi 
természetről van is szó. Ezért ezt a diktálást is szubreptív folyamatként kell elgon-
dolnunk, s így a transzcendentális természeti elvvel együtt az emberiség kategó-
riája is zárójelbe kerül. Az emberiség eszméje és a transzcendentális természeti 
elv tükrös viszonyban álló kategóriák, egyazon tropológiai rendszer elemei - ha-
sonlóan ahhoz, ahogy az antropológia és a teológia is egymást feltételező diskur-
zusok. Ezért egyik terminus sem inoghat meg anélkül, hogy óhatat lanul ne so-
dorná veszélybe a másikat. Ebből az olvasásra nézve az következik, hogy a 
törvényhozás problémája nem oldható meg azzal, bog)' az isteni nézőpontú 
mimetikus, konstatív modellt egyszerűen emberi nézőpontra , a szabad aktusként 
felfogott nyelvi tételezés performanciá jára cseréljük. Egy olyan elgondolásra van 
szükség, amelyben a „tételezés" immár nem szabad (emberi) aktus, hanem az ol-
vasás hallucinatív eseménye. 

Az emberiségnek mint egyetemes emberi természetnek tulajdonított autoritás 
(Kantnál), hasonlóan a természetre mint töményre tör ténő hivatkozáshoz (Rous-
seau esetében), pusztán az olvasás mindenkori szubreptivitását hivatott álcázni. 
Az emberiség kategóriája a szubrepció elfedésével képződik meg, s pusztán ezál-
tal (a f igura deiigurálódásával) válhat a kényszeres öncsalásból szabad önrendel-
kezés. Kant kijelentése azonban világossá teszi, hogy ez a folyamat nyelvi perfor-
mativitásra épül, amennyiben az ember elvárja, megköveteli, sőt tételezi az 
általános megoszthatóság „szerződéses" rögzítettségét: „Az öröm általános meg-

SB Lásd például: i. m. 186. Az emberiség (az emberi természet) fogalma egyébként Kantnál mindig 
már a polgári állapotban van elgondolva, szemben a természeti állapottal, ahol az ember - ha egyál-
talán annak lehet nevezni, s nem inkább néntbernek vagy (asszony)állatnak - a maga fizikai nyerse-
ségében van jelen. 
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osztásának figyelembevételét mindenki el is várja [erwarten], sőt megköveteli 
[fordern] mindenki mástól. . ." Az általánosérvényűség és a szükségszerűség elve 
„A fenséges analitikájában" is performatív nyelvi aktusokat implikál, minthogy a 
tételezés, a követelés és a tulajdonítás beszédtetteit rejti magában. A szép iránti 
ízlés és a fenséges iránti érzék ugyanis, írja Kant, „mindenkinél feltételezhető 
[ansinnen] s egyben mindenkitől meg is követelhető [fordern]". (1K, 186.) Vagy ké-
sőbb: „Az emberektől mindkettőt elvárjuk [fordern], és ha bizonyos kultúrával ren-
delkeznek, előfeltételezzük [voraus ansetzen] is róluk." (uo.) A fenséges esetében 
mindezt „egy szubjektív előfeltétel [Voraussetzung], nevezetesen az emberben lévő 
morális érzés előfeltétele mellett várjuk el [fordern]; de mert ezen előfeltételt ille-
tően feljogosítva hisszük [saját kiemelés] magunkat arra, hogy meglétét minden-
kinél feltételezzük [ansinnen], ezért a fenségesről alkotott esztétikai ítéletnek is 
szükségszerűséget tulajdoní tunk [beilegen]". (IK, 187.)27 Az esztétikai ítélet (s 
különösen a fenségesre vonatkozó ítélet) szükségszerűsége és általános meg-
oszthatósága már eleve egy olyan előzetes szerződést (humanitást, civilizációt, 
társiasságot stb.), azaz egyfajta proto-kulturális állapotot előfeltételez, amelyhez 
képest m inden későbbi kulturális állapot merő redundanciának tűnik. 

A társadalmi szerződés, az általános megoszthatóság vagy a közös ember i lé-
nyeg posztulálása olyan tételezésként (Setzung) fogható fel, amelyet a törvényho-
zás aktusa hivatott elfedni azáltal, hogy nem tételezettnek, azaz (saját maga által) 
odatet tnek, hanem (más által) adottnak veszi a törvényt, miáltal önmaga puszta 
fordításként (Übersetzung) j e lenhe t meg. A törvényhozás (legislatio) eleve létező-
nek tünteti fel azt, amit fordításként (translatio) pusztán „hozni" és áthelyezni lát-
szik. Mint Gesetzgebung, egy eredeti törvényadás által adott törvény merő tovább-
adásaként legitimálja magát, s ha olykor a hozzáadás gyanújába keveri is saját 
olvasatát vagy fordítását (ahogy Rousseau teszi a második Értekezés elején), ez 
nemhogy kétségbe vonná az autentikus eredetit , épp ellenkezőleg, a törvény 
autenticitása olyankor tételeződik csak igazán. A német nyelv azonban elárulja, 
hogy ez az eredeti törvény (Gesetz) valamikor maga is „tételezett" volt. Ezt a meg-
látást, el térő formában, Rousseau és Kant egyaránt megfogalmazzák, amikor a 
természet értelmezését egyikük „vélt", másikuk szubreptív olvasásnak írja le. 
A törvényhozó így nem lehet „magasabb értelem" (Rousseau), nem lehet a ter-
mészet „magasabb ér te lmének" (Kant) felfedője és metaforikus megtestesítője, s 
ilyen ér te lemben „magasabb kincs" (Kosztolányi) birtokosának sem mondha tó . 
Ha legjobb szándéka ellenére is ferdíthet, sőt elkerülhetetlenül ferdít is a termé-
szet állítólagos „szándékán", akkor ezt a „csalást" éppen azáltal követi el, hog)' a 
természetet jelentéses figurációként tételezi, azaz olvashatónak véli. A „csalás" 
ennyiben valóban nem szándékfüggő manipuláció, hanem az olvasás elemi felté-
tele - amit az olvasás szubreptivitásának is nevezhetnénk. 

Németül lásd Immanuel KAN I : Die Kritik der Urteilskraft. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997. 
[ 1 9 7 4 ] 1 9 0 - 1 9 1 . 
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Ha a fentiek fényében olvassuk újra Percy Bysshe Shelley A költészet védelme 
(1821) című esszéjének utolsó (leghíresebb, legelcsépeltebb, azaz legolvasatla-
nabb) mondatát , miszerint „A költők a világ el nem ismert törvényhozói",28 akkor 
fölöttébb izgalmas ösvényekre tévedhetünk. A legkézenfekvőbb és legelterjedtebb 
nézet szerint Shelley té telmondata a romantikus költészet jellegzetes önpropagá-
ló ideológiájának tömör foglalata.2 9 Ezen olvasat szerint Shelley - meglehetős 
naivitással - zavartalan minretikus modalitásban, egy felsőbb erkölcsiség közvetí-
tőjeként gondolta el a költészetet, s ez indíthatta arra, hogy a politikai törvényke-
zés durva érdekhajhászásával szemben a költőket tegye meg valódi törvényhozók-
nak, továbbá hogy Rousseau nyomán a költő-törvényhozóra a feltaláló, a 
politikusra pedig a megvalósító szerepét ossza. Ha a törvényhozóról szóló fejtege-
tését a Társadalmi szerződésben Rousseau azzal a megállapítással zárta, hogy a val-
lás a nemzetek kialakulásakor a politika eszköze lehet (ahogy a törvényhozó ese-
tében voltaképpen épp ennek vagyunk tanúi), akkor most Shelley pontosan ezt 
visszhangozza, amikor a költő-törvényhozókat egyszersmind prófétai szerepkörbe 
is helyezi. A költők törvényhozói funkciójának hangoztatását legtöbbször a bonta-
kozó piaci versenyre adott, kétségbeesetten esztétizáló és moralizáló reakcióként 
értékelik, mint eszményítésbe fulladt görcsös kompenzálási kísérletet, s ebből kö-
vetkezően beszélnek Shelley kapcsán oly sokan és sokat - nem teljesen alaptalanul 
- idealizmusról, platonizmusról, szocialisztikus utópizmusról stb., egyszóval arról 
a magasztos törekvésről, amelyet maga Shelley Prométheusz, illetve Jézus alakjá-
ban látott körvonalazódni. Ezen olvasat egyik legmeggyőzőbb képviselőjeként 
Raymond Williams arra is kitér, hogy a költő-törvényhozók legfőbb igazságszol-
gáltatója (miként Rousseau-nál is) szerfölött elvont képződmény: „szószólójuk és 
megváltójuk, az Idő".3 0 Az utókor (az idő mint jövő idő) hivatott arra, hogy korri-
gálja a költők jelenlegi el-nem-ismertségét: „Elő költő nem érte még meg a mo-
dern időkben sem hírneve teljes kibontakozását, hiszen a testületnek, mely ítélke-
zik felette, méltó társakból kell állnia, kik, miként a költő, az örökkévalóság 
részesei; az Idő kell hog)' kijelölje nemzedékek választott bölcseiből ezen esküdt-
széket." (KV, 240.) A költők ennek az eljövendő ítéletnek az előhírnökei: „egy fel-
foghatatlan sugallat szócsövei, ama gigantikus árnyak tükrei, melyeket a jövő vet a 
jelenre". (KV, 267.) A jövő (futurity) „gigantikus árnyként" kísérti a jelent, s ebben 
az árnyékvetésben van valami baljóslatú, ami a jelenkor anyagának éltető átlelke-
sítése helyett min tha inkább annak legelemibb integritását fenyegetné. A jövő a 
jelenkorban lappangó, a je lenkor t f élforgató szellem, a jelen jövőbeli korszelleme, 
s a költő arra hivatott, hogy ezt a forradalmi szellemiséget, a „szférák eme zené-
jé t" hallhatóvá és érthetővé tegye a „halandó fülek számára". (KV, 242.) 

28 A költészet védelmének magyar fordítását az alábbi kiadásból idézem: Hagyomány és egyéniség (Az angol 
esszé klasszikusai). Szerk. Rt I I KAY Kálmán, UNGVÁRI Tamás. Európa, Budapest, 1967. 233-267. (További 
hivatkozások a szövegben: KV) A szöveg mérvadó angol változatát lásd in Ftercy Bysshe SHELLEYPoetry 
and Prose. Szerk. Donald H. REIMAN, Sharon В. POWERS. Norton. New York-London, 1977. 480-508. 

2!l Raymond Win JAMS: A romantikus művész. Ford. Pún Miklós. Helikon 2000/1-2. 74. 
:'<> I. m. 75. 
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Shelley a történelmi korok váltakozását organikus folyamatként írja le („a j övő 
benne rejlik a je lenben, miként a növény a magban" [KV, 234.]), a további vizs-
gálat pedig azt mutatja, hogy ez az organikus történelemszemlélet egy organikus 
nyelvszemlélet mintájára fogalmazódik meg. A költői tevékenység Shelley leírása 
szerint olyan kontemplativ, olvasási aktus, melynek során a költő a je lenkorra sze-
gezi tekintetét, hogy megpillantsa (és mások előtt is feltárja) a jövőt , amely a j e -
lenben egyfajta végső értelemként (korszellemként) ott lapul. „A költőket a ré-
gebbi korszakokban [...] törvényhozóknak vagy prófétáknak nevezték; a köl tő 
természeténél fogva egyesíti magában e két személyt. Hiszen nemcsak a j e l ennek 
figyelmes szemlélője, nem csupán azokat a törvényeket fedezi fel, melyekhez a 
jelennek igazodnia kell, de meglátja a jelenben a jövőt is: gondolatai a legújabb 
korok virágának és gyümölcsének csírái." (KV, 236.) Ha a jövő úgy viszonyul a j e -
lenhez, mint növény a maghoz, akkor a jövőt a je lenben megpil lantó költő értel-
mezői aktusa pontosan ezt az organikus kapcsolatot artikulálja. Mivel ped ig 
maga az értelmezés a költő esetében (ahogy Rousseau második Értekezésé ben is) 
nyilvános aktus, az annak során előállott olvasat - visszacsatolás által - „csírája" 
lehet a későbbi korok „virágának és gyümölcsének". Ezért nevezheti Shelley a 
verseket másutt a „megújulás magvainak". (KV, 249.) Az organikus metaforika tö-
kéletesen biztosítja a történelmi idő teleológiáját. Egy másik szövegrészből az is 
kiderül, hogy ezt az organikus nyelvszemléletet Shelley a metafora mimetikus 
fogalmára építi. A költőkről szólva azt írja: „Nyelvük alapvetően metaforikus, 
azaz megragadja a dolgok addig fel nem fogott kapcsolatát." (KV, 235. - a fordí-
tás módosításával) A költői látásmód organikusságába vetett hit itt a metaforikus 
megjelenítés iránti feltétlen bizalomban jelentkezik, mivel Shelley itt pontosan 
azt a folyamatot nevezi metaforaalkotásnak, amit a korábbi idézetekben a költő 
sajátos értelmezői tevékenységeként írt le. A költői olvasás ily módon organikus 
metaforaként strukturálódik. 

Ugyanezt a folyamatot Shelley több ponton is tudattalan mechanizmusként 
jellemzi. A költő tudattalanul egy utópikus valóság közvetítője, egy felsőbb auk-
tor szolgálatában álló szkriptor, aki tu la jdonképpen nem több, mint afféle teleg-
ráf: „az elme, mely a formáló kezet vezeti, sosem önmagát tart ja az eredetnek, 
nincs tudatában, hogy rajta keresztül teljesednek be az alkotás fokozatai". (KV, 
262.) Amint Shelley az F.lveszett Paradicsom keletkezéséről írja (magát Miltont idéz-
ve), az isteni vizitáció „diktálás" formáját ölti: „a Múzsa »diktálta« néki a »nem 
fontolgatott dalt«", (uo.) A költők ezért lehetnek „szavak, melyek azt fejezik ki, 
mit maguk nem értenek", ám ennek ellenére is mindig a j ó „követei", s „még ha 
megtagadják, ha visszautasítják is, szolgálni kényszerülnek a hatalmat, mely ön-
nön lelkük trónusán székel". (KV, 267.) A költői tevékenységet egy belsővé tett 
t ranszcendens autoritás vezérli, ezért allegorizálhatja Shelley a törvényhozó köl-
tőt - látszólag ellentmondva magának - egy önmagába feledkező, magányos csa-
logány alakjában: „Csalogány a költő, ki a sötétben ülve énekel, hogy édes dalá-
val magányát enyhítse; hallgatói ped ig láthatatlan dalnok dalától megbabonázott 
emberek, akik ellágyulnak és meghatódnak, de nem tudják, mitől vag)' miér t . " 
(KV, 240-241.) Fontos látnunk, hogy ez a kontemplativ befeléfordulás milyen 
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szorosan illeszkedik abba a közvetítői munkába, amelyet Shelley tudattalan, ön-
kívületi ál lapotként jel lemzett , s a korszellem általi vizitációnak vagy kísértésnek 
nevezett. Hiszen az, ami a költők legszemélyesebb szellemiségének mutatkozik, 
egyszersmind radikálisan külső valami: „ez a szellem n e m is annyira az övék, 
mint inkább a koré". (KV, 267.) Shelley ugyanakkor érzékeli az introverzióban rej-
lő veszélyeket is. Az esszé egy másik pont ján élesen szembeállítja a költészetet az 
egoizmussal: „A költészet és az Én elve, mely a pénzben öltött testet, istene és 
mammonja a világnak." (KV, 261. - a fordítás módosításával)31 Az egónak csakis 
az egyetemes egész parányi részeként lehet legitimitása, írja később Shelley, 
hiszen „igazi valójában" nem is más, mint „a világegyetem atomja". Az ego az 
egyetemes szellem (vagy ha úgy tetszik, a Törvény) introjektált tükörképe, s ilyen 
összefüggésben a költői szubjektivizmus jó l megfér a törvényhozói szereppel. 

Az eddigi vizsgálat, ha árnyalta is, lényegében nem változtatott azon az olva-
saton, amely szerint Shelley költészetfelfogása idealista esztétikát tükröz. Organi-
kus tör ténelem- és nyelvszemlélete, a tör ténelem és az értelmezés teleológiája, az 
egyetemes egész és az elemi rész tükrös szimmetriája vagy a korszellem felsőbb-
rendűsége a hétköznapi fizikalitás kaotikus sokféleségéhez képest egyaránt a köl-
tészet és a törvényhozás felsőbb, transzcendens eredetét erősítik. Az egész rend-
szer (miként Rousseau-nál) egy nyilvános olvasási aktuson nyugszik, hiszen a 
költői törvényhozás abban áll, hogy a költő a je lenben megpil lant ja a jövőt , kiol-
vassa a világból a történelem „természeti" törvényét, s ezáltal performative elő is 
segíti annak megvalósulását. Érdemes tehát megvizsgálni, miként is történik ez 
az olvasás. Az Oda a nyugati szélhez (1819) kézenfekvő példa lehetne, szemléleti 
közelsége és számos tematikus kapcsolódása folytán. A három évvel korábbi Mont 
fílanc (1816) azonban alkalmasabb kiindulópont, éppen azért, mert n e m mutat 
olyan fokú „szereptudatot" és forradalmi lendületet , mint a későbbi darab, így az 
olvasás és közvetítés mikéntje nyíltabban vetődhet fel. A vers érdekességét tovább 
növeli, hogy pontosan azok az alakzatok (az aposztrofé és a prozopopoeia) szer-
vezik, amelyek Rousseau-nál a törvényhozói beszéd alapelemei voltak, s a termé-
szet értelmezésének leglényegesebb mozzanatait jelentették. 

Shelley költeménye a hegy és a völgy, Mont Blanc és Chamouni el lentétében 
allegorizálja a világot mozgató nyers erő transzcendens forrásának és érzéki 
megnyilvánulásainak témáját . A vers egy pon t j án a beszélő az alábbi szavakkal 
fordul a hegyhez: 

:I1 Fentebb elemzett versében Kosztolányi éppen ellenkező hangsúllyal használja a pénz metaforáját, 
s a költészetet az Én elve alá rendeli: „Szavam, ha hull, tömör aranyból / érem. / Mindegyiken kép-
másom, mint királyé / s a peremén / a gőgös írás: / én." Amint azonban korábban már utaltam rá, a 
Iwmo aestheticus befeléfordulásának és a homo morális extroverziójának ellentétét maga Kosztolányi is 
látszólagosnak minősíti, amikor a költészet morális küldetésére utalva az irodalmat közvetett politizá-
lásként (egyfajta morális formalizmusként) írja le. Shelley pontosan úgy határolódik el Peacock utili-
tarizmusától (ne feledjük, A költészet védelme Thomas Love ftacock The Four Ages of Poetry című pamf-
letjével szembeni vitairat), ahogy Kosztolányi a „közvetlen cselekvés" elvétől. A tartós és mélyreható 
politikai hatást vagy társadalmi hasznosságot - a romantikus poétikai paradigmával összhangban -
mindketten a költészet közvetítésével látják biztosítottnak. 
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T h o u hast a voice, great Mounta in , to repea l 
Large codes of f r a u d a n d woe; not u n d e r s t o o d 
By all, but which the wise, a n d great, a n d g o o d 
In te rpre t , o r make felt, o r deeply feel.3-

Mont Blanc, 80 -83 . 

Míg az idézet utolsó sora másodlagos közvetítői szerepbe helyezi a hegy beszédét 
é r t ő e n figyelő „bölcs, nagy és j ó " e lmét , add ig az első sor arról árulkodik, hogy a 
hegy csupán megszólítása kíséretében tesz szert h a n g r a („Thon hast a voice..."). 
A hegy beszédének meghal lgatása , ér te lmezése és tolmácsolása egy előzetes 
megszólí tást feltételez, amellyel a hegy l eendő hal lgatója mintegy létre hívja és 
szóra bír ja „olvasmányát". Az aposztrofét ebben az összefüggésben az olvasás aka-
rásának alakzataként is fe l foghat juk. Ezt az akarást leplezi később a megér t é s és 
tolmácsolás relatíve passzív ak tusának hangsúlyozása. A vers egy későbbi részle-
te, amelyben a természet már n e m a megszólított pozíciójában szerepel, rávilágít, 
hogy ez az aposztrofé a szó e t imológiá jának megfe le lően (mint „elfordulás") né-
m a odafigyelés is lehet: 

Power dwells apa r t in its tranquill i ty 
Remote , serene, a n d inaccessible: 
And this, the naked c o u n t e n a n c e of ear th , 
On which I gaze, even these pr imaeval m o u n t a i n s 
Teach the adver t ing m i n d . 3 3 

Лiont Blanc, 9 6 - 1 0 0 . 

A táj „csupasz arca" a szemlélő számára olvashatóvá teszi az elérhetet len távol-
ban hono ló erőt. Ez a táj azonban csak a figyelmes e lme számára válik közvetítővé. 
Csakis az odafordulás gesztusa teszi arccá, figurádévá, é r te lmet és tanulságot hor-
dozó alakzattá a földet . N e m létezik ér te lmes figuráció (olvasható szöveg) az olva-
sás akarása előtt, vagyis az előtt, hogy a lehető legkonkrétabb é r te lemben figyelmet 

fordítanánk az olvasandóra. Pontosan az a performat ív gesztus felelős az olvasható-
ságért , amelyet Shelley kurzívval szed, s amelyre az idézet utolsó sorában az „oda-
fordu ló e lme [adverting mind]" szintagmával utal vissza. A szöveg tehát előbb meg-
teszi, ma jd meg is nevezi azt a gesztust (az odafordulás gesztusát), amelyet az 
implicit megszólított (az olvasó vagy hallgató) nézőpont jából a retorikai hagyo-
mányban aposztrófénak (vagy averziónak), azaz „elfordulásnak" neveznek. 

.12 Nyersfordításban: „Oly hangod van, nagy Hegy, mely / a csalás és gyötrelem óriási egyezményeit 
is semmissé teheti; melyet / nem mindenki ért, de amelyet a bölcsek, nagyok és jók / tolmácsolnak 
[interpret], vag)' éreztetnek, vagy mélyen átéreznek." SHELLEY; i. m. 89-93. A vers magyar fordítását 
lásd in Shelley versei. Szerk. KARDOS László, KÉRY László. Magyar Helikon, Budapest, 1963. 527-531. 
и Nyersfordításban: „Az erő külön lakik saját nyugalmában / távol, békében, és elérhetetlenül: / Ez 

pedig, a föld csupasz arca, melyre tekintek, még ezek az ősi hegyek is / tanítják a figyelmes [adverting: 
»odaforduló«] elmét." 
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Az elme apotropaikus mozgását követő figurációs, prozopopoetikus aktust (az 
ér telmes alakzat, a „csupasz arc" megalkotását) a vers vége a képzelet működésé-
vel hozza összefüggésbe: 

. . . T h e secret s t r eng th of th ings 
Which governs t h o u g h t , and to the inf ini te d o m e 
Of heaven is as a law, inhabits thee! 
And what were thou , a n d ear th , a n d stars, a n d sea, 
If to the h u m a n m i n d ' s imaginings 
Silence a n d sol i tude were vacancy?3 4 

Mont Blanc, 139-144 . 

A figyelmes elme számára a megszólított Mont Blanc a gondolatokat „kormány-
zó" hatóerőt, s a végtelen világegyetem „törvényét" rejti magában. Az elme és a 
természet működésének leírásában érvényesülő politikai terminológia eltéveszt-
hetet len. A záró kérdés - amennyiben retorikai kérdésként olvassuk - a szóban 
forgó „kormányerő" és „törvény" fantazmatikus lé tmódját villantva fel, rávilágít 
a vers korábbi prozopopoeiájának, a természet „csupasz arccá", értelmes alakzat-
tá formálásának hallucinatív aspektusára, s tu la jdonképpen felfüggeszti a termé-
szet olvashatóságát.33 Ez a felfüggesztés itt is az olvasói szubrepció (a „mintha") 
velejárója, ahogyan ezt Longinosz, Rousseau és Kant esetében láttuk. 

Visszatérve A költészet védelme című esszéhez, a szél és az eolhárfa gyakran 
visszatérő metaforikáján túl talán az a kép árul el a legtöbbet a természet értel-
mezésének (mint a költő-törvényhozó alapműveletének) mikéntjéről , amely 
Shelley leírásának középpont jában áll: a „csalogány" allegóriája. Megeshet, hogy 
- akár az ellopott levél Poe novellájában - a költő-csalogány képe is annyira ki-
rakatban van, hogy éppen ezért marad gyakran észrevétlen, vagy legalábbis olva-
satiam Pedig ez az ártat lannak látszó allegorikus énekesmadár nem feltétlenül az 
önfeledt magány idilljét idézi. Emblematikus spektruma az angol romantikusok 
szövegeiben komolyabb téteket hordoz. Shelley allegóriájának olvastán az ember 
óhatat lanul Keats két évvel korábbi ódájára (Ode to a Nightingale, 1819) vag)' 
Coler idge egyik ún. „beszélgető versére" gondol (The Nightingale, 1798), mely 
m é g a Lírai balladák ban jelent meg. Az angol romantikus pacsirták, kakukkok, 
baglyok és egyéb hangicsáló szárnyasok tömegétől - Shelley nem sokkal A költé-
szet védelme előtt írt ódájának kivételével (To a Sky-Lark, 1820) - most az egysze-
rűség kedvéért eltekintek. 

:u Nyersfordításban: „A dolgok titkos ereje, / mely a gondolkodást vezérli [illetve »kormányozza« po-
litikai értelemben: governs], s a menny végtelen boltozata számára / egyfajta törvény, lakozik teben-
ned! S ugyan mi volnál te magad is, s a föld, s a csillagok, s a tenger, / ha az emberi elme képzelgé-
sei számára a csend és a magány puszta űr volna csupán?" 

Hasonló megkérdójeleződésre fut ki az Oda a nyugati szélhez is, azzal a különbséggel, hog)' a bi-
zonytalan olvashatóságnak ott már konkrétan történeti vonatkozása van: a forradalmi változás múl-
hat rajta. 
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Keats ódájának beszélője a vers folyamán egyre fokozódó elragadtatással hall-
gatja és magasztalja az éjszakai lombok közt rejtező csalogány énekét, és köl-
tőként már-már maga is csalogánnyá lényegül, hogy „a Költészet láthatatlan 
szárnyán [on the viewless wings of Яшу]" egyesüljön csodálatának tárgyával. Az 
eszményítés a vers utolsó előtti versszakában éri el tetőfokát: „Te nem halálra szü-
lettél, halhatatlan madár! [Thou wast not horn for death, immortal bird!]" Az utolsó 
versszak azonban kíméletlenül visszarántja a földre ezt a fantazmatikus elrugasz-
kodottságot: „Ég áldjon! A fantázia nem képes oly jól csalni. / ahogy hírlik róla, 
csalfa m a n ó [Adieu! the fancy cannot cheat so well / As she is famed to do, deceiving elf]." 
A madá rhang eltűntével a beszélő teljes zavarodottságban kérdezi magától: „Lá-
tomás volt ez, vagy éber álom? / Tovatűnt a zene: - Ébren vagyok vagy alszom? 
[Was it a vision, or a waking dream? / Fled is that music: - Do I wake or sleep?]" Ha-
sonló m o m e n t u m ez, mint Shelley Mont ß/imc-jának befejezése, azzal a különb-
séggel, hogy a Keats-verset záró kérdés valódi eldönthetetlenséget implikál. Nem 
övezi olyan bizonyosság, amely retorikai kérdésként olvastatná. 

Coleridge költeménye mértéktartóbb és kiegyensúlyozottabb h a n g n e m b e n 
szól, s a vers elejét olvasva azt gondolhatnánk, hog)' ez a hangnem annak a szkep-
tikus nézőpontnak lehet a velejárója, amely Keats verse végén artikulálódott. 
Avers beszélője, mihelyt meghallja, nyomban metapoétikai szinten értelmezi a 
csalogány énekét: 

And hark , t he n ight ingale beg ins its song -
Most musical , most me lancho ly ' bird! 

A melancholy bird? O h idle t hough t ! 
In na tu re the re is n o t h i n g melancholy. 

But s o m e n igh t -wander ing m a n whose hea r t was pierced 
With the r e m e m b r a n c e of a gr ievous wrong 
O r slow d i s t e m p e r o r neg lec ted love 
(And so, p o o r wretch, filled all th ings with h imsel f 
And m a d e all gent le sounds tell back the tale 
Of his own sorrows) - he, a n d such as he, 
First n a m e d these notes a me lancho ly strain, 
And many a poe t echoes t he concei t - 3B 

The Nightingale, 12 -23 . 

36 Nyersfordításban: „Hallgassátok csak, a csalogány kezdi énekét - / 'Legzengzetesebb, legmelan-
kolikusabb' madár! / Melankolikus madár? О hiú gondolat! / A természetben semmi sem melankoli-
kus. / Csak valamilyen éji vándor, kinek szívébe / keserű élmény emléke nyilallt, / vag)' méla kedvet-
lenség, vagy figyelemre sem méltatott szerelem / (s ezért szegény nyomorult mindent saját magával 
töltött meg / s minden lágy hanggal saját gyötrelmeinek történetét / mondatta vissza) - 6, s a hozzá 
hasonlók / nevezték először e hangokat melankolikus dalnak, / s költők bosszú sora visszhangozza e 
gondolatot - ". 
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A madárénekből kihallott melankóliának e sorok szerint vajmi kevés köze van a 
csalogányhoz, anná l több viszont a hallgató borongós hangula tához , sőt 
Coleridge verse már kifejezetten költői hagyományról, a csalogány emblematizá-
lódásáról beszél, amikor az idézet utolsó sorában az egymást visszhangzó költők 
sorára utal. A szöveg szinte lesajnálóan szól annak a „szegény nyomorul tnak" 3 7 a 
nárcizmusáról, aki önmagát vetíti a környező természetbe és minden hangban sa-
j á t szomorú történetét hallja vissza. Am alig néhány sorral később a versből kide-
rül, hogy a beszélő nem annyira a kivetítést, mint inkább a melankóliát kifogá-
solja, minthogy meggyőződése szerint a természet valójában örömteli hangulatot 
sugároz: 

. . .we may no t thus p r o f a n e 
Nature 's sweet voices always full of love 
And joyance!3 8 

The Nightingale, 41 -43 . 

Ami tehát első pillantásra kritikai meglátásnak tűnik, azonnal idealista szólam-
nak bizonyul, mihelyt a metapoétikai kommentár a természet szentségének pro-
fanizálását ellenző panteista bírálattá változik. 

Nagyjából így áll hát a csalogány mérlege, már ami az angol romantikus köl-
tészetet illeti. A költő csodálatának tárgyából a csalogány mindunta lan a költő 
alteregójává válik, pontosan úgy, ahogy azt Shelley Homérosz korának „olvasói-
ról" mondja, akik a homéroszi hősökben saját jellemeszményeiket bálványozták, 
„mígnem csodálatuk utánzássá változott, s végül azonosnak érezték magukat 
csodálatuk tárgyával". (KV, 241.) Ez a rész közvetlenül követi a csalogány-költő 
allegóriát, s vol taképpen azt hivatott példázni, hogy a költő „megbabonázott" 
hallgatóinak csodálata miként megy át tökéletes azonosulásba. Emlékeztetőül: 
„Csalogány a költő, ki a sötétben ülve énekel, hogy édes dalával magányát eny-
hítse; hallgatói pedig láthatatlan dalnok dalától megbabonázott emberek, akik 
ellágyulnak és meghatódnak, de nem tudják, mitől vagy miért ." De hát ki, ha 
nem maga a költő csodálja annyira a csalogányt, hogy mindenképpen a helyébe 
akar lépni? S csodálatának legfőbb bizonyítéka, hogy valójában már a helyébe is 
lépett. Az elragadtatottság pillanatában Keats „láthatatlan szárnyakon" repíti a 

37 A „szegény nyomorult" itt persze nem más, mint John Milton, akinek II fíenseroso című költemé-
nye (mely Coleridge verséhez az alapot szolgáltatta, s amelyet Coleridge a 13. sorban bírálóan idéz 
is, hog)- azután eg)' lábjegyzetben körülményes magyarázkodással mentse a tekintélyrombolásnak Ita-
tó gesztust), valamint О Nightingale kezdetű híres szonettje a csalogány szerepeltetésének két kiemelt 
állomása az. angol költészetben. Milton természetesen maga is erőteljes hagyományra épít, amikor az 
ovidiusi Átváltozások Philoméla-alakja (vö. „fülemüle") nyomán a csalogányt a melankolikus költészet-
hez. társítja. Kevésbé erősen, elejeien van Miltonnál az. a népi hiedelem is, amely szerint a csalogány 
- az. éjszaka énekesmadaraként - a szerelem dalnoka, s amelyik értelemben Shakespeare-nél a csalo-
gány a hajnali pacsirtával ellentéteződik (Rómeó és Júlia, III. v.). 
:ts Nyersfordításban: „nem alacsonyíthatjuk le így / a természet mindenkor szeretettel és örömmel 

teli / kedves hangjait!" 
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költészetet a csalogányhoz, hogy egyesüljenek, ugyanakkor az egyesülésre törek-
vés („láthatatlan szárnyakon" repülni) már feltételezi magát az egyesülést. Shel-
ley allegóriája eleve ebből a fantazmatikus azonosulásból indul ki, így amikor a 
hallgatóságnak a „láthatatlan dalnokkal" való tudattalan egyesüléséről ír, éppen 
az szorul háttérbe, hogy ehhez az egyesüléshez egy korábbi azonosulás, a költő 
csalogánnyá lényegülése a mintakép. Kiváló megfogalmazását adja ennek a lán-
colatos szubrepciónak Shelley pacsirtához írt ódájának utolsó sora: „A világnak 
úgy kell majd fülelnie akkor, ahogy most én fülelek [The world should listen then -
as I am listening now]."39 

Ezen a ponton ismét Kanthoz kell fordulnunk, méghozzá ahhoz a fejtegetés-
hez (Az ítélőerő kritikájának 42. paragrafusához), amelyre már korábban is figyel-
met fordítottunk, s amely a természet „nyelvének" értelmezésével foglalkozik. 
A madarak énekéről és a költők elragadtatásáról ugyanis Kantnak is van némi 
mondandója , s hogy, hog)7 nem, ő is é p p a csalogányról beszél: „A madarak éne-
ke vidámságot és a létezéssel való elégedettséget hirdet. Legalábbis így értelmez-
zük mi a természetet, akár ez az ő szándéka, akár nem. Am a szépség iránt csak 
akkor tudunk ilyen érdeket tanúsítani, ha természeti szépség; s az érdek teljesen 
megszűnik, amint észrevesszük, hogy tévedtünk, és csupán művészettel állunk 
szemben. Mi több, ilyenkor az adott tárgyban az ízlés már nem is talál semmi szé-
pet, s a pillantás semmi vonzót. Hiszen van-e valami, amit a költők j o b b a n ma-
gasztalnak, mint amikor eg}' csendes nyári estén a hold nyájas fényénél a csalo-
gány rákezd elbűvölően szép énekére egy magányos bokorban?" (IK, 228.) 
A természet értelmezésének önkényességét hangsúlyozva Kant arra hívja fel a fi-
gyelmet, mennyire elkerülhetetlen, hogy a természetnek tulajdonítsuk azt, ami 
csupán a mi kivetítésünk. Csak a természet képes elbűvölni bennünket, s mihelyt 
kiderül, hogy „csupán művészettel állunk szemben", a tárgy szépsége elszáll és a 
varázs megszűnik. A természetáhítat szemléltetéseként Kant magukat a költőket 
említi, akik mintaszerűen magasztalják csodálatuk tárgyát, a csalogányt. Majd-
nem harminc évvel Kant írása után Keats, mint láttuk, ékes példáját ad ja ennek 
az áhí tatnak a csalogányhoz címzett ódájában. Ahogy azonban Keatsnél m á r utal-
tunk rá, s ahogy ezt Shelley allegóriája egészen egyértelművé is teszi, a költőben 
mindig megvan a késztetés, hogy csodálata tárgyának helyébe lépjen. A költő leg-
főbb vágya, hogy - művészetét természetté alakítva - éppoly ellenállhatatlanul 
hasson hallgatóira, amilyen ellenállhatatlanul a csalogány hat őrá. A költői 
„csúsztatás" eme mozzanata Kant beszámolójából sem maradha t el: „Előfordult 
azonban, hogy egy vidám fogadós a falusi levegő élvezésére betérő vendégeket 

:!!> Ez a szubrepciós áthelyeződés kap hangsúlyt abban a levélben is, amelyben Shelley a Mont 
Blancnál tett látogatásáról számol be, s amelynek egyik pontján a fenséges látvány részleteiről azt ír-
ja: „mindez annyira a sajátunk volt, mintha mi magunk is teremtői lettünk volna mások elméjében 
ama benyomásoknak, amelyek most a mi elménket érték. A természet volt a költő; lélegzetelállító 
összhangja lelkünket jobban megragadta, mint a legistenibb harmónia". (The Prose Works of Percy 
Bysshe Shelley. Szerk. E. B. MURRAV. Clarendon Press, Oxford, 1993. 1. 223. - saját kiemelés.) A költé-
szet olvasása e leírás szerint egy olvasás olvasásaként határozódik nteg: ha a költő a természetet köl-
tészetként olvassa, közönségének az б költészetét kell természetként olvasnia. 
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- ezek legnagyobb megelégedésére - úgy szedte rá, hogy a bokorban egy ravasz 
fickót bújtatott el, aki egy náddal vagy síppal a szájában teljesen természethűen 
tudta utánozni a csalogány trilláját. De ilyen esetben, mihelyt kiderül a csalás 
[Betrug], senki sem haj landó sokáig hallgatni az előbb még oly vonzónak tartott 
éneket; és ugyanez a helyzet minden más énekesmadárral is." (IK, 228.) Könnyen 
lehet, hogy a költő nem más, mint vidám fogadós és ravasz fickó egy személyben, 
aki „természetes" dalokkal veszi ki részét a gazdasági versenyből. Cicero és 
Longinosz szónokához vagy Rousseau törvényhozójához hasonlóan a költőnek is 
természetként kell feltüntetnie művészetét ahhoz, hogy hallgatóit elvarázsolva az 
erőszak legkisebb gyanúja nélkül ér je el céljait.40 A költészet, íija Shelley, „isteni 
módon és észrevétlenül [unapprehended] hat, innen s túlnan minden tudatossá-
gon". (KV, 240. - a fordítás módosításával) Mivel a költészet hatása itt éppen a tu-
datos reflexió teljes felfüggesztésében mutatkozik meg, szükségszerű, hogy éppen 
a költők maradjanak minden elismerés nélkül, s hogy törvényhozói munkájuk hiú 
ábránd maradjon azok számára, akik e törvényhozás hatálya alá tartoznak. 

Ám nem pusztán a közönség esik áldozatul a káprázatnak, h a n e m mindenek-
előtt maga a költő, aki a csalogány énekében egy csodálnivaló és u tánzandó nyel-
vet hallott. „Csalása" éppen azért elkerülhetetlen és szándékolatlan (azaz szigo-
rúan véve nem is csalás), mert egy tudattalan öncsalás szükségszerű velejárója. 
Míg a költő tévedése abban áll, hogy a természetben művészetet lát, közönsége 
abban téved, hogy művészetét természetnek tekinti. Longinosz kijelentése, hogy 
„a művészet akkor tökéletes, mikor természetesnek látszik, a természet viszont 
akkor szerencsés, ha rejtve művészetet tartalmaz" (F, 71.), a számottevő hasonló-
ság ellenére különbözik az iménti konklúziótól. Míg Longinosznál a művészet 
természetessége művi, a természet művisége ped ig természetes, addig itt a ter-
mészet művisége és a művészet természetessége egyaránt művi, amennyiben 
csaláson alapul, ugyanakkor természetes, amennyiben ez a „csalás" óhatatlanul 
bekövetkezik. Kant felől olvasva Shelley allegóriáját, ezt a kettős szubrepciót 

40 A költészet ilyetén cicerói aspektusa különösen azért érdekes, mert Kant később (az 53. paragra-
fusban) éppen Ciceróra utalva különíti el az ékesszólást a költészettől. Kant retorika-fogalmának ki-
váló elemzését adja Tobia Bezzola, ám Kant retorikájával adós marad. A cicerói hagyományhoz fűző-
dő kapcsolat tárgyalásakor csak a nyíltan a költészet és a retorika különbségét tematizáló részekre 
koncentrál, s így elkerüli figyelmét a szöveg azon aspektusa, amely - mint a 42. paragrafus imént 
elemzett anekdotájában - megbontaná A felkínált szétválasztást. Lásd Tobia BKZZOI.A: Die Rhetorik hei 
Kant, Fichte und Hegel. Ein Beitrag zur Philosophiegeschichte der Rhetorik. Max Niemeyer Verlag, 
T ü b i n g e n , 1 9 9 3 . 3 2 - 3 7 . 

Ami Cicero és Shelley viszonyát illeti, úgy tűnik, Shelley - belátva, hogy a retorika félelmetes fegy-
ver is lehet - magáévá teszi Cicero kikötését, miszerint a tökéletes szónoknak vir bonusnak kell lennie. 
A költő morális tisztaságának hangsúlyozásához azonban kénytelen elfojtani saját kételyeit. Amint egyik 
elemzője rámutatott, a kereszténységről írt esszéjének azon a pontján, ahol Jézus rendkívüli szónoki ké-
pességeit épp Cicero ékesszólásával állítja párhuzamba, a szöveg korai változatában még „csábításról" 
beszél, s csak később cseréli a szót értéksemleges kifejezésre. Elemezésében Stephen С. Behrendt egye-
nesen Shelley „marketing stratégiáiról" ír. Lásd Stephen С. BEHRENDT: „Shelley and the Ciceronian 
Orator." In Rhetorical Traditions and British Romantic Literature. Szerk. Don 11. BIALOSTOSKY, I-awrence D. 
NEEDHAM. Indiana University Press, Bloomington, Ind., 1995. 178-179. Mindezt vö. Paul de MAN aláb-
bi utalásával: „a Hegyi beszéd talán eg}1 mesteri politikus machiavelliánus leleménye", (i. m. 370.) 
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nevezhetjük költészetnek. Ha ped ig Rousseau-t - Shelley útmutatása szerint41 -
költőként olvassuk, a törvényhozó (miként a róla szóló fejtegetés) szintúgy a ket-
tős (ön)csalás gyanújába kerül. 

Shelley híres kijelentése, miszerint „A költők a világ el nem ismert törvényho-
zói", egyetlen tömör mondatba sűrítve fogalmazza meg azt, amit az imént Rous-
seau, Kant és maga Shelley segítségével hosszú oldalakon keresztül próbál tunk 
kifejteni: egvfelől, hog)' a költészet (mint kettős szubrepció) elhagyhatatlan moz-
zanata a törvényhozásnak, másfelől pedig, hogy ez a mozzanat óhatat lanul ellep-
leződik azok előtt (beleértve magukat a költőket is), akik hatása alá kerülnek. 

Petőfi 

A költő törvényhozói funkciójának a magyar romantikus i rodalomban al ighanem 
Petőfi Sándor tulajdonította a legnagyobb jelentőséget . Csalogányok és pacsirták 
(1846) című verse pontosan azt a két poétikai alternatívát allegorizálja, amelyet 
A XIX. század költői kapcsán már említettünk, s amelyet a posztromantikus iroda-
lomtörténetek - elfogadva a tálcán kínált sémát - a politikai szerepvállalás és 
az individualista esztétizmus (inkább vélt, mint valós) ellentéteként emlegetnek. 
Erre példa Petőfi és Kosztolányi költészetének egyszerű szembeállítása (Somlyó 
könyvében), de ugyanez az elgondolás érvényesül akkor is, amikor magában a 
Petőfi-életműben a nyilvános és a bensőséges tematika, prófécia és vallomás 
(avagy „polgár" és „ember", „menny" és „föld", „szabadság" és „szerelem" stb.) 
összeegyeztethetetlenségére esik a hangsúly.42 Korábban utal tam arra, hogy 
Kosztolányi esztétizmusában miként van jelen a politikai ígéret, s hogy az eszté-
tikai és a morális ember éles szembeállítása minden korábbinál autentikusabb 

41 „Bár Rousseau-t [...] a filozófusok közé sorolják, tulajdonképpen költő volt" - olvashatód költészet 
védelme egyetlen jegyzetében. (KV, 259.) 
42 Lásd például Margócsy István gazdag anyagot felvonultató és rendkívül árnyalt monográfiájának 
„Ftetófi szerepdilemmái" című fejezetét (MARUÓCSY István: Petőfi Sándor. Korona, Budapest. 1999. 
75-134.), ahol a szerző három, egymással nehezen összeegyeztethetőnek ítélt költői „szerepel" külön-
böztet meg: a vallomásos individualizmust, a természeti (népi) vonalat, valamint a profetikus forra-
dalmiságot. Margócsy elemzésének óriási érdeme, hogy meri vállalni Petőfi-olvasatának ellentmon-
dásait és nem kényszeríti össze, amit összeférhetetlennek lát. Ugyanakkor néhány szórványos utalást 
leszámítva érintetlenül hagyja azokat a paramétereket („szerepeket", tropológiai hálózatokat), ame-
lyeket az. általa bírált korábbi olvasatok hagyományoztak ránk. Tehát alapjában véve ugyanazt tartja 
összeférhetetlennek, amit a korábbi értelmezők összebékítettek. Bedig lehetséges, hogy ezek a „sze-
repdilemmák" csak akkor dilemmák, ha továbbra is absztraktan, rögzült, antitetikus különválasztott-
ságukban fogjuk fel a szóban forgó tematikákat; ha viszont nyomon követjük tropológiai összefonó-
dásaikat (akár még intertextuálisan is, szövegek és szerzők között), s ennek alapján gondoljuk el őket, 
nyilvánvalóvá válhat, hog)' a romantikus „közköltészet" (mint nyilvános olvasási aktus) paradig-
matikusan „individualista" és „természeti" alapokon nyugszik, s e látszólag ellentétes irányultságok 
egyetlen bonyolult ökonómiát alkotnak, amelybe az elleplezés mozzanata éppúgy belefér, mint a ta-
gadásé vagy ellentétezésé. A „valódi" eldönthetetlenség szerintem máshol jelentkezik, nem a „szere-
pek" között, melyeket immár bajosan lehet elkülöníteni egymástól, hanem magában az olvasási folya-
matban, a „természetet" olvasó költő és az ennek mintájára a költőt olvasó publikum hallucinatív 
aktusában, vagyis abban a láncolatos öncsalásban, amit fentebb kettős szubrepciónak neveztem. 
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összekötésüket célozza. Most lássuk, Petőfi költészeti „aktivizmusa" mennyiben 
implikálja azt a szubjektív formalizmust (beszéd és beszélő önreflexív magábafor-
dulását), amelyet általában a profetikus költészet ellentéteként tartanak számon. 

A Csalogányok és pacsirták al legóriájában a múlton búsongó csalogánnyal szem-
ben a hajnal hírnökeként megjelenő pacsirta villantja fel a beszélő előtt az embe-
riség j o b b jövőjének optimista vízióját: 

A csalogány az alkony m a d a r a , 
Már vége felé j á r az éjszaka, 
A ha jna l közeleg; 
Most a világnak 
N e m csalogányok, 
H a n e m pacsir ták kellenek. 

Csalogányok és pacsirták, 5 6 - 6 1 . 

A beszélő „az alkony madarával" szemben határozottan a forradalmi megújhodást 
ígérő pacsirta énekével azonosul. Túl azon, hogy Petőfi nem ragaszkodik minden-
áron ebhez a szembeállításhoz, a két madár ellentétezése azért is érdekes, mert 
Shelleynél például a költő-csalogány allegóriáját éppen a pacsirtához címzett óda 
készíti elő, s a két madár elkülönböztetésének, s pláne hierarchizálásának őnála 
a legkisebb nyomát sem találni. Petőfi ellenben polarizálja őket, talán Vörösmarty 
hatására, akinek Madárhangok (1845) című költeménye a pacsirta derűlátásától és 
utópikus jövőképétől é p p e n a csalogány melankolikus magánya és visszhangtalan-
sága felé halad. Petőfi verse latensen Vörösmarty szövegével polemizál, amikor a 
költészet kívánatos funkcióváltásának érzékeltetése céljából a pacsirta javára for-
dítja meg a költőelőd által felkínált oppozíciót. A pacsirta pozitív értékhangsúlya 
Petőfinél a későbbiekben is megmarad (lásd például a Mit daloltok még ti, jámbor 
költők? és a Ptxcsírtaszót hallok megint című verseket), bár ekkor már nem antitetiku-
san jelenik meg, s így a két madár alkalmanként egy mással behelyettesítbetővé is 
válik (ez történik például Az apostol 9. részében, ahol - megelőlegezve a 18. rész-
ben „a szabadság hí rmondójaként" megjelenő énekesmadarat - a szabadság jel-
képeiként szerepelnek). 

Ha a Csalogányok és pacsirtákat A XIX. század költői mellé olvassuk, a pacsirta 
a politikai ígéret madarává válik, s az „ígéretnek földe" jövőbeni megtalálását, a 
menny földi eljövetelét harsogja. Fontos azonban, hogy az ígéret csakis annyiban 
hiteles, amennyiben nem a költő-pacsirta saját ígérete, hanem Istené. Ahogy 
Petőfi a földi mennyet elrendelő isteni szándékról írja: „Ez lesz az ítélet, / Melyet 
igért isten, próféták ajkai által" (Az ítélet, 1847). E sorok szerint Isten az, aki ígér, 
s az ember csak annyiban ígérhet hitelesen, amennyiben az isteni ígéret szócsöve, 
vagyis amennyiben prófétává vagy apostollá válik. Ellenkező esetben csak hitege-
tésről, a „hamis próféták" csalárd szemfényvesztéséről lehet szó. A költő tehát 
apostol kell hogy legyen, „az istenség szent levele" (A magyar politikusokhoz, 1847), 
akiben az isteni igazság méltó közvetítőre, lenyűgöző szónokra talál. Petőfi szá-
mos szövegben ad hangot igazság és ékesszólás harmonikus egységének. Erre le-
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het példa az apostolok morális küldetésének a színészi mesterséggel való össze-
kapcsolása az 1844-es Színészdalban vagy a hegyaljai boroknak ékesszóló aposto-
lokként való említése az 1847-es Úti levelek 11. darabjában. Az eudémonikus re-
torika azonban veszélyt is je lenthet az isteni kinyilatkoztatásra nézve, s az ígéret 
könnyen zsarnoki ígérgetésbe fordulhat. Míg a népet jegyzőként szolgáló Szil-
veszter Az apostol 12. fejezetében beváltja ígéreteit, egy fejezettel később immár 
épp igazság és retorika nyílt összeütközésének lehetünk tanúi, a történet ezen 
epizódja ugyanis azt viszi színre, miképpen marad alul az isteni igazság egyete-
mes hatalma az ördögi retorika csáberejével szemben. Ez a veszély valójában ott 
lappang a Színészdal már-már machiavelliánus fölényességében is („Miénk a ha-
talom / Az emberszív felett"), csakúgy, mint abban a lelkesült, mondha tn i „megit-
tasodott" hangban, amellyel Petőfi a hegyaljai borvidék jellemzését követő 12. úti 
levelében saját alteregójának, Kazinczy Gábornak szónoki képességeit ecseteli: 
„Valódi csodagyermeke a természetnek a szónoklatban; új Memnon-szobor, mely-
ből egy örökké tartó hajnal szakadatlanúl a legfönségesebb hangokat csalja. Ben-
ne elérte a rögtönző szónoklat a non plus ultrát. Olyanok, mint ő, talán lehetnek, 
de nála különbek nem." 4 3 Kazinczy szónoki tehetsége bizonyosan fontos szerepet 
játszott az ún. „mozgalom-literatúra" hazai térnyerésében. Az aktivista irányvo-
nalat kiteljesítő Petőfi nemhiába tekintette őt legközvetlenebb példaképének, s a 
márciusi ifjak csoportosulása sem véletlenül a Kazinczy vezette radikális szerző-
tábor, az „Ifjú Magyarország" holdudvarában jö t t létre. 

Kazinczy Gábor az „apostolság" kifejezés megalkotójaként elvont fogalommá, 
s önálló poétikává emelte az addig csak szórványos megvalósulásokban létező 
költői küldetéstudatot . Nem csoda hát, ha irányzatossága az ekkortájt színre lépő 
Petőfi csodálatát is kivívta magának. 4 4 S ahogy Kölcseynek Kazinczy Ferenc apos-
toli elhivatottságát méltató emlékbeszéde Eötvös József Kölcsey feletti emlékbe-
szédében talált folytatásra, úgy a Kazinczy Gáborban mintaszerű „apostolt" látó 
Petőfit is pontosan úgy bálványozzák majd, ahogy ő bámulta saját bálványát. Ez 
a láncolatos áthelyeződés, ahogy az apostol méltatója méltatott apostollá lesz 
- ahogy elbeszélőből elbeszélt, megigézettből megigéző, ra jongó olvasóból 
agyonolvasott szerző válik a longinoszi fenséges 17-18. századi diskurzusából 
fölöttébb ismerős lehet. Boileau híres kijelentése, miszerint „a fenségesről beszél-
vén [Longinosz] maga is módfelet t fenséges",45 számos későbbi kritikusnál kö-
szön vissza különféle megfogalmazásokban (Pope és Gibbon írásaiban például), 

4:1 „Úti levelek Kerényi Frigyeshez." (12. levél, 1847. július 11.) In PETŐFI Sándor: Összes művei V. Aka-
démiai, Bp., 1956. 65. 

44 Kazinczy és Petőfi forradalmi művészethivatásáról, az „apostolság" és a „petőfiség" kapcsolatáról 
lásd FENYŐ István: Valóságábrázolás és eszményítés. 465. Kazinczy eszméinek közvetlen forrásairól lásd 
i. m. 200-202. 

4"' Boileau fordítói előszavát idézi Pierre HARTMANN: DU sublime: áe Boileau Ä Schiller. Presses 
Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1997. 29. Ezt az áthelyeződéses mozgást nevezi „fenséges 
fordulatnak" Neil HERTZ esszéje: „A Reading of Longinus." In The Ená of the Line: Essays on 
Psychoanalysis and the Sublime. Columbia University Press, New York, 1985. 1-20. 
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de tetten érhe tő megannyi más, nem feltétlenül kritikai szövegben is, melyek java 
része immár régen nem Longinoszról szól, s a fenségest is csak lapos frázisként 
használja, ha említi egyáltalán. Petőfi Kazinczyt fenséges szónoknak tituláló sorai 
ékes példáját adják ennek, minthogy saját hívei rövidesen őt magát is hasonló ra-
jongással méltatják majd. Számára feltehetőleg Kazinczy testesítette m e g azt az 
eszményt, mely szerint a költő „az ember tökéletesedésének jövőszimbóluma".4 6 

Ebből pedig az következik, hogy a hozzá írott episztolát (amely alig néhány hó-
nappal később valószínűleg ugyanazon élmény hatása alatt íródott, mint az úti le-
vél) akár ódaként is olvashatjuk, melynek tárgya és megszólítottja éppoly eszmé-
nyített és allegorikus alak, mint Shelley ódá jának pacsirtája. A Kazinczy Gáborhoz 
ilyen ér te lemben a 7o a Sky-Lark pár jának tekinthető, s az már csak további ada-
lék - úgyszólván hab a tortán - , hogy Petőfi pontosan azokat a konnotációkat ren-
deli Kazinczy személyéhez, amelyeket másutt maga is a pacsirtaként allegorizált 
költő jellemzésére használ. (Mindössze annyit kell hangsúlyozni, hogy Petőfi nem 
ugyanazokkal a vonásokkal ruházza fel a költő-pacsirtát, mint Shelley.) 

A vers az igazság mint forradalmi fegyver mellé Kazinczy ékesszólását állítja, 
mely így mintegy a fegyverforgatás művészeteként je lenhet meg: 

...az igazság a mi fegyverünk . 
S n e m volna messze m á r a diadal , 
Ha m i n d e n harcos o lyan volna, mint , te, 
Szavával olyan f é l -mindenha tó ! 
Föl, föl bará tom, h a n g o z t a s d szavad, 
Áraszd ki lelked e l ángözöné t , 
Hogy föl lobbantsd a rokon szíveket, 
S hogy szétégesd az e l l enség hadát! 

Kazinczy Gáborhoz, 24 -31 . 

A dicséretek és felszólítások közvetett önmagasztalásként és önbuzdításként értel-
mezhetők, ha nem feledjük, hogy a vers kezdetén Petőfi lelki rokonának nevezi 
Kazinczyt, akiben vol taképpen nem is lát mást, mint ö n n ö n mását. Ezért folyta-
tódhat a beszéd a továbbiakban a „mi" közös nézőpontjából, melyről az utolsó 
sorban megtudjuk, hogy a hajdani apostolok nézőpontjával azonos. Mindazt te-
hát, amit Petőfi Kazinczyról mond , a vers logikája szerint magára Petőfire kell át-
vinnünk. A fenséges szónokra vagy költő-pacsirtára hallgató Petőfi éppúgy elő-
írja, hogyan hallgassanak őrá, ahogy a pacsirta hangjára figyelő Shelley is elvárja, 
hogy saját szavait pacsirtaénekként hallgassák. 

Azokban a Kazinczyt mél ta tó sorokban, amelyeket az 1847. július 1 1-én kelt 
levélből fentebb idéztünk, Petőfi többet is elárul erről a tükrös viszonyról. Lás-
suk még egyszer: „Valódi csodagyermeke a természetnek a szónoklatban; új 
Memnon-szobor, melyből egy örökkétartó hajnal szakadatlanúl a legfönségesebb 

4FI FENYŐ István: i. m. 53. 
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hangokat csalja. Benne elérte a rögtönző szónoklat a non plus ultrát. Olyanok, 
mint ő, talán lehetnek, de nála különbek n e m . " Hogy a fenséges itt mennyiben 
lapos frázis, nehezen eldönthető. Az mindenesetre világosnak látszik, hogy Ka-
zinczy hangjának fensége erősen köthető szavainak természetes csengéséhez és a 
rögtönzéssel j á r ó spontaneitás érzetéhez, amely Longinosz fenségesfogalmában 
is igen nagy hangsúlyt kap. Ám hogyan ér tsük Petőfi mitikus allegóriáját? Mi-
féle „hajnal" készteti ellenállhatatlan zengésre a Memnón-szoborként e lőt tünk 
tornyosuló Kazinczyt? A görög mitológiában Memnón etiópiai király Eósznak, 
a hajnal istennőjének a fia. A hagyományosan Memnón képmásának tartott 
egyiptomi szoborkolosszus egy földrengés alkalmával megsérült , s napkeltekor 
állítólag pat togó hangokat adot t ki, amiről azt tartották, hogy Memnón így üd-
vözli anyját, a hajnalt. Petőfi ezért mondhat ja , hogy a hajnal „hangokat csal" a 
szoborból. A hajnal azonban meglehetősen terhelt kép a (poszt)romantikus ha-
gyományban (ahogy a Morgenlicht vagy Morgenröte párat lan karrierje muta t ja , 
Novalistól Nietzschéig), s úgy tűnik, Petőfinél is jelentős téteket hordoz: nemcsak 
egy új nap, hanem egy új kor hajnala is, a forradalmi változások előjele. A ha jna l 
köszöntése, ami valójában a hajnal köszönő aktusának viszonzása, ennek meg-
felelően olyan ígéretként fogható fel, amely egy új korszak beköszöntét vonja ma-
ga után. A hajnal tu la jdonképpen nem is mást , mint ö n m a g a ígéretét csalja ki 
Memnónból . 4 7 E metaleptikus körkörösség láttán nem meglepő, hogy az ú j kor 
reggele sohasem j ö n el igazán. A hajnal egy „örökkétartó hajnal", s aminek hír-
mondója, az mindig a jövőbe halasztódik. Az ígéret ígérgetésnek bizonyul. Ön-
nön autoritását az ígérettevő - miként Rousseau-nál - csakis szimulákrumként 
képes megőrizni. 

Az allegória azonban további bonyodalmakat is rejteget. Ha ugyanis figyelem-
be vesszük, hogy a Memnón-szobor és a ha jna l itt éppoly tükrös viszonyban áll-
nak egymással, mint Kazinczy és Petőfi alakja az episztolában, akkor az egész mi-
tikus je lenet újabb megvilágításba kerül. Hiszen ha a Memnón-szobor Kazinczyt 
jeleníti meg, akkor a hajnal képében minden bizonnyal Petőfit láthatjuk. A szo-
borból hangokat „kicsaló" hajnali napsugarak ily módon azt a szoláris olvasói te-
kintetet (ez esetben Petőfiét) allegorizálják, amely apotropaikusan a n é m a szo-
borhoz fordulva értelmes íigurációt olvas (vagy „hall") ki a nyelvtelen kőtömbből . 
Vagyis az aposztrofé és a prozopopoeia a m a jelenetével van dolgunk, amelyet 
Shelley Mont Blanc-jában követtünk nyomon, s amely Rousseau törvényhozóján 
kívül Kant, Keats vagy Shelley költőjének is alapgesztusa. Egy valamivel korábbi 
versében (Batthyányi és Károlyi grófnék, 1844), melynek zárlata ugyanezt a mitikus 
allegóriát állítja színre, Petőfi éppen erre a kettős alakzatra fókuszál, hiszen a fi-
gyelem elsődleges tárgya ebben az esetben n e m annyira Memnón, mint inkább a 

17 Bár nem kívánom eltúlozni a jelentőségét, de talán nem mellékes, hogy Betőfi Coriolantts-fordítása 
alapján - amelyen feltehetőleg épp ekkoriban dolgozott (a fordítás fél évvel később, 1848 tavaszán je-
lent meg) - „hangokat csalni" egész konkrétan „ígéretet csalni" is lehet. Utóbbi kifejezés a II. felvo-
nás 3. jelenetében bukkan fel. Lásd Pr iori Sándor: Összes művei IV Akadémiai, Bp., 1952. 287. 
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hajnal, mely a szobrot szólásra készteti. Az utolsó versszak, mellyel a köl temény 
megszólításba és felszólításba modulál, a „hajnalsugár" képével társítja a címbeli 
grófnékat, és e mitikus szerepükben mintegy a „nemzetáldás" biztosítékaiként 
ünnepli őket: 

Ragyogja tok ti ébredő h a z á m b a n 
Ha jna l sugá r r a l , testvércsillagok! 
Sugár i tokra , M e m n o n szobraképen , 
A n e m z e t á l d á s zengedezni fog. 

Batthyányi és Károlyi grófnék, 2 9 - 3 2 . 

A két g rófnő (e két potenciális anyafigura) itt a hajnalistennő, Eósz alakjában j e -
lenik meg, és személyükben Petőfi pontosan azt a beszédpozíciót állítja színre, 
amelyet Kazinczyhoz intézett episztolájában ő maga foglalt el, s amely már a fent i 
levélrészletben is a hajnalsugár mitikus képében jelent meg. Ez a vers határozot-
tan a ha jna l ra és annak prozopopoetikus erejére irányítja a figyelmet. Ugyan-
akkor körkörösség helyett inkább egyfajta végtelen regresszióba sodorja a hang -
kölcsönzést, hiszen a nemzetáldást zengésre bíró grófnék maguk is csak egy 
előzetes (másodfokú) vocativus nyomán, nevezetesen a vers beszélőjének meg-
szólító aktusával válnak képessé erre a történelmi feladatra. Amit a grófnék köl-
csön adnak (a „hang"), sohasem volt a sajátjuk, hiszen ők is csak kapták vala-
honnan, a vers beszélőjétől, akinek viszont a vers olvasója ju t ta to t t hango t . . . 
A Memnón-szobrot megszólaltató hajnal e tekintetben maga is mindig már meg-
szólított és megszólaltatott alakzat, méghozzá egy olyan regressziós láncolatban, 
amelynek végpont ja vagy eredete szüntelenül ú jabb és újabb narratív hatványba 
helyeződik, mindunta lan „felfüggesztve" - ú jabb és újabb hangkölcsönzésektől 
téve függővé - azt a jelentésességet, amelyet a grófnék a nemzetáldásnak, Petőfi a 
grófnéknak, mi magunk pedig Petőfi versének tulajdonítunk. Ebben a sajátos ér-
telemben, úgy tűnik, minden beszéd függő beszéd. 

Nem véletlen, hogy a Memnón-kolosszus megidézését (mint prozopopoeiát , 
mint az olvasás alakzatát) egy kiváló elemző, Bettine Menke nemrégiben a roman-
tikus költészet önmegalapozási, önmegalapítási törekvésének (Selbstbegründung) 
egyik legelterjedtebb alakzataként állította előtérbe.4 8 „Memnón története és ké-
pe a német romant ikában annak a kérdésnek az emblematikus eseteként körvona-
lazódik, amely kérdés a költői beszéd lehetőségére, illetve ar ra az instanciára irá-
nyul, melyből a költői beszéd magát megalapít ja."4 9 Amint Menke hangsúlyozza, 
a költői önmegalapozás a romantikában távolról sem biztosra vett lehetőség, ha-
nem leginkább is kérdés, ismételt kísérletek és bizonytalan eredmények terepe. Ez 

,K Lásd Bettinc Menke minden értelemben „kolosszális" könyvének idevonatkozó fejtegetéseit, fő-
ként az alábbi fejezetet: „Memnons Bild. Zur Selbstbegründung romantischer Poesie." In Bettine 
MENKE: Prosopopoiia: Stimme lind Text bei Brentano, Hoffmann, Kleist urul Kafka. Wilhelm Fink Verlag, 
München, 2000. 220-259. 
49 I. m. 218. 
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a bizonytalan retorikai működés - az aposztrofé és a prozopopoeia kombinációja -
Pétőfi költészetében is ott munkál, sőt megkockáztatható, hogy politikai csábere-
jének is meghatározó mozzanatát képezi, még akkor is, ha ezt az inherens bizony-
talanságot legtöbbször é p p szövegeinek programmatikus politikai beszédmódja 
leplezi előttünk. 

„Hangokat csalni" (Memnón szobrából) mindezek alapján az olvasásnak és a 
költészetnek egyaránt szinonimája, hiszen úgy tűnik, maga a költészet is mindig 
olvasásként, egy előzetesen létező szöveg merő tolmácsolásaként igyekszik meg-
alapozni magát. Ez a meggyőződés tükröződik Novalis kijelentéséből, miszerint 
„A költészet szelleme a hajnalsugár, mely Memnón szobrát zengésre készteti [Der 
Geist der Poesie ist das Morgenlicht, das die Statue des Memnon tönen macht]",50 de ha-
sonló meglátásra ju tha tunk Petőfi költészetének olvasásakor is, tekintet nélkül 
arra, hog}' ez a költészet é p p „politikai", „szerelmi" vag}' „természeti" tropológiá-
val dolgozik-e. Amikor Petőfi költészetének hivatkozási alapját (például Kazinczy 
Gáborhoz írt episztolájának tárgyát és megszólítottját) másutt Petőfi maga olyan 
Memnón-szoborként írja le, melyből „egy örökkétartó hajnal szakadatlanúl a leg-
fönségesebb hangokat csalja", akkor hasonló kifejezéssel él, mint Hegel az Esztéti-
kai előadások idevonatkozó pont ján, ahol az egyiptomi emberalakok benső néma-
ságáról esik szó. A kolosszális Memnónok, írja Hegel, „a szellemi lelket nem 
szabadon hordozzák önmagukban és a megelevenedést ezért nem vehetik a ben-
sőből [...], hanem kívülről van szükségük fényre, amely előcsalja [herauslockt] be-
lőlük a lélek hangját".51 Ez a megfogalmazás igen közel áll ahhoz, amit Kant 
Az ítélőerő kritikájának korábban említett pontjain „szubrepciónak" (Subreption), 
illetve „csalásnak" (Betrug) nevez. Petőfi szóhasználata ehhez képest akár esetle-
gesnek, sőt közhelyesnek is tűnhet, s bizonyos értelemben az is, ám lehet-e egy-
szerűen az, ha a hallucinatorikus „(ön)csalás" oly lényegi mozzanata költészetének? 

Mivel a költészet mint olvasás egy hallucinatorikus aktuson nyugszik, ezért 
Memnón hangjai éppoly csalóka ígéretet kell hogy hordozzanak, amilyen csalárd a 
hajnali napsugár, mely ezt az ígéretet kicsalja belőle. Ha ennek tudatában most is-
mét vetünk egy pillantást Petőfi tropológiájának néhány, fentebb már érintett ele-
mére, költészetének egy sajátos mozzanata (egy bizonyos „felülírás") is kiviláglik. 
Először is nyilvánvaló, hogy a Memnón-szobor/hajnalsugár (vag}' Kazinczy/Petőfi, 
vagy nemzetáldás/grófnék) párosa mellé a pacsirta/hajnal párost is odatehet jük. 
Másodszor pedig, a politikai (ön)hitegetés költői-olvasói káprázata ily módon 
Petőfi költőideáljának allegorikus alakzatába, a „pacsirta" metaforájába is át-
szüremlik, hiszen amennyiben a pacsirtát is a hajnal fakasztja dalra, annyiban a 
pacsirta is csak egy előzetes prozopopoeia folytán tesz szert hangra, s mivel ez 
a hang csalásból született, maga is csak csalni és csalogatni lesz képes. Ezen 
a pon ton nemcsak annak lehetősége merül fel, hogy a pacsirta-költő hajnali da-
lát inkább csalogatásnak, mint hiteles ígéretnek tekintsük, hanem az a gyanú is, 

so Uo. 
G. W. F. HH.EL: Esztétikai előadások. I. Ford. ZoriAi Dénes. Akadémiai Kiadó, Bp, 1980. 365. Néme-

tül lásd: HK.KL: Vorlesungen über die Ästhetik I. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986. 462. 



7 0 Fogarasi György 

hog)' a pacsirta metaforája Petőfinél talán éppen ezt a mozzanatot, a csalás és csa-
logatás féktelen politikai káprázatát hivatott eltussolni, s hogy valahányszor 
Petófi „pacsirtát" mond, nekünk mindannyiszor csalogányra kell gondolnunk, 
mindezen konnotációkkal. N e m elképzelhetetlen, hogy Petőfi a „csalogány" szó-
ból folyton a „csal"-t hallotta (csalta) ki. Erre minden oka és j oga meglehetett, de 
a filológia is őt igazolja, hiszen a Kazinczy Ferenc által 1784-ben alkotott kifejezés 
az 1840-es években még eléggé friss lehetett ahhoz, hogy ne lehessen szabadulni 
baljós zöngéjétól. S Petőfi, akitől a szavakat szétszabdaló szójáték egyébként sem 
állt távol,52 egyik iQúkori versében, melynek a Csal címet adta, a szerelmi csaloga-
tás és csalódás, az öncsalás és megcsalatás témáját dolgozta fel. Ha a csalogányt 
Petőfi sajátos nyelvezetében a csalás, csalogatás és csalódás mitikus toposzaként, 
azaz a „csal" allegóriájaként (a prozopopoeia, az olvasói szubreptivitás, a halluci-
náció stb. allegóriájaként) fogjuk fel, a „pacsirta" metaforáját ped ig a „csalogány" 
felülírásaként értelmezzük (ami bizonyos fokig Vörösmarty költészetének felül-
írásaként is értelmezhető5 3) , akkor ez a látszólag ártatlan korai versike vészterhes 
politikai allegóriaként is olvasható. 

Mivel a csalogányének a Csalogányok és pacsirtákban a forradalmi kihajnalodás 
folytonos elhalasztódását jelent i , Petőfinek nyomós oka lehet a csalogányt a haj-
nali pacsirtával szemben „az alkony madarának" nevezni. Ez az alkony minde-
nekelőtt az apostolok alkonya, így szükségszerű, hogy éppen az a tropológia (a 
hajnal és a pacsirta metaforikája) írja felül, amelyik leginkább veszélyeztetve van 
ettől a szürkületi félhomálytól. Hiszen a prozopopoeia szürkületi zónája egyszer-
re teszi lehetővé és lehetet lenné azt a telített hangot , mely a pacsirta hajnali éne-
két jellemzi. A romos múltat idéző csalogány dalát ugyanebben a versében Petőfi 
„kísértetesnek" nevezi, magát a csalogányt pedig egyenesen „halottrablónak", 
akitől a hol taknak nem lehet nyugvásuk. Ez a kísérteties félhomály dereng Petőfi 
költészetének üde hajnali képe mögött , de ez a félhomály határozza meg később, 
immár jóval észrevehetőbben, Az apostol atmoszféráját, azt a művet, amely „nyíl-
tan" az apostolok alkonyát tematizálja. Az in meclias res kezdést nyomban efféle 
kép uralja (az apostol és szerettei halovány kísértetként lépnek színre), s maga a 

52 „Én az apostolok postáján / Viszem sétára magamat" - olvasható GrófTeleky Sándorhoz (1846) írt 
versében. 
•">•'' Hog)- Petőfit - épp a „felülírás" logikájából eredően - tanulságos lebet Vörösmarty felől olvasni, 

arra nemrégiben Milbacher Róbert tanulmánya hívta fel a figyelmet: A szelíd farkas és a barátságos róka 
(Petőfi esete Vörösmartyval és a babérral.) Tiszatáj 1991/1. (Diákmelléklet) A „pacsirta" „csalogány" 
felőli értelmezése talán ebbe az irányba mutat. Ehhez Vörösmarty Madárhangok című versén kívül 
lásd még korábbi, A csalogányhoz (1822) és Csalogány (1839) című verseit. Vörösmarty fokozódó kéte-
lyeit mutatja, hogy míg e korábbi írások közül az előbbi a csalogány eszményi időtlenségét magasz-
talja, addig az utóbbi a madár esendőségét villantja fel. s ennyiben a későbbi Madárhangok irányába 
mutat. Petőfi V S.-né emlékkönyvébe (1844) című epigrammájában még pozitív felhanggal használja a 
csalogány-metaforát (nem úgy, mint később a Csalogányok és pacsirtákban). E csalogány „édesbús dala" 
arra a nőalakra emlékeztet, akit Vörösmarty A csalfa lány (1933) című epigrammájában „keser-
édesnek" nevezett. Hog)' a csalogató madárdal és a csalfa szerelmi báj közötti mitikus analógia a két 
szerzőnél milyen fokon érvényesül, az kérdés. Am hogy „csalogány" és „csalfa lány" valamennyire át-

fedésben vannak, az aligha lehet kétséges. 
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történet tu la jdonképpen Szilveszter fokozatos színvesztésének elbeszéléseként is 
leírható. Tör téne te végén az apostol már -már szabályos zombiként áll előttünk 
(„mint / Testetlen árnyék, mint lélektelen test"), azzal a tökéletes apátiával, 
amelyről Petőfi az Élő halott című korai versében írt. Hogy ezt az apátiát mindun-
talan, m é g a halál kapujában is felülírja a pátosz (akár újult tettvágy, akár szána-
lom formájában) , az csupán azt bizonyítja, bogy a csalatkozás és kiábrándulás 
semmilyen foka sem képes végleg megóvni a hőst maradék illúzióinak csábításá-
tól. Ha Rousseau az egyetlen szerző, aki név szerint is bekerült Hz apostolba, s a fő-
hős remekműve a 14. fejezetben Rousseau szellemének prozopopoetikus megidé-
zése és éltetése lehet, akkor e lmondható, hogy Petőfi olyan múltba tekintő 
(hullarabló) csalogány, aki Rousseau-t - Shelleyhez hasonlóan - költőként, „sze-
rencsés csalóként", azaz törvényhozóként olvasta. Az, hog)' ez a csalogány (Petőfi) 
folyton pacsirtának nevezi magát, megerősíteni látszik Shelley híres megállapítá-
sát, amennyiben arról tanúskodik, hogy a törvényhozás költői szubreptivitásának 
a világ előtt (beleértve magukat a költő-törvényhozókat is) óhatatlanul el nem is-
mer tnek kell lennie. 



Kékesi Zoltán 

J Ó B KÉRDÉSE A KLASSZIKUS AVANTGÁRD HORIZONTJÁBAN 

- Goethe, Nietzsche, Carl Einstein -

Bár a klasszikus modernség és az avantgárd nyelv- és szubjektumszemléleti 
előfeltevései egymással kizáró viszonyban állnak, a klasszikus avantgárd tanulmá-
nyozójának többféle módon is számolnia kell a századforduló irodalmának 
- megszakításokon keresztül létrejövő - folytonosságával. Az avantgárd több meg-
határozó alkotójának szövegeiről mondha tó el, hogy valamilyen módon részesül-
nek a klasszikus modernség hagyományából. Az expresszionista költészet két je-
lentősnek tartott képviselője, Georg Heym és J akob van Hoddis versei esetében 
például szembeötlő a Weltende-víziók rokonsága a századforduló fin du monde-han-
gulatával.1 Az expresszionista költészet és próza kapcsán szintén említhető a 
megváltó-alakok - különösen a magyar avantgárdban gyakori - szerepeltetése 
(ironikus értelmű idézésükkel találkozunk a dadaizmusban is). De elképzelhető, 
bog)' az Also sprach Zarathustra - az expresszionizmus számára meghatározó jelen-
tőségű - hatásával kapcsolatban is fölvethető a századfordulós közvetítettség kér-
dése. A Zarathustra költői nyelvének hatása és a retorizáltság azon bonyolultabb 
formáinak megjelenése, melyek nyelvszemléleti változásokkal, a „jelentő világá-
nak" előtérbe kerülésével hozhatók összefüggésbe,2 a századforduló irodalmában 
kölcsönösen erősíthették egymást. Közismert például Nietzsche George költésze-
tébenjátszot t szerepe; a Zarathustra - valószínűleg George esetében sem csak egy-
féle - hatása egészen a késeinek számító Der Stern des Bundes című kötetig (1914) 
jól érzékelhető. A Zarathustra egyes részletei szintaktikai alakzataik és dikciójuk 
révén egyaránt emlékeztethetnek George költészetére. 

Folytonosság és változás viszonylatai az egyes szövegek esetében természetesen 
eltérő módon jelölhetők ki. .Alfred Döblin egyes tízes évekbeli, Hofmanns tha l 
prózájára is emlékeztető elbeszélései kapcsán például felmerülhet a kérdés, ké-
pesek-e jelentős mér tékben megújí tani az epikai befogadásmódok századfordu-
lós képleteit. Gottfr ied Benn expresszionista prózája ellenben az irodalmi jel-
használat esztétista formáinak átfunkcionalizálására kínálhat j ó példát. A Heinrich 
Mann. Ein Untergang (1913) című novella hangsúlyosan poetizált, a századfordu-
ló irodalmának nyelvi artisztikumát idéző szövege például a halmozás retorikai 

1 Hans HINTERHÄUSER: Fin de sikk. Fink, München 1977. 13-43. 
- Vö. SZEC.EDV-MASZÁK Mihály: „Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről." In „Minta a szőnyegen. 

Balassi, Budapest, 1995. (24-66.) 35. 
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alakzataival él,3 melyek, mivel a je lbőség és jelentéstelítettség hatáselemeivel 
áll(hat)nak összefüggésben, a századforduló irodalmi köznyelvére általában jel-
lemzőek (lásd például George Mein garten bedarf nicht luft und nicht wärme vagy 
Hofmanns tha l Ballade des äußeren Lebens című versét). Benn szövegében a halmo-
zó alakzatok a jelentéstelítettség poétikai elvét megtörő eljárásokkal párosulnak. 
A szöveg egy helyütt a festést a lélegzés és a beszéd közvetlenségéhez hasonlítja: 
Ich setzte Strich bei Strich und jeder war wie ein Schrei und meine Hände kamen aus 
einem Abgrund.4 E mondat , mely a halmozás révén megvalósuló érzelmi-hangula-
ti fokozást (amplifikációt) a szavak részleges és teljes egybecsengésével is érzékel-
teti (.. .jeder war wie ein Schrei und meine Hände kamen aus einem Abgrund), oly mó-
don hoz létre széttartó jelentésszerkezetet, hogy a halmozott részek között a 
fokozásban szükségképpen meglévő szemantikai megfelelést az egyes részek 
közötti tropológiai összeegyeztethetetlenség révén bont ja meg. Míg ugyanis a 
Schrei egy antropomorf énszerűség megképződését teszi lehetővé, az Abgrund 
- vele parallel helyzetben lévő - képzete, mely - épp szintaktikai helyzete foly-
tán - n e m az én helyére, h anem magára az énre vonatkoztatható, ezt lehetet lenné 
teszi. A „kiáltás" alanyát egy szervetlen, az üresség képzeteit is fölidéző térbeli 
metafora nevezi meg. A részlet a kiáltás jellegzetes expresszionista képzete révén 
Munch Sikoly című képére is emlékeztetheti az olvasót; az expresszivitás képzeté-
vel társuló dezantropomorf alakzatrendszer kapcsán ugyanakkor több irodalmi 
párhuzam is említhető. Alfred Lichtenstein Punkt (1914) című versében például 
az első versszakban saját elmúlására reflektáló tudat (Ich fühle deutlich, daß ich bald 
vergeh - ) helyére a kétszakaszos vers végére egy nem ant ropomorf anyagszerűség-
ként megje lenő szubjektum - szintén az üres terek képzetkörét felidéző - képe 
kerül: Die Welt fällt um. Die Augen stürzen ein.5 

De párhuzamként kínálkozhat Carl Einstein Bebuquin oder Die Dilettanten des 
Wunders (1912) című regénye is, melyet az én széthullását „elbeszélő" anorgani-
kus metaforarendszer a német avantgárd próza egyik legjelentősebb alkotásává 
avat - éppúgy, mint a szintén anorganikus képzetekkel élő önreflexív alakzatok 
alkalmazása vagy a nyelvi alakítás esztétista konvencióinak - Bennétől el térő mó-
dozatú - megtörése.6 A Bebuquin azonban, részint a gazdag szövegközi viszony-

1 lg)' például a következő mondatban, ahol az adjekciós alakzatok a szavak egybecsengése által is 
kiemelt iscolonba illeszkednek: [Es] dehnte sich eine weite flache Schicht, grausam leer und grausam kalt; 
darin lag die Erde, grau und bitter. Gottfried BENN: „Heinrich Mann." In Werke. Bd. II. Hg. v. 
D. WEU.ERSHOEF. Klett-Cotta, Stuttgart, 1995.'-1 (9-12.) 10. Nyersfordításban: ,,[S]zéles, sima réteg te-
rült ki, szörnyen üres és szörnyen hideg, abban feküdt a Föld, szürke és keserű." Magyarul nem ad-
ható vissza a grausam és a grau szavakban létrejövő ismétlődés. 

1 I. m. 9. Nyersfordításban: „Vonást tettem vonás után, és mindegyik egy kiáltás volt. és kezeim egy 
szakadékból jöttek." 

5 Nyersfordításban: „Tisztán érzem, hogy hamarosan elmúlok -" ; „A világ felborul. A szemek be-
omlanak." Az einstürzen („beomlani") ige falak vagy egy barlang képzetét idézi. 

8 Erről részletesebben írtam egy korábbi dolgozatomban: Szervetlenség és reflexivitás - A (kora) roman-
tikus próza hatástörténete Car! Einstein Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders című regényében. 
(megjelenés előtt) 
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rendszer által kijelölt előszövegek (Huysmans, Gide, George, Beer-Hofmann) , 
részint pedig idézés módja révén a klasszikus modernség paradigmájából is 
részesül. A szövegköziség Einstein regényében megvalósuló formái, melyek, 
hasonlóan a klasszikus modernség intertextuális eljárásaihoz, az idézeteket és 
utalásokat „implicitebbé, rej tet tebbé és polifunkcionálisabbá"7 teszik, egy több-
értelmű kapcsolatrendszert hoznak létre, amely „olyan interpretációk kialakításá-
ra kényszerít, amelyben nem lehet véglegesen funkcióhoz kötni az utalásrendszer 
működését".8 A Bebuquin esetében nehéz (de nem is feltétlen érdemes) rögzíteni 
a szöveg intertextuális terét; a szöveg egyes részletei különböző szövegközi vi-
szonyrendszerbe kerülve eltérő értelmezéseket tesznek lehetővé. Eltérő irányba 
indíthatja el például a szöveg értelmezését, ha a regény első monda tá t (Die Scher-
ben eines Gläsernen, gelben Lampions klirrten auf die Stimme eines Frauenzimmers: wollen 
Sieden Geist Ihrer Mutter sehen?)9 Novalis, Bonaventura, Nietzsche vagy Huysmans 
egy-egy szövegére vonatkoztatva olvassuk.10 A következőkben annak a nem feltű-
nő, de a szöveg egészén végigvonuló, egy hypertextuális viszony kialakulásának 
irányába mutató utalásrendszernek az értelmezésére teszek kísérletet, mely a re-
gényt a Faust első és második részével kapcsolja össze." 

A regény főszereplője, Bebuquin, a „szellem paralízise" elől menekülve „egy 
független tett, egy csoda" (125.) lehetőségét keresi, annak reményében, hogy 
„egy új ember születik, aki elutasítja, hogy ugyanabban az utcában menjen to-
vább". (122.) Távol lévén még attól, hogy a János-evangélium fordításának fausti 
di lemmáját , mint később az alternatív jelrendszerek kialakításával kísérletező da-
daisták, az Im Anfang war Blahla formulájával kísérelje meg megoldani , Bebuquin 
- Fausthoz hasonlóan (Erquickung hast du nicht gewonnen, / Wenn sie dir nicht aus 
eigner Seele quillt. 568-569. sor ) 1 2 - „saját lelkéből" reméli egy minden előzmény-
től független tett, kezdet lehetőségét.1 3 Első szavaival a Faust első jelenetét idézi: 

7 Kei t SÁR-SZABÓ Zoltán: „Intertextualitás: létmód és/vagy funkció?" In Hagyomány és kontextus. 
Universitas, Budapest, 1998. (5-58.) 48-50. 

« I. m. 50. 
9 Carl EINSi ias: „Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders." In Werke. Bd. 1. 1907-1918. Hg. v. 

Н. HAARMANN U. K. SIEBENHAAR. Fannei & Walz, Berlin. 1994. (92-132.) 92. A BebuquinbSt vett idéze-
teket magyarul nyersfordításban, lábjegyzetben közlöm: „A lampion sáiga üregének cserepei meg-
csörrentek a nőszemély hangjára: akarja látni anyja szellemét?" 

10 VŐ. Reto SORG: AUS den »Gärten der Zeichen«. Zu Carl Einsteins Bebuquin. Fink, München, 1998. 
1 3 2 - 1 3 7 . 

11 Egyszerre érthető és meglepő tehát, hog)' az értelmezők eddig nem igen figyeltek föl a regény 
íöíísí-utalásaira. Kivételként említhetcr Kurt Hiller korabeli kritikája, mely a regényt „szemita Fausl"-
nak nevezi („Bemerkungen zu »Bebuquin«." In С. EINSTEIN: Werke. Bd. 1. Hg. v. R-R B ÜCKE. Medusa, 
Berlin, 1980. 497-503.), valamint Sorg idézett munkája, mely egy helyütt említi e szövegközi kapcso-
lat lehetőségét (i. m. 21.). 

12 A Hamburger Ausgabe szövegét használom: J . W. GOETHE: Werke. Hamburger Ausgabe in 14 
Bänden. Bd. 3. Dramen I. Hg. v. E. TRUNZ. Beck, München, 1976.1(1 A Faust első részét MARTON László 
fordításában idézem: „Semmilyen forrás nem üdítő, / Ha nem a saját lelkedből buzog!" 

14 A Faustról ezen összefüggésben lásd Friedrich A. KUTLER: Aufschreibesysteme 1800-1900. Fink, 
München, 1995A 11-25. A „tiszta szubjektivitás" vágyáról Bebuquinnal kapcsolatban lásd Thomas 
KRÄMER: Carl Einsteins „Bebuquin". Romantheorie und Textkonstitution. Königshausen & Neumann, 
Würzburg, 1991. 92-93., 122-130. 
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ich will nicht eine Kopie, keine Beeinflussung, ich will mich, aus meiner Seele muß etwas 
ganz Eigenes kommen, und wenn es Löcher in einer privaten Luft sind.14 Az első feje-
zet helyszíne valószínűleg egy vásár; a vásári bódék, melyek mindegyike összefüg-
gésbe hozható valamilyen módon az irodalmi és művészeti hagyománnyal, meta-
forikusjelentést nyernek.1 5 Bebuquin szavai az „olcsó dermedtség múzeumában" 
(Museum zur billigen Erstarrnis) hangzanak el, mely általában az irodalmi hagyo-
mányra tett utalásként is értelmezhető, s amely Faust dolgozószobáját is idézhe-
ti, melyet Wagner eg)' helyütt múzeumnak nevez. (530. sor) A regény első monda-
tának már idézett szavai, melyekkel Euphemia, a „múzeum" pénztárosnője 
csalogatja be Bebuquint (wollen Sie den Geist Ihrer Mutter sehen?), és amelyek el-
sődlegesen valószínűleg a korban elterjedt spiritista szeánszokra utalnak,1 6 azt 
ígérik Bebuquinnak, amit Faust is keres: Wo fass' ich dich, unendliche Natur? / Euch 
Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, / An denen Himmel und Erde hängt, / Dahin die 
welke Brust sich drängt - (455-458. sor).17 Bebuquin azonban egy bábut talál a mú-
zeumban, melynek „élettelen nyugalma" felháborítja, s amely - a regény anorga-
nikus képzetekkel élő önreflexív alakzatainak rendszerébe is illeszkedve - a ké-
sőbbiekben a „dermedtség" (Erstarrnis) képzetével társul. (A bábu értelmezhető 
Bebuquin alakmásaként is, akinek az értelmezők szerint a 'bábu, baba ' je len tésű 
francia bébé és a harlequin, mannequin szavak összetételéből. született a neve.1 8 

A fenti idézetben a „másolat" [Kopie] kifejezés egyaránt vonatkoztatható a bábu-
ra és Bebuquinra.) A „tett"-el szembeállított, s a regényben motívumszerűen 
visszatérő „dermedtség" arra a képzetre emlékeztet, mely a Faust első je lenetében 
- és később is - az örök nyughatatlanság ellentéteként szerepel: Die uns das Lehen 
gaben, herrliche Gefühle, / Erstarren in dem irdischen Gewühle (638-639. sor).19 Nyug-
hatatlanság (Streben) és élvezet (Genuß) fausti kettőssége a Bebuquinban a tagadás 
és a nyugalom ellentéteként szerepel. (123.) Nebukadnezar Böhm, akit az értel-
mezők - j o g g a l - Bebuquin alteregójaként szoktak kezelni, a /wcsí-utalások össze-
függésében Mephistopheles-alakként is ér telmezhető: Böhm, aki a második feje-
zetben a pudlivá változott Mephistophelesre emlékeztetően „fújva" jelenik meg, 
Mephistopheleshez hasonlóan (1822-1833. sor) érzéki gyönyörökre csábítja a 
bármiféle cselekvésre képtelen Bebuquint. A regény így a fausti Lust und Tat 
(1629. sor) képzetének parafrázisaként lesz ér te lmezhető: Traurig rief er 
[Bebuquin] aus, welch schlechter Romanstoff biti ich, da ich nie etwas tun werde [...] noch 
nie gehandelt oder erlebt habe. / »Auch nie genossen, Idiot«, fauchte Nabukadnezar in die 

14 Bebuquin. 93. „nem akarok másolatot, semmi befolyásolást, magamat akarom, a lelkemből kell va-
lami egészen sajátnak előjönnie, még ha csak lyukak is egy privát levegőben." 

1 5 V ö . KRÄMER: i. m . 8 5 . 
IS I. m. 8 0 . 
17 MARION László a szöveg nyelvi heterogenitását talán túlzottan is kiemelő fordításában: „Hogy' ért-

sem én a végtelen, csodás / Természetet? Nagy emlők, minden élet / Forrása, melyhez ég és föld li-
heg, / Melyért epednek hervadó szívek - " 

18 Vö. például Andreas KRAMER: Die »verfluchte Heredität loszuwerden«. Studie zu C.arl Einsteins 
Bebuquin. Kleinheinrich, Münster, 1990. 50-51. 

19 „A szép érzéseket, mik az életet adták, / A földi tolongások megfagyasztják." 
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Stube [...].20 (Agenießen szó Bebuquin-beli használata látszólag nem könnyen hoz-
ható kapcsolatba a Fausttal, mely az élvezet korábbi, a részesülés és megragadás 
jelentésmozzanataival is b í ró - alapvetően herderi - fogalmával él.21 Nem szokás 
azonban tekintetbe venni, hogy a szerződéskötés - a Genuß fogalma kapcsán (is) 
kulcsfontosságú - je lenete herderi és Herder utáni ér te lemben egyaránt használ-
ja a szót. Pedig már Emil Staiger a Genuß használatában megmutatkozó diszkre-
panciára vezette vissza a Faust ellentétes, az értelemkonstrukció egységesítését 
megakadályozó jelentésintencióit .2 2 A Faust tehát maga is tartalmazza már értel-
mezhetőségének azt a lehetőségét, mely az élvezet dekadens fogalmát távolság-
tartással idéző Bebuquinban hatástörténetileg megvalósul.) A szellemek „örömre 
és tettre" csábító kórusa a r ra bíztatja Faustot, hogy a világot, melyet „félisten-
ként" összetört (1608-1612. sor), önmagából építse ú j ra (In deinem Busen baue sie 
auf 1621. sor); Bebuquin szintén „önmagából" (125.) akar teremteni. 

A Faust második részében Faustnak és Mephistophelesnek Helena szellemének 
megidézéséhez azokra az istennőkre van szükségük, akik a pokol legsivárabb ré-
szében élnek, s akiket Mephistopheles „anyáknak" nevez: Göttinnen thronen hehr 
in Einsamkeit, / Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit; / Von ihnen sprechen ist 
Verlegenheit. / Die M ii 11 e r sind es! (6213-6216. sor)23 Faustot reszketés fogja el a 
szóra, de Mephistopheles megjegyzésére, hogy hozzászokhatott volna már a „leg-
csodálatosabb dolgokhoz", azt válaszolja: Doch im Erstarren such' ich nicht mein 
Heil, / Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil. (6271-6272. sor.)24 Az „olcsó der-
medtség múzeumának" pénztárosnője, Euphemia csalogató kérdése (wollen Sie 
den Geist Ihrer Mutter sehen?) nem csak a „dermedtség" itt is előforduló képzete 
miatt vonatkoztatható a Faust második részének e részletére, hanem a miatt is, 
hogy Faust és Mephistopheles az „anyák" segítségével a múltat idézi meg: [ . . . ] 
Euer Haupt umschweben / Des Lehens Bilder, regsam, ohne Leben. / Was einmal war, in 
allem Glanz und Schein, / Es regt sich dort; denn es will ewig sein. (6427-6432. sor.)25 

Ujabb értelmezők szerint a „korok archívumát" kezelő anyák a Faustban a „törté-
nelem allegóriáiként" értelmezhetők.2 6 Az Euphemia „múzeumában" szereplő 
bábu, mely ily módon egyszerre ér telmezhető a múlt és - Bebuquin alakmása-

20 Bebuquin. 96. „Szomorúan kiáltott fel: »milyen rossz regénytéma vagyok, hog)- sohasem fogok 
semmit tenni [...] hogy még sohasem cselekedtem vagy éltem meg bármit is.« / »Nem is élveztél, 
idióta«, fújt Nabukadnezar a szobába [...]" Böhm alakja egy 1905/1906-ból származó töredékben, 
melyet Einstein később nem vett fel a regénybe, még egyértelműbben ördögi tulajdonságokat vesz 
fel: Böhm itt egy lámpa lángjából szól ki. Vö. Carl EINST EIN: Werke. Bd. 4. Texte aus dent Nachlaß 1. 
Hg. v. Н. HAARMANN U. K. SIEBENHAAR. Fannei & Walz, Berlin, 1992. 59. 
21 Vö. Werner BINDER: „Goethes klassische »Faust«-Konzeption." In W. Keller (Hg.): Aufsätze zu 

Goethes »Faust U. Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974. 106-150. 
22 Emil STAIGER: Goethe. Bd. 2. Atlantis, Zürich, 1962.3 316-355. 
23 A Faust második részét KÁLNOKV László fordításában idézem: „Nagy istennők trónolnak végtelen 

magányosságban, túl időn s teren; őket a szó leírni képtelen, ha Anyák!" 
24 „Nem boldog az, ki megmeredten áll, / legjobb osztályrészünk a borzadály" 
25 „[...] hisz körül az élet / fürge képei lengnek, bár nem élnek. / Ami volt, teljes fényben ott kering, 

/ mert örökké akar létezni mind." 
2I> Vö. Heinz SGHLAI EER: Faust zweiter Teil. Die Allegorie des 19. Jahrhunderts. Metzler, Stuttgart, 1991. 104. 
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ként - a személyiség allegóriájaként, Helenára is vonatkoztatható lesz, annál is 
inkább, mivel Helena a Faust II. harmadik felvonásában Faust várába kerül, mely 
- Heinz Schlaffer értelmezése szerint - egy múzeumra hasonlít: Die Sieben dort 
vor Theben trugen Bildnerein, [...] Dergleichen hängt in Sälen Reih' an Reihe fort. 
(9032, 9042. sor)27 E szövegközi kapcsolatot a regény következő fejezete is alátá-
masztja, mely a Faust II. Helena megidézését követő jelenetével muta t párhuza-
mot . A Faust II. második felvonásának színhelye Faust dolgozószobája, Faust ágy-
ban fekszik, Mephistopheles egy függöny mögül előlépve mond ja : [...] Wen 
Helena paralysiert, / Der kommt so leicht nicht zu Verstände. (6568-6569. sor)28  

Einstein regényének második fejezetében Bebuquin, miután az első fejezetben 
Euphemia bábujával találkozott, „ágyban fekszik és szenved". Nabukadnezar 
Böhm, aki Mephistopheleshez hasonlóan egy függöny mögül lép elő, gyönyörök 
élvezetére bíztatja a „paralizált" Bebuquint. 

E szövegközi viszonyrendszer lehetőséget ad arra , hogy a regényt - s vele az 
„új ember" (eine neue Art Mensch) jellegzetesen expresszionista eszméjét - átfo-
góbb történeti (hatás)folyamatok összefüggésében értsük meg. A Faust első részét 
H a n s Robert J a u ß Hiobs Frage und ihre fremde Antwort című tanulmányában - Hans 
Blumenberg és O d o Marquard írásaira támaszkodva - a Jób könyvé nek kérdésére 
adot t válaszok horizontváltásaiban értelmezi, Nietzsche Die fröhliche Wissenschaft-
j á n a k (1882) Der tolle Mensch című darabjában találva meg azt a szöveget, mely a 
Job könyvét már lényegesen megváltozott körülmények között idézi.29 A Jób könyve 
J a u ß értelmezése szerint azzal alapozza meg az irodalomra és a filozófiára gyako-
rolt távoli hatását, hogy zárlata J ó b megválaszolatlanul hagyott kérdéseit (Miért 
is ad világosságot a nyomorultnak [...]? J ó b 3,20) J ó b barátainak elmarasztalásával 
egyúttal vissza is helyezi jogaiba, s így arra készteti értelmezőit, hogy mindig új-
ra feltegyék azokat. J a u ß szerint a Jób könyvének Prolog im Himmel- beli parafrázi-
sa a megismerés utáni vágy - a Faust-monda recepciótörténetének egyes szaka-
szaiban folyton visszatérő - kérdését olyan horizontba állítja, melyben a rá 
a d a n d ó válasznak Mephistopheles szavaival szemben ([...] dieses Ganze / Ist nur für 
eitlen Gott gemacht. 1780-1781. sor)30 egyben a teremtést is igazolnia kell. A Faust 
a részesülő élvezet (Genuß) és az örök nyughatatlanság (unendliches Streben) elvé-
vel annyiban ad ellentmondásos választ megismerés és boldogság viszonyának 
kérdésére, amennyiben Faustnak - szemben az ekkortájt kibontakozó történelem-
filozófiai elképzelésekkel, melyek a teodícea válságát azzal kísérelték meg megol-
dani , hogy az ember t tették meg a történelem alanyává31 - még szüksége van a 

27 „S a hét vitéz, ki Théba i ellen fölvonult, / pajzsára bőértelmű ábrát íratott.[...] Termek falán ilyes-
mi függ ott sorra sor". Vö. SCHLAFFER: i. m. 122. 

2Я „Kit Heléna bénít meg, az / egyhamai jában észre nem tér." 
2 9 H a n s Robert JAUSS: Ästhetische Erfahrung und Uterarische Hermeneutik. Suhrkamp, Frankfurt/M., 

1991. 450-466. 
s o „[.. .] ez a világrend / Egy isten osztályrésze csak" 
: u Vö. erről: Odo MARQUARD: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphüosophie. Suhrkamp, Frankfurt/M., 

1997.4 52-65. 
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„fentről" (von oben, 4612. sor) jövő megváltásra.32 Hozzá lehetne tenni, hogy a 
von oben eszméje a Faustban azon elvárások horizontjában fogalmazódik meg, 
melyeket a Költő Vorspiel auf dem Theater-be\\ - szintén a Jób könyvét idéző - szavai 
keltenek föl. A Költő szavai (Wer läßt den Sturm zu Leidenschaften wüten? / Das 
Abendrot im ernsten Sinne gliihn ? / Wer schüttet alle schöne Frühlingsblüten / Auf der 
Geliebten Pfade hin? 150-153. sor )33 Isten első beszédének kérdéseit alakítják át 
(Ki zárta el ajtókkal a tengeti [...], Ki ásott csatornát a felhőszakadásnak [...], Ki adott 
bölcsességet a sötét felhőkbe [...], J ó b 38.), Isten mindenhatósága helyébe az ember-
nek a „költőben megnyilatkozó" erejét állítva (Des Menschen Kraß, im Dichter offen-
hart. 157. sor). Faust későbbi szavaiban a Költőé tér vissza: Hier ist es Zeit, durch 
Taten zu beweisen, / Daß Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht. (713-714. sor.)34 

A Faust innen nézve a Jób könyvé nek két eltérő értelmezését állítja szembe egy-
mással. 

A Der tolle Mensch - a Jób könyvét „Isten halálának" távlatából idézve - Isten el-
ső beszédének kérdéseit annak a pa radox ténynek az elgondolhatat lanságára 
vonatkoztatja, hogy „mi öltük meg őt": Aber wie haben wir diess gemacht? Wie ver-
mochten wir das Meer auszutrinken ? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Hori-
zont wegzuwischen ?[...] Was thaten wir als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten ?35 

Jauß ugyan nem utal rá, mégis valószínűnek látszik, hogy az Also sprach 
Zarathustra (csak egy évvel későbbi) szövege ugyanezt a képet idézi és alakítja át, 
immár az Ubermenschre vonatkoztatva: Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. 
Man muss schon ein Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu können, ohne 
unrein zu werden. / Seht, ich lehre euch den Übermenschen: er ist diess Meer [...fie  

A Zarathustra e részletét az kapcsolja m é g szorosabban а Jób könyvének szövegé-
hez, hogy J ó b azon szavait (Tenger vagyok-e vagy tengeri szörny, hogy őrséget állítasz 
ellenem? J ó b 7,12) fordít ja ellenkezőjére, melyre Isten első beszéde később egy 
(Jauß kifejezésével élve) „rosszindulatúnak ható" fordulattal utal (Ki zárta el ajtók-
kal a tengert, [...] amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam: 
Eddig jöhetsz tovább nem! Ez ellene áll büszke hullámaidnak! J ó b 38,8-11). E figuratív 
stratégia révén, mely az Übermenschet tengerhez hasonlítja, a Zarathustra választ 
ad a Der tolle Mensch kérdésére: wer wischt diess Blut von uns ab? Mit welchem Wasser 

32 Vö. JAUSS: i. m. 509-514. 
„Vajon ki szít vihart a szenvedélyből? / Alkonypírból ki sző mélyebb jelet? / S ki hint szirmot, mi-

kor minden virág női, / Ahol a kedves lépeget?" 
',4 „Ideje, hogy tettekkel bizonyítsad: / Egy méltó férfi győz isten-magaslaton." 
•13 Friedrich NIETZSCHE: Kritische Studienausgabe. Bd. 3. Hg. v. G. С о ш U. M. MONTINARI. dtv/de 

Gruyter, Berlin/N. Y., 1999. (Neuausgabe) 481. „De hogyan csináltuk ezt? Hogyan is lehettünk képe-
sek kiinni a tengert? Ki adta kezünkbe a spongvát az egész láthatár letörléséhez? [...] Mit tettünk, 
amikor e földet elszakítottuk napjától?" F. NIETZSCHE: .4 vidám tudomány. Ford. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor. 
Helikon, h. n„ 1997. 151. Vö. JAUSS: i. m. 464. 

Friedrich NIETZSCHE: Kritische Studienausgabe. Bd. 4. 15. „Bizony mondom néktek, mocskos folyam 
az ember. Tenger legyen, aki magába akarja fogadni ezt a mocskos folyamot, és nem akar bepiszko-
lódni. / íme, én az embert fölülmúló embert tanítom néktek: ő az a tenger [...]" F. NIETZSCHE: így szó-
lott Zarathustra. Ford. KURDI Imre. Osiris/Gond, Budapest, 2001. 19. 
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könnten wir uns reinigen?,'41 mely egy sor másik, megválaszolatlanul maradó kér-
dés között áll. (Vajon nem ezzel a kérdéssel hozható összefüggésbe Zarathustra 
első beszéde, ahol a szellem átváltozásairól esik szó, s ahol a „legmélyebb és az 
egész könyvön végighúzódó feszültség"38 nyilvánul meg? Zarathustra szerint a 
szellemnek, mely oroszlánként „megteremtette az új teremtés szabadságát", 
végül gyermekké kell válnia: Was muss der raubende Löwe auch noch zum Kinde 
werden? / Unschuld ist das Kind und Vergessen f...].)39 

A Zarathustra másfelől megoldást kínál ezzel arra a problémára is, melyet O d o 
Marquard szerint a történelemfilozófia hagyott hátra azzal, hog)7 az ember t a ter-
mészettel akarta mentesíteni az alól a feladat alól, melyet maga rótt ki rá, olyan 
technikákat téve szükségessé, melyek megszelídítik a „történelmet fenyegető és 
megsemmisítő természetet".4 0 A Zarathustra ban a természet helyett a tengerhez 
hasonlított ember veszi föl a fenséges attribútumait, így például a következő rész-
letben is: So nehmt das Erhabne um euch, den Mantel des Hässlichen/4l (E részlet per-
sze szintén ér telmezhető bibliai utalásként; a 104. zsoltárban, mely a Jób könyvé-
re emlékeztető képekkel dicséri a „teremtő és megtar tó Istent", ez olvasható: 
fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt.) Innen 
nézve megerősíthető Marquard állítása, aki Nietzsche egyik töredékét idézve, 
mely szerint az Übermensch számára „könnyű és boldog" (leicht und selig) az „örök 
visszatérés" gondolata, az Übermenschet úgy értelmezi, hogy б az, aki képes arra , 
hogy a természet „tökéletes embertelenségként való megjelenését" megakadá-
lyozza.42 J auß Marquard írásaiból kiindulva ugyan a megszakítottságot hangsú-
lyozza romantika és modernség között,4 3 Marquard felől tekintve azonban ennek 
ellenkezője is elképzelhető: a szerves műalkotás gondolata éppúgy fölfogható az 
„ellenséges természet" tapasztalatára adott válaszként, mint a műalkotásnak a 
természeti szép ellenében tör ténő meghatározása.4 4 Ezzel kapcsolatban lehet 
utalni a Költő már idézett szavaira a Vorspiel auf dem Theaterhől, ahol a szervesség 
elve még nem fedi el teljesen ezt az összefüggést: Wer teilt die fließend immer gleiche 
Reihe / Belebend ab, daß sie sich rythmisch regt? (146-147. sor)45 

37 Friedrich NIETZSCHE: Kritische Studienausgabe. Bd. 3. 481. „ki törli le rólunk a vérét? Milyen vízzel 
mossuk le magunkról?" 152. 

38 Hans-Georg GADAMER: Zarathustra drámája. Ford. Biczó Gábor. Gond 23-24. (2000) 7-20., 12. 
3 9 Friedrich NIETZSCHE: Kritische Studienausgabe. Bd. 4. 31. „Mi végre kell A ragadozó oroszlánnak még 

gyermekké is lennie? / Ártatlanság a gyermek és feledés [...]" 33. Elképzelhető, hog)- a gyermekalak-
ban megjelenő „új Isten" George-féle képzete is összefüggésbe hozható a Zarathustra eme részletével 
(lásd például a Kindliches Königtum című verset). 

4 0 MARQUARD: i. m . 8 5 - 1 0 6 . 
41 Friedrich NIETZSCHE: Kritische Studienausgabe. Bd. 4. 59. „Burkoljon hát a fenségesség titeket, a rú-

tak palástja!" 60. 
4 2 MARQUARD: i. m . 9 3 - 9 7 . 
4 3 Hans Robert JAUSS: „Die Kunst als Anti-Natur." In Studien zum Epochenwandel der ästhetischen 

Moderne. Suhrkamp, Frankfurt/M., 119-156. 
4 4 V ö . MARQUARD: i. m . 9 6 . 
4 3 „Ki léphet az egyhangú folyamatba, / Megélesztve, hogy ritmikus legyen" 
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Reto Sorg szerint a Bebuquinban a lámpa és a fény - többnyire az egyes fejeze-
tek élén visszatérő46 - motívuma Nietzsche Der tolle Mensch érc utal, melyben az 
„őrült" fényes nappal lámpással keresi Istent.47 A Der tolle Mensch Isten halálával 
a fény megszűntének és a naptól való eltávolodásnak a metaforáját társítja: Was 
thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? 
Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? [...] Gibt es noch ein Oben und ein 
Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere 
Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr 
Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werdenP48 A Bebuquinban а 
Der tolle Menschet idézhetik mind a lámpás és a nap metaforái, mind pedig a sö-
tétség és a hideg fokozatos elhatalmasodásának folyamata. A „független tett" esz-
méjét Bebuquin egy helyütt szintén a Der tolle Menschre utalva, a „megtisztítás" 
m á r idézett képzetének (wer wischt diess Blut von uns ab? Mit welchem Wasser 
könnten wir uns reinigen?) összefüggésében fogalmazza meg: vielleicht reinigt mich 
ein anderer, wenn ich's nicht vermag.49 Kérdés, mi indokolja a Bebuquinban a Jób 
könyvének felidézését az „Isten halott" tapasztalata után? A Bebuquin több helyütt 
is a panasz és a könyörgés biblikus formáit idézi, esetenként igen szépen: So liege 
ich mit scharfem Ohr wie ein buntes Tier über Deinem Boden, um eine Mitteilung 
zu erwarten, denn heute habe ich kein Gewand, in dem ich auferstehen könnte.50 (Az 
idézet második fele kapcsolatba hozható a királyi menyegzőről szóló példázattal 
[Mt 22,12] vagy a Jelenések könyvé nek azon részletével is, melyben azokról van szó, 
„akik nem szennyezték be a ruhájukat , és fehérben fognak já rn i velem együtt, 
mert méltók rá". [Jel 3,4]) A regény utolsó fejezeteinek egyike ped ig Mephisto-
pheles a teodícea-gondolatra utaló, már idézett szavait (dieses Ganze / Ist nur für 
einen Gott gemacht) alakítja át: Ich bin geschaffen zu erkennen und zu schauen, aber 
Deine Welt ist hierzu nicht gemacht; sie entzieht sich uns: wir sind weltverlassen. Suchen 
wir Dich, о Gott, dann sterben wir in der lautlosen Erstarrung, und es ist keine 
Erkenntnis, sondern Du bist das Ende.51 

46 VÖ. Bebuquin, 92., 99., 100., 102., 106., 108., 118., 125. 
47 Vö. SORG: i. in. 132-133. A Der tolle Mensch hatásának jelentőségét az expresszionista költészet össze-

függésében már Silvio Vietta is kiemelte, vö. „Einleitung." In: S. VIETIA (Hg.): Lyrik des Expressionismus. 
Niemeyer, Tübingen, 1990.3 2-8., 5. A fény vallási és misztikus hagyományokhoz kötődő motívumá-
ról az expresszionizmus irodalmának összefüggésében lásd Wolfgang ROTHE: „Der Mensch vor Gott: 
Expressionismus und Theologie." In: W. ROTHE (Hg.): Expressionismus als Literatur. Francke, 
Bern/München, 1969. 37-66., 42-15. 

48 Friedrich NIETZSCHE: Kritische Studienausgabe. Bd. 3. 481. „Mit tettünk, amikor E földet elszakítot-
tuk napjától? Merre halad most? Mi hová tartunk? Minden naptól egyre távolodunk? [...] Van-e még 
fönt, és lent van-e? Nem a végtelen semmiben bolyongunk? Nem érezzük az üres tér borzongató fu-
vallatát? Vajon nem lett-e hidegebb? Nem jön-e közelebb, és mindegyre közelebb az éj? Nem kell-e 
lámpást gyújtanunk fényes délelőtt?" 151-152. 

49 Bebuquin. 118. „talán megtisztít valaki más, ha én nem vagyok rá képes." 
3° Bebuquin. 1 17. „Éles füllel fekszem hát mint egy színes állat a Te földeden, egy közlésre várva, 

mert ma nincs ruhám, melyben feltámadhatnék." 
31 Bebuquin. 125. „Megismerésre és szemlélésre vagyok alkotva, de a Te világod nem erre van; elvon-

j a magát tőlünk, világtól elhagyottak vagyunk. Ha Téged keresünk, ó Istenem, meghalunk a néma 
dermedtségben, és ez nem megismerés, hanem Te vagy a vég." 
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Ha a világ „esztétikai fenoménként" történő igazolásának elvét szintén J o b 
kérdésének hatástörténetében helyezzük el,52 úgy Carl Einstein 1906-1908 körül 
kibontakozó értekező prózája jól mutatja, milyen nehézségeket hagyott maga 
után ez a megoldás. Einstein korai írásai sajátos viszonyt létesítenek Nietzsche 
Zarathustráyáwal, melynek első könyve beszámol arról a fölfogásról, melyet 
Zarathustra képviselt azelőtt, hogy „hamvait a hegyre vitte, hogy fényesebb lán-
got találjon magának": Eines leidenden und zerquälten Gottes Werk schien mir da die 
Welt. / Traum schien mir da die Welt und Dichtung eines Gottes; [...] Diese Welt, die ewig 
unvollkommene, eines ewigen Widerspruches Abbild und unvollkommenes Abbild - eine 
trunkene Lust ihrer unvollkommener Schöpfer [...]53 H a d d utaljak itt George - a „tö-
kéletlen Istent" „emberi műnek" m o n d ó Zarathustrara emlékeztető - Flurgottes 
Trauer (1895) című versére, melyben a „mezők istene", egy forrásban barázdák-
kal elcsúfított homlokát megpillantva, az „Aratás Urához" panaszkodik: Ich will 
den abend zwischen grauen nebeln / Zum Herrn der Ernte klagen sprechen weil er / Zum 
ewigsein die Schönheit nicht verlieh.54 George versében az ember által elcsúfított is-
ten panasza a szöveg nyelvi választékosságával, archaizmusokkal élő artisztikumá-
val társul. Nem érdektelen ez a kapcsolat a Zarathustra és George verse között, ha 
meggondol juk, Einstein esszéiben milyen gyakran szerepel George neve. Míg 
Nietzschénél a „tökéletlen" világ egy „tökéletlen" Isten „álma és költeménye", 
Einsteinnél az esztétikum lesz „Isten álma", mely azonban a tökéletesség attribú-
tumát nyeri, amelynek a „valóság rossz ábrázolása csak": „A költemény a valóság 
hasonlata, de maga a tökéletes, tisztább és egészen máshogy megformál t mint 
amaz. Ezért a lesz a valóság mindig a vers rossz ábrázolása."55 Einstein e korai 
írásai tehát a helyettesíthető teljesség elvével adnak választ az „Isten halott" ta-
pasztalatára. Einstein a helyettesíthetőség gondolata felől („mert csak esztétikai-
lag lehetséges az abszolútum"),56 utasítja el a művészet természeti szépen alapu-
ló fogalmát („a természet sehol sem mutat föl totalitást"),57 és fogalmazza meg a 
csak önmagára utaló műalkotás eszményét: „Semmi sem emlékeztet itt [.Arnold 
Waldschmidt egy képén] a természetre, egyetlen vonás sem származik közvet-
lenül a modellről, és ezért ez a mű tökéletes totálorganizmus [vollendeter 
Totalorganismus], mely nem utal semmi kívülállóra."58 A létrehozható teljesség 
elve értekező prózájában csakúgy, min t a Bebuquin egy korai töredékében az „em-
ber megsemmisí tésének" - még n e m avantgárd ér te lmű - elvével társul: „Isten 

",L> Vö. JAIISS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. 460. 
5 3 Friedrich NIETZSCHE: Kritische Studienausgabe. Bd. 4. 35. „Valamely szenvedő és kínok közt vergődő 

isten művének tűnt nékem akkor a világ. / Alomnak láttam akkor és valamely Isten költeményének 
véltem a világot; [...] Ez az örökké tökéletlen világ, lenyomata egy örök ellentmondásnak, de töké-
letlen még lenyomatnak is — tökéletlen teremtőjének részeg gyönyöre." 37. 
">4 Nyersfordításban: „Este szürke ködök között akarok / Az Aratás Urához panaszkodni beszélni mert 

/ Az örökkévalósághoz nem adott szépséget is." 
5 5 EINSTEIN: Werke. Bd . 4 . 130. 
"'б I. m. 129. 
57 I. m. 125. 
5» EINSTEIN: Werke. Bd. 1. 49 . 
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esztétikai okokból n e m nélkülözhető [...] ő az önmagában nyugvó szép test 
korrelátuma. A szép test nyugodt [still] és mozdulatlan - б szeretet nélküli. A mű-
vészet n e m más, mint a mű követelménye és az ember megsemmisítése. Hogy az 
embernek értéke legyen, a mű szolgálatába kell állnia."5 9 A helyettesíthetőség el-
ve a világot és az ember t „megsemmisítő" Isten fikciójához vezet (Isten a „meg-
semmisítés princípiuma"): totalitás csak az ember „megszüntetése" révén lehet-
séges.60 Annak oka, hogy az ember e konstrukcióban a természettel kerül azonos 
helyzetbe, abban lehet, hogy a naturalizmus és a pozitivizmus ugyan n e m távolo-
dott el lényegileg a történelemfilozófiai elképzelésektől, de az ember rő l való 
gondolkodásnak olyan képleteit hagyományozta a századfordulóra, melyek, 
megfosztva az embert attól a képességétől, hog)' meghatározottságaitól szabaddá 
váljon, kiszolgáltatták őt az „ellenséges természet" hatalmának. A fausti hohes 
Streben célja a Bebuquinban ezért már nem az „egész ember-lét" megragadásában 
(Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist / Will ich in meinem innern Seihst genießen, 
1770-1771. sor),61 h a n e m egy „új ember" megszületésében van. 

Ha a Faust újabb értelmezései felől tekintünk Einstein regényére, megkockáz-
tathatónak látszik, hogy a Bebuquinban a Faust hatástörténetének (melyről termé-
szetesen nemcsak súlya, de kiterjedtsége miatt is nehéz általános érvényű kijelen-
téseket tenni) egy érdekes, és talán n e m jelentéktelen mozzanata é rhe tő tetten. 
Heinz Schlaffer szerint a Faust második részében „az allegória régóta halottnak 
nyilvánított formájának újjáélesztése volt az, ami a 19. században a kritikusok leg-
többjét mindenekelőtt zavarta".62 Ennek felismerésével a dráma, melyet „Goethe 
öregkori műveként edd ig egy irodalomtörténeti fejlődésvonal végére helyeztek, 
most eg)' ú j történeti korszak kezdetén foglalhat helyet".6 3 A Bebuquin - szöveg-
közi vonatkoztathatóságukat tekintve rögzítetten, a Faust első és második részére 
egyaránt utaló szöveghelyek révén - mintegy egymásraolvassa a d r á m a két ré-
szét. A Faust második részében Helena első színrelépésekor nem tud szabadulni 
attól a gyanútól, hogy „»papírból« van": „miközben úgy látszik, hogy kilép a va-
lós életbe, valójában csak az irodalmi utóéletből lép ki elénk. »Helena« ő még 
egyáltalán? A modern recepció révén az antik eredeti képmások sokasága mögött 
tűnik el."64 „Egy szereplő allegorikus je l lege - teszi hozzá Schlaffer - annak mér-
tékében no, ahogyan a szereplő veszít az életből. Az allegorizálás e folyamatán 
megy keresztül Helena." 6 5 Innen nézve a Bebuquin, amikor a regény első fejeze-
tében Euphemia bábujában egymásravetíti a „végtelen természetnek" a Faust el-
ső részében szereplő eszméjét és Helena alakját, a Faust eme „allegorikus" jelle-

EINSTEIN: Werke. B d . 4 . 5 9 . 
'>" i. m. 128-132. 
10 „S ami az egész ember-létbe tódult, / Önmagam legmélyéhez beeresztem." 

SCHLAFFER: i. m . 3. 
«:> 1. m. 6. 
« I. m. 101. 
и I. m. 117. 
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gét ismeri föl. Euphemia kérdése a regény első monda tában (wollen Sie den Geist 
Ihrer Mutter sehen?) szintén a természet (Wo fass' ich dich, unendliche Natur?) és a 
Faust második részében szereplő „anyák" képzetét vetíti egymásra, míg azonban 
az egyik egy szerves eredet felidézését ígéri, a második (Helena alakjának meg-
idézésével) az eredetet kiüresítő, allegorikusán megsokszorozó emlékezet lehető-
ségét kínálja.66 Schlaffer szerint a d ráma második részének első je lenetében, 
melyben az álmából ébredő Faust számára feledésbe merül mindaz, ami a d ráma 
első részében Grätchen halálához vezetett, „Faust elveszti saját tör ténetét és indi-
vidualitását. Mostantól kezdve nem identikus személyként, hanem mindig csak 
szerepekben, álarcokban jelenik meg, először Plutusként az »Álarcos mulat-
ságban«."67 Hasonlóan az álmából ébredő Fausthoz, aki, miután a d r á m a első ré-
szében a „végtelen természetet" kívánta megragadni , a vakító naptól azzal a fel-
ismeréssel fordul el, hogy „színes visszfényében miénk az élet" (4727. sor), a 
hetedik fejezetben az álmából ébredő Bebuquin körül, akit szintén elvakít a nap, 
a táj „egy deszkára van festve", a „hetéra" pedig, akivel Bebuquin az éjszakát töl-
tötte, egy hirdetőoszlopra ragasztott plakáttá változik. (107.) 

Amennyiben azonban a Faust második részében az „anyákat", akik a termé-
szethez hasonlóan időtlenek (Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit), az örök női 
eszménye felől értelmezzük, a visszatérő múlt női vonásokat vesz fel, s a visszaté-
rő természethez kezd hasonlítani,68 azt is mondhat juk, hogy a Bebuquin e vissza-
térés mítoszát állítja ironikus nézőpontba. Jelen dolgozatnak természetesen nem 
lehet feladata, hogy a Heinz Schlaffer és Dieter Borchmeyer között e tekintetben 
kibontakozó vitában állást foglaljon, ezért csak utalok arra, hogy Borchmeyer 
- Schlaffer megfigyeléseiből kiindulva - úgy véli, a Faust második részében „nem 
az allegóriáé az utolsó szó", hanem „a jogaiba visszahelyezett, »igazi« termé-
szeté".69 A kérdés természetesen azt a - nem könnyen megoldható - problémát 
érinti, hog)' mikortól számolhatunk egyáltalán a szerves műalkotás eszményétől 
eltávolodó irodalmiság megjelenésével. Hiszen kérdéses lehet még az is, beszél-
hetünk-e - legalábbis a német nyelvű irodalomban - a szeivetlenség poétikáikig 
is ható elvének megjelenéséről az avantgárdot megelőzően. 

Mivel a Bebuquinban Euphemia bábuja, melyet Bebuquin, aki egy „másolat" 
helyett „valami sajátot" akar, a regény első fejezetében kidob az „olcsó dermedt -
ség múzeumából", egyaránt ér telmezhető a múlt, a Faust által jelölt művészeti ha-
gyomány és a főszereplő, de a Pygmalion-mítosz - itt részletesen nem tárgyalha-
tó - megidézése révén a szöveg vonatkozásában is, azt mondhat juk , hogy a 
„dermedtség" (Erstarrnis) fokozatos elhatalmasodása a regényben a művészeti ha-
gyománytól való elszakadás és a „független tett" lehetetlenségét beszéli el. Ezen 
összefüggésben ér telmezhető a Job könyvének átformálása is, mely nemcsak Isten 

66 Az „anyákat" egyébként Mnémoszümnével szokták az értelmezők összefüggésbe hozni. Vö. i. m. 104. 
6 ' 1. M . 6 7 . 
6» I. m. 1 0 6 . 
69 Dieter BORCHMEYER: Goethe. Der Zettbürger. Hanser, München/Wien:, 1999. 351-352. 
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hallgatásában, (vag)' a Faustra vonatkoztatva: a „föntről" jövő megváltás elmara-
dásában) jelentkezik, de a regény vége felé elhangzó könyörgés el lentmondásos 
jel legében is: Herr, laß mich einmal sagen, / ich schuf aus mir. / Sieh mich an, ich bin 
ein Ende, laß mich eine unabhängige Tat, ein Wunder tun.10 Mivel a „független" (unab-
hängig) nem pusztán mindenféle előzményre, hanem az Úrra is vonatkoztatható 
(ebben az összefüggésben lesz jelentéses, hog)' Böhm alakjában a magát Istennek 
hirdető Nabukadnezar alakját idézi a regény), a kijelentés saját performativitását 
számolja föl. A Bebuquin innen nézve a „magamból alkottam" nyelvi lehetetlensé-
gének - tragikus ér te lmű - tapasztalatát beszéli el. 

Ugyanez az önfelszámoló szerkezet megfigyelhető a regényben egy másik 
probléma kapcsán is. Az „új ember", a „független tett" gondolata egy helyütt egy 
olyan Zarathustra-utalás összefüggésében fogalmazódik meg, mely az „emberi" 
meghaladásának lehetőségét a „fenségesben" látja: »Wir opfern nichts mehr«, schrie 
Bebuquin auf der Straße, »das Sublime geht verloren. Das Wunder kritisiert Ihr, das 
Wunder hat nur Sinn, wenn es leibhaftig ist, aber Ihr habt alle Kräfte zerstört, die über 
das Menschliche hinausgehenA Bebuquinhan a fenséges maga a művészet lesz, 
melynek a tárgyi világot fel kell „áldozni", s amely a tárgyakat „megsemmisíti". 
(101-102.) Érdekes lehet ezen összefüggésben az a kapcsolat, melyet Jean-
Frangois Lyotard a fenséges és a - meglehetősen tágan értett - avantgárd között 
megfigyelt. Lyotard - példáit Cézanne-tól a minimaiizmusig hozva - a fenségest 
úgy értelmezi, bog)' az annak fenyegető érzéséből táplálkozik, hogy „nem törté-
nik semmi, bog)' nem folytatódik semmi, hogy nincsenek többé szavak, színek, 
formák vag)' hangok, hogy ez a monda t lesz az utolsó".72 A „nem történik sem-
mi" Lyotardnál annak lehetőségét kínálja, bog)' „a filozófia, a festészet, a politi-
ka és az irodalom intézménye és hagyománya" fölfüggesztődik. Mivel azonban a 
fenséges - örömöt is magában rejtő - érzése a fenséges meghatározása szerint 
csak a tárgy által megjelenített fenyegetés eltávolítása révén jöhet létre (a fensé-
ges érzésével összekapcsolt tárgy csak ekként válhat esztétikai élvezet tárgyává), a 
fenséges mindig fölfüggeszti e fölfüggesztést. Lyotard szerint az avantgárd műal-
kotás, mely egyszerre azonos e fölfüggesztés (hogy „nem történik semmi") fenye-
getésével és az azt fölfüggesztő történéssel, maga a fenséges. Azi is mondha t juk 
tehát, hogy az avantgárd műalkotás csak önnön utópisztikus mozzanatának föl-
függesztése révén lehetséges. 

A Bebuquin innen nézve értelmezhető úgy, hogy a „független tett" lehetetlen-
ségére, az „új ember" eljövetelének kudarcára e fölfüggesztés (hogy „nem tör-
ténik semmi") gesztusával válaszol. Bebuquinnak, aki azt kérdezi, hogy lehetsé-
ges-e a sors tökéletes megszakítása (108.), Böhm azt válaszolja, hogy egyetlen 

70 Bebuquin. 125. „Uram, engedd, hogy azt mondjam egyszer, / magamból alkottam. / Nézz rám, vég 
vagyok, engedd, hogy független tettet, csodát tegyek." 

71 Bebuquin. 103. „»Nem áldozunk föl már semmit«, kiáltott Bebuquin az utcán, »elveszítjük a fensé-
gest. A csodát kritizáljátok, a csodának csak akkor van értelme, ha testet öltött, de ti minden erőt szét-
romboltatok, mely túlmegy az emberin«." 

72 Jean-Francois LYO I ARD: Das Erhabene und die Avantgarde. Merkur 38. (1984) 151-164., 153. 
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remény van: „az átváltozás talán a halállal bekövetkezik. Vagy azok maradunk , 
amik vagyunk, vagy megsemmisülünk és átalakulunk". (121.) A regény utolsó fe-
jezetében, mely Bebuquin halálát beszéli el, a (külön sorba szedett) „Vége" (Aus) 
szó - egy metalepszis révén - Bebuquin szájából hangzik el, s egyaránt vonatko-
zik Bebuquin halálára és - önreflexív értelmű kijelentésként - a regény végére. 
A regény így, hasonlóan a fenséges Lyotard-féle meghatározásához, nemcsak be-
jelenti a véget, de mintegy maga testesíti meg azt. A regény tehát egyszerre „vég" 
és - jól lehet nem független - „tett". Erre utalhat az is, hogy az elhatalmasodó 
„dermedtséghez" a sötétség, a magány és a h ideg metaforái mellett a némaság, 
az elhallgatás képzete társul (lautlose Erstarrung). Hasonló irányba indíthatják el 
a regény értelmezését a szöveg más önreflexív alakzatai is, így például a függö-
nyöknek a Böhm által elbeszélt betét tör ténetben szereplő motívuma, mely - egy 
színházi metaforikába illeszkedve - szintén önreflexív értelmet nyer, és amely 
nemcsak a szöveg(ek) önreflexív természetére reflektál, de a műalkotás önmeg-
semmisítő, önfelszámoló jellegére is utal: Sei Vorhang und zerreiße dich. [...] Sei 
Vorhang und Theaterstück zugleich.'73 Az önmagát megsemmisítő műalkotás gondo-
latával kapcsolatban ugyanakkor kínálkozhatnak párhuzamok a társművészetek 
köréből is: Marcel Duchamp például 1919-ben készítette el Boldogtalan ready-
made című munkáját , mely egy erkélyről kilógatott geometriai kézikönyvből állt, 
amelyet a szél „lapozgatott" és tépet t szét fokozatosan. Egy n e m sokkal később, 
1920-ban készített alkotásában márványból kifaragott kockacukrok szerepelnek, 
melyeket talán nem túlzás a művészi maradandósággal szembeni ironikus gesz-
tusként értelmezni. 

Einstein regénye nemcsak távolságtartással idézi a helyettesíthetőség elvét 
(100.), de képes meghatározó érvénnyel eltávolodni annak - Einstein értekező 
prózájában is megfogalmazott - esztétikai implikációitól, m i n d a műalkotás 
tökéletességének,7 4 mind a forma zártságának követelményétől is.75 A műalko-
tást ugyanakkor az ember megsemmisítésének immár avantgárd - talán a Los vom 
Menschen! Döblin-féle elvével is összevethető - gondolatának távlatába állítja. 
A szervetlen műalkotás avantgárd elve, amennyiben a helyettesíthetőség esztéti-
kájának Einstein-féle megfogalmazódásához hasonlóan történelemfilozófiai el-
gondolások távlatába helyezhető el, szintén azt állítja - jóllehet másképp - , hogy 
történelemfilozófiai feladatának az ember önnön megsemmisítésével képes csak 
megfelelni - illetve, mivel csak önnön utópisztikus mozzanatának felszámolása 
révén lehetséges egyáltalán, - bog)' úgy sem. Valószínűleg ennek tapasztalatával 
hozható összefüggésbe a Bebuquinban a „megváltó-alakok" parodisztikus szere-
peltetése is: Verschiedene Messiasse traten mit Erfolg auf, Messiasse der Reinheit, der 

7:1 Bebuquin. 97. „Légy függöny, és tépd szét magad. [...] Légy függöny és egyben színdarab." 
74 EINSTEIN: Werke. Bd. 4. 130. „A költemény a valóság hasonlata, de maga a tökéletes, tisztább és 

egészen máshogy megformált mint amaz." 
73 I. m. 124. „Semmi sem igényli olyan mértékben a formát — a tisztaságot - a lezártságot, mint a to-

talitás." 
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Wollust, des Pflanzenessens, des Tanzes, hypnotisierende Messiasse und einige andere, f...] 
Überlebte Messiasse verwandelte man in Redakteure, zumal ihnen Sensation geläufig war. 
Die neue Weltanschauung kristallisierte sich zur Ziege, die ein Bein gebrochen hat.76 

Ismeretes, hogy Hugo Ball naplójában a Cabaret Voltaire megalakulása kapcsán 
a „Carl Einstein által megjelölt irány" folytatásáról beszél.77 Ball Tenderenda der 
Phantast című regénye (1914—1920), mely a messianisztikus ideológiák Bebuquin-
beli paródiájá t alludálja, több helyütt is utal Einstein regényére. így például a da-
daizmus - „dadaista vándorprófé ták" által hírül adott - „megszületésének" tör-
ténetét elbeszélő fejezetben is, amely a Bebuquinhoz hasonlóan blaszfémizáló 
képzetekkel él, s ironikusan idézi a századvég válságtudatát felváltó, 1910 körül 
el terjedő utópisztikus ideológiákat (melyek helyenként még az expresszionizmus 
irodalmában is megteremtet ték a megváltó-alakok századfordulós toposzának 
folytonosságát).78 Nem tekinthető tehát véletlennek az, hogy a dadaizmus, mely 
az avantgárd irányzatok közül a legérzékenyebb volt a „cselekvéssé váló műalko-
tás" lehetetlenségének nyelvi tapasztalatára,7 9 épp Einstein regényében ismerte 
föl saját előzményét. Az a dadaizmus tehát, mely nemcsak legszélsőségesebben 
képviselte a minden előzménytől elszakadni vágyó cselekvés elvét, de legmélyeb-
ben látta be ennek lehetetlenségét is, s amely így egyszerre mondható a tőlünk 
legtávolabb, s a hozzánk legközelebb álló avantgárd irányzatnak. 

7f) Bebuquin. 127. „Különböző messiások léptek fel sikerrel, a tisztaság, az öröm, a növényevés, a tánc 
messiásai, hipnotizáló messiások, és még néhány más. [...] Az önmagát túlélt messiásokat kinevezték 
szerkesztőnek, mivel megszokott volt számukra a szenzáció. Az új világnézet törött lábú kecskévé kris-
tályosuk." 

77 Hugo BALL: Flucht aus der Zeit. Limmat, Zürich, 1992. 20. 
78 Vö. Hans Robert JAUSS: „Die Epochenschwelle von 1912." In Studien zum Epochemmndet der ästheti-

schen Moderne. 239-240. 
79 Vö. Ki LCSÁR-SZABÖ Zoltán: Az idegenség poétikája? Jelenkor 2 0 0 0 / 3 . ( 2 8 1 - 3 0 4 . ) 2 8 3 - 2 8 4 . 
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Bónus Tibor 

A KRITIKA NYELVFELEDETT APOLOGÉTÁJA 

- Radnóti Sándor: A piknik. Magvető Kiadó, Budapest, 2000 -

„saját előítéletünk csak akkor vesz részt igazán 
a játékban, ha ő maga is kockán forog." 

(Hans-Georg Gadamer) 

Radnóti Sándor, az ismert esztéta és kritikus, aki a hetvenes-nyolcvanas években 
jelentős irodalomkritikai tevékenységet fejtett ki, amennyiben fontos szerepet já t -
szott nemcsak a prózafordulat, de - s talán még inkább - az ú j magyar költészet 
(Oravecz, Petri, Tándori) teljesítményének elismertetésében, s akinek később a 
Holmi című folyóirat kritikai rovatvezetőjeként irodalomszervezői s -politikai ér-
demei is maradandók, majd ' egy évtized - s egy művészetelméleti munka (Hami-
sítás, 1995) - után ismét irodalomról szóló gyűjteményes kötettel jelentkezett . 
A kultúrpolitikai okok miatt nagy késésssel megjelent Mi az, hogy beszélgetés?-ben 
(1988), valamint a későbbi Recrudescunt vulnera című könyvben (1991) közreadott 
bírálatok s tanulmányok irodalomszemléleti tétje még az lehetett, szerzője az iro-
dalomértés terén miként, milyen kritikai beszédmódok „segítségével" volt képes 
eltávolodni - ha egyáltalán - a lukácsi esztétika terhes, mer t az irodalmat művé-
szetidegen céloknak alárendelő örökségétől. Annyiban legalábbis mindenképp , 
hogy az említett költői s prózai művek elismertetése a kritika részéről természet-
szerűleg együtt já r t az irodalom autonómiájának visszanyerésére tett erőfeszíté-
sekkel, pontosabban üdvtörténeti konstrukcióktól történő megszabadításával. 
A piknik, mely már egy radikálisan átalakult diszkurzív térbe lépve próbálja kifej-
teni hatását, első harmadában közvetlenül a kritika funkcióival s az értelmezés 
mibenlétével foglalkozik, melynek következtében azt a kérdést is közvetlenül fel-
veti, hogy az értekező miként szembesült az irodalomról szóló diskurzusok utób-
bi évtizedben lezajlott hazai átrendeződésével. Elmondható, hogy az előző iroda-
lomkritikai kötetben - amint azt Kulcsár Szabó Ernő kimutatta - „a doktrinális 
esztétikai értelmezés-szempontok előjoga nem szorul vissza igazán, a művek 
megalkotottságának természetét feltáró poetológiai eljárások nem nyerhették el 
azt a funkciót, amellyel mintegy átkapcsoló rendszerként ellensúlyozzák a je len-
tés azonosságának, illetve teljes viszonylagosságának ellentétes lehetőségét".1 

1 KULCSÁR SZABÓ Ernő: „Az új beszéd keresése (Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera)." In Az új kri-
tika dilemmái. Budapest, 1994. 240. 
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Vagyis a poétikai megformáltság olvasási szempont ja abban m é g alárendelődik 
egy elsősorban a szövegek szemantikai dimenzióját kitüntető, mimetikus olvasás-
módnak, melynek interpretációs műveletei a rögzített ideológia jegyében végre-
haj tot t transzcendálások leépülése ellenére is erősen őrzik a lukácsi esztétika em-
lékezetét. 

Tanulságos lehet itt megjegyezni, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek új irodal-
ma körül bábáskodó, Radnótihoz némiképp hasonló bölcseleti alapokról indul t 
nagy hatású kritikus, Balassa Péter a korai Lukács regényelméletét azáltal volt ké-
pes poetológiailag hatékonnyá tenni, hogy az orosz formalizmus és a francia sze-
miológia elemző nyelvével ellensúlyozta annak szociális kontextusok révén vég-
rehaj to t t mimet ikus transzcendációit . Balassa értekező nyelve ennél fogva 
láthatóan „közelebb került" az esztétikai tapasztalat igazságának történő volta, s 
poétikai létesülése belátásához, mint Radnóti, aki inkább művészetelméleti, mint 
poetológiai diskurzusok felé tájékozódva, eddigi könyveiben voltaképpen „elke-
rülte" a közvetlen találkozást az irodalom nyelviségének problémájával. Még akkor 
is így van ez, ha a kilencvenes évek irodalomértése felől már jól látható, hogy 
nemcsak Radnóti merőben ideologikus olvasásmódja, de a Balassa által képviselt 
esztétista i rodalomértés is raj ta túli „igazságoknak" feleltette m e g az i rodalom 
beszédét, amennyiben előbbi a szemantikai adekvációkat lényegében elvonatkoz-
tatta a poétikai összetettség jelentésképző szerepétől, utóbbi pedig szemantikum 
és poétikai alakítottság összjátékát az irodalom egyfajta restitutív, a világ meg-
bomlott rendjét helyreállító funkciójának szolgáltatta ki. 

Minden bizonnyal a kilencvenes évek hazai i rodalomértelmező diskurzusainak 
je lentős átrendeződése, a strukturalizmus utáni irodalomelméleti elgondolások 
gyors recepciója, az olvasás mibenlétéről, de legfőképpen az irodalom nyelvisé-
géről kialakított koncepcióknak az előtérbe kerülése tette Radnóti számára is 
megkerülhetet lenné, hogy az irodalmi hermeneut ikáról éppúgy kialakítsa állás-
pontját , mint a dekonstrukció interpretációs stratégiáiról. Л piknik ugyanakkor az 
olvasás elméleti kérdéseit a kritika mint műfa j s mint intézmény körülhatárolásá-
ra tett kísérletnek rendeli alá, amit az értekező azon erős előfeltételezése indokol, 
mely szerint a kritika az olvasásnak, az irodalmi művek értelmezésének sajátos, 
az i rodalomtudománytól élesen elválasztható módja . Ez az előfeltételezés a szö-
vegek számos helyén konzekvenciaként tér vissza, vagyis az értekezések argumen-
tációjában az előrevetett következtetés tételszerű szerepét kapja: a kötet első há-
rom szövege ennek bizonyítását célzó gondola tmenetnek is fölfogható. Mielőtt 
közelebbről megvizsgálnánk ezeket a tanulmányokat, m e g kell jegyezni, hogy 
aligha egyedül „belső" diszkurzív kényszerek játszottak közre e kérdés előtérbe 
kerülésében az értekező számára; legalább ennyire - ha n e m jobban - motiválta 
Radnóti témaválasztását a diskurzusok „használati szabályainak"2 megváltozása, 
vagyis az a tény, hogy a kilencvenes években a hazai kritikában felerősödött az 
i rodalomtudományos nyelvhasználatok hatása, az „egyetemi kritika" jelenléte, 

2 Michel FOUCAULI : A diskurzus rendje. Holmi 1 9 9 1 / 7 . 8 7 7 . 



A kritika nyelvfeledett apologétája 8 9 

amit az értekező korántsem tart üdvözlendőnek.3 Mivel Radnóti ezt egyáltalán 
nem hallgatja el, sőt kényszeresen visszatér a jelenségre, írásainak beszédcselek-
vés funkciója felerősödik, ami apodiktikus, olykor a felszólítás s a tiltás retorikai 
formuláit sem nélkülöző stílusában is megmutatkozik. Az értekező beszéde hatá-
sát többször fatikus elemekkel akarja fölerősíteni, ami nemcsak arra muta t rá, 
hogy egy másik diskurzus (hatása) ellen lép fel, de esetleg a r r a is utalhat, hogy ta-
lán nem bízik eléggé argumentativ kijelentéseinek meggyőző erejében. Ez persze 
korántsem jelent i azt, hogy egyáltalán ne állhatna fenn folytonosság felszólítás, 
tiltás és ezt indokló elemző érvelés között, pusztán csak a kettő esetleges inkong-
ruenciájának gyanúját veti fel, amelynek megalapozott vagy megalapozatlan vol-
táról csakis alapos elemzés győzhet meg. 

Mindazonáltal a diszkurzív hatások szempontjából is árulkodó lehet, hogy 
Radnóti úgy igyekszik feldolgozni az olvasásról kialakított különféle elgondoláso-
kat, s magyarázni az újabb irodalomelméleti irányzatok koncepcióit, hogy nem-
csak nem alkalmazza azokat konkrét műelemzésekben, de lemond a kilencvenes 
évek i rodalmának kritikai vizsgálatáról is. Bizonyos utalásaiból ugyanakkor az év-
tized i rodalmának hanyatlástörténete rajzolódik elő, mint például ebben a meg-
jegyzésben: „mert ha a kritika - egyelőre? még? - nincs is válságban, sőt ú j kriti-
kus-tehetségek jelentkeznek, a szépirodalomban - ha nem tévedek, ami persze a 
kritikus joga és kötelessége - válságjelek (is) mutatkoznak."(46.) Ezek u tán az ér-
tekező eg)' szemléletesnek szánt futball-hasonlattal érzékelteti a szépirodalom 
„valósága" és a róla való kritikai beszéd közötti feszültséget („Ne hazudj, Szepe-
si!"), a kritikusi igazmondás így példázott no rmája azonban azt az impikációt rejti 
magában, hogy az irodalomról folytatott diskurzus végső soron episztemológiai-
lag megalapozható, s egy igaz/hamis logika mentén meg is ítélhető. S noha Rad-
nóti fontos különbségeket is lát a foci és az irodalom között, mikor megjegyzi, 
hogy utóbbiban „a szpíker, a közvetítő is játékos", s a já ték szabályai n e m állan-
dók, magának a já téknak a konstitúciójával nem hozza kapcsolatba a kritikát 
mint ér telmező tevékenységet. A kritikai diskurzusok sokfélesége nem vezet itt 
föltétlenül az irodalmi kánonok - korántsem végtelen - megsokszorozódásához, 
hiszen például a válság valamifajta diszkurzív nézőponton inneni fakticitásként 
épül az érvelésbe. Persze aligha meglepő, hogy Radnóti n e m igazán tud mit kez-
deni a kilencvenes évek magyar i rodalmának kánonikus alakításmódjaival, 
amennyiben már Esterházy prózáját is egy „igaz-hamis t ípusú ismeretelméleti 
rendszerbe"4 kényszerítve marasztalta el, mint az „igazságot" különféle szerepek-
ben elmaszkírozó, és azt sohasem kimondó nyelvhasználati módot. N e m csoda 
tehát, hogy képtelen produktívan viszonyulni azokhoz a textualizáló eljárásokhoz 

3 Az ezredfordulóra ugyanakkor látványosan visszaszorult az elméleti érdeklődésű, i rodalomtudo-
mányos beszédmódoknak az irodalomkritikában való jelenléte, s a korábban tudományos kritiku-
sokként számon tartott értekezók ma már inkább irodalomtörténeti s teoretikus problémák kifejlet-
tebb vizsgálatára összpontosítanak. 

4 KULCSÁR SZABÓ Ernő: i. m. 2 3 4 . 
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is, melyek a jelentéskioltást Esterházynál radikálisabban érvényesítő disszeminá-
ciós stratégiákat hoznak működésbe, s azzal, hogy felszámolni igyekeznek a je len-
tések megalkothatóságának, szövegekhez rendelésének lehetőségeit, végképp el-
lehetetlenítik a közvetlen szemantikai megfeleltetések minden formáját . A krízis 
hangoztatása, a tragizáló pátosztól sem idegenkedő hang innen nézve inkább az 
értetlenség s a hatástalanság tünete , mintsem az irodalom válságáról adott hite-
les tudósítás lehet. Különösen, h a figyelembe vesszük, a kilencvenes évek honi 
irodalma mintegy ki is kényszerítette a kritikai olvasásmódok megújulását, ameny-
nyiben - a hermeneut ika nyelvén szólva - korábbi értésformák kérdezésmódjai 
számára nem kínált már fel érvényes poétikai válaszokat. Meglepő mindazonál-
tal, hogy az az ú jabb irodalmi korpusz sem hívta ki a kritikus értelmező gyakor-
latát, amelyik a narratív integritás történetelvű formáit megőrizve alakította az 
irodalom közelmúltbeli „valóságát". 

Annak következtében tehát, hogy Radnóti A piknik ben teljeséggel eltekint az 
irodalom alakuló gyakorlatától, s kizárólag az irodalomértés diszkurzív alakzatait 
tart ja vizsgálódásai homlokterében, egyúttal kizárja annak lehetőségét, hogy a 
különböző interpretációs beszédmódokat azok értelmezői teljesítménye révén ítélje 
meg. Ez azonban m é g nem feltétlenül gátolná meg, hogy számot vessen ezen dis-
kurzusok paradigmatikus állításaival, irodalomszemléleti feltevéseivel, s egyfajta 
diskurzusok közötti térben alakítsa ki - nem szükségszerűen s n e m egyszer s min-
denkorra rögzült - interpretációs pozícióját. S noha az ilyen típusú műveletek 
nem hiányoznak a könyvből, mégsem mondható , hogy ezek határoznák m e g a 
szerző argumentativ stratégiáit. Radnóti ugyanis csak igen ri tkán, s egyáltalán 
nem következetesen lép egyes diskurzusokon „belülre", s fogad ja el pert inens-
ként - ha csak ideiglenesen is - azok belső mechanizmusainak kényszerítő logi-
káját. Az olvasás elméletei csakis annyiban válnak fontossá a szerző számára, 
amennyiben segédkezhetnek a kritika mint műfa j s mint intézményes-társadalmi 
funkció elhatárolásában, abban, hogy a kritikát határozottan elkülönböztesse a 
művészettudomány vagy az i rodalomtudomány műfajától. Ehhez az elkülönböz-
tetéshez azonban nemhogy nincs elengedhetet len szükség a strukturalizmus utá-
ni olvasáselméletek belátásaira, de ezek éppenhogy a műfajok közötti határok 
viszonylagosítását eredményezhetnék, amennyiben az intenció áthelyezésével ki-
húzzák a talajt egy normatív pragmatista s funkcionalista műfaj i osztályozás alól,5 

miközben a nyelv határátlépő, műfajok révén megregulázhatatlan munkájára 
hívják fel a figyelmet. Ezért törvényszerű, hogy Radnóti nem, vagy csak kivételes 
esetben bocsátkozik bele a hivatkozott elméleti munkák gondolatmeneteibe, s ál-
talában megmarad a diskurzusok „külső" lehetőségfeltételeinek taglalásánál. 
Módszerét ugyanakkor saját kritikusi szerepkörének markáns definiálásával és hang-
súlyozásával igyekszik igazolni, miáltal újra csak azt mutat ja meg, hogy n e m 

5 Mint például amilyen a következő elkiilönböztetés: „Kézenfekvőnek látszik számomra, hogy a 
megkülönböztetés [kritika és tudomány között] alapja az, hogy kit szólít meg az írás. A tudósok és 
szakértők közösségét vagy pedig az irodalom olvasóközönségét, elvileg mindenkit, aki olvasta vagy 
olvashatná a bírálat tárgyát." (37.) 
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annyira egy nyitott, az idegen beszédre ráhal lgató kérdezői érdekeltség működ ik 
e szövegekben, mint inkább egy rögzített és erősen (ön)identikusan e lgondol t 
(pre)koncepció utólagos, pontosabban ismételt igazolására kerül sor. A kritikust 
Radnóti szerint az különbözteti m e g a tudóstól, hogy: „A tudomány például szak-
nyelvet alakít ki magának, amelyet a kritikus elsajátíthat, ér thet , de kritikusként 
nem beszélhet."(24.) A szerző tehát ennek ér telmében kritikusként, egyfajta köz-
vetítő szerepkörben tárgyaz olvasáselméleti szakmunkákat, minek következtében 
- saját felállított normájának megfelelően - tudományos ismereteit t ranszformál-
nia kell a köznyelvre. Ez a transzformáció egyfajta fordításként, vagyis he rmeneu -
tikai aktusként is értelmezhető, amely nemcsak a kritikusi, d e általában minden -
fajta olvasás paradigmája lehet. Mivel a kritikától a szerző egyfajta nyelvi 
pőreséget, a tudományos szakzsargon köznyelvileg is érthetővé alakítását vár ja el, 
ezen elvárás pedig, ezt maga a szerző hangoztatja, nem azonos a szaktudás kor-
rektsége alóli felmentéssel - főképp ha tudományos művek közvetítéséről van 
s z ó - , így joggal fogalmazható m e g Radnóti könyvével kapcsolatban is a kérdés: 
miként értelmezi a tárgyazott olvasáselméleteket a kritikus, s hogyan képezi m e g 
azok diszkurzív terében „saját" pozícióját? A következőkben, a szerző i rodalom-
szemléleti előfeltevéseinek - szükségképpen vázlatos - visszakeresésével, továbbá 
érvelésmódjának olykor szövegközeli elemzésével elsősorban erre a kérdésre ke-
resem a választ. 

Radnóti Sándor Javaslat befogadásra című tanulmányában az alábbi m ó d o n kü-
lönbözteti meg egymástól tudomány és kritika műfaját: „A tudományos kutatás 
nem törekedhet közvetlen és diszciplínájának keretein kívüli hatásra, a közélet-
ben való részvételre; lényegi, meghatározó célja az ilyesmi semmiképpen sem le-
het. Ugyanez viszont a kritika conditio sine qua поща. A tudomány - legmagasabb 
eszményét és hagyományát tekintve - öncélú tudás, szabadságának és au tonó-
miájának ez a záloga. A kritika gyakorlat, magatartás és magatartás-befolyásolás, 
s ebhez a fő céljához van hozzárendelve a megfelelő, alkalmazott tudás." (24.) 
A későbbiekben a kritika mint a kultúra szerves része és adekvát műfaja határoz-
tatik meg, szemben a tudomány öncélúságával, amely koncepció nemhogy a hu-
mán tudományok, de már a természet tudományok esetében is bajosan tar tható . 
Hiszen ez utóbbiak ugyanúgy kezdeményezői voltak nagy episztemológiai váltá-
soknak, mint az előbbiek, s ennyiben képesek voltak megváltoztatni az ember i tu-
dásformák, vagyis a kultúra egész szerkezetét. Ha például a h u m á n diszciplíná-
kat vesszük tekintetbe, mint amilyen a Radnóti érvelésében leginkább szem előtt 
tartott irodalomtudomány, azok felismeréseinek diszkurzív érvényét aligha, leg-
feljebb a nyelvükben való jártasságot korlátozhatjuk egy szűkebb vagy tágabb 
tudósi csoportra. Hiszen például az olvasáselméletek nem csupán a szakmai ol-
vasók interpretációs stratégiáit tartják szem előtt, miközben ez utóbbiak sem 
mindenben különböznek a n e m szakmai olvasók irodalmi érzékelésmódjától. 
Jauss írja az i rodalomtörténet recepcióesztétikai rehabilitációját elindító híres ta-
nulmányában: „az irodalomtörténész is á l landóan olvasóvá változik vissza, mi-
előtt sort kerí thetne a mű megértésére és besorolására - másként : mielőtt í téletét 
az olvasók történeti sorában elfoglalt jelenlegi helyének tudatában megalapoz-
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hatná". 6 E lmondható , hogy a tudomány aligha akadtatja felismeréseit izolálni, 
eleve kivonni a kultúra tudományközi közegéből és az általánosítás érvénye alól, 
ellenkező esetben saját legitimációját veszítené el, ami persze nem jelenti azt, 
hogy ezáltal rögtön a tudás demokratikus te repe lenne, ahol mindenki - kompe-
tenciájától függet lenül - egyenrangúan szót kaphat , s ál láspontját érvényesíthe-
ti. Könnyen belátható, hogy például a tudományos teljesítmény megítélése bajo-
san tartozhat olyanokra, akik egyszerűen nincsenek bir tokában e tudomány 
diszkurzív szabályainak.7 

Az értekező lényegi kulturális funkciói felől próbál ja elhatárolni a kritikát és a 
tudományt, mivel azonban pragmatikai szempont ja nem társul történeti táv-
lattal, s mivel - részben ezzel összefüggésben - általában n e m bocsátkozik bele a 
hivatkozott kritika- s olvasáselméleti diskurzusok belső logikájába, a két „műfaj" 
intézményes-társadalmi funkcióját csak egy időn túli ál landóságban képes meg-
ragadni, ami azért is teszi esendővé érvelését, m e r t külsőleges jegyek alapján kö-
vetkeztet episztemológiai különbségekre. S ezért is van, hogy az egyes irodalom-
elméleti diskurzusok különbségei egyáltalán n e m vagy egyszerűen félreértve 
kerülnek be értekezői látóterébe. S ez lehet az oka annak is, hogy az irodalomról 
való beszéd legkülönbözőbb műfajainak, intézményes vagy azon kívüli formáinak 
fennmaradásából az alábbi következtetést vonja le a szerző: „Ez a felsorolás azt 
mutatja, hogy a kritika kulturális műfaja olyan kont inuumot őrzött meg külön-
böző formái között, amely szembenáll az akadémikus besorolással és a tudo-
mányiparral ." (23.) Az intézményi, a diskurzus kereteit meghatározó különbség 
szavatol itt egy műfa j transzepochális identitásért, melynek egyetlen diszkurzív 
biztosítéka a köznyelvisége, mely ugyanakkor olyan heterogenitást jelent , ami 
voltaképpen diszkurzívan azonosíthatatlanná, körülhatárolhatat lanná teszi a kri-
tikát, amely bizonytalanságot m é g az is tetéz, hogy az intézményes különbség 
nem föltétlenül j á r együtt episztemológiai differenciával. N e m is beszélve arról , 
hogy a tudomány mint intézmény meglehetősen diszperz ismeretelméleti elgon-
dolásoknak lehet a gyűjtőneve, többek közt olyanoké is, melyek annak nyelvi el-
választottságát - mint identitásuk abszolút biztosítékát - teszik kétségessé. 

Elmondható tehát, hogy Radnótinak, aki szerint még a dekonstrukciót is ér-
heti az objektivista retorika vádja (30.), s akinek tudományról vallott elképzelését 
általában a pozitivizmus episztéméje, vagyis egyfajta ismeretelméleti egzaktság 
képzete határozza meg, még akkor is nehéz dolga lenne tudomány és kritika vi-
szonyának diszkurzív megragadásakor, ha retor ikáját nem a radikális ellentétezés 
alakzatai szerveznék, de a korrelációba hozás komplexebb s szubtilisabb straté-

<> Hans Robert puss: „Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja." In Recepcióelmé-
let - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán. Budapest, 1 9 9 7 . 4 9 . 

7 „A kijelentésnek, mielőtt igaznak vagy hamisnak minősíthetnénk, igaz területen' kell elhangza-
nia..."; „Bármikor mondhatunk igazat valamely vad külterületen; de igaz. területen csak akkor lehe-
tünk, ha engedelmeskedünk egy diszkurzív 'rendőrség' szabályzatának, amelyet minden egyes diskur-
zusában aktiválnunk kell." M. FOUCAUI.I : i. m. 876-877. Foucault szavait aligha érdemes a diszkurzív 
hatalom negatív értelmezéseként olvasni, amennyiben a szabályok létesítése konstitutív, s így szükség-
szerű Feltétele minden diskurzusnak. 
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giái. Ennélfogva viszont aligha meglepő, hogy nincs szüksége a hivatkozott elmé-
letek diszkurzív megfontolásaira, melyek - mint említettük - sokkal inkább alá-
ásnák, mintsem megerősítenék következtetéseit: a dekonstrukciót és az objekti-
vizmust így aligha lehetne problémátlanul társítani egymással, ahogy a mode rn 
he rmeneu ta leírásakor sem általánosíthatna ily esendően az értekező: „Az általá-
nos 'természetes' szabályok képzetével szemben a mű belső formájának egyedi 
szabályai, illetve az irodalom (művészet) autonóm rendszerében és alkotója fejlő-
désében betöltött történeti helye kerül előtérbe."(20.) Mind a „belső forma", 
m i n d pedig a „fejlődés" fogalmai olyan fordításoknak mutatkoznak, melyek nem 
annyira közvetítik, mint inkább eg)' korábbi episztémé diszkurzív horizontjába 
transzformálják az irodalmi hermeneut ika - ily módon nem is igen fölismerhető 
- értelmezési stratégiáját. Ez többek között arra is rámutathat , hogy a kritikát el 
lehet ugyan választani intézményesen a tudománytól, de ez m é g nem árul el sem-
mit lehetséges diszkurzív viszonyukról; jelesül itt arról, hogy minden olvasás-
m ó d n a k vannak az irodalomról alkotott előzetes feltevései, melyek irányítják in-
terpretációs műveleteiket, s melyek - ahogy azt Radnóti elgondolja - a kritikában 
kevésbé tudatosulnak. Ez viszont azt jelenti, hogy az irodalomelmélet, amely el-
sősorban a je lentések megképződésének módjára összpontosít, per t inensebben 
képes látni a jelentésre, a mimetikus utánképzésre, valamint a közvetlen ítéletal-
kotásra összpontosító kritikát, s kompetensebb annak megítélésében, míg a kri-
tika az elméletre csak meglehetősen redukált perspektívát képes nyitni.8 Л piknik 
szerzője például olyat, melyben az irodalomelmélet megfontolásainak a kritiká-
ban való érvényesülései a tudomány gyámkodásának tűnnek fel a kritika fölött, 
ami mindenek előtt egy nehezen érthető i rodalomtudományos szaknyelv erős 
hatását jelenti: „A kritikusi beállítottság specializáció-ellenes jel lege nem a bár-
mely irányban és bármely tudásban való elmélyülést ellenzi, h a n e m a tudás hatal-
mával való kényszerítést az értelmezés és értékelés egy meghatározott módjára , 
vagy egy, az értelmezést és értékelést elhárító 'totalizáló (valamint potenciálisan 
totalitárius)' retorikai olvasatra." (26.) Ha a dolgot nem választjuk el hatásától, 
belátható, hogy a tudás mint hatalom mindenkor s szükségképpen kényszerítő 
erejű, s noha ez egy szaknyelv esetében látványosabban megmutatkozik, könnyen 
kimutatható, hogy itt a szubjektív ítélet szabad terepeként tekintett kritika sem 
volt soha független a tudásformák történeti változásaitól, melyek ugyancsak 
diszkurzív hatalmi mechanizmusként befolyásolták annak alakulását. Az idézet 
felől nézve továbbá nem is annyira a tudomány „érthetetlen", egy hiposztazált 
köznyelvtől el térő nyelve lehet az oka a kritika értetlenségének, sokkal inkább 
annak - kétségkívül aktuális, közelmúltbeli - hatása egy műfa j institúciójára, 
mely elméleti nézőpont ja miat t a l ighanem alaposabban érti e műfajt , mint az ön-

8 A kritika és az iroda lom tudomány között persze számos okból nem lehet éles különbséget vonni, 
melyek közül az egyik leginkább meghatá rozó lehet az, hogy egyrészt az i rodalomtudomány sem ké-
pes pusztán absztrakt fogalmakkal dolgozni, nyelve önkéntelenül is metaforikus marad, másrészt pe-
dig - ezzel összefüggésben - nyelve a nem tudományos nyelvtől (sőt más tudományok nyelvétől) sem 
képes totálisan elkülönülni, kontextuálisan teljesen önmagába záródni. 
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magát . A szerző azon kijelentése, mely szerint „a teória hozzátartozik a kultúra 
egy történelmi világához" (74.), azért is bizonyul egyoldalúnak s szorulhat alapos 
kiegészítésre, mert úgy kívánja punktuálissá tenni azt, ami saját ubikvitását állít-
ja, hogy nem veszi tekintetbe annak diszkurzív összetettségét. A kultúra olyan 
metafora itt, amely minden diskurzust egyfajta gyűjtőhelyként foglal magában, s 
maga mintha nem lenne kiszolgáltatva előzetes megértési alakzatoknak, a dis-
kurzusok episztemológiai változékonyságának, de totalizált faktualitásként funk-
cionálna, mely álláspont esendőségére éppenhogy a kortárs kultúraelméletek 
hívhatnák fel a szerző figyelmét. 

N o h a Radnóti többnyire tartózkodik attól, hogy a kritika definícióját iroda-
lomszemléleti összetevőkkel hozza kapcsolatba, legalább egy helyütt azonban 
nem elégszik meg funkcionális-pragmatikai érvekkel, s mégiscsak belefut egy 
„tartalmi" típusú argumentumba. Mégpedig éppen abban a lábjegyzetben, ahol 
arról értekezik, hogy a tudományos felismeréseket a kritikusnak akkor sem kell 
érvényesítenie a kritikában, ha történetesen azok szögesen e l lentmondanak an-
nak az olvasásmódnak, amelyet a szerző itt a kritika paradigmatikus olvasásmód-
jaként azonosít, s vol taképpen azzal a felfogással állít szembe, mely - mint ma 
minden valamirevaló irodalomelméleti diskurzus - az i rodalomban a nyelvi vélet-
lenek esztétikai csáberejét elválasztja azok episztemológiai érvényességétől. 
A szerző szerint a kritikus „tudományos iskolázottsága fényében fenomenológiáikig 
ugyan tarthatat lannak, de konvencionálisan meghaladhata t lannak fogja gondolni 
a világtapasztalat és az esztétikai tapasztalat kontinuitását". (29.) Ez az állítás nem 
jelent mást, mint hogy a kritikus az értekező elgondolásában olyan olvasó kell le-
gyen, aki ugyan tud a műben megképződő „igazság" poétikai eljárásoktól való 
függésétől, retorikai természetéről, de mimetikus, valóságanalóg olvasásmódjá-
ban egész egyszerűen figyelmen kívül hagyja a je lentés megképződésének mi-
kéntjét . A kritikust ezen a ponton nem annyira közérthető nyelve, mint reflektá-
latlan referenciáiizálása, valamint a kratülista totalizálás jellemzi, amit az is 
megerősít , hogy a tudományos elemző módszere viszont a szövegszerű olvasás-
móddal azonosítódik: „Az irodalomtudomány egyes irányzatai éppily legitim 
módon függeszthetik fel a műalkotások eszmei és tartalmi vonatkozásait, s ener-
gikusan formalizálhatnak. Kifogás ez ellen csak akkor emelhető (s éppen ez a 
műbírálatra tartott igénybejelentés esete), amikor a formalizálást összekeverik 
a hiposztázissal, és a műalkotás szövegszerűségének, az irodalom irodalmiságá-
nak önálló létet tulajdonítanak, amely mintegy kitölti a műről mondható t . " (42.) 
A Bevezető előzőleg vázlatos történeti áttekintés révén a kritika két típusát külö-
níti el, a morálfilozófiái indíttatású és az immanens esztétikai kritikát, ami kissé 
leegyszerűsítve a kritikán belül hozza létre azt a szembeállítást, amit később tu-
domány és kritika között megfigyelhetünk. Nem véletlen persze, hogy Radnóti 
vol taképpen szinonimaként tekinti a szövegszerű és az immanens értelmezésmó-
dot, amennyiben mindkettőt a referencia felfüggesztésével, egész pontosan kitör-
lésével jellemzi, ami ellehetetleníti a műben megképződő igazságok nemcsak 
adekvációszerű felfogását, de egyáltalán azok hozzáférhetőségét is. A piknik szer-
zője védelmébe veszi az esztétikai ideológiának azt a formációját , amelyik a mű-
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alkotást azonosítja egy rajta túli „valóság" referenciális közegével, s a kritikus ol-
vasásmódját ennek jegyében tartja je l lemezhetőnek. 

Amikor Radnóti a kritikának egyfajta kul túrafenntar tó s -ápoló funkciót tulaj-
donít, saját kritikusi szerepét úgy képzeli el, mint aki a kultúra normális műkö-
dése felett őrködik, s akinek csakis a „torzulások", egyensúlyeltolódások észlelé-
se esetén kell beavatkoznia.9 A tudományra ráfogott gyámkodás tehát tekinthető 
afféle áthárításnak is, a saját szerep másokra vetítésének, hiszen nemcsak a tiltá-
sok és normaszabások nyelve, de nyílt önértelmezés is tanúskodik a szerző sze-
repfelfogásának ezen meghatározó gyámügyi komponenséről . A beszédcselekvés 
itt olyan hatalmi igénnyel társul, amelyik nem látszik teljesen bízni a diskurzus 
meggyőző erejében, s miközben mások túlzott hatásáról beszél, ezt a hatást úgy 
akarja semlegesíteni, hogy a kritika intézményes funkciójának sérülésére hivat-
kozik. Az irodalomelméleti diskurzusok nyelvétől ér intet t kritika e l lenében nem 
hatékonyabb elemzési módokkal igyekszik föllépni, de mindenekelőtt institu-
cionális dimenzióban jelentésessé tehe tő verbális cselekvéssel: tiltásokkal, nor-
mák képzésével, felidézésével és megerősítésével. Radnót i annyiban sem elméleti 
munká t írt a kritikáról, hogy absztrakt fogalmakkal operáló, általánosításokra 
hagyatkozó érvvezetése könnyen pragmatikus, sőt kontextuálisan da tá lha tó relá-
ciókba illeszthető, s referencializálható. A kritika definiálására irányuló elméleti 
megfontolásait visszatérően saját szerkesztői funkciójával hozza összefüggésbe, 
vagyis általánosításai érvényét folyton egyetlen konkrét, a diskurzust mintegy el-
rendező szituációra vonatkoztatja, ami itt azt eredményezi, hogy - a he rmeneu-
tika nyelvén szólva - az applikáció úgy határozza m e g az interpretációt, hogy az 
az érvelésbe tematikusan bevont diskurzusok megértésének „intelligere" mozza-
natát n e m engedi mindig megfelelően érvényre ju tni . 

A piknik szerzője ugyanis nemcsak az irodalmat olvassa empirikus fogalmak 
szerint, s hajt végre előszeretettel olyan szemantikai stabilizációkat, melyeknek 
nyomán gyorsan a szövegen „kívül" találhatja magát, de voltaképpen az iroda-
lomelmélet absztrakcióit is fölöttébb könnyedén felelteti meg szó szerinti érte-
lemben vett tapasztalati jelenségeknek. Ezeket a műveleteit, melyek - min t mind-
já r t látni fogjuk - sokszor a hivatkozott vagy - jobb esetben - ismertetett elméleti 
helyek könnyen kimutatható - nota bene sokszor banális - félreolvasásához vezet-
nek, n e m egyszerűen csak a kritikus minden t referenciálisan lefordító szerepkö-

9 „Az irodalom belső és külső tényezőinek, a megformálásnak, az expressziónak, a hatásnak a forma 
tradícióiban és konvencióiban, illetve a világkép tradícióiban és kihívásaiban gyökerező játékterében a 
kritikusnak természetesen mozgáslehetősége van, amit több minden befolyásol. Befolyásolja saját kép-
zettsége, eszménye. Befolyásolja a kultúra aktuális helyzete. [...] Tehát polémiámat [az elméleti kritiká-
val szemben] az indokolja, hogy kultúránk aktuális helyzetében ezt látom az inga aggályos kilengésé-
nek. Amiben tévedhetek." (43-44.) Nemcsak azt lehet itt tanulságos megfigyelni, hogy ebben a rövid 
passzusban, amely némiképp ellentmond a kritika imént elemzett tartalmi meghatározásának, hogyan 
kerüli el a megfogalmazás a nyelvnek az irodalomban játszott szeiepét, de ezzel párhuzamosan - s össze-
függésben - azt is, miként lesz a szövegmozgás retorikai összetettsége is áldozata a nyelv hatalmáról 
való elfelejtkezésnek: a „gyökerező játékterében" kifejezés olyan képzavar, amely a szöveg intenció- és 
eredetelvű elgondolásának meglehetős reflektálatlansággal, de é p p e n nem véletlenül rendeli alá a tér-
beliként - vagyis önnön eredetét kioltóként - felfogott szöveg és/vagy olvasás metaforáját . 
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lével lehet magyarázni, de - ettől n e m függetlenül - az elméleti szövegek gram-
matikai s retorikai összetettségére irányuló figyelem hiányával is. Másképpen 
szólva azzal, hogy Radnót i nem veszi tekintetbe ezek nyelvi, diszkurzív feltétele-
zettségét mint konstitutív, performatív mozzanatot, de kizárólagosan rajtuk kí-
vüli, előzetesen létező jelenségek leírásának fogja fel e szövegeket. A retorika s a 
grammatika eme nyelvfeledett szétválasztása is okozza, hogy az olvasó s az olva-
sás fogalmát csakúgy, min t a szerzőét rögtön empirikus, fenomenális létezőknek 
próbálja megfeleltetni, ami viszont a nietzschei, a barthes-i, az iseri vagy a 
derr idai belátások leegyszerűsítését, sőt meghamisítását eredményezik.1 0 Az ol-
vasás iseri elgondolását például Radnóti úgy bírálja meg, hogy eltekint a szöveg-
be beleírt olvasói szerep és az empirikus olvasó megkülönböztetéséről , melyek vi-
szonyát a német i rodalmár a dialogikusság fogalma révén közelítette meg, mely 
utóbbit egyébként Л pikriik szerzője ugyancsak formálisan, szemantikai adekváció 
révén a hétköznapi ér te lemben vett párbeszédre egyszerűsít. „A meghatározat-
lan, üres helyek kiterjesztése, amellyel Iser jellemzi a modern irodalmat, egy ha-
táron túl már nem a befogadói produktív ér telemadás pluralizmusáról gondos-
kodik, h a n e m a terméketlen befogadói önreprodukciót szavatolja. Minden mű 
(és alkotó) a befogadó színvonalára süllyed. A nagyság (nagy mű, nagy alkotó) 
iránti érzék csökevényessé válik." (68.) Radnóti nemcsak egy individuum szubjek-
tív tevékenységévé szimplifikálja az olvasást, de a nyelvi létmódról következe-
tesen elfeledkezve, egy mimetikus reprezentáció-elv jegyében, kiiktatja az iseri el-
méletből a szövegekbe beleírt olvasói szerep kontrol lfunkcióját , melynek 
figyelembevétele megakadályozná, hogy a hermeneut ika olvasásközpontúságát 
szubjektvizálja.11 Az idézet zárlata ugyanakkor azt is elárulhatja, a magyar érte-
kezőtől n e m idegen a zseni-esztétika diskurzusa sem, amit máshol az is tanúsít, 
ahogy az esztétikai érzéket elválasztani igyekszik az értelmezés és az esztétikai íté-

10 „A szövegben mondot takat minden hozzájuk tapadó kontingenciától elválasztva, s teljes idealitá-
sukban kell felfogni, mert csakis így érvényesek"- mondja Gadamer. Hans-Georg GADAMER: Igazság és 
módszer. Budapest , 1984. 276. 

11 Azt. hogy korántsem egyszeri s így véletlennek is tekinthető a recepcióesztétika s/.ubjektivizálása, 
az esztétikai tapasztalat jaussi elképzelésének alábbi bírálata is szemléltetheti: „De a produktív eszté-
tikai képesség, az alkotó oldal, a létrehozás élvezetének tapasztalata: a poiészisz. tör ténet i vázlata is 
beletorkollik a művész, ö n m a g a által létrehozott igazságának és világának, az. a u t o n ó m m á váló eszté-
tikai képződménynek a befogadó poiésziszével, alkotó tevékenységével való felcserélésbe. 'A kontemplativ 
szemlélő poiétikussá válásának modern fordulata ' [Jauss] magába zárja a mű passzívvá és a szerző kon-
templatívvá válásának (mintegy alkotóból találóvá válásának) m o d e r n fordulatát — a befogadó auto-
nómiájának növekedése az. ő autonómiájuk megsemmisülését, heteronómiájuk növekedését." (74. -
a második kiemelés: В. T) I-átni való, hogy Radnóti eltekint a megér tés dialogikusságának hermeneu-
tikai koncepciójától, másképp aligha értené egyszerű csereként olvasó és szerző hangsúlyváltását, ez 
utóbbit pedig nem redukálná pusztán empirikus személyiségére. A mű s annak szövege aligha válik 
passzívvá a jaussi történeti e lgondolás szerint, hiszen az. esztétikai tapasztalatnak a Valér)- költészetel-
méleti írásaival, Cézanne bizonyos szövegeivel, s később Apollinaire beszélgetős verseivel szemlélte-
tett modern fordulata leírásakor Jauss a szövegeknek az. aktív befogadói műveleteket provokáló, ki-
váltó képességére hivatkozik, amit azok poétikai összetettségével támaszt alá. A poiészisz már csak 
ezért sein korlátozódhat a be fogadó Radnóti részéről szubjektívnek tételezett tevékenységére. Másik, 
itt már kommentár nélkül hagyot t példája a szubjektivizálásnak: „A szöveg kommunikációs formája 
ezért az olvasóval való interakcióban megy végbe (azaz: akkor működik , ha elolvassák, és ugyanazok 
és mások, ú j nemzedékek ú j ra elolvassák)." (72.) 
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let nyelvi objektivációjának általánosító mozzanatától, s abból a kanti tételből, 
hogy a minőségérzék és az ízlés nem alapozható meg diszkurzívan, egyből a r r a 
következtet, hogy azok így egyfajta prelingvális szubsztanciát is képeznek. 

Az elmélet absztrakciós mechanizmusának egyik leglátványosabb és leginkább 
jelentéses referencializálását Radnóti a gadameri esztétika azon belátásával hajt-
ja végre, amely voltaképpen az esztétikai tapasztalat alapvető - már Kantnál fel-
ismert - konstituensét, az esztétikai ítélet szabadságát hangsúlyozza, azt, hogy az 
esztétikai tapasztalat feltételezi az erkölcsi s egyéb ítélet előzetes fölfüggesztését, 
hiszen ellenkező esetben a másságban való önmegér tés dialogikus mozzanata, va-
lamint a tapasztalat esztétikai karaktere iktatódnék ki. „Az is elképzelhető, hogy a 
minőségérzék maga válik az ízléssé, s a kritikus 'a mű esztétikai minőségét elkü-
löníti valamennyi tartalmi mozzanattól, amely tartalmi, morális vagy vallási állás-
foglalásra késztet bennünket és csak magára a műre irányul, annak esztétikai lé-
tében' (Gadamer: Igazság és módszer). Úgy gondolom azonban, hogy G a d a m e r 
jellemzése aligha vonatkoztatható a schilleri esztétikai beállítottság morális intéz-
ményeire, amelyek közé a kritika is tartozik, h a n e m inkább a szó dekadens értel-
mében vett esztéticizmus m i n d e n 'mondanivalótól ' irtózó kritikus-típusára, aki 
'arra van ítélve, hogy csak élvezni tudjon mindent , csak egymás mellé rakni a 
szép pillanatokat, és - a legjobb esetben - kellemes átmenetekkel egy koszorúba 
fűzni őket össze'(Lukács: Esztétikai kultúra)." (21.) Aligha szorul hosszas magyará-
zatra, miért is problematikus az esztétikai általános „meghatározását" valamely 
kritikus-típus értelmező gyakorlatára redukálni, ráadásul a r ra a Lukácsra hivat-
kozva, akinek - mint azt de Man már évtizedekkel ezelőtt meggyőzően kimutat-
ta - fiatalkori és kései munkái között olvasáselméleti s nyelvszemléleti szempont-
ból nemcsak törés, de fontos kontinuitás is megfigyelhető, amennyiben A regény 
elmélete egy genetikus időfelfogásban újra bevezeti irodalom és azon kívüli (élet, 
természet stb.) addig - az irónia alakzata segítségével - megkérdőjelezett kon-
tinuitását s az irodalom organikus és - ettől nem függetlenül - minietikus transz-
cendálásának mozzanatát.1 2 Az esztétikai szabadság Radnóti-féle kiiktatása a 
kritikus olvasásmódjából szorosan összefügg annak reprezentációelvű referen-
cializálásával, egy naivan mimetikus értelmezői gyakorlatnak az újbóli legitimá-
ciójával s deklaratív bevezetésével. Már csak azért is súlyos félreértése ez a 
gadameri diktumnak, mert é p p e n a német bölcselő volt az, aki rehabilitálta az 
esztétikai tapasztalatban (úgy is mint hermeneutikai aktusban) az applikáció 
mozzanatát, mégpedig úgy - s a magyar értekező ettől is elvonatkoztat hogy 

12 Vö. „Lukács's Theory of the Novel." In Blindness and Insight. I-ondon, New York, 197 1. 51-59 . Az 
időnek nemcsak romboló, de egyúttal helyreállító funkciója is van I.ukács e korai munkájában, ahogy 
az irónia sem csupán inautentikussá s inadekváttá tesz, vagyis eltávolít a természetitől, de formaszer-
vező elvként is működik, tehát helyreállító funkciót is kap. Ugyanakkor de Man kritikája nem említi a 
könyv utolsó fejezetét, mely Tolsztojjal s nagyon érintőlegesen - egyfajta ígéretként - Dosztojevszkijjel 
foglalkozik, s a tolsztoji művet úgy értelmezi mint az eposz megújult formáját , melyben - ha csak pil-
lanatokra is. de - egy új totalitás látszik körvonalazódni, melynek nyomán a szociális és a puszta inte-
rioritás elválasztottsága felszámolódik, s egy új, ezen dualizmust maga mögöt t hagyó emberkép raj-
zolódik elő. Vö. „"Tolsztoj és az élet szociális formáinak meghaladása." In LUKÁCS György: Л heidelhergi 
művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. Ifjúkori művek. Budapest, 1975. 586-593. 
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természetesen nem függetlenítet te azt az interpretáció megértés-teljesítményétől 
sem, melynek révén a másság felépítése, megalkotása végbemegy, s a szöveg ide-
gensége felszámolódik. Legalábbis annyiban, hogy nem elsajátításnak min t bir-
tokbavételnek tekintette, de a szöveg uralmi igényeinek való alárendelődés moz-
zanatától tette függővé az alkalmazást.13 Radnót i a tudóstól elválasztott kritikus 
diskurzusát a kötet c ímadó írásában már egy olyan történeti-elméleti kontextus-
ban próbálja meg elhelyezni, amelyiket korábban éppenhogy megkülönböztetet t 
attól a diskurzustól. „Jaussnak igaza van abban, hogy ez a mimetikus művészet-
felfogás számos művészeti korszakra nem áll, például a középkorira és a m o d e r n -
re (modern egy jelentékeny részére). És mégis. Ma, harminc évvel Jauss kri t ikája 
után, úgy látom, hogy a jelenkori művészet nagy részével szembeni elégedetlen-
ség, rossz érzés oka éppen ennek - az örökbe kapot t múlt révén újra megnyíló le-
hetőségnek - a hiánya." (70.) Az értekező a kortársi művészet legitimációs válsá-
gának adottságából indul ki, s lá thatóan zavarja a művészet tá rsadalmi 
szerepkörének - nálunk csak az utóbbi évtizedekben bekövetkezett - leszűkülése, 
s részben al ighanem ez indokolja a lukácsi esztétika olvasásmódjának reintro-
dukciójára tett kísérletét is. Noha sokat foglalkozott Benjáminnál , elkerüli figyel-
mét allegória és mimézis különbsége, melyeknek szinkrón korrelációját Jauss 
- Benjamin nyomán - egy narratív szintaxis történeti szukcessziójává transzfor-
málja, ezzel egy olyan genetikus történeti modellt érvényesítve, mely az idő 
diszkontinuus munkájá t sem hagyja figyelmen kívül. 

Radnóti a történelem s az irodalomtörténet irreverzibilitását hangoztató elmé-
leteket egyszerűen progresszistáknak nevezi, azt tételezvén fel, hogy azok hisznek 
az irodalomról való tudás mind pert inensebbé vag)' igazabbá válásának pozitivis-
ta ideologémájában,1 4 miközben maga ebben az eltorzított tudományos kontex-
tusban tesz javaslatot az általa leírt kritikusi olvasásmód újbóli kanonizációjára. 
Arra, hogy az irodalomelmélet legújabb felismeréseit elsajátító olvasó feledkez-
zék meg vagy vonatkoztasson el ezen belátásoktól, s korlátozva saját olvasói pro-
duktivitását, allegoretikus lehetőségeit, térjen vissza a mimetikus referencializálás 
s a szociális transzcendálás jól bevált gyalorlatához. Ez az elgondolás nemcsak a 
temporalitás meglehetősen naiv értelmezését feltételezi, de - mint láttuk -
a recepcióesztétika szubjektivizálását, a befogadói önkény abszolutizálásával való 
összetévesztését is. Ennek jegyében írhatja le az önmagát a kultúra „egyensúlyá-
nak" éber őreként beállító értekező, hogy „A kultúra változásaiból és a változó kul-
turális szükségletekből levezetett 'váltógazdálkodás', az inga visszalengése a be-
fogadótól a mű és a szerző irányába: íme az általam javasolt szcenárió; történet , 
amelynek nyilvánvalóan vannak riválisai." (70.) Néhány lappal később pedig: „Dc 
nem közömbös, hogy az olvasó (és persze a meghatározott olvasó-típusra számító 
író) ebben az interakcióban [szöveg és olvasó között] a tetszólegességig feszített -
elvileg határtalan - referenciális többértelműségben érdekelt vagy pedig az olvasói 

18 Vö. Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. 220. 
14 „A másik elképzelést progresszistának nevezném. Ez a 60-as, 70-es évek olvasásfordulatát és an-

nak teoretikus, illetve tudományos eredményeit olyan haladásnak, a tudás olyan felhalmozódásának 
tekintené, amelyet nem lehet visszavenni, vagy visszavétele súlyos áldozatokkal járna." (71.) 
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produktivitás kalkulálásában, esetleg éppen csökkentésében. Ezért az ú j odafordu-
lás a szerző és/vagy a mű intencióihoz, a műben rejlő kérdés reprodukálása, a könyv 
és olvasója közötti dialógus erőviszonyainak megváltozása a befogadó egy kultu-
rális szükségletéből következő szabad választása, aktivitásának (ön)korlátozása le-
het, vagy a kultúrának az olvasási szokásokban mutatkozó erőteljes történelmi vál-
tozása." (73.) A kritika teoretikusan jól azonosítható olvasási alakzatának eme 
„tudományos" kontextusba helyezett történeti reaktualizációját a Bevezetés tanulsá-
ga szerint tudomány és kritika közeledése is támogatja, amennyiben „az az erős 
kritika, amely az i rodalomtudomány egymással oly éles harcban álló, egymást idő-
ben felváltó és 'legyőző' irányzatait, mint a 'New Criticism'-et, a strukturalizmust 
és a dekonstrukciót együttesen éri objektivista retorikájuk miatt egy új szubjektiviz-
mus nevében - és korántsem a 'kritika', hanem a ' tudomány' részéről - fölveti azt 
a lehetőséget, hogy maga a tudományos beállítottság újra közeledik a kritikai 
beállítottsághoz és újrarendezi a hagyományt". (30.) A szerző itt mintha elfeled-
keznék arról, hogy nem csupán az irodalomtudomány, de egy j ó ideje már a ter-
mészettudományok is számolnak saját felismeréseik relativitásával, amit a megis-
merés aktusának létrehozó (s így tárgyához viszonyítva önkényes) mozzanatával 
társítanak. Radnóti, aki nemcsak az empirikus referencializálás, de a beszélő (min-
denekelőtt saját kritikusi) személyének kitüntetése révén az önéletrajzi olvasás 
alakzatát részesíti előnyben, a kritikának a tudományhoz való közelítésével szem-
ben egy ellenkező alternatívát vázol fel, s noha hangsúlyozza, hogy fölvetésének, 
mivel nem vitatja meg ezen űj szubjektivizmus törekvéseit, „kizárólag tudomány-
szociológiai és esetleg tudománytörténeti relevanciája van" (30.), ajánlatát önkén-
telenül saját kritika-koncepciója kontextualizálja. 

Ennek távlatából nem csupán szubjektum és objektum, hermeneut ika és de-
konstrukció diskurzusaiban a nyelv működésmódjával kapcsolatba hozott rela-
tiválása látszik elfelejtődni, de a két „irányzat" vitájában a derridai értésmód össze-
tettsége is, mely bölcseleti vagy irodalomelméleti szövegek olvasása esetén 
éppenhogy nem kiiktatja, sokkal inkább újraszituálja az életrajzi ér telemben vett 
szerző interpretánsát. Elég itt az Eperons. Les styles de Nietzsche, az Otobiographies, a 
De l'esprit című könyveire gondolni , vagy mond juk a La vérité en peinture utolsó 
fejezetére, melyben Derrida Heidegger és Meyer Shapiro vitáját elemzi, Van 
Ciogh-értelmezésük vizsgálatában kettejük élet történetének fontos mozzanatait is 
működésbe léptetve.1"' Mivel A piknik szerzője a dekonstrukciót az immanens 

13 Kimondható, hogy a francia dekonstruktőr nem totalizáló funkcióban használja fel az életrajzok 
egyes tényeit, de azokat többnyire akkor vezeti be - nem kizárólagos, csakis részleges interpretáns-
ként - , amikor az adott szövegben mint egy korábbi szöveget olvasó műveletsorban egyfajta vaksá-
got fedez, fel, mely az olvasott szöveg ambiguitásának vagy disszeminatív potenciáljának kitörlődését, 
esetleg a szöveg közönséges félreértését eredményezi. Ezekben az esetekben az életrajz olyan elfo-
gultságokra muta t rá, melyek részlegesen magyarázhatják a félreolvasás műveleteit. A pszichoanalí-
zis esetében, Freud szövegeit elemezve pedig ezek anui belátását, mely szerint az analitikus diskurzus 
olyan egyedi nyelvi történés, melyben nemcsak a páciens, de önkéntelenül az. analitikus személyisé-
gének egyedisége is kiiktathatatlan szerepet játszik, magukra a Freud-szövegekre fordítja vissza, s az 
osztrák tudós életrajzi tényeit - melyeket levelezéséből vesz. - is fölhasználja például Az örömelven túl 
című szöveg értelmezésében. Vö. Jacques DERRIDA: „Spéculer - sur 'Freud'." In La carte postaié. De 
Socrate a Freud, et au-dela. Paris, 1980. 275-437. , különösen: 314-326., 341-357. 
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kritikával kapcsolja össze és annak referenciát fölfüggesztő olvasásmódjára hivat-
kozik, s mivel a „szerző halálának" barthes-i tételét nem különbözteti m e g sem a 
hermeneut ika , sem ped ig a dekonstrukció irodalmi értésformáitól, végső soron 
nem m o n d h a t ó meglepőnek vaksága a derridai interpretációs gyakorlatra. Fő-
képp, ha ismét emlékeztetünk az elméleti diskurzusok külső feltételeinek prefe-
renciájára, s arra, hogy azok „belső" mechanizmusainak elnyomása azért áll ér-
dekében az értekezónek, mer t azok tudomány és kritika - szövegszerűség és 
mimetikus reprezentáció interpretánsa men tén kialakított - éles elhatárolását so-
dorhatnák veszélybe. Radnót i érvelése persze nemcsak a tudomány által intézmé-
nyesített diskurzusok felől látszhat impertinensnek, de a kritika általa adott értel-
mezésében is van némi el lentmondás az új szubjektivizmus üdvözlése és a 
szubjektivizmusnak a recepcióesztétikával szemben felhozott - megalapozat lan -
vádja között .1 6 

A hermeneut ika vagy a dekonstrukció - egymástól amúgy igen különböző -
nyelvelméleti megfontolásainak markáns megkerüléséről árulkodik a címadó 
esszében az interpretáció fogalmának értelmezése is, mely műveletsor másfelől 
szorosan illeszkedik az elméleti s bölcseleti szövegek empir ikus referencializálá-
sának Radnóti-féle tendenciájába. A szerző A piknik című nagyigényű írás máso-
dik fejezetének ezt a címet adja: Az értelmezés mellett, s b e n n e az interpretációt -
részben Susanne Sontag nyomán - szembeállítja az érzéki élvezettel, miközben 
persze Barthes-ra és Nietzschére egyaránt hivatkozik. Az interpretáció ebben az 
összefüggésben nem je len t mást, mint az allegoretikus jelfejtést, míg a vele szem-
beállított élvezet a mimetikus referencia reflektálatlanságával kerül kapcsolatba. 
A kettő viszonyát Radnóti egyszerű ellentétként kezeli, amihez szövegének egy 
korábbi pon t j án A tragédia születésebői vesz érveket, később pedig A szöveg örömét 
idézi; itt is, szokásához híven, eltekint azonban a szövegmozgás grammatikai-
retorikai alakulásától, amennyiben nem tudatosítja, hogy az apollóni és a dionü-
szoszi kettőssége nem egyszerű szembenállás, hanem olyan feszültségteli korrelá-
ció, melyben egyik aspektus sem képzelhető el a másik nélkül, egész pontosan a 
dionüszoszi csak az apollónin keresztül mutatkozhat meg, mely utóbbi az előbbi 
korrelátuma. Továbbá a barthes-i öröm (plaisir/jouissance) sem olyan komponen-
se az olvasásnak, melynek hozzáférhetősége elvonatkoztatható lenne a nyelv in-
tellektualizáló munkájától , s egy közvetlen érzékiség szinonimájává volna tehető. 
Radnóti n e m tesz mást, minthogy az interpretációt szubjektív tevékenységnek 
fogja föl, s ebben a konkrét referenciában rögzíti a szó jelentését, s nem veszi te-
kintetbe, hogy a hivatkozott bölcselők elsősorban nem individuumokkal vagy a 
szubjektummal, de magával a nyelvvel kapcsolták össze az olvasás vagy az eszté-
tikai tapasztalat élvező és megér tő mozzanatát. Ha A tragédia születése m é g csak 
áttételesen is, A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról már a tematikus di-
menzió megkerülhetetlenségével érvel amellett, hogy a nyelv a rajta kívülit meg-

16 Az elméleti értekezók individualizálása is ebbe az összefüggésébe tartozik, Derrida, Iser, Barthes 
s a többek min t olvasó-típusok vannak meghatározva Radnótinál, Kulcsár Szabó Krnő esetében pedig 
az individualizálás kifejezetten diffamálási aktusba torkollik. 
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hamisító interpretatív döntést foglal magában, s n e m magukat a dolgokat fejezi 
ki, d e ezektől eltérő törvények szerint működve - legjobb esetben is - a dolgok 
metonímiája vagy metaforája marad . A dolgok megnevezése továbbá Nietzsche 
szerint fogalmiasít, szükségszerűen absztrakttá tesz, s így elvonatkoztat a megne-
vezett egyediségétől,1 7 ezért a nyelv működése kiiktathatatlan fikciós mozzanatot 
foglal magában. Az interpretáció ebben a fundamentál is ér telemben nem a szub-
jektum, de a nyelv teljesítménye, s nem függetleníthető ennek performatív, léte-
sítő munkájától sem, miközben konstatív és performatív viszonya eldönthetet len, 
aporetikus korreláció. Éppen ezen feloldhatatlan episztemológiai bizonytalanság 
eredményezi, hogy az interpretációnak éppúgy n e m adható rögzített jelentés, 
ahogy az olvasás vagy a megértés metaforáinak referenciája sem tehető konkrét-
tá, s azonosítható egy empirikus fenoménnel . „Az olvasás olyan megértési aktus, 
amely nem csak hogy nem megfigyelhető, de nem is megjósolható vagy igazol-
ható. Az irodalmi szöveg nem fenomenális esemény, amelynek bármiféle határo-
zott létezési forma lenne tulajdonítható, tekintsük akár természeti tényként vagy 
szellemi tevékenységként"18 - írja Paul de Man. 

Radnóti , aki egész egyszerűen n e m szembesül a nyelv e kettős aspektusával, 
amit a hermeneut ika s a dekonstrukció eltérő alakzatokban tett a maga számára 
jelentésessé, a fikciót nem a nyelv, legfeljebb az elbeszélés nyelven túli szintjén 
képes elgondolni, amikor a Bálványok alkonyára hivatkozva, de lexikája révén az 
előbb hivatkozott esszét is felidézve ezt írja: „Ha a(z érzéki) művészet arra való, 
hogy ne men jün tönkre az (érzékfeletti) igazságon, akkor a műalkotások igazság-
tar ta lmának - értelemegységének, egyértelműségének - keresése paradox fel-
adattá válik, annál is inkább, mer t a 'wahre Welt', a való (igaz) világ a történelem 
folyamán maga is fikcionalizálódott, fabulává vált, ahogy a Bálványok alkonyában 
olvasható." (57.) Radnóti félreérti Nietzschét, amennyiben a néme t bölcselő, a 
nyelvi létesítésnek mint performatív aktusnak a konstatíwá válásaként interpre-
tálva a történelmet, a nyelvi apória narrativizálásával még nem tételez a múltban 
olyan „igaz világot", melynek megismerhetősége ne lett volna mind ig is kitéve az 
interpretáció meghamisító, fiktív hatalmának. Az irodalom nem a fikció szinoni-
mája, amellyel - akár a múltban is - szemben állna egy „igaz világ", csupán az a 
sajátos „hely", hol a nyelv - egy intézményes konvenció révén - nyíltan elismeri 
saját, mindenüt t munkáló fikcionalitását. A műalkotások igazságtartalma továb-
bá csakis nyelvként mutatkozhat meg, ennélfogva már mindig is hamis - hisz in-
terpretációra hagyatkozó - a természete, de ennyiben nem különbözik a n e m 
művészeti tapasztalattól, amennyiben általában véve nyelv és tapasztalat konver-

1 7 VŐ. Friedrich NIETZSCHE: A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról. Athenaeum 1 9 9 2 / 3 . 
7-1 ü. 

18 Paul de MAS: A vakság retorikája. Jacques Derridu Ruusseau-olvasata. Helikon 1994/1-2. 112. Annak 
szemléltetésére, hogy a dekonstrukciótól sok tekintetben radikálisan különböző hermeneut ika is 
lehetetlennek tartja az olvasás és a nyelv fenomenális totalizálását, álljon itt egy Gadamer-idézet: 
„A nyelvi szó nem jel, melyért nyúlunk, d e nem is olyan jel , amelyet előállítunk, vagy valaki másnak 
adunk , nem létező dolog, melyet használatba veszünk, és a je lentés idealitásával terhelünk meg, hogy 
ezáltal valami más létezőt tegyünk láthatóvá." Igazság és módszer. 291. 
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genciája az, ami fölöttébb kétséges. A piknik szerzője - miként az általa felvázolt 
naivan referencializáló mimetikus kritikus - még az irodalomban sem számol ko-
molyan a nyelv önállósuló hatalmával, a nyelvet ugyanis a tapasztalat maradék-
talan közvetítőjeként tar t ja számon: „Miért megszüntethetetlen e leme az értel-
mezés a művészetről és a műalkotásról való beszédnek a moderni tásban? Mert 
egyetlen műalkotás sem gyökerezhet homogén és vitathatatlan tapasztalatban. 
Ha tetszik, a tapasztalat pluralizálódása, parcializálódása és historizálódása okoz-
za, hogy a konszenzus n e m kiindulópontja, hanem végtelen - és beválthatatlan -
feladata lett a befogadásnak." (89.) Ez a válasz sem a hermeneut ika, sem ped ig a 
dekonstrukció válaszaival nem egyeztethető össze, hiszen - amint láttuk - éppen 
azok nyelvszemléleti komponensei hagyják érintetlenül, miközben az is látható-
vá válik, hogy a lukácsi esztétika örökségének utópisztikus komponenseitől meg-
szabadult ugyan az értekező, ezen esztétika nyelvszemléleti hagyatéka azonban 
makacsul ott munkál diskurzusában. S nem is csak implicit módon, hiszen erre 
építi fel a kritika olvasásmódjáról elővezetett egész koncepcióját. Diskurzusának 
ezen „vakfoltja" miatt ér tet lenkedhet hosszasan afölött, miért is nem kanonizáló-
dott félreértéselmélete révén A heidelbergi művészetfilozófia, vagy miért n e m tartják 
Jean Pault elődjükként számon a posz tmodern regényírók. 

A reprezentációs nyelvszemlélet, az önkifejezésként felfogott műalkotás s a ta-
pasztalat közvetítőjének tekintett nyelv nemcsak - amint láttuk - az esztétikai íté-
let szabadságának megkérdőjelezéséhez s az elméleti absztrakciók elemzett refe-
renciális rögzítéseihez vezet, de szorosan összefüggésbe hozható a klasszikus 
fogalmának, sőt - ettől n e m függetlenül - a történetiségnek A piknikben feltáru-
ló interpretációjával is. A Válasz a kérdésre: mi a klasszikus? című tanulmány elein-
te számolni látszik a műér te lmező diskurzus normaállí tó és temporális meghatá-
rozottságainak feszültségével, a kettő között mégsem lát sem dialektikus, sem 
aporetikus relációt, inkább egyfajta kvantitatív disztribúcióba helyezi kapcsolatukat: 
„Azt lehet mondani , hogy a klasszikus m o d e r n fogalma kettős természetű; külön-
böző mértékben és arányban tartalmazza m i n d a temporalizáló, mind a normakép-
ző elemet."(134. - kiemelés: B. T), s ezzel mennyiségi kérdéssé téve referenciali-
zálja s szemantizálja azt, amit - mint azt később maga a szerző szögezi le - n e m 
lehet tartalmilag meghatározni.1 9 „Az állandóság, amit a klasszikusoknak tulajdo-
nítanak, megfé r dinamikus változásaival"- jelenti ki, s a két aspektust n e m annyi-
ra egymásra utaltként, de lokalizálható szintkülönbségként értelmezi. A klasszikus 
alkotások szilárdnak tételezett identitását Radnóti ezután kiemeli az időbeliség-
ből, s elvonatkoztatja mindenfa j ta interpretációs horizonttól, s ál landóságuk biz-
tosítékaként a fiktív világukban megképződő szereplőket (mint személyiségeket) 
jelöli meg: „Ezek a nagyon különböző értelmezések és nagyon különböző művek 
azonban megegyeznek a fiktív alak evidens realitásában." (150.) A klasszikus iro-
dalmi művek önazonosságának biztosítéka így nem más, mint hogy nem tekint-

19 „A próbálkozást, hogy a klasszikus norniativitását tartalmilag meghatározzuk, a l ighanem valóban 
föl kell adni ." (137.) 
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j i ik őket irodalmi alkotásnak (szövegeknek), csupán az esztétikai ideológia révén 
megszilárdult aktánsokkal számolunk, akiket - miként azok a naiv mimetikus ol-
vasók, kiket szerzőnk az irodalomelméleti tudását elfojtó kritikussal állít párhu-
zamba - mintha valóságos létezőket kezelünk. Ennek jegyében foglal állást Л piktiik 
szerzője Gadamer és Jauss ismert vitájában is: „Én úgy gondolom, hogy a klasszi-
kus kivételes - tehát nem, mint Gadamernél , a múl t és jelen közötti közvetítés 
mintaképeként felfogott - esetében a megértésben rejlő alkotó mozzanat némileg 
hát térbe szorul: é p p e n ez a klasszikus sajátossága. A klasszikust nem kell vissza-
hozni a múlt távolságából, mert je len van. Ezt próbál tam kifejezni a viszonylag 
megszilárdult értelmezés és a mégis eleven értelmezés-igény játékával, a másod-
fokú aktualitással és értelmezéssel." (152.) A szemantikai szint mimetikus azonos-
ságát a szerző elvonatkoztatja a szövegértelmezéstől, vagyis a klasszikusnak a 
valóságanalóg reprezentációban kijelölt identitását függetleníti az interpretáció 
teljesítményétől, miáltal kérdés/válasz hermeneut ikai folyamatából egyszerűen 
kiemeli a klasszikust, melynek az interpretációiban bekövetkező alakulások 
nemcsak hogy nincsenek befolyással a létmódjára, d e puszta másodlagos já téknak 
mutatkoznak a szereplők - persze fiktív - realitásának árnyékában. Állandóság és 
változás, norma és temporalitás tehát világosan szétszálazhatók, miként mű és ér-
telmezése is úgy különíthető el, hogy előbbi saját fiktív világával azonos. A klasszi-
kus mű megszilárdult identitása voltaképpen a kritika diskurzusával muta t 
markáns párhuzamokat, amennyiben mindkettő olyan hely, ahol az irodalmi mű-
alkotás mimetikus reprodukciójának elsődlegessége nem annyira „háttérbe szorít-
ja", mint inkább felszámolja az interpretatív diskurzusnak (a hermeneut ika nyel-
vén: az elvárási horizontnak) az alkotás mibenlétét is érintő létesítő funkcióját. 

Azzal, hogy a klasszikus mű kívül áll az irodalmi episztémék lehetséges alakulás-
történetein, s az irodalmi jellemek önálló élete mint az esztétikai ideológia produk-
tuma határozza meg identitását, vagyis esetükben a jelentő és a jelentett különbsé-
ge fölszámolódik, egyúttal a klasszikus történetisége iktatódik ki, valamint - ezzel 
összefüggésben - az emlékezet értelmező mozzanata semmisül meg. A piknik szer-
zője a klasszikusról írott tanulmányának tétel mondataiban olyan metaforikus 
totalizációt hajt végre, melynek révén az allegória mint interpretáció kontitutív és 
szükségszerű szerepét helyezi kívül a vizsgált „jelenségen". Az irodalom, sőt a 
művészet történetiségéről adott értelmezését, mivel az értekező sehol nem tér ki 
szisztematikusan a problémára, csupán elszórt megjegyzések nyomán lehe tne 
megalkotni, amire magam most n e m vállalkozom; ehelyett egyetlen, de anná l 
árulkodóbb példával érzékeltetném, miként is viszonyul Radnóti a művészet idő-
beli lé tmódjának kérdéséhez. Ez a példa ugyanakkor abból is ad némi ízelítőt, 
hogyan olvassa a kritikus esztéta annak a szerzőnek egyik - kétségkívül nagyon 
nehéz, enigmatikus - szövegét, akiről két évvel ezelőtt - noha jóval korábban ké-
szült - könyvet jelentetett meg (Krédó és rezignáció. Esztétikai-politikai tanulmány 
Walter Benjáminról). A piknik címadó írásában az értekező annak a véleményének ad 
hangot, hogy a befogadó szerepének túlzott felértékelése következtében „A nagy-
ság iránti érzékkel együtt a szépség, illetve az esztétikai érték iránti érzék is bi-
zonytalanná válik." (68-69.) Korábban láttuk, hogy az olvasás aktusát ki tüntető 
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recepcióesztétikát miként szubjektivizálta, s tett ajánlatot nemcsak a szerzői szán-
dék központi szerepének rehabilitálására, d e - a klasszikus esetében - az intentio 
operis értelmezéstől s időtől való elvonatkoztatására is. Az értekező Walter 
Benjaminra mint olyan kritikus-típusra hivatkozik, akinek a német barokk szo-
morújátékot újrafelfeldező gesztusa „rendkívüli művészetelméleti belátásokat és 
kritikai felimeréseket" eredményezett , de ennek ára az volt, hogy „Benjaminnak, 
a kor (és minden idők) egyik legnagyobb irodalomkritikusának nemcsak a kultú-
ra kontinuitását fenntartó, és néha ugyancsak magával r a g a d ó epigonizmus üveg-
gyöngyjátéka iránt, h a n e m Thomas Mann és Rilke iránt sem volt érzéke". (69.) 
Radnóti ismertetése szerint a benjamini teória a zárt és a nyitott műalkotás esz-
ményének váltakozását állítja „a történetfilozófiai színpadon", miközben persze a 
művészet legmagasabb r e n d ű valóságát elszigetelt, lezárt alkotásnak tekinti. Az 
előbbit, s erről az értekező m á r nem szól, a szimbólum, utóbbit pedig az allegó-
ria trópusával hozza kapcsolatba, s az említet t írása a barokk német m ű f a j révén 
voltaképpen az allegória alakzatát rehabilitálja. Nem elsősorban egy irodalmi 
korszak egy adott műfaját kanonizálja, de valójában teoretikus, az olvasás elmé-
letét é r in tő felismerést fogalmaz meg, amikor kijelenti, a szimbólum csakis az al-
legória révén férhető hozzá, jelölő és jelöl t egybeesése olyan illúzió, melynek 
azok alapvető elválasztottsága képezi feltételét. Radnóti, aki nemcsak szemioló-
giai megfontolásokat n e m működtet , de - miként megfigyelhettük - empirikus 
interpretánsok révén referencializálja, s csonkítja m e g a teória absztrakciós 
diszkurzív műveleteit, most egy történetietlen, mert reverzibilisnek beállí tott idő-
beliséget tételező referenciális keretbe illeszti a benjamini felismerést. 

Ami azért is fölöttébb problematikus, mer t nem is kellett volna a m ű értelme-
zéstörténetével szembesülni, csupán figyelmesen kellett volna olvasni ahhoz, 
hogy az irodalmi korszakok narratív szukcessziója és az olvasás szinkrón elméle-
te közötti feszültség megmutatkozzék. Benjamin, aki egyaránt hivatkozási pont ja 
irodalmi hermeneut ikai s dekonstrukciós olvasatoknak, előbbiek számára éppúgy 
a tör ténelem allegorikus, az emlékezet diszkurzív produkciójának kiszolgáltatott 
szemléletét jelenti , mint az utóbbiak számára. Lényeges különbség abban mu-
tatkozik, hogy míg a hermeneut ika egyfajta genetikus történetiség-felfogást ér-
vényesítve, a nyelv végtelen allegorikus potenciálját retorika és szemantika (más-
képpen: allegória és szimbólum) összehangolása révén írja felül, s e n n e k az 
összehangolásnak egy változó kérdés/válasz dinamikában történő meghaladá-
sával társítja az értelmezések történeti viszonylagosságát, addig a dekonstruk-
ció egy aporetikus nyelvi model l mintájára reprezentálhatat lannak, vagyis a dis-
kurzus kognitív aspektusa számára hozzáférhetetlennek tekinti a történetiséget, 
s a nyelv létesítő és leíró (közvetítő) potenciálja közötti eldönthetet lenséget teszi a 
tör ténelem „feltételévé". De Man értelmezésében, aki egy helyütt épp Benjamin-
ra hivatkozva beszél erről ,2 0 a történelem n e m lokalizálható, nem reprezentálha-
tó s datálható, sem helyként, sem pedig - szükségszerűen genetikus model l re 

20 Paul de MAN: Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. Átváltozások 1995/3. 65—80. 
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épülő - narrat ívaként nem írható le, miközben csakis verbális hozzáférhetősége 
egyben elkerülhetetlen eltévesztése is: a múltat jelek idézik fel, melyek nem azo-
nosak a jelentettel , ahogy ez utóbbi sem azonos a múlttal mint tapasztalattal. 
A j e l allegóriaként működik, még ha a referenciális illúzióban a szimbólum be-
nyomását is kelti, vagyis egybeesni látszik a jelentettel , ugyanakkor jelentő és jelen-
tett között egyszerre strukturális és időbeli a különbség, s csak a kettő utópikus - egyfaj-
ta t ranszcendens biztosíték által lehetővé tett - azonossága t enné lehetővé, hogy 
múlt és je len között a távolság megszűnjék, s jel és jelölt egy abszolút je lenlét for-
májában oldódhasson fel egymásban. Ezt Benjamin A történelem fogalmáról című 
kései írásában így fogalmazza meg: „csak a megváltott emberiség kapja ö rökbe 
az egész múltját . Ami azt jelenti , csak a megváltott emberiség számára adat ik 
meg, hogy múl t jának bármely pillanatát felcitálja."21 

Radnóti Sándor a következő argumentativ kontextusban idézi s „használja fel" 
a hivatkozott Benjamin-passzust: „De nem is elsősorban korunk művészetéhez, 
hanem egész kultúránkhoz való viszonyunkról van szó. Ugyanis miközben a je-
lenkori művészeti szcéna egy jelentős részére az immár nyitott és befogadónak is 
á tengedet t mű minimalista epigonizmusa jel lemző, addig tévedésnek bizonyult 
Benjamin messianisztikus, a történelem kont inuumát átszakítani kívánó próféciá-
ja, hogy 'csak a megváltott emberiség kapja örökbe az egész múltját. Ami azt j e -
lenti, csak a megváltott emberiség számára adatik meg, hogy múlt jának bármely 
pillanatát felcitálja'. Éppen a múltnak az a hihetetlen kitágulása és idézhetővé 
válása, amely mai kultúránkra jellemző, teszi lehetővé az esztétikai konfigurációk 
visszatérését." (69-70.) A történelemről a német esszéista által idézett monda tok 
A történelem fogalmáról-ban n e m próféciaként, hanem megállapításként hangza-
nak el, a szöveg ezen helyén semmi nem utal prospektiv vonatkozásra; m é g ak-
kor is így van ez, ha egyfajta messianisztikus modalitás (vagy stílus) nem idegen 
Benjamin hangjától, ez azonban nem téveszthető össze a mondot tak grammat i -
kai dimenziójával. Sőt a szövegben a történetírásnak a Benjamin által felvázolt 
formációja lehetőségként valóban a jövőbe vetül, de azt semmiképp sem a totali-
zálás s a szimbólum iménti alakzatai szervezik, sokkal inkább az idő diszkontinuus 
felfogása, melynek nyomán az esemény és következménye éppenhogy n e m ren-
dezhető sem hasonlósági vagy okszerűségi, sem genealogikus modellbe, közöttük 
nem szükségszerű, de kontingens a kapcsolat. Amennyiben egy dialektikus mo-
dell alapján olvassuk a német bölcselő szövegét, belőle azt a mozzanatot hang-
súlyozhatjuk, hogy a múlt és a jövő között a megváltás (vagy a boldogság) jövőbe 
vetettsége teremt kapcsolatot, s hogy a múlt mindig a jelenre, utóbbi pedig min-
denkor egy prospektiv jövőre van utalva, mely szerkezetet Benjamin „gyönge 
messianisztikus erőnek" nevez. Tett és következménye, történés és róla szóló dis-
kurzus viszonya ebben az esetben sem az azonosság vagy a hasonlóság, ugyan-
akkor a jövőre való nyitottság egyfajta Ígéretként képes kompenzálni a múlt 
hozzáférhetetlensége okozta veszteséget. Benjamin viszont éppenhogy egy olyan 

21 Walter BENJAMIN: „A történelem fogalmáról." III Angelus Novus. Bp., 1980. 962. 
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történetírás szükségességéről beszél, amely a „fejlődés", s általában a „teleológia" 
ellen fordul,2 2 s az idő lineáris felfogását, az idő mint „homogén és üres mozgás" 
képzetét relativálja, s ezáltal mintegy „széttöri a történelem kontinuumát". A né-
met bölcselő a múlt jövőre való nyitottságát egyfajta nyelvi modell révén, vagyis 
egy retorikai példával világítja meg: „ahogyan bizonyos virágok pártájukat a n a p 
felé fordítják, a múlt, egy rejtélyes héliotropizmus révén, a felé a nap felé igyek-
szik fordulni, amelyik a tör ténelem egén é p p felkelőben van." Aben jamin i tör-
ténésznek a r ra kell figyelmez(tet)nie, hogy a j e l en nem szükségszerű, csakis egy 
lehetséges következménye a múltnak, vagyis a múltbeli események performativi-
tását, tettszerűségét kell elgondolnia, melyben azok meg vannak fosztva egy őket 
irányító télosz intencionális mozzanatától. Ennek nehézsége, sőt lehetetlensége 
éppúgy, ahogy a messiásinak a szövegben betöltött metaforikus - vagyis n e m szó 
szerinti - jelentése, csakis akkor érthető meg, ha nem fenomenológiai fogalom-
ként értjük a történelmet, de az olvasás vagy megér tés - je lenséggé nem tehető -
nyelvi modell je mentén gondol juk el annak működését . A jövőbeliség dimenzió-
j a innen nézve jelölő és jelölt szimbolikus egybeesésének ígéreteként kerül kapcso-
latba a messiásival, minek következtében a megváltás eljövetele mindenkori és 
megsziintethetetlen különbségükben marad felfüggesztve, ugyanakkor a je len-
tésétől megfosztott nyelv mint performatív aktus is csak a jelentésfolyamat kikü-
szöbölhetetlen teleologikus szerekezete révén gondolható el. A tör ténelem - de 
Man olvasatával szólva - „nem időbeli, mert n e m időbeli mozgatórugó működ-
teti. A nyelv szakadásait ugyan időbeli metaforák fejezik ki, de ezek metaforák 
csupán. A jövőbeliség dimenziója, jóllehet megtalálható a nyelvben, nem az idő-
re vonatkozik, hanem a Benjamin által a nyelvben elhelyezett figurális r end és 
megkülönböztető erő korrelátumára. A tör ténelem Benjamin értelmezésében 
egyáltalán n e m messiniasztikus..."23 

Radnóti, akit - mint tudjuk - valaha megérinte t t egy az irodalomértés elvárá-
saival evilági próféciákat társító diskurzus, most, ennek utópikus transzcendálá-
saitól megszabadulva, jóslatot lát ott, ahol az emlékezet allegorikus szerkezetéről, 
vagyis je len és múlt megszüntethetet len különbségéről van szó. S ezt a szövegbe 
belevetített utópikus jóslatot, saját fikcióját, melynek a német szöveg é p p az el-
lenkezőjét mond ja , gyorsan és hathatósan tévedésnek minősíti, s attól elhatáro-
lódik. Ezenközben mintha arról lenne meggyőződve, azt gondolná lehetséges-
nek, amit a Benjamin-szöveg lehetetlennek, egész pontosan illúziónak tart: az 
esztétikai ideológia hangoztatása, a szimbólum előszeretete az allegorikus jellel 
szemben, a klasszikusnak a történelemből való kiemelése, a feltételezés, hogy az 
esztétikai konfigurációk változatlan formában visszatérhetnek, mind ar ra utal-
nak, hogy A piknik szerzője - noha nem hisz utópiákban - az irodalom transz-
cendálását kivonja az időbeliség, az allegória, a jel hatalma alól. Nem rendeli 
ugyan alá az irodalmat sem evilági, sem túlvilági jóslatoknak, de alárendeli az őt 

2 2 A fejlődés tételezésének „hibája" felől bírálja meg a szociáldemokratákat, akik ennek jegyében 
úgy fordultak szembe a fasizmus ideológiájával, hogy történetiségről alkotott felfogásuk hasonló szer-
kezetű maradt , mint a bírált gondolat rendé. (Lásd az írás 13. töredékét.) 

28 Paid de MAN: i. m. 80. 
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megelőzőnek tételezett tapasztalatnak, az irodalmon kívülinek, melyet szembe-
állít persze a fikció „világával", mégis, ez utóbbit is „valóságként", s egy rajta túli 
„igazság" közvetítőjeként, tehát nem irodalomként, sőt, mivel az igazság termé-
szetéhez tartozik, hogy önmagát időtlennek állítja, nem is tör ténelemként olvas-
sa. Sem irodalom és irodalmon kívüli dialektikájának hermeneut ikai elgondolá-
sát, sem pedig szöveg és n e m szöveg aporetikus feszültségének dekonstrukciós 
szemléletmódját nem fogadja el, inkább a kritikusi olvasás reprezentációelvű ér-
telmezőjének és apologétájának szerepében a kettő különbségének - diszperz 
formációkban való - felszámolása mellett érvel. 

Míg a kritikáról írott tanulmányokban, valamint a klasszikus kérdését tárgyazó 
esszében - amint láttuk - az értekező következetesen kerüli az irodalmi alkotások 
nyelviségének problematikáját, addig a kötet utolsó harmadában található recen-
ziókban két esetben is maga a vizsgált elméleti-poétikai munka kényszeríti rá, hogy 
szembesüljön ezzel a kérdéssel. Kulcsár Szabó Ernő Esterházy Péter című monográ-
fiája elsősorban az irodalmi hermeneutika diskurzusa mentén, Paul de Man elmé-
leti munkája, Az olvasás allegóriái - melyről annak magyar kiadása alkalmából 
emlékezik meg az értekező - a dekonstrukció egyik legnagyobb hatású dokumen-
tumaként teszi elkerülhetetlenné az irodalommal mint nyelvvel való találkozást. De 
Man könyvének fontos állításait idézetekkel és az összefoglaló ismertetés azon jól 
ismert módszerével „közvetíti" az értekező, amelyik az ismertetett szöveg fordu-
latait is átveszi, vagyis „tárgyát" nem egyfajta közérthető kritikai nyelvre fordítja 
le, de az adott tudományos nyelv lexikális közegében maradva próbálja értelmez-
ni. A belga származású amerikai irodalmár nézeteit ú j r amondó passzusok így 
viszonylag korrekt összefoglalást nyújtanak, noha még így is előfordul néhány ki-
sebb félreértése a dekonstrukció de Man-i gyakorlatának. Radnóti, korántsem vé-
letlenül, a referencialitás kérdése köré építi óvatos kifogásait, ugyanakkor nemcsak 
nem látja a különbséget szemiotikai és szubsztanciális referencialitás fogalompái ja 
között, de mintha a nyelvi jelentésfolyamat konvencionális természetét is vonakod-
nék elismerni: „Fölvetődik a kérdés: nem vegyíti-e össze Paul de Man a referen-
cialitás kétféle értelmét. A megnevezés referencialitása nem konstitutív, felmond-
ható, és ennek a szépirodalom a legfőbb terepe. Ugyanakkor magának a nyelvnek 
a referenciális funkciója teljes mértékben konstitutív. Hogy a nyelv egyik alapvető 
funkciója referenciális, az n e m szerződés kérdése. Minden egyes ponton, a nyelv 
minden a tomjában megállapodásnak tekinthetjük a referenciális viszonyt, de 
ugyanezt nem tehetjük meg a nyelv egészével, a nyelvi univerzummal." (306-307.) 
A nyelvet az értekező tehát olyan totalitásnak tekinti, amely nem esetleges, de szub-
sztanciális viszonyban van az általa megnevezett világgal, miközben alkotóelemei 
teljesen függetlenek ettől a szubsztancialitástól, azok saját referenciáikkal már kon-
vención alapuló, szemiotikai relációban állnak. Hogyan magyarázható akkor az 
egyes nyelvek konstitutív különbsége: léteznék egy univerzálgrammatika, mellyel 
- úgy is mint „igazsággal" - a nyelvek lényegi összeköttetésben volnának? Vagy pe-
dig egyszerűen a tapasztalat teljesen független lenne a nyelvektől, melyek ezáltal 
ugyanarra a világra vonatkoznának? Esetleg éppen ellenkezőleg: a nyelv úgy 
konstituálja a tapasztalatot, hogy lényegileg azonos azzal, ennélfogva ahány nyelv, 
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annyi világ? Az előbbi esetben a fordítás maradéktalanul lehetségesnek, utóbbi 
esetben viszont teljességgel lehetetlennek tűnik föl. A nyelv ugyanakkor mindkét-
szer metaforikus totalizáció révén értelmeződik, először a jelentők közötti differen-
ciális struktúrák konstitutív funkciójának teljes kiiktatásával, utóbb pedig tapaszta-
lat és nyelv különbségének olyan fölszámolásával, ami szintén a metonímia s az 
allegória trópusainak a szimbólummal szembeni leértékelésétjelenti. Ha egy rend-
szer természetes, akkor részei csakis akkor lehetnek konvencionálisak, ha a termé-
szetességet biztosító szubsztancia nem a rendszerben, de azon kívül, mintegy 
transzcendens módon biztosított. Ennélfogva az abszolút módon a nyelvben 
konstituálódó tapasztalat lehetőségét, a nyelv mint szimbólum felfogását kizár-
hatjuk Radnóti szövegének értelemlehetőségei közül. Eközben látni való, hogy a 
szemiotikai aspektus másodlagossá tételével a szerző - hasonlóan, mint amikor a 
klasszikus esetén az interpretációt tette másodlagossá- a reprezentáció-elvű, 
mimetikus olvasásmód implicit igenlésével miként mellőzi vagy tekinti szekun-
dernek, az allegória s a metonímia mellett, az irodalom olyan meghatározó trópu-
sait és alakzatait, mint amilyen a paronomázia, az anagramma, az antanaklázis, 
a szójáték, a szóvicc, a (másodlagos) kratülizmus, a metagramma, az ismétlés, a 
metaplazma, a betű stb. Vagyis azokat, amelyek a jelentők véletlen játékára, a nyel-
vi formák differenciális viszonyainak a jelentésfolyamatban játszott szerepére 
hívhatnák fel a figyelmet, más szóval magát a jelentés megképződésének miként-
jé t problematizálnák, s így az olvasás poétikai megfontolásait léptetnék működésbe. 

Nem véletlen hát, ha Radnóti inkább azt javasolja, hogy a szöveg nem garan-
tált, csakis feltehető igazságát keresve, mely utóbbit szubsztanciális referenciaként 
tételez - hiszen szemiotikai referencialitásról nem látszik tudni - , vissza kell talál-
nunk a szövegen kívülihez: „Ugyanazokból a premisszákból ar ra a következtetés-
re is lehet ju tn i , hogy a szöveg igazsága (vagy valamilyen igazsága) nem zárható 
ki, noha a szöveg önmagában nem tartalmazhatja annak garanciáját. Ha ezt a 
nyomvonalat követjük, s valamilyen okból jelentőséget tulajdonítunk az igazság 
keresésének, akkor ki kell lépnünk a szöveg (a de Mannái mindig bizonyos önké-
nyességgel fragmentarizál t szöveg) tiszta immanenciájából. Ezt de Man nyelvén 
úgy írhatjuk le, hogy a két alapvető alakzat közül az általa előnyben részesített, a 
kapcsolatok esetlegességét kifejező metonímiától meg kell t ennünk az utat a szö-
vegen kívüli tudás és cselekvés igényével fellépő metaforához." (308.) Természe-
tesen, mint azt egyik ismertető összefoglalásában maga Radnóti is állítja, de Man 
elmélete esetén nincsen szó „tiszta immanenciáról" , „a dckonstrukció szükség-
szerűen referenciális m ó d o n jelenti ki a referencia hibáját" - mondja de Man 
ugyanebben a könyvében, a referencia elkerülhetetlensége vagy felszámolhatat-
lansága azonban korántsem szubjektív döntésnek vagy valamifajta igazságkereső 
igénynek a következménye, hanem egy nyelvi struktúra része, adottsága ebben a 
diskurzusban. A nyelv egy olyan aporetikus modelljéé, melyben a referencia szük-
ségszerű hiba, illúzió, a referenciától megfosztott nyelv azonban egyáltalán n e m 
megalapozottabb vagy „igazabb" nála, amennyiben az szintén csakis ezen illúzió, 
hiba révén hozzáférhető. Metafora és metonímia, szükségszerű és esetleges kö-
zött nincs m ó d dönteni, n o h a az eldöntetlenségben sem lehet időzni. Ugyanakkor 
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puszta tévedés a metaforát , miként azt az értekező teszi, a szubsztanciális referen-
cia szinonimájává transzformálni, s így a de Man-i elméletet a mimetikus repre-
zentáció megerősítésére felhasználni, hiszen a metafora interpretációja átment 
ugyan nála változásokon, de az még a totalizáció paradigmatikus t rópusaként sem 
több, mint a jelentés olyan illúziója, melyet elsősorban diszkurzív energiák, s nem 
egyfajta dologi referencia tesznek lehetővé. Radnóti itt ismét olyan fordítónak bi-
zonyul, aki nem tulajdonítván megfelelő jelentőséget az elméleti szöveg gramma-
tikai-retorikai összetettségének, csakis úgy képes azt saját koncepciójához hasoní-
tani, ha gyors megfeleltetések révén építi le annak radikális másságát. 

Azok után, hogy a szerző - amint láttuk - milyen következetesen szorítja háttér-
be érvelésében az irodalmi szövegek olvasásának poétikai aspektusát, sőt - a klasszi-
kusok esetében - interpretációs teljesítményét, kissé meglepő lehet, hogy Kulcsár 
Szabó Ernő Esterházy-monográfiáját többek között azért marasztalja el, mert egy-
részt n e m képe/ jelentéseket, másrészt adekvációszerűen elemez, vagyis olvasatai-
nak „legfőbb funkciója a beazonosítás és a megerősítés". (272.) Ezt a recenziót 
a hazai intézményes viszonyok „kontextusában" való - a kritikusi szerep körüljá-
rásával korábban már legitimálódni hivatott - föllépés retorikája olyan erősen 
meghatározza, hogy az értekező, miként azt írása címe (A posztmodern zsandár) is 
tanúsítja, a tárgyazott munka szerzőjének diffamálását sem zárja ki a játékból. 
Csakhogy a könyv diszkurzív mechanizmusait, olvasásmódját leírni hivatott állítá-
sai vagy nem állják meg a helyüket: amennyiben például az allegoretikus jelfejté-
sek - ellentétben például Radnóti olvasataival - rendre nem egyszerű szemantikai 
adekvációkon alapulnak, de mindannyiszor egy összetett poetológiai szempont-
rendszer teljesítményén, melynek nyomán a szerző n e m a jelentések tetszőleges 
megsokszorozására, de azok megképezhetőségének lehetőségeire figyelmezve bo-
csátkozik bele jelentések kipróbálásába; vagy pedig a kritikus olyan elvárásokat fo-
galmaz meg egy tudományos elemző munkával kapcsolatban, melyeket aligha ma-
gától ér tetődő követelni attól: miért lenne szükség egy tudományos értekezésben 
az értekező humorának megnyilvánulására? Vagy miér t kellene a műalkotás és a 
róla szóló beszéd nyelvhasználatának közelednie egymáshoz? Esetleg, ahogy Rad-
nóti gondolja, a kritikában legitim lehet, de a tudományban aligha megalapozott 
egy ilyen elvárás. Sőt, akár még az is mondható, hogy a humor a tudományban 
nemcsak az episztemológiai szkepszis kifejezője s a személyesség megnyilvánítója 
lehet, amennyiben ezeknek vannak egyéb közvetítő formái, de sokszor a mélyebb 
megértés helyettesítőjeként, egyfajta elmaszkírozó s leegyszerűsítő szerepkörben 
funkcionál. Látni való ugyanakkor, hogy a Radnóti érvényesítette elvárások itt 
min tha nem teljesen igazodnának a diskurzusok „külső" jegyeinek korábban érvé-
nyesített pragmatista szempontjához. 

Amit az értekező Kulcsár Szabó idézésmódjáról állít, az bizony saját könyvének 
idézésmódjára érvényes leginkább, amennyiben - mint megfigyelhettünk - úgy il-
leszt egymás mellé teoretikus beszédmódokat, hogy - néha bevallottan, de több-
nyire reflektálatlanul - eltekint azok „belső" diszkurzív különbségeitől, s csakis 
külső keretfeltételeik ismertetésére hagyatkozik. A diffamáló retorika megalapo-
zatlan marad, s a kijelentés saját kijelentője ellen lesz fordítható: „A sok idézet to-
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vábbá azért kelti a jó- tanulós megfeleltetés hatását, mer t mindenki, aki ismeri az 
idézett szerzőket, tudja, hogy viszonyuk probléma, amelyet föl kellene tárni. 
Heidegger és Wittgenstein, Gadamer és Jauss, Jauss és Paul de Man." (273.) A sort 
folytathatnánk: Nietzsche, Barthes és Derrida, Iser és Walter Benjamin. Radnóti 
számára - ez az eddig megfigyeltek u tán aligha kétséges - azért látszik egyfajta 
egységes, noha általa vitatott „skolasztikus Tanításnak" (273.) a monográf ia beszé-
de, mer t saját maga kívül maradt ezen elméletek episztemológiai dimenzióján, s 
lehetséges diszkurzív terén. Az Esterházy-monográfia ugyan nem tárgyazza köz-
vetlenül a hivatkozott irodalomelméleti diskurzusok egymáshoz való viszonyát -
egy szerzői monográf iának nem is lehet ezt feladatul szabni - , de azok fogalmai-
nak je lentése olyan differenciált érvelésmódba illeszkedik, melyben a fordítás 
szükségszerű hermeneutikai műveletei sohasem eredményeznek olyan félreértése-
ket, amilyenekkel Radnóti könyvének bizonyos helyein találkoztunk. Irodalmi 
hermeneut ika és dekonstrukció diskurzusának feszültségei természetesen nagy-
ban meghatározzák Kulcsár Szabó könyvének beszédmódját, ezeket azonban az a 
kritikus, aki mindkét elméleti irányzathoz pusztán a szövegszerű olvasás inter-
pretánsát társítja, s a külső referenciális vonatkozások szerepét hiányolja a monog-
ráfiából, aligha észlelheti a maguk komplexitásában. 

A piknik szerzője ebben az írásban is a kultúra egyensúlyának éber őreként mun-
kálkodó kritikus szerepét ölti magára, s kritikája azzal a műfaji-institucionális kon-
textussal is szoros összefüggésbe hozható, melyet korábban a tudománynak a kri-
tikára tett erőteljes, s általa nem túl szerencsésnek tartott hatásaként konkretizált 
a szerző. Az Esterházy-monográfiáról készített bírálat azonban aligha csak azért 
nem érheti el célját, mer t elvárásai révén nem fenntartani , de megszüntetni igyek-
szik kritika és tudomány korábban alapvetőként beállított különbségét, amennyi-
ben a kritika olvasásmódját kéri számon tudományos szövegen, de - ettől nem 
függetlenül - azért sem, mer t a fellépésként, odahatásként értett beszédcselekvés 
határozottsága és az elemző érvelés diszkurzív ellentmondásai, bizonytalanságai 
között feloldhatatlan divergencia áll fenn. Radnóti min tha jobban bíznék írása 
szimbolikus, intézményes-kontextuális hatékonyságában, mint annak diszkurzív 
meggyőző erejében, ami alighanem azzal is kapcsolatos, hogy a hata lmat elsősor-
ban személyes és intézményes mechanizmusként értelmezi, nem ped ig a nyelv 
működésének konstituenseként. Egy diskurzus mint nyelv hatalma csak akkor ér-
vényesül, ha az intézményi-politikai hatalom ezt nem akadályozza, ugyanakkor a 
diskurzus hatalmát ettől kezdve már bajosan lehet műfaj i vagy institucionális kere-
tek révén korlátozni, csakis olyan (ellen)diskurzusok révén lehetséges ez, melyek-
nek „belső" kényszermechanizmusai, s az ezeket generáló elméleti előfeltevések 
mutatkoznak meggyőzőbbnek a korábbiaknál. Radnóti Sándor sokat elkövetett 
azért, hogy irodalomszemléletét kitegye más, ma hatékonyabbnak fel tűnő inter-
pretatív diskurzusok hatásának, mégis a kritikáról mint műfajról előzetesen kiala-
kított elgondolása, ami n e m más, mint saját egykori olvasásmódjának apológiája, 
ezúttal olyan erős előfeltevésnek bizonyult, amely je lentősen megnehezítet te - sőt 
néhol ellehetetlenítette - a tárgyazott vagy hivatkozott olvasásmódokkal kezdemé-
nyezett párbeszédet. 
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MEGJEGYZÉSEK EGY T H O M A S MANN-KÉPHEZ 

- Mádl Antal: Thomas Mann világ- és emberképe. Argumentum, Budapest, 1999. 
322 1. -

Mádl Antal nagy ívű munkája Thomas Mann pályájának egészét átfogja, de már 
a címben rejlő leszűkítés, behatárolás is jelzi, hogy a szerző nem teljes írói élet-
rajzot és életművet kíván részletesen bemutatni , hanem annak eg)' sajátos kereszt-
metszetét. A vizsgálat szempontja a hangsúlyt így óhatatlanul a szerzői világképre 
helyezi, s ez a tanulmány eredményeiben és korlátaiban egyaránt megmutatkozik. 
Maga az irodalomtörténészi intenció olyan fejlődésképet vázol, amelynek alfája 
és ómegája Thomas Mann világnézeti tökéletesedése, a világhírű német író oly 
sokat emlegetett humanizmusának kiteljesedése. „E könyv - így olvassuk a beveze-
tőben - az embernek ember ré és az embernek még emberibbé válása folyamatá-
nak írói küzdelmét kíséri végig a Thomas Mann-i életműben. Szembesíti egymás-
sal a fikcionális szövegeket az esszékben, előadásokban, naplókban és kiterjedt 
levelezésben nyomon követhető öninterpretációkkal és természetesen azzal a 
korral, amelyről és amelyhez elsősorban szólni kívánt." (9-10.) Valóban, Mádl 
rendkívül gazdag esszé- és levélidézettel érvel koncepciója mellett, s mivel ezek a 
dokumentumok a magyar olvasó előtt eddig - fordítás hiányában - részben isme-
retlenek voltak, a monográfia megjelenésének külön jelentőséget adnak. Ugyan-
akkor fel tűnően keveset merít a szerző a naplókból, jóllehet ezek a forrásanyagok 
a legfrissebbek és magyarul a legkevésbé hozzáférhetők. E szűkszavú naplóbejegy-
zések al ighanem azért hiányoznak, mert ri tkán illeszkednek abba az „öninterpre-
tációs" életmű-vonulatba, amelyet Thomas Mann élete során egyre nagyobb 
gonddal épített ki olvasóközönsége számára. Ezen „in medias res"-megjegyzéssel 
szükségszerűen eljutunk ahhoz az összetett (és részben elméleti) problémakörhöz, 
amelynek alapkérdései így hangoznak: Mennyiben vetíthető egymásra szerző és 
mű világképe? Milyen jelentőséggel bírnak a műalkotás értelmezésében az életmű 
egyéb dokumentumai? Mikor és milyen mértékben játszhatnak szerepet, mennyi-
re perdöntőek a fikcionális m ű szempontjából az író politikai megnyilatkozásai, il-
letve egyéb alkalmi közszereplései? Mivel e rövid széljegyzetelés keretében n e m le-
het feladatom, hogy e kérdéseket pusztán elméleti szempontból vizsgáljam, a 
válaszokat keresve mindig Thomas Mann „közelében" maradok. 

Ma, miután az irodalomtudomány a pozitivizmus biografizmusától kezdve 
a műközpontú elméleteken át az ún. posz tmodern kísérletekig számtalan iskolát 
kijárt (vagy legalábbis kipróbált), az első kérdésre - meggyőződésem szerint - az 
a válasz adható , hogy bár a két világkép között törvényszerű kapcsolat van, 
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a kettő egybeesése elvileg is kizárt. Mégpedig azért, mert egy esztétikailag is ér-
tékelhető mű világa vagy eleve összetettebb, mint a szerzői világkép, vagy - attól 
eltérően - más tartalmakat (is) hordoz. A varázshegy rendkívül bonyolult eszme-
rendszerében felesleges kutatnunk a szerző je lenlétét az egyes reprezentánsak 
„szólamaiban", még akkor is, ha olykor meglehetős biztonsággal következtethe-
tünk az író személyes elkötelezettségére, mert csak a mű egésze, a maga esztéti-
kai megformáltságában közvetítheti számunkra azt az üzenetet , amely - é p p az 
alkotás polifon gazdagságából következően - ö n m a g a sem szűkíthető le egyetlen 
nézőpontra . A másik esetre, amikor a mű világképi horizontja eleve behatárol-
tabb, mint a szerzőé, számos példát emlí thetünk az ifjúkori novellák közül, hiszen 
ezekben az elbeszélő olyan „tanulmányokat" tár elénk, amelyekben a tör ténetek 
központi alakjai legtöbbször nárcisztikus lényük szerencsétlenség-tudatában ver-
gődnek, s bár ez az állapot korántsem ismeretlen az ifjú T h o m a s Mann számára, 
művészlényének (jórészt m é g csak sejtett) perspektívái őt magá t kezdettől fogva 
mégis e beszűkült tudatszint ironikus megfigyelőjévé teszik. A je lenlét és a része-
sedésjá téka minden mű elengedhetet len része, de hogy hol é r véget a személyes 
szféra, és hol kezdődik a szerep izgalmas én-kitágítása, ezt m é g Thomas Mann-
nál jóval „kiismerhetőbbnek" tűnő írók esetében sem érdemes firtatni. 

A szerző, azzal, hogy e számára is ismert evidenciát koncepciója érdekében 
figyelmen kívül hagyta, a T h o m a s Mann-i é le tmű értelmezésében egy sajátosan 
önkorlátozó utat választott. A nemzetközileg is elismert germanista ugyanis - da-
colva a legújabb kutatások irányaival - kitart németü l 1980-ban megjelent köny-
vének alapgondolata és megközelítési módja mellett.1 így monográf iá jának ma-
gyar változata is azon „marxista kicsengésű művek" között marad, amelyek 
Thomas Mann művészetét „főként szociológiai és társadalomkritikai szempont-
ból vizsgálják, kissé tehát egyoldalúan".2 Az idézet Thomas Manntól származik, 
aki Richard Braungarthoz 1951-ben írt egyik levelében Lukács György és H a n s 
Mayer róla szóló írásait jellemzi így. De még ha eltekintünk is az írói vélemény-
től és attól, hog)' Mádl két könyvének megjelenése között csaknem 20 év telt el, 
az a fajta pozitivista interpretáció, amely az életrajzból bont ja ki és értelmezi a 
műveket, aligha lehet iránymutató.3 Ez a módszer azért is problematikus, m e r t 
minden művész magánélete, ideértve annak közéleti vonatkozásait is, egészen 
más síkon zajlik, mint az alkotóé, hiszen merőben eltérő szerephelyzetekről van 
szó. S nem is pusztán azért, mert a művész „bohócsipkájával a fején" sokkal töb-
bet e lmondhat önmagáról és a világról, hanem mert az alkotó mindenki , illetve 
bárki nevében is beszélhet. Ez a diszkrepancia tehát - ha különböző mér tékben 
is - , a művészek életében törvényszerűen je len van. Thomas Mann a legkevésbé 

1 Antal МЛш.: Thomas Manns Humanismus. Werden u n d Wandel einer Welt- und Menschenauflas-
sung. Rütten & Loening, Berlin, 1980. 

-Thomas Mann Richard Braungarthoz Münchenbe írt levele 1951. május 20-án. Thomas-Mann-
Archiv, Zürich, (kézirat) 

:i A számtalan lehetséges példa közül itt most csak egyet idézek, ahol a szerző az ifjú T h o m a s 
Mannról írja: „A Buddenbrook házban, vagyis saját családjának irodalmi tükörképében több generáció-
ra visszamenőleg is 'felfedezni' vél a polgári életformára alkalmatlan, mihaszna-figurákat." MÁDi.: 
i. m. 234. 
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kivétel. Életének rejtett, leginkább csak a Naplók ban felbukkanó mozzanatai egé-
szen más egyéniséget mutatnak, mint az író reprezentáns megnyilatkozásai, s 
ismét csak másfajta T h o m a s Mann-képet kapunk, ha „pusztán" műveit ismerjük. 

Talán szokatlannak tűnik, hogy az első fejezet - a monográfia kronologikus 
tárgyalási módjától csak itt, a bevezetőben eltérve - a német író élete viszonylag 
kései korszakából, a 30-as évek humanista szerep-megnyilatkozásait idézi fel. De 
azzal, hogy Thomas Mann világképbeli fejlődésívének csúcspontját mintegy 
„megelőlegezi", a szerző koncepciójának alapgondolatát hangsúlyozza, s egyszer-
smind kiemeli a Nobel-díjas író magyarországi látogatásait, azokat a mozzanato-
kat tehát, amelyek Mádl Thomas Mann-kutatásainak - nemzetközi összehasonlí-
tásban is - vitathatatlanul legjelentősebb részét képezik. Ha mégis, minden 
hiteles irodalomtörténeti adat ellenére, túlságosan egyenes vonalúra ra jzoknak 
tűnik ez a pályakép, annak elsődleges magyarázata minden bizonnyal a deduk-
tív eljárásban keresendő. Abban, hogy a szerző Thomas Mann útját a „szociális" 
és „harcos humanizmus" teleologikus pont ja felől tekinti át, s e progresszív lép-
csősor fokaihoz fűzi, „rendeli hozzá" a művek ideologikus tartamait. Akkor is, ha 
mindenfé le „leleplező szándék" nélkül, pusztán az irodalomtörténeti értékelés-
hez is elengedhetet len távolságból vizsgáljuk a Goethe nyomdokában ha ladó író 
életének jelentős világnézeti változásait, szükségszerűen szembetűnnek azok a 
momentumok, amelyek alapvetően árnyalják e fejlődésképet. 

Elsőként Theo Stammen megállapítását idézem, miszerint „a politika T h o m a s 
Mann számára - akarva, akaratlan - egzisztenciális ér te lemben 'sorssá' vált [...]".4 

Ezt igazolja az Egy apolitikus nézeteinek írója is, amikor „annak a szükségszerűség-
nek a belátásáról" vall, hogy politizálnia kell.5 S éppen ebből a kényszer diktálta 
mandá tumból következik, hogy Thomas Mann rendszerint tartózkodott a gyors 
politikai állásfoglalásoktól. Ha nem osztom is azok véleményét, akik az író szá-
mos politikai megnyilatkozásával kapcsolatban tájékozatlanságra valló melléfo-
gásokat emlegetnek,6 kétségtelen, hogy T h o m a s Mann a művésznek tulajdoní-
tott „szeizmográf-képességeket" mint homo politicus nem mindig kamatoztat ta. 
Inkább csak engedett a történelmi szerepelvárásoknak, semhogy elébük ment 
volna. A nag)' sorsfordulókat rendszerint kivárta, igaz, u tána viszont szinte meg-
lepő határozottsággal állt ki az új rendszer mellett (Weimari Köztársaság), vagy 
lépett fel ellene (fasizmus). Az első világháborút és a császárság összeomlását kö-
vetően korántsem belső parancsra, h a n e m ésszerű belátásból lett republikánus és 
demokra ta , de az is tény, hogy egyre inkább azonosulni tudott az „új idők" poli-
tikai tendenciáival. A Weimari Köztársaság idején azonban azok közé tartozott, 
akik már kezdettől fogva világosan látták a fasizmus veszélyét. Hog)' mégis csak 
későn, három évvel Hitler hatalomra jutása után szánta el magát a nyílt állásfog-

4 T h e o STAMMEN: „Thomas Mann und die politische Welt." In Thomas-Mann-Handbuch. Hg. von 
Helmut KOOI'MANN. Kröner, Stuttgart, 1990. 18. 

3 „Einsicht in die Notwendigkeit, sich zu politisieren." Thomas M A N N : Gesammehe Werke. Bd. X I I . 

Fischer, Frankfurt am Main, 1960. 235. 
6 Lásd Kurt SONTHEIMER: Thomas Mann und die Deutschen. Nympenburger Verlagshandlung, Mün-

chen, 1961. 12. 
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lalásra, annak nem pusztán az az oka, hogy T h o m a s Mann semmiképp sem akar-
ta elveszíteni hazai olvasóközönségét, márpedig bármiféle nyílt szakítás a hitleri 
Németországgal ezt (is) je lentet te az akkor m á r Svájcban élő író számára. Kínos 
óvatosságának volt egy alig ismert, sokkal személyesebb oka is. Az, hogy münche-
ni házában maradtak a féltve őrzött Naplók, s ezeknek semmiképpen sem volt 
szabad náci kézre kerülniük. Hogy mit tartalmaztak azok a kompromit táló be-
jegyzések, amelyek önkényes nyilvánosságra hozatalától Thomas Mann szinte 
retteget, sohasem fogjuk megtudni , mivel a Naplók egy részét, az 1933 előtti fel-
jegyzéseket, szerzőjük 1945-ben Kaliforniában elégette. A korábbi évek naplóiból 
csupán az 1918 és 1921 közötti időszakra vonatkozóak maradtak meg; a napló-
kat kiadó Peter de Mendelssohn feltevése szerint azért, mert e korszak bejegyzé-
seire a Doktor Faustus szerzőjének még elengedhetet len szüksége volt." A meg-
semmisített füzetek feltehetőleg Thomas Mann homoszexuális vonzalmáról 
árultak volna el olyan adatokat, amelyekkel a náci propagandisták bizonyára 
megpróbálhat ták volna lejáratni híres ellenfelüket. 

Nem vitatva T h o m a s Mann világnézeti fejlődését és ezzel összefüggő huma-
nista elkötelezettségét, azt is lá tnunk kell, hogy a - méltán megszerzett - rangját 
gondosan őrző géniusz tisztában volt „reprezentáns kötelezettségeivel" is, tudta, 
hog)' a világszerte egyre inkább „intézményesülő" hírnév birtokában nem térhet 
ki az őt figyelő tekintetek elől, s nem hallgathat, amikor jövőbe mutató szót vár-
nak tőle. Nagyságára vall, hogy e szerepnek többnyire sikerrel megfelelt. Legtöbb 
vihart a politikum terén a második világháború utáni szereplése váltott ki. Okkal. 
Anélkül, hog)' a Thomas Mann-nal folytatott és a körülötte folyó csatározások 
akárcsak legfőbb mozzanataira is kitérhetnék, mindennek egyik végkifejletét, 
Thomas Mann-nak az NDK melletti szimpátia-megnyilatkozásait érdemes kiemel-
ni. Hogy pontos képet kapjunk az egyébként szinte kínos körültekintéssel fogal-
mazó író elfogultságáról, e legendőek azok a dokumentumok is, amelyeket Mádl 
Antal idéz. Mivel a körülmények és okok al ighanem maradéktalanul ismertek,8 

így itt csak Sontheimer két fontos gondolatát szeretném kiemelni. A Thomas Mann 
und die Deutschen című könyv szerzője a német reprezentáns „balratolódását" egy-
részt azzal magyarázza, hogy ez utóbbit nem a kommunista rendszer kényszerí-
tette hazája elhagyására és fosztotta meg állampolgárságától, h a n e m a náci dik-
tatúra, másrészt ar ra a szellemi-alkati sajátosságra hívja fel a figyelmet, hogy 
T h o m a s Mann mindig is az egyensúly irányában, annak érdekében politizált. 
Amikor a baloldal túlsúlyát érzékelte, jobboldali értelmiségi pozícióból érvelt, és 
fordítva. Lényegében tehát mindig az a konzervatív szellem maradt , aki a szélső-
ségeket igyekezett el lenpontozni.9 Mindezt elfogadva, tegyük hozzá: Thomas 
Mann szokatlan elismerésében fontos szerepet játszott az NDK-ban tapasztalt lel-

7 Lásd Thomas M A N N : Tagebücher 1918-1921. Hg. von Peter de MENEOELSSOHN. Fischer, Frankfurt 
a m Main, 1979. V-VI. 

8 A legfontosabbak ezek közül: a második világháborút követő hidegháborús légkör amely Thomas 
Mannt is ar ra késztette, hogy elhagyja az Egyesült Államokat, valamint azok a heves támadások, ame-
lyek a „nyugati zónákban" érik az Európába visszatérő írót. 

9 K . SONTHEIMER: I. M . 1 7 2 - 1 7 3 . 
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kesedés viszonzó gesztusa is. Míg Németország nyugati felében túl sok (gyakran 
igazságtalan) kritikával és meg nem értéssel találkozott az író, a szocialista német 
államba látogatva feltétel nélküli bizalmat könyvelhetett el: „Az emberek ott há-
lásak voltak nekem, amiért róluk sem feledkeztem m e g s nem tekintet tem őket 
Németország elveszett gyermekeinek, akiket mint a pestises betegeket kerülni 
kell, hanem eljöttem hozzájuk, beszéltem nekik, mint 'még-németekhez ' ." (207.) 
Bár a szerzőnek lehetősége lett volna Thomas Mann e politikai megnyilatkozá-
sait is kritikusan, tágabb összefüggéseibe ágyazva értelmezni, még csak torzít a 
német író pályaképén azzal, hogy a kiválasztott dokumentumokat egyoldalú rövi-
dítéssel közli. A Paul Olbergnek 1949. augusztus 27-én írt levélből Mádl például 
csak „az egyszerű dolgozó német ember t" magasztaló sorokat idézi: „Olyan ar-
cokba pillantottam, akiknek a homlokára a megfeszített jószándék és tiszta idea-
lizmus volt írva, olyan emberek arcába, akik naponta tizennyolc órát dolgoznak 
és feláldozzák önmagukat , hogy valóra váltsák azt, ami igazságnak tűnik számuk-
ra [...]" (207.) Thomas Mann azonban nem titkolja ellenszenvét sem, amelyet az 
NDK funkcionáriusaival szemben érez, miként ezt az iménti szövegrész bevezető 
monda ta is tanúsítja: „A német keleti szektor kommunista hivatalosságai között 
bizonyára nincs hiány szolgalelkű, becsvágyó és erőszak kedvelő zsarnokokban. 
De én olyan arcokba pillantottam [...]"10 Látjuk, elég eg)' mondatot és egy de' 
szócskát elhagyni, s máris „szocialistábbra" kerekedik a Thomas Mann-por t ré . 

Legalább ennyire hiányolhatjuk a finoman árnyaló dialektika érzékeltetését 
a nag)' ironikus elbeszélő műveinek elemzéseiből is. N e m célom felsorolni ellen-
érveimet az egyes alkotások értelmezésével kapcsolatban, hiszen ez egy külön ta-
nulmányt (egy újabb Thomas Mann-könyvet?) igényelne, ezért mindössze néhány 
példával igyekszem megvilágítani Mádl koncepciójának egysíkúságát. Mindjárt 
az első fejezetben, a „tartás-morál" motívumának tárgyalásakor a szerző követke-
zetesen a „külvilág betörésére" vagy pedig a „lelkierő hiányára" vezeti vissza a ko-
rai hősök összeroppanását (30.), jól lehet az ok minden esetben a „belső világban", 
a problematikus személyiségben keresendő. Hiszen mind Friedemann, mind a po-
jáca, mind pedig Aschenbach végzetüket magukban, vágyaik - freudi ér te lemben 
vett - elfojtásában, illetve egyéniségük nárcisztikus fejlődésében hordozzák. Ép-
pen ezért a tényleges veszély nem kívülről leselkedik rájuk, még akkor sem, ha a 
sorsszerű kudarc valamilyen külső személyhez kapcsolódik, hiszen ez a külső sze-
rep a médiuméra korlátozódik. A szerző azon véleményét pedig, hogy „a homo-
erotika eszköz a lelki összeomlás és fizikai pusztulás bemutatására, és nem több 
ennél" (37.), nem csupán a modern szakirodalom, hanem az esszé- és naplóíró 
T h o m a s Mann is egyértelműen cáfolja.11 

10 T h o m a s MANN: Briefe 1948-1955 und Nachlese. Fischer, Frankfurt am Main, 1 9 6 5 . 9 7 . 
11 Vö. Karl Werner BÖHM: Zwischen Selbstzucht und Verlangen. Thomas Mann und das Stigma 

Homosexualität . Königshausen und Neumann , Würzburg, 1991; Hans Wvst.INT,: Narzissmus und illu-
sionäre Existenzform. Zu den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix KRIM I.. 2. Aufl. Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1 9 9 5 ; Donald A. PRAI KR: Thomas Mann. Hanser, München, Wien, 1 9 9 5 ; He rmann 
KUR/.KE: Thomas Mann. Beck, München, 1 9 9 9 ; Hans WISSKIRCHEN: Die Familie Mann. Rowohlt, Reinbek 
bei Hamburg, 1999. 
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Nagyepikai összefüggésrendszerében a polgári tartás motívuma szimbolikusan 
is elmélyül. Bár T h o m a s Buddenbrook és Joachim Ziemsen, akik a tartás-morál 
legtökéletesebb megtestesítői, igaz ugyan, hogy minden hősies kitartásuk ellené-
re kudarcot vallanak, haláluk azonban, legalábbis a szó etikai ér te lmében, koránt-
sem bukás. Mádl felfogása szerint Ziemsen „katonai hősiessége" „[...] nemcsak 
orvosilag tűnik ésszerűtlennek [...], hanem az író megváltozott világszemlélete 
szempontjából is ér telmetlen, mert kizárólag olyan tartást tud képviselni, amely 
önző és híjával van minden belső tartalomnak". (58.) A varázshegy ethosza egé-
szen mást bizonyít. N e m véletlenül nevezi a kórházból „dezertálót" é p p orvosa, 
Behrens elismerő szimpátiával „derék katonának", s Hans Castorp mély tisztele-
tét szégyenérzet váltja fel, amikor még e hajlíthatatlan jel lem is megtörik a beteg-
ségre csábító szerelmi vonzás kísértésekor. Joachim helytállása ugyanis csak látszó-
lag értelmetlen öncél. Mert még akkor is, ha az ő síkvidéki pályája, amelyhez oly 
makacsul ragaszkodik, aligha nevezhető produktívnak, a regényvilág je lképrend-
szerében az ő „reprezentációja" éppolyan nélkülözhetetlen, mint a többi kitünte-
tett szereplőé. Mivel a belső tartás a szerző legmélyebb meggyőződése szerint ön-
érték. Olyan erény, amely nélkül a polgári társadalom legfontosabb eredményei 
nem létezhetnének. Hiszen erkölcsi tartás nélkül nincs bizalom és megbízhatóság, 
ami pedig létalapja minden társadalmi együttműködésnek, és feltétele nem pusz-
tán a polgári hivatás, hanem a művészi munka minőségének is. N e m véletlenül 
hitelesítik e motívumot a legszemélyesebb önéletrajzi hitvallások és a művészi 
párhuzamok az életmű egészében. Miként a tartás az ifjúkori regény hősének, 
T h o m a s Buddenbrook személyiségének és sorsának elengedhetetlen összetevője, 
hasonlóképpen az utolsó Thomas Mann-novella nőalakjában is j e len van. Igaz, 
tragikus, groteszk-tragikus bukásuk is közös és törvényszerű. De nem azért, mert 
egy idejétmúlt rend hazugságából ered, hanem mert a Schopenhauer és Nietzsche 
filozófiáját követő, ma jd később Freud tanait is asszimiláló író pontosan tudja, 
hogy az élet a maga kaotikus erejével újra és újra áttöri a civilizáció évezredek 
alatt kiküzdött normáit . Ez az iróniát sohasem nélkülöző kettős tudás azonban 
csak így, a maga ambivalens teljességében érvényes, és a Thomas Mann-i huma-
nizmus legmélyebb igazságát éppen ez adja. Ami ped ig Hans Cas torp szerep-
helyzetét illeti: a szerző azzal, hogy értelmezés nélkül átveszi a „Sorgenkind des 
Lebens", a központi regényalak e motivikusan ismétlődő at t r ibútumának fordí-
tását, ugyancsak leszűkíti annak jelentését . „Az élet féltett gyermeke" kifeje-
zés ugyanis nem adja vissza az eredeti szókapcsolat többértelműségét, mivel 
a „Sorgenkind des I^ehens" egyik, sőt talán elsődleges je lentése 'az életnek gondot 
okozó'. Hiszen az egész történet éppen azt példázza, hogyan válik e derék és 
minden szempontból középszerű fiatalember problematikussá a tevékeny élet 
számára! Hogy a „varázshegy" különös atmoszférájában miként idegenül el 
a „síkvidék" polgári világától. Ugyanakkor „féltett gyermek" is, akit a regényvilág 
reprezentánsai baráti-nevelő bizalommal vesznek körül. 

N e m kevésbé leegyszerűsített Mádl értelmezésében a regény többi kulcsfigurá-
j a sem. Madame Chauchat eszerint Peepekornhoz hasonlít „személyiségének ke-
let-európai elemei révén [...], de vele ellentétben a humanizmusnak egy még ко-
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rábbi fázisát képviseli". (65.) Oldalakon lehetne, sőt (az olvasottak alapján) kelle-
ne is részletezni, miért inkább ellentétes princípiumot testesít meg a kirgiz szemű 
nő és szeretője, ti. az előbbi a betegségét és a halálét, míg a holland férfi a dionü-
szoszi é letmámorét , még akkor is, ha ezek a szimbolikus szerepek több esetben 
módosulnak. Madame Chauchat például elsősorban erotikus („Hippe szemei" ré-
vén pedig homoerotikus) hatásával tartja bűvkörében a német fiatalembert, s bár 
szlávos hanyagságában Hans Castorp mélyen emberi mozzanatokat is felfedez, de 
ez merőben szembenáll Settembrini „felvilágosult humanizmusával". 

,A varázshegy - írja Mádl - nem az időt filozofikusan [sic!] elemző regény 
(Zeitroman), ahogyan azt a szakirodalom tekintélyes része előszeretettel, de n e m 
kevés felületességgel gyakran állítja, hanem sokkal inkább az időtlenséget akar ja 
az olvasóval a legkülönbözőbb módon érzékeltetni." Ehhez a kijelentéshez ele-
gendő talán csak annyit hozzáfűzni, hogy Thomas Mann maga nevezi művét 
„Zeitroman"-пак, mégpedig a szó minden „felületességet" meghazudtoló össze-
tettségében. A princetoni egyetemistáknak tartott előadásában az „idő misztériu-
máról" beszél, amellyel a regény többszörös kapcsolatban áll. A „Zeitroman" meg-
nevezés egyrészt történeti ér telemben egy korszak ábrázolását jelzi, másrészt 
ped ig azt, hogy a mű témája maga a „puszta idő" („die reine Zeit"), mégped ig 
nemcsak a hős tapasztalata révén, hanem úgy is, hogy önmaga lényegiségét is 
bemutatja.1 2 Mádl egyébként másutt is kategorikusan „cáfolja" a regényírót. Kije-
lentésével szemben - „A négy 'nevelő' közül főként Naphta és Settembrini eszmé-
ket hordozó protagonisták és n e m reális hús-vér alakok, ami a regény intellektuá-
lis és esszéista jellegét különösen kiemeli" (62.) - Thomas Mann azon reménye 
talán mégsem teljesen indokolatlan, hogy a szereplők ugyan „szellemi régiók kép-
viselői és küldöttei", ennek ellenére nem „árnyékok és járkáló allegóriák".13 

A koncepcióból (is) származó árnyalatlanság mellett a fogalomhasználat pon-
tatlansága a másik „sebezhető pont ja" Mádl Antal könyvének. Mindannyian, akik 
irodalommal foglalkozunk, tudjuk, mily gyakran „tudománytalan", azaz definiá-
latlan szakmánk fogalomhasználata. Többnyire azt is tudni lehet, hol s mennyi-
ben következik ez a szakterület jellegéből, illetve az egyéni szóhasználat logikai 
következetlenségéből. Kritikámban - a műfaj jellegéből adódóan - ez utóbbit kell 
megemlí tenem. Alighanem a legfeltűnőbb e tanulmányban a mítosz fogalmának 
kettős - egymástól gyökeresen eltérő - alkalmazása. Pontosan úgy, ahogy ezt a 
mindennap i nyelvhasználatban is tapasztaljuk. Hiszen akkor, amikor az ókori né-
pek mítoszairól beszélünk, magá t a fogalmat szaknyelvi ér te lemben, tehát termi-
nus technikusként használjuk. Ha azonban valamilyen sztár személyéhez kapcso-
lódó kultuszt nevezünk így, akkor köznyelvi metaforával élünk. Valami hasonlót 
láthatunk a József-tetralógia és a Goethe-regény (Lotte Weimarban) értelmezése-
kor. Mádl ugyanis igen gyakran és különböző összefüggésben használja a 'mítosz' 

12 Thomas M A N N : Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Bd. XI. Fischer, Frankfurt am Main, 1974. 
611-612. 

u Uo. 
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szót a német költófejedelemmel kapcsolatban is. Leggyakrabban tágabb, tehát 
metaforikus értelemben. Elismerve, hogy „Goethe elsősorban mint személyiség 
játszott T h o m a s Mann számára fontos szerepet", a Goethéről írt esszék arra utal-
nak - írja Mádl - , „hogy az író mítoszteremtő lehetőségeket a goethei művekben 
is felfedezett". (121.) Azok a párhuzamok azonban, amelyeket megemlít , sem az 
ókor-, sem pedig az i rodalomtudomány szempontjából nem tekinthetők „miti-
kusnak". Nyilvánvalóan igaza van a szerzőnek abban, hog)' Thomas Mann József 
és Goethe alakjának megformálásakor számos párhuzammal él, amely a kiválasz-
tottság felfelé törő útját példázza, s amely paradigmába - alig leplezve - a német 
író magát is beleérti.14 „Mítoszképződésről" azonban nem, legfeljebb csak átvitt 
ér te lemben beszélhetünk. Mert igaz ugyan, hogy az a tudatos építkezés, amely az 
életmű egyre táguló köreit létrehozza, az ironikus utalások egész rendszerét al-
kotja meg, ugyanakkor é p p e rendkívüli tudatosság óvja meg az írót attól, hogy 
összetévessze a művészi já tékot a valósággal, akárcsak a mítosz valóságával. 

Alapvetően más, nem metaforikus, h a n e m szaknyelvi ér telemben használja 
Thomas Mann a 'mítosz' kifejezést, amikor annak történelem diktálta átfunkcio-
nálásáról beszél. Hiszen azzal, hogy a ge rmán mítosz nacionalista kultuszával az 
Ószövetség világának mítosztörténéseit állítja szembe, nemcsak az üldöztetését 
ú j ra átélő Izrael népe mellett áll ki, hanem az emberiség egyetemes értékeit is fel-
mutatja. Itt tehát a mítosz ellentétes irányú értelmezéséről és felhasználásáról 
van szó. A „'mítosztalanított ' Goethe-mítosz" paradoxona pedig ebben az össze-
függésben aligha értelmezhető. Nem szerencsés tehát „Goethe-mítosznak" ne-
vezni azt a különös atmoszférát, amely Gharlotte Kestnernek Weimarba érkezése-
kor rögtön feltűnik, mivel ebben a zseniális költő - egyre inkább kultikussá 
merevedő - tisztelete keveredik a fejedelmi udvar miniszterének kijáró feudális 
hódolattal . Még inkább félrevezető, s a regény legtökéletesebb poétikai megoldá-
sáról tereli el a figyelmet az a párhuzam, amelyet a szerző a József és testvérei, va-
lamint a Lotte Weimarban szereplőinek a viszonyrendszeréből kiolvas: „Mítosz-
képződéshez [sic!] csábít a főhősnek a viszonya közvetlen környezetéhez is. Az 
Ótes tamentum központi alakjainak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és József-
nek az útját kísérő mellékfigurákhoz hasonlóan a Goethe-regényben is felvonul-
nak a mellékszereplők; azokra emlékeztető szolgálói funkciókkal." (120.) Igaz 
ugyan, hogy Riemernek, az egykori személyi titkárnak és Goethe fiának, August-
nak az életében fontos a „szolgálói funkció", a mellékalakok felvonultatásának 
- és főként e „seregszemle" sorrendjének - azonban egészen más szerepe van a 
műben. A „Werther" írója egykori szerelménél „bejelentkezők" ugyanis fokozatos 
megközelítésben viszik el az olvasót magához a weimari óriáshoz. Miss Guzzle, 
aki világhírességeket „gyűjt" ra jzmappájában , még csak egy a távoli csodálok kö-
zül. Dr. Riemer már a hajdanvolt bennfentes , de immár mellőzött hangján szól 

14 „Az önnevelés közös motívuma az, amely a mítoszképződés útját a Bibliától Goethén át egészen 
saját koráig (és mint látni fogjuk, saját személyéig) engedi sejtetni." (120.) 
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Goethéről . Adele Schopenhauer az udvari arisztokrácia képviseletében, August 
ped ig az apa árnyékában felnövő, de e kivételes rokonságnak nem csupán nyo-
masztó terhét szenvedő, hanem előnyeit is fenntartás nélkül élvező helyzetéből 
vall a weimari reprezentánsról. E többlépcsős, késleltető megközelítés u tán a he-
tedik fejezetben végre megjelenik maga a költő is, hogy immár az ő hosszú bel-
ső monológja révén ismerjük m e g a szellemóriás legbensőbb gondolatait is. A tu-
da tá ram önábrázoló módszere itt azonban csak látszólag titokleleplező, mivel 
a „beavatottság élménye" végső soron illúzió. A közvetlen vallomás ugyanis csak 
megerősíti a műből megismert Goethe-képet. A „leleplezést" sejtető kétely nem 
ekkor, hanem a fogadás alkalmával fogalmazódik meg, amikor elsősorban nem 
a költőszellem zseniális megnyilatkozásait, hanem az udvari méltóság szerep-
gesztusait tapasztaljuk. A világhírnévvel sem ellensúlyozható emberi gyengeség, 
a rituálévá merevedett nagyság esendősége nem pusztán Charlotte számára illú-
zióromboló. Az utolsó rész hintójelenete azonban újból igazi szellemi magaslata-
in mutatja a költőt. így, a maga pontosan megfogalmazott ambivalenciájában 
válik teljessé a Thomas Mann-i Goethe-élmény - az „unió mystica" személyes 
becsvágyaként. A „mítosz megvalósítása" itt csak annyiban hasonlítható a József-
regény epikus gyakorlatához, hogy az olvasónak - T h o m a s Mann szavai szerint -
ezúttal is „az az illúziója támad, hogy egészen pontosan megtudhat ja , milyen volt 
о [Goethe] valójában, s jelenlévőnek hiszi magát".1 5 

Nyilvánvalóan a koncepció szülte kényszerből válik Mádl értelmezésében a 
nemzeti költő is „antifasisztává": „Goethe alakja [...] Thomas Mann-nál 1932 
u tán egyre inkább olyan tulajdonságokat ölt, amelyek mitikus alakként egyben 
alkalmassá teszik az antifasiszta harcra." (125.) A deheroizálás művészi gesztusa 
- mer t itt inkább erről van szó - meggyőződésem szerint korábbi és mélyebb gyö-
kerű. Mádl is említi, hogy m á r a Halál Velencében novellatervezetében felmerül 
Goe the alakja, mint a szenvedélyében nevetségessé váló reprezentatív művészé. 
A művész méltósága és vágya közötti gyötrelmes konfliktus végül is „pr imér mó-
don" kerül kihordásra, s a t ranszponálás szerepanalógiái helyett (agg költő sze-
re lme egy fiatal lány iránt) marad az „alapélmény". Goethe személye természete-
sen nem véletlenül merült fel, hiszen a szerepazonosulás ambíciója már jelen 
van. (Fasiszta veszély azonban m é g nincs.) Amikor Thomas Mann évtizedekkel 
később regényt ír Goethéről, e szerepjáték már „nyílt titok". 

Ami igazán ellenvéleményre készteti je len sorok íróját, az mégsem az alapvető 
koncepcióbeli különbség, h a n e m az a mód, ahogy e monográfia az egyes művek 
problémakörének és ér tékrendjének arányait torzítja. így például n e m bizonyí-
tott, s nem is bizonyítható az az állítás, hogy ,/1 kiválasztottban és A megtévesztett-
ben [...] a német sors jelenlegi és jövőbeli problematikáján van a hangsúly". 
(150.) Merőben spekulatív az a „képlet", amely a bűn és vezeklés hosszú útját 
megjár t pápa történetében Németország sorsát, a gőgös német nacionalizmus 

13 Thomas MANN: Briefe 1937-1947. Fischer, Frankfurt am Main, 1963. 134. 
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két világháborúhoz vezető kettős bűnbeesését igyekszik felfedezni.1 6 E merész-
nek tűnő értelmezés nyilván onnan adódik, hogy a szerző Thomas Mann Német-
országgal kapcsolatos politikai állásfoglalását közvetlenül a regényvilágra vetíti. 
„A megbánás és jóvátétel tettét Gregorius, a nagy bűnös véghezvitte, és a meg-
bűnhődöt tből Isten kegyelméből római pápa lesz, hogy az új, az aktív és szociális 
humanizmus nagy művét elvégezze. Itt tu la jdonképpen összekapcsolódik a re-
gény két motivációs funkciója. T h o m a s Mann a nagy figyelmeztető, aki az embe-
riség ellen Németország részéről elkövetett borzalmas kettős bűn után , egy bűn-
bánat ra kész Németországot szeretne viszontlátni." (177.) A megtévesztett két 
alakja, az idősödő német asszony és az amerikai f iatalember valóban két külön-
böző civilizáció képviselője, s az is szövegszemen bizonyítható, hogy Ken Keaton 
e paradigmatikus szembeállításban hátrányos színben tűnik fel, s ez kétségtele-
nül az Amerikában csalódott író értékítéletét is magán hordozza. Képtelenség-
nek tar tom azonban az ebből levont történelmi-politikai következtetést: „Egy el-
öregedett , kifáradt európai világgal áll szemben ebben a novellában a fiatal, 
kalandéhes, cél-, és felelősség nélküli Amerika. Keaton fellépése minden különö-
sebb szándéka ellenére rombolást je lent , amely legfeljebb egy látszatvirágzással in-
dul." (201.) Thomas Mann utolsó elbeszélésének alapproblematikáját ugyanis a 
polgár-művész egész életművet végigkísérő dilemmája képezi, amelyben az érte-
lem és tiltott szenvedély harcából ez utóbbi kerül ki győztesen, egyszersmind azon-
ban halálra ítélve.17 

Végezetül már csak két megjegyzésre szorítkozom. Mádl Antal tanulmányának 
zárófejezete ugyan az Összegzés: műfajok, struktúrák és „műhelyi" sajátosságok címet 
viseli, a valóságban a szerző itt nem összefoglal, hanem sokkal inkább kiegészíti 
korábbi Thomas Mann-munkáját . Szerencsésebb lett volna, ha az itt tárgyalt kérdé-
seket, például a kisepika műfaji és esztétikai sajátosságairól szóló fejtegetéseket, 
beépít i a monográfiába, és gondolatmenetét szembesíti a legújabb szakirodalom 
eredményeivel. Bizonyára a gondos lektorálás hiánya okozza azokat a stiláris és 
nyelvhelyességi hiányosságokat, amelyek túl gyakran irritálnak a monográfia olva-
sásakor. E kritikus sorok mégsem lebeszélni akarnak e szép kiállítású könyv kéz-
bevételéről, hanem ellenkezőleg, annak gondos tanulmányozását ajánlják. Mert 
a tudományban a vitatkozó figyelem lesz mindig a legőszintébb méltatás. 

"> „Ha ehhez a történethez párhuzamot keresünk Németország sorsában, úgy a következő képlet 
adódik: A kiválasztottság gőgös tudata már akkor jellemzője volt a német nacionalizmusnak, amikor 
még nem lehetett fasizmusról beszélni, és elvezetett az első világháborúhoz. Az Európa népei ellen 
elkövetett borzalmas tett u tán semmi bűnbána tnak a jelét nem mutat ta Németország. Sőt a naciona-
lizmus, valamint korábbi korszakok más regresszív áramlatainak még élő képviselői tovább folytatták 
tevékenységüket a Weimári [sic!] Köztársaság idején, míg fokozatosan bekövetkezett a második bűn-
beesés." (177.) 

17 E belső vívódás filológiai bizonyítékát is tartalmazza a műről írt részletes tanulmányom, a „Lélek 
és kép." Világkép és kompozíció Thomas Mann kisepikájában című monográf iámban. (Pannónia Könyvek, 
Pécs, 1996. 79-95.) 
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Tanulmány 

Túry György 

EGY „BOA-DEKONSTRUKTŐR" A NYELV SŰRŰJÉBEN 

- J. Hillis Miller „etikai kritikája" -

Bárki, aki valaha is az etikáról próbált beszélni vagy írni [...], nem tett egyebet, 
mint a nyelv határait ostromolta. Börtönünk falain túljutni azonban teljességgel 
lehetetlen. 

(Wittgenstein) 

Az erkölcsfilozófia mind a mai napig talán legnagyobb hatású tradíciói az arisz-
totelészi ún. deontologikus, illetve a kanti űn. teleologikus etika. A kortárs ame-
rikai irodalomtudomány etikai vonulata mindkét nagy hagyomány felhasználásá-
ra tud példát. A chicagói iskola1 neo-arisztoteliánusainak egyik legismertebbike 
Wayne С. Booth,2 és ezen iskolához sorolják többen is, sőt „egy újrafogalmazott 
humanista kritika legjobb példájaként" említik Martha С. Nussbaumot.3 A kanti 
hagyományt kiindulópontként kezelők közül pedig jelen tanulmány tárgya, 
J. Hillis Miller emelkedik ki a leglátványosabban. Ennek oka egyrészt a jelenko-
ri amerikai irodalomtudományban évtizedek óta megtartott helye-helyzete, más-
részt pedig elmélete szélsőséges kritikai fogadtatást kiváltó hatása. A kanti gon-
dolatokra alapozott „etikai kritikáját" ünnepelték már mint „tudományos és 
módszertanilag megalapozott"4 teljesítményt, de nevezték a hasonló kezdemé-
nyezések között „a legkevésbé ígéretesnek" is.5 

Vállalkozása pedig igazán ambiciózus: célja nem kevesebb, nem kevésbé ere-
deti és nem kevésbé „velejéig dekonstruktiv" (s talán nem kevésbé kérdéses), mint 
egy „textualitásra/textuális elvekre felépített etika megalapozása".6 Ennek sarok-
köve egy analógia. Analógia „az ember" és „a szöveg" között. Miller jól látja ezen 
hipotézisének szerepét, fontosságát, hiszen ő maga írja azt, hogy elmélete „ezen 
analógia érvényességének feltételezésén alapszik".7 Irodalomkritikai etikafel-

1 Vincent В . L E I T C H : Amerikai irodalomelmélet és irodalomkritika: a harmincas évektől a nyolcvanas évekig. 
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 1992. 64-83. 

2 The Company We Keep: An Ethics of Fiction. University of California Press, Berkeley, 1988. 
3 Robert EAGLESTONE: Ethical Criticism: Reading After Levinas. Edinburgh University Press, Edinburgh, 

1997. 62. 
4 Michael SPRINKER: Deconstruction in America. (Recenzió J . Hillis M I L L E R The Ethics of Readingjéről.) 

MLN (Modern Language Notes) 101. (1986) 1234. 
5 Robert S C H O L E S : Protocols of Reading. Yale University Press, New Haven, 1 9 8 9 . 1 4 5 . 
6 Robert S C H O L E S : The Pathos of Deconstruction. (Recenzió J Hillis M I L L E R The Ethics of Reading\érö\.) 

Novel 22. 2 (1989) 223. 
7 J . Hillis M I L L E R : The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin. Columbia 

University Press, New York, 1987. 18. 
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fogása elválaszthatatlan nyelvelméletétől és textualitásra vonatkozó nézeteitől. 
Etikaelmélete mint nyelvelmélet értelmezhető és érthető csak meg. Amint azt a 
későbbiekben látni fogjuk, ebben az irányban értelmezi Kant szövegét is. 

Az irodalom és etika kapcsolatát boncolgató fejtegetései több kötetet, egyéb 
önálló kötetei részeit, j ó néhány folyóiratcikket és más, egyéb jellegű írást tesz-
nek ki, kezdve az 1981-ben, Ira Königsberg által szerkesztett American Criticism in 
the Poststructuralist Age című tanulmánygyűjteményben megjelent „The Ethics of 
Reading: Vast Gaps and Parting Hours" című esszétől egészen a 2001 tavaszán tar-
tott „Moments of Decision in Literature" című posztgraduális szeminárium anya-
gáig. Ezek elméleti szempontból kétségkívül legjelentősebbike a Columbia 
University Press által 1987-ben kiadott The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, 
Trollope, James, and Benjamin című könyv, az 1985 májusában, az irvine-i egyete-
men elhangzott Wellek Library előadássorozat szerkesztett, kisebb módosításokat 
tartalmazó változata. Ennek második fejezete, „Reading Telling: Kant" a német fi-
lozófus Az erkölcsök metafizikájának alapvetése (1785) című munkájából indul ki és ala-
pozza meg elméletileg-filozófiailag a későbbi fejezeteket, illetve a további munká-
kat. A kanti (erkölcs)filozófia, pontosabban ennek néhány jól kiválasztott passzusa 
tehát a milleri elmélet egyik fontos alkotóeleme, míg a továbbiak a következők: 
2) nyelvelmélete; 3) narratív-elmélete; és 4) a megszemélyesítéssel, illetve általá-
nosabban fogalmazva, a személy(iség) problematikájával foglalkozó elmélete. 

Mielőtt azonban ezeket részletesebben, önállóan, illetve egymáshoz fűződő 
kapcsolatukban megvizsgálnánk, hasznosnak tűnik - bármennyire is dióhéjban 
csupán - számot vetni Miller kritikusi fejlődésével és az előzményekkel, melyben 
érdeklődése az irodalom és etika kapcsolata felé kezd irányulni az 1970-es évek 
végétől. 

Miller, saját szavaival élve, „viktoriánusnak lett kiképezve".8 Doktori fokozatát 
a Harvardon szerezte. A disszertáció írása körüli években gondolkodására 
Kenneth Burke munkássága gyakorolta a legnagyobb hatást.9 Valamivel később a 
fő szellemi útmutató szerepét a néhány év múlva a Johns Hopkins Egyetemen kol-
légaként viszontlátott Georges Poulet veszi át. Az ő hatására írja át és jelenteti meg 
könyv alakban is Charles Dickensről szóló disszertációját (Charles Dickens: The 
World of Elis Novels, 1959). A Poulet inspirálta „egyéni-szerzői tudat [individual 
authorial consciousness]" rekonstruálását célzó kritikai irányultság az 1960-as 
évek derekától változik. Érdeklődése ekkortól markánsan az ún. „nyelvi fordulat" 
által felvetett, posztstrukturalista kérdések irányába fordul. Ezen időszakot neve-
zi 1981-ben az „Amerikába beszivárgó mindenféle új nyelvelmélet, a szláv forma-
lizmus, a fenomenológia, a strukturalizmus, a kontinentális marxizmus, a freu-
dizmus és az ún. ,dekonstrukció"' időszakának.10 

8 J . Hillis M I L L E R szóbeli közlése: 2001. június 5. Irvine, California, USA 
9 Imre SALUSINSZKY: Criticism in Society. Methuen, New York, 1987. 223. 

10 J . H. MILLER: „The Ethics of Reading: \hst Gaps and Parting Hours." In American Criticism in the 
Post-structuralist Age. Szerk. Ira KÖNIGSBERG. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1 9 8 1 . 1 9 . 
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Mi sem jellemzi jobban érdeklődési irányának és kritikusi hozzáállásának gyöke-
res változását, mint saját, az irodalomkritika mibenlétét meghatározni hivatott „de-
finíciói". Míg az 1963-as The Disappearance of God című munkájában az áll, hogy a 
kritikus feladata a szerzői tudat minden alakban való megjelenési formájának 
analízise,11 addig az 1970-es, Thomas Hardy: Distance and Desire-hen már azt talál-
juk, hogy az „irodalomkritika nyelv a nyelvről".12 Az egy évvel korábbi The Form of 
Vwtorian Fiction (1969) szintén tartogat meglepetéseket, a későbbi munkák fényé-
ben igencsak sokatmondó, akkoriban radikálisnak ható megállapításokat, például 
azt, amelyik így fogalmaz: „az emberi kultúrának és annak regénybeli megjeleníté-
sének ugyanaz a lényege és azonos a szerkezete. Mindkettő nyelvi természetű".13 

Ezen rendkívül elnagyolt, bő egy évtizedet felölelő kritikusi fejlődéstörté-
netvázlat arra talán mégis elegendőnek és meggyőző erejűnek bizonyulhat, hogy 
lássuk: Miller érdeklődése az 1960-as évek során a nyelvi-textológiai kérdések 
irányába fordul. Ehhez hozzájárulnak az általa is említett európai irodalomtu-
domány és filozófia ú jonnan megismert, a radikális váltás lehetőségének ígére-
tével kecsegtető eredményei, ám ezek csupán erősítették, finomították Miller iro-
dalomkritikusi irányultságának változását. 

A már idézett 198l-es tanulmány felsorolja a főbb pontokat, melyek érdeklő-
dése homlokterébe kerültek a hatvanas évektől kezdődően, s melyek azután a 
kontextust biztosítják az irodalom és etika kapcsolatát vizsgáló későbbi munkái-
hoz. Ezek, fogalmaz Miller: 

„kérdésessé tették az Egyesült Államokban művelt hagyományos humanista stúdiumok 
legféltettebb s állandónak hitt kincseit: a személyiség stabilitását, az elmondott történetek 
koherenciáját, a nyelv [egy tőle függetlenül létező] »valóságra« irányuló utalását, egy adott 
mű végleges, egységes olvasatának lehetőségét, valamint a történelem és az irodalomtör-
ténet hagyományos periodizációját".14 

Millernek ezen, jelen dolgozat tárgyát képező kérdéskörben írott első jelentős 
munkája csupán a fentebb ismertetett háttérrel és kontextusban értelmezhető és ér-
tékelhető. Mind az ebben felvetett problémák, mind pedig az azokra adott válaszok 
módosulnak majd a későbbi munkákban. A „The Ethics of Reading: Vast Gaps and 
Parting Hours" című esszé azonban nemcsak kronológiai okokból fontos, hanem 
azért is, mert önmagukban véve is lényeges kérdéseket vet föl. így például vizsgálja 
1) a narratívák gyakorlati életben, egyebek mellett a pedagógiai praxisban tetten 
érhető hatását; 2) az olvasás és értelmezés folyamatában jelen lévő episztemológiai 
és etikai aspektus egymáshoz való viszonyát; 3) az interpretáció etikai következmé-
nyeit; és 4) a narratív koherencia lehetőségét, illetve lehetetlenségét. 

11 J. H. M I L L E R : The Disappearance of God: Five Nineteenth-Century Writers. Oxford University Press, 
London, 1963. vii. 
1 2 J . H . M I L L E R : Thomas Hardy: Distance and Desire. Oxford University Press, London, 1970. 1. 
13 Idézi Martin H E U S S E R : „Introduction." In J . Hillis M I L L E R : Hawthorne and History: Defacing It. Basil 
Blackwell, Cambridge, 1991. 6. 
N J. H. MILLER: „The Ethics of Reading.. ." 21-22. 
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Fordítsuk most figyelmünket a The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, 
James, and Benjamin első fejezete, a „Reading Doing Reading" című felé. Ez az a 
hely, ahol Miller szisztematikusan felsorolja az „olvasás etikájának" szerinte szóba 
jöhető jelentéseit. Az első lehetőség természetesen nem más, mint az irodalmi al-
kotások úgymond „tartalmának", a bennük elmondott, bemutatott történetnek és 
szereplőknek az etika nézőpontjából is értelmezhető, az etikai szempontú olvasat 
számára is valami fontosat, gyakran újat mondó vonulata. Millert - műelemző ta-
nulmányai ezt egyértelműen elárulják - elsősorban a regényekben és novellákban 
egy-egy, gyakran nehéz és igen bonyolult etikai döntés meghozatalát bemutató 
momentumok érdeklik a leginkább. A The Ethics of Readinghen George Eliotot idé-
zi: „azért olvasunk regényeket, hogy a fikció, vagyis a képzelet nyújtotta biztonsá-
gos terepen szemlélhessük azt, hogy mi is történne, ha életünket bizonyos erköl-
csi elvek mentén szervezve élnénk le".15 

A második lehetőség az, amikor azt vizsgáljuk, hogy az irodalmi műveknek 
van-e, lehet-e etikailag is értelmezhető hatása. Mi történik az olvasóval egy-egy 
mű olvasásának hatására? Megváltoztathatja-e erkölcsi nézeteit egy-egy irodalmi 
alkotás? Mennyiben változik ez a hatás, amikor az irodalomról való gondolkodás 
„intézményes keretek" között zajlik, azaz például nyomtatásban megjelenő kriti-
kaként indul nehezen követhető hatású útjára, vagy éppen egy egyetemi szemi-
nárium tárgyát képezi? Milyen jellegű (és van-e egyáltalán) felelőssége a tanár-
nak, a kritikusnak abban, hogy mely műveket választja, mely irányból közelíti 
meg őket, s mit mond róluk? 

Az értelmezés harmadik lehetőségeként ez egy „szükségszerűen bekövetkező 
etikai mozzanatot jelent az olvasás folyamatában, olyat, amely sem nem kognitív, 
sem nem politikai, sem nem társadalmi, sem nem interperszonális, hanem mind-
ezektől függetlenül és teljes mértékben etikai".16 Ilyen értelemben tehát az iro-
dalomnak, a narratíváknak az etikai aspektus elidegeníthetetlenül és szükségszerűen 
képezi részét. Millert ez a harmadikként bemutatott lehetőség érdekli, és a továb-
biakban arról lesz szó, mire alapozza ezt a tézisét, milyen következtetéseket von 
le belőle, és konkrét műelemzéseiben hogyan használja föl azt. 

Mint tudjuk, az irvine-i előadássorozat előtt kétszáz évvel megjelent kanti 
munkát, Az erkölcsök metafizikájának alapvetését választja. Pontosabban ennek né-
hány részletét, legelsősorban is egy lábjegyzetét.17 Úgy véli ugyanis, hogy abban 

15 t. m. 30. A már említett Nussbaum az irodalom etikai szempontú megközelítési lehetőségeinek 
pontosan ezen aspektusát teszi meg műelemző írásai és elméleti fejtegetései alapjául. Miller szintén 
nem tagadja ennek jelentőségét (lásd például a Frank L E N T R I C C H I A és Thomas M C L A U G H L I N által szer-
kesztett, 1990-ben megjelent, Critical Terms for Literary Study című enciklopédia Miller által írott 
„Narrative" szócikkét), ám szerinte az „olvasás etikájának" korántsem ez a legfigyelemreméltóbb ösz-
szetevője. 
16 The Ethics of Reading... 1. 
1 7 A 3-as számút (lásd A magyar Kant-kiadást: Immanuel K A N T : AZ erkölcsök metafizikájának alapvetése. 
(1785) Raabe Klett, Budapest, 1998. 27.). A munka (The Ethics of Reading) egyébként mind az öt, kü-
lönféle szerzőkkel (Kant, de Man, G. Eliot, Trollope, H. James és W. Benjamin) foglalkozó fejezete 
azon passzusokat veszi górcső alá, melyekben az adott szerző „önmagát olvassa", azaz saját írására ref-
lektál. Miller úgy véli, ezek „paradigmatikus" példái az olvasásnak mint olyannak, általában (1-2). 
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a bizonyos lábjegyzetben Kant magyarázkodni kényszerül, „leleplezi önmagát" és 
a szöveg „töréseket, elbizonytalanodásokat fed fel".18 Ezeket felhasználva pedig, 
reméli Miller, be tudja bizonyítani azt, hogy történetek, narratívák nélkül nem 
beszélhetünk etikáról, erkölcsi elvekről. Más szavakkal ez azt jelentené, hogy az 
etikához csak az őt „allegorizáló", reprezentáló történeteken, narratívákon ke-
resztül juthatunk közelebb, tudhatunk meg róla bármit is. Ha ezt belátjuk, azt is 
kénytelenek leszünk belátni, véli Miller, hogy ezen történetek közegét sem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, sőt a közeg maga lesz az, ami számunkra adott, ami (bi-
zonyos mértékig) megismerhető, amivel foglalkozni lehet és érdemes. Ez a közeg 
pedig, egyáltalán nem meglepő módon - maga a nyelv. Az etika ki van szolgál-
tatva a nyelvnek, a nyelv szabályai által meghatározott, legyenek azok a gramma-
tika egyértelmű és megismerhető szabályai vagy - s természetesen erre „csap le" 
Miller - a retorika, s azon belül is legfőképpen a trópusok sokértelmű, csak rész-
ben megismerhető, soha teljes mértékben fel nem fejthető „szabályai", talán in-
kább: jellemzői. Az irodalmi művek, az irodalmi nyelv retorikusságát hangsúlyo-
zó nézetei itt köszönnek vissza, s ily módon éri el azt, hogy a „retorikus szoros 
olvasás [rhetorical close-reading]",19 azaz a dekonstruktiv olvasási stratégia maga 
„beférkőzzön" az etika szférájába, s megteremtődjék annak lehetősége, hogy egy-
fajta etikát, Miller elnevezésével élve: az „olvasás etikáját" valóban a textualitásra, 
textuális elvekre lehessen felépíteni. 

A kanti szöveg Miller számára kulcsfontosságú mondata így hangzik: „Egy sze-
mély iránti tiszteletünk voltaképpen ama törvény [...] iránti tisztelet, amelynek 
példája az illető".20 Ez tehát a kiindulópont, és itt kanyarodhatunk vissza a tanul-
mány elején már említett analógia kérdéséhez. Miller Kant idézését követő lépé-
se ugyanis az, hogy „egy újabb analógiát adjon a kantiak mellé, és azt állítsa, hogy 
tiszteletünk a szöveg irányában olyan [jellegű], mint tiszteletünk egy másik em-
ber irányában, azaz nem a szövegre önmagára irányul, hanem a törvényre, me-
lyet a szöveg reprezentál".21 

Mit jelent ez? Milyen következtetések adódnak belőle? Mivel tudja ezt alátá-
masztani? Miért mondhat ja azt, hogy „a szöveg" és „az ember" egyként tekinthe-
tő „a törvény" reprezentánsának? A legutóbbi kérdés megválaszolásával érdemes 
kezdenünk. Miller indokai közül kettő benne foglaltatik a könyv második fejeze-
tében, ám úgy vélem, van itt egy harmadik indok is, amely csak egész munkássá-
gát és gondolkodásmódját figyelembe véve ismerhető fel. Első indoka az, hogy az 
analógia érvényes, „mert a szöveg szerző általi létrehozása válasz a törvényre 
[response to the law]".22 Ez elég különösnek és nehezen beilleszthetőnek tűnik a 
milleri gondolkodásmódba. Nehezen beilleszthetőnek, mert olyasmit hoz fel érv-

18 The Ethics of Reading... 15. 
19 Christopher N O R R I S telitalálata (lásd a The Ethics of Reading hátsó borítóján található könyv mélta-
tását). 
20 Idézi: The Ethics of Reading... 18., a magyar kiadásban: 27. 
21 The Ethics of Reading... 18. 
22 I. m. 22. 
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ként, ami tőle igencsak idegenül hangzik (szerzői magatartás, majdhogynem 
„szerzői intenció") s különösnek is, hiszen honnan tudhatná, hogy a mű alkotása 
„válasz" a szerző részéről? Ervelését folytatandó, a következőket írja: „példáim 
meg fogják mutatni, hogy erről van szó. Mind a regények maguk, azáltal, hogy 
mit mesélnek, mind pedig az írók, azáltal, hogy elmondják, milyen körülmények 
között születtek a regények".23 Ez előtt ismét csak értetlenül állunk, hiszen olyas-
mivel indokol, amiről ő maga jelenti ki másutt, hogy nem veendő figyelembe, ál-
talánosabb értelemben véve irodalmi művek értelmező megközelítésekor, illetve 
szűkebb értelemben narratívák etikai szempontú elemzésekor (amennyiben az 
„elidegeníthetetlenül" és „szükségszerűen" jelenlévő etikai mozzanatról van szó). 
Egyrészről ugyanis azt írja, hogy nem relevánsak a „szövegen kívüli", „kontex-
tuális"24 tényezők, másrészről pedig azt, hogy az ő „olvasásetikája" nem a művek 
etikai tartalmával kíván foglalkozni. 

Második érve az, hogy az olvasó analógiát fedez(het) fel „a regénybeli szerep-
lő és a szöveg maga mint az erkölcsi törvény két példája között".25 Ebben az eset-
ben mind a szöveg, mind pedig a fiktív szereplő mint az erkölcsi törvény repre-
zentánsa jelenik meg, ám Miller nem válaszolja meg, sőt, fel sem teszi azt az 
alapvető fontosságú kérdést, hogy ez miért lenne így? 

A harmadik, s mint már említettem, nem expressis verbis kimondott érv pedig 
az, hogy Miller - egyszerűen fogalmazva - egyenlőségjelet tesz szöveg és (fiktív) 
szereplő, szövegszerűség és egy narratívában megjelenő karakter közé. Mind a 
narratívát, mind pedig a szereplőt mint szöveget, a szövegszerűség ismérveivel 
jellemezhetőt közelíti meg és értelmezi. Teszi ezt azon, saját belátása ellenére, 
miszerint egy irodalmi alkotás „befogadása" (legalábbis annak első szakasza) fo-
lyamatában az olvasónak/értelmezőnek fel kell függesztenie „hitetlenségét 
[disbelief]" a mű fiktív voltával szemben ahhoz, hogy az „igaz illúzió" érvényesül-
ni tudjon.2 6 

Lássuk, ezek alapján tehát, milyen következtetéseket von le Miller mindebből 
az etika és nyelv, etika és narratíva, illetve narratíva és megszemélyesítés kapcso-
latát illetően. Emlékszünk, a milleri elmélet sarokköve az az analógia, mely sze-
rint „a szöveg" éppen úgy reprezentánsa „az erkölcsi törvénynek", mint „az em-
ber". Nincs etika történetek/narratívák nélkül, s nincsenek történetek/narratívák 
megszemélyesítés nélkül - egészül majd ki a tétel az 1990-es Versions of Pygmalion-
nal.27 A milleri hierarchia tehát valahogy így fest: etika - történet/narratíva -

23 Uo. 
24 I. m. 6. 
25 I. m. 22. 
26 Ha belegondolunk, ez minden igazi olvasmányélmény alapja, hiszen, lássuk be, egészen másként 
közelítenénk a művekhez, ha hozzáállásunk már az első perctől kezdve az lenne, hogy „teljesen mind-
egy, mi történik X-szel, Y-nal a regényben; nem izgulok érte, még arra sem f'ecsérlem energiámat, 
hogy szimpatikusnak vagy éppen ellenszenvesnek tartsam, hisz jól tudom, ez nem a 'valóság', ezek 
csupán 'fekete jelek a papíron'." 
27 J . H. M I L L E R : Versions of Pygmalion. Harvard University Press, Cambridge, 1990. 
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megszemélyesítés. Érintettük már, hogy mindennek a közege a nyelv, melynek 
határai, lehetőségei így hát szükségképpen az etika határait, lehetőségeit, egyál-
talán: mineműségét, mibenlétét is kijelölik. A nyelv határozza meg (hiszen abba 
van „beleágyazva") etika és narratíva, illetve etika és megszemélyesítés viszonyát 
is. A nyelv, így hát, nem csupán azért „felelős", hogy miként viszonyulunk az etika 
kérdéseihez, hanem egy bizonyos (de Man-i, milleri) értelemben a nyelv maga az, 
amely egyáltalán lehetővé teszi az etika létét.28 Ahhoz, hogy ezt a valóban radikálisnak 
tűnő tételt megfogalmazhassa, Millernek tovább kell lépnie a kanti etika hatá-
rain, és de Manhoz kell fordulnia. Az olvasás allegóriáiban a következő áll: „az eti-
kának semmi köze a szubjektum (gátolt vagy szabad) akaratához, és még inkább 
nincs köze szubjektumok egymáshoz fűződő kapcsolatához. Az etikai kategória 
annyiban felszólító jellegű [...], amennyiben nyelvi és nem pedig szubjektív".29 

Ha az etika bennünket meg- és felszólító jellege tehát nyelvi természetéből, 
nyelvben való meghatározottságából fakad, akkor annak súlyos következményei 
vannak mind az etikára magára nézve, mind pedig ránk, emberekre mint morá-
lis cselekvőkre nézve. 

Mi értendő azonban „nyelv"-en, s hol vannak a határai? Ezek jóval túllépik az 
„artikulált nyelvi kijelentésekéit" - mondja de Man,30 s a „nyelvi" kategóriájába 
tartozik Miller szerint minden, „aminek köze van a jelekhez és a jelek jelentette 
hatalomhoz".31 Ugyanezen, 1986-ban (tehát az irvine-i előadássorozat után, illet-
ve annak könyv alakban való megjelenése előtt egy évvel) készült interjúban Mil-
ler a következőket mondja: 

„A nyelv, bármiféle emberi nézőpontból nézve is, olyasvalami, ami már mindig is 
[already always] jelen volt és van, és [...] azon vágy kielégítése, hogy elébe kerüljünk, le-
hetetlen. Mindösszesen annyit tehetünk, hogy még tovább- és továbbmegyünk visszafelé, 
egy olyan hely felé, ahol a nyelv már ott van. Ettől az még nem lesz transzcendens; ez csu-
pán annyit jelent - bármi következzék is ebből - hogy a kezdetek óta a nyelvvel vagyunk 
körülvéve, s nem is szabadulhatunk ebből."32 

Millerre oly jellemző módon, ebből nem tudhatjuk meg, hogy mi is a nyelv, 
csupán azt, hogy milyen. Tudatosan-e avagy sem, de hasonlóképpen já r el, mint 
szerinte Kant, aki „nem tudja megmondani, pontosan mi is a törvény",33 csupán 

28 „Az erkölcsi törvény nem csupán szavakban fejeződik ki, hanem a szavak adják létét is" - fogal-
maz. Miller. (The Ethics of Reading... 32.) 
29 Idézi M I L L E R : The Ethics of Reading... 4 1 . (Saját fordításom.) 
m Idézi i. m. 57. 
31 Idézi SALUSINSZKY: i. m. 224. 
32 I. m. 232. 
33 A teljes mondat így hangzik: „De ha Kant nem tudja megmondani , pontosan mi is a törvény, hol 
található, vagy honnan ered, azt azért meg tudja mondani, hogy mivel analóg." (The Ethics of 
Reading... 20.) H. H Rickman a Philosophy and Literature című rangos folyóirat egyik 1991-es számá-
ban (15. 2. 275-285.) Making a Mess of Kant [Az összezagyvált Kant] címen megjelentetett kritikájá-
ban erről a mondatról a következőket írja: „Miller [...] három tételt fogalmaz meg; az egyik értelmet-
len, a másik kettő hamis. Mindez egy mondaton belül [...]", és itt idézi a fenti mondatot . 
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érzékeltetni tudja - történetekkel, trópusokkal - , hogy milyen. Márpedig, ha ez 
így van - azaz a nyelv ilyen szinten „áll" közénk és a „morális törvény" közé, ilyen 
mértékben határozza azt meg, s annak lehetőségét is ezáltal, hogy megismer-
jük - , akkor Miller következtetése, miszerint a kategorikus imperatívusz nem 
metafizikai, hanem nyelvi kategória, megállja a helyét. Nyelvi-textuális megha-
tározottságából továbbá az is következik, hogy „mint minden szöveg, ez is [teljes 
mértékben] megérthetetlen [unreadable]".34 Valamilyen szinten megismerhető és 
megérthető, de soha nem teljes mértékben, soha nem egyszer s mindenkorra 
megnyugtatóan lezárható módon. Az etikáról való bármilyen beszéd mindig 
„meg van fertőzve [contaminated]" a nyelv „felforgató [subversive] [hatású]", 
egyértelműséget soha nem engedő trópusaival.35 Ha az etika „nyelv" tehát, s ne-
künk csupán a nyelv adatott eszközként bármiféle megértéshez, akkor beláthat-
juk, hogy „a nyelv szabályairól/törvényeiről [laws] a nyelv nem tud számot adni, 
kivéve nyelv által, ami viszont azon nyomban érvényteleníti magát mint tudást, 
amint nyelvként lép fel".36 

Miller, láthattuk, egy kanti szövegrészletet, de Man „eticitás [ethicity]" elméletét 
s ezzel szoros összefüggésben de Man Kant-értelmezését használja föl. Érdemes 
viszont itt egy pillanatra megállni, hogy megvizsgáljuk Miller de Man-olvasatát 
is. De Man, ismerjük, így fogalmaz: „az etikának semmi köze a szubjektum (gá-
tolt vagy szabad) akaratához, és még inkább nincs köze szubjektumok egymáshoz 
fűződő kapcsolatához". Miller egy helyütt pedig azt írja, hogy „a szövegre olyan 
válasz irányul, ami egyrészt meghatározott, másrészt viszont szabad".37 A velünk 
szemben, a szöveg által támasztott (válaszadási) igény - az etikai viszony alapja -
viszont, úgy vélem, szükségszerűen egy szubjektumot tételez fel, hiszen kinek az 
irányában támasztott igényről lehet ugyan szó, hacsak nem egy szubjektuméról? 
Ennek fényében megengedi-e vajon a de Man-i szöveg a Miller-féle értelmezést? 
Mielőtt elhamarkodott nemmel felelnénk, lássuk, mit mond Miller: ,,[A]z etikai 
ítéletek és felszólítások az emberi nyelv szükségszerű velejárói. Nem tudunk nem 
ítélkezni jóról és rosszról."38 Az angol eredetiben az első mondat utolsó szava a 
„nyelv [language]" és a második első szava pedig a többes szám első személyű 
névmás, a „mi [we]". Miller ismét „leleplezi" önmagát (ahogy szerinte Kant), hisz 

34 Az „unreadable" hűen nehezen lefordítható kifejezés itt nem a barthes-i „writeable" párjának, ha-
nem a dekonstruktőrök által előszeretettel és (néha zavaró) gyakorisággal használt „readable"-nek 
az ellentéte. Segít ezek megértésében és a (szükségtelen és teljesen indokolatlan) ködösítések tisztá-
zásában Millernek az utóbbiról adott világos és egyszerű meghatározása, miszerint a „readable" egy-
séges és lezárt olvasat/értelmezés lehetőségét jelenti („[...] means a single, definitive interpretation" 
[J. H. MILLER: „The Critic as Host." In Deconstruction and Criticism. Szerk. Harold BLOOM. Seabury, New 
York, 1979. 226.]). 
35 Arról, hogy milyen mértékben látja Miller úgy, hogy szinte minden, az irodalom kontextusát ké-
pező tényező leírható trópusként lásd The Ethics of Reading... 6-7 . és a „The Search for Grounds in 
Literary Study" című tanulmány ( in Rhetoric and Form: Deconstruction at Yale. Szerk. Robert Con DAVIS 

és Ronald SCHLEIFER. University of Oklahoma Press, Norman, 1985.) 31-32. oldalait. 
36 The Ethics of Reading... 57. 
32 I. m. 43. 
33 I. m. 46. 
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az átmenet sokat elárul: ismét tanúi lehetünk annak, hogy egyenlőségjelet tesz 
személy és nyelv közé. A már idézett, „The Critic as Host" című tanulmányában 
már egyértelműen feltűnnek hasonló nézetekre valló passzusok. Shelley The 
Triumph of Life-járói írva kijelenti például, hogy „az élet diadala valójában a nyelv 
diadala",39 illetve egy pár oldallal korábban pedig azon véleményének ad han-
got, miszerint „a nyelv nem eszköz vagy szerszám az ember kezében [...], a nyelv 
sokkal inkább az, ami elgondolja az embert és világát".40 

Vérbeli dekonstruktőr voltát azonban Miller ismét nem tagadja meg. О maga 
az, aki kételyeinek ad hangot a nyelv fentebb bemutatott, mindent legyőző, be-
kebelező voltát illetően. Salusinszky kérdésére válaszolva azt, az eddigiek után ta-
lán meglepő választ adja, hogy „kétségtelen, mindenféle nem-nyelvi dolog is lé-
tezik" és „rengeteg minden a nyelv nélkül történik".41 Hogy is van ez akkor? Ha 
„a kezdetek óta a nyelvvel vagyunk körülvéve, és nem is szabadulhatunk ebből", 
illetve ha „még a leghősiesebb próbálkozások is, hogy kitörjünk a nyelv börtöné-
ből, csupán a falakat emelik magasabbra",42 akkor hogyan lehetséges az, hogy 
„rengeteg minden a nyelv nélkül történik"? A kérdés, láthatóan és dokumentál-
hatóan, folyamatosan foglalkoztatja Millert, noha (legalábbis az én ismereteim 
szerint) nem teljesen egyértelmű saját válasza sem. A Gary A. Olsonnak adott 
1994-es interjúban a következő, megkapóan őszinte „beismerést" teszi: „csak 
mostanában kezdem felismerni, hogy van de Mannak néhány, rám nagy hatást 
gyakorolt kijelentése, melyek nagyon sötétek. A megértés lehetetlenségéről be-
szél [...] és azt mondja: 'Történik, ami történik; minden úgyis csak nyelv'. Némi 
ellenállást érzek magamban ezzel szemben. Kissé kényelmetlenül érzem magam 
ez ügyben [...]".43 

Jogosan érzi magát kényelmetlenül ez ügyben, hisz ha nem minden csak 
„nyelv", ha nem mindenért csak a „nyelv" felel, akkor mik azok a dolgok, melyek 
kívül esnek annak hatókörén? Miért? Mi alapján, mely kritériumok számbavéte-
lével tudhatjuk meg, mi tartozik ide, s mi tartozik oda? Hol a határ? Van-e határ? 
Van, csak még elvileg sem megismerhető? Ezek a kérdések óhatatlanul felme-
rülnek, s válasz híján csupán annyit állapíthatunk meg, hogy akárcsak az egész 
elmélet alapját képező analógia esetén, itt is több tényező elbizonytalanító hatá-
súnak mutatkozik. Érdemes azon is tovább gondolkodni, vajon azon saját állításá-
ból, miszerint az etikai nem a metafizika, hanem a nyelv kategóriájába tartozik, 
érvényes következtetéseket von-e le? Robert Scholes például, egyértelműen ellen-
zi Miller konklúzióit, hiszen az, hogy az etika szféráját mindig csak közvetve is-
merhetjük meg, „semmit nem árul el magukról az etikai elvek milyenségéről" 44 

34 „The Critic as Host." 233. 
« I. m. 224. (Kiemelés tőlem.) 
4 1 SALUSINSZKY: I. M . 2 2 4 . 

« „The Critic as Host." 230. 
43 In Gary A. O L S O N szerk.: Philosophy, Rhetoric, Literary Criticism: (Interviews. Southern Illinois Uni-
versity Press, Carbondale, 1994. 132. Á de Man, nyelviség, dekonstrukció, háborús cikkek stb. témájá-
ban lásd Kiss Attila Atilla tanulmányát: A szerző teve: avagy az ideológiai púp. Literatura 1997/4. 358-367. 
44 R. SCHOLES: Protocols of Reading. 145. 
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Azaz: még ha elfogadjuk is Millernek azon álláspontját, mely szerint az etikai be-
le van ágyazva, körül van véve a nyelvivel/textuálissal, még akkor sem biztos, 
hogy azt is el kéne fogadnunk, hogy emiatt az etika szférája meg is lenne hatá-
rozva a nyelv által, s a kanti „erkölcsi törvény" „'áldozatul esne' mindazon követ-
kezményeknek, melyekkel textuális mivolta jár".4 5 A kiindulópont (feltételes) el-
fogadása megengedi azt is például, hogy az etika szféráját a nyelv „előttibe" 
helyezzük, azaz azt mondjuk, hogy a nyelvtől nem abszolút értelemben függ, ha-
nem „csak" számunkra függ attól, hiszen mi csupán a nyelven keresztüljuthatunk 
közelebb hozzá. A lehetséges következtetések egyike tehát csak Milleré, s nem az 
egyetlen. (Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy soha nem állítja, hogy az ő ol-
vasata volna bármilyen szöveg esetén is az egyetlen „helyes" olvasat.) 

Műelemző tanulmányai, még ha meg sem célozzák az egyetlen „helyes" olva-
satot - meggyőződése lévén, hogy ilyen nincs is - , a legtöbb esetben lenyűgözőek: 
eredetiség, hihetetlen részletmegfigyelő-képesség és kitűnő kérdésfeltevések jel-
lemzik őket. Miller, bármennyire is próbálják sokan ráaggatni az „elsősorban teo-
retikus" címkét, alapvetően mégis csak szenvedélyes, briliáns olvasó és műkriti-
kus. „Egy elmélet használhatósága a rajta nyugvó elemzéseken mérendő le. Egy 
teóriát mint olyat, önmagában véve nem lehet megcáfolni [...] csak akkor, ha 
részletesen bemutatható, hogy az olvasat, amit eredményez, nem elfogadható 
vagy rossz, hamis, mert nem a szövegen alapszik"46 - mondja ő maga. 

A The Ethics of Readinge t műelemző írásaival kiegészítő Versions of Pygmalion cí-
mű kötete tartalmazza Melville egy 1853-as novellájának, a „Bartleby, a tollnok"-
nak az értelmezését. Ebben az elemzésben egy mondaton belül szerepel három, 
minket is foglalkoztató fogalom: etika, történet és megszemélyesítés. A követke-
zőket írja: „a történetmesélés és a mások iránti felelősség összekapcsolása új 
irányból közelíti meg az etikai felelősség történetmeséléstől való függését, a tör-
ténetmesélés megszemélyesítéstől való függését, valamint a megszemélyesítés 
történetmeséléstől való függését".47 Ezek szerint nincs történet megszemélyesítés 
és megszemélyesítés történet nélkül. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást, és 
az általuk alkotott egység az, amire „ráépül" az etika. Ahhoz, hogy ezt elfogad-
juk, előbb egy fontos kérdést kell tisztáznunk: miért, milyen értelemben függ az 
etika (léte) történetektől/narratíváktól és magától a történetmesélés aktusától? 
Mi közük a narratíváknak az etikához? Mi alapján állítja Miller azt, hogy 
elválaszthatatlanok?48 Vajon azt érti rajta, hogy történetek nélkül nem létezik az 
etika szférája, vagy esetleg azt - ami gyakorlati szempontból végül is ugyanazt je-
lenti - , hogy nélkülük nem volna ez a szféra számunkra megközelíthető? Amint 
látni fogjuk, az utóbbiról van szó. Miller szerint ugyanis az etika elveiig történe-

4 5 R . EAGLESTONE: i . m . 7 0 . 
46 „The Ethics of Reading.. ." 23. 
47 Versions of Pygmalion. 144. 
48 „Etika és narráció nem választható külön." (The Ethics of Reading... 2.) 
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teken keresztül vezet az út.49 Ezt szintén Kant-olvasata alapján állítja. Igaz, a 
kanti rendszerben ismeretelmélet és etika között a „híd" szerepét valóban az esz-
tétika tölti be. Ez a „híd"-szerep lesz az, ami felkelti Miller érdeklődését. Vélemé-
nye szerint ugyanis a kategorikus imperatívuszról szóló (egyik) szöveg(részlet)ben 
a kanti érvelés természete megváltozik, és a változás, véli Miller, elkerülhetetlen 
s árulkodó. Kant az állítja, hogy minden egyes egyéni etikai döntésnek az „erköl-
csi törvényen" kell alapulnia ahhoz, hogy a döntés morális szempontból helyes-
nek legyen ítélhető. Miller saját fordítása így hangzik: „I should never act in any 
other way than in such a manner that I could also will that my maxim should 
be a universal law."50 A kanti példa válaszát idézi az ügyben is, hogy vajon hamis 
ígéret tétele (azaz olyan ígéreté, melyet azzal a szándékkal tesznek, hogy nem 
fogják megtartani) etikailag helyes-e vagy helytelen: „hogy [...] a lehető legrövi-
debben s mégis csalhatatlanul válaszolhassak [...], megkérdezem magamtól: elé-
gedettséggel fogadnám-e, ha maximám [...] általános törvényként (mind rám, 
mind másokra) érvényes lenne [...]".51 Miller értelmezésében ez azt jelenti, hogy 
ha etikai kérdésekben döntést akarunk hozni, akkor ki kell találnunk, képzele-
tünkben magunk elé kell idéznünk egy történetet, egy „mini narratívát" azért, 
hogy lássuk, döntésünk megállná-e helyét mint az „általános törvényhozás elve" 
is, avagy sem. A kulcsfontosságú elem Miller számára itt a történet, a narratíva, 
pontosabban az a szerep, amelyet ezen történet játszik az etikai döntések megho-
zatalában. Történet nélkül nem ítélhetünk a döntésről, azaz, vonja le a következ-
tetést Miller: „nem létezik etikaelmélet, az erkölcsi törvény elmélete és annak szi-
gorú, ellenállhatatlan imperativusa [...] történetmesélés és temporalizáció nélkül 
[...], ami [a temporalizáció] minden narratíva inherens része".52 Ez tehát a mód, 
ahogyan Miller biztosítva látja a történetek/narratívák megkerülhetetlen és köz-
ponti szerepét a(z) (kanti) etikában. 

Úgy véli, a történetek közelebb tudnak bennünket vinni a „törvényhez", de 
még ők sem képesek arra, hogy általuk „szemtől szembe kerüljünk" azzal.53 Meg 
tudják mutatni, segítségünkre tudnak lenni abban, hogy lássuk, milyen is a tör-
vény, de nem tudnak rámutatni, mondván: ez a törvény (amire alapulni kell er-
kölcsi döntéseidnek).54 „A narratívát [ebben az értelemben] úgy lehet meghatá-
rozni, mint a törvénnyel való végső, direkt szembesülés meghatározatlan 
elhalasztásának eszközét, aminek bekövetkeztetésére pedig végül is a narratíva 

49 ,,[N]arrative [...] serves [...] as the absolutely necessary bridge without which there would be no 
connection between the law as such and any particular ethical rule of behavior." (The Ethics of 
Reading... 28.) 
50 The Ethics of Reading... 26. A magyar Kant-kiadásban: „[...] sohasem járhatok el másként, mint 
úgy, hogy egyúttal akarhassam, hogy maximám általános törvénnyé váljék". (27.) 
51 Idézi M I L L E R : The Ethics of Reading... 31., a magyar nyelvű szövegben: 28. 
52 The Ethics of Reading... 23. 
53 Uo. 
54 Gondoljunk csak a Miller által is nagy csodálattal többször is említett kafkai parabolára („A törvény 
kapujában") A /térből. (A műből vett idézet szerepel a The Ethics of Reading... egyik mottójaként is.) 
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hivatott [...]. Az ígéret és az ígéretnek való folyamatosan halogatott eleget tevés 
között a történet maga történik meg [takes place]."55 A narratívák elidegeníthe-
tetlen, szükségszerű jellemzője az, hogy nem tudják szerepüket betölteni, nem 
tudnak „feladatuknak" eleget tenni, amennyiben ezen szerepet úgy definiáljuk, 
hogy egy történetről adjon, minden szempontból kielégítő módon számot - állítja 
Miller. Legyen az elbeszélt eseménysornak „eleje, közepe, vége és elmondható 
jelentése".56 Mit jelentsen mindez? Van ennek bármi köze is a megszemélyesítés 
kérdéséhez, egy személy viszonyának a másikhoz és végül is az etikához magá-
hoz? A kockázat nagy, hisz mint Miller maga írja: „Nem tudom meghatározni, 
milyen etikai kötelezettségeim vannak a szomszédom irányában, és nem tudok 
azok alapján cselekedni sem, ha nem ismerem őt úgy, hogy elmondhassam törté-
netét."57 De vajon elmondható-e ez a bizonyos történet? 

Már 198l-es tanulmánya is fontos szerepet szán ezeknek a kérdéseknek. Két 
irodalmi, irodalomtörténeti és egy művészetelméleti példán keresztül fejti ki ál-
láspontját. Az irodalmi példák egyike a George Crabbe angol költő 1812-es Tales 
című kötetében található „The Parting Hour" című, „látszólag [...] ártalmatlan"58 

verse, a másik, jóval kevésbé részletezett Szophoklész Oidipusz király című drámá-
ja, a művészetelméleti munka pedig nem kisebb jelentőségű értekezés, mint 
Arisztotelész Poétikaja. Miller ezen munkák értelmezése alapján vonja le azokat a 
következtetéseket, melyek szerint 1) a narratíváknak azon „feladat" teljesítése, 
hogy hiánytalanul számot adjanak egy történetről: megoldhatatlan és - ezzel szo-
ros összefüggésben - 2) a „narratív koherencia"59 is hasonlóképpen elérhetetlen: 
illúzió csupán. Arisztotelész tragédiaelméletét és katarzis-értelmezését ütközteti 
Crabbe felfogásával. Úgy véli, hogy míg a görög bölcselő amellett érvel, hogy a 
történetek értelmét - s adott esetben azok tragikumát - az őket alkotó események 
egysége s ezt mintául véve: ezek egységes szemlélete adja, s hogy ezek teszik lehe-
tővé a „részvét és félelem", a nézőben kialakuló s a katarzist jelentő érzéseit, 
addig Crabbe számára a tragikum mozzanatáért, s így a katarzis élményéért ép-
pen annak ellenkezője: „[az események] nem-összekapcsolhatósága: egy áthidal-
hatatlan szakadékkal való szembesülés"60 a felelős. A Crabbe versében található, 
s Miller számára a lehetséges összeset is egyben - legalábbis ebből a szempontból 
- reprezentáló történet nem tudja, s mint majd látjuk: nem is tudhatja teljesíte-
ni önnön ígéretét,61 azt ugyanis, hogy egy ember (a versbéli Allen Booth) életét 

55 The Ethics of Reading... 33. 
•r>6 I. m. 25. 
57 Versions of Pygmalion. 142. 
58 „The Ethics of Reading.. ." 40. 
59 I. m. 28. 
6" I. m. 26. 
6i „Minutely trace man's life; year after year, / Through all his days let all his deeds appear, / And 
then, though some may in that life be strange, / Yet there appears no vast nor sudden change: / The 
links that bind those various deeds are seen, / And no mysterious void is left between." (Idézi M I L L E R : 

„The Ethics of Reading.. ." 25.) 
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elmondja úgy, ahogy az „le lett élve". Minél elkeseredettebben próbálkozik a nar-
rátor, annál inkább csak arra vetül fény, hogy micsoda „törések", „szakadékok" 
maradnak megfejtetlenül, azaz maradnak ki az Allen életét alkotó események 
- beígért - egységének sorából. Miller úgy véli, hogy ezen - elkerülhetetlen - ku-
darc nem csupán erre a versre, s nem csupán Crabbe-re vagy akár Crabbe korára 
jellemző. Épp ellenkezőleg: olyasmire mutat rá, ami minden narratíva elidegenít-
hetetlen sajátja, jelesül arra, hogy mindegyikük azt állítja (nem feltétlenül kimond-
va, sokkal inkább létükkel), hogy 1) „minden emberi élet, bármennyire is különös, 
egységes", s hogy 2) „így tehát minden emberi élet elmondható [narratable]".62 

Azon életek tehát, ha vannak ilyenek, melyek nem mondhatók el „törésekkel", 
„szakadékokkal" való szembesülések nélkül, a narratíva/történet mint olyan lehe-
tetlenségét fogják így elmesélni.63 A narratívák - ebben az értelemben - önnön 
lehetetlenségüket példázzák. Allen Booth és Bartleby, a tollnok élete márpedig 
ilyen. S ha már csak egy ilyen is lenne, meghiúsulhatna a Crabbe-költemény ele-
jén tett ígéret. Meg is hiúsul - mondja Miller. Életünkről, ilyen értelemben, nem 
tudunk, nem tudhatunk teljes mértékben számot adni, az élettörténet (oly csábí-
tó) eszméje illúzió, csalfa remény csupán. Ennek azonban súlyos etikai következ-
ménye is van: olyasvalakivel kerülvén szembe, akinek életeseményei nem alkot-
nak egységet, azt eredményezi (bármennyire is megpróbál ez ellen tenni az illető, 
mint ahogy ennek paradigmatikus példáját adja Miller szerint a Bartleby-törté-
netben a narrátornak a tollnokhoz fűződő viszonya), hogy „nem tudom meghatá-
rozni, milyen etikai kötelezettségeim vannak [...] irányában, és nem tudok azok 
alapján cselekedni sem". (Elmondható) történet nélkül nem létezik etikai viszony. 
Bartleby élete pedig nem mondható el. Ha nem így lenne, akkor értelmes vi-
szonyt alakíthatna ki vele a novella narrátora, mint ahogy a történet többi sze-
replőjével ki is tudott ilyen viszonyt alakítani.64 

Mind a Crabbe-vers, mind pedig a Melville-novella értelmezése (1981, illetve 
1990) azt próbálja - úgy vélem, sikerrel - bemutatni, hogy a narratívák elidege-
níthetetlen, talán legsajátabb jellemzője az, hogy súlyos etikai kérdéseket vetnek 
fel. Mint ahogy azt nyelvelméletének fejtegetése során láttuk, narratív-elméleté-
nek is igen jellemző részét képezi Millernek azon kísérlete, hogy bemutassa, 
mindkettőnek (nyelvnek és narratívának is) szükségszerűen vannak olyan elemei, 
melyek azok „stabilitását", „egyértelműségét" kivédhetetlenül veszélyeztetik.65 

62 I. m. 25. 
63 „[Njarrative is the narration of the impossibility of narrative". (The Ethics of Reading... 25.) 
64 Miller szerint egyébként Bartleby történetének „elmondhatatlansága" az olvasónak a novellához, 
pontosabban annak értelmezéséhez fűződő viszonyát is allegorizálja: „A narrátor szándéka az olvasó 
saját szándékának a szövegben jelenlévő allegóriájaként is felfogható, ami arra irányul, hogy a törté-
netet, annak értelmezése által, 'uralma alá hajtsa' [dominate]." (Versions of Pygmalion. 162.) 
65 A nyelv esetében ezek természetesen a trópusok, a narratívák esetében pedig azok, amelyek - s 
ha „jól" értelmezzük őket, akkor mind ilyen - az önnön célkitűzéseiknek tett eleget tevés lehetetlen-
ségét mutatják be, illetve meg. A (lemutatott történet ugyanis megmutatja ezt a bizonyos lehetetlensé-
get. „Bartleby egy olyan folyton jelen lévő veszélyt testesít meg, melynek leghétköznapibb életünk, 
gondolkodásunk és beszédünk során is ki vagyunk szolgáltatva." (Versions of Pygmalion. 172.) 
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Még ha ezeket el tudjuk is fogadni, legalább három kérdés megválaszolatlanul 
marad. Egy: miért kellene képesnek lennünk hiánytalanul „elmondani" a másik tör-
ténetét ahhoz, hogy etikai viszonyt alakíthassunk ki vele? Kettő: ha a másik egysé-
ges életének s hiánytalan élettörténetének „elmondása", ahogy azt Miller bemutat-
ni szeretné: lehetetlen, akkor ebből vajon nem következik-e annak lehetetlensége is, 
hogy felelősséget érezzünk iránta, hogy felelős viselkedést feltételező viszonyt alakít-
sunk ki vele? Három: nem mond-e ellent mindennek mindennapi tapasztalatunk? 

Ezen (Miller által megválaszolatlan, sőt, fel sem tett) kérdések tükrében azt gon-
dolom, érthető, miért is érdemes most az ő „narratív koherencia" elméletét Alas-
dair Maclntyre „narratív identitás" elméletével66 - a termékeny konfrontáció remé-
nyében - ütköztetni.67 Maclntyre azt mondja, hogy életünk történetének egységet 
és jelentést annak narratív jellege, illetve annak egy narratíva jellemzőivel való 
leírhatósága ad.68 Az, hogy ez az egység egy narratíva jellemzőivel írható le, azt is 
jelenti természetesen, hogy nemcsak eleje, közepe és vége van, hanem tartalmaz 
- Miller kifogásolta - „töréseket", „szakadékokat" is. Ezektől azonban - állítja 
Maclntyre és a „narratív identitás" más szószólói - még nem kerül veszélybe egysé-
ges volta, és arról különösen nincs szó, hogy szükségszerűen kerülne abba, mint 
ahogy azt Miller gondolja. Kibékíthetetlennek és feloldhatatlannak tűnik az ellen-
tét, pedig nem az. Tengelyi László írja körül az „élettörténet" fogalmának kétértel-
műségét az Élettörténet és sorsesemény című könyvében.69 Ez utalhat egyrészt - s ez a 
fenomenológia értelmezése - „a megélt, eleven életvalóság[ra]", s utalhat - mint 
ahogy utal is a „narratív identitás" elméletének megalkotói szerint - az „elmondott 
- avagy elmondható - történet[ekre] is". Ezek alapján láthatjuk, hogy az „élettörté-
net"70 fogalmának fentebb ismertetett két jelentése közül Miller a „megélt, eleven 
életvalóság[ra]" gondolhat csak. Ha a Tengelyi által leírt megkülönböztetést ő is 
megtette volna, akkor tökéletesen igaza lehetne - amennyiben a kifejezés második 
értelmét veszi alapul - abban, hogy a történetek/narratívák önnön célkitűzéseik 
lehetetlenségét példázzák. A fiktív narratívák azonban természetesen soha nem 
vehetők az első kategóriába tartozók közé, hiszen azok „a megélt, eleven életvaló-
ság" „elmondott" történetei, s mint ilyenek szükségszerűen tartalmaznak „törése-
ket" és „szakadékokat" is.71 

6 6 Lásd Az erény nyomában: erkölcselméleti tanulmány című munkáját (After Virtue: A Study in Moral Theory. 
1 9 8 1 . Ford. B ÍRÓNÉ KASZÁS Eva. Osiris, Budapest, 1 9 9 9 . különösen annak X V fejezetét) és TENGELYI 

László Élettörténet és sorsesemény című könyvét (Atlantisz, Budapest, 1 9 9 8 . különösen a 1 5 - 2 2 . oldalakat). 
6 7 Miller ismeri mind Alasdair MACINTYFC, mind pedig Paul R I C O E U R „narratív identitás", illetve nar-
ratív elméletét , de úgy véli, azok oly mér tékben „tágítják" az „egység" (főként az emberi élet egysé-
ge) szó jelentését , hogy az végül is ér te lmet lenné válik. Amiről ők beszélnek „egység" címszó alatt, az 
m á r n e m egység - m o n d j a Miller (szóbeli közlés - lásd a 8. lábjegyzetet). 
6 8 „A történeteket megéljük, mielőtt e lmondjuk [Stories are lived before they are told]" - idézi Mac-
In ty re -T TENGELYI: i. m . 19 . 
69 I . Ш . 1 5 . 
7 0 Miller gyakran a „narratíva" kifejezést használja ebben az ér te lemben. 
71 Általánosabb ér te lemben talán még inkább gyenge pont ja a milleri e lméletnek az, hogy egyrészt 
a kanti filozófiával szeretne érvelni, szeretné saját teóriáját abban szilárdan megalapozva látni, más-
részt viszont, úgy tűnik, nem vesz tudomást arról, hogy az időbeliség (temporalizáció) kérdése, mely 
szintén kulcsszerepet kap több érvelésében is, aligha egyeztethető össze a kanti erkölcsfilozófiával, az 
ugyanis „nem ismer el időkülönbséget". (Tengelyi: i. m. 291.) 
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A milleri „narratív koherencia" és a Maclntyre-féle „narratív identitás" elmé-
lete tehát csak a fenti megszorítások figyelembevételével vethető össze. Vélemé-
nyem szerint azonban - ezen szükségszerű megszorítások ellenére is - érdemes 
az utóbbival is tisztában lenni, mert az nemcsak Miller narratív-elméletének, 
hanem személy(iség)ről és megszemélyesítésről kialakított teóriájának értéke-
lésében is segítségünkre lehet. A megszemélyesítéssel kapcsolatos problémák a 
személyiséggel foglalkozó kérdések egy alcsoportját alkotják, akárcsak azon vizs-
gálódások, melyek a személyes identitással vagy akár a személyiség (ön)konstitú-
ciójával foglalkoznak. A megszemélyesítés kérdésköre ugyanakkor, úgy vélem, 
logikusan zárja majd fejtegetéseimet, hiszen, mint látni fogjuk, általa bizonyos 
értelemben visszakanyarodunk a kiindulóponthoz: a nyelv kérdéséhez. 

Jóllehet a megszemélyesítés mint elméleti kérdés nem igazán kerül terítékre 
Miller „etikai kritikájában", a Versions of Pygmalion elemzései mégis igen gyakran 
kezelik központi jelentőségűként ezt a trópust. Ez természetesen nem véletlen, 
hiszen Miller a megszemélyesítésben az „olvasás etikájának" allegóriáját látja. 
Amint azt a „Bartleby, a tollnok" elemzése kapcsán láttuk, a másikhoz fűződő fe-
lelős etikai viszony kialakítását megakadályozhatja, sőt lehetetlenné teheti, ha a 
másik (élet)történetét nem tudjuk „elmondani [narrate]". A novella története, 
Miller olvasatában, ezen kudarc allegóriája. Ezek a történetek nem „elmondha-
tók" - meséli el nekünk Bartleby története. Ennek következményei pedig mesz-
szebbre nyúlnak, mintsem azt első ránézésre gondolhatnánk. Bartleby „elmond-
hatatlan", „leírhatatlan [unnarratable]" személye ugyanis egy áthidalhatatlan, 
feneketlen szakadékot jelképez azon létezők képzeletbeli térképén, melyekről azt 
hittük, hisszük, hogy ismerjük őket, de legalábbis hogy megismerhetők. Szemé-
lye, illetve a novella története a „leibnizi 'észelvet' [teszi kérdésessé] [...], azt az 
elvet, mely szerint egy kielégítő ok található és kell is, hogy található legyen min-
den mögött".72 Bartleby személye sikeresen ellenáll minden ilyen kísérletnek, s 
megtestesíti azon „veszélyeket" is, melyek ezen sikeres ellenállásból ered(het)nek. 
A novella azzal szembesíti olvasóját, hogy a felelősség elől nem tud elfutni, de an-
nak vállalásához sem talál (bármennyire keres is) megfelelő keretet. Ez nem egy 
szomorú „vagy-vagy", hanem egy teljesen reménytelen „sem-sem" helyzet. Nem 
arról van szó, hogy elfutunk vagy vállaljuk a felelősséget, hanem arról, hogy sem 
elfutni nem tudunk, sem pedig vállalni a felelősséget. Bartleby jelenléte tehát hi-
ányként, űrként is felfogható, s ebben az értelemben „Bartleby holtteste nem 
Bartleby jelenlétét, hanem örök érvényű hiányát [eternal absence] [mutatja]".73 

A megszemélyesítésről (illetve annak kudarcáról) és a narrációról (illetve annak 
kudarcáról) Miller ismét bebizonyítja, hogy azok szükségszerűen az etika kérdé-
seinek irányába mutatnak. 

Míg a narratívákról azt tudhattuk meg, hogy - egy bizonyos, jól körülhatárolt 
értelemben - még elvileg sem tudnak eleget tenni saját ígéretüknek, addig a 

72 Versions of Pygmalion. 71. 
« I. m. 172. 
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megszemélyesítés trópusának Miller talán még ennél is „nyugtalanítóbb" jegyei-
re világít rá. Ezen „nyugtalanító jegyek" paradoxonok, melyek etikai kérdéseket 
vetnek föl. A későbbiek fényében még akár annak kijelentése is megkockáztatha-
tó, hogy a megszemélyesítés trópusával mindig együtt j á ró paradoxon az, melyen 
keresztül az olvasás aktusának „szükségszerű etikai mozzanatával" szembesülhe-
tünk. A Versions of Pygmalionban található „Facing It: James's The Last of the Valerii" 
című novellaelemző tanulmányában a következő, rendkívüli fontosságú és hord-
erejű megállapítást teszi: „A narratívák olvasásának etikáját nem a történet tanul-
ságának levonása jelenti. A szóban forgó etikai aktus sokkal inkább az élettelen megsze-
mélyesítésében keresendő.74 Ezen aktus szükségszerű előfeltevésként jelen kell, hogy 
legyen, akármi is a történet látszólagos etikai mondanivalója."75 Az „élettelen" itt 
utal egyrészt a James-novella Juno-szobrára (s ilyen értelemben felfogható mint 
„partikuláris", „különös" is), de utal másrészt „anyagszerű jelek egy csoportjára: 
az oldalakat megtöltő szavakra [is], melyek megelevenítik a szereplőket és 
történetüket"76 (s ilyen értelemben képviselhetik az „általánost" is). Kettős jelen-
tése van azonban az „élettelen" szó mellett annak is, aki a megszemélyesítés ak-
tusát végrehajtja, hiszen ez egyrészt az író és másrészt - értelemszerű módon -
az olvasó. Szerepük abban is megegyezik, hogy mindketten ugyanazt, az egyéb-
ként szükségszerű és elkerülhetetlen hibát követik el, hogy szó szerint vesznek 
trópusokat. A megszemélyesítés egyike ezen trópusoknak, s Miller alapvető 
szempontja a Versions of Pygmalionhan értelmezett művek kiválasztásakor az volt, 
hogy bemutathassa rajtuk keresztül, milyen következményekkel j á r ezen hiba el-
követése (ti. trópusok szó szerint vételéé):77 

„A »Last of the Yklerii« azon nyelvi mechanizmus működését mutatja be olvasóinak, 
mely által a prosopopoeia 'megtörténik'. A novella azokra a tragédiákra hívja fel figyel-
münket, melyek trópusok szó szerint vételéből ered(het)nek. Ezen szembesítés azonban 
túl későn történik ahhoz, hogy megakadályozhatná a prosopopoeia újbóli felbukkanását, 
immár magának az olvasásnak [értelmezésnek] az aktusában és az olvasónak ebből faka-
dó felelőssé tételét azért, amit tett s azért is, amit ezen tett majd még eredményez(het). Ez, 
vonom tehát le a következtetést, a narratíva etikája."78 

Úgy vélem, ez az a pont, ahol az olvasás/értelmezés folyamatában „szükségsze-
rűen" jelenlévő - milleri értelemben vett - etikai mozzanat jelentése igazán ért-
hetővé válik. Az olvasónak egészen egyszerűen nincs, nem is lehet választása: 
„szükségszerűen" hinnie kell a mű fiktív világában és az azt benépesítő szereplők-
ben ahhoz, hogy beléphessen ezen világba, s értelmezhető és felelősségteljes vi-
szonyt alakíthasson ki ezen szereplőkkel. Tennie kell ezt azon tudása ellenére, 

74 Kiemelés tőlem. 
75 I. m. 241. 
76 I. m. 277. 
77 Lásd erről a kötet „Proem: Pygmalion's Prosopopoeia" című fejezetét. 
73 I .m. 242. 
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hogy fikcióval, illúzióval áll szemben.79 A kanti etika felszólító erejű kellje tehát 
ilyen értelemben (is) központi jelentőségű szerepet kap Miller „etikai kritikájá-
ban". Mind a szöveget magát, mind pedig a benne lévő szereplőket mint az er-
kölcsi „törvény" példáit kell tisztelni. A megszemélyesítést ezért s így kell tehát ko-
molyan és szó szerint venni, hisz, beláthatjuk, „mi lenne a történetmeséléssel, ha 
mi, olvasók vagy hallgatók sem ringatnánk magunkat abban az 'igaz illúzióban', 
hogy a történet 'igazi' emberekről szól, a mieinkhez hasonló gondolatokkal és 
érzésekkel?".80 (Felelős etikai viszony azonban nemcsak minket fűz a szereplők-
höz, hanem éppen ilyen szigorú értelemben teendő a történetmesélő is felelőssé 
az általa „végrehajtott" megszemélyesítésekért.) 

A fentiek meggyőzhettek bennünket arról, hogy mekkora mértékben is támasz-
kodik a Miller-féle „etikai kritika" a prosopopoeiára, arra a trópusra, mely „arcot, 
nevet vagy hangot ad a távollevőnek, az élettelennek vagy a halottnak".81 Ameny-
nyiben ezen trópusnak ekkora szerepet tulajdonítunk, akkor ebből az is következ-
het, hogy a megközelítés használható lehet a fiktív mellett a nem-fiktív narratívák 
esetében is. A társadalmi, a politikai, sőt a történelmi szférája is értelmezhető ily 
módon, hiszen mi más is a történelem narratívája, mint „nevek adása" a halottak-
nak, a(z időben és térben is) távollevőknek? A kockázat ismét csak nagy, s Miller, is-
mét, tisztán látja ezt. így fogalmaz: „a megszemélyesítés a narrációt létrehozó tró-
pus, és nélküle nem beszélhetünk történetmesélésről. Ez azonban azt is jelenti, 
hogy ezen trópus dekonstrukciója, hogy úgy mondjuk, kihúzza a szőnyeget a 
narráció egész vállalkozása alól".82 A megszemélyesítés dekonstrukciója hamissága 
leleplezését jelenti. A James-novellában ezt az jelképezi, hogy beláttatják a herceg-
gel, mennyire „patologikus hiba is egy szobrot élő embernek tekinteni".83 Miller el-
mélete, mint erre már céloztam, azt is feltételezi azonban ennek analógiájára, hogy 
nem csupán szobrok s más hasonlók személyesíthetnek meg valamit vagy valakit, 
hanem - s ha ez így van, akkor valóban teljes mértékben általános érvényűnek te-
kinthető a teória - „azok az élettelen fekete jelek a papíron"84 is. Egy fiktív szöveg 
szavainak szó szerinti értelemben való vétele tehát hasonló módon vezethet tragi-
kus vagy legalábbis szerencsétlen kimenetelű eredményhez - véli Miller.85 Akármi 
is a konkrét eset, az olvasó felelősséggel tartozik az olvasásából/értelmezéséből fa-
kadó következményekért. Ezt jelenti az „olvasás etikája" kifejezés. 

79 Fikció és valóság szembeállítása, mint tudjuk, nem feltétlenül oldható meg egyértelműen. Az őket 
elválasztó határ (ha van ilyen) gyakran feltérképezhetetlen. A kortárs narratív-elméletek ilyen irányú 
kutatásairól lásd Mark C U R R I E : fí>stmodern Narrative Theory. St. Martin's Press, New York, 1998. és 
David H E R M A N szerk. Narratologies: New Pespectives on Narrative Analysis. Ohio State University Press, 
Colombus, 1999. 
80 Versions of Pygmalion. 221. 
81 I. m. 4. 
82 I. m. 221. 
83 I. m. 236. 
84 I. m. 240. 
85 „A trópusok oly módon képesek materializálódni a való világban, mely már etikai, társadalmi s 
politikai jellegű" - írja másutt. (Versions of Pygmalion. 1.) 
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Emlékszünk, Miller vizsgálódása narratíva és etika kapcsolatát illetően egy 
analógia felállításával kezdődött, melynek érvényessége feltételezésére alapozza 
egész elméletét. Jelen tanulmány zárásaként egy újabb analógia létét vélem fel-
fedezni, jóllehet ebben az esetben ez nem (tudatosan) Milleré, sőt, úgy tűnik, б 
maga nincs is tisztában vele. A szóban forgó analógiát, úgy látom, egy (fiktív) szö-
vegen belüli megszemélyesítés és egy (fiktív) szöveg mint megszemélyesítés között 
állítja föl. A megszemélyesítés trópusának dekonstrukciójáról beszél, úgy, mintha 
az egy szereplő dekonstrukcióját jelentené, jelentAeíné egyáltalán. Nem ismeri föl 
vagy elfelejti azonban saját, többször is megfogalmazott tételének kényszerítő 
erejét, miszerint a szereplőknek „saját, önálló élete" kell, hogy legyen,86 abban az 
értelemben, hogy igenis, élő emberekként kell őket kezelnünk ahhoz, hogy az ér-
telmezésnek egyáltalán a lehetősége adott legyen. Ebben a - szükségszerű - ér-
telemben azonban a szereplők nem dekonstruálhatók, hiszen nem szövegszerű-
ek (hanem „élők"). Az ellentét feloldására csak az ad esélyt, ha hasonlóképpen 
já runk el, mint az első, eredeti, Miller által is kimondott analógia esetén, azaz, ha 
belátjuk: Miller számára a kettő között igazából nincs különbség. Véleménye sze-
rint (még ha ez kimondatlan marad is) a szereplők, s mi, a valóban hús-vér em-
berek is szövegszerűek vagyunk; értelmezésünkre szövegszerű megközelítés ad 
lehetőséget; az emberek mint „jelrendszerek" egy másik, ám ugyanolyan közegű 
„jelrendszer" (a nyelv) segítségével értelmezhetők. Az 1985-ös „The Search for 
Grounds in Literary Study" című tanulmányában a következőket írja: „A szavak 
dolgokhoz, emberekhez, hatalomhoz fűződő kapcsolatának összes elgondolható 
reprezentációjáról [...] ki fog derülni, hogy az [nem más, mint] a trópusok egyi-
ke vagy másika."87 Ennél is egyértelműbb megfogalmazással találkozhatunk a The 
Ethics of Readingben, ahol egy helyütt már egyenesen az áll, hogy „a személy 
szinekdoché".88 

A baj az, hogy a kétféle felfogás nem alkalmazható egyszerre. Vagy egyik, vagy 
másik. Egy személy (akár fiktív, akár nem) vagy „olyan, mint mi", vagy szövegsze-
rű. A szövegszerű ugyan reprezentálhatja, állhat helyette, de nem állhat a helyé-
be, ha elfogadjuk azt, amit Miller is elismer, hogy ti. nem minden szövegszerű, 
nyelvi. Nem hihetünk és nem-hihetünk egyidejűleg valamiben. Vagy felfüggeszt-
jük „hitetlenségünket" a szereplők és a történet fiktív voltával szemben, lehetősé-
get biztosítva ezáltal értelmezésre és felelős viszony kialakítására, vagy nem. Egy-
szerre nem megy a kettő. Joggal jegyzi meg Jonathan Loesberg: „az az etikai 

86 A Versions of Pygmalion elején így fogalmaz: „Könyvem a narratíva etikáját a prosopopoeia trópu-
sához fűződő kapcsolatában fogja körüljárni. Egy kissé nyugtalanító dolgot azonban már mostanra 
megtudtunk: természetesen egyikünk sem tekintene egy szobrot élő embernek, ám ahhoz, hogy az 
Átváltozásokat el tudjuk 'olvasni' [értelmezni tudjuk] szükség van - hitetlenségünk egy bizonyos, ön-
kéntes felfüggesztése által - arra, hogy higgyünk a narratíva alapvető fontosságú megszemélyesítései-
ben. Úgy kell Piigmaliónra, Galateiára, Kinürászra, Mürrhára, sőt még egy bizonyos fokig Vénuszra 
is gondolnunk, mintha élő emberek volnának, nem pedig csak fekete jelek a papíron". (I. m. 11-12.) 
87 In Rhetoric and Form: Deconstruction at Vale. 31. 
88 The Ethics of Reading... 24. 
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alap, amiről [Miller] beszél, azon retorikai illúzió dekonstrukciójától függ, ami 
pedig az etikai aspektust egyáltalán lehetővé teszi".89 

A bíráló jó érzékkel válogatja meg szavait, Miller elméletében ugyanis kulcs-
szerepet kap mindhárom kifejezés: retorika, dekonstrukció és etika is. Továbbme-
gyek: a milleri „etikai kritika" valójában nem más, mint a dekonstrukció olvasá-
si stratégiájának, „a retorikus szoros olvasásnak" etikai szempontú értelmezése. 
Mint láttuk, ezen értelmezési kísérletnek mind a négy nagyobb összetevője: Mil-
ler Kant-értelmezése, nyelv-, narratív- és megszemélyesítés-elmélete is további 
kérdéseket vet föl. Úgy gondolom azonban, ezen kérdések súlyossága sem veszé-
lyezteti a teória és az arra alapuló műértelmezések rangját a kortárs irodalomtu-
dományban. Miller kísérletének eredetiségét - egyebek mellett - éppen abban 
láthatjuk, hogy olyan új távlatokat nyit az irodalomelmélet és -kritika kutatásá-
ban, melyek jelentőségéhez aligha férhet kétség, hiszen, bármennyire is megle-
pőnek tűnik, az a fajta, az emberi kultúráról való gondolkodási mód, amely 
dekonstrukció néven vált ismertté az utóbbi évtizedekben, nem más, fogalmaz 
Miller maga, mint „a Nyugat irodalmában és irodalomkritikájában időről időre 
visszatérő módszer legutóbbi példája" csupán.90 

89 Jonathan LÖLSBERG: From Victorian Consciousness to an Ethics of Reading: The Criticism o f j . Hillis Miller. 
Victorian Studies 37. 1. (1993) 114. 
90 J . H. MILLER: „The Ethics of Reading.. ." 40. 



Ács Gábor 

A SUE-I (IRODALMI) HATÁS KÉPZŐDÉSE A LAPPANGÓ 
KÁNON MENTÉN 

Irodalomtörténetünkben és szélesebb körben a kánonok körül kiszélesedő vita és 
párbeszéd nem csupán az újraértelmezések szükségességére világít rá, irodalom-
történet-írási korszakváltást jelöl, hanem általában felveti a műértelmezések 
rendszerében az újabb megközelítési módok kialakítása iránti igényt is. Az olva-
satok értelmezése (metakanonikus szövegek) nyomán létrejövő kánonok (Kálmán 
C. György1) már kijelölik azt a hagyományt is, amelyet a szövegek nyelvi környe-
zete meghatároz; azt a mögöttes tartalmat, amelyre a „kánon mint nyelv" transz-
cendál a jelölés folyamán. Minthogy a szöveg önmagában nem rendelkezik a ká-
nonba tartozás formai jegyeivel, még azon szélsőséges esetekben sem, amikor 
(egy szöveg az elénk táruló alakiságával) a formájával - miként azt Lyotard a 
kanti fenséges és Adorno kritikája nyomán körvonalazza felfogásában - hatást 
gyakorol, és észtétikai gyönyört okoz, ezért a világ nyelvi szerkezetű felfogásából 
(fogalmaink általi létezéséből) adódóan a mű a szövegbe épülő irodalmon és mű-
vészeten kívüli tényezőket nem figyelmen kívül hagyó elemzése által értékelhető 
mint a befogadás nyelvi szerkezete. Hiszen a nyelv maga is (mint eszköz és nem 
mint módszer) olyan közege a műalkotásnak, amely jelentésen (nyelvi-szemanti-
kai határon) kívüli eszköz (önmagában esetleges hangsor) segítségével jelenik 
meg. így vonatkoztatható erre T S. Eliot más megfogalmazású meghatározása is 
(Szegedy-Maszák Mihály tanulmányában): „Az irodalom 'nagyságát' nem lehet 
kizárólag... irodalmi mércékkel meghatározni; noha nem szabad felednünk, csak 
irodalmi mércékkel lehet meghatározni, irodalom-e valami vagy sem."2 Egy nyelv 
által kijelölt hagyományrendszerben olvasott-értelmezett szöveg azonban más-
más megközelítési módokkal találkozhat az intézményes vagy az olvasóközönségi 
értelmezői rétegben, és ezek a közegek is más-más szövegeket vonhatnak ér-
deklődésük körébe. Ezek az értelmezési rendszerek a szöveg világba helyezésé-
nek keretei. „Előzetes tudás nélkül esélyünk sincs a 'dolgokhoz' közelebb férkőz-
ni" - indítja tanulmányát Rohonyi Zoltán.3 Ahhoz, hogy az irodalomtudomány 
felfogásában és gyakorlatában ne váljon a történettudomány vagy a szociológia 

1 KÁLMÁN C . György: A kis népek kánonjainak vizsgálata. Helikon 1 9 9 8 / 3 . 2 5 8 . „[...] értelmeznünk kell 
magukat az értelmezéseket is, értékelnünk az értékeléseket." 

2 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „Utóhang: kánon és de(kon)strukdó." In uő: Irodalmi kánonok. Debrecen, 
1 9 9 8 . 1 8 9 . 

3 R O H O N Y I Zoltán: „Kánon és kanonizáció." In A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Szerk. 
TAKÁTS József. Budapest, 2 0 0 0 . 7 . 
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területére mélyen betévedő műértelmező tudomány-tartománnyá (bár támasz-
kodhatna az utóbbiak módszereire és eredményeire, akár úgy is, hogy visszaka-
nyarodván a bonyolult emberi viszonyok szövegszerű értelmezéséhez, fikcióvá 
változtatja, s így narratívaként kezeli a kijelölés nyomán megjelenő kialakult 
tényszerűséget), vagyis hogy maradjon meg az irodalom közelében és területén, 
ahhoz a felismert szövegköziség feltárásával (különösen az eredetiség megállapí-
tására és értékelésére vonatkozóan) lehetőleg az összehasonlító szövegértelmezés 
határain belül kell maradnia az olvasatnak. A kánon, ha csak legszűkebb célját te-
kintjük, kijelölheti azon művek sorát, amelyeket olvasva (és az idő történetiségét 
narratíva értelemben felfogván) a kánoni sor szövegei által adott értékhagyomá-
nyon belül kell elhelyeznünk a nyelv által „jelölt" világába. 

Harold Bloom4 utal arra, hogy az irodalmi kánon nem lehet meg az irodalmi 
hatás folyamata nélkül, ugyanakkor az eredetiség kánonba iktató (inaugurate) 
funkcióval rendelkezik. Vagyis minden kanonizáció alapja az előbb említett 
szövegköziség, melynek hatásterületét kijelöli az eredeti szövegek kánoni soroza-
ta. így nem meglepő, hogy ,,[n]em az erős írók választják a legfontosabb elődjei-
ket; ez utóbbiak választják őket".5 

Valóban, a kánon, az eredeti művek sora, meghatározza a művek egymáshoz 
való viszonyát, illetve a kánonban szereplő művek értelmezési lehetőségeit és ha-
tárait is, majd az új művek értékelésének lehetőségeit, mintegy heideggeri és 
gadameri horizontot képezve. E horizontnak megfelelően, ennek mintájára a na-
gyobb népek irodalmi kánonja meghatározza a kisebb népek irodalmi kánonját 
is, amelyek hiába is berzenkednének eme befolyás ellen, számukra - Kálmán 
C. György szerint - „a bezárkózáson, az originalitás vagy az autogenezis bornírt 
hangsúlyozásán kívül..."6 nemigen kínálkozik más alternatíva. Ez a megszorítás 
valóban fokozottan érvényes az irodalomalapítás korszakára, és a korszak eredeti 
alkotásaiból kialakuló, nemzeti kánonja létrehozza az értékelés és az értelmezés 
hagyományát. A későbbi korokban azonban létrejöhetnek olyan eredeti alkotások 
is, melyeknek a nemzeti kánonokban betöltött szerepük mellett világirodalmi újí-
tó és megújító szerepük is nyilvánvaló, eloszlatva azt a felmerülő, de így már fe-
leslegessé váló kérdést, vajon a kis népek irodalmának nem lehetnének-e világ-
irodalmi szinten is kánonújító eredeti alkotásaik? Erre nagyon jó példának tűnik 
Veres Andrásnak7 Molnár Ferenc hangsúlyozottan elsősorban a „kis nép irodalmi 
hagyományában" értelmezhető, ám világirodalmi kánont módosító életművét e 
szempontból tárgyaló, ezt a hatásesetet feltáró tanulmánya. 

Tudatában annak, hogy az irodalmi hatások olyan szövegköziséget hozhatnak 
létre, amelyek meghatározhatják (hiszen általában egy bizonyos nyelv hagyo-
mányvilágában jelölik ki) az értelmezés lehetőségeit, az is szem előtt tartandó, 

4 Harold B L O O M : The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York-San Diego-London, 
1 9 9 4 . 7 - 8 . 
5 Idézi SZEGEDY-MASZÁK: i. m. 1 9 2 . 
6 KÁLMÁN С . : i . ш . 2 5 5 . 
7 VERES András: Molnár Ferenc, a kánonalakító. Helikon 1 9 9 8 / 3 . 3 1 9 - 3 2 5 . 
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hogy ezek az irodalmi történések nem minden esetben írhatók le egyazon mó-
don rangsorolható művek kánonjainak egymásrahatásával, vagyis nem egy ma-
gasabb (érték és szempontrendszernek megfelelő) hagyomány irodalmi szövegei-
ből összeálló kánon hat egy másik, hasonlóan magas szintű eredetiséget és 
irodalmi értékeket hordozó, éppen alakuló kánonra. A hatás nagyon sokszor iro-
dalmi divatként jelentkezik, aminek elmúltával azt vesszük észre, hogy a kánon 
szinte észrevétlenül érintetlen és változatlan maradt. Máskor meg mélyen zajló, 
átütő erejű irodalmi mozgalmak és folyamatok jutnak érvényre és kezdenek hat-
ni hirtelen, majd éppoly gyorsan megcsendesednek, s lefolyásuk aztán, éppen-
séggel a múló irodalmi divat hatását kelti. Ez a láthatatlan vagy észrevehetetlen, 
rejtve maradó változás- vagy „hatástörténet" csak akkor vehető szemügyre, ha 
elismerjük, hogy egyidejűleg több, sőt sokféle irodalmi kánon létezik egymás 
mellett, és alá-, fölérendeltségi értéktávolságokban egymáshoz képest. Ha az in-
tézményes nyílt, lappangó, negatív és ellenkánon stb. fogalmak bevezetéséhez fo-
lyamodunk (Szajbély Mihály meghatározásának értelmében8), elmondható, hogy 
leginkább csak a nyílt kánon és a nevesített ellenkánon ismerhető meg közvet-
lenül, tisztán irodalomtörténeti módszerekkel, mivel ezek nagyrészt az intézmé-
nyesült kánon értelmezéseire és elemzéseire támaszkodhatnak. Ha a lappangó 
kánon jellegét, olvasottsági, ízlésformáló, értelmezési körét, hatását próbáljuk 
feltárni, magától értetődően irodalomszociológiai és művelődéstörténeti eszkö-
zökhöz kellene folyamodnunk. Ez elkerülhető, ha szövegelemzések és értelmezé-
sek hiányában a szövegköziség fokozottabb feltárására helyeződik a hangsúly a 
lappangó kánon hatásának erejére vonatkozóan. Itt olyan művek hatásáról (sőt 
sikeréről) van szó, melyek nem kerültek be az intézményes, nyílt kánonba, és 
olyan elemzések sem születtek, melyek a mű sikerét kánonba emelő eredetiség-
ként értelmezve ezt a beiktatást megkísérelték volna. 

A hagyományközösségi irodalomtörténet-írás szempontrendszerében - mint 
ahogyan arra S. Varga Pál utal9 - jelentős szerep jutott az eredetiségnek, emellett 
azonban ez a felfogás a népköltészetből organikus fejlődéssel létrejövőnek kép-
zelte el az irodalmat. Az organikus fejlődéssel kialakuló irodalom fikciójának kép-
viselői felfogásukból következő természetességgel élesebben kikelnek a más nem-
zeti kánonok átvételeken alapuló hatása ellen. 

Az eredetközösségi irodalomtörténet-írás értékrendszerében, amint arra 
Dávidházi Péter is utal,10 nem kevésbé fontos szerep jut az eredetiség kánonala-
kító szempontjának. Ugyanakkor az eredetközösségi irodalomalapítás narratívá-
ja némiképp természetesebbnek, kikerülhetetlenebbül érvényesülőnek érzi (ma-
gából az irodalomalapítás aktusából eredően) a más nemzeti kánonokban 
szereplő művek erőteljes szövegköziségben jelentkező irodalmi hatását. 

8 SZAJBÉLY Mihály: „Mire figyelt A Figyelő?, Nyílt, negatív és lappangó kánon a kiegyezés utáni évek 
magyar irodalmában." In A magyar irodalmi kánon a XIX. században. 177-210. 

9 S . VARGA Pál: „Hagyományközösségi szemlélet és irodalmi kánon." In A magyar irodalmi kánon a 
XIX. században. 125-144. 
1 0 DÁVIDHÁZI Péter: „Eredetmonda monográfiában elbeszélve." In A magyar irodalmi kánon a XIX. szá-
zadban. 101-124. 
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Ha a sue-i hatás tényét és irodalmi történését - amiről a továbbiakban szó esik 
majd - valóban erőteljesebben a hagyományközösségi szemlélet (Erdélyi János, 
Gyulai Pál) szerzői kifogásolják, az inkább annak tudható be, hogy a sue-i jelen-
séggel a kortársi értelmező szintjén foglalkoznak. Kanonikus helyét a későbbi iro-
dalomtörténet inkább a nevesített ellenkánonban igyekezett kijelölni, és a legna-
gyobb közönségsikere idején is legfeljebb a lappangó kánonba utalva juthatott el 
a magas irodalmi jelenlét szintjéig, s így maradhatott láthatatlan az elemző érté-
kelés számára. 

A nemzeti romantika Vörösmarty majd Eötvös műveivel európai szintű remekekkel 
gazdagította a magyar irodalom nemzeti kánonját. Ha mindenképpen különbséget 
kívánnánk tenni a nemzeti romantika negyvenes évek elejéig tartó vonulata és a 
Petőfi-nemzedék, majd később az Arany által képviselt irodalom között, azt legin-
kább a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága romantikához való viszonyának 
vizsgálatával tehetnénk meg. A nemzeti romantikát rövid időre bővíti egy erőtelje-
sebben politizáló, francia, forradalmi (kalandregényszerű) vadromantika, melynek 
motivális elemei e nemzedék révén beépülnek a magas irodalomba is. Maga a (ka-
landregényszerű) vadromantika tiszta előfordulásában kánonképtelen, és megítélé-
sében csaknem mindig, s jellegében túlnyomórészt a ponyvairodalom körébe sorol-
tatik. Csak Jókai nyelvi megjelenítő ereje, nemzeti romantikával áthatott tehetsége 
képes azt magába olvasztani, s nem beleolvadni e hatásba vagy vonulatba. 

A magyar romantikus irodalom harmincas évekbeli csúcsvonulatának (Vörös-
marty) korszakos jelentősége után a negyvenes évek közepén történnek számottevő 
kezdeményezések a regény területén. Az „irodalomalapítás" előtti állapotokhoz 
hasonlóan a műfajban az idegen hatások és minták szerepe elsődleges jelentőségű, 
különösen a francia irodalomé. Ez azonban ebben az időszakban még Európa-
szerte hasonló módon, egységesen jelenik meg. 

Az európai olvasási szokások mintha egy rövid pillanatra az egész nyugati civi-
lizációban hasonló képet mutatnának. „A szokásos, csaknem egyhangú minta: 
egész Európa ugyanazokat a könyveket olvassa, ugyanazzal a lelkes rajongással és 
hozzávetőlegesen ugyanabban az évben (ha éppenséggel nem hónapban). Egész 
Európa egységes vágyat érez, de nem a 'realizmusra' (Stendhal és Balzac közepes 
sikere efelől nem hagy semmi kétséget11) - nem a realizmusra, hanem arra, amit 
Peter Brooks 'melodramatikus imaginációnak' nevezett: a valamelyest mindenhol 
jelenlévő erős kontrasztok retorikája iránt, amit Dumas és Sue (és Verdi), a kor leg-
népszerűbb írói tökélyre vittek."12 Franco Moretti komparatisztikai jellemzése a 
forradalom előtti Magyarországra is érvényes. 

11 Moretti megjegyzése túlzó - Stendhalnak ekkor még semmilyen népszerűsége nem volt, Balzac-
nak pedig meglehetősen nagy. 
12 Franco M O R E T T I : Atlas of the European novel 1800-1900. London/New York, 1999. 176-177. 
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Magyarországon azonban a reformkorban és a forradalmat közvetlenül meg-
előző időszakban a francia irodalom ezen túlmenően is - valóban, jól látható-
an - különleges szerepet tölt be. A franciaországi változásokat, s lehetőségként az 
angliai viszonyokat is Kossuth, Eötvös, Széchenyi nyomán jövőképének tekinti a 
nemzedék és a nagyközönség. 

A felfokozott várakozás hangulata kedvező légkört teremt a lázas kulturális 
azonosuláshoz. Eme irodalmon kívüli szempontoktól vezérelve a közönség és a 
költők rendkívüli érdeklődéssel fordulnak a francia kortárs írók felé. Olvassák 
őket eredetiben és német fordításban. Jókai írja visszaemlékezésében: 

„Valamennyien franciák voltunk! Nem olvastunk mást, mint Lamartinet, 
Michelet-t, Louis Blancot, Suet, Hugo Victort, Bérangert..."13 

Később, a korszakot jellemezve Mikszáth is erre utal: „Párizs felől fújt a szél; 
onnan jöttek a divatok, az olvasmányok, az eszmék... Az írók is ezekkel az esz-
mékkel vannak szaturálva. Az ókori klasszikusokat, amelyekkel az iskolában nö-
vekedtek, úgyszólván elcsapták, a szomszédos német nagy elmék mellett közöm-
bösen mentek el... A Jókai asztalán Hugó Viktor, Michelet, Béranger, Louis 
Blanc, Sue hevertek, Petőfi szobája falain ott lógtak Mirabeau, Danton, Marat, 
Robespierre és a többiek, a forradalom izzó tüzében istenekké vált szörnyete-
gek."14 A magyarországi forradalom előérzete és szelleme az egykori francia 
események nyomán is érthető módon táplálta az érdeklődést. A kor francia írói 
közül mégis Eugène Sue-nek volt a legnagyobb hatása, amint azt Mikszáth is 
megjegyzi: „[...Jókai] az irályát, elbeszélői modorát próbálta. Különösen Eugène 
Sue imponált neki. Nevetséges, mintha egy párduckölyök a macskától tanulna 
ugrani."1 5 

Sue páratlan népszerűségének tényére az irodalomtörténet is felhívja a figyel-
met, legutóbb Imre László: „A szélsőséges (dumas-i, sue-i) romantika és az élet-
képszerűség összefonódása nemcsak Kuthynál és Nagy Ignácnál van meg, hanem 
(közismert módon) ez határozza meg alapvetően a Jókai-regény alkatát, ami 
a magyar epika sajátos, sőt európai összehasonlításban egyedülálló képződmé-
nyét jelenti."16 Kuthy Lajos Hazai rejtelmek (1846-1847) és Nagy Ignác Magyar 
titkok (1844-1845) című regénye egyenesen Sue Les Mystères de Paris (1843) (Párizs 
rejtelmei, magyarul megjelent 1872)17 utánzása nyomán, annak mintájára íródott. 

1 3 J Ó K A I Mór: „Életemből." I . In Jókai Mór Összes Művei. XCVI. Bp., 1898. 184. 
1 4 MIKSZÁTH Kálmán: „Jókai Mór élete és kora." I. In Mikszáth Kálmán Összes Művei. 18. Bp., 1960. 107. 
15 Mikszáth egyben a hatás jellegét és körét is kijelöli: „Az utánzási vágy mint a harmadnapos hideg-
lelés egész írói pályáján vissza-visszatéreget hozzá. [...] Amit a franciáktól, Sue-tól, Dumas-tól tényleg 
átvett, az a rendkívülinek, a meglepőnek, a csattanósnak, a csodálatosnak a hajszolása." I. m. 107-108. 
1 6 I M R E László: Műfajok létfarmája XIX. századi epikánkban. Debrecen, 1996. 181. 
17 A tanulmány megírását követően újabb kiadása a Pallas Stúdiónál jelent meg: Eugène SHE: Párizs 
rejtelmei. Bp., 2002. A két kísérőtanulmány - KOVÁCS Ilona: Sue és az irodalmi siker rejtelmei. 715-733.; 
KERESZTÚRSZKI Ida: Felépült légvárak. 734-752. - a közönségsiker okait és a tárcaregény megközelítési 
és olvasási módjait tárja fel. 
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II. 

Ha Sue-nek a magyar irodalomra gyakorolt hatását kívánjuk akár tézisszerűen is 
értelmezni a szabadságharc előtti időszakban, tanácsos visszatérni - akár a kánon 
tankönyv-ízű megfogalmazásában - a „kieső" írókra: a kevésbé romantikus, rea-
lista Balzacra, aki az öntelt és feltörekvő polgárságban az arisztokratikus rend-
szert leromboló, társadalmat tönkretevő, pusztító, rontó erőt látott; a félroman-
tikus Stendhalra, akinek illúziót vesztő, de tisztaságukat megőrző fiatal hőseinek 
élete az arisztokrácia, az egyház és a polgárság birkózása jegyében bonyolódott; 
a romantikus Hugóra, aki ekkor még nem „homályosította el" Sue-t a romanti-
kus táboron belül. 

Valójában Sue népszerűsége már a harmincas években elkezdődött, tengerész-
regényei közül csaknem mindet lefordították (németre és j ó néhányat magyarra) 
ebben az időszakban, ám igazi hódítása a negyvenes évekre esik, amikor tárcare-
gényeijelentek meg. Nyilván a magyarországi közönség a születő magyar regény 
időszakában fogékony volt a romantikus előzményekre, ilyen nagyító, torzító (a 
színhely távolisága és az olvasó érzékelhető jelenében nem mutatkozó valódisága 
okán az ábrázolás csaknem allegorikus volta folytán), szinte mitizáló, átszínező 
szűrője révén így tudta magáénak érezni, jövőképéül elfogadni azt a társadalmat, 
amely még nem létezett errefelé. A követendő realizmus, amely már ama meg-
születő világ széteséséről szólt, nem illett bele a lelkesültséggel teli, forrongó, vá-
rakozásteljes harmincas-negyvenes évek hangulatába. Ha azonban tüzetesebben 
vesszük szemügyre a kor irodalmát, akkor elénk tárul, hogy a fokozott érdeklődés 
nem is annyira a politikumnak szól, mint inkább egy idealizált jövőkép iránti 
vonzalom kifejeződése: „George Sand az új világ csodája, és én bámulom, talán 
imádom is, de nem szeretem. O, mint a mészáros a marha böndőjét, fölhasítja a 
társadalmat, hogy megmutassa belsejének egész rondaságát, és azt kiáltja: így 
nem maradhat!. . . [...] Bozzal együtt legkedvesebb regényíróm Dumas Sándor. 
[...] Senki jobban nem ismeri az emberi szívet, mint ő [Dumas]; senki oly szép-
nek nem festi az életet, mint ő. Valaha roppant ember- és világgyűlölő voltam, 
annyira, hogy a föld egy óriási szemétdombnak tetszett előttem, melyen az em-
berek mint undorí tó féregmilliárdok nyüzsögnek; hogy e nyavalyából kigyógyul-
tam: nem egészen, de nagy részben Dumas-nak köszönhetem, ő segített levenni 
orromról az epéből készült sárgazöld pápaszemet, az ő munkáinak olvasása után 
kezdtem eszmélni, hogy talán mégis szép a világ"18 - írja Petőfi Kerényi Frigyes-
nek 1847. október 17-én. 

Mivel a romanticizmus elsődlegesen nem a leírás valódiságát, hanem a lelki 
megrendülést és megrázkódtatást várta el, az arányok eltérése (a valóság és nyel-
vi megjelenítése közti feszültségében) nem csökkentette a két különböző világ 

1 8 PETŐFI Sándor: „Úti levelek Kerényi Frigyeshez." XVIII. In Petőfi Sándor Vegyes művei. III. Rest, 
1863. 114-115. „\hlaha roppant ember- és világgyűlölet voltam[...]" - talán éppen Sue olvasása nyo-
mán. Erre utalhat Petőfi meg nem valósult regényterve: A pokol titkai. 
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(a francia regények és a magyar olvasó világa) valóságtartalmának egybecsengé-
sét (bár a Hazai rejtelmek és a Magyar titkok még mellőzi azt az írói narratívát, mely 
felhívná a két világ - a párizsi és a hazai valóság - különbségére az olvasó figyel-
mét; a Budapesti rejtelmek annál inkább bővelkedik benne). 

A romantika csak külsőleges szálláscsinálója volt azoknak a tanoknak, amelyek 
Sue regényeinek esszéizáló betéteiben ideákkal töltötték el az olvasót. Marx 
fiatalkori művében A szent családban (1844) több mint száz oldalon ízekre szedi 
egy kortárs kritikusnak, Szeligának19 a Les Mystères de Paris-ról írt műbírálatát. 
Sue-t elmarasztaló ítéletét átveszi Lenin, majd Lukács és nyomában mások is. 

A Les Mystères de Paris főhőse, Rudolf gerolsteini herceg Párizsba utazik, hogy 
embermentő hivatását gyakorolja. Marx Rudolf társadalomfelfogásában és kül-
detésében hangsúlyozza a herceg általa „utópikus arisztokratizmusnak" nevezett 
felfogását: „»Eljőnek majd az angyalok és kiválasztják a gonoszokat az igazak kö-
zül. (Máté 13, 49.) Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelké-
nek; dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek.« (Pál, Róm. 
2, 9-10.) 

Rudolf önmagát ilyen angyallá teszi. Elindul a világba, hogy kiválassza a gono-
szokat az igazak közül, a gonoszokat megbüntesse, a jókat megjutalmazza. A go-
nosz és j ó elképzelése annyira belevésődött gyenge agyába, hogy hisz a megtes-
tesült sátánban és elevenen el akarja fogni az ördögöt, mint hajdan Sack bonni 
professzor. Másrészt viszont megkísérli az ördög ellentétét, Istent, kicsiben lemá-
solni. Szereti »de jouer un peu le role de la providence« [egy kicsit a gondviselés 
szerepét játszani]. Ahogy a valóságban minden különbség mindinkább szegény és 
gazdag különbségévé olvad össze, úgy az eszmében minden arisztokratikus különb-
ség a jó és a rossz ellentétévé oldódik fel. Ez a megkülönböztetés az utolsó forma, 
amelybe az arisztokrata az előítéleteit burkolja. Rudolf önmagát jónak tekinti, és 
a rosszak azért vannak, hogy saját kiválóságának önélvezetét biztosítsák neki. [...] 
Rudolf úr úgy jótékonykodik és úgy tékozol, mint a bagdadi kalifa az Ezeregy-
éjszakában. Ezt az életmódot csak úgy folytathatja, ha kis német országocskáját 
vámpírként az utolsó cseppig kiszipolyozza."20 

Sue republikanizmusa és antiklerikalizmusa is termékeny talajra talált a kor 
felfogásában. 

Nemcsak francia nyelven és magyarra lefordítva olvasták Sue regényeit, ha-
nem sikere átterjedt német nyelvterületre és onnan is eljutott Magyarországra. 
Erdélyi János németországi utazása során lejegyzett Útinaplójában évődő hang-
nemben számol be Sue regényének német sikeréről: [1844. júl. 14.] „Sue Örök 
Zsidóját tömérdek német lap fordítja és adja; [...] Remélem, eddig magyar fordí-
tása is készül, mert j ó könyvárusi üzérkedés is esik vele - és egy évig senki sem 

19 Szeliga - Franz Zychlin von ZYCHLINSKI (1816-1900) írói neve. Bírálata Sue művéről Bruno BAUER 

Allgemeine IÁteraturzeitung című folyóiratában jelent meg 1844-ben. 
20 Karl M A R X : „ A szent család." V In Karl Marx és Friedrich Engels Művei. 1844-1846. II. Bp., 1958. 
202. (Kiemelés az eredetiben.) 
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fog egyebet olvasni, mint örök zsidót és örökké csak zsidót!"21 Félig-meddig tré-
fásjóslata, aggálya be is válik, mert Petőfi még abban az évben nekilát a fordítás-
nak és a Bevezetéssel elkészülve az nemsokára meg is jelenik a Pesti Divatlap-
ban.22 Az ismertetés szerint ezt több folytatás is fogja követni, utána azonban 
részlet már nem jelenik meg a regényből. A regény közlését a cenzúra betiltotta, 
erről értesülünk a későbbi, teljes terjedelmében megjelent kiadás előszavából 
1870-ben (a kiegyezés után kezdődik Sue kései másodvirágzása és elsöprő, ferge-
teges sikere ismét a népszerűség élére helyezi műveit Magyarországon.): „E mű, 
mindjárt annak eredetiben megjelente után, fordíttatni kezdett ugyan magyar 
nyelvre, sőt pár füzet meg is jelent, de annak további nyomtatása, az akkor min-
denható, s leginkább az ultramontanizmus szolgálatában állott censura által letil-
tatott."23 

A Bolygó zsidó mellett az Erdélyi által használt Örök zsidó címváltozatot is gyak-
ran említik, amiből talán következtetni lehet a fordítás forrásnyelvére.24 Ugyan-
csak az eredeti vagy német nyelvű olvasatra utal egy kortárs visszaemlékezés meg-
jegyzése: Petőfi az Atar-Gullt, Sue korai, romantikus, tengeri regényét 1845-ben 
ajánlotta olvasásra.25 A mű magyar fordításban csak 1846-ban jelent meg.26 

Sue nem csupán népszerű volt, hanem a magas irodalomra is hatást gyakorolt, 
ami két magyarországi utánzat megszületését is eredményezte. Nagy Ignác és 
Kuthy Lajos regényei az irodalomtörténetben kellő figyelemben részesültek. Sós 
Endre Nagy Ignácot valósággal a magyar Sue-nak nevezi, s a francia író kapcsán 
megjegyzi: szerinte Sue „erkölcsregényt" adott a közönségnek. Olvasói elé vitte 
„a Nyomort és a Bűnt. . . ráterelte bizonyos rétegek figyelmét Párizs kis utcáira, 
nyomortanyáira, külvárosi pincéire, bűnbarlangjaira, szerelmi jelenségeire, ame-
lyeket azok régebben alig ismertek. Ez a felvilágosító, terepbemutató szerep sok-
kal fontosabb irodalomszociológiai szempontból, mint az, hogy Sue regényeiben 
alapjában véve nemes tendenciák nyilvánulnak meg, mert a j ó mindig legyőzi a 
Rosszat, és az Erény állandóan diadalmaskodik a Bűn felett".27 A negyvenes 
években a magyarországi romantika nyomorrajzai, a hazai viszonyok kevésbé fej-
lett, s így kevésbé romlott állapotaiban még érezhetően magukon viselték az ide-
genjegyeket, és átvételük szembetűnő volta tagadhatatlan volt. Nagy Ignác regé-
nyében is elsősorban a magyar viszonyok leírása tekinthető maradandó értéknek. 

21 Erdélyi János Útinaplója és úti levelei. Bp., 1951. 125. 
22 Eugene SUE: AZ Ó és új világ. Besti Divatlap 1844. július, I. 22.; Petőfi Sándor Összes Művei. V Bp., 
1 8 9 5 . 3 9 0 - 3 9 2 . 
23 A „Bolygó zsidó." Regény, írta SUE Jenő. füst, 1870. [2.] 
24 Scheiber Sándor hívja fel a figyelmet Tolnai Vilmos nyomán arra, hogy a két változat használata 
aszerint fordul elő, hogy a francia eredetivel (Juif errant), vagy az egyidejű német fordítással (Der ewige 
Jude), vagy a korábban németből átvett népnyelvi forrással találkoztak-e. Alexander SCHEIBER: „The 
Legend of the Whndering Jew in Hungary." In uó: Midwest Folklore. Bp., 1985. 134-148.; uô: „Bolygó 
zsidó - örök zsidó." In uó: Folklór és tárgytörténet. Bp., 1996. 172-175. 
2 3 V A C H O T T Sándorné: Rajzok a múltból. II. Bp„ 1889. 19-20. 
26 Eugène S U E : Atar-Gull. Tengeri regény. Ford. T O M P A Imre. Kolozsvártt-Besten, é. п., [1846.] 
27 Sós Endre: „A magyar Sue." In uó: A nagyváros írói. Bp., é. п., [1947.] 10. 
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Ugyanakkor Gyulai Pál még 1885-ben sem tartja igazán valósnak azt a lehető-
séget, hogy az irodalom a negyvenes évek francia nyomorregényeinek ábrázolá-
sával élhessen: „Emellett népünk s azon osztályok, honnan a legtöbb magyar ol-
vasó telik ki, olyanok-e, melyek az újkori polgáriasodás jótéteményeit és rosszait 
oly nagy mértékben érzik, mint a külföld? ...Nekünk nincsenek éhező gyármun-
kásaink, kik mohó hévvel olvassák az »Örök zsidó«-féle regényeket, sem annyira 
nagy városaink, hogy belőlök a romlottság képeit egész gyönyörűséggel szedhes-
se a regényíró."28 

Általában a két művel együtt kortársukat, Petőfi A hóhér kötele című regényét 
szokták tárgyalni. A sue-i hatásra azonban sokkal egyértelműbben, nem egy eset-
ben Az apostol tárgyalása kapcsán mutatnak rá, ami, bár nem prózai, hanem ver-
ses regény, de epikai elemeiben számos azonosítható motívumra ismerni. Kovács 
János tanulmányában nagy terjedelemben foglalkozik a Les Mystères de Paris és 
Az apostol sorról sorra való megfeleltetésével, például a család és a padlásszoba29 

nyomorának leírása alkalmával. A megegyezések franciául történő hosszú felso-
rolása, mellette Az apostol verssoraival, nem dönti el végérvényesen a kérdést. El-
sősorban nem amiatt, mert az idézetek franciául sorakoznak egymás után (ami 
valóban elősegíti a tényleges szövegköziség felismerését), és nem eldönthető, va-
jon nem német fordításban olvasta-e Petőfi ezt is, akárcsak a Bolygó zsidót, hanem 
mert ezek a példák csak a szövegek formai, az ábrázolt miliők leíró szintű meg-
felelését támaszthatják alá, ami nem veszi számba az eszmei hasonlóságot. Pedig 
ez is felfedezhető a szolga-ember-polgár hármasságában, ahol az ember nem a 
biedermeier családjáért élő kisember, hanem sokkal inkább az arisztokratikus rend-
szernek30 a demokratizmus irányában, a népiség által kiterjesztett morális világa 
(ami még mint a. szolga-ember ellentét jelenik meg a Dicsőséges nagyurak című vers-
ben). Bár rousseau-i, de sue-i gondolat ez is, akárcsak a papság gyűlölete, az an-
tiklerikalizmus, a polgárerkölcs előtérbe helyezése. Társadalmi nézeteit is Sue re-
gényeiből veszi. Nyilván könnyebb volt bizonyos eszmékre egy fordulatos regény 
olvasása közben szert tenni, mint valamilyen száraz közgazdasági tanítást végig-
olvasni, akár Fourierét vagy népszerűsítőjét (Victor Considerant-ét) is, aki köz-
tudomásúlag élvezetes, könnyen érthető stílusban írt. Petőfi költői nagyságára 
jellemző, hogy nem tette anarchikus gyilkossá hősét, Szilvesztert, nem eme csele-
kedete révén igyekezett 'megrendíteni', hanem a merénylet miatt elszenvedett bi-
tóhalállal a költeményben is megjelenő hálás utókort. Persze némileg túlzásnak 

2 8 GYULAI Pál: „Szépirodalmi Szemle (Bpesti Hírlap 1855)" In uő: Kritikai dolgozatok 1854-1861. Bp., 
1908. 100. 

2 9 KOVÁCS János: Sue hatása a magyar regényirodalomra. Kolozsvár, 1911. 77-81. 
30 Az arisztokratikus rendszer fogalmát - lásd HALÁSZ Gábor: „Ferencjózsefi idők." In Halász Gábor Vá-
logatott írásai. Bp., 1977 - a feudalizmus helyett használva rugalmasabban kezelhető kategóriát ka-
punk, hiszen a polgári társadalommal a feudalizmus sem szűnt meg, hanem jelen van. „Ahogy az 
arisztokratikus rendszert a felvilágosodás, úgy vette öngyilkos kritika alá a polgári berendezkedést az 
új irodalom... finnyásságával, törékeny szépségkultuszával, amely gőgösen és lenézően fordult el a 
polgári vaskosságtól." I. m. 402. 
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tekinthető Birkás Géza véleménye: „Szilveszter padlásszobájának és nyomorának 
leírása s az egész költeménynek jellemzései és szerkesztési eljárása szembetűnő-
en mutatja a Sue-hatást. Sue hatását Petőfire már Badics is említette",31 már csak 
azért is, mert Badics mindössze Kuthyra hivatkozik.32 

A sue-i hatás tehát kimutatható lenne Az apostolban (de máshol is, grizett-
zsáner versében, A varróleány ban), sőt a kor irodalmában is. Nem csupán motívu-
maiban, hanem eszmevilágát is figyelembe véve. 

III. 

Sue másodvirágzása idején, a kiegyezés után, a hetvenes években irodalmi befo-
lyásának a korábbitól sok vonatkozásban jelentős az eltérése. 

Míg a reformkorban Kuthy Lajos és Nagy Ignác regényei mellett a Fiatal Ma-
gyarország írótársasága műveiben is megjelenik a vadromantika (Dumas és Sue) 
hatása, de epigon művek formájában nem ölt testet,33 addig a forradalom buká-
sa után maga a hatás iránya is kettéválik. Jókai műveiben a magas irodalom ré-
sze lesz. (Ismert Vörösmarty drámatöredéke is: Az örök zsidóból (1850). Tragédiát 
és komédiát akart írni a tárgyból.) Egyébként pedig a kalandos romantika közis-
merten a lappangó kánonba süllyed. Sue magyarra fordított két főműve éppen 
olyan fergeteges hatást gyakorol a nagyközönségre, mint annak idején a francia 
és német nyelven olvasható kiadásai a műveltebb közönségre. (A Juif errant ma-
gyar fordításban először 1870-ben jelent meg teljes terjedelmében. A Les Mystères 
de Paris-1 1872-ben tették közzé magyar nyelven, ám ugyanabban az évben egy-
szerre három különböző fordításban is, három kiadónál.) 

E magyar változatoknak azonban már nincs meg az irodalom-alakító hatásuk, 
ugyanis a magas irodalom nem igen vett róluk tudomást. Ha igen, mint a neve-
sített ellenkánon részét egységesen kezelte a kalandos romantika alkotóit. Alig 
pár év múlva Mikszáth már végletesen igyekszik szakítani a romanticizmussal, s 
ez a szemléletváltás, illetve általánosan tekintve az irodalmi ízl4s átalakulása sem 
történt minden előzmény nélkül. Az angol irodalmi hatás megerősödésével a 
francia irodalomnak már nincs meg a kiemelt szerepe. Sue regényeit nem jövő-
képnek, hanem „sensationel" regényeknek tekintik. A tárcaregény, amely a ma-
ga idejében hatalmas újítás volt, mindennapos vagy éppen nem a magas.iroda-
lom irányába vezető út. A társadalomábrázolásnak pedig ekkor még sem tere, 
sem közönsége nincsen. A sue-i antiklerikalizmus és republikanizmus azonban a 
közönség körében ugyanúgy hódít, mintha a reformkori költészet visszhangzana 
benne. 

3 1 BIRKÁS Géza: Kovács János: Sue hatása a magyar irodalomra. EPhK 1 9 1 2 . 1 6 2 - 1 6 3 . 
3 2 BADICS Ferenc: „Bevezetés." In Petőfi Sándor munkái. I-IV S . a. r. és bev. B. F. 1 9 0 6 . III. 2 2 . 
33 1844 őszén A Pesti Divatlap értesít, hogy Petőfi készül megírni A pokol titkai című művét. H O R V Á T H 

János: Petőfi Sándor. Bp., 1926. 518. 
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A Budapesti rejtelmek34 fogadtatása a tárcaregényekre jellemző módon a lappan-
gó kánon felé vezető utat jelöli ki a mű számára. A széles közönségsiker35 ellené-
re a megjelenésről tájékoztató értesítéseken kívül36 elemző, erényeit méltató37 ér-
tékelés nem jelenik meg róla.38 A költő, bár kezdetben büszkén vállalja művét,39 

később költői pályája, az elismerés érdekében (regényét nem tekintve rangos 
alkotásnak40), s az „irodalmi ellenzékiségtől" szabadulni kívánván, megtagadja a 
regényét maga is,41 mintegy elejét véve esetleges utóéletének. A regény feledés-
be merülését nem akadályozza, hogy romantikus kelléktárában rábukkannak 
a népi zsidó folklór leírására,42 bár démonizált és romantikusan idealizált zsidó 
mellékszereplői43 nem ebből a közegből kerülnek ki. A budapesti kávéház-

3 4 SZENTESI Rudolf [ K I S S József]: Budapesti rejtelmek [a továbbiakban: BUR}. I - V I I I . Bp., 1874.2 

3 5 ZSOLDOS Jenő : Kiss József regényének első kiadása és a Deutsch Testvérek irodalmi-művészeti intézete. Ma-
gyar Könyvszemle 89. 1973. 71-77. Közli Kiss József Temesvárott írt levelét (1880. máj. 26.), melyből 
értesülhetünk a regény harmadik kiadásának és második német fordításának megjelenéséről. 
36 Magyarország és a Nagyvilág 1874. jan. 25., 4. 61.; Társadalom Kolozsvár, 1874. máj. 16. 470. 
GÁSPÁR Imre ismertetése; Irodalmi Értesítő 1874. ápr. 1., 4. 57.; uo. 1874. nov. 1., 11. 168. 
37 Gyóry Vilmos, a Don Quijote (magyarul 1876) fordítója is dicséri a regény nyelvezetét: „E regényt 
[a Budapesti rejtelmeket}, melyen kétségkívül meglátszik az angol izgalmi regények hatása, a kritika 
sokkal kevesebb figyelemre méltatta, mint a közönség, mely igen nagy tetszéssel olvasá és olvassa. S 
pedig az a gazdag élettapasztalat, mely e műből elétűnik, a folyamatosan érdekfeszítő bonyolítás, a 
regény több igazán élethű alakja, s irályának tősgyökeres zamatos magyarsága valóban megérdemel-
ték volna, hogy vele a kritika foglalkozzék s a hibákat, amikre akadt, kimutassa, de egyszersmind to-
vább működésre serkentse azt, ki e téren is egyik díszévé válhatik az irodalomnak." GYÓRY Vilmos: Ko-
szorú (Almanach) 1875. 801. 
38 Glatz Károly is szóvá teszi a méltatások hiányát: „E regénnyel különben is tudtunkkal senki se fog-
lalkozott, mert az a pár megjegyzés, mit róla kaptunk, szófúkarsága és szűkkörű értéke miatt alig jö-
het még »ismertetés«-számba is." GLATZ Károly: Kiss József. Bp., 1904. 50. 1. jegyzet. „[...] A regény 
megmaradt annak, minek tekintették, ponyvaregénynek s Kissnek meg kellett elégednie a saját véle-
ményével: »Értékesebb ponyvaregényt aligha írtak magyar nyelven«". I. m. 60. 
39 A közönségsiker hatására Kiss József a Zsidó Évkönyv szerkesztőjeként Szentesi Rudolf néven lép a 
nyilvánosság elé. Zsidó Évkönyv. Bp., 1 8 7 5 . (Szerk. SZÉN I ESI Rudolf [KISS József].) 
40 Már a Budapesti rejtelmek megírásának idején így panaszkodik Gáspár Imrének: „A 'Szentesi Ru-
do l f ' regényét én írtam és írom ugyan, de nyilván soha nem fogom a magaménak vallani. Szolgáljon 
mentségemül az, hogy e roppant terhes munkát - mely jelenleg egyedüli keresetforrásomat képezi -
csak nagy szükségből vállaltam magamra. Ez a könyv attentatum művészi törekvéseim ellen - bocsás-
sa meg nekem - Apolló." Kiss József levele Gáspár Imréhez. Budapest, 1874. márc. 28. In SCIIEIBER 

Sándor-ZSOLDOS Jenő : 0, mért oly későn. Bp., 1972. 37-38. Saját értékítéletét a siker hatására mégis 
megváltoztatja. 
41 „De maga a ' legmodernebb' szerkesztő is fiatal korát tagadja meg, amikor feltűnést keltóen mo-
dern hetilapját megindítja, mert hiszen egykor K. J . füzetes regényeket írt, amelyeket házalók árul-
tak A vasúti altisztek és A szakácsnők között. ( K . J . erről az időpontról nem szeret beszélgetni.)" KRÚDY 

Gyula: írói arcképek, Kármán Józseftől Kiss Józsefig. Bp., 1957. 485. Krúdy visszaemlékezésében a költő 
elzárkózása, olvasásról lebeszélő magatartása nyilvánvaló. 
4 2 SCHEIBER Sándor: „Zsidó néprajzi adatok Kiss József műveiben." In nő: Folklór és tárgy történet. Bp., 
1 9 9 6 . 7 3 3 . , 7 4 6 . ; FROIIMOVICS Kinga, KOMORÓCZY Géza, PUSZTAI Viktória, STRBIK Andrea: A zsidó Buda-

pest. I. Bp., 1995. 232. 
43 A démonizált Mendeli zsidó feleségével a menedéket kereső, hozzájuk becsalt leányanyákat 
kifosztja és leánykereskedőnek adja el. A romantikusan magasztos eszményeket valló, idealista 
Steinreich bankár kikeresztelkedve és nemességet vásárolva, nemeslelkű lányával egy újfajta, nem 
létező polgáreszménynek megfelelő életideált próbál megvalósítani. Ezek a jellemek nem gyökerez-
nek a Király utcai, vallásos népi zsidóság életvitelében, melynek színes folklórját a szerző karneválsze-
rűen felvillantja. E körből származó figurák nincsenek a regényben. 
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irodalom44 és újabban Sánta Gábor a dualizmus korának Budapest-irodalmát tár-
gyalva említést tesz a regényről.45 

A Budapesti rejtelmek esetében már a címe is elárulja Sue regényével a külsőle-
ges hasonlóságot. Szentesi Rudolf (Kiss József), a Budapesti rejtelmek szerzője az 
eredeti Sue-regénnyel is találkozhatott,46 sőt valószínű, hogy a Les Mystères de Paris 
egyik 1872-es magyar kiadásának névtelen fordítójaként is kapcsolatba kerülhe-
tett a regénnyel, amit a gyakran használt francia, olasz, spanyol és angol szavak 
is jelezhetnek. 

Tartalmilag azonban legalább annyira csínján kell bánni az azonosítással, mint 
a Magyar titkok vagy a Hazai rejtelmek esetében. És ha a tárcaregény szempontját 
nem említjük is, a társadalomábrázolás látóhatárában, éppen a regények szelle-
miségében már fellelhetők az eltérések. Sue-nél a nyomor és a társadalmi visszás-
ságok leírása figyelemfelkeltő, érdeklődés-ébresztő, felrázó szerepű. Kiss József-
nél inkább figyelmeztető, elijesztő. A nyomor és a sanyarúság létezik ugyan, 
megélhető, ábrázolható, de életközegként kizárható, mint a Gellértalja leírásá-
ban: „A kapu előtt cédula van kiragasztva. Az emeleten egy lakás kiadandó. Az 
asszony tetőtől talpig végignéz rajtad, ruhád nem foltos, csizmád nem lyukas, ka-
lapodat nem a szemétdombról szedted fel: mit keressz te itt? - Egy lenéző hara-
gos pillantást vet rád, melyben Gőthe boszorkányainak vad dühe van kifejezve: 
'Mi e? Ki e? / Hogy a pokolba / Jöttök ide? / Lopva, Suttyómba?... / Tüzes fene a 
csontotokba!' Aztán hátat fordít és faképnél hagy. О megvet téged. Örülj, hogy 
némán, szóra nem méltatva teszi." 

„Az ínség, a nyomor, az éhség, a meztelenség, a bűn, a szeméremből kivetke-
zett gyalázat halálos ellenségeid neked, ki nem éhezel, nem bújkálsz és nem fet-
rengsz az utca sarában. Óvakodj'!... De ne kutassuk, ami rejtve van."47 

A nyomor, az éhség és mindezek a szörnyűségek Budapest rejtelmei. Akárcsak a 
francia, sue-i romanticizmus idegszálakat remegtető, megrendítő, bizarr rejtélyei. 

Szentesi (Kiss) azonban a beleélést erősítő módon egyik hőse szájába adja az 
olvasó kételyeit, ha vonakodna elhinni a történet valószerűségét. Amikor Sifi 
elmeséli barátainak különös kalandját egy grófnővel, maga utal ezekre a különb-
ségekre. Előkelő udvariassággal egy csukott konflisba invitálják: „Méltóztassam 
beülni, aztán majd szépen elvisznek a grófné palotájába és - a grófné látni óhajt, 
beszélni kíván velem, eped utánam, megöli a sóvárgás drága személyem után, 
szerelmes belém, punctum. Ez tiszta dolog, ilyesmi megesik mindennap - ez a 

4 4 BEVILAQUA-BORSODY B é l a - M A Z S Â R Y Béla: Pest-budai kávéházak, kávé és kávésmesterség 1535-1935. Bp., 
1935; ERKI Edit: Kávéház-sirató, törzshelyek, írók, műhelyek. Bp., [1995.] 

4 5 SANTA Gábor: „Minden nemzetnek van egy szent városa." (Fejezetek a dualizmus korának Budapest-
irodalmából.) Pécs, 2001. 49-50. 
46 Filológiai adalékokkal bizonyítható, hogy Kiss József német tudását még otthonról (édesanyjától), 
francia nyelvismeretét a serkei református lelkész segítségével és később, gyermekkora, s tanulmányai 
folyamán, példátlan szorgalommal még ifjúkorában szerezte. Mindenesetre 1868-as első kötetében, a 
„bolygó Ahasvér" szóképet használja, ami azt jelenti, hogy Sue Bolygó zsidóját már ekkor ismerhette 
franciául. Lásd: „Egy képpel." In Kiss József: Zsidó dalok. Pest, 1868. 20. 
47 BUR II. 22-23. 
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fővárosok kiváltsága - minél nagyobb a főváros, annál gyakoribb eset. Parisban na-
ponta legalább is száz grófné, marquisné, báróné ejti meg ez úton, akik nekik en 
passant megtetszettek... Sz. Pétervárott százötven, Londonban már legalább is két-
száz... miért ne Pesten egy... egyetlenegy... mi ez a tenger sima tükréhez képest, 
(amint Matyi - pardon, Lengefi Titusz, költő barátom mondaná) - gondolom ma-
gamban, miért ne egy... egyetlen egy olyan kis grófné mint a körmöm feketéje..."48 

A sue-i hatás határozott példája a vallása iránt fanatikus pap szerepeltetése. 
A Marmarossy gróf mellé rendelt jezsuita házi atya gyóntatás alkalmával tudomást 
szerez az élete vége felé egyre gyakrabban lelkifurdalásos víziókba merülő arisz-
tokrata úr fiatalkori gazságáról. A fiatal gróf erdélyi vadászbirtokán időzve szen-
vedélyes szerelemre lobban a falubéli kiszolgált „kapitány" lánya iránt, s hogy 
megkaparintsa, álesküvőt rendez, ami valódi szerzetes-pap részvételével igazivá si-
kerül. A szerelmükből született fiú, származásáról mit sem tudva, árva gyermek-
ként nő fel. Amikor évtizedekkel később a kolostorban írt, megsemmisítettnek hitt 
házasságlevél hiteles másolata felbukkan, a jezsuita pap elhatározza, hogy egyháza 
dicsőségére meghiúsítja az igazság napvilágra jutását, és a számba jöhető örökö-
sök kiiktatásával a gróf birtokait megszerzi rendje számára. Célja eléréséhez sem-
milyen eszköztől nem riad vissza, és ez valósággal démonivá teszi figuráját. Kitűnő 
konfliktuslehetőség adódna az ördögi pap és az árva fiú, Cserni Viktor összeütkö-
zéséből. Ez azonban nem jön létre. Bár személyesen is találkoznak, a jezsuita pap 
megmarad az öreg gróf elleni intrikák szintjén. Amikor a gróf (tudomást szerezve 
fia létezéséről) végrendeletében megnevezi az örököst, a jezsuita pap kudarcot 
vall, és ironikussá váló, derültséget keltő alakja távozik a színről. 

Korántsem olyan éles antiklerikalizmusa mellett (mint amilyennel Sue-nél ta-
lálkozhatunk) a cselekmény kibontakozása folyamán megjelenő arisztokrata-elle-
nessége már kevésbé a fondorlatos cselszövések és kalandok eszközeként, inkább 
a magyar valóság visszásságainak szinte már-már publicisztikai hevességű kieme-
lésével szerepel a regényben. Ezzel feltehetően a regény népszerűségét fokozva, 
tovább mérsékelte a finomabb ízlésű, előkelőbb körök regény iránti tartózkodó ér-
deklődését. Mire Cserni Viktor rangját visszanyerve mint gróf Marmarossy Géza 
helyet foglalna a főrendiházban, a sajtó már megtámadta, s Szentesi (Kiss) a kö-
vetkező módon ír a főúri körök hangulatváltásáról: „A társaság felszíne sok olyat 
megbocsát hozzá tartozó tagjainak, mit a canaille-nak halálos bűnül róna fel. Az 
erkölcsök lazasága sans géne nyilatkozik az egyenrangú gazemberrel szemben. 
Egy főúr még napjainkban is arczul vághatja a közvéleményt és rangtársai kéz-
szorítást váltanak vele. 

Ha Marmarossy Gézát csak hazaárulással vádolták volna, a 'creme' tán szemet 
huny, ignorálja a szerencsétlen ügyet, daczára, hogy az ismeretlen bujtogatok 
cause celebret csináltak belőle. S miért ne? Ki vannak-e zárva híres muszkaveze-
tőink, a Camarilla agitátorai, a hazaárulás vádjában egy ország által elmarasztalt 
hét- és többágú ingyenélők a társadalomból?... 

« I. m. I. 102. 
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De azok, akik gróf Marmarossy Géza megbuktatására összeesküdtek, ismer-
hették a főúri körök bibéjét, és azért nem egyszerű árulónak mutatták be a gró-
fot, hanem nyomorult gyávának, ki egy életre-halálra menő párbaj meghiúsítása 
végett tette, amit tett. 

És ez nem tévesztette el hatását."49 

Az események helyszínekre vonatkoztatásában kétségkívül a kávéházi élet be-
mutatása kínálhatná a legtöbb lehetőséget a francia minták átvételére, azonban 
mégis ennek bemutatása hordozza - a magyar falu és népélet humoros, realisztikus 
ábrázolása mellett - a legtöbb valóságos elemet. Szentesi (Kiss) kora ifjúságától, 
valahányszor Restre vetődött (alföldi, Szamos menti vándorlásai közben) és hazafias 
hangulatra vágyott a kései abszolutizmus időszakában, betért a „Fillingerbe", ahol 
megismerkedhetett Rákosi Jenővel és körével, s ahol nem kisebb személyiség mér-
te a kávét, mint Fillinger Jakab, aki annak idején Petőfiéknek volt kávémérő mes-
tere a Pilvaxban, ama „martius idusán".50 Kávéházi leírásai, az élénk kávéházi élet 
szinte krónikás leírásaivá válnak, annak ellenére, hogy mindössze néhány alkalom-
mal tér ki a helyszínek ismertetésére. Az ezerötszáz oldalas regény 1863 és 1868 kö-
zöttjátszódik. Első része (az első öt kötet) az elnyomatás éveinek végét jeleníti meg. 
Második része (három kötet) a dualizmus kezdetét. A határpont azonban nem 
1867, a történelmi fordulat, hanem a regény szereplőinek életében bekövetkezett 
változás: Marmarossy gróf végrendeletében megnevezi addig ismeretlen, törvényes 
örökösét, fiát. A regény elbeszélésfolyama a fordulatot megelőzően nem a polgáro-
sodás meginduló pezsgését, hanem másfajta kavalkádot jelenít meg, egy megtor-
panás lassan már tarthatatlan végnapjainak történetét. így ír erről „kávétörténeté-
ben" Mazsáry Béla: a kávéházak között „egyik züllöttebb volt a másiknál. Nem 
voltak előkelőbbek — gazdáik a vend Wittwindisch úr, a rác Jaklics úr és a tót Murgáts 
úr - mint a későbbi hírhedt zsidó Singer Kávéház, az első, zsidó kézen levő pesti 
Kávéház. Ezekről Kiss József ír 1874-ben 1862-re vonatkozó képet a Budapesti 
Rejtelmekben [...] A züllött éjjeli Kávéházak valóságos pesti Aranybányák voltak, 
mert a Szabadságharc és az Elnyomatás keserves tizenhárom éve alatt tönkrement 
Pestre felköltözött 'ci devant' volt birtokos Nemesség itt hágott a nyakára meg-
maradt utolsó Holdjai árának".51 A regényben a Singer Kávéházban öli meg Cserni 
Viktor-gróf Marmarossy Géza a szerencsétlen, vidékről Pestre csábított, majd ott 
utcalánynak bordélyba eladott Csobó Pannát egy mérgezett cigarettával. Az elbe-
szélés szerint a kávéházat utána bezárják.52 Kiss József a szerencsétlen, de a lelkét 
óvó burokkal körülvevő „butasággal", s így a „boldogság felével" megáldott lány 
történetét, a tragikus végkifejlet nélkül, szinte a regény szavaival, szereplőivel, hely-
színeivel a De profimdis I-XI. számú verseiben írja meg. A leányt a kíméletlen nyo-
mor taszítja a perdita sors pályájára, aki ezt - együgyűségéből adódó beletörődé-
sén túl - legalább olyan belső derűvel éli meg, mint párizsi grizette elődei. 

« I. m.VIII . 77. 
5 0 BEVILAQUA-BORSODY B é l a - M A Z S Á R Y Béla: i. m. 143. 
51 I. ш. 180. 
52 Bt7fi VIII. 110. 
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IV 

A kalandos romantikát tárcaregény formájában megjelenítő művek sorába teljes 
egészében beletartozik Rákosi J e n ő d legnagyobb bolond (könyv alakban 1882) cí-
mű műve. Értékelését tekintve szinte a „vonal alatti", kánonba nem tartozó regé-
nyek kivételének lehet tekinteni, mert könyv formában való megjelenése idején 
néhány lap, a nevesebbek is, kritikát közöltek róla; nem sokat ugyan, de még 
mindig többet, mint ami a Budapesti rejtelmek „néma" fogadtatását kísérte. így 
ezekből megismerhető, hogy a kortárs bírálat minek alapján utasította el a re-
gényt. Többnyire szertelen történetvezetését, jellemábrázolásának hiányát, a vé-
letlenek nagy szerepét, romanticizmusát kifogásolták. További fogyatékosságai 
tárcaregény voltából fakadnak. A folytatások izgalmasak és fordulatosak, de esz-
közhasználata miatt a regény cselekménye és a jellemek a megformálatlanság be-
nyomását keltik. Rákosi Jenő előszavában az olvasó elé tárja szándékait: azok a 
nemes elvek, amelyek először a regény megírására késztették, megmaradtak 
ugyan, de jelenlegi elsődleges célja a szórakoztatás, hogy az „újság olvasóinak él-
vezetére egy lehetőleg vonzó és érdekes elbeszélést"53 írjon. Történetének fordu-
latai emlékeztetnek a Sue-nél olvashatókra (Les Mystères de Paris), de sokkal in-
kább rálelhetünk köztük Szentesi (Kiss) regényének motívumaira. Ilyenek a 
végrendelet körüli bonyodalmak, a kalandos menekülések, ilyenek jellegzetes 
nőalakjai, s a külföldről megbízatással érkező, levelet hozó összeesküvő, amelyek 
a Budapesti rejtelmekben már megtalálható, cselekményépítő elemek. 

A legnagyobb bolond csaknem minden kritikusa megemlíti a nemzeti érzület je-
lenlétét a regényben. Bár a magyarosítási mozgalmat pártoló, kiegyezés előtti 
diáktársaság bemutatása a Kávéforrásban csupán a szövevényes cselekmény kere-
téül szolgál, mégis megmenti a regényt a ponyvába sorolástól. Ez a hazafias buz-
galom (amely a kiegyezés előtti életunt főnemes alakjában és sorsában is megje-
lenik, szintén részben Szentesi (Kiss) regényének egyik szereplője nyomán, vagy 
ahhoz hasonlóan) a tárgyaihatóság látóhatárába vonja ugyan a művet, de semmi-
képpen nem tekinthető a nemzeti romantika valamilyen jelentkezésének (akár 
úgy, mint Jókai műveiben, akinek éppen ez az egyik magasba tartó értéke, ami a 
lappangó kánonba húzó sue-i regényfelépítés ellenében hat). Regényének egyné-
mely említője (Bevilaqua-Borsody Béla) éppenséggel Jókai-regényutánzatnak 
tartja művét. 

A legnagyobb bolond az utolsó darabja a Sue-utánzatokkal kezdődő, rendkívül 
népszerű és igen olvasott tárcaregényekből összeálló sornak, amelyről elmondha-
tó, hogy későbbi darabjai a lappangó kánon ponyvaregényeinek sorozatába süly-
lyedve, kikerültek a nemzeti irodalmi kánon látó- és értelmezési köréből. 

5 3 RÁKOSI Jenő : „ A legnagyobb bolond." In Rákosi Jenő müvei. IV [1927.] 2. 
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TERMÉSZETES ÉS/VAGY TERMÉSZETFELETTI 

- Fantasztikum és interpretáció viszonya Maupassant Horla című novellájában -

„ Őrültnek tartanám magam, teljesen őrültnek, ha 
nem volnék annyira tudatos - ha nem ismerném 
tökéletesen az állapotomat - ha nem figyelném 
magam tiszta aggyal. " 

(Az Horla elbeszélője) 

Jelen dolgozat témája egy fantasztikus novella, Guy De Maupassant Horlája. Már 
itt, az első mondat után meg kell állnom, ugyanis az előbbi kijelentésem megkér-
dőjelezhető, főként a novella recepciójának ismeretében, hiszen viszonylag sokan 
vélekedtek úgy, miszerint a mű sokkal inkább a pszichopatológia, mint a fantasz-
tikum területéhez tartozik. Ezt megerősíteni látszott az a közismert tény, hogy az 
elbeszélés szerzője megbomlott tudattal egy elmegyógyintézetben végezte életét, 
s az Horla (valamint Maupassant egyéb, hasonló művei) vizsgálatához ezt az élet-
rajzi adatot a kritika elsőrendű elemzési szempontnak vette, s ezeket a műveket 
mintegy szerzőjük őrületének illusztrációjaként interpretálták. Maga Maupassant 
is, amikor az Horlát egy kiadóhoz elküldte, magánlevelében arról írt, hogy el-
olvastával mindenki őrültnek fogja tartani, pedig a novella a tökéletes tudatosság 
és megszerkesztettség mintapéldája.1 Még ha a recepciótörténetben felmerülő 
minden, a referencialitás és a fikcionalitás szembeállítására épülő apóriát negli-
gálunk is, és egyszerűen elfogadjuk, hogy a történet inkább a fantasztikum mű-
fajához sorolható, mintsem szimplán az őrültség leírását adja, nem árt egy elem-
zési keret kijelölése érdekében előbb definiálni a fantasztikum fogalmát. Az 
alábbiakban a terminus Tzvetan Todorov-i meghatározását veszem alapul, mivel 
véleményem szerint Todorov műve a fantasztikum szakirodalmában olyan - sokat 
kritizált, ámde mégis megkerülhetetlen - alapmű, mely jó kiindulási pontul szol-
gálhat annak vizsgálatához, hogy Maupassant novellája mennyiben tekinthető 
fantasztikusnak (vagyis milyen olvasási stratégiákat mozgósít a fantasztikusként 
aposztrofált interpretáció). Emellett ezen fantasztikum-elméletből kiindulva, és 
működésmódját egy konkrét példán „tesztelve", talán világossá válik, hogy 
Todorov terminusai mennyiben működőképesek, és hasznosíthatóak-e egy álta-
lánosabb irodalom- és olvasáselmélet számára. 

1 V Ö . Tobin SIEBERS: The Romantic Fantastic. Cornell University Press, Ithaca and London, 1 9 8 4 . 1 7 4 . 
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Todorov Introduction à la littérature fantastique című könyvében ahhoz, hogy egy 
művet fantasztikusnak nevezhessünk, három feltételt kapcsolt. Az első szerint a 
szövegben előforduló természetfelettinek tűnő jelenségek magyarázatában az 
olvasó hezitál a reális, természetes, illetve természetfeletti magyarázat-lehetősé-
gek között. A második feltétel, hogy ez a habozás nem csupán az olvasót, hanem 
a mű főszereplőit is jellemzi, a harmadik pedig, hogy a befogadó mind a poéti-
kus, mind pedig az allegorikus olvasat lehetőségét elveti, ugyanis ezek megtör-
nék a fantasztikum lényegét (vagyis a hezitációt). Poétikus olvasaton Todorov 
olyan olvasásmódot ért, ahol a befogadó a mű referenciális funkcióját az értelme-
zés szempontjából nem tekinti releváns feltételnek, a poétikai funkciót pedig ma-
ximálisan elsődlegesnek tartja; az allegorikus pedig szerinte nem a szubjektív, a 
befogadó által belevitt, hanem a műbe a szerző, a kultúra révén kódolt allego-
rizációt jelenti. Todorov szerint e három kritériumból az első és a harmadik elen-
gedhetetlen a fantasztikum létrejöttéhez, míg a második inkább csak gyakori tar-
tozék. A hezitáció során a főhősnek (és az olvasónak) óhatatlanul újból át kell 
gondolnia saját valóság-definícióját.2 így - állítja Todorov - a fantasztikum mint-
egy dialógusba lép a szereplők és az olvasó által elképzelt realitás-fogalommal, 
s ez a dialógus a mű elemi struktúrájának részévé válik. 

A fantasztikum két másik fogalom között, mintegy azok határvonalán jön lét-
re, az egyik a különös, titokzatos (l'étrange), a másik pedig a csodás (mervilleux). 
A terminusok egymáshoz viszonyított helyzete a következőképpen néz ki: 

tisztán titokzatos fantasztikus-titokzatos fantasztikus-csodás tisztán csodás3 

Mint az ábra is mutatja, fantasztikum szó szerint a határvonalon jön létre, és 
két átmeneti műfaj övezi. A fantasztikus-titokzatos esetében a jelenségek termé-
szetes magyarázathoz jutnak, kiderül, hogy ami természetfelettinek látszott, azt 
csalás, hallucináció vagy hasonló események okozták (ilyen például Potocki műve, 
A Saragossa-kézirat). A titokzatosnál inkább az emóciók hasonlóak (főként a féle-
lem), a dolgok megmagyarázhatósága viszonylag nyilvánvaló, a horrorisztikus 
légkör alapja általában az emberi lélek, illetve a bűn, a tabusértés, a határátlépés 
(Todorov főként Poe és Ambrose Bierce novelláit veszi példának). Hasonlóképp, 
a fantasztikus-csodásnál csak a mű végén billen az interpretáció egyértelműen a 
természetfeletti felé, tisztán csodásról pedig akkor beszélhetünk, ha a természet-
feletti a szöveg kezdetétől fogva nyilvánvaló és elfogadott (vagyis csak a mi vilá-

2 Tzvetan T O D O R O V : Introduction à la littérature fantastique. Seuil, Paris, 1970. 37-38. E tanulmány már 
sajtó alatt volt, amikor Todorov könyve magyarul is megjelent, így csak utalni tudok rá: TODOROV: 

Bevezetés a fantasztikus irodalomba. Nagyvilág, Budapest, 2002. 
3 T O D O R O V : i. m. 3. fejezet: „Eétrange et le merveilleux." 46-62. (az ábra a 49. oldalon található) 

A magyar kiadásban a l 'étrange-ot „különös"-nek fordították. Todorov művéhez hasznos kommentá-
rul és kritikául szolgált Christine B R O O K E - R O S E könyve: A Rhetoric of the Unreal. Studies in Narrative and 
Structure, Especially of the Fantastic. Cambridge University Press, Cambridge, 1981. (különösen a har-
madik fejezet: 55-71.) 
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gunkhoz képest természetfeletti, a regény szereplői számára nem az), ilyen pél-
dául A gyűrűk ura vagy a legtöbb science fiction (ahol egyfajta fiktív jövő vagy 
imaginárius világ szabályai érvényesek). Mint látható, a titokzatos és a csodás 
érintkezhet ugyan a fantasztikummal, de a tiszta fantasztikum csak akkor j ön lét-
re, ha mindkettő lehetősége fennáll, ám egyik irányban sem dől el a mű végkifej-
lete. A hezitáció elősegíti, hogy a fantasztikum a lehető legnagyobb mértékben 
integrálja az olvasót a szereplők világába. Ennek a szöveg közlő-aktusa (énoncia-
tion) szempontjából legfőbb narrációs eszköze az egyes szám első személyű elő-
adásmód, mely egyrészt nagymértékben elősegíti a befogadó és a narrátor közös 
helyzetre kerülését, másrészt - s az előbbihez kapcsolódóan - legitimálja az elbe-
szélő által mondottakat.4 Ilyen tisztán fantasztikus mű például szerinte Mérimée 
írása, Az ille-i Vénusz vagy Henry James regénye, A csavar fordul egyet. 

Ha ezt a todorovi definíciót vesszük alapul, első olvasatra is nyilvánvaló, hogy 
az Horlában mennyire erősen jelen van ez a hezitáció. Mind korábban már mon-
dottam, a novella lehetőséget hagy, hogy Horlát, a különös lényt, mely üldözi a fő-
hőst, hogy teste és akarata irányítását átvegye, és végül pusztulását is okozza, tel-
jesen a képzelet - valamint a narrátor elmebetegsége - projekciójának tekintsük 
(ezt a lehetőséget a műben több helyen maga az elbeszélő is számba veszi). De 
ugyanilyen következetesen és logikusan az eseményeket a természetfelettihez is 
kapcsolhatjuk, Horla létét a fiktív térben valósnak tekintve. Ha az előbbit vesszük 
alapul, a novella - legalábbis szerény ismereteim szerint - nagyjából pontos bemu-
tatását nyújtja egy skizofrén kényszerképzeteinek (megdöbbentően hasonlít pél-
dául a Csáth Géza-féle Egy elmebeteg nő naplójában leírt kóresetre). Maupassant egy 
korábbi, 1885-ös novellájában, az Egy őrült levelében - melyet általában az Horla 
első változatának tekintenek - bár nem teljesen egyértelműen, de sokkal nyíltab-
ban történik utalás arra, hogy az elbeszélő által érzékelt különös események a pszi-
chopatologikus látomások körébe utalhatók. 

Maupassant egy 1883-as cikkében a következőket írja a fantasztikumról: 
„...amikor az emberek tétovázás nélkül hisznek, a fantasztikus írókat, döbbenetes meséik ki-
találása során nem kell, hogy az óvatosság vezesse. Am amikor végül az olvasók lelkét el-
önti a kétség, a mesélő művészete már kényesebbé válik. Az író az árnyalatokat keresi, a ter-
mészetfeletti határvonalán kóborol, vigyázva, hogy ne keresztezze azt. Borzongást keltő 
hatását azzal idézi elő, hogy a lehetséges határán lebeg, s az olvasót tétovázásba, zavaro-
dottságba veti."5 Jól látható, hogy maga Maupassant is a tétovázásban, a hezitá-
cióban látja a fantasztikum kulcsát. Ez a hezitáció azonban nagyon szűk teret 
hagy a fantasztikumnak, hiszen ahol az interpretáció az egyik vagy a másik irány-
ba mozdul, már meg is szűnik a műfaj tiszta reprezentánsa lenni. Ezt Todorov egy 
- talán kissé furcsa - analógia bevezetésével erősíti meg. Hogy a titokzatos-fan-
tasztikus-csodás hármast szemléletesen ábrázolja, a terminusokat az idő periódu-
saihoz hasonlítja. A titokzatos szerinte a múltnak feleltethető meg, mivel olyan 

4 V Ö . T O D O R O V : I. m . 8 7 - 9 1 . 
5 Idézi: Deborah A . H A R T E R : Bodies in Pieces. Fantastic Narrative and the Poetic of the Fragment. Stanford 

University Press, Stanford, California, 1996. 5. 
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jelenségeket ábrázol, melyeket már megtapasztaltunk, s világlátásunkba koherens 
módon beillesztettünk. A csodás a jövőhöz kapcsolódik, ugyanis itt olyan ténye-
zők kerülnek bemutatásra, melyek mostani világunkban még nem léteznek, de 
annak elvi lehetősége fennáll, hogy mindezek majd a távoli jövőben esetleg meg-
valósuljanak. A kettő között található a jelen múló határpillanata, azaz a fantasz-
tikus.6 Az analógia már csak azért is különös, mivel a strukturalista Todorov a fan-
tasztikum szinkrón elemzése során (mely szinkrónia miatt - ti. hogy mindenfajta 
történetiséget mellőz a műfaj vizsgálatakor - szinte mindegyik kritikusa erőtelje-
sen támadta) egy diakrón példát hoz (sőt, maga a temporalitás a példa). Másrészt 
a struktúra temporális analogizációjával a fantasztikum pozícióját az állandó ha-
tárhelyzet, az örök eltűnés sorsában jelöli ki. 

Külön megnehezíti dolgunkat, hogy a titokzatos fogalmát Todorov olyan szó-
val, a l'étrange-zsal jelöli, mely a franciában egy freudi német terminus fordítása-
ként is használatos. Az unheimlichről van szó, s bár a szerző leszögezi, hogy ő nem 
abban az értelemben alkalmazza, mint Freud, mégis ugyanazt a szót használja, 
sőt, amikor saját elmélete támogatása érdekében szükségesnek érzi, hivatkozik is 
Freud írásának bizonyos kiragadott részeire. 

Az unheimlichst magyarra a kísérteties szóval fordították le. Nyelvünkben saj-
nos nincs olyan kifejezés, mely vissza tudná adni azt, ami németül és még angolul 
(uncanny) is benne van a fogalomban: az unheimlich alapja ugyanis a heimlich és 
a heimisch, azaz otthonos, ismerős, bizalmas (a francia megfelelő még kevésbé 
szerencsés, mint a magyar, ugyanis a l'étrange jelentése éppen hogy az idegenség-
hez áll legközelebb). Tehát a titokzatos, kísérteties eredete a nyelvben az ott-
honosra, az ismerősre vezethető vissza. Freud a kísérteties pszichológiai vizs-
gálatakor az unheimlich schellingi definíciójából indul ki, mely szerint: kísérteties 
mindaz, ami titok, tehát rejtettnek kellett volna maradnia, és mégis feltárul. 
Hoffmann Homokember című novelláját elemezve Freud nagyjából arra a követ-
keztetésre jut, hogy a kísérteties forrása egy, a lelki élet számára már korábban 
megismert jelenség, amely az elfojtás folyamatában távolodott el, s időnként fel-
törve, a szorongás és a rémület érzését kelti (a Homokember történetében Freud 
szerint ez a főszereplő, Nathaniel kasztrációs komplexusának feleltethető meg).7 

A szó vizsgálatakor Freud rengeteg nyelven át követi a fogalom adott megfelelőit, 
s a némethez visszajutva fontos felfedezést tesz: a heimlich szó számtalan jelentés-
változata közül az egyikben éppen eredeti, hagyományos jelentése ellentétének 
felel meg: vagyis a heimlich önmaga inverzét, az unheimlichst is tartalmazza. A szó 
kettős szemantikáját a későbbiekben Freud, mintegy saját elméletét alátámasztan-
dó, nyelvfejlődési sajátságnak tekinti, melynek során a nyelvhasználat az ismerőst 
titokzatosra, kísértetiesre változtatta. A titokzatos tehát megmagyarázható, saját 
pszichénken, s múltunkon belülre rendelhető (ámbátor a magyarázat nem feltét-
lenül oltja ki a kísérteties érzését). Freud szövegének posztstrukturalista értelme-

6 T O D O R O V : I. M . 4 7 . 
7 S igmund FREUD: „A kísérteties." (Ford. BÓKAY Antal-ERÓs Ferenc.) In BÓKAY Antal-ERŐs Ferenc 

(szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Szöveggyűjtemény. Filum Kiadó, Budapest , 1998. 65-82 . 
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zői (elsősorban Heléne Cixous és Neil Hertz) határozottan rámutattak, hogy a 
Hoffmann-elemzés során Freud saját, a komplexusra építő olvasatát érvényesí-
tendő, a novella számos (narrációs, tematikus) tényezőjét figyelmen kívül hagyta, 
melyek ha nem negligálnák is interpretációját, mindenesetre megkérdőjeleznék 
annak egyértelműségét.8 Emellett - éppen e szelektív és célirányos olvasat ré-
vén - Freud szinte azonnal ignorálja az unheimlich korábbi pszichológus-teoreti-
kusának, Jentschnek az elméletét. Jentsch a Hoffmann-novella kapcsán így ösz-
szegzi teóriája lényegét: „Az elbeszélés által keltett kísérteties hatás egyik 
legbiztosabb művészi eszköze azon alapul, hogy az olvasót bizonytalanságban 
hagyjuk: vajon egy figurában személyt vagy automatát tudhat-e maga előtt, rá-
adásul tesszük ezt úgy, hogy a bizonytalanság nem kerül figyelmének gyújtópont-
jába, mely által nem lesz kénytelen a tényt azon nyomban vizsgálni és tisztázni 
(egy ilyen vizsgálat esetén a különös hatás ugyanis megszűnik)."9 Ez az intellek-
tuális bizonytalanság, melyet Jentsch a történet Olimpia-epizódjához kapcsol, 
párhuzamba állítható a todorovi fantasztikum-fogalommal. Sőt, mint Cixous 
hangsúlyozza, azzal, hogy Freud Jentsch elméletét nem tekinti járható útnak, a 
novella fontos részét képező Olimpia-epizódot egyáltalán nem veszi figyelembe, 
s mintegy elfojtja a jentschi olvasat lehetőségét.10 

A bizonytalanság, a szöveget kísérő hezitáció tehát kapcsolatot teremt a 
jentschi unheimlich és a todorovi fantasztikum között. Freud unheimlichje és a 
l'étrange a magyarázhatóság lehetősége mentén kerül egymással kapcsolatba.11 

Amennyiben az unheimlich-terminusára épülő téziseket nem valamiféle befoga-
dás-pszichológiának és esztétikának tekintjük, mint ahogy Freud teszi, hanem in-
kább - némiképp Todorov nyomán - a regényuniverzumon belüli, a szereplőket 
érintő sajátságnak, akkor a titokzatos saját énen belülre rendelése megfeleltethe-
tő az irodalomtörténetben a gótikus regénnyel kialakult hagyománynak. A góti-
kus rémtörténetek egy jelentős vonulatában a horrorisztikus érzést nem valami-
féle külső esemény, hanem a szereplők lelkében lejátszódott folyamatok okozzák 
(legjobb példája talán Ann Radcliffe Mysteries of Udolpho című regénye, a gótikus 
rémregény egyik légnagyobb klasszikusa, melyben az elbeszélő következetesen 

8 Vő. Heléne Cixous: Fiction and Its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The 
„uncanny"). (Ford. Robert DENNOMK.) New Literary History 7 Spring, 1 9 7 6 . 5 2 5 - 5 4 8 . ; Neil H E R T Z : 

„Freud Flomokembere." (Ford. CSABAI Márton.) In BÓKAY-ERÓS: i. m. 3 6 7 - 3 8 3 . Cixous egy helyütt azt 
is megjegyzi, hogy a Homokember „lábjegyzet-elemzésében" (ahol Freud a szöveg pszichoanalitikus 
mélystruktúráját bontja ki) kifejtett történet-, illetve kórkép felfogható a Farkasember-esetanalízis újra-
olvasásának is. Vö. Cixous: i. m. 537. 

9 Idézi: FREUD: i. m. 67-68. 
10 Cixous: i. m. 534. 
11 Sőt, tanulmánya vége felé Freud arról értekezve, hogy a fikció szerzőjének milyen módszerei van-
nak a kísérteties érzésének felkeltésére, egy olyan tikcionális világ létrehozásában látja a legfőbb ha-
táskeltő eszközt, mely a befogadót reális környezetére emlékezteti, s így ami a valóságban kísérteties 
hatást idéz elő, az a szövegben is azzá válik. Ám végül - állítja Freud - a szerző kénytelen leleplezni 
magát, kiderül a szöveg fikcionalitása. Ez az olvasóban csalódást kelt, s hogy e csalódást késleltesse, a 
költő „hosszú időn keresztül nem engedi, hogy az általa feltételezett világ jellegére következtessünk, vagy egészen 
a befejezés pillanatáig művészi módon és fondorlatosan kitér az elől, hogy számunkra ilyen döntő felvilágosítás-
sal szolgáljon" - vagyis amíg lehet, a befogadót bizonytalanságban hagyja. (FREUD: i. m. 80.) 
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megmagyarázza a rémítő epizódokat, bebizonyítja, hogy tulajdonképpen teljesen 
természetes események voltak, s hatásuk csupán a főhősnő érzékenységének tu-
lajdonítható). Rosemary Jackson: Fantasy. The Literature of Subversion című köny-
vében a 18. századtól kezdődő és a 19. században tetőző modern fantasztikum-
hoz két fő történetsémát kapcsolt. Az egyikben valami az énen belüli, az én 
számára idegen, titokzatos elem projektál, kívülre kerül, s létével az én számára 
fenyegetővé válik. Tipikusan ilyen művek például Stevensontól a Dr. Jekyll és Mr. 
Hyde vagy H. G. Wells regénye, a Dr. Moreau szigete. A másik történetváz lényege, 
hogy az idegenség és a horror forrása a személyiségen kívülről jön, de ennek a 
kívülről jöt t erőnek a célja az emberi lélek bekebelezése, önmaga részévé tétele. 
Ilyen például Bram Stoker Drakulája vagy H. E Lovecraft sok története.12 Jackson 
a fantasztikum fogalmát sokkal tágabban értelmezi, mint Todorov. Könyvének 
alapfeltevése szerint a fantázia (fantasy) úgy fogható fel, mint egyfajta langue, 
melynek az olyan fogalmak, mint a fantasztikus, a csodás (illetve ezek határesetei 
és egyéb fajtái) a parole fait képezik.13 Némi leegyszerűsítéssel a két jacksoni tör-
ténetsémát megfeleltethetjük Todorov fogalmainak (mármint a titokzatosnak és 
a csodásnak). Természetesen tisztában vagyok vele, hogy párosításom meglehe-
tősen nagyvonalú, mivel egyrészt (a fantasztikumon belül) Todorov is elkülönít 
két témacsoportot: az „én" és a „te" történeteit, másrészt a todorovi kategóriák 
alapján Stevenson és Wells regényei is inkább a csodás körébe sorolhatók; én 
azonban itt, korábbi fejtegetéseimből adódóan a titokzatoson egy Todorovénál 
képlékenyebb, a freudi unheimlichet is magába foglaló kategóriát értek. 

Az Horlát vizsgálva tulajdonképpen mindkét említett történetsémát legitim 
módon felfedezhetjük a műben, még akkor is, ha ezzel két teljesen különböző, 
sőt egymásnak sok szempontból ellentmondó olvasat keletkezik. Tekinthetjük 
Horlát valami a személyiségen kívüli, természetfeletti erőnek, mely uralomra tör 
az elbeszélő fölött - s mint később látni fogjuk az elbeszélés fölött is. A novellát 
állandó töprengés kíséri végig az emberi percepció korlátozottságáról és annak 
lehetőségéről, hogy körülvesznek bennünket olyan élőlények, melyeket szegé-
nyes és tompa érzékelésünk nem vehet észre, azaz az általunk reálisnak tekintett 
világ folytonosan megkérdőjeleződik. Az alig húszoldalas elbeszélésben ötször ta-
lálunk hosszabb-rövidebb filozófiai reflexiókat, melyek a történetet megszakítva 
megpróbálják a jelenségeket megmagyarázni. Az első ilyen mindjárt a második 
naplóbejegyzésnél olvasható (akkor, amikor még lényegében semmi különös ese-
mény nem történt), s tartalmában meglehetősen hasonlít Pascal híres, Az ember 
aránytalansága címet viselő 72. töredékéhez.14 De a legfontosabb ilyen talán egy 
Parent doktor nevű szereplő előadása a természetfeletti hiedelmek és az emberi 

12 Vö. Rosemary JACKSON: Fantasy. The Literature of Subversion. Methuen, London and New York, 1981. 
58-60. 
13 I. m. 7. 
14 Guy De MAUPASSANT: „Horla." (Ford. ILLÉS Endre.) In MAUPASSANT: AZ ismeretlen asszony. Válogatott el-
beszélések. Európa Kiadó, Budapest, 1967. 450-474. (a hivatkozott rész a 451. oldalon található) 
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érzékelésmód kapcsolatáról, és az ezt követő hipnotikus kísérlete, ahol tulajdon-
képpen ugyanazt az akaratátvitelt hajtja végre az egyik szereplőn, amit Horla 
a főhősön.15 Ezzel a szerző a jelenségeketTüdományosan megmagyarázhatóvá 
próbálja tenni, ám ez már egy olyan fiktív univerzum megkonstruálása alá ren-
delt magyarázat, mely gyökeresen különbözik az olvasó által reálisnak tekintett 
világtól. Todorov a csodás műfajának elemzése során a természetfeletti jelensé-
gek fiktív téren belüli legitimálására négy narratív lehetőséget vél felfedezni, me-
lyeket a hiperbolikus, egzotikus, instrumentális és tudományos elnevezésekkel 
illet. A negyedik, a „tudományos" lényegét abban látja, hogy a természetfeletti je-
lenségek tudományos magyarázatot kapnak, ám ezek a kor természettudományát 
meghaladó vagy annak ellentmondó tézisek. Ilyen a 20. századi sci-fik nagy ré-
sze, s ilyenek voltak a 19. században divatos, magnetizmust bemutató művek 
Hoffmanntól Poe-n át Maupassant-ig.16 

A novellában megemlített tény, miszerint Horla Brazíliából jött, ismét csak azt 
bizonyítja, hogy a lény valami külső, idegen, természetfeletti erő (itt a todorovi 
egzotikus-csodáshoz is kapcsolhatjuk, mely a természetfeletti jelenségeket a tör-
ténet implicit olvasói számára idegen, egzotikus helyszínekhez kapcsolja). Neve 
azonban valószínűleg az Hors-lá szóösszetételből származik, melynek jelentése: 
nem evilági, világon túli. A narrátor az egyik töprengésében azt a lehetőséget is 
számba veszi, hogy az őt kínzó lény talán valamilyen földön kívüli, idegen égitest-
ről jött át, hogy hódítóként leigázza világunk lakóit. Horla tevékenységeit figyel-
ve azt látjuk, hogy a történet első felében inkább valamiféle vámpírra emlékez-
tet, a főhős (és annak vidékre utazásakor kocsisa) életerejét szívja. Később már 
nem a testét rombolja, hanem akaratát, gondolatai irányítását veszi át. A főhős 
töprengéseiben végül is a korabeli evolúcióelméletet is felhasználva arra jut , hogy 
Horla az emberiség új ura, akit az ősi babonák és vallások mindig is vártak, s aki-
nek léte megbontja az embernek a létezés láncában elfoglalt előkelő helyzetét, 
immár állati sorba vetve azt. Az ember világban elfoglalt pozíciója (mely, mint 
A. O. Lovejoy híres könyvében kimutatta, lényegében Platón és Arisztotelész filo-
zófiájából eredeztethető, a középkori keresztény gondolkodáson végigvonul, s 
bár már a 16-17. században pozíciói megrendülnek, mégis egészen a 19. száza-
dig nagyban meghatározta az ember antropológiai önképét17), csakúgy mint az 
általa érzékelt, reálisnak tételezett világ tehát kétségessé válik, utat nyitva egy 
olyan univerzum és emberkép felé, melyben fajunknak az eddigieknél sokkal ki-
sebb és alsóbbrendű szerep jut . 

Ha Horla és az elbeszélő kapcsolatát vizsgáljuk, a történet sokkal inkább egy 
olyan olvasatot enged érvényesülni, mely Horlát az énből eredezteti, s létét a fő-

1 5 MAUPASSANT: i. m. 459-463. 
1 6 T O D O R O V : i. m. 6 1 - 6 2 . Parent doktor bemutatójában az az epizód, amikor A kísérleti alanynak, az 
elbeszélő unokanővérének egy névjegykártyát ad, azzal az instrukcióval, hogy ez egy tükör, s a hölgy 
tényleg látja, mi van a „tükörben", természetesen tisztán fikció. 
17 Vö. Arthur О. LOVEJOY: The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. Harvard University 
Press, Cambridge/Massachusetts, 1966. 
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hős őrültségének kivetüléseként interpretálhatjuk. Ez annál is létjogosultabb ér-
telmezés lehet, mivel Maupassant egy másik novellájában, melynek címe Örült?, 
a főszereplő (aki, mint a novella elején megtudjuk, elmegyógyintézetben végezte 
életét) szájába Maupassant az Horla szövegében előfordulókhoz nagyon hasonló 
szavakat ad: „Némely embereknek, némely élőlényeknek hatalma van hozzá, rémítő és ért-
hetetlen hatalma, hogy akarata erejével egy másik élőlényt elaltasson, és míg alszik, ellop-
ja gondolatait, akár egy pénztárcát. Ellopja a gondolatait, vagyis a lelkét, a lelket, lényünk 
titkát és szentélyét, az ember végső lényegét, melyről azt hittük, oda nem lehet behatolni, a 
lelket, rejtekét be nem vallható gondolatainknak, mindannak, amit leplezünk, szeretünk, el 
akarunk vonni az emberek szeme elől; ő ezt fölnyitja, kitárja, meggyalázza, a nyilvánosság 
elé dobja! [...] borzalmas képesség lakik bennem. Mintha egy másik lényt zártak volna be-
lém, ami folytonosan meg akar szökni belőlem, akaratom ellenére is cselekedni kíván, nyug-
talankodik, pusztít, kimerít."18 Ha Horlát a személyiség belső hatalmának tekintjük, 
a novellát a korban oly népszerű Doppelgänger-témához is sorolhatjuk. Freud az 
f/n/icm/ic/t-tanulmányban Otto Rank nyomán a hasonmást egy korai nárcisztikus 
életperiódus képződményének tekinti, mely a későbbi énfejlődés során mintegy 
túlhaladottá válik, s a tudatalattiba temetkezve kísértő erővé, rémképpé alakul 
át.19 A 19. századi fantasztikus irodalmat áttekintve a hasonmásokat általában az 
jellemzi, hogy az én egy elfojtott (vagy elfojtani próbált) tulajdonságát megteste-
sítve, mintegy lehasadnak a személyiségről, s önálló életet kezdenek élni. Itt alap-
vetően két típus van, az egyik, amikor a személy megkettőződik, s két testben él 
tovább (ilyen például Hoffmann Az ördög bájitala vagy Dosztojevszkij A hasonmás 
című regénye). A másik gyakori variációban egy személy él kettős életet (legszem-
léletesebb példája a Dr. Jekyll és Mr. Hyde). Ez utóbbi mű különösen érdekes, hi-
szen már a címében - illetve a főszereplő(k) nevében - hordozza a hasonmások 
fő tulajdonságát: Dr. Jekyll, a jó oldal nevében benne van Hyde egyik legfőbb att-
ribútuma: a gyilkolás (,,kill"-szó), Hyde pedig nevében hordja az elrejtettséget 
(„hide") - Schellinggel (és Freuddal) szólva mondhatnánk: Hyde a titok, melynek 
rejtve kellett volna lennie, ám mégis felszínre került. 

A hasonmás megjelenése - mint egyes teoretikusok állítják - a kartéziánus, to-
tális egységként felfogott személyiség-koncepciót kérdőjelezi meg, s helyébe egy 
decentrált szubjektumfelfogást helyez. Rosemary Jackson szerint a hasonmások, 
a megsokszorozódás motívuma a fantasztikus irodalomban az adott kulturális 
rend szintaxisát rombolja, azét a rendét, melynek alapfeltevése az emberi karak-
ter mindenekfelett álló egységes volta. Mindezzel a hasonmások és a fragmentált 
test tematikus megjelenése a fantasztikum irodalmában arra világít rá, hogy ma-
ga a személyiség is csupán ideologikusan létrehozott teremtmény. Jackson a ha-
sonmás-motívumot a lacani tükör-stádiummal hozza kapcsolatba. A megkettőző-
dés a fantasztikus irodalomban a személyiséget mintegy a tükör-stádium előtti 

1 8 MAUPASSAN T: „Őrült?" (Ford. RÓNAY György.) In Az ismeretlen asszony. 2 9 5 - 3 0 1 . (az idézet a 2 9 7 - 2 9 8 . 
oldalon található) 
IS F R E U D : I. m . 7 1 - 7 2 . 
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valóságához téríti vissza. Ez a visszatérés azonban csupán elvi maradhat, valójá-
ban nem lehetséges, mivel egy nyelv előtti, illetve nyelven túli diskurzus szüksé-
geltetik hozzá (ezt Jackson Iréné Bessiére-rtek és Sartre-nak a fantasztikus iroda-
lomról szóló írásai nyomán non-thetikus, azaz téziseken, adekvát nyelvi 
formákon túli beszédmódnak nevezi). Ilyen meg nem valósuló beszédmód-lehe-
tőségek, kezdemények az őrület és a halál diskurzusai, melyek ezekben a történe-
tekben gyakorta tematizálódnak.20 

Az Örült? és az Horla között az a legfőbb különbség, hogy míg az Örült? főhő-
se hatalmát mások befolyásolására és uralására használja, addig Horla csak a nar-
rátort veszélyezteti, tehát azt a személyt, aki - ha a novellát hasonmás-történet-
nek tekintjük - életet adott neki. Azonban egyáltalán nem olyan egyértelmű, 
hogy Horla negatív, pusztító erő. Ha a novella narrációját vizsgáljuk, furcsa el-
lentmondásokat fedezhetünk fel a mű felépítése és tartalma között. Az elbeszélés 
napló formában íródott. Mint Dorrit Cohn megjegyzi, a fiktív naplót az jellemzi, 
hogy a belső monológhoz áll a legközelebb, amennyiben a magánélet fikciója, 
előadásmódjában pedig az emlékezetszerű szaggatottság benyomását kelti. Am a 
naplóíró mindig későbbről reflektál, már megtörtént eseményekről némi távol-
sággal beszél, ezért a mimetikus normák megsértése nélkül nem beszélhet az írás 
pillanatában történő cselekvéseiről.21 Az Horlában a napló felszíni burka alatt a 
megkonstruáltság érezhető. A narrátor rengeteg alkalommal megsérti a napló 
konvencióit, gyakran próbálja meggyőzni olvasóit arról, hogy a leírt események 
a lejegyzés közvetlen pillanatában történnek, egy helyen pedig kifejezetten kiszól 
a naplóból, egy elképzelt mintaolvasót megszólítva (a július 5-i bejegyzés, negye-
dik bekezdés eleje így hangzik: „Képzeljenek el valakit..."22). Mintha valamilyen 
belső erő folytonosan megtörné a napló formális koherenciáját. Sokáig úgy tűnik, 
hogy az írás, a napló az egyetlen olyan szféra az elbeszélő számára, ahova Horla 
keze nem ér el, s a személyiség autonóm módon cselekedhet. Ám egy ponton ez 
is megbomlik, a narrátor monológja szinte észrevétlenül csúszik át Horla szavai-
ba. Ez akkor történik, amikor Horla megsúgja neki a nevét, s ezután valamiféle 
bibliai sirám modalitását veszi fel az elbeszélő: „Jaj! A keselyű megette a galambot, a 
farkas megette a bárányt; az oroszlán felfalta a hegyesszarvú bivalyt; az ember pedig nyíl-
lal, karddal, puskával megölte az oroszlánt; de Horla oda alacsonyítja az embert, ahová 
mi a lovat, meg az ökröt: a tulajdona leszünk, a szolgája és a tápláléka, mert az ő akara-
ta ilyen hatalmas. Jaj nekünk!"2* - ezután a teremtésről, s az ember kicsinységéről 
ír, mely Horla megnyilatkoztatásába megy át: „Ma négy elemet ismerünk, mindössze 
négy táplálja az élőlényt. Szánalmas! Miért nem negyven, négyszáz, négyezer? Milyen 
szegényes, szűkölködő, nyomorúságos minden! Fösvény adagolás, ötlettelen elgondolás, 

20 Vö . R. JACKSON: i. m . 8 2 - 9 1 . 
21 Vö. Dorrit C O H N : „Áttetsző tudatok." (Ford. CSERESNYÉS Dóra-GÁcs Anna-GocsÁL Ákos.) In T H O M K A 

Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei II. Jelenkor-JPTE, Pécs, 1996. 81-193. (különösen: 184-193.) 
2 2 MAUPASSANT: „Horla." 456. 
2 8 MAUPASSANT: i . m . 4 7 0 . 
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nehézkes megvalósítás! Mennyi kellem van az elefántban, a vízilóban! Milyen előkelő a 
teve! És a pillangóra hivatkoznék valaki? Repülő virág - mondhatná róla. De én olyan-
ról álmodom, mely száz világnál is nagyobb, szavakkal érzékeltetni sem tudom szárnyának 
alakját, szépségét, színét, mozgását. De látom... csillagról csillagra lebben, és szárnyának 
harmonikus könnyed suhanása felüdíti, illattal árasztja el a csillagokat... És azok, akik 
odafent élnek, ujjongva, elbűvölten néznek utána!... Mi történt velem? О az, ő, Horla, aki 
ilyen őrült gondolatokat sugall nekem ? Itt van, bennem, ismét megszállta a lelkemet: meg-
ölöm!'"*4 

Horla megszólalásával a monologikus naplóba egy eltérő hang került, dialogi-
kussá, de legalábbis többszólamúvá téve azt. Szavai kísértetiesen hasonlítanak a 
romantikus művészet-koncepcióra, illetve a romantikus művésznek a teremtő 
képzelet által önmagát prófétai pozícióba helyező mentalitására. Horla megjele-
nése, így mint egy felső rendezőelv átírja, mondhatni átromantizálja a naplót, s 
lehetővé teszi, hogy a naplóból műalkotás legyen. Ha Horla hasonmás figuráját 
az elbeszélő őrültségével magyarázzuk, kínálkozik a párhuzam az őrület és az iro-
dalmiság Michel Foucault által megállapított szoros kapcsolatával. Foucault sze-
rint az őrültség a társadalom kontextusában olyan marginális beszédmód, mely 
kívül áll az uralkodó társadalmi diskurzuson. Mondandóját meghallgathatják 
ugyan, ám a befogadói közösség máshogy viszonyul hozzá, mint a hétköznapi, 
„normális" beszédhez: szavainak igazságértéke nem legitim kérdés. A 19. század-
tól - állítja Foucault - egy másik ilyen peremdiskurzus kialakulása figyelhető meg, 
mely átmetszi és roncsolja a többi bevett diskurzusrendszert: ez az irodalom. Az 
irodalom a 19. századra megszabadult az intézményes rendszerek befolyásától, 
mint határdiskurzus újra és újra megmártózott az őrület beszédében, hogy időről 
időre maga is irodalmilag, szó szerint őrületté váljon (Foucault költők, írók egész 
sorát hozza fel példának, akiknél az őrület valóságosan vagy mimetikusan meg-
jelent, Hölderlintől Nietzschén át Artaud-ig).25 

Az őrület több szinten is kapcsolható az irodalomhoz. Mint korábban utaltam 
rá, az őrület nyelve közelít afelé a nyelven túliság felé, mely utat nyit egy való-
di - a nyelv és a megismerés buktatóit, csalásait kikerülő - realitás- és szubjek-
tumkép irányába. Ez a nyelven túli nyelv felé irányuló törekvés és szoros össze-
függése az őrülettel talán a romantika idején a legjellemzőbb. Tobin Siebers a 
romantika géniusz-fogalmát, a korszakra jellemző diabolizmust és a romantikus 
én-felfogást tárgyalva, az őrület, a zseni, a fantasztikus és a démoni közös voná-
sát az idegenségben, a különbözőségben látja, mely szerinte a romantikus önkép 
egyik legfőbb jellegzetessége. „A romantika őrület-, zseni- és fantasztikum-fogal-
mai az áldozat eszméjének mindegyikükre jellemző fonalára fűzhetők fel" - írja 
Siebers. - „Egyedül az őrült, a romantikus géniusz, a fantasztikum képviselője 
áll a tömegen kívül. Különbségük a 'sok közül az egyetlen' jelét nyomja rájuk, 
ám sajnos az esetek többségében ez az egyetlen a kitaszított, a marginális, az 

2* I. m. 471. 
25 Michel FOUCAULT: „Őrület és társadalom." (Ford. SUTYÁK Tibor.) In FOUCAULT: Nyelv a végtelenhez. 
Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Latin Betűk, Debrecen, 1999. 251-269. 
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áldozat pozíciójába kerül."26 A kitaszítottság mint önértelmezési álláspont a mű-
vész-őrült párosítást szorosan összekapcsolja a foucault-i marginális perem-
diskurzussal. Tehát ha az őrület és az irodalom viszonyát szubjektumképző stra-
tégiaként (mint Jackson), az uralkodó társadalmi diskurzusrendszeren kívüli 
jelenségként (mint Foucault) vagy a művészeti korszakra jellemzőként (mint 
Siebers) fogjuk is fel, a szálak szorosan összetartanak, s lehetővé teszik, hogy 
Horla közvetlen megszólalását az őrület és a (művön belüli) irodalmi beszédmód 
első megnyilatkozásaként értelmezzük. 

A főhős őrületének hatására tehát saját énjén kívülre kerül az az erő, mely szö-
vegébe visszasugározva átveszi felette az uralmat, megnyitva az utat az irodalmi-
ság felé. A következő naplóbejegyzés (melyet ugyanarra a napra, augusztus 19-re 
keltezett az író, mint Horla közvetlen megszólalását)27 már Horla tükörbeli lát-
ványáról tanúskodik. Ez a látvány - vagy inkább látványhiány - eltakarja a tükör-
beli alteregót, a narrátor objektivált imágóját, de nem mutat helyette semmi 
mást. Horla az elbeszélőt (vagy legalábbis annak külső képét) elnyelő totális üres-
ségként mutatkozik meg. Ez a félelmetes űr azonban ellentmondásos: egyszerre 
rettenetes és vonzó. A narrátor saját képére az „üres", majd a „ködös" szavakat és 
a napfogyatkozás-hasonlatot alkalmazza. Amikor nem önmaga kép-telenségét, 
hanem a tükörben látott láthatatlanságot írja le, a „tiszta", „feneketlen", „fénnyel 
tele" szavak kerülnek elő. Ismét (sokkal rejtettebben) Horla szólalt meg, nem csu-
pán a tükörbeli képet, hanem a naplóból tükröződő én-képet is eltakarva. A mű 
végén, amikor a főszereplő rájön, hogy Horlát csak saját öngyilkosságával tudja 
megsemmisíteni, az utolsó néhány sorban mintha maga a nyelv bomlana meg, 
egy fragmentált előadásmódnak, a totális őrület vagy a halál nyelvének adva át a 
helyet. Szaggatott félmondatok, ismétlések váltják egymást, egészen szétfeszítve 
a napló kereteit, hogy a narrátor önmaga testi és nyelvi elpusztításával pusztítsa 
el Horlát, és fejezze be mindkettejük történetét. 

Mint látható, két nagyjából egyformán legitim, s a másikat kölcsönösen kizá-
ró olvasat keletkezett, melyek még Horla megítélésében is különböznek. Termé-
szetesen nem állítom, hogy egyéb értelmezés nem lehetséges, itt inkább csak azt 
a két fő irányvonalat kívántam felvázolni, melyek mentén természetesen még 
mélyebb elemzések válnak lehetővé. Elemzésében Terry Heller az Horlát nagy-
jából hasonló nyomvonalon, a kettős interpretáció lehetősége mentén haladva, 
a todorovi tiszta fantasztikum egyik megnyilvánulásának tartja. Heller könyvé-
ben megpróbálja a todorovi fogalmakat egy másik, a fantasztikummal határos 
műfajra, a horrorra alkalmazni. Szerinte a horror hatásának lényege, hogy egy-
részt olyan implicit olvasópozíciót generál, melyre a todorovi hezitáció jellemző 

26 T SIEBERS: i. m. 182-183. Siebers amellett, hogy a romantikára inkább társadalmi és eszmei, mint 
retorikai, poétikai szemszögből tekint, véleményem szerint a korszakot és művészeit túlságosan ho-
mogénnek fogja fel. Emellett Horla-olvasatát (174-176. - itt Horlát a romantika diabolikus géniusz-
fogalmának megtestesítőjeként értelmezi) teljesen meghatározza saját romantika-koncepciója, így 
nem veszi figyelembe a novella más, általa nem vizsgált rétegeiben felkínálkozó eltérő interpretációs 
lehetőségeket. 
2 7 MAUPASSANT: i. m. 471-472. 
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(azzal a további megkötéssel, hogy a természetfeletti szféra a horror esetében 
egyértelműbben a gonoszhoz és az általa való fenyegetettséghez kapcsolódik). 
Másrészt az általa valódi olvasónak nevezett pozíciónak (mely szerinte egy, az iro-
dalmi hagyományt, konvenciókat figyelembe vevő, a műhöz „esztétikai távolság-
tartással" viszonyuló befogadói magatartást jelöl) az implicit olvasóhoz viszonyí-
tott távolsága a lehető legkisebb mértékűre csökken. Vagyis a j ó rémtörténet (s 
Heller szerint az Horla ilyen) olvasójára emocionálisan hat, a kritikai distanciát 
háttérbe szorítja (esetleg eltünteti), s a befogadót bizonytalanságba veti.28 

Todorov szerint, mint láttuk, a fantasztikum lényegét részint realitásfogalom-
átstruktúráló szerepe, részint pedig a többértelműség nyílt igénye adja, s a fantasz-
tikum felfogható úgy, mint az irodalom kvintesszenciája, mivel nyíltan megmutat-
ja a minden irodalmi műben egyébként is benne levő ambiguitást. A fantasztikum 
(bár egy konkrét, tematikus aspektusból) szemmel láthatóan mutat rá az irodalmi 
alkotások poliszémiájára. Nevezhetjük Todorov nyomán a fantasztikumot jelentés-
szóró alaptulajdonsága miatt az irodalmiság trópusának is. Am alig hiszem, hogy 
a todorovi örökös hezitáció, állandó többértelműség több lenne, mint egy ideális 
állapot modellje. A hezitáció bizonytalansága, a jentschi unheimlich szorongást 
kelt, ettől az olvasó óhatatlanul is menekülni próbál, bizonyos olvasatokat a lehe-
tő legnagyobb mértékben elfojtani, interpretációját valamelyik irányba átlendíte-
ni. Saját //or/a-olvasataimat is, úgy érzem, némi eltolódottság jellemzi, hogy, hogy 
nem a titokzatos, a hasonmás-verzió mintha közelebb állna hozzám, mint az elő-
ző. Még azt sem merném teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a két értelmezé-
sem radikálisan különbözik egymástól. Csábító lehetőség lenne egy Todorov-kije-
lentésnek a novellára vonatkoztatása alapján Horlát mint természetfeletti lényt a 
figuralitás, s mint ilyent ismét csak az irodalom megtestesítőjeként értelmezni. 
Todorov szerint ugyanis: „A természetfölötti a nyelvből születik, egyszerre követ-
kezményképpen és bizonyságul. Nem csupán azért, mert ördögök és vámpírok 
csak a szavakban léteznek, hanem azért is, mert egyedül a nyelv tesz képessé ar-
ra, hogy elgondolhassuk a soha-jelen-nem-lévőt: a természetfölöttit. Ez tehát a 
nyelv szimbólumává válik, ugyanazon a címen, mint a retorikai figurák; és a figu-
ra [...] az irodalmiság legtisztább formája."29 

A hezitáció tehát mindig csak pillanatnyi, aztán a befogadó valamelyik olvasa-
tot előnyben részesíti - mondjuk így: allegorizál - , önmaga számára kizárólagos-
sá teszi, bár tud más lehetőségről is, mégis dönt, beleveti magát a titokzatosba 
vagy a csodásba, ezzel mintegy megsemmisítve a fantasztikumot. Todorov idő-
analógiája bizonyos szempontból jól mutatja a fantasztikum örökös határhelyze-
tét, állandó eltűnését (persze más kérdés, hogy az idő csak egy irányba mozog, 
vagyis ha a todorovi analógiát szó szerint vesszük, minden olvasatnak a titokza-
tosban kellene végződnie). 

28 Terry H E L L E R : The Delights of Terror. An Aesthetics of the Terror. University of Illinois Press, Urbana, 
1987. Maupassant novellájának elemzését lásd: 95—100. 
29 Idézi: ANGYALOSI Gergely: „ A próza poétikája." In ANGYALOSI: A költő hét bordája. Latin Betűk, Deb-
recen, 1996. 106-152. (az idézet a 133. oldalon található) 
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Amennyiben a befogadó szempontjából vizsgájuk a fantasztikus szövegek olva-
sási folyamatát, az interpretációt meghatározó legfőbb tényező a szövegbe kódolt 
elvárásoktól, értelmezési irányoktól óhatatlanul az olvasóra, s az olvasási folya-
mattal életbe lépő értelmezési stratégiák működtetésére helyeződik át. Elvileg 
Todorov is elismeri, hogy az olvasási folyamat befejeztére legtöbb esetben csak az 
egyik lehetőség marad meg. Szerinte ugyanis a történet végére az olvasó dön-
tésre kényszerül (még akkor is, ha a szereplő nem), az egyik vagy a másik megol-
dást választja, s ezzel mintegy kilép a fantasztikumból".30 Azonban úgy tűnik, 
hogy ez csupán a naiv (vagy előszöri) olvasat esetében lehetséges, s szerinte ak-
kor sem mindig (az említett Mérimée- és James-műveknél például nem). A fen-
tebb röviden bemutatott helleri elmélettel, véleményem szerint, hasonló a prob-
léma: szélsőségesen előtérbe helyezi az előszöri, naiv olvasatot, s az interpretáció 
folyamatát már nem vizsgálja. Am az értelmezés során óhatatlanul a mű objekti-
vitásáról a befogadó szubjektivitása felé irányuló folyamat mutatkozik meg, mely 
a todorovi fantasztikum létét csak mint a szöveg ideális fenomenalitásában ben-
ne-létet teszi lehetővé, amint az olvasóval kapcsolatba kerül, ez a fenomenalitás 
átadja a helyét egy, a mű és a befogadó között kialakuló dialogicitásnak, mely 
mint sajátos, önmagával a szövegen keresztül folytatott dialógus hajlamos, hogy 
végül egyetlen, némiképp kizárólagosító olvasatot eredményezzen. így valójában 
a fantasztikum nyelve önmagát, lényegét folytonosan kioltó nyelv, ahogy az iro-
dalom nyelve is állandóan elpusztítja önnön tiszta létmódját, s ahogy végül Horla 
is, nem sokkal első igazi megnyilatkozása után megsemmisül, megsemmisítve ez-
zel hordozóját, befejezve s egyszersmind létrehozva a szöveget. 

3 0 TODOROV: i . m . 4 6 . 
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(NEMZETI) KÁNON ÉS (NEMZETI) SZÍNHÁZ 

- V i t a a Bánk bán 1930-as centenáriumi mise en scéne-jéről1 -

„Nem tételezem föl a magyar Nemzeti Színháznak, a magyar színművészeti iro-
dalom és közszellem klasszikus letéteményesének és hajlékának jelenlegi kiváló, 
jeles, tudós igazgatójáról, hogy Katona József remekéhez avatatlan kézzel hozzá-
nyúljon. [Úgy van! Úgy van!] Egy betűt ahhoz hozzátenni, egy szót abból elven-
ni nem lehet és nem szabad, mert Katona József megmozdulna a kecskeméti te-
metőben levő sírjában. Én megértem azt, ha a Nemzeti Színház igazgatója jó 
szándékkal eltelve azt óhajtja, hogy nem tudom, talán sorozatos előadásokban al-
kalmazza színre, talán a mostani pszichének, a mai dekadens, beteg, majdnem 
azt mondhatnám, ennek a rothadt erkölcsű korszaknak, hogy ennek ízlése sze-
rint fogja ezt a remekművet beállítani a Nemzeti Színház színpadára, hogy óriá-
si, mondjuk kasszasikerek, meg nem tudom, micsoda irodalmi szenzációk követ-
kezzenek ebből. Inkább maradjon Katona József remeke továbbra is előadatlanul, 
legyen az csak a csendes magyar, szomorú hajlékok lakosainak, a magyar intellek-
tüelleknek imádságos könyve, inkább magukban olvasgassák, magukban búsong-
janak, lelkesedjenek és épüljenek annak örökértékű tanításain, de a nemzet első 
színpadára ezt megváltoztatott alakban hozni, azt hiszem, merénylet volna a ma-
gyar nemzet élő lelkiismerete ellen. [Úgy van! Úgy van!] A jószándékot nem vi-
tatom el a Nemzeti Színház igazgatójától, de lehetetlennek tartom, hogy ezt a 
merényletet megvalósítsa. [Helyeslés.]"2 

A fenti hozzászólást Jánosi Gábor országgyűlési képviselő mondta el 1928. ok-
tóber 26-án a magyar képviselőházban. Tiltakozását Hevesi Sándornak, a Nemzeti 
Színház igazgatójának nyilatkozata váltotta ki, amely pár nappal korábban, 1928. 
október 21-én a Pesti Naplóban jelent meg. Ebben Hevesi bejelentette, hogy drama-
turgiai változtatásokat szeretne végrehajtani Katona József drámájának, a Bánk 
tónnak két évvel később, 1930-ban elkészítendő újrarendezése során. A képviselőn 
kívül számos jól ismert magyar író, irodalomtörténész, politikus, közéleti személyi-
ség, magas rangú tisztviselő, szerkesztő és újságíró fejezte ki véleményét Hevesi ter-

1 A szöveg létrehozását a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok Recepció és kreativitás: nyitott ma-
gyarkultúra című programja támogatta. Rövidített, angol nyelvű változata elhangzott az International 
Federation for Theatre Research 2002-ben, Theatre and. Cultural Memory címen, Amszterdamban meg-
rendezett 14. kongresszusán. 

2 Jánosi Gábor felszólalását lásd N É M E T H Antal: A Bánk bán száz éve színpadon. Budapest, 1 9 3 5 . 1 8 5 . 
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vével kapcsolatban.3 A Bánk bán-szöveg színrevitele körül kibontakozó vita számos 
olyan valós, szimbolikus és virtuális területet kapcsolt össze (intézményi viszonyo-
kat és hatalmi struktúrákat egyaránt), melyek nemcsak a (nemzeti) színház és a 
(nemzeti) kánon, hanem a (nemzeti) politika és a (nemzeti) identitás elképzelését 
is érintették. Jelen tanulmány középpontjában az 1928-as vita, annak következmé-
nyei és a kapcsolódó területek vizsgálata áll. A vizsgálat azzal a reménnyel kecseg-
tet, hogy feltárható a kanonizálódás, a színház és a nemzeti identitás kapcsolatának 
(ebben a korszakban) lényeges szervező elvei és elemei. 

Kánon és nemzeti kánon 

A kánon fogalma központi jelentőségű a kulturális folytonosság fenntartásában, 
illetve a kultúra mechanizmusainak és különböző csatornáinak vizsgálata 
során.4 Noha a terminus mai használata még mindig a textuális értelem szent 
hagyományán alapszik, a kánon úgy is meghatározható, állítja Szegedy-Maszák 
Mihály, mint „saját szabályokkal rendelkező [...] standardizált korpusz".5 Itt a 
korpusz szövegek együttesénél sokkal szélesebb értelemben szerepel, hiszen 
utalhat szövegekre, illetve képekre, filmekre, színházi előadásokra, zenei dara-
bokra stb., ezek verbális és nem-verbális interpretációira, amelyek lista formá-
jában, bizonyos szabályok mentén rendeződnek el. Ez a meghatározás a kánon-
nak egyrészt mint listának, másrészt mint szabálynak a fogalmát sugallja. Míg a 
listaként értelmezett kánon a kultúra és a hagyomány által legitimált remekmű-
vek gondosan kiválasztott jegyzékét jelenti, addig a kánon gondolata a listán lé-
vő szövegeken „túli" elvre is utal. Olyan szövegeken „túli" szabályra - mutat rá 
Kálmán C. György - , amely „meghaladja, transzcendálja azokat: a hagyomány-
ra, az értékekre, az etikára, az esztétikai minőségre s hasonlókra".6 Ezeknek a 
szabályoknak az összessége a saussure-i langue, illetve a Chomsky-féle competency 
fogalom nyomán modellálható úgy is, mint az egyéni megnyilvánulásokon vagy 
remekműveken túli egyfajta tudásrendszer. Ebből a szempontból azonban a ká-
non a kiválasztott mesterművek halmazaként a rendszer szférájába tartozik, és 
„kulturális nyelvtanként" is érthető.7 

A kulturális nyelvtanként értelmezett kánon nem csupán meghatározza azokat 
a kulturális műalkotásokat, amelyek megkérdőjelezhetetlen értékekkel rendelkez-
nek, hanem egyúttal tudást is közvetít, és megtestesíti a történelmet. A kánon így 

3 A vita részletes leírását lásd É. Á: A Bánk bán-vita. Irodalomtörténet 1928. 330-341. 
4 A kánon ősi és egyházi elképzeléséről lásd Jan ASSMANN: A kulturális emlékezet. írás, emlékezés és po-

litikai identitás a korai magaskultúrában. Atlantisz, Budapest, 1999. 103-128. 
5 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: The Rise and Fall of Literary and Artistic Canons. Neohelicon 1 9 9 0 / 3 . 

1 2 9 - 1 5 9 . 
6 KÁLMÁN С. György: A kis népek kánonjainak vizsgálata. Helikon 1998 /3 . 251-260. 
7 A kulturális nyelvtanként értelmezett kánon-felfogásról lásd SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(ta-

lanjság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. Literatura 1992/2. 119-133. 



172 Imre eN Zoltán 

olyan rögzített hagyományként értelmeződik, amelyben bizonyos szövegek és 
azok interpretációi kiválasztódnak és modellként felállíttatnak, mivel egy adott 
értelmező közösség ezeket a példákat tartja érdemesnek a megőrzésre. A közös-
ség számára a kánon egyrészt megtestesíti, másrészt megőrzi a megőrzésre méltó 
tudást, értékrendszert, valamint értelmező szokásokat és stratégiákat. A kanoni-
zált szöveg így maga is autoritás, illetve magát az autoritást reprezentálja. Ezt az 
autoritást a szöveg a hagyomány és/vagy a tekintéllyel rendelkező hatalom kinyil-
vánítása révén nyer(het)i el. Ez viszont azzal a kitétellel is jár, hogy a hatalom 
gyakran előírja: a kánon nem módosítható és/vagy változtatható meg, mivel az 
autoritás reprezentációjának megváltoztatása a hatalom autoritásán is változ-
tatást eszközöl(het). Túl ezen, a kánonnak fontos szerepe van egy bizonyos kö-
zösség identitásának létrehozásában, felmutatásában, illetve megerősítésében. 
Mindezt azért teheti, mert - mint arra Bezeczky Gábor is Kánon és trópus című ta-
nulmányában felhívta a figyelmet - a kánon reprezentatív jellegű, azaz, bár a ká-
non az irodalomnak csak egy része lehet, de mivel e kettő közötti viszony meto-
nimikus és szinekdochés kapcsolaton alapul, a kánon tekinthető az irodalomnak 
mint olyannak a reprezentációjaként.8 Noha Bezeczky csak szövegekre és az iro-
dalomra vonatkoztatta megállapítását, a kánon reprezentatív funkciója más terü-
letekre is kiterjeszthető. Mesterművei által a kánon így reprezentálja az irodal-
mat, a zenét, a filmet, a festészetet, a szobrászatot stb. mint olyat. Ha elfogadjuk, 
hogy egy adott közösség számára a kánon megtestesíti és megőrzi a megőrzésre 
érdemesnek ítélt tudást, értékrendszert, értelmező szokásokat és stratégiákat, 
illetve hogy a kánonnak fontos szerepe van egy bizonyos közösség identitásának 
létrehozásában, felmutatásában, illetve megerősítésében, akkor ebből az követke-
zik, még tágabb értelemben, hogy a kánon reprezentatív funkciója felhasználható 
bizonyos virtuális és valódi közösségek megalakulására, fönntartására, reprezentá-
lására, illetve megváltoztatására is. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy adott 
társadalomban csupán egyetlen kánon lenne lehetséges, hiszen több valós/virtuá-
lis közösség létezhet egymás mellett is, egymástól radikálisan eltérő kánonokkal. 

A kánonnak ezeket a modell-állító, fenntartó, megváltoztató és reprezentatív 
funkcióit felhasználták a tizenkilencedik században létrejött nemzeti közösségek 
kialakítására (valamint később fenntartására is). Mint Benedict Anderson megje-
gyezte, a nemzet kialakulása olyan nyilvánvaló problémát foglal magában, ami 
abból a tényből származik, hogy a nemzet csupán „elképzelt politikai közösség, 
hiszen csak képzeljük, hogy természetéből adódóan körülhatárolható, illetőleg 
szuverén egység".9 Egy nemzet csak képzeletben alkothat valódi közösséget, mi-
vel minden egyes tagja nem állhat valódi mindennapi kapcsolatban egymással, 
illetve nem létezik fizikai értelemben olyan tér, ahol a nemzet egésze megtalálha-
tó és látható lenne. Allucquere Rosanne (Sandy) Stone A szellem teste című tanul-

» BEZECZKY Gábor: Kánon és trópus. Helikon 1 9 9 8 / 3 . 2 6 1 - 2 6 7 . 
9 Benedict A N D E R S O N : Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 

London, 1983. 15. 
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mányában azokat a közösségeket nevezi virtuálisnak, ahol a fizikailag elválasztott 
tagokat a közös hitek és gyakorlatok kötik össze.10 így, a stone-i értelemben, a 
nemzet csak virtuális közösségként realizálódhat. Egy ilyen közösség megalkotásá-
hoz, fönntartásához és önmeghatározásához a nemzetnek szüksége van olyan 
elemekre és mechanizmusokra, amelyek egyrészt összekötik a fizikailag elválasz-
tott tagokat, másrészt reprezentálják őket egymás és a világ, tehát az adott közös-
séghez (nem) tartozók előtt. 

A nemzet mint virtuális közösség elképzelése olyan kollektív identitáson ala-
pul, amelyet feltehetőleg, illetve hallgatólagosan a közösség legtöbb (feltétele-
zett) tagja elfogad. Ennek a jelenben realizálódó kollektív identitásnak viszont a 
múltból kell kibontakoznia és a jövő felé kell irányulnia. így a közösség identitá-
sának megteremtéséhez elengedhetetlenül szükség van (közössé formálható) 
múltra. A múlt azonban nem létezik önmagában, hanem - mint Assmann állít-
ja - „egyáltalán azáltal keletkezik, hogy az ember viszonyba lép vele".11 A múlt tu-
datosan vagy öntudatlanul az emlékezés és a felejtés szelektív és retrospektív fo-
lyamatán keresztül konstruálódik. Bár mindig az egyén emlékezik, a múlt 
társadalmilag is konstruálódik a kollektív emlékezet segítségével. Mivel az egyé-
ni és a kollektív emlékezet visszafelé és előre is aktív, az emlékezet nem csupán új-
raalkotja a múltat, hanem azt is megszervezi, hogy miként tapasztalhatjuk meg a 
jelent és a jövőt.12 Bár történtek kísérletek a múlt „autentikus" rekonstrukciójá-
ra, a múltat nem lehet összetettségében „autentikus" módon rekonstruálni, azaz 
úgy, ahogy az megtörtént. A múlt csakis rekonstruálható, azaz reprezentációkon ke-
resztül újra és újra megszervezhető és elrendezhető a jelenben és a jelen néző-
pontjából. A múlt így folyamatosan újraalkotott konstrukció, amely állandóan ki-
használt a jelen számára, hiszen a múlt rekonstrukciója szolgál(hat) a je len és a 
jövő számára megalapozás gyanánt és, amint azt később látni fogjuk, legitimáció-
ként, a je lenben lévő hiány kitöltőjeként, illetve annak megkérdőjelezéseként is. 

Noha Assmann is említi, hogy az emlékezetnek szüksége van helyszínekre, és 
térbeliesítésre hajlik, Pierre Nora volt az, aki részletesen vizsgálta, hogy a múltra 
való emlékezéshez a közösségnek bizonyos eszközökre van szüksége. Ezeket az 
eszközöket nevezte Nora az „emlékezet helyeinek" (lieux de mémoire).13 Ezeknek a 
helyeknek a kollektív létrehozása olyan folyamat eredménye, amelynek során a 
spontán és egyénileg megélt emlékek kollektív emlékezetté/történelemmé alakul-
nak át. A történelmi emlékezet helyei különböző intézményekben, topográfiai 
helyszíneken, tárgyakban, kulturális alkotásokban, társadalmi szokásokban, sőt 
épületekben és kánon(ok)ban is alakot ölthetnek. 

Az emlékezet konkrét helyszíneihez hasonlóan a kánon sem realizálódhat és 
nem is tartható fenn a maga konkrét helyszínei nélkül. Olyan helyszínek nélkül, 

10 Allucquere Rosanne (Sandy) S T O N E : A szellem teste. Replika 1995/17-18. 298. 
1 1 ASSMANN: i. m . 3 1 . 
'2 I. m. 35-43. 
13 Lásd Pierre NORA: „Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux." In Les lieux de mé-
moire. I. IM République. Sons la direction de Pierre NORA. Paris, 1984. 
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amelyekben a kánon felidéződik, megtartódik, illetve újraértelmeződik. Azaz olyan 
helyszínek nélkül, mint az iskola, a könyvtár, a múzeum, az államigazgatás, az egye-
tem, illetve a színház. A kánon és különböző helyszíneinek kapcsolata kölcsönös és 
a legitimáció kérdése köré összpontosul. Noha a kánon függ ezeknek a helyszínek-
nek a legitimáló erejétől, a helyszínek is függnek a kánontól, mivel a kánon ereje 
legitimálja őket. Ebből következően a helyszínek, illetve maga a kánon is a hatalom-
mal áll összefüggésben, és ebben az értelemben tekinthetők úgy is, mint a hatalom 
megalapozásának, fenntartásának, illetve megváltoztatásának eszközei. Ezeknek a 
szimbolikus, valódi vagy akár virtuális helyszíneknek tehát nem csupán az emléke-
zéshez, a kánonalkotáshoz és -fenntartáshoz van köze, hanem olyan helyszínekként 
is funkcionálnak, amelyek által és amelyekben a kulturális és/vagy nemzeti identi-
tás megalapozható, megerősíthető, illetve megváltoztatható a jelenben és kivetíthe-
tő a jövőre, bizonyos, az emlékezetre, illetve a kánonra irányított performatív mű-
veletekkel, amelyek számos, de nem állandó szimbolikus jelentésre utalnak. 

A tizenkilencedik században kezdték el először a nemzeti alapon szerveződött 
közösséget autentikus közösségnek tekinteni. Létrehozásának és legitimálásának 
egyik (nyilvánvaló) módja a nemzeti intézményrendszer kiépítése és a nemzeti 
nyelv megteremtése mellett a nemzeti kánon létrehozása volt. Ettől a pillanattól 
kezdve a (nemzeti) kánon és a nemzeti identitás összefonódott. Összefonódásuk 
azonban nem statikus, mivel a kánont gyakran (újra)alkotják, főleg akkor, amikor 
a hagyományok fragmentálódnak és az értékek polarizálódnak, illetve amikor a 
követendő rendet (újra) meg kell határozni. Ekkor jelenik meg a különböző kö-
zösségek között és az ezeket a közösségeket reprezentáló kánonok közötti hege-
móniáért folytatott küzdelem. Ilyen esetekben az adott kánon (újra és újra) azt 
állítja magáról, hogy a többivel ellentétben „ez" a legmegfelelőbb hagyomány, 
amely egyetemes viszonylaton és/vagy szent kinyilatkoztatás erején alapszik. Azok 
tehát, akik elfogadnak egy kánont, egyfajta formatív és normatív önmeghatáro-
zást fogadnak el. Ebből következően a kánon elfogadása egyúttal a kánonnak 
mint a szent mesterművek, szabályok és értékek együttese által meghatározott kol-
lektív tudásnak, igazságnak és identitásnak az elfogadása is. A kánon így hozza 
létre, tartja fenn és reprezentálja a kollektív igazságon és tudáson alapuló nem-
zeti identitást. „Hisz egy adott hagyomány megszentelése [kánonként] mindig 
egy adott közösség megszentelését célozza. Ily módon a kánon semleges orientá-
ciós eszközből a kulturális identitás túlélési stratégiájává válik."14 Ebből követke-
zően a kánon nem csupán létrehozza a nemzetközösség ideáját azáltal, hogy 
identitást ad a nemzet közössége számára, hanem ama bizonyíték megőrzőjeként 
és reprezentációjaként is szolgál, amely a(z idegen elnyomás alatt élő, illetve 
megváltozott politikai, társadalmi, ideológiai, stb. helyzetbe kerülő) közösség 
„(túl)élését" biztosítja. Mi több, azzal a lehetőséggel is rendelkezik, hogy megvál-
toztassa és/vagy módosítsa ezt az identitást a kánon megváltoztatása és/vagy mó-
dosítása révén. 

1 4 ASSMANN: i. m . 1 2 6 . 
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Színház és Nemzeti Színház 

A színházat nagyon gyakran egy adott szöveg interpretációjaként, azaz a szöveg 
adaptációjaként határozzák meg. Ez a megközelítés mindenekelőtt a dramatikus 
szövegre koncentrál, és csak azután foglalkozik az illető szöveg különböző meg-
jelenítéseivel, illetve dramatizációival, azaz a szövegnek a változó előadásokban 
való megjelenésével. Ezzel a megközelítéssel párhuzamosan a színházat gyakran 
azonosítják azzal az épülettel, ahol a dramatikus szövegeket rendszerint előadják. 
Ezek a megközelítések a színháznak csupán bizonyos aspektusait emelik ki (a 
dramatikus szöveget, az épületet vagy az előadást), de egyik sem veszi figyelem-
be a színház komplexitását, azaz multifunkcionalitását. Először is a színház te-
kinthető olyan folyamatként, amely a szöveg (ha van) és az előadás, az előadás és 
a közönség, illetve a közönség és a szöveg között zajlik. Másrészt a színház tekint-
hető saját strukturális és hierarchikus viszonylatokkal rendelkező intézménynek, 
amelyet az adott társadalom/közösség támogat/tilt, illetve amely tükrözi azt a tár-
sadalmat/közösséget. Harmadrészt pedig a színház felfogható olyan jelenségként 
is, amely mélyen gyökerezik az adott társadalom társadalmi, kulturális, történel-
mi, ideológiai és politikai hálójában. A „nemzeti színház" elgondolása is multi-
funkcionális. Sőt, ez az elgondolás a leginkább az, mivel a nemzet színházának 
(egy adott nemzet színházban való reprezentálásának) fogalma metonimikus, ami 
benne és általa megmutatkozik az a nemzet egészének kifejeződése és reprezen-
tációja (feltételezhetőleg és az intenció szerint). így a „nemzeti színház" elgondo-
lása már fogantatásától kezdve összekapcsolódik a hatalommal, a nemzeti iden-
titással és a (kulturális) legitimációval. 

A nemzet színházának fogalmát és annak a kulturális legitimitáshoz fűződő 
kapcsolatát vizsgálta Loren Kruger a The National Stage című könyvében. Kruger 
arra a megállapításra alapozta elemzését, hogy 

„a nemzet színpadra állításának, egy nép színházbeli reprezentációjának és a rá való ref-
lektálásnak, egy hiányzó vagy tökéletlen nemzeti identitás létrehozásának, illetve helyet-
tesítésének elképzelése az európai felvilágosodásban jelenik meg, konkrét formát pedig a 
forradalmi ünnepekben ölt".15 

Ezen általános megállapítás után azonban Kruger mindössze három országra ter-
jeszti ki kutatását, Angliára, Franciaországra és az Egyesült Államokra, mivel sze-
rinte a „nemzeti színház" elképzelésének teljes kibontakozása csak a tömegpoli-
tika megjelenésével jön létre. Ami Krugert érdekelte, az az általa „teátrális 
nemzetnek" (theatrical nationhood) nevezett jelenség, ami „teljességében csak a 
tizenkilencedik század folyamán manifesztálódott a tömeg- és/vagy pártpolitika, 
az »egyetemes« (értsd férfi) választójog, és az emberek azon vágyának megjelené-

15 Loren K R U G E R : The National Stage. Theatre and Cultural Legitimation in England, France, and America. 
University of Chicago Press, Chicago and London, 1992. 3. 
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sével, hogy protagonistaként legitimált reprezentációjuk legyen a politika színpa-
dán".16 Következésképp Kruger kizárólag a nemzeti színház elképzelésének vi-
szonylag kései megvalósulásaival foglalkozik funkcionáló és független nyugati 
államokban (Franciaország), nagyhatalmi kontextusban, azaz egy birodalom ki-
építésekor (Amerikai Egyesült Államok), illetve akkor, amikor a nagyhatalmi kon-
textus éppen megszűnt (Anglia). 

Nyugat-Európa számos - Kruger által nem tárgyalt - országában azonban a 
nemzeti színházat sokkal korábban létrehozták. Az elsők között volt a Hamburgi 
Nemzeti Színház 1767-ben, amelyet úgy tekintettek, mint a német kulturális 
identitás és értékek forrását, illetve mint olyan intézményt, amely a különálló kis 
német államok egyesítésének akaratát fejezi ki.17 Ausztriában - követve a porosz 
Nagy Frigyes által már az 1740-es években, Berlinben kialakított gyakorlatot18 -
szintén a centralizált hatalom hozta létre a nemzeti színházat, amikor a Burg-
theatert 1776-ban II. József Osztrák Nemzeti Színházra keresztelte. II. József re-
formjainak részeként a színház multifunkcionális természetét is kihasználta. Cél-
ja nem csupán a területi egység kiépítése volt, hanem az is, hogy a multikulturális 
területeket és a soknyelvű etnikumokat az osztrák monarchia uralma alatt cent-
ralizált, modernizált és teljesen államilag igazgatott polgári államként integrálja. 

Míg Nyugat-Európa országaiban a „nemzeti színház" elgondolását a birodal-
mi integráció egyik módjának tekintették, addig Kelet-Európában általában a 
„nemzeti színház" körüli viták, valamint később a nemzeti színházak létrehozása 
az elnyomó hatalom kontextusában zajlott. Kelet-Európában az adott Nemzeti 
Színházak megteremtését a nemzet egyesítésének és megőrzésének reprezentálá-
sára használták. Kelet-Európában a nemzeti színház szerepét abban látták, hogy 
felmutassa és fönntartsa a nemzeti identitást és a nemzeti kultúrát, illetve virtuá-
lisan megteremtse és reprezentálja a nemzetállamot. 

A tizenkilencedik századi nemzetállamok megalakulásának alapvető gyakorla-
ti előfeltevéseit vizsgálva Eric J . Hobsbawn azt állítja A nacionalizmus kétszáz éve cí-
mű munkájában, hogy azok a népek, amelyek nem rendelkeztek független terü-
lettel és működő adminisztratív intézményekkel, a nemzet létrehozásakor ezeket 
a hiányokat a kulturális intézményeken és a kulturális gyakorlatokon keresztül 
kellett pótolják.19 Magyar összefüggésben is fontosak voltak az ilyen „helyettesí-
tő" kulturális intézmények és kulturális gyakorlatok. A nemzeti nyelv fontosságát 
a nyelvújítási mozgalom már a tizenkilencedik század első évtizedeiben felfedez-
te. Mivel a modernizált magyar nyelv (virtuális) kapocs lehet a virtuális nemzet-
közösség tagjai között, azt a kortársak hamarosan a nemzet „túléléséért" vívott 
„küzdelem" egyik „főszereplőjének" tekintették. így a nyelv úgy jelenhetett meg 

>« I. m. 3. 
17 Lásd Marvin C A R L S O N : A színház közönsége és az előadás olvasása. Criticai Lapok 2000/3-4. 40-48. és 
J o h n Rüssel B R O W N (szerk.): Képes színháztörténet. Magyar Könyvklub, Budapest, 1999. 292-294. 
18 Lásd Marvin C A R L S O N : Places of Performance - The Semiotics of Theatre Architecture. Cornell University 
Press, Ithaca and London, 1989. 73-74. 
19 Lásd Eric J . H O B S B A W N : A nacionalizmus kétszáz éve. Maecenas, Budapest, 1997. 50-53. 
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a „nemzet színpadán", mint a „nemzethalál" elkerülésének egyik alapvető eszkö-
ze és záloga. 

A nemzeti irodalom megalapításán keresztül a nyelvet a mitikus nemzeti múlt 
és a vágyott jövő letéteményeseként definiálták és így is használták. Mivel hivata-
los nyelv a latin volt, de széles körben használták a németet, illetve az arisztokrá-
cia körében a franciát, a magyar nyelv megújítását, a kortársak, különösen az 
osztrák cenzorok, az osztrák politikai vezetéssel és az osztrák, német és francia 
kulturális hatásokkal szembeni passzív rezisztencia jeleként értékelték. A magyar 
nyelv a tizenkilencedik század első harmada óta (egészen máig) megtartotta eze-
ket a funkciókat, fontosságukat pedig gyakran hangsúlyozzák, különösen azok-
ban az időszakokban, amikor Magyarország területi integritását, szuverenitását, 
illetve kulturális örökségét érte/éri/érheti (vélt/valós) támadás. 

A nyelv és az irodalom mellett - bár gyakran velük összefüggésben - fizikai 
tárgyak, kulturális és polgári intézmények és helyszínek is szimbolikus eszközök-
ké, illetve az „emlékezet helyszíneivé" alakulhatnak át. Ezek az eszközök/helyszí-
nek ezekben az időszakokban a nemzeti múlt és jelen szimbolikus jelentéseit 
nyújtva szemiotizálódnak. A magyar nemzet nemzetként való létrehozásakor az 
olyan intézményeket, mint a Magyar Tudományos Akadémia (1825), a Nemzeti 
Múzeum és Könyvtár (1808) vagy akár a Lánchíd (1842-1848) nyilvánvaló gya-
korlati és modernizációs funkcióik mellett olyan emlékműveknek tekintették, 
amelyek a nemzetnek és alapítóinak erejét és értékeit fejezték ki méretük, terve-
zésük, díszítésük és nem utolsósorban elhelyezkedésük által. Ezek közé a Pest-Bu-
dán újonnan alapított intézmények közé tartozott a Pesti Magyar Színház (1837, 
csak 1840-től Nemzeti), amelyet úgy ítéltek meg, mint a kulturális performan-
szok20 egyik lehetséges helyszínét, melyek révén a nemzet régóta vágyott függet-
lensége kifejezhető színpadon és színpadon kívül. Ebből következően a Pesti Ma-
gyar (majd Nemzeti) Színház (gondolata és intézménye) létrejötte óta 
összekapcsolódott a politikával, különösen a nemzeti politikával. 

Mivel a magyar nyelv megújítása és használata fontos szerepet játszott a re-
formkor mindennapi életében és a nemzet „túlélése" szempontjából is, a „nem-
zeti színház"-elgondolás már ekkor összekapcsolódott a nemzeti nyelv nyilvános 
használatának, terjesztésének és fenntartásának ügyével. Ezt magyar nyelvű ere-
deti darabok írásán, fordítások, adaptációk készítésén, később pedig a nemzeti 
repertoár kialakításán és folyamatos játszásán keresztül érték el. A Nemzeti Szín-
ház egyik fő funkcióját a nemzeti tragédia megtalálásában látták. Olyan nemzeti 
tragédiára volt szükség, amellyel egyrészt a valaha dicső magyar múltat artikulál-
hatták, másrészt a vágyott magyar függetlenséget és az etnikai csoportok (szer-
bek, horvátok, románok stb.) feletti dominanciát is fenntarthatták és legitimál-
hatták. (Ez lesz később a Bánk bán.) 

20 A kulturális performansz meghatározásához lásd Milton S I N C E R (szerk.): Traditional India: Structure 
and Change. American Folklore Society, Philadelphia, 1 9 5 9 . xii., valamint Clifford G E E R T Z : The 
Interpretations of Cultures. Basic Books, New York, 1 9 7 3 . 4 4 8 . és Victor T U R N E R : From Ritual to Theatre: 
the Human Seriousness of Play. PAJ Publication, New York, 1982. 13. 
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A „nemzeti színház"-elgondolásban a politikai és kulturális funkciók társa-
dalmi és morális funkciókkal is összekapcsolódhatnak. így a reformkorban a kor-
társak véleménye szerint a színháznak mintákat kellett adnia a „jó" magyar pol-
gár/hazafi jellemzőire, és egyben fel kellett készítenie a nézőket azokra a 
szerepekre, amelyeket el kell játszaniuk egy megreformált és modernizált kapita-
lista társadalomban, megtartva nemzeti karakterüket és identitásukat. Emellett a 
színház feladata volt, hogy a kortárs tematikájú hazai és külföldi darabok előadá-
sán keresztül bemutassa a kortárs világ divatját, jelmezeit, szokásait, viselkedése-
it és az aktuális politikai és társadalmi nézeteket.21 

A „nemzeti színház"-elgondolásnak a hatalommal kialakított viszonyát erősí-
tette még az eddig elemzett politikai, kulturális, morális és társadalmi funkció-
kon kívül az is, hogy a korlátozott számú potenciális közönség miatt - Rest-Buda 
lakossága még 1848-ban is többségében német ajkú volt - a Pesti Magyar (később 
Nemzeti) Színház nem működhetett üzleti vállalkozásként. így építését és a meg-
nyitásától számított három évet leszámítva legitimálása és anyagi biztonsága az 
országgyűlésben hatalmon lévő politikai erő (anyagi és politikai) támogatásától 
függött.22 Ebből következően a magyar Nemzeti Színház politikai intézményként 
is működött, és nyilvánvaló politikai célokkal rendelkező jelenségnek tekintették. 
A Nemzeti Színház a magyar nemzeti identitás kialakításának és fönntartásának 
eszköze volt, mivel magyar nyelven játszotta előadásait, magyar karaktereket sze-
repeltetett, illetve a közössé formált nemzeti múltat jelenítette meg. Következés-
képp a Nemzeti Színházat multifunkcionális nemzeti jelenségként hozták létre és 
használták, illetve olyan politikai, kulturális, társadalmi és morális funkciókkal 
rendelkező szemiotizált intézménynek tekintették, amely összekapcsolódik a 
nemzeti identitás gondolatával és a nemzeti „túlélés" mítoszával. Mindezen funk-
ciók tehát megtalálhatóak a „nemzeti színház"-elgondolásban és implicit és/vagy 
explicit módon (újra és újra) artikulálód(hat)nak, eltérő módon és arányban, az 
éppen adott jelen horizontjában. A Nemzeti Színház története során ezeket a 
funkciókat tudatosan őrizték, emlékeztek rájuk, illetve felhasználták az éppen 
adott (nemzeti) célokra, különösen akkor, amikor Magyarországnak mint függet-
len államnak a létét fenyegetés érte, illetve amikor Magyarországnak - külső és 
belső változások eredményeképpen - (újra) meg kellett határoznia kulturális, po-
litikai és morális státusát, valamint nemzeti identitását. így a mindenkori magyar 
Nemzeti Színház szorosan összekapcsolódik a nemzeti politikával, a nemzeti kul-
túrával és a nemzeti identitással. 

21 Lásd KERÉNYI Ferenc (s/.erk.): Magyar Színháztörténet 1790-1873. Budapest, 1990. 259-263. és 
KERÉNYI Ferenc: A Nemzeti Színház és amiről nem beszélünk. Magyar Napló 1999/3. 40. 
22 A ítesti Magyar Színház építését tfcst vármegye indította el hosszú viták után, és a színház 1840-ig 
a vármegye támogatásával működött. 
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Nemzeti kánon - Nemzeti Színház: az 1928-as Bánk bán-vita 

Az 1928-as vitában a nemzeti (dramatikus) kánon és a Nemzeti Színház proble-
matikája a nemzeti politikában futott össze. A tanulmány hátralévő részében a 
magyar nemzeti drámává kanonizálódott Bánk bán Hevesi általjavasolt Nemzeti 
Színház-beli mise en scène-je körüli vitára fogok koncentrálni, az 1920-as évek vé-
gének meghatározott kulturális, politikai és társadalmi kontextusában. Mivel 
Jánosi Gábor parlamenti képviselő, illetve a vitában még részt vevők retorikája 
egyaránt elárulja, hogy 1928-ra Katona szövegét nem pusztán egy magyar nyel-
ven írt dramatikus szövegnek, hanem kanonikusnak tekintették, ezért az 1928-as 
vita vizsgálata előtt röviden, csupán néhány színházi és nem színházi „főszerep-
lőt" említve, (re)konstruálom a Bánk bán kanonizálódásának folyamatát. Katona 
szövegének kanonizációja és a Nemzeti Színházban való előadása irodalmi, szín-
házi, intézményi, politikai, kulturális és társadalmi gyakorlatokat, stratégiákat és 
intézményeket érint. Megmutatja, ho.gy egy dramatikus szöveg hogyan kanonizá-
lódott nemzeti drámai szövegként a színházban, hogyan válhatott nemzeti tragé-
diává az irodalomban, és hogyan vált az irodalmi, társadalmi, politikai, kulturá-
lis és színházi tényezők egyesítésével a magyar kultúra hivatalos és kötelező 
„ünnepévé". 

A Bánk bán kanonizálódásának rövid (re)konstrukciója 1928-ig 

A Bánk bán színházi premierjét, a nyomtatott változat megjelenése után majdnem 
másfél évtizeddel, 1833. február 15-én tartották Kassán, a társulat egyik vezető 
színészének, Egressy Gábornak a jutalomjátékaként. Ugyanez a társulat a követ-
kező két évben mindössze háromszor adta elő, miközben Kotzebue darabjait 
1833-ban 23-szor, 1834-ben 44-szer és 1835-ben 33-szor adták. A Bánk bánt a Pes-
ti Magyar Színházban először 1839. március 23-án mutatták be, ismét Egressy ju-
talomjátékaként. Ezután 1845-ig nem került színpadra. Bár ezt követően a reper-
toár része lett, az előadások évenkénti átlagos száma így sem haladta meg az ötöt. 
A Bánk bán azonban, első változatának megírása után harminc évvel, mégis beke-
rült a köztudatba, a színház időről időre játszotta, a nézők pedig évről évre eljöt-
tek megnézni. 

A kanonizálódás felé tartó útja akkor lendült fel, amikor 1848. március 15-i 
forradalom estéjén az ünneplés részeként előadták. Bár az egész drámát el akar-
ták játszani, de csak az első felvonást sikerült, amely után Petőfi Nemzeti dala és a 
Tizenkét pont következett. A Bánk bánt ezen előadása után a forradalom részeként 
azonosították. Éppen ezért az 1848-as szabadságharc bukása után előadását meg-
tiltották, és a Nemzeti Színház 1858-ig nem is játszhatta. Tízéves betiltása pa-
radox módon csak megerősítette a darab és a forradalom összekapcsolásának 
folyamatát. így a felújított előadások a forradalom napjainak emlékével kapcso-
lódtak össze, a Bánk bán előadása az emlékezet színhelyévé vált, és a Habsburg-
uralommal szembeni passzív rezisztencia részének tekintették. A kiegyezésig és 
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az Osztrák-Magyar Monarchia alatt a Bánk bán előadása nem egyszerűen egy 
dramatikus szöveg színpadi realizálását jelentette, hanem a magyar kulturális 
emlékezet megőrzésének fontos részét, illetve a magyar függetlenség és a forra-
dalom előtti hódolat kifejezését is.23 Ezeket az emlékeket erősítette fel az is, hogy 
a színház a dramatikus szöveget és annak mise en scène-jét az 1839-es Egressy-féle 
előadás szerint rögzítette.24 

A színházitól eltérően az irodalmi elit csak jóval később és csupán a színház-
ban betöltött státusának hatására fogadta el a Bánk bánt magyar nemzeti tragé-
diaként. 1848 előtt a kritikusok nem méltányolták a Bánk bánt, és Toldy Ferenc 
185 l-es magyar irodalomtörténete is csak röviden említi. Katona József darabjá-
nak kritikai elismerése Greguss Ágost 1854-es írásával kezdődött, az 1850-es évek 
végén pedig Arany János, Gyulai Pál és Szász Károly csatlakozott Greguss mél-
tányló véleményéhez. Szász azonban sosem fejezte be elemzését, Arany írása pe-
dig töredékben maradt, és csak 1879-ben jelent meg. Gyulai ellenben, amikor a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, székfoglaló beszédét a Bánk bánról tar-
totta. Ebben az 1860-ban nyomtatásban is megjelent előadásában a Bánk bánt 
már a magyar nemzeti tragédiának nevezte.25 

1860 után a Bánk bán irodalmi elfogadottságának és színházi státusának követ-
kezményeképpen a szöveg az általános, a középiskolai és a felsőoktatási tananyag 
része lett. A magyar irodalom tankönyvek és forrásmunkák részletes áttekintést 
nyújtottak Katona életéről, a Bánk bán elemzéseiről, illetve gyakran tartalmaztak 
a darabból kiemelt „fontos" jeleneteket, amelyeket kívülről meg kellett tanulni. 
A szöveget és a hozzá tartozó különböző kommentárokat rendszeresen újra és új-
ra kiadták a nemzeti írók vagy a híres magyar írók különféle sorozataiban. Továb-
bá a magyar irodalom, színház és dráma történetéről írott minden egyes monog-
ráfia tartalmazott egy fejezetet Katonáról és a Bánk bánról.26 Következésképp 
Katona József és a Bánk bán a tizenkilencedik század utolsó negyedére iskolai me-
moriterként, színházi előadásként, illetve otthoni olvasmányként az egyéni, a 
magyar irodalmi és színházi kánon „tagjaként" pedig a kulturális emlékezet ré-
szévé vált. A szöveg és interpretációi különféle kiadásokban voltak hozzáférhetők, 
a szöveg előadásai pedig, hivatalosan elfogadott és rögzített dramatikus szöveg-
gel és mise en scène-nel, rendszeresen látható, reprezentatív előadássá váltak a 
Nemzeti Színházban, különösen olyan nemzeti ünnepeken, mint március tizen-
ötödike vagy október hatodika, illetve az évadkezdés és az évadzárás alkalmai. 

2 3 Kétségtelen tény, hogy a kiegyezés idején a Bánk tón-értelmezésekben a hatalmi problematikáról 
átkerült a hangsúly a szerelmi szálra. RÁKOSI J enő A tragikum című könyvében (Budapest, 1885) is a 
szerelmi szálat helyezi előtérbe. 
24 Lásd O R O S Z László: A Nemzeti Színház Bánk bán-előadásainak szövege. Cumania 1 9 7 9 / 6 . 1 3 7 - 1 6 6 . 

Amennyiben változtattak a jelmezen, a kellékeken és a díszleten, ez mindig a nézők emlékezetében élő 
tradíció dekómmán belül maradt. Lásd például A Németh Antal által közölt képeket. NÉMETH: i. m. 
25 Lásd O R O S Z László: A Bánk bán értelmezésének története. Budapest, 1 9 9 9 . 3 6 - 4 5 . és 4 9 - 5 1 . 
2 6 KATONA József: Bánk bán. Kritikai kiadás. Szerk. O R O S Z László. Akadémiai, Budapest, 1 9 8 3 . 

5 1 3 - 5 3 2 . 
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A vita I. — Tradíció és modernség 

A Katona halálának századik évfordulója tiszteletére tartandó megemlékezések és 
ünneplések előtt két évvel (!) jelentette be elképzelését Hevesi Sándor, a Nemze-
ti Színház igazgatója, hogy dramaturgiai változtatásokat hajt végre a szövegen, és 
újrarendezi az előadást. Hevesi már korábbi tanulmánykötetében, a Dráma és 
Színpadban is fenntartásait fejezte ki a Bánk bánnal kapcsolatban,27 és az 1928. 
október 21-én a Pesti Naplóban megjelent interjújában is azt jelentette ki, hogy „a 
Bánk bán elismerten a legjobb magyar klasszikus tragédia és mégis színpadi siker 
dolgában messzire elmarad más magyar darabok mögött".28 Hevesi pontosan tu-
datában volt a szöveg kanonikus státusának, ezt el is fogadta, de elégedetlensé-
gét fejezte ki az 1920-as évekbeli nemzeti színházi előadásai kapcsán. Világosan 
kimondta kívánságát: a „jövőben ne csak kegyeletből adjuk elő a Bánk bánt az 
ifjúság számára évente egyszer-kétszer, hanem [úgy] hogy ebből a drámából is 
olyan sikerű darab legyen, mint amilyen Az ember tragédiája vagy mint például az 
Aranyember",29 Hevesi terve, hogy átalakítsa a Bánk bánt, az európai színház tör-
ténetében a tizenkilencedik század utolsó negyedében megjelenő, a hagyomány 
ellen lázadó modernista kísérlet részeként is érthető. 

Hevesinek a Bánk bán újrarendezéséről alkotott elképzeléseinek magyaráza-
tához jelenthet fogódzót „a magyar színházi reformmozgalomként" aposztrofált, 
Thália Társaságban betöltött művészeti vezető szerepe és az itt kialakított rendezői 
gyakorlata. A Thália Társaság két lényeges célkitűzéssel jelent meg 1904-ben. Az 
egyik a magyar dramatikus kánon megújítását szolgálta, a másik pedig a színészi 
játék és a színpadra állítás eszköztárának megújítására tett kísérletet. A Thália 
Társaság a kortárs független európai színházakhoz (André Antoine Théâtre Libre-je 
Párizsban, Otto Brahm Freie Bühnéje Berlinben, illetve Jacob T Grein Independent 
Theatre-e Londonban) hasonlóan modern naturalista, szeceszsziós és szimbolista 
szerzőktől mutatott be darabokat (a társulat tagjainak fordításában), de új magyar 
színdarabokat is folyamatosan javasolt színpadi előadásra. 

Az előadott darabok mise en scène-jét és a színészi játékot a kortársak modern-
ként jellemezték. Az organikus egészként megjelenő és a realizmus „negyedik-
fal" technikáján alapuló mise en scène-t a rendezőnek, Hevesi Sándornak az elő-
adás minden aspektusát átfogó koncepciója fogta egybe. Hevesit, miután számos 
cikket és tanulmányt közölt a magyar színházról és drámáról, rendező asszisz-
tensnek szerződtették a Nemzeti Színházhoz, mielőtt csatlakozott volna a Thália 
társulatához. Valójában Hevesi volt a Thália művészeti vezetői közül az egyetlen, 
aki rendelkezett némi tapasztalattal a színházcsinálás területén. A különböző dra-
matikus szövegek színpadra állításaihoz Hevesi azokat a módszereket alkalmazta, 
amelyekkel nyugat-európai útja során ismerkedett meg: értelmezését a dramati-

27 Lásd HEVESI Sándor: „Bánk bán." In Dráma és színpad. Budapest, 1 9 8 6 . 3 6 - 5 0 . 
2 8 I déz i NÉMETH: i. m . 182 . 
28 I. m. 183. 
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kus szöveg autoritásának rendelte alá annak érdekében, hogy a szövegben rejlő 
lehetőségeket jeleníthesse meg az előadásban. A társulat fiatal, színiakadémiát 
végzett, még nem szerződtetett, illetve amatőr tagokból állt, akiket a Társaság is-
kolájában és a viszonylag - a kortárs gyakorlattól eltérően - hosszú próbaidőszak 
(gyakran több mint két hónap) alatt képzett tovább Hevesi. 

Mint azt már a kortárs (illetve majd ezzel összhangban a későbbi) recepció (is) 
kiemeli, a Thália Társaság legnagyobb eredményének azt tartják, hogy a modern 
nyugat-európai dramatikus kánont, valamint színjátszói és színpadra állítási mód-
szereket megpróbálta magyar színpadon alkalmazni. A Thália által bemutatott elő-
adások mise en scène-jében - paradox módon, de a kortárs gyakorlattal egyezően 
- a hangsúlyt a premier időpontjára már nyomtatásban is kiadott30 szövegre 
helyezték.31 Ezzel az irodalmi orientációval magyarázható, hogy a kortárs kritiku-
sok, Hevesi maga és a későbbi értelmezők is mind egyetértettek abban, hogy a 
Tháliának „leglényegesebb fogyatékossága [. . .Ja reprezentatív magyar író" hiánya 
volt.32 Ez a „hiány" pontosan mutatja nemcsak azt az irodalmi hagyomány által 
uralt színházi kontextust, amelyben a Thália működött, hanem a későbbi, de ezzel 
teljesen egybevágó magyar színházi kultúra és színház-recepció irányát is. Ebben a 
kontextusban a színház eredete és végcélja nem más, mint a drámaíró, a színházi 
előadás pedig végső soron és teljes mértékben alárendelődik az előzetesen megírt 
szövegnek, a rendező a drámaíró akaratának és a színész a nyelvi elemekből fel-
épülő karakternek. Ebben a kontextusban a színpadi hierarchiát a szöveg uralja, 
maga alá rendelve a színház Georg Fuchs-i értelmében vett teátrális elemeit.33 Bár 
a Thália Társaságot „a magyar színházi reformmozgalomként" aposztrofálták és 
aposztrofálják, reformjai csak a létező logocentrikus struktúrán belül helyezkedtek 
el anélkül, hogy megkérdőjelezték volna (sőt több szempontból inkább megerősít-
tették) az írott szöveg elsődlegességét, a szöveg primátusát hirdető színpadi hierar-
chiát és ennek a struktúrának arra való irányultságát, hogy a magyar színház egye-
dül érvényes létmódjának vindikálja magát, kizárva ezzel a nem-szövegalapú, azaz 
a performatív funkcióra épülő színházi gyakorlatot.34 

Mivel tehát a Thália alapvető módon nem tért el a kortárs színházi gyakorlat-
tól, eredményeit - fennállása alatt is - folyamatosan felhasználták a hivatalos 
színházak: színészeit, rendezőit alkalmazták saját társulataikban, az elfogadha-
tónak ítélt drámákat beiktatták saját repertoárjaikba, valamint számos elemet 

30 Ezt az elvet a gyakorlatban csak a bemutatkozó estén játszott előadások szövegeinél (Goethe: Test-
vérek, Courteline: A rendőrfőnök jó fiú, Brandes: Egy látogatás, Mongré: Becsületének orvosa) és 
Strindberg Az apa című színművénél sikerült véghezvinni. (Lásd „Thália-Esték. " 1904. In GÁBOR Éva 
(szerk.): A Thália Társaság (1904-1908) - levelek és dokumentumok. MSZI, Budapest, 1988. 256.) 
31 Erről a paradoxonról lásd Marco de MARINIS: „Történelem és történetírás." In DEMCSÁK Katalin és 
Kiss Attila Atilla (szerk.): Színház-szemiográfia: az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája 
és szemiotikája. JATE Press, Szeged, 1999. 38-73. 
3 2 KATONA Ferenc-DÉNES Tibor: A Thália Története (1904-1908). Budapest, 1954. 149. 
33 Lásd Georg F U C H S : Die Revolution des Theaters. München, 1909. 
34 A színház referenciális és performatív funkciójáról lásd Jean ALTER: Referencia és performansz. 
Theatron 2000/1. 40-45. 
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vettek át a színészi játék és a színpadra állítás területén is. Amikor 1908-ban a 
Thália megszűnt, tagjai hamar bekerültek a hivatalos magyar színházi gyakorlat-
ba, amelyet jóllehet ennek következtében a logocentrikus/teologikus struktúrán 
belül értek kisebb változások, de a struktúra maga változatlan maradt egészen az 
1940-es évekig, mi több, számos tekintetben egészen máig. 

Hevesit is „visszanyelte" a hivatalos színházi struktúra. Először a Népszín-
ház-Vígopera, majd a Nemzeti Színház főrendezője lett, ez utóbbit 1922 és 1932 
között igazgatta is. Az 1920-as évek végére megkísérelte kiépíteni a Nemzeti 
Színházban azt a gyakorlatot, melyet korábban a Thália Társaság fejlesztett ki. 
E gyakorlat számára egy klasszikus szövegnek generációkon keresztül az utókor-
ra hagyott mise en scène-jének a megismétlése tűrhetetlennek látszott, mivel ez a 
darabot múzeumi tárggyá változtatta „élő" színház helyett. Hevesi kísérlete így 
egy általa már halottnak tekintett tradíció tagadásaként, egy klasszikus drámai 
szöveg újraértelmezéseként és a korabeli színpad számára való „új életre" kelté-
seként értelmezhető. 

A vita II. - Tradíció és identitás 

A Bánk bánnak a magyar kultúrában betöltött összetett helyzetére mutat rá a He-
vesi terve körül kibontakozó élénk vita és az előadásbeli, illetve a textuális változ-
tatásokkal szemben megnyilvánuló különféle, főként negatív reakció, amelyet a 
legvilágosabban Jánosi parlamenti képviselő artikulált. A vita során a Thália Tár-
saságban kipróbált, modernista színházi gyakorlatot követő Hevesinek, immáron 
egy nemzeti intézmény igazgatójaként, szembe kellett néznie azzal a ténnyel, 
hogy az általa vezetett intézmény mélyen beleágyazódott a kor bonyolult poli-
tikai, kulturális és társadalmi rendszerébe. Ebben a mátrixban a Bánk bán átala-
kításának lehetőségéről alkotott vélemények két egymástól erősen különböző 
jelentésmező körül rendezhetők el. Az egyiket a Jánosi hozzászólásában megjele-
nő érvelés,35 míg a másikat Hevesi véleményében megjelenő felvetés képviseli.36 

Ezeknek a jelentésmezőknek - Jánosiénak és Hevesiének - az értelmezése a ri-
tuális és textuális koherencia Jan Assmann által definiált fogalmai felől közelít-
hetők meg. 

35 A vitában megszólaló Császár Elemér, Négyesy László vagy Szász Károly véleménye alapvetően 
megegyezett Jánosiéval, mivel mindannyian Hevesi átalakítása ellen érveltek. A Jánosi által kifejtett 
érvelés elemzésének azonban megvan az az előnye, szemben az előzőekével, hogy Jánosinak a Parla-
mentben elhangzó beszédével „emelkedik" Hevesi terve nemzeti, illetve politikai „üggyé". Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, minthogy Jánosi interpellációja után „az összes törvényhatóságok átiratokban 
tiltakoznak a dráma átdolgozása ellen". NÉMETH: i. m. 192. Ebben az értelmében tehát Jánosi véle-
ménye nem csupán egyetlen vélemény, hanem - mint azt a parlamenti tudósítás is rögzíti - a hivata-
los Magyarország véleményét képviseli, azaz a nemzeti politika, a Nemzeti Színház és a nemzeti iden-
titás összefonódása csakis Jánosi érvelésében felbukkanó gondolatok értelmezésén keresztül érthető 
meg. 
36 Hevesi átalakítása mellett érvelt Herceg Ferenc, illetve Pünkösti Andor. 
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Assmann A kulturális emlékezet című könyvében azt állítja, hogy a közösség szá-
mára identitást és koherenciát nyújtó múltat és tudást nem csupán az emlékezet 
különböző alakzatai formálják, hanem a kulturális gyakorlatok is. A múlt és a tu-
dás ilyen kulturális reprodukcióinak gyakorlatait elemezve Assmann különbséget 
tesz rituális és textuális koherencia között. Az előbbiben a tudás helye az a rítus, 
amelyben a tudást szent recitálásként viszik színre. A világ csak a rítus rendjének 
pontos végrehajtásával rendezhető értelmessé és autorizálttá, máskülönben azon-
nal összeomlana. Noha a rítus egy adott rendet a korábbi megvalósulásokhoz ké-
pest módosítás nélkül alkot újra, megismétlése nem csupán pontos reprodukálás, 
hiszen ez az ismétlés magát а szent jelentést teszi ismét jelenvalóvá. így Assmann is 
rámutat arra, hogy „a rituális ismétlés az értelemnek csak az a formája, amely 
megőriz és megjelenít".37 Mivel a rítus folyamatosan az emlékezetre utal, jelen-
tésmezője az istenek abszolút és a történelem relatív múltjában jelölhető ki. 

A textuális koherencia akkor jelenik meg, amikor a szóbeliségre épülő közös-
séget az írásbeliség átalakítja. Ekkor a lét koherenciája már nem kizárólag a ri-
tuális ismétlésben jöhet létre, hanem az írott szöveg adja, mivel a tudás az alapí-
tó szövegekben és azok interpretációiban gyökerezik. A textuális koherencián 
belül azonban Assmann különbséget tesz a szent és a kanonizált szövegek között. 
Az előbbiben a rituális koherencia szent szövegként beépül a textuálisba, hiszen 
ez is immáron szó szerint hagyományozódik, és nem viseli el a változást. Assmann 
szerint „a szent szöveg amolyan nyelvi templom, a szentség megjelenítése az em-
beri hang közegében. A szent szöveg nem értelmezést kíván, hanem rituális véde-
lemben részesített recitálást, a helyszínre, időpontra, tisztaságra stb. vonatkozó 
előírások gondos figyelembevételével".38 A szent szöveggel ellentétben a kanoni-
kus szöveg a közösség formatív és normatív értékeit reprezentálja, azaz magát az 
„igazságot". „Mivel a rögzített betű jottányi változást sem szenvedhet, miközben 
az emberi világ szakadatlan változásnak van kitéve, ezért a rögzített betű és a vál-
tozékony valóság közt távolság feszül, amely kizárólag az értelmezéssel hidalha-
tó át."39 A kanonikus szövegnek szüksége van tehát interpretációra, mivel jelen-
tései csak a szöveg-értelmező-hallgató hármas kapcsolatában realizálhatók. így 

„a kulturális emlékezet normatív és formatív impulzusaira csakis az identitásnak alapot ve-
tő szöveghagyomány szakadatlan, mindegyre megújuló magyarázata révén lehetséges 
szert tenni. Az értelmezés az emlékezés taglejtésévé válik, az interpretátor pedig emléke-
zik és egy feledésbe merült igazságra int".40 

Jánosi fent idézett beszédében megnyilvánuló szövegfelfogás a textuális koheren-
cia körében helyezhető el. A Jánosi által kifejtett elképzelés a textuális kohe-
renciát tételező gondolkodásmódok közül azt példázza, amely az előadást csakis 

3 7 ASSMANN: i . m . 9 0 - 9 1 . 
3 8 I . M . 9 4 . 
39 Uo. 
4 0 I . M . 9 5 - 9 6 . 
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rítusként tudta elképzelni, azaz a szent szövegnek a nyelv szent templomában történő 
rituális olvasásának. Jánosi és a vitában résztvevők többsége számára a szent szö-
veg „örök értékű tanításai" szó szerinti ismétlést igényelnek, s ezek maradékta-
lanul csak a „csendes, magyar, szomorú hajlékok" mélyén, az egyén mentális szín-
padán történő előadásként értelmezett olvasásban realizálódhatnak. így Jánosi 
felfogásában a Bánk bán olvasásának aktusa vezet(het)i vissza az egyedi olvasót 
a közös eredethez, a közös nemzeti identitáshoz, illetve „a nemzet élő lelkiisme-
retéhez". 

A Jánosi által kifejtett nézet implicit állításai szerint, ha a Nemzeti Színház 
mégis megkísérli a szöveg előadását, akkor úgy kell reprodukálnia a szöveget, 
„ahogyan azt a szerző megírta", minimalizálva a szöveg és a színház közötti, illet-
ve a szövegből az előadásba történő átmenet okozta különbségeket. Ez arra az elő-
feltevésre épül, hogy a színház performatív funkciója nem tolakodhat előtérbe, el-
nyomva ezzel a színház referenciális funkcióját; illetve, hogy az előadás csakis a 
szöveg egyedi leszármazottjának és korrupt megvalósulásának tekinthető. A szöveg 
előadásbeli korrumpálódását tehát csak a Bánk bán rögzített és kanonizált mise en 
scène-jének ismétlésén keresztül lehet megakadályozni. Ezt az ismétlést tehát olyan 
rítusként képzelték el, amely megfelelő és hagyományos szokásként generációról 
generációra öröklődik. Csakis a rituális (újra)előadásban erősíti meg az előadás a 
szent szöveget, a szent szöveg a nemzeti identitást, és csakis a rituális (újra)előadás 
tartja fenn a kulturális emlékezet történelmi folyamatosságát és biztonságát. 

A nemzeti múlt és a nemzeti identitás kapcsolata különösen problematikusnak 
számított az 1920-as évek végének politikai, társadalmi és kulturális miliőjében. 
Ezt a miliőt alapvetően két tényező határozta meg: Magyarország vereséget szen-
vedett az első világháborúban, és ennek következményeképpen alá kellett írnia 
a trianoni békeszerződést. Bár a Magyarországot körülvevő, ú jonnan alakult or-
szágok (Csehszlovákia, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság) politikája 
nemzetközileg elszigetelte Magyarországot, és az országnak a háborús károk 
kompenzációjaként hatalmas összeget kellett fizetnie, ennek ellenére az 1920-as 
évek közepére az ország gazdasági, politikai és társadalmi állapota többé-kevés-
bé stabilizálódott. Jóllehet Magyarország független területű, működő adminiszt-
ratív intézményekkel rendelkező önálló államként funkcionált, területe, hatalma 
és tekintélye csupán töredéke volt az első világháború előttinek. A trianoni béke-
szerződés a magyar kulturális örökség nagy részét is elérhetetlenné tette, így az 
emlékezet számtalan helye „elveszett", illetve átalakult, beleértve intézményeket, 
földrajzi helyszíneket, műalkotásokat, épületeket, és kevés jele mutatkozott bár-
miféle folytonosságnak. így a változások (ismét) olyan helyzetet teremtettek, 
amelyben Magyarországnak újra meg kellett határoznia önmagát nemcsak gaz-
daságilag, adminisztratívan és társadalmilag, de politikailag és kulturálisan is. 
Ezt a meghatározást a magyar állam hivatalos ideológiájában a „Szegedi Gondo-
lat" és a „Szent István-i Gondolat" köré szervezték, és fenntartották Trianon re-
víziójának lehetőségét is. Következésképp kulturális alkotásokat, kánonokat, 
társadalmi szokásokat, intézményeket és helyszíneket használtak fel, és ki, hogy 
a kortárs helyzetet a múlttal összekössék; a jelen „csonka Magyarországának" és a 
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dicső történelmi múltnak kibékíthetetlen ellentétét demonstrálják; megtartsák 
a történelmi Magyarország emlékét, illetve ezen az alapon tartsák fenn a nemze-
ti identitást.41 

Éppen ezért az olyan konzervatív kormánypárti politikusok számára, mint Já-
nosi is volt, azaz azok számára, akik a parlamenti tudósítás szerint helyeslésüknek 
adtak hangot Jánosi hozzászólása nyomán, illetve azok számára is, akik a vitában 
az átalakítás ellen érveltek, Katona Bánk bánja, a „teljes" szöveg olvasása, illetve 
a „csonkítatlan" szöveg előadása a nemzet színházában - az olvasás individuális, 
illetve a Nemzeti Színházban létrejövő előadás intézményes formájában - a foly-
tonosság egy darabját jelentette.42 Jánosi és a vitában még résztvevő többség 
szerint is, a korábbi generációk által alakított és a színházi előadásban felhasz-
nált szöveg pontos és „csonkítatlan" előadása és az (individuális/intézményes) elő-
adás rituális jellege azt szolgálta, hogy egyfelől létrehozza, másfelől megerősítse 
az összeköttetést a kortárs „csonka" Magyarország és a mitikusnak látszó közép-
kori múlt között, amikor az ország még „teljes" nagybirodalomként létezett, vala-
mint megteremtse a folytonosságot a modern, független Magyarország létrejötté-
nek tekinthető 1848-as forradalom és a reformkorszak közelmúltjával. Jánosi 
szerint a rítus pontos előadásának kötelező érvényűnek kell lennie ahhoz, hogy 
képes legyen a jelennek koherenciát és folytonosságot adni, és a dicső múltból 
megteremteni és fenntartani az aktuális Magyarország-elképzelést és annak nem-
zeti identitását. A hivatalos ideológia által irányított és kihasznált Nemzeti Színhá-
zat így a múlt emlékművének tekintették, amelyet a jelenben és a jelen számára 
szerveztek meg. A Nemzeti Színház Jánosi felfogásában tehát csakis olyan nyelvi 
templomként szolgálhatott, ahol a szent szöveget és annak „örök értékű tanításait" a 
tradíció által legitimált és kanonizált előadásban közvetítették, és amely felmutat-
ta és megerősítette a hősi múlt kiválasztott pillanataival kötött „szerződést". 

A Jánosi által kifejtett felfogás szerint a Nemzeti Színház a szent szöveg „örök 
értékű tanításainak" előadásán keresztül a jelent volt hivatva elrendezni, azaz 
a jelen megtapasztalását szervezte. Egyúttal jelezte azt is, hogy csak a felidézett 
„dicső" múltból kiindulva, a tradíciót követve, azt legitimációként felhasználva, 
múlt és jelen folytonos kapcsolatán keresztül képzelhető el a jövő is. A Hevesi 
változtatási szándéka által kiváltott félelem az identitás statikus fogalmán alapult. 
E felfogás szerint, mint azt Erika Fischer-Lichte kiemelte a dráma történetéről 
írott könyvében, „az identitás vagy természettől adott, vagy társadalmilag egyszer 
és mindenkorra rögzített érték, amelyet feltétlenül meg kell őrizni a magán és a 
társadalmi életben".43 így Jánosinak és a vitában megszólalók többségének a fé-

41 Lásd BERTÉNYI I v á n - G Y A P A I Gábor: Magyarország rövid története. Maecenas, Budapest, 1 9 9 7 . 5 1 4 - 5 4 0 . 

ROMSICS Ignác: Hungary in the Twentieth Century. Corvina and Osiris, Budapest, 2 0 0 0 . 1 2 7 - 2 0 3 . 
42 Ez nem azt jelenti azonban, hogy más felfogások nem léteztek ebben az ügyben, csupán azt, hogy 
ezek a felfogások vagy nem jelen(het)tek meg nyilvánosan, vagy nem bírtak semmilyen hatással arra 
a hivatalos diskurzusra, amelyben a Nemzeti Színház és a Bánk bán megítélése szituálódott. 
4 3 Erika F ISCHER-LICHTE: A dráma története. Pécs, 2 0 0 1 . 8 . Fischer-Lichte az európai dráma (és színház) 
történetét az identitásképzés és identitásváltás történeteként írta meg, azaz szerinte „az európai ha-
gyomány drámáit az identitásról alkotott elképzelések soraként is olvashatjuk". (15.) 
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lelme a szövegnek és az előadás rituális közvetítésének megváltoztatásától össze-
kapcsolódott a nemzeti múlt és a nemzeti identitás megváltoztatásától való féle-
lemmel. Jánosi érvelése tehát a szent szöveg elképzelésén keresztül visszahozta a 
kánon ősi használatát is, mint a tájékozódás és irányadás eszközét, és a Bánk bánt 
ilyen tájékozódási és irányadó eszköznek és a rögzítendő, illetve a megőrzendő 
identitás biztosítékának tekintette. 

Hevesi változtatásai a dramatikus szövegen és annak előadásán - a változtatás 
mennyiségétől és minőségétől függetlenül - a Jánosi által felvetett ősi használatot 
kezdték ki, illetve a rögzített és megőrzendő identitásra jelentettek veszélyt. Jáno-
si képviselő felszólalása után adott interjújában és később a Bánk bán átalakításáról 
írt tanulmányában Hevesi pontosan rámutatott a Bánk bán irodalmi szövegének és 
a tradicionálisan használt Egressy-féle szövegnek a különbségeire, kiemelve, hogy 
már Egressy is a színpadhoz igazította azt, a jelenetek megvágásával és újrarende-
zésével. Hevesi felismerte, hogy Jánosi érvelésében megtalálható a leggyakrabban 
emlegetett színházellenes vád. Eszerint a színházi előadás csak másodlagos derivá-
tuma az elsődlegesnek tekintett irodalmi szövegnek. Sőt, a színházi előadás nem-
csak derivátuma szövegnek, hanem gyakran még az eredetinek tekintett szöveg kor-
rupt változata is. Ebben a felfogásban a színházi előadás egyrészt érzéki jellegénél 
fogva, másrészt az előadás által megidézett jelenben újra előadva a szöveg (és szer-
zője) és a néző/olvasó közé türemkedik, megzavarva ezzel a szövegnek az olvasóra 
tett - feltételezetten - mediálatlan hatását. így a színházi előadás a szerző üzenete 
(múltja) és az olvasó/néző (jelene) között mintegy akadályt képez. Hevesi számára 
világos volt, hogy Jánosi a színház ellen azért is érvel, mert a színház jellegénél fog-
va ellenáll a rögzítésnek, és mindig lehetőséget kínál az eltérésre, a változtatásra. 
Hevesi számára így világos volt az is, hogy Jánosi egyfajta rögzített és állandó ha-
gyományért érvel. Amit viszont nem teljesen ismert fel, az ennek a hagyománynak 
az adott kontextusban játszott ideológiai (és politikai) szerepe és súlya. 

Ahelyett, hogy - a vita számos hozzászólójához hasonlóan - Hevesit megvádol-
nánk a kánon gyökeres átalakításával, tisztáznunk kell, hogy neki sem állt szán-
dékában megváltoztatni, vagy akár csak kicsit is módosítani a Bánk bánnak a 
nemzeti kánonban megszerzett helyét. Sőt Hevesi Katona Bánk bánját, olyan ka-
nonikus szövegnek tekintette, amely - Assmann gondolatmenetét idézve - a „Tu-
dást" foglalja magában, a magyar közösség formatív és normatív értékeit repre-
zentálja, így magát az „Igazság"-ot tárja a közönség elé. Hevesi megközelítése 
szerint ez az „Igazság" azonban nem a rítus puszta végrehajtásával tárja föl ma-
gát, hanem csakis az interpretáción keresztül. A támadásokra reflektáló cikkében 
kijelentette: „a tradíciót a Nemzeti Színház félreértette, és gépi másolás, nem pe-
dig lelkes újjáteremtés volt a hagyomány".44 Számára Katona és a kortárs világ kö-
zötti távolság csak az interpretáció erejével hidalható át, illetve teremthető újra, 
azaz a mise en scène és a szöveg dramaturgiai megváltoztatásával. Hevesi szerint 
csak ezek a változtatások tehetik hozzáférhetővé a szövegnek a szerző által előze-

44 NÉMETH: i. m. 193. (Kiemelés az eredetiben.) 
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tesen létrehozott és a szövegben rögzített jelentését. Tehát Hevesi felfogásában a 
rögzített betű bár változást szenved, de ezek a változások csak a betűk mögött 
meghúzódó „eredeti" értelmet teszik újra felfoghatóvá. Bár a Hevesi által propo-
nált „eredeti értelemre" vonatkozó „újrafelfedezés" nem más azonban, mint a je-
lenben végrehajtott értelem-konstrukció visszavetítése a múltba egy utólagosan 
konstruált, fiktív szerzőnek való tulajdonítás által, a Hevesi által felvetett változ-
tatások így vagy úgy, de mindenféleképpen újradefiniál(tat)ták, vagy legalábbis 
újragondol(tat)ták volna a múltat, beleértve a korábbi mise en scène-hez kapcsoló-
dó rituális ünnepet és a színházon belüli és kívüli hagyományt. Ezzel azonban 
nemcsak a nemzeti múltat, hanem a jelent, illetve magát a nemzeti identitást is 
újragondol(tat)ták volna, amely az adott politikai, ideológiai és társadalmi kon-
textusban számos olyan veszélyt rejtett, amelyre egyrészt a hivatalos ideológia 
nem akarta felhívni a figyelmet, másrészt - a hozzászólók véleményét olvasva45 -
a kortársak sem voltak fogékonyak. 

Történelem, emlék(ezés) és színház 

Az 1930. április 2-án lezajlott nemzeti Katona-centenárium napján cikkek, tanul-
mányok, képek, riportok, interjúk jelentek meg a kecskeméti és az országos saj-
tóban, számos ünnepi beszéd hangzott el és több színház a Bánk bán előadásával 
tisztelgett Katona előtt Magyarországon, illetve a történelmi Magyarország terü-
letén is (Nagyváradon és Kolozsvárott). A magyarországi ünnepségsorozat köz-
pontja Katona szülővárosa, Kecskemét volt, ahol a főtéren Katonának köztéri 
szobrot állítottak. Jánosi képviselőnek bizonyos szempontból igaza volt, amikor 
két évvel korábban azt feltételezte, hogy Katona meg fog mozdulni a kecskeméti 
temetőben levő sírjában. 1930. április 2-án valóban ez történt, ugyanis Katonát 
exhumálták, és később római katolikus liturgia szerint díszsírhelyen újratemet-
ték. Ugyanezen az estén adta elő Katona tiszteletére, a Kecskeméti Katona József 
Színházban, a Nemzeti Színház társulata a Bánk bánt Hevesi új mise en scène-jével. 
A nagy felháborodás miatt azonban Hevesi csak részlegesen valósította meg ter-
vét, végrehajtott néhány kisebb dramaturgiai változtatást, és a hagyománnyal 
megegyezően újraterveztette a díszletet és a jelmezeket.46 A következő napon -
szintén az ünnepségsorozat részeként - helyi és nemzeti méltóságok emlékeztek 
meg Katonáról, és a Kecskeméti Múzeumban felavatták a Katona-emlékszobát.47 

Katona testének exhumálásával, az ünnepi megemlékezésekkel és a centená-
riumi Bánk tón-díszelőadással a múlt egy darabja került felszínre, lett újra meg-
jelenítve, és fordult ismét vissza a sír(já)ba a kor jelenében. A múlt egy darabjá-
nak kiemelésével a múltat alkották tudatosan újra a jelenből és a jelen számára a 

« Lásd É. Á: i. m. 330-341. 
Lásd NÉMETH: i. m. 194-198. 

47 A centenáriumi ünnepségekhez lásd HAJNÓCZY Iván: Katona emlékkönyv. Kecskemét, 1930 és 
NÉMETH: i. m . 1 9 9 - 2 0 8 . 
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nemzet, illetve a Nemzeti Színház színpadán. Katona újratemetése, az emlékezé-
sek, illetve a Bánk bán színházban való „újrateremtése" a múlt és a jelen közötti 
folyamatosság felé tett gesztusként, illetve ennek a jelen felé történő artikulálása-
ként értelmezhető. A centenáriumi ünnepségek úgy jelenítették meg és állították 
színpadra kulturális performanszok formájában a múltat, hogy abban a hősi és 
mitikus magyar múlt reprezentációja, a tizenkilencedik század eleji Magyaror-
szág felidézett történelme és az 1930-as évek jelene egyesül(hetet)t. A centená-
riumi ünnepségek így az emlékezetet úgy jelenítették meg, illetve állították a 
nemzet(i színház) színpadára, mintha a kulturális emlékezet már „eredendően" 
beleíródott volna Katona életébe és szövegébe. Ezt a megjelenített emléket tuda-
tosan használták fel a múlt emlékeként és a múltra való emlékeztetőként, előadá-
sát pedig, a múlt és az egykorú jelen között létrejött folytonosság bizonyítékaként 
és megerősítéseként tárták a (színházi) közönség elé. így Katonát és szövegét a 
hivatalos ideológia tudatosan használta ki a jelen legitimálására mind a nemzet 
virtuális, mind a Nemzeti Színház valós színpadán. 

Konklúzió - színháztörténet) és kánon 

A színháztörténetet gyakran abból a premisszából eredeztetik, hogy a színház 
efemer jelenség. A színház múlandóságából következő problémákat a színháztör-
ténészek analógiával szemléltetik, s úgy érvelnek, hogy a színházról való írást úgy 
lehet elképzelni, mint annak a versnek az elemzését például, amelynek csak bi-
zonyos sorai maradtak fenn, illetve azokat a kommentárokat és magyarázatokat, 
amelyeket ehhez a vershez fűztek. Ezzel a példával a színháztörténész azt szándé-
kozik demonstrálni, hogy míg az irodalomtörténet-írás tárgya „megvan",48 hi-
szen a verset újra lehet olvasni, ezzel ellentétben, a színháztörténet-írás tárgya, a 
színházi előadás eltűnik, s csak néhány fénykép, rajz és kritika emlékeztet egyko-
ri jelenlétére. Ebből a színháztörténészek gyakran azt a következést vonják le, 
hogy a színháztörténetnek olyan dolgokkal kell foglalkoznia, illetve olyan dol-
gokra kell épülnie, amelyek „megvannak". így a színháztörténetek gyakran nem 
mások mint drámatörténetek, épülettörténetek, jelmez- és díszlettörténetek. 

Az iménti analógia - építve a tizenkilencedik század végén induló és az addig-
ra kanonizálódott irodalomtörténeti periódusokat elfogadó és átvevő színháztör-
ténet-írás tradíciójára - az irodalomtörténet-írásból származik.49 Mi történik 
azonban, ha egy másik területtől, nevezetesen a történetírástól vesszük az analó-
giát. Ha azt feltételezzük, hogy a történetírás bizonyos egyének és közösségek 

48 A „megvan" kifejezést szándékosan tet tem idézőjelbe. Ezzel azt p róbá l tam m e g jelezni, hogy, ami 
megvan az n e m más, mint a mű, azaz papí r és nyomdafesték. Ez. a mű csak az olvasás aktusában rea-
lizálódik szövegként. Lásd Roland BARTHES: „A műtől a szöveg felé." In A szöveg öröme. Budapest , 
1996. 67-74 . 
49 A színháztörténet-írás és az i rodalomtörténet- í rás összefonódásának problematikusságáról lásd 
Marvin CARLSON: „The Theory of History." In Sue-Ellen CASE-Janelle R E I N E L T (szerk.): The Performance 
ofPbwer. University of Iowa Press, Iowa City, 1991. 272-279 . 
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cselekedeteinek és eseményeinek a történetével foglalkozik, akkor azzal a prob-
lémával találjuk szembe magunkat, hogy az egyéni és közösségi események is a 
színházi előadáshoz hasonlóan eltűnnek. Milyen következményekkel já r ez az el-
tűnés a történetírás területén? Illetve hogyan módosíthatja a színháztörténet-írás 
kiinduló premisszáját? 

Az első kérdésre az a választ adható, hogy bár a mindenkori jelen eseményei 
is elenyésznek, ez úgy tűnik, nem akadályozza a történészeket abban, hogy törté-
nelmet (re)konstruáljanak. Következésképp a színháztörténet-írás kiinduló pre-
misszája is módosításra szorul: nem a színház mulandó, hanem csak az egyes elő-
adások. Mint azt Eugenio Barba a néző színházban betöltött funkciójáról írott 
tanulmányában kifejtette, „a színház olyan tradíciókból, konvenciókból, intézmé-
nyekből és szokásokból tevődik össze, amelyek elviselik az idő szorítását".50 Ezek 
a tradíciók, konvenciók, intézmények és szokások akár évszázadokat is átível-
hetnek, mint a keleti színházban, de a változásra és újdonságra épülő nyugati 
színházban is megtalálhatók. Mivel azonban a tradíciók, a konvenciók, az intéz-
mények és a szokások nemcsak a színházat, hanem a színházi előadást is megha-
tározzák, így az a kijelentés is megkockáztatható, hogy még a színházi előadás 
sem teljesen mulandó. A színházi előadás is tovább él a színház eseményében 
résztvevők (írók, színészek, rendezők, tervezők, kisegítő személyzet és nézők) 
egyedi és az adott csoport, illetve közösség kollektív emlékezetében. így a Jánosi 
és Hevesi nevével fémjelzett vita úgy is olvasható, mint a színház történeti emlé-
kezetének megőrzésére, illetve megváltoztatására irányuló kísérlet. Ekkor azon-
ban az a kontextus nem kerül be a vizsgálódásba, amely döntő mértékben meg-
határozta a vita létrejöttét és kimenetelét. 

A színházi kánon is a színház határainak egyik terepe és továbbélésének egyik 
lehetséges módja. A színházi kánon - mint azt a Hevesi Bánk bán-rendezése kap-
csán kirobbant vitán keresztül érzékeltettem - nemcsak a nemzeti dramatikus ká-
non részének tekintett szöveg(ek)et érinti, hanem összefügg a szöveg(ek) mise en 
scène-jében és a színházi befogadásban megjelenő színházi tradíciókkal, hagyo-
mányokkal és szokásokkal is. Hiszen a színházi kánonként rögzített tradíció, 
hagyomány és szokás mind a résztvevők egyedi emlékeiben, mind a közösség kol-
lektív emlékezetében tudatos vagy nem tudatos módon elraktároz(ód)va él to-
vább, előfeltételezve és megszabva a későbbi produkciós és recepciós taktikákat 
és stratégiákat. A Bánk bán-\ita azonban azt is demonstrálta, hogy a színház tár-
sadalmijelenség, a kánon a nemzeti identitással áll összefüggésben, és a színházi 
kánon az adott közösség által létrehozott gazdasági, társadalmi, politikai és ideo-
lógiai kontextus által szorosan meghatározott. így a színházi kánonon - nyilván-
való reprezentatív funkciójának következtében - történő bármilyen változ(tat)ás 
a kontextus létrehozásában, fenntartásában, illetve megváltoztatásában érdekelt 
különböző csoportok és közösségek reprezentációja és identitása számára jelent-
hetnek vélt és/vagy valós veszélyt, illetve lehetőséget. 

50 Eugenio BARBA: Négy nézó. Criticai Lapok 1 9 9 9 / 9 . 2 5 - 2 7 . 
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A LITERATURA FELVIDÉKI VÁLOGATÁSA ELÉ 

A Literatura időről időre összeállításokat tesz közzé irodalomelméleti műhelyek 
munkáiból. Jelen számban a nemrégiben Szlovákiában alakult, fiatal felvidéki 
magyar kutatókat tömörítő Sambucus Irodalomtudományi Társaság négy tagjának 
tanulmányai olvashatók. Mielőtt bemutatnánk a csoportot, érdemes - a teljesség 
igénye nélkül - néhány szót szólni azokról a kontextusokról, melyek meghatároz-
ták létrejöttét. 

Szlovákiában három felsőoktatási intézményben - a pozsonyi és a nyitrai mellett 
pár éve a besztercebányai egyetemen is - folyik magyar szakos képzés. Mivel ennek 
keretein belül - a részletekbe nem bocsátkoznánk bele - az irodalomtörténeti kur-
zusok tetemes hányada inkább szerzők és művek felsorolásszerű, mechanikus lajst-
romozására épül, az elméleti és interpretációs kérdésekre való tudatos reflexió el-
vétve játszik szerepet a meglehetősen korszerűtlen kánonelvű tananyagból vizsgázó 
diákok felkészítésében. Nem csoda tehát, hogy (egyfelől) a már egyetemi hallgató 
korában publikáló kutató ugyancsak ritkaságszámba megy errefelé. („Mert akit 
nem valamely szellemtudományi feladat megoldásának hogyanjára, mindössze egy 
folyton »válaszképes« tudáskészlet készenlétben tartására készítenek föl, az képte-
len lesz olyan élő kérdésekre találni, amelyek mentén a tudomány teljesítménye 
emberi cselekvésben válhat valósággá."1) Az oktatáspolitikával szoros összefüggés-
ben (másfelől) az egyetemi irodalomoktatás az elméleti paradigmaváltásokat nem 
hogy elmulasztja, de még a horizontjába sem kerül. Ennek következtében termé-
szetesen Szlovákiában nem alakulhattak ki - a magyarországiakéhoz hasonló -
irodalomtudományi műhelyek a közelmúltban. A Társaság megalakulása ebből 
a szempontból „hagyományellenes" lépésnek bizonyulhat. (Nem véletlen, hogy a 
Sambucus Könyvek első kötetében a magyar értelmezői közösségekkel való együtt-
működés, kapcsolattartás „alapgondolatként" fogalmazódik meg az előszóban.2) 
A csoport tevékenysége tehát nem kötődik egyik felsőoktatási intézmény struktúrá-
jához, keretrendjéhez sem, sőt jóval túlmutat az egyetemek által képviselt perspek-
tívákon (jóllehet a tagok egy része egyetemi oktatóként korszerűbb szemlélet beve-
zetésével már megkezdte „jótékonyan bomlasztó" munkáját); nem választható el 
viszont attól az átrendeződéstől, amely Szlovákiában a magyar nyelvű kritikában 
zajlik - éppen a Sambucus-tagok jóvoltából - a kilencvenes évek második felétől 
kezdődően. Röviden erre kell utalnunk a továbbiakban. 

1 KULCSÁR SZABÓ Ernő: „A kultúra hermeneutikája és filológiája között." (Előszó) In K . S Z . E.: Iro-
dalom és hermeneutika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 9. 

2 Kor/szah/határok. Szerk.: BENYOVSZKY Krisztián, KESERŰ József. Kalligram Kiadó, Pbzsony, 2002. 9. 
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A szlovákiai magyar folyóirat-kultúrát három említésre méltó lap alakítja: a 
nagy múltú Irodalmi Szemle, a legszínvonalasabb Kalligram és a megújult Szőrös Kő* 
A három teljesen eltérő profilú folyóirat egyik közös vonása, hiányossága, hogy 
nem tud felmutatni olyan kritikarovatot, amelyben az irodalomról való beszéd kü-
lönböző nyelveinek interakciója kísérné a recenzeált művek befogadástörténetét. 
Ennek következtében a jelentősebb szlovákiai magyar szépirodalmi alkotások re-
cepciója többnyire magyarországi folyóiratokban veszi kezdetét; szlovákiai magyar 
„kritikus" pedig a legritkább esetben képes „beleszólni" azok kanonizációjába. 
Kérdéses tehát, hogy beszélhetünk-e egyáltalán szlovákiai magyar szakkritikáról. 
Ezt az eldöntetlenséget írja tovább és helyezi új megvilágításba az a fejlemény is, 
hogy a Társaság tagjai - természetesen - egyre többet publikálnak magyarországi 
lapokban. Ez azonban nem pusztán a szlovákiai folyóirat-kultúra és kritikahagyo-
mány defektjeire mutat vissza, hanem minden bizonnyal arra is utal, hogy az iro-
dalmi folyamatokat érintő aktuális dilemmák értelmezhetőségét a határokat átjá-
ró oda-vissza hatás jelentékenyen képes befolyásolni. Vagyis a regionalitás és az 
elszigeteltség hangoztatásából, a „térségi kánon" öntörvényűségéből kiinduló - ily 
módon azokat fenntartó - szólamokat itt felváltja annak felismerése, hogy a haté-
kony szakmai tevékenység kibontakozásának éppen a mássággal való szembesülés 
adhat távlatot. Egyet kell értenünk tehát Sánta Szilárd „helyzetjelentésével": „biz-
tató [...], hogy a közelmúltban jelentkezett, elméletileg is tájékozott kritikus-, olva-
sógárda - [itt a Társaság néhány tagjának neve következik] - szövegeiben a nyel-
vi megnyilatkozások, a mondás hogyanja kerül a fókuszba; feladva azt a még 
mindig több helyen felbukkanó nézetet, mely szerint a szlovákiai magyar iroda-
lom a kisebbségi lét problémáinak lenne megjelenítője."4 Valóban, a Társaság tag-
jainak eddigi publikációi meggyőzően bizonyítják: olyan értelmezőközösség van 
kialakulóban a Felvidéken, amelynek - felkészültségénél fogva - évtizedek óta elő-
ször van meg az esélye arra, hogy felszámolja magyar nyelvű irodalom és szlová-
kiai magyar kritika egyidejűtlenségét, teret nyitva a szakmai narrációra és argu-
mentációra épülő konstruktív kritika válfajainak. 

Ezen a ponton máris érdemes jeleznünk, hogy az említett publikációk rendkí-
vül széles spektrumba illeszkednek, de ez már a tagok profilját érinti. Mielőtt pár 
mondatban összefoglalnánk tevékenységüket, a Társaság létrejöttéről hírt adó so-
rokat idéznénk: „A Szlovákiai Magyar írók Társasága 2001. május 30.-án a csal-
lóközi Dióspatonyban tartott rendezvénysorozatának keretében megtartotta ala-
kuló közgyűlését a Sambucus Irodalomtudományi Társaság. (Névadója Zsámboki 
János, a középkor neves polihisztora.) A társaság célja a szlovákiai magyar iroda-
lomtudományi kutatások összehangolása, a rendszeres irodalomkritika elősegí-
tése, szervezése, konferenciákon történő megvitatása, a kutatási eredmények 

3 A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Fórum Társadalomtudományi Szemle is közöl - igaz, nem rend-
szeresen - az irodalomtudomány tárgykörével (például stilisztika, filozófia, komparatisztika) érintke-
ző tanulmányokat. 

4 SÁNTA Szilárd: „Mélyebbre ne merülj!" Kalligram 2002/5. 95. 
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publikálása. Ehhez elsősorban a Szlovákiai Magyar írók Társaságával, a társszer-
vezetekkel, egyetemekkel keresi és kívánja fenntartani az együttműködést. A tár-
saság fiatal alapítói elnöknek Benyovszky Krisztiánt választották, a belső ügyek-
kel foglalkozó titkári tisztet Polgár Anikó, a külkapcsolatokat bonyolító titkár 
tisztjét Kocur László vállalta fel."5 A Társaság tagjai az említetteken kívül: Bárczi 
Zsófia, Csehy Zoltán, Keserű József és Németh Zoltán.6 A névsorból látható, hogy 
olyan fiatal szakemberekről van szó, akik az elmúlt években több műfajban, több 
tudományterületen hívták fel magukra a figyelmet. A továbbiakban - erősen sze-
lektálva és nem ábécérendben - az egyéni teljesítményekről szólunk. 

Talán megkockáztatható ehelyütt kijelenteni, a magyar kritikai diskurzus ala-
kulástörténetét figyelemmel kísérő olvasó számára Németh Zoltán neve ismerősen 
cseng, hiszen több jelentős folyóiratban (például Alföld, Bárka, Kalligram) talál-
kozhatott vele. A kilencvenes évek magyar irodalmával foglalkozó, e téren számos 
kiemelkedő tanulmányt publikáló szerző jelenleg a pozsonyi Comenius Egyetem 
doktorandusza. Önálló kötetei közül feltétlenül említést érdemel Olvasáserotika 
című könyve,7 amelyben világosan nyomon követhető a szlovákiai magyar nyelvű 
kritika előfeltevéseit megújító szemléletbeli váltás. Németh Zoltán horizontmó-
dosító értelmezései mindenekelőtt a francia posztstrukturalizmus eredményeit 
alkalmazzák, oly módon, hogy az interpretációs lehetőségek sokféleségét fenn-
tartó gondolatmenetek nem kötelezik el magukat egyetlen metodológia mellett 
sem. Eme nyitott látásmód nagy mértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy Németh 
Zoltán kulcsszerepet játszott - a fiatalon elhunyt, szlovákiai magyar prózaíró -
Talamon Alfonz kanonizációjában. A szerző életművét feldolgozó monográfiája8 

jelentős visszhangot keltett, valószínűleg annak köszönhetően, hogy az olvasatok 
egymásmellettiségére épülő elmélyült szövegelemzései fokozottan képesek akti-
vizálni mind a Talamon-művek, mind a róluk szóló irodalom olvasói pozícióit. 
Ahogy Thomka Beáta fogalmaz: „A monográfus amellett, hogy maga is több vál-
tozatot kínál fel, nem egyértelműsíti olvasatát, a kritika különféle beállítottsá-
gú interpretációit is önálló szólamként szerepelteti. Rokonszenves ez a megoldás, 
és szorosan összefügg a jelentések áramlásának, az értelemadás nyitottságának, 
a metanyelv elvetésének, a kritikai beszéd fikcionalitásának gondolatával."9 

Németh Zoltánnak a Literatura jelen számában helyet kapó tanulmánya ugyan-
csak árnyalt és körültekintő argumentációs térben szembesít elmélet és prózai 
diskurzus, tágabban: szövegen belüli és szövegen kívüli kapcsolatával, áthelye-
zésével, a referencialitás játékának vezérfonala mentén. A Kulcsár Szabó Ernő 
irodalomtörténetének egyik (mindeddig kevés figyelemben részesülő) passzusá-

3 HM: Sambucus. Szőrös Kő 2001/nyár. 78. 
6 A Társaság 2 0 0 2 februárjában két taggal bővült VIDA Gergely és В Е К Е Zsolt személyében. A 2 . láb-

jegyzetben említett kötetben az б írásaik is szerepelnek. Jelen előszó - több megfontolásból - az ala-
pító tagokra koncentrál. 

7 Kalligram, Pbzsony, 2000. 
8 Talamon Alfonz. Kalligram, Pozsony, 2001. 
9 T H O M K A Beáta: Virtuális „pozsonyi" műhely. ÉS 2001. augusztus 31., 24. 
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ból kibomló, mintegy azt variáló gondolatmenet arra a kérdésre keresi a lehetsé-
ges válaszokat, hogy a „világról való beszéd érvényes formái" miként engedik 
szóhoz jutni az 1989-es fordulat tapasztalatát. 

A Társaság elnöki tisztét betöltő Benyovszky Krisztián neve szintén nem lehet is-
meretlen az olvasóközönség előtt, hiszen fontosabb írásai a Kalligram és a Szőrös 
Kő mellett például a Tiszatájban, a Bárkában, az Iskolakultúrában, a Magyar Lettre 
Internationale-ban láttak napvilágot. Az elsősorban stíluselmélettel foglalkozó, de 
például a peremműfajok poétikáját is tanulmányozó fiatal kutató a nyitrai 
Konstantin Egyetem tanársegéde, egyben doktorandusza. Benyovszky Krisztián 
azon kevés irodalomértelmezők közé tartozik, akik rendkívül produktívan alkal-
mazzák interpretációikban a szláv neostrukturalizmus eredményeit. A közelmúlt-
ban megjelent Rácsmustra című önálló kötetének10 olvasásakor ugyanúgy meg-
győződhetünk erről, mint többszemléletű prózaelemzéseinek hatékonyságáról. 
A könyvet recenzeáló Rácz I. Péter joggal írhatta: a cseh és szlovák irodalmat is ki-
válóan ismerő szerző „átlát az elméletek rácsán, miközben a rácsra nem elzáró 
elemként, hanem szükséges és tapasztalható határként tekint [...]; szövegeinek 
reflektáltsági foka alapján pedig eleve mentesíthetjük írójukat azon kritika alól, 
hogy az egymástól akár élesen különböző módszertanok kever(ed)ése csakis össze-
egyeztethetetlenséget, tudománytalanságot, káoszt eredményez".11 (Benyovszky 
Krisztián a Literatura jelen számában tanulmánnyal nem szerepel, ezért az említett 
kötethez utalhatjuk az olvasót, hogy bepillantást kapjon a szlovákiai magyar kriti-
ka nyelvét megújító másik mértékadó korpuszba.) 

Keserű József - aki az ELTE doktorandusza - elsősorban a Kalligramban napvi-
lágot látott írásaival járul t hozzá az említett fordulat differenciálódásához. Mű-
elemzései a történeti narratíva regénypoétikai vetületeit vizsgálják, szoros össze-
függésben az esztétikai jelképzés hatáseffektusaival. A Literatura válogatásában 
megjelenő (előfeltevéseit tekintve Németh Zoltán írásával némileg rokonítható) 
tanulmánya arra tesz kísérletet, hogy körvonalazza a holocaust-tematika megfor-
máltságával szembesülő olvasói döntések modalitásait. Interpretációja remek 
példáját nyújtja az áttetszőség, hitelesség, erkölcsiség, értékfelmutatás, üzenet-
közvetítés stb. kívánalmára támaszkodó stratégiák analízisének, az olvashatóság 
antropológiai érdekű megszilárdításából következő kihívások továbbgondolásá-
nak. Kesérű József érvelése, értelmezési ajánlata azért is széleskörű érdeklődésre 
tarthat számot, mert a „kényes téma" funkcionális tárgyalása közben elkerüli a 
végletes értékrelativizmus zsákutcáit, ugyanakkor nem hátrál vissza az esztétikai 
ideológia történetietlen kezelésének biztonságot nyújtó övezetébe sem. 

Csehy Zoltánt - а Kalligram folyóirat szerkesztőjét, számos nagy sikerű fordí-
táskötet (például Hárman az ágyban12) közre adóját - talán szintén nem kell hosz-
szasan bemutatni. A neolatin költészettel, az antik erotikus és priapikus hagyo-

10 Kalligram, Ibzsony, 2001. 
1 1 R Á C Z I. Péter: Emlékezetes naplóolvasás. ÉS 2 0 0 2 . j anuár 4 „ 2 8 . 

'2 Kalligram, Ibzsony, 2 0 0 0 . 
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mánnyal, illetve a humanista énformálási stratégiákkal foglalkozó kutató - jelen-
leg az ELTE doktorandusza - több tanulmányt publikált, melyekben a polifon, 
irodalomtörténészi logika a narratív filológiával karöltve írja újra a tudományos 
esszé kritériumait. (Mivel Csehy Zoltánnak a Literatura alábbi blokkjában nem 
jelenik meg szövege, ajánljuk itt az olvasó figyelmébe a szerző Gelliusról, illetve 
a Quattrocento obszcenitás-teóriáiról szóló eszmefuttatásait,13 melyek meggyőző 
dokumentumai lehetnek a szlovákiai magyar nyelvű filológia e páratlan teljesít-
ményének.) 

A Társaság titkári posztját betöltő Polgár Anikó is az ELTE doktorandusza. Fon-
tosabb publikációi a Kalligramban és az Irodalmi Szemlében láttak napvilágot. Itt 
kell megemlítenünk az Illatos kenőcsök háza című - „a középkori latin költészet 
gyöngyszemeit" tartalmazó - gyűjteményt,14 melynek fordítói kivitelezése, a jegy-
zetapparátus és a kiegészítő életrajzok elkészítése Csehy Zoltán és Polgár Anikó 
közös, elismerésre méltó munkája. A Greguss Mihály esztétikai kézikönyvét15 

is tolmácsoló Polgár Anikó az antik és kortárs irodalom kapcsolatával, illetve 
műfordítás-történettel foglalkozik. Túlzás nélkül állítható, hogy az utóbbinak ki-
vételes felkészültségű szakértője. Erről tanúskodik a Literaturában most megje-
lenő tanulmánya is, mely a fordítói eljárások három alakzatát (domesztifikáció, 
rekonstrukció, applikáció) a 20. századi magyar Catullus-olvasatokra vetítve 
mutatja be. 

A Társaság külkapcsolatait intéző Kocur László a Szegedi Tudományegyetem 
doktoranduszaként a „kisebbségi irodalom" státusát, illetve a kilencvenes évek 
szlovákiai magyar irodalmát állítja kutatásainak fókuszába. A vonatkozó témában 
felvidéki folyóiratok mellett a Fried István gondozásában 1996 óta működő Szö-
vegek között című tanulmánykötet-sorozatban is jelent meg írása.16 Kocur László 
látásmódját nagyban alakítja a „szegedi frissesség", mely termékenyen járul hoz-
zá értekező nyelvének formálódásához. (A szerzőtől a Literatura nem közöl tanul-
mányt, ezért érdemes felhívnunk az olvasó figyelmét Kocur László igen fontos 
Koncsol-kismonográfiájára,17 mely méltányolható képet fest - mindkét értelem-
ben - az irodalomkritikus gyakorlatának összetevőiről.) 

Bárczi Zsófia - а nyitrai Konstantin Egyetem tanársegéde, az ELTE doktoran-
dusza - a 20. század húszas-harmincas éveinek magyar irodalmával és a szlová-
kiai magyar irodalommal foglalkozik. A fentebb említett mindhárom felvidéki 
lapban jelentek meg írásai. A Literatura mostani számában helyet kapó tanulmá-
nya A Pendragon legenda elemzésére vállalkozik. A gondolatmenet által kínált ér-
telmezési javaslatok nem pusztán azért nyerhetik el az olvasó szimpátiáját, mert 

13 Előbbi a Kalligram 2001/7-8-as (54-61.), utóbbi a folyóirat 2002/5-ös számában (76-87.) jelent meg. 
m AB-ART Pozsony, 2001. 
15 Latin-magyar kétnyelvű kiadás, Kalligram, Pbzsony, 2000. 
1 6 K O C U R László: „Mintha túlélnél." In Szövegek között V. (Fejezetek a mai magyar irodalomból). 
Szerk.: FRIED István. SZTE ВТК Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged, 2001. 173-191. 
17 „Az olvasónak pedig joga van játszani a művel." AB-ART Pozsony, 2001. 
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meggyőzően tárják fel a peremműfajok kereszteződéséből származó irónia forrá-
sát és az esszészerűség kritériumainak átrendeződését; hanem azért is, mert a re-
gény ilyen jellegű újrakomponálása képes horizontot nyitni további konkretizá-
cióinak. Például Bárczi Zsófia interpretációjából kiindulva Szerb Antal művének 
intertextuális kapcsolódásai legalább két irányban meghosszabbíthatók: előzmé-
nyei között a Frankenstein (élet mesterséges teremtése), kései „rokonaként" pedig 
A Foucault-inga (a rózsakeresztes hagyomány infernója) is említhető volna. S talán 
megengedhető nyelvjáték, ha a szöveg címét a „pendragon" jelentése („régi, 
walesi hadúr") mellett a „pen" / „dragon" („toll, megír" / „sárkány") szavakkal is 
kapcsolatba hozzuk, amely újabb allegóriája lehet a „nyelvek találkozására" épülő 
regény szerveződésének. 

Az egyéni teljesítmények láttán felmerülhet az olvasóban, hogy mi szükség van 
az intézményesülésre. Erre a - nyilvánvalóan nem mellékes - kérdésre egy lehet-
séges válasszal szolgálva elmondhatjuk, hogy a Társaság tagjait olyan szakmai di-
lemmák és sürgető feladatok közelítették egymáshoz, melyek közös gondolkodást 
és közös fellépést igényelnek. Ennek a hatástörténeti szituációnak fel nem isme-
rése, elszalasztása vagy elodázása tovább csökkentette volna a szlovákiai magyar 
kritika horizontnyitásának esélyeit. S bár egyetlen differenciált szakmai csopor-
tosulás sem lehet mentes a belső polémiáktól, remélhetjük, hogy az együttműkö-
dés és a párbeszédkészség megnyilvánítása annak is részesévé teszi e lezárhatat-
lan polilógusban benne álló partnereket, hogy „a gondolat általában nem egyéni 
erőfeszítés eredményeként fogalmazódik meg".18 Innen nézve nő meg a tétje an-
nak, hogy - a jövő nyitottságába helyezve az eddigieket - vajon ha majd valaki az 
ezredforduló kritikatörténetének felfejtésére vállalkozik, akkor a szlovákiai ma-
gyar nyelvű irodalomértés kibontásakor, ezzel párhuzamosan egyszerre csak a 
Sambucus Társaság történetét kezdi-e írni... 

1 8 KULCSÁR SZABÓ Ernő-SzEGEDY-MASzÁK Mihály: „Előszó." In Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. 
Szerk.: BEDNANICS Gábor, BENGI László, KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZECEDY-MASZÁK Mihály. Osiris, Budapest, 
2000. 9. 



Bárczi Zsófia 

ÁLCÁZOTT SZÖVEG 

- Műfaji játékok Szerb Antal Л Pendragon legenda című regényében -

Úgy tűnik, Szerb Antal A Pendragon legenda című regénye olvashatóságának mi-
kéntjére - az egykori recenziók és kritikák tanúsága szerint - a választ a műfajok 
felőli megközelítés, illetve az irónia e szövegen belüli feltételezett működésének 
megragadása jelenti. 

Az említett kritikák és recenziók szinte mindegyike a regény műfajának meg-
határozásában véli megragadhatónak a szöveg egyediségét. Makkai Sándor, 
Thurzó Gábor, Kemény István, Nyigri Imre, Illés Endre, Ernst István elsősorban 
a detektívregénnyel való hasonlatosságot hangsúlyozza, de a szöveg „klasszikus" 
detektívregény voltát azonnal meg is kérdőjelezi azáltal, hogy további műfajokat 
is a diskurzus részévé tesz. Ilyen a kalandregény (Makkai, Kemény István, Illés, 
Ernst), a rémregény (Makkai) és a kísértethistória (Thurzó, Hevesi András).1 

Boszler György monográfiája pedig „gengszterregényt, kísértettörténetet és esszéeleme-
ket egyesítő furcsa históriaként"2 írja le A Pendragon legendát. Ugyanő a Szerb Antal-
monográfia tartalomjegyzékében a „csodaregény paródiájaként" határozza meg a 
szöveget. 

A másik, a regényről szólva leggyakrabban visszatérő kifejezés az irónia. Mellet-
te pedig olyan, a komikum körébe tartozó fogalmak, mint a persziflázs (Marék An-
tal, Bálint György), a szatíra (Hevesi András, Kállay Miklós) és a groteszk (Horváth 
József), melyek a szöveg ironikussága kapcsán idézhetők fel. ,A Pendragon legenda 
nem eléggé ironikus ahhoz, hogy persziflázsnak tartsuk..." - írja Marék Antal Magyar 
/тш-beli cikkében, „...humoros regény, de voltaképpen leleplezi azt a másik világot, ami 
»túl van a szavakon; s rettenetes«" - ekként Thurzó Gábor az Erdélyi Helikonban. 

Több kérdés is felmerült hát a regény iróniáját, illetve humorát és műfaját il-
letően. Az alaposabb elemzések az irónia vagy a komikum fogalmát többé-kevés-
bé össze is kötik a szöveg kevert műfajiságával. A továbbiakban azt vizsgálom 

1 MAKKAI László:/! fíendragon-legenda. Pásztortűz 1 9 3 4 , T H U R Z Ó Gábor: „A Pendragon legenda". Erdé-
lyi Helikon 1 9 3 4 , HEVESI András: Pendragon legenda. Tükör 1 9 3 4 , KEMÉNY István: A Pendragon legenda. 
Magyar Hírlap 1 9 3 4 , NYIGRI Imre: Színvonalasan is lehet. Népszava 1 9 3 4 , KÁLLAY Miklós: A Pendragon 
legenda. Nemzeti Újság 1 9 3 4 , B Á L I N T György: A físndragon-legenda. Ftesti Napló 1 9 3 4 , ILLÉS Endre: 
fíendragon-legenda. Nyugat 1 9 3 5 , T H U R Z Ó Gábor: A Pendragon legenda. Elet 1 9 3 5 , H O R V Á T H József: 
A Pendragon-legenda. Protestáns Szemle 1 9 3 5 , E R N S T István: A valesi bárdok nyomában. Szocializmus 
1 9 3 5 , M A R É K Antal: A Pendragon legenda. Magyar írás 1 9 3 5 . Valamennyi írást lásd W Á G N E R Tibor 
(szerk.): Tört pálcák. Kritikák Szerb Antalról 1 9 2 6 - 1 9 4 8 . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1 9 9 9 . 

2 POSZLER György: Szerb Antal. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973. 32. 
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- eleve lemondva a teljesség reményéről - , hogyan olvasható Szerb Antal regénye 
ironikusan, és hogyan mozdítja el az irónia a regénynek a klasszikus műfajokhoz 
való viszonyát. 

Elsősorban tehát azt az irónia-fogalmat volna célszerű vázolni, amely - felté-
telezésem szerint - a legtermékenyebben alkalmazható a regény értelmezésében. 
Mivel az irónia olyan szerteágazó diskurzus centrumában áll,3 amelynek felvázo-
lására is aligha tehetek kísérletet, a fogalom jelentésének megközelítése pragma-
tikus és erősen leszűkített lesz. Az iróniának két különböző felfogása is segítsé-
günkre lehet a szöveg megközelítésében. 

Az egyik a klasszikus retorika jegyében fogant, Arisztotelész elgondolása alap-
ján. Az alakzatként értett retorikai képződmény a regényben leginkább talán a 
simulatio értelmében jut szóhoz: amikor a szövegösszefüggés révén a valóságo-
san mondott ellentétes jelentése forog fenn4 (,,Bartókot sose láttam - mondtam ha-
zugul és megütődve tájékozatlanságán. - De az öreg Dosztojevszkijt nagyon jól ismertem. 
Az apámmal együtt járt elemibe, és gyakran járt hozzánk vacsorára" - mondja Bátky 
Cynthiának). A komikum eszközeként értelmezett irónia úgy is jelentkezhet, mint 
antiphrasis, a simulatio változata („irigylem jeles barátunkat" - mondja Osborne 
Maloneyról), és főleg mint önirónia (,,egyike volt a ritka eseteknek életemben, amikor 
szaktudásomnak, a keresztrejtvényektől függetlenül, praktikus hasznát vettem" — meséli a 
narrátor egy ablak bezárása kapcsán, filológusi képzettségére utalva). Az irónia 
alapja a felsorolt esetekben valamiféle pontatlanság, a mondott és a gondolt kö-
zötti különbség. A regény narrátora, Bátky János ezt a pontatlanságot mint a ko-
mikum forrását határozza meg: „Egyben roppantul szégyelltem magam, mert úgy érez-
tem, hogy a nemes lady pontatlan megjelölése enyhén komikus színben tüntet fel",5 mikor 
Lady Malmsburyt Croft, a filológust úgy mutatja be, mint aki „középkori angol ro-
varevőkkel vagy ókori olasz cséplőgépekkel foglalkozik". Ez a komikus pontatlanság a 
szemantika felől nézve is lehet az irónia forrása: a „lady" felületes meghatározá-
sa a tudományos világgal szembeni távolságtartást, s annak lekicsinylését is jelzi. 
Ez a lekicsinylő mozzanat - mint ironikus eljárás - a regény folyamán többször 
megerősítést nyer. A narrátor a fölösleges tudományok tudoraként mutatkozik 
be, Cynthia összekeveri Bartókot és Dosztojevszkijt stb., Bátky narrátor pedig, 
mint vérbeli eiron asszisztál hozzá. Ilyenkor egyben önironikus is, ahogyan akkor 
is, mikor a saját, tudományhoz való viszonyát taglalja: ,A kartársnak azt se vallot-
tam be, mert tudósi magaslatról megvetett volna érte, hogy az élő earl jobban foglalkoztat 
a halott Fluddnál."6 A komikum kérdése, véleményem szerint, az iróniának a fön-
ti értelemben való működésével magyarázható a vizsgált szövegben. 

3 Arisztotelésztől napjainkig számos értelmezése fennmaradt . Az utóbbi évek legjelentősebb kísér-
lete talán Paul de MAN nevéhez köthető, aki A német romantika iróniafelfogásáról szólva újította meg 
a fogalom jelentését. 

4 Vö. SZABÓ G. Zoltán-SzöRÉNYi László (szerk.): Kis magyar retorika. Helikon Kiadó, Budapest, 1997. 
142. 

5 SZERB Antal: A Pendragon legenda. Magvető Könyvkiadó, Budapest, é. n. 6. 
6 I. m. 11. 
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Az irónia azonban a Szerb-regényben nemcsak egy-egy szó vagy mondat ere-
jéig érvényesül, hanem átjárja az egész szöveget, így a történetmondást is. A tör-
ténet és a szüzsé egyes elemeit eltávolítja eredeti jelentésüktől, állandó megsza-
kításokkal él. Ezeknek a megszakításoknak és közbeékeléseknek köszönhetően 
keveredhetnek a regényben a detektívtörténet- és gótikus szüzsé-elemek. Az iró-
nia alapja ebben az esetben az allúzió, a rájátszás egy-egy ismert műfaj szüzséjére. 
A cselekmény alluzorikus jellegének köszönhetően az olvasóban eleve elvárások 
ébrednek a cselekmény további alakulásával kapcsolatban. Ezeknek az elvárások-
nak azonban a regény rendre nem tesz eleget, elkanyarodik, egy másik műfaj szü-
zséjébe ugrik fejest, miáltal megszakít. Itt érezhető legerősebben a nem pusztán 
a komikum alapjaként értett irónia, ezekben a megszakításokban, a várttól való 
elkanyarodásokban. Szerb eljárása Paul de Man irónia-felfogását idézi.7 A törté-
net mindvégig legalább két kód szerint olvasható: a detektívregény és a gótikus 
regény kódja szerint. 

Osborne éjszakai tréfája a kísértetregény egyik elemét írja felül. A llanvygani 
kastély folyosóját furcsa, rémisztő hangok töltik be, „misézés" hallatszik, és a kas-
tély személyzete páni félelemben futkos. A kísérteties jelenség azonban leleplező-
dik: a könyvtárterem kéményében nem egy léha szellem zengi éjféli próféciáit, 
hanem a kastély örököse, Osborne.8 A következő oldalon az ironikus gesztus ki-
terjed a teljes folklórkincsre is, ezzel elbizonytalanítva az olvasót: a regény továb-
bi lapjain majdan esetleg felbukkanó szellemekről és kísérteties történetekről 
mesélő narrátor szavainak hitelt adva, nem egy megtévesztési kísérlet áldozatává 
válik-e. Az olvasó aggodalmának ad hangot a tudományos önérzetében megsér-
tett Cynthia: „Nem helyeslem az eljárásodat, Osborne - mondta komolyan. - Ha így foly-
tatod, tönkreteszed a folklórkutatást. Ezentúl sose fogom tudni, micsoda az igazi monda, és 
micsoda a humbug. 

- Ez a helyes - mondta Osborne -, régen is így lehetett: a fele csoda, és a fele móka. "9 

Miután a kísértettörténet így lelepleződött, azaz megszakadt, elkanyarodott 
eredeti ívétől, a történet átlép a detektívhistóriák világába. Lövés dördül, még-
hozzá nem is akárhol, hanem a klasszikus detektívregények kedvenc színterén: 
egy bezárt szobában. Ám ezt a műfajt is csak azért idézi fel a regény, hogy a kö-
vetkező lapon megszakítsa, s visszavigyen a kísértetek immár gyanússá tett moz-
gáskörzetébe. 

„Nem könnyű eldönteni, hogy mi detektívtörténet, és mi nem. Nyomozás, ke-
resés, olvasás, bűnügy vagy rejtély majdnem minden terjedelmesebb elbeszélő 
szövegben van.. ."1 0 Л Pendragon legenda első olvasásra - úgy tűnik - eleget tesz a 
detektívtörténet követelményeinek. Szerb használja a detektívszüzsé elemeit. 

7 Vö. Paul de MAN: AZ irónia fogalma. Esztétikai ideológia. Janus/Osiris, Budapest, 2000. 195. 
8 Vö. SZERB Antal: i. m. 65-66. 
9 I. m. 67. 

1 0 BÉNYEI Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és A posztmodern. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2000. 15. 
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A Hétköznapok és csodák című könyvében maga is nagy teret szentelt az angol bűn-
ügyi történeteknek. Az ott tárgyalt szerzők eljárásait - kisebb, de számunkra fö-
löttébb fontos változtatásokkal - átveszi A Pendragon legendába, így álcázza a 
regényt detektívtörténetnek. Egy gyilkosságra tett utalás előzi meg Bátky llanvy-
gani útját, aki a továbbiakban amatőr detektívként próbálja felderíteni az esemé-
nyek mögött rejlő titkokat. Az earl ellen irányuló merényletek hátterében az 
örökség utáni hajsza áll. Az első számú gyanúsított, Maloney alakja ugyancsak 
megfelel a korabeli angol detektívregények abbéli igényének, hogy a gyilkos sze-
mélye lehetőleg a brit gyarmatokhoz kötődjön.11 És természetesen a tettek hely-
színei is előírásosan a detektívregény klasszikus színhelyeivel egyeznek meg. 
Llanvygan vidéki kastély, a gyilkossági kísérleteknek pedig legalább az egyike -
ismét csak - , ahogy felsőbb körökben ildomos - zárt helyen: a laboratóriumban 
történik. S mi több, a szerző még arra is ügyel, hogy az olvasónak minden adat 
birtokában legyen a tettesek kilétének felfedéséhez. Mindez irodalmi klisékre 
épül. Hiába vannak azonban megfelelések a klasszikus detektívtörténet és 
A Pendragon legenda szüzséje között, a regényből hiányzik a bűnügyi történetek 
legfontosabb eleme: a gyilkosság. Azaz helyesbítenem kell, hisz gyilkosságokban 
van részünk bőven - például még a történetmondás ideje előtt MacGregor dok-
tor meggyilkolása, vagy Benjamin Avravanelé, vagy Roscoeé - , de az igazi, az ala-
pító tett - az earl meggyilkolása - hiányzik, az ellene irányuló merényletek vég-
rehajtója és kitervelői pedig azonnal lelepleződnek, így a detektívtörténetek 
másik lényeges eleme, a titok is elvész. A regény mégis egy nyomozás története, 
s bár a nyomozás nem a társadalom rendjével szemben elkövetett bűntényre irá-
nyul, szükségszerűen idézi fel a detektívtörténeteket, egyben parodizálva is őket. 
A kalandok itt is elsősorban intellektuális természetűek.12 A nyomozás a 
Pendragon család történetének feltárásával kezdődik. „Mi mást tehet a helyzetemben 
egy magamfajta szellemi kalandkereső?"13 Bátky János filológus a British Museum 
olvasótermében keresi a választ az egyelőre még csak sejtett titokra. Az olvasás 
ebben az esetben a nyomozás metaforája, de több is annál. Az egyes szövegek az 
olvasás folyamatában bűnjellé változnak, így a leleplezés eszközeivé lesznek. Az 
éjféli lovas tetteinek nyoma egy népmese-gyűjteményben marad fenn, Longelo de 
Fresnoy apokrif írása pedig kifejezetten kulcs, a titok nyitja. 

A bűnügyi regények tradícióit a szöveg többször is felidézi. Bátky pozíciója a 
detektívé (erre folyamatosan reflektál), de a detektív segédjéé is lehetne: „...rend-
kívüli történetemnek nem én vagyok a hőse, hanem o"14 - jelenti be a narrátor a regény 
elején az Earl of Gwynedd központi szerepét. Másrészt viszont többször reflektál 
a detektívhagyományokra: Fred Walker, majd Bátky szóhasználata: „well" 
- (mindketten így kezdik mondanivalójukat) - , és cselekvése - „merengve ütötte 

11 Vö. KESZTHELYI Tibor: A detektívtörténet anatómiája. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979. 146. 
1 2 V ö . BÉNYEI: i . ш . 1 5 . 
1 3 SZERB: i. m . 1 1 . 
14 I. m. 5. 
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pipájából a hamut a kandallóba" - Sherlock Holmes viselkedését imitálja. „Bizonyos 
detektív elegancia kezdett bennem kifejlődni, úgy látszik" - olvashatjuk valamivel ké-
sőbb. De a detektív viselkedését parodizálja Osborne és Lene is, mikor álruhában 
követik Bátkyt Morvinnal való találkozójára. 

Aki azonban a szöveget a detektívtörténetek megszokott kliséi által felidézett 
előfeltevések szerint olvasná, arra csalódás vár. A történet alapvető szerkezeti egy-
ségei ugyan fellelhetők a regényben, jelentéseik felfedésében mégis folytonosan 
csődöt mond a detektívtörténetekhez használható kód. 

A cselekmény egy központi rejtély köré szerveződik ugyan, akárcsak a klasszi-
kus detektívtörténetben, de a rejtély, amelynek feltárása a tradíció szerint jobbá-
ra racionális, logikus gondolkodáson, értelmezésen alapul - mint mondtam - , 
nem alapvetően bűnügyi természetű. A regény eleve nem egy gyilkosság feltárá-
sának a rekonstruálása, hiszen - bár több gyilkosság is történik - az egyetlen, va-
lódi, alapozó gyilkosság: az earl megölése mégsem következik be. Az igazi rejtély 
megoldásában - az éjféli lovas feltámadásának magyarázatában - az értelem nem 
nyújthat segítséget: mert a világ, az a másik, amelyet leleplez, „túl van a szavakon 
és rettenetes". A titok, amelyet Bátky megfejteni igyekszik, nem bűnügyi jellegű. 

A valódi bűntény a regényben nem a társadalmi rend megsértése, hanem a 
természeti rendé. Ez azonban morális tett (a bűnügy a detektívregényben szinte 
mindig logikai), s mint olyan, kívül esik a detektívtörténet világán. Ezt a bűntényt 
fedezi fel Bátky az olvasás során, miközben a Pendragon család után nyomozva 
rábukkan az éjféli lovas alakjára. Nyomozása kivezet a detektívregény világából, 
át egy másikba, a rémtörténetekébe. A törés ironikus hatást eredményez, mert a 
detektívszüzsé szabályainak folytonos megszegése által kerül be a rémtörténet 
a regénybe. Ebben a másik történetben ugyanazok a szereplők, csak a szerepek 
értékelődnek át, illetve kerülnek más megvilágításba. A szöveg egyszerre olvasha-
tó mindkét kód szerint. 

Krimisémából kölcsönzött elemei, valamint a nyomozás és a rejtély megoldá-
sának problematikussá tétele a metafizikus detektívtörténet felé irányítják a szö-
veg értelmezését. 

„A metafizikus detektívtörténetben a megoldás nem lehetséges, bizonytalanná 
válik, nyugtalanítóan megsokszorozódik, elveszti jelentőségét, vagy olyan síkra 
helyeződik át, amely a klasszikus detektívtörténet számára nem látható és nem 
releváns."15 A másik felkínált lehetőségd Pendragon legenda esetében az antide-
tektívtörténet, melyben „a detektívtörténet alapvető szerkezeti egységei mint iro-
dalmi klisék jelennek meg, s az olvasó így egyrészt egy végletesen reflektált 
regényvilágba kénytelen belehelyezkedni, másrészt folyamatosan csalódik a meg-
szokott sémák felismerésekor felébredt, a műfaj által diktált olvasási szokások 
mintájára létrejött várakozásaiban".16 Ez a csalódás az irónia működését jelzi, és 
nemcsak a detektívtörténet, hanem a rémregény kapcsán is felmerül. 

1 3 BÉNYEI: i. ш . 1 9 . 
is Uo. 
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A pusztán detektívtörténetként (akár klasszikus, akár metafizikai vagy anti-) 
való olvashatóságtól a rejtély rémtörténetbe való átírása távolít el. Bátky folyto-
nosan érzi, hogy az események mögött valami titok lappang. Ez a titok ugyan 
kezdetben episztemológiainak tűnik - az éjféli lovas kilétének kérdéséről van szó, 
s az erre irányuló nyomozásról - , később azonban kiderül, hogy ontológiai ter-
mészetű: a kérdés magát a létet problematizálja. A Pendragon legendában ugyanis 
nem kizárólag Bátky helyezhető a nyomozó szerepébe, hanem az earl is. Az ő 
nyomozása azonban kezdettől a láthatatlanra irányul, az élet mibenlétét kutatja, 
így a bűntett, amelyet feltárni kíván, nem éppen egyszerű: az ember öröklétből 
való kivettetetésével kapcsolatos, áttételesen tehát Istent keveri gyanúba. Az ő te-
vékenysége hátterét adja Bátkyénak, hogy azután egy ponton: a regény végén, ta-
lálkozzanak. 

Az earl titokzatos alakja, az elzárt llanvygani kastély, a családon kívül álló nar-
rátor és az éjféli lovas nemcsak a detektívregény, hanem a gótikus regény szüzsé-
jébe is beleillik. Bár a gótikus regény a rémtörténetekből csak a 18. század köze-
pére kristályosodik ki ma ismert alakjában,17 témái, szereplői, helyszínei jóval 
régebbi időkig nyúlnak vissza, bizonyos elemei pedig máig tovább élnek, különö-
sen a horrorban. Ezek a történetek jobbára olyan elhagyott, kihalt várakban vagy 
kolostorokban játszódnak, amelyeknek kétes hírét az ott egykor végbement bor-
zalmak vagy titokzatos és megmagyarázhatatlan események alapozzák meg. A sö-
tét folyosókat, nedves katakombákat övező kísértettörténetek és félelmetes legen-
dák ideális légkört teremtenek a későbbi eseményekhez. A gótikus történet 
szereplői közül nem hiányozhat a gálád kényúr, az ártatlan és elbűvölő hajadon, 
aki többnyire ezen történetek legtöbbet szenvedő hőse is (mint Walpole 
Az otrantoi kastélyában) és egy becsületes, emelkedett hős, aki általában - akárcsak 
a többi főszereplő - nemesi származású. Különös jelek töltik meg a könyv lapjait: 
furcsa fények, elrejtett kéziratok, recsegő, nyikorgó pántok stb.18 vezetnek a tör-
ténet vége felé. A Pendragon legenda e tekintetben bőven eleget tesz egy modern 
gótikus regény elvárásainak. A Pendragonok vára több mint elhagyott, sötét le-
gendák övezik, mióta a vár egykori titokzatos lakója, a VI. earl, Asaph Pendragon 
alkimista kísérleteinek színterévé lett. Az alkimisták és rózsakeresztesek hálás sze-
replői voltak a gótikus regényeknek, William Godwin - akit a Hétköznapok és cso-
dák című tanulmányában Szerb is említ (igaz, nem művei kapcsán) - írt St. Leon 
címmel egy regényt, amelynek témáját a rózsakeresztesek által feltalált életelixír 
körüli bonyodalmak adják. Egy másik angol, Francis Barrett pedig Cagliostrot és 
a rózsakereszteseket tűzte tollára.19 

A rózsakeresztesek, az életelixír és Cagliostro - Asaph Pendragon kapcsán 
és egy titokzatos kéziratnak köszönhetően - Bátky krónikájába is bekerülnek. 
AVI. earl of Gwynedd pedig halála után legendává lesz, emléke a misztikus 

17 Vö. H . Ph. LOVECRAET: Nadprírodzená hrőza v literature. Agentúra Fischer, Bratislava-Ffezinok, 1 9 9 7 . 1 6 . 
'8 Vö. i. m. 20. 
19 Vö. i. m. 35. 
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walesi hiedelmek hálójában marad fenn. A család jelmondata: „hiszek a test fel-
támadásában", egyben átok is. Nem hagyja sírjában nyugodni a VI. earlt, és mo-
nomániás, különc tudóssá teszi az utolsót-A regény végének feketemiséje pedig 
a legagyafűrtabb rémtörténetnek is díszére válna. 

Bár A Pendragon legenda eleget tesz a gótikus mese elvárásainak, a rémtörténet 
mégsem itt szivárog be a regénybe (ezek a jegyek legfeljebb a műfaj paródiáját 
teremtik meg), hanem - mintegy Lovecraft elméletét igazolva - a Bátky beszámo-
lóiban megragadható természetfeletti, kozmikus félelem mentén. Az a kimond-
hatatlantól való rettegéssel telített atmoszféra, ami a rémtörténetek modalitását 
létrehozzad Pendragon legenda ban, a narrátor reflexiói által konstituálódik. Bátky 
előérzetei folytonosan valamiféle borzalomra készítenek fel. „Es akkor a gyanakvás 
minden eddiginél erősebben tört fel belőlem. Nem is valami normális gyanakvás, hanem 
valami eksztatikus, ősvilági, szűkölő félelem. A lány is nyilván hozzá tartozik. Előre meg 
volt rendezve, hogy itt találkozzunk vele. És ha most hazaviszem, Isten tudja, mi törté-
nik."20 Ez az „ősvilági félelem", az „isten tudja, mi történik" állapota az, amire a 
legtöbb rémtörténet épít. Ennek a félelemnek a kifejezésével lép túl a regény a 
gótikus történetek paródiáján. A gótikus színterek plasztikus leírása olyan sejtel-
mes és fenyegető hangulatot teremt, ami egyre fokozza a természetfeletti műkö-
désének érzését a reális, hétköznapi világ mögött. 

A narrátor anekdotái, könyvtári kutatásainak eredményei, filológus-történész 
eszmefuttatásai készítik elő a rettenetes megjelenését. A történelmi Kékszakáll 
felidézése a regény végi feketemisét előlegezi meg, a rózsakereszteseket érintő be-
számolók pedig az éjféli lovas alakjának Rózsakereszttel való azonosítását teszik 
lehetővé. A regénybe ékelt levél miniatűr rémtörténet-paródiája egyben sűrítve 
megismétli a Bátky-krónika eseményeit, imitálva a regény modalitását. A gótikus 
mese nemcsak a szüzsé szintjén kapcsolódik bele a regénybe, hanem rejtetten, 
utalások formájában is. Az ágy, amelyben Bátky az első llanvygani éjszakát tölti, 
Anna királynő korabeli, abból az időből származik, amikor az angol gótikus tör-
ténetek virágkorukat élték. Nem is lehetne méltóbb helye a hátborzongató ese-
mények kezdetének. I. Jakab, a démon-űzött király neve pedig Asaph Pendragon 
kapcsán merül fel. Az earl elleni egyik gyilkossági kísérlet színtere az idegenek 
elől gondosan őrzött laboratórium, melynek ajtaja akár Frankenstein szobájába is 
nyílhatna. Az így megidézett korszak nagyjából azt az időszakot öleli fel, amikor 
a gótikus regények divatja hódított, ennek köszönhetően a műfaj jelenléte a szö-
vegben kétszeresen kódolt. 

Az a titok, amely köré a detektívtörténetként is olvasható szöveg szervező-
dik, ebben a kontextusban nyer értelmet. A gótikus regényelemek felhasználása 
- akárcsak a detektívtörténet elemeié - inkább a műfaj paródiáját eredményezi. 
A pap húgának, Miss Jonesnak álmában megnyilatkozó jóslatot minden vészter-
hességétől megfosztja előadásának módja, illetve az álom többi részlete. „Nagyon 
megijedtem. De nem tudtam elszaladni. Akkor a kutya rám nézett, és azt kérdezte: »Mit 

20 SZERB: I. m . 3 5 . 
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ettél ebédre? Karfiolt«, mondtam, és kávét. Ja, meg egy kis epertortát, mert nem akartam 
becsapni. Fiatal hajtást kell enni, mondta a kutya, az nagyon egészséges. És hol van a fia-
tal hajtás? A fejemben, mondta a kutya. Csakugyan a fejéből valami zöld nőtt ki. Erre úgy 
megrémültem, hogy felébredtem." A hozzá fűzött kommentár szándékolt meg nem 
értésével, naiv, szó szerinti értelmezésével komikussá teszi a jóslatot: „ - Nagyon 
érdekes és tanulságos történet - mondta Osborne. - Különösen a torta tetszett nekem. 
Mondj igazat, és beverik a fejed. "21 

A titokzatos és borzalmas események sorra magyarázatot kapnak. A gótikus 
mese elemei lelepleződnek, s mint a detektívtörténet részei találnak racionális 
magyarázatra. 

A regény befejezése azonban nem titokmentesíti a történetet, sőt, hangsúlyoz-
za irreális jellegét. „Ifannak dolgok, amik igazak valahol itt bent, és őrültséggé válnak 
kimondva. Nem szabad magyarázni... Egyszerre két világban élünk és mindennek két ér-
telme van: az egyiket mindenki megérti, de a másik túl van a szavakon és rettenetes."22 

A szövegben gerjesztett félelem forrása nem a - végül is egyedül megmagyará-
zatlanul maradó - járkáló halott, hanem az a jelenség, ami mögötte rejtőzik: 
hogy a világ nem az, aminek látszik, hogy vannak dolgok, amiket a józan értelem 
képtelen feldolgozni. Ez az, ami valóban rettenetes, és túl van az emberin. Az 
utolsó earl ezt a világot kutatja. A megismerés reménytelenségét sugallja az earl 
kísérleteinek sikertelensége, majd az éjféli lovas öngyilkossága is. 

A regényben megszólaló walesi szöveghagyomány is a megfoghatatlan borza-
lomra játszik rá, ugyanúgy, ahogy a narrátor lapról lapra ismétlődő bejelentései 
az ismeretlentől való félelméről. Ezek a félelmek nem szűnnek a titokzatos ese-
ményekjózan magyarázatainak birtokában sem, mert nem a nyikorgó ajtókeret-
re, a vár kriptájában nyugvó ősre vagy a titokzatos éjféli lovasra irányulnak, ha-
nem erre az emberen túli világra. S ez a félelem csak akkor szűnik meg, mikor a 
narrátor is kívül kerül az emberi világon: ,A furcsa az volt, hogy nem féltem. Teljesen 
kívül álltam minden emberin. Az érzelmeim megbénultak, megszűntek. "23 

A műfaji keveredés mellett még egy - a recenziók tanúsága szerint jobbára -
műfajként értett fogalom kísért a könyv kapcsán: az esszé. Illés Endre A Pendra-
gon legendát az esszé édestestvérének nevezi,24 Kállay Miklós szerint a „...Chester-
ton és Huxley-féle, félig tudományos essay-regényeknek is adott egy kis oldal-
vágást".25 Thurzó Gábor a regény második alapszöveteként a „tudományost" 
ismeri fel, ami „sokszor apokrif bájú, sokszor meg valóban tudományos érdekes-
ségű essay a rózsakeresztesekről",26 Bálint György viszont az esszéista Szerb bűn-
ügyi regényben érvényesülő tulajdonságait emeli ki.27 

21 I. m. 98. 
22 I. m. 236. 
23 I . M . 2 3 1 . 
2 4 ILLÉS ENDRE: „Bendragon-legenda." In WÁCNER Tibor (szerk.): Tört pálcák. 2 4 5 . 

25 KÁLLAY Miklós: „A Pendragon legenda." In Tört pálcák. 239. 
25 Vö. T H U R Z Ó Gábor: „A Pendragon legenda". In Tört pálcák. 234-235. 
27 Vö. BÁLINT György: „A Pendragon legenda." In Tört pálcák. 240. 
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Két álláspont ütközik tehát egymással - még ha a másodiknak egyetlen védel-
mezője akad is csupán - : az esszét műfajként kezelő, illetve az esszét írásmódként 
értelmező felfogás. Mindkét álláspont a regényben szereplő kultúrtörténeti té-
nyekre hivatkozik, leginkább pedig a rózsakeresztesekre vonatkozó ismeretek fel-
használására a regényben. Amennyiben az esszé műfajként való meghatározott-
ságát fogadjuk el, akkor a rózsakeresztesekre való hivatkozás kevésnek bizonyul. 
Krúdy Szindbádját sem szokás párhuzamba állítani a szakácskönyvekkel, holott 
meglehetős gyakorisággal elmélkedik különféle étkekről. A téma tehát semmi-
képpen sem lehet döntő érv. Az esszé - mint műfaj - jelenlétét a regényben az is 
megkérdőjelezi, hogy a szerző az esszé alapjául esetlegesen szolgálható kultúrtör-
téneti anyagot anekdoták sorozatába írta szét. Egy példa: „Valahol a walesi hegyek 
közt, egy fogadóban, három fiatal nemesember meggyilkolt és kirabolt egy zsidó orvost, aki 
éppen az Earl of Gwyneddhez igyekezett Pendragon várába. A bíróság, amelyet abban az 
időben joggal lehetett antiszemitizmussal vádolni, a három nemesembert felmentette, és 
azok áthajóztak Franciaországba. Egy éjszaka a parasztok megdöbbenve látták, hogy az éj-
féli lovas kíséretével délnek veszi útját, fellovagol a zordon Moeal-Sychre, és onnan tovább-
lovagol a levegőben, dél felé. Másnap a Pendragoni vár árkában megtalálták a három ne-
mesembert, kicsavart nyakkal, összezúzott tagokkal. Az earl igazságot szolgáltatott a hozzá 
igyekvőnekf"28 Ugyanilyen anekdota Cristofoli Eileen St. Claire iránti szerelme 
vagy Maloney bármelyik története. 

Továbbra is kérdés tehát, hogy az esszé felismerése A Pendragon legendában 
ténylegesen a szövegnek szól-e. Bár én úgy gondolom, hogy ez - már a fentiek 
alapján is - megkérdőjelezhető, továbbra sem zárnám ki a feltételezést, abban 
ugyanis, hogy egy szöveget mi tesz esszévé, végképp nem uralkodik egyetértés.29 

Az esszé leírására tett kísérletek általában vagy mint műfajt, vagy mint stílust 
vizsgálják, de egyik csoporton belül sincs egységes vélemény arról, hogy melyek 
az - egyik vagy másik értelemben vett - esszé jegyei. Ennek valószínű oka az, 
hogy az esszét - mint jelenséget - jobbára intuitíven ismerjük fel.30 Az esszé 
diskurzusában uralkodó nézetkülönbségek nemcsak lehetővé teszik, hanem egye-
nesen felkínálják azt a megoldást, hogy a továbbiakban ne tartsuk magunkat 
következetesen egyetlen felfogáshoz, hanem, hogy ennek a gazdag és ellentmon-
dásos irodalomnak azokat az esszé - olykor egymással ellentétes - princípiumai-
ként értett jegyeit emeljük ki, amelyek a regény értelmezésében eredménnyel 
kecsegtetnek. 

2 8 SZERB Antal: i. m. 17. 
29 Hogy csak néhány írást idézzek fel: Lukács az esszét - nagyon óvatosan ugyan, de - műfajként ke-
zeli, ugyanígy tesz Martinez-Gomez is, Adorno mint formát írja le, Váléek a megszólaló szubjektum-
ra helyezi a hangsúlyt, Mekis D . János ismét csak műfajként próbálja behatárolni, Kálmán C. György 
viszont műfajként való kezelését elutasítja. 
3 0 V Ö . Beter V A L C E R : Osudy eseje. Pôvod a médium esejistickej formy. Iris, 1999. 14. 
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Megkockáztatom hát a feltevést, hogy az esszé felismerése A Pendragon legen-
dában az életrajzi szerző személyéről szerzett tudásnak köszönhető. Az esszéista 
regényt ír jellegű (Illés Endre recenziójában kiemelt) elcsodálkozásról van szó. 
Másrészt: Szerbnek vannak esszéi, ezek retorikája részben hasonlít a regényben 
megvalósuló elbeszélés retorikájára. Néha már-már szó szerinti az egybeesés: 
„My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni" és „Kezdjük a kez-
detén" - így hangzik Л Pendragon legenda, illetve a Hétköznapok és csodák első mon-
data. A beszédmód hasonlósága a továbbiakban is szembeötlő. A műfaji átvitel 
akár ezen is alapulhat. Tehát: nem a regény (vagy vannak esszé-elemei) esszéisz-
tikus, hanem a narrátor beszédmódja és magatartása emlékeztet az esszéistáé-
ra.31 A továbbiakban ezen a nyomon haladok tovább. 

Az esszéista lelkületű narrátor imitál egy megszólalási módot. A hangsúlyt a 
mondott tények helyett a tények mondójára helyezi. A szubjektivitást hangsúlyoz-
za (például: véleményem szerint, szerintem, én úgy gondolom stb. jellegű meg-
jegyzéseket fűz az elbeszéléshez). Ravaszul arra az önmagát szerényen kicsinyítő 
valakire irányítja a figyelmet, aki egyébként sem érdektelen része az esszének. 
Kálmán C. György írja: „Nagyon erősen ott áll az esszé mögött az a valaki, akit az 
esszé szerzőjének gondolok."32 Л Pendragonban ez a valaki jelenik meg narrátori 
szerepben, Bátky János, a Budapestről elszármazott filológus. 

Az esszéista lelkületű narrátor retorikája nyíltan a meggyőzés retorikája. Értelme-
zi (nekem, az olvasónak) az általa elmondott eseményeket. Folyamatosan reflektál. 

De milyen is ő? Fölöttébb hasonlatos ahhoz, ahogy Kálmán C. meghatározta a 
nyugatos esszét, illetve íróját: „...a csevegő, szellemes, elegáns pasi, aki ott áll a 
nyugatos esszé mögött, humorizálva vagy patetikusan vél megoldani súlyos kérdé-
seket, érzékeltet (gyakran nagyszerűen), de a magyarázatot kerüli, legyint, vagy 
vállat rándít, összekacsint velünk, az ízlésére és a mi ízlésünkre hagyatkozik - és ez 
а végső instancia."33 Az olvasó tehát a hangra figyel, azt ismeri fel - főként a nyu-
gatos esszét hallván ki belőle - esszéisztikusként, a rózsakeresztes történetek csak 
ráadásként kapcsolódnak hozzá, mint az esszé (mint műfaj) lehetséges, de nem 
realizálódott terei. 

A narrátor beszédmódja és magatartása tehát az esszéistáé. Jogosult rá, hogy 
- a Mekis által említett - pozitív tudományos rendszer híján töredékes és bizony-
talan legyen. Ebben ütközik saját elbeszélésének bejelentett hősével, az earllel, és 
- meglátásom szerint - itt fonódik össze az iróniával. A narrátor elbeszélése ele-
j én összefoglalja saját módszerét mint filológusét: az a természetem, hogy szorgal-
masan összegyűjtöm az anyagot egy nagy műhöz, és amikor minden együtt van, gondosan 
bezárom az íróasztalomba, és elkezdek mással foglalkozni."*4 Úgy vélem, ez a közlés is 

31 Mekis D. János például az esszét kifejezetten írásmódként definiálja, mégpedig olyan írásmód-
ként, aminek a kifejeződési tere a bizonytalanság, az esetlegesség, mert nem áll rendelkezésére pozi-
tív tudományos rendszer. (MEKIS D. János: Az esszé rnvht műfaj és típus. Jelenkor 1997. 181.) 
3 2 KÁLMÁN C . György: Mint. Jelenkor 1 9 9 7 . február, 1 7 5 . 
3 3 I . M . 1 7 7 . 
3 4 SZERB Antal: i. m. 10. 
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lehetőséget ad számunkra, hogy Bátky narrátor elbeszélését az esszéisztikus töre-
dezettség, befejezetlenség mentén (is) olvashassuk. így szembekerül a tudomá-
nyos „teremtés-elvvel",35 amelyet a regényben az earl képvisel. Kísérletei a család 
jelmondata jegyében az élet mesterséges létrehozására, újrateremtésére, bőveb-
ben - akárcsak a rózsakeresztesek törekvései - a végső igazságok feltárására irá-
nyulnak. 

Csakhogy hiába a rendszer, nem áll össze a mű - legszorosabban véve ez a 
rózskeresztesek kísérleteire vonatkozik, és az earl törekvéseire, de érthető úgy is, 
hogy nem áll össze a detektívtörténet, sem a kalandregény vagy a rémregény 
rendszere sem. Itt mond csődöt a tudományos rendszeresség, és ju t szóhoz az 
esszéisztikusság - mint írásmód. A regény tehát olvasható a tudományos és az esz-
szészerű vitájaként is, és - egy időben - a műfajok egymással való vitájaként is. 
Mindkét olvasati módra a töredezettség és bizonytalanság szövegbeli jelenléte 
szolgáltat alapot. 

Ha elfogadjuk Martinez-Gomez tételét, miszerint: az esszé olvasása elkerül-
hetetlenül lassú, megszakításokkal teli, amelyek az olvasót arra ösztönzik, hogy 
gondolkozzon el a szövegben olvasottak értelmén,36 felvethetjük, hogy az esszéisz-
tikusság szinte felkínálkozik az iróniának, kétszeresen is. Egyrészt a már említett 
megszakítottság miatt, másrészt azzal, hogy töredezettségére irányítva a figyelmet, 
mintegy felhívja saját olvasóját: gondolkozzon el az olvasottak jelentésén. 

Az eddig leírtak alapján - úgy gondolom - felvethető, hogy a regényben meg-
nyilvánuló irónia, ami a műfajok felülírását, illetve a műfajokkal való játékot teszi 
lehetővé, lényegében az esszéista beszédmód imitálásának köszönhetően valósul-
hat meg, amelyben a töredezettség és befejezetlenség nem mint hiány jelentkezik, 
hanem mint lehetőség a műfaji korlátok átlépésére. 

3 5 V Ö . Theodor W . A D O R N O : „ A Z esszé mint forma." In uő: A művészet és a művészetek. Helikon Kiadó, 
Budapest, 1988. 42. 
36 Vö. José Luis G Ó M E Z - M A R T Í N E Z : Teória Eseje. (Esej ako literárny záner, stúdium je j vlastností.) Archa, 
Bratislava, 1996. 73. 



Keserű József 

AZ OLVASÁS KIHÍVÁSA 

- vázlat -

Előzetes megfontolások 

A kilencvenes évek kritikaírásának és történeti-poétikai reflexióinak Magyarorszá-
gon honos beszédmódjai, noha homogénnek egyáltalán nem mondhatók (hiszen 
egyaránt merítenek a különböző előfeltevéseken nyugvó irodalomelméleti iskolák, 
elsősorban a recepcióesztétika, az irodalmi hermeneutika, a narratológia és a 
dekonstrukció belátásaiból), mégsem nélkülöznek egyfajta közös alapot. Általá-
nosságban elmondható, hogy kitüntetett szerepet tulajdonítanak a nyelviségnek. 
A nyelvet nem eszközként, a gondolat hordozójaként, hanem mint megkerülhe-
tetlen közvetítő rendszert és „alkotótársat" gondolják el. Előtérbe kerül az irodal-
mi mű szöveg- és jelszerűsége, valamint ezzel összefüggésben a befogadás és a szö-
vegnek az olvasóra gyakorolt hatása. Különös hangsúlyt kap a szöveg és az olvasó 
párbeszéde, hiszen a mű kódjainak felismerése dialogikus természetű. 

Megjegyzendő azonban, hogy az irodalom immanens szemléletét tükröző iro-
dalomelméleti tendencia sem kerülheti el - miként valószínűleg bármelyik másik 
sem - a redukcionizmus látszatát. Amikor a kódot önmagáért vesszük szemügy-
re, szükségszerűen mellőzünk olyan, korábban fontosnak vélt kérdéseket, mint 
a szövegen kívüli tapasztalati valóság és a szöveg viszonya vagy a műben foglalt 
erkölcsi tartalom kérdése. Ennek megvannak a nyilvánvaló történeti okai. Meg-
közelítőleg a nyolcvanas évek elejéig makacsul őrizte pozícióit az az utópozitivista 
hagyomány, amely a műalkotást elsősorban a szövegen kívüli világra vonatkozó 
közlésnek tekintette. Ennek megfelelően a műalkotás társadalmi gyakorlati hiva-
tásának megerősítésére törekedett, és igyekezett azt az ideologikum „horizontjá-
ból" kisajátítani. Nem vette figyelembe az irodalmi mű „máslényegűségét", ezáltal 
túlzottan leegyszerűsítette (vagy egyáltalán nem tartotta fontosnak) a befogadás 
során megképződő esztétikai tapasztalatot. Ez a „kényszerű funkciómódosulás" 
(Kulcsár Szabó Ernő) vált aztán - az elbeszélő prózában legalábbis - a modern tö-
rekvésekhez mérten a megkésettség okozójává és az értésmódok differenciálódá-
sának legfőbb gátjává. Érthető hát a mai értelmező bizalmatlansága a szövegen 
kívüli valóságot is akceptáló megközelítésekkel szemben. 

A szöveg és a szövegen kívüli viszonyának, valamint az irodalmi mű erkölcsi 
értékrendszerének vizsgálatát az irodalom immanens szemlélete nem tűzi ki cé-
lul - elsősorban azért nem, mert e kérdésekre határozott, elméletileg megalapo-
zott válaszokkal szolgál. A külső, tapasztalati valóságot mint az irodalmi művel 
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érintkező, de arra jelentős hatást nem gyakorló nem esztétikai horizontot kizárja a 
vizsgálódás köréből. Az irodalmi mű ontológiai alapját nem az empirikus való-
ságban, hanem magában a nyelvben véli fellelhetőnek. A mű morális üzenetét 
preferáló olvasatok pedig azért részesülnek kritikában, mivel (olykor leplezetle-
nül) teret nyitnak az ideológiák beszivárgásának. Úgy tűnik, a formalista, imma-
nens kritika sikerrel vívta meg az esztétikum visszahódításáért folytatott harcát az 
irodalom külpolitikáját előtérbe helyező elgondolásokkal szemben. A harc kime-
netele azonban nem (lehet) végleges. A kulturális rendszerek dinamizmusát vizs-
gálva Juri j Lotman az irodalmi művekkel való foglalatoskodás két - egymással el-
lentétes - módozatát különíti el. Az egyik tendencia a szövegen kívüli valóság felé 
fordul, a szemiotikai modellek tartalmi interpretációjára, valamint ezek — az em-
beri érdeklődést szem előtt tartó - pragmatizmusára koncentrál. A másik törek-
vés az irodalmi alkotásokat külvilágtól elkülönített, autonóm, önmagukba zárt 
szemiotikai világokként kezeli, a modellalkotásnak és az osztályozásnak engedve 
ezáltal nagyobb teret. A kultúra statikus korszakait a két törekvés kiegyenlítődése 
jellemzi. Időről időre azonban az egyensúly megbomlik: ilyenkor az egyik meg-
közelítés előtérbe kerül, és ez a másik visszaszorulását eredményezi. Az uralkodó-
vá lett tendencia létrehozza és a norma szintjére emeli azt a metaszöveget, amely 
aztán további szövegek létrehozásának alapjául szolgál. A folyamat addig tart, 
míg az elnyomott, figyelmen kívül hagyott tendencia be nem jelenti normaszegő 
szándékát. A két törekvés tehát kor(szak)onként váltja egymást, küzdelmük állan-
dó, és bizonyos értelemben szükségszerű is, hiszen ingamozgásuk biztosítja a kul-
túra dinamizmusát.1 

Lotman meglátását gondolja tovább Paul de Man, amikor kétségbe vonja „bel-
ső" és „külső" dialektikus harcának érvényességét.2 Hogy elkerülje a bináris el-
lentétek „kiazmikus megfordíthatóságának könnyed játékát", a neves irodalom-
tudós (látszólag a „szövegen belül" maradva) a grammatikai és a retorikai 
struktúrák viszonyáról kezd elmélkedni. Esetünkben nem annak a mechanizmus-
nak a nyomon követése lesz fontos, mely alapján de Man eljut a trópusok desta-
bilizáló/rendbontójellegének megfigyelésétől a nyelv uralhatatlanságának tézisé-
ig. Sokkal inkább az, a kritika módszertanát is érintő észrevétel, hogy tudniillik 
- szoros olvasás ide, trópusok vizsgálata oda - az eljárás formalizmusa ellenére 
mégsem gondolható el „egy olyan nyelv képzete, mely teljesen megszabadult 
minden referenciális kényszertől".3 

A fentebb nagy vonalakban vázolt apória jelzi dolgozatom fő kérdésirányát: 
mit tehet az irodalom immanens szemléletét hangoztató elméleti rendszerek 
technikai eszközeivel felvértezett értelmező, amikor olyan szöveggel találja ma-
gát szemközt, amely a fent tárgyalt, „hanyagolt" kérdésekkel szembesíti őt? 

1 Jur i j M. LOTMAN: „Asymetria a dialóg." In uő: Text a kultúra. Archa, Bratislava, 1994. 31-47. 
2 „Az immanens kritikát a külsőlegessel szembeállító visszatérő vita egy olyan belső/külső meta-

fora égisze alatt áll, melyet soha nem vonnak igazán kétségbe." (Paul de MAN: AZ olvasás allegóriái. 
Ictus-JATE, Szeged, 1999. 15.) 

S P de M A N : i. m. 7 1 . 
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A szövegen kívüli világra vonatkoztatott olvasás egyik legizgalmasabb esete, 
amikor a szöveg referenciáját a (történelmi) múlt eseményei alkotják. E szituáció 
már csak azért sem elhanyagolható, mivel lényegileg érinti a történetfilozófia fő 
problémáját, a történeti reprezentáció igazságának kérdését. Vajon milyen kap-
csolat áll fenn a múlt valósága és annak megjelenítése között? A történelem „me-
nete" és „fogalmiasodása" (Reinhart Koselleck) közötti viszony mibenléte sokáig 
mellőzött kérdés volt, s a történeti szakirodalom csak az utóbbi időben kérdője-
lezte meg a kapcsolat közvetlenségét. Tért hódított az a felismerés, hogy minden 
esemény csupán a nyelv által nyerhet jelentést, hiszen a történeti beszámolók ele-
ve nyelvi természetűek. Mivel a nyelv alapvetően meghatározza az esemény meg-
értését, a hangsúly a reprezentációról áttevődik a megismerés kérdésére. Egy-
szerre válik kétségessé a történelmi események hiteles megismerhetősége, 
valamint a „történelmi tény" fogalmának érvényessége, használhatósága. Dolgo-
zatom tárgyát azonban a történetírás módszertanát érintő kérdések ezúttal csak 
annyiban érintik, amennyiben analógnak mutatkoznak az irodalmi művek befo-
gadása és értelmezése során felmerülő kérdésekkel. 

Hayden White szerint a történelmi eseményeket megjelenítő narratívák igaz-
ságtartalmát nagyban relativizálja az, hogy megalkotásuk során a történetíró poé-
tikai eljárásokat érvényesít: kihagy, sűrít, rendszerez - a regények szerzőjéhez ha-
sonlatosan. A regényírót nem érheti ilyen vád, a szépirodalom esetében - úgy 
tűnik - a kérdésnek nincs értelme. A fikcióról nem állapítható meg, hogy igaz-e 
vagy sem. A kérdés mégis értelmet nyerhet, ha az irodalmi fikció olyan történel-
mi eseményt jelenít meg, amely egy adott közösség szempontjából egzisztenciá-
lis horderővel bír. Ellenkezést válthat ki, ha a szerző a közösség számára elfogad-
hatatlan módon ábrázolja (teremti újra) a múltbeli eseményt. Különösen élesen 
szembesülünk a problémával, ha az érintettek köre kiterjed az emberek nagyobb 
csoportjára vagy akár az emberiség egészére. A történelemnek voltak (vannak) 
olyan traumatikus eseményei, amelyekkel kapcsolatban nem tudjuk elfogadni a 
megjelenítés tetszőlegességét és az igazság viszonylagosságát. Ilyen Hirosima, a 
gulágok vagy a holocaust néven emlegetett népirtás. A kérdés tehát az, hogy mi-
lyen fajta történet mondható el e jelenségekről, ami teljesíti a hitelesség kívánal-
mait, ugyanakkor irodalmi jellegű? 

A probléma nehézségének és zavarba ejtő voltának érzékeltetésére két ellen-
tétes példa hozható fel. Sokan úgy vélekednek, ezek az események túl vannak a 
leírhatóság, a megjeleníthetőség határán, mivel a borzalomnak olyan fokáról 
kellene, hogy hírt adjanak, amelyről nem vagyunk képesek fogalmat alkotni. 
Berel Lang szerint éppen ezért nem tanácsos a népirtást szépirodalmi művek tár-
gyává tenni, hiszen csak a tények szó szerinti krónikája állja ki az igazsághűség 
próbáját. Ha nem a puszta tényeket mondjuk újra, a stilizálás, az átesztétizálás 
(s így a valóságferdítés) hibájába esünk.4 Ellenkező véleményen van a téma leg-

4 Idézi Hayden WHITE: „A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája." In uő: A történe-
lem terhe. Osiris, Budapest, 1997. 263. 
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ismertebb és legjobb magyar írója, Kertész Imre, amikor Adorno ismert mondá-
sát parafrazeálja: „Auschwitz után már csakis Auschwitzról lehet verset írni. Csak-
hogy - másrészt - Auschwitzról egyáltalán nem könnyű verset írni. Van itt egy 
kimondhatatlanul súlyos ellentmondás: a holocaustról, erről a felfoghatatlan és 
áttekinthetetlen valóságról egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkotha-
tunk valóságos elképzelést. Viszont a holocaust elgondolása önmagában véve 
olyan roppant vállalkozás, olyan vállakat roskasztó szellemi feladat, hogy többnyi-
re meghaladja a vele küszködők teherbíró képességét. Mivel megtörtént, még el-
képzelni is nehéz."5 Auschwitz olyan téma, amely nemcsak a megjelenítés ho-
gyanját szabja meg, hanem a befogadás mikéntjét is. 

Ajelzett irányokat szem előtt tartva a továbbiakban egy holocaustot tematizáló 
regény - Arnost Lustig cseh író Tma nemá stín (A sötétségnek nincs árnyéka)6 

című regénye - olvashatósága kapcsán felmerülő kérdéseket veszem számba. 
Elsősorban az érdekel, hogy az olvasás során miként mondják fel a szolgálatot ha-
gyományos beidegződéseink, illetve milyen olvasói reflexeket hív életre a meg-
szólított szöveg. Egyszerűbben szólva: hogyan olvasható egy olyan szöveg, amely-
nek hátterében olyan valóságos esemény áll, amelynek potenciális üzenete van 
mindannyiunk számára. Gondolatmenetem a következő kérdések köré szervező-
dik: Milyen szerepet játszhatnak az értelmezésben bizonyos szövegen kívüli té-
nyezők? Mennyiben jogosult az erkölcsi ítéletalkotás az irodalmi kommunikáció-
ban? Hogyan fogadtat el az irodalmi szöveg bizonyos értékeket olvasójával? 

Történelmi igazság és poétikai hitelesség 

Általános vélemény, hogy irodalmi alkotások esetében nem alkalmazhatók mara-
déktalanul az igazság vagy a valóság nevében előírt kritériumok: a fikcionális 
kommunikációban felfüggesztődik a közvetlen referencializálás, mivel magában 
a kommunikációban jön létre az, amiről szó van. Az alábbiakban mégis megpró-
bálok amellett érvelni, hogy létezhet olyan szövegtípus, amely nem tudja kivon-
ni magát teljes mértékben a szövegen kívüli erők befolyása alól, ugyanakkor 
megőrzi a fikcionalitás alapvető jegyeit, és egyenrangúként lép be az esztétikai 
kommunikációba. Ez a szövegfajta jelentős mértékben az olvasóknak a témához 
fűződő beállítódása folytán nyeri el különösségét. 

Létezik az elbeszélő műveknek egy csoportja (az, amelyet a regénypoétikák a 
történelmi regény címkével látnak el), amely kettős kapcsolatban áll a valósággal: 
megjelenít egy valóságos múltbeli eseményt, ugyanakkor fikcióba ágyazva újra 
is teremti ezt az eseményt. Ez alapján aszimmetria tételezhető fel a regény stili-
zált valósága és a történelmi múlt valósága között. Az ilyen regény kijelentései 
már csak azért sem feleltethetők meg „egy az egyben" a valóságnak, mivel (mint 

6 KERTÉSZ Imre: A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Magvető, Budapest, 1998. 75. 
6 Arnost L U S T I G : Tma nemá stín. Hynek, Praha, 2000. (Az oldalszámokat zárójelben adom meg.) 
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a történettudomány újabb eredményei sugallják) a „múlt valósága" a befogadó 
számára csak közvetve adott. De, még ha nem így volna, sem lenne kötelezhető 
a történelmi regény a totális valósághűségre. Nem hagyható azonban figyelmen 
kívül az olvasónak az ilyen regény olvasását befolyásoló elvárása, hogy a szöveg-
nek a múltra (a történelemre) vonatkozó kijelentéseit összevesse az esemény hi-
telességéről alkotott elképzeléseivel. Egyszerűbben szólva: az olvasó elvárja, hogy 
a regény megfeleljen a történelmi valóságnak. Előfordulhat azonban, hogy a szö-
veg nem teljesíti ezt az elvárást. Darvasi László regényében, A könnymutatványosok 
legendájában Buda 1686-os ostroma után szar potyog az égből. Ez azért még a 
„múlt valóságának" megismerhetőségével kapcsolatos szkepszist félretéve sem 
gondolható valóságosan megtörtént eseménynek. Darvasi regényébe viszont be-
lefér, nem lóg ki a regény fikcionált világából. 

Ha e véleménynek általános érvényt szeretnék tulajdonítani, azt kellene mon-
danom, hogy mindez érvényes Arnost Lustig regényére is. Ez azonban, mint látni 
fogjuk, nem így van. Lustig regénye is egy valóságosan megtörtént történelmi ese-
ményt tematizál, mégis tartania kell magát a történelmi igazsághoz, ha nem akar 
a hiteltelenség rágalmával szembesülni. A történelmi igazság nála szükségszerűen 
átlép a fikció világába, és sajátos (poétikai) igazságot (helyesebben hitelességet) 
kölcsönöz a regénynek. Egy holocaustról szóló regény nem tartalmazhat olyan 
múltra vonatkozó kijelentéseket, amelyek nem felelnek meg a „múlt valóságának" 
- az ilyen szövegek esetében az olvasó hitelesség-elvárása cenzúraként működik. 
E ponton újra - és ezúttal megkerülhetetlenül - szembetalálkozunk a „múlt való-
ságának" kérdésével. Ahhoz, hogy megítélhető legyen a fikcionális kommuniká-
cióban betöltött szerepe, először a történeti beszámolókban elfoglalt (bizonytalan) 
helyzete szorul tisztázásra. Csak így válik beláthatóvá, hogy a „múlt valósága" egy 
regény és egy történeti beszámoló esetében különbözőképpen értendő. 

A történész elsődleges feladata igaz állítások megfogalmazása a múltról. Mivel 
azonban „tárgyát" nem szemlélheti közvetlen módon, felvetődik a kérdés: milyen 
esetekben, minősül igaznak egy múltról szóló kijelentés? Hayden White a törté-
netírás három-alapvető formája közül (annales, krónika, igaz történelem) az első 
kettőt azért minősíti tökéletlennek, mert nem képesek az események narratív 
megjelenítésére.7 Szerinte egy történeti beszámoló esetében az igaz kijelentés 
alapja a narratív forma. Míg az annales és a krónika csupán az események kro-
nologikus sorrendjét „idézi fel", addig a narratív beszámolóban a múltra vonat-
kozó állítás állítások sorozataként jelenik meg, ami létrehoz egyfajta narratív 
igazságot. Ez a narratív igazság pedig képes olyan időbeli struktúrát ölteni, 
amely egyértelműen kifejezi, hogy a tárgyalt esemény múltbeli, így megváltoztat-
hatatlan. Egy narratív konstrukció szükségképpen rendelkezik kezdettel és befe-
jezéssel, tehát állításait koherens módon tudja feltüntetni. 

7 H. WHITE: „A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében." In uó: A történelem terlie. 109. 
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Ez az elképzelés legalább két szempontból pontosítást kíván. A múlt eseményei-
ről szóló beszámoló (szemben magukkal az eseményekkel) csakis nyelvileg artikulált 
formában létezhet. A nyelv maga azonban kettős természetű: mint reprezentációs 
eszköz képes a valóság megjelenítésére, ugyanakkor esetenként nem megbízható 
közvetítő, hiszen legalább oly mértékben létrehozza a vizsgálat tárgyát, mint amilyen 
mértékben megjeleníti azt. A történetfilozófiában, ahol egyaránt problematikus a 
vizsgálat (jelen nem lévő) tárgya és annak viszonya a jelenhez, rendkívül fontos an-
nak tisztázása, milyen a kapcsolat a „múlt valósága" és az „elbeszélés valósága" kö-
zött. Másrészt a narratíva, ha meg akarja teremteni a koherencia látszatát, nem 
mond(hat) el mindent, csak azt, ami releváns. Ám azt, hogy mi számít relevánsnak, 
s mi nem az adott narratíva szempontjából, mindig külsőleges tényezők befolyásol-
ják. A narratíva a kizárás struktúráján alapul: amikor érvényesíti saját szempontja-
it (elmondja saját történetverzióját) szükségképpen kizár, figyelmen kívül hagy más 
lehetséges szempontokat (történeteket). A másik (csoport) narratívájának kizárása 
pedig mindig ideologikusan motivált. E belátások fölöttébb elbizonytalanítanak a 
múlt igazságának problémamentes hozzáférhetőségét illetően. 

Nyilvánvaló, hogy egy regényre - jelen esetben Arnost Lustigéra - nem alkal-
mazható teljességében a történelmi igazság kritériuma. Például a „Frank Bondy 
szerint Buchenwaldból a dachaui tábor felé tartottak" (33.) állítás sem nem igaz, 
sem nem hamis. Frank Bondy ugyanis sohasem létezett, csupán a képzelet szüle-
ménye, s így a kijelentés „igazságtartalma" csak a fikció többi kijelentéséhez mér-
ten határozható meg. Ellenben a „Volt, amikor a Sonderkomando katonái mínusz 
negyven fokos hidegben zuhanyozták a nőket" (21.) igenis alávethető az igazság 
próbájának. Ez utóbbi kijelentés betagozódik azon kijelentések sorába, amelyek-
nek az a funkciója, hogy a történetet hitelessé tegyék. E kijelentéseknek szükség-
szerűen igaznak kell lenniük, hiszen ezek alkotják a regény vázát, ezek adnak 
súlyt az elbeszélt eseményeknek. Különbséget kell tehát tenni történeti igazság és 
poétikai hitelesség között, noha a kettő (esetünkben legalábbis) nem választható 
el élesen egymástól. Lustig regénye nem állíthat olyat (persze nem is érdeke olyat 
állítani), ami ellenkeznék a történelmi igazsággal. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az elbeszélt történet az első szótól az utolsóig igaz - azaz megfelel a való-
ságnak. A fikció létrehozza saját igazságát, ami azonban nem mondhat ellent a 
történelem igazságának, hiszen, ha így történne, a regény hitelét vesztené. A re-
génynek nem igaznak kell lennie (mint a történeti beszámolónak), hanem „csak" 
hitelesnek. „A hitelesség kérdése különbözik az objektivitás és az igaz tudás kér-
déseitől. [...] Mindez nem jelenti azt, hogy a hitelességnek egyáltalán semmi kö-
ze ne volna az objektivitáshoz és az igazsághoz."8 Heller Ágnes szerint az, hogy 
a történet igaz-e vagy sem, akkor válik lényeges kérdéssé, „ha a történet követ-
kezményeiben elméletileg vagy gyakorlatilag érintettek vagyunk", ha azért hall-
gatjuk/olvassuk a történetet, mert egzisztenciánk szempontjából nem közömbös, 
amiről a történet hírt ad. 

8 H E L L E R Ágnes: A történelem elmélete. Múlt és Jövő Budapest, 2001. 67. 
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Lustig esetében a történet hitelességének kérdését bonyolultabbá teszi, hogy a 
regény több szövegváltozata ismeretes. Élesebben fogalmazva: a szöveg identitá-
sának kérdéses volta kétségbe vonhatja a történet identitását. A regény alaphely-
zete (két fiú megszökik a megsemmisítő táborba tartó vonatszerelvényről) isme-
rős lehet Lustig 1958-as Démanty noci (Az éjszaka gyémántjai) című kötetének egyik, 
a későbbi regény címét viselő (A sötétségnek nincs árnyéka) elbeszéléséből. Később 
az író az eredeti elbeszélést regénnyé bővítette, és 1976-ban megjelentette angol 
nyelven. A regény átdolgozott cseh változata 1991-ben jelent meg először. S ha 
ehhez hozzáadjuk, hogy a történetminta Jan Nëmec 1964-es filmjének (Démanty 
noci) is alapjául szolgált, legalább négy különböző történettel kell számolnunk. 
Óhatatlanul felvetődik a kérdés: melyiket tartsuk hitelesnek? Bernhard Schlink 
Der Vorleser (A felolvasó) című, a holocaust tapasztalatát a német utódok szemszö-
géből vizsgáló, nagysikerű regényének narrátora mondja a regény végén: „Ma-
gamban azóta sokszor megírtam a történetünket, mindig kicsit másként, mindig 
új képekkel, cselekmény- és gondolatfoszlányokkal. Ezért aztán a leírt változat 
mellett számos más változat is van. Hogy a megírt változat a helyes, annak az a 
biztosítéka, hogy ezt írtam meg és nem a többieket. A megírt változat meg akart 
íródni, a többi nem."9 Lustignál azonban a többi is „meg akart íródni", és ez ar-
ra enged következtetni, hogy a kérdésfeltevés elhibázott, mivel a négy történet 
közül egyik sem kevésbé hiteles, mint a másik. De vajon mitől lesz mindegyik 
egyformán hiteles? Mi a hitelesség valódi biztosítéka? 

Szinte magától értetődik a válasz: a szerző az, aki a hitelesség védjegyével lát-
ja el a neve alatt megjelenő történeteket. Hiszen tudhatná-e valaki jobban, mi 
történt valójában, mint Arnost Lustig, aki tizenhét évesen megjárta a koncentrá-
ciós táborok poklát? A sötétségnek nincs árnyékát olvasva nem tudunk elvonatkoz-
tatni attól, hogy írója igenis ott volt, látta és megélte a borzalmakat. Úgy véleked-
hetünk, a megélt tapasztalat hitelesebb minden történetírói beszámolónál, sőt 
talán az emlékezet az egyetlen autentikus módja a múlt megőrzésének és közve-
títésének. Pierre Nora szerint az emlékezet, szemben a történelemmel, közvetí-
tetlen, személyes, és a megélt tapasztalat mélysége okán birtokolja a múlt hiteles 
megjeleníthetőségének autoritását.10 Ez azt jelentené, hogy egy történelmi ese-
ményről csak az írhat hitelesen, aki látta és átélte az eseményeket? Természete-
sen nem (ezt a vélekedést a történelmi regény létezése vonja kétségbe). E-z alól a 
holocaust sem képez kivételt? Lustig szerint nem: „Tolsztoj nem vett részt a na-
póleoni háborúkban, mégis ő írta róluk a legjobb könyvet. Shakespeare sem élte 
át Rómát, Caesart, Veronát, és Dante sem jár t a pokolban. Botorság lenne azt ál-
lítani, hogy a Belsenről szóló próza - vagy nem próza, vagy nem Belsenről szól, 
csak azért, mert nem Anne Frank az írója." 11 

9 Bernhard S C H L I N K : A felolvasó. Fordította: RÁTKAI Ferenc. Helikon, h. п., 2 0 0 0 . 1 3 8 . 
10 Idézi BRAUN Róbert: Holocaust, elbeszélés, történelem. Osiris, Budapest, 1995. 62. 
11 aby umëli riet: ,Ne!' (Rozhovor s Arnostem Lustigem)." Listy 1992/4. 88-97. és 1992/5. 65-71. 
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Elvileg tehát a holocaustról írhat hiteles regényt olyan is, aki nem tapasztalta 
saját bőrén a lágerek borzalmait, a valós helyzet azonban ennél kicsit összetettebb. 
A holocaustról született ugyan (kitűnő) regény nem túlélő tollából (példaként a 
már említett Schlink hozható fel), ám az olyan regény (vagy elbeszélés), amely 
nem tér ki a holocaust megjelenítése elől, úgy tűnik, a szemtanúk szomorú kivált-
sága marad. Nem azért, mintha eleve lehetetlen volna, hogy erről „kívülálló" ír-
jon, hanem azért, mert a gyakorlat ezt mutatja. A téma klasszikusai (Paul Celan, 
Tadeusz Borowski, Primo Levi, Kertész Imre, Arnost Lustig) egytől egyig túlélők. 
E tényre támaszkodva mondható: a holocaust-regények autenticitásának letétemé-
nyese és (a megélt tapasztalatok okán) egyedüli kiindulópontja - maga a szerző. 

Van itt azonban egy zavarba ejtő tény: olvasás során a szerzővel (azzal, aki tény-
legesen ott volt) sosem találkozunk. Pusztán egy bizonytalan eredetű hangot hallunk. 
Kié ez a hang? Kihez tartozik? Azt semmiképpen nem állíthatjuk, hogy amikor ol-
vasunk, a regényt író hús-vér embernek (annak, akit Eco „empirikus szerzőnek" 
nevez)12 a hangját halljuk. A sötétségnek nincs árnyéka mégis látószögünkbe helyez 
(erőszakol?) egy ilyen olvasatot. Lustig egy interjúban elárulja, hogy regénye cse-
lekményének kiindulópontja egy vele megtörtént esemény: 1945-ben egy barátjá-
val megszökött az egyik megsemmisítő táborba tartó vonatról, majd Dél-Németor-
szág erdein keresztülvágva eljutott Prágába.13 Sietve hozzáteszi azonban, hogy a 
regény (természeténél fogva) kialakítja a maga igazságát, és ez egy lényeges pon-
ton eltér a valóságtól. Noha a regényben nincs kimondva, a leírt események logi-
kájából mégis arra a következtetésre kell jutnunk, hogy mindkét fiú meghal. Az ol-
vasó tudja, hogy Lustig túlélte a szökést, hiszen csak így írhatta meg regényét. 
A szereplők előrejelzett halála ennélfogva úgy is olvasható lesz, mint a szerző halá-
láról szóló híradás: annak a tapasztalatnak a kivetülése, hogy az író (élete, tapasz-
talatai) lehet ugyan kiindulópontja a regénynek, de nem lehet végső instanciája. 

Úgy tűnik, vannak olyan szövegek (a holocaustot tematizálók mindenképpen 
ilyenek), amelyek olvasásakor és értelmezésekor nem tekinthetünk el a szerző ide-
jétmúltnak tűnő kategóriájának használatától. Ám, ha nem akarjuk tagadni a szö-
veg szemantikai autonómiáját és nem kívánunk a pszichologizálás csapdájába esni, 
pontosítanunk kell a szerző fogalmát. A holocaustról szóló szövegek esetében (mint 
láthattuk) olyan kommunikációfajtával találkozunk, amelynek kiindulópontja min-
dig a szerző. Ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy a szerzőt a szöveg atyjaként, 
vagy a jelentés egyedüli birtokosaként kellene elgondolnunk, sőt még csak azt sem, 
hogy ennek folytán az esztétikai kommunikáció valamiféle alacsonyabbrendű, mert 
a szerző által meghatározott fajtájával kellene számolnunk. Ilyen szövegek esetében 
a szerző az olvasás során észlelhető rábeszélő stratégiában érhető tetten. A Paul 
Ricoeur által „implikált szerzőnek"14 nevezett szerzői rábeszélő stratégiának az ol-
vasó a célpontja: az olvasás eszerint nem más, mint folyamatos válaszadás erre a rá-
beszélő stratégiára. 

12 Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében. Európa, Budapest, 1995. 19. 
о Li sty 1992/4. 90. 
14 Paul R I C O E U R : „ A szöveg világa és az olvasó világa." In T I I O M K A Beáta (szerk.): Narratívak 2. Törté-
net és fikció. Kijárat, Budapest, 1998. 12. 
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Ahogyan a szónok meggyőzi hallgatóságát, úgy válik a szöveg tulajdon retori-
kai stratégiái révén kommunikálhatóvá. Lustig regénye többek között arra szólít 
fel, hogy szövegen kívüli komponenseket vonjunk az olvasás folyamatába. (E stra-
tégia része, mint láttuk, hogy az implikált szerző kialakít egy - a történet hiteles-
ségét szavatoló - virtuális szerzői szubjektumot.) Az igazán meghökkentő azon-
ban az, hogy nem tudjuk eldönteni, a szöveg csak irányozza, vagy meg is valósítja 
az olyanféle kommunikációt, amelynek nemcsak az olvasó és a szöveg, hanem 
maga a szerző is része. 

Közbevetés: az értelmezés étosza 

Történetfilozófiai és poétikai kiindulópontunkat elhagyva, elérkeztünk a (szerző-
től az olvasó felé irányuló kommunikációként értett) retorika területére. Mielőtt 
kísérletet tennénk e kommunikáció gyakorlati alkalmazására (azaz megkezdenénk 
a szöveg olvasását), foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, amely az eddigiekben ki-
mondatlanul is ott lebegett megnyilatkozásunk felett: a (több szinten is felmerülő) 
erkölcs kérdésével. Ha most egy lépést hátrálva némi távolságtartással próbáljuk 
szemlélni tárgyunkat, azt kérdezzük önmagunktól: beszélhetünk-e poétikáról, re-
torikáról, az olvasás „nehézségeiről" (csupa „steril" irodalmi dologról) egy olyan 
esemény kapcsán, amelynek borzalmai (szinte) felfoghatatlanok számunkra? A ho-
locaustról beszélni, írni mindig morális kihívást jelent, akár azok véleményében 
osztozunk, akik szerint a holocaust esetében nem lehet az empirikus valóságtól 
- attól a történelmi ténytől, hogy létezett ez a borzalom - elszakadni, és „csak" 
szövegről beszélni, akár azokéban, akik elfogadják, hogy a holocaust különböző 
diskurzusok tárgya lehet - és bizonyos értelemben kell is, hogy az legyen. 

A holocaust komoly próbatételnek veti alá a tudományos szándékú vizsgáló-
dást, mert erkölcsi súlya révén magát a tudomány(osság) jogosultságát von(hat)ja 
kétségbe.15 A tisztán tudományos megközelítés esetenként összeütközésbe kerül-
het azzal, amit erkölcsösnek tartunk. Ennek szemléltetésére Hayden White példá-
ja idézhető fel. White, az utóbbi évek történetfilozófiai diskurzusának egyik meg-
határozó alakja, a történelmi reprezentáció lehetséges formáit vizsgálva arra a 
következtetésre jutott, hogy a történelmi narratíva olyan nyelvi fikció, amely kö-
zelebb áll az irodalmi, mint a természettudományos modellhez. E tézis megvilá-
gításához a Northrop Frye archetipikus mítoszkritikájából ismert „cselekmény-
szerkezet" fogalmát vette alapul. Frye szerint akkor értünk meg egy fikciót, ha 
azonosítani tudjuk a cselekményszerkezetét. Ez alapján beszélhetünk tragikus, ko-
mikus, romantikus és ironikus fikciókról. White feltételezi, hogy a krónikákban 
található tények is egy bizonyos típusú cselekményszerkezet alkotórészeiként 
kódoltak. Szerinte a történész feladata, hogy kiválassza a tényeknek megfelelő 

15 Egyaránt e véleményre ju tnak , noha különböző alapokról Karl R. P O P P E R (A historicizmus nyomorú-
sága. Akadémiai , Budapest , 1989) és H a n n a h A R E N D T (Múlt és jövő között. Osiris, Budapest , 1995). 
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cselekményszerkezetet, és ez alapján cselekményesítse (tragikusan, komikusan, ro-
mantikusan vagy ironikusan) az eseményeket, „A történelmi helyzetekbe — mond-
ja - nem épültek be inherens jelentések. A történelmi helyzetek nem inherens mó-
don tragikusak, komikusak vagy romantikusak."16 A konfigurálás módja egyedül a 
történésztől függ. Ugyanaz az esemény cselekményesíthető tragikusan és roman-
tikusan is, (White Michelet és Tocqueville forradalomábrázolását hozza fel példá-
nak. Az előbbi a románc, az utóbbi a tragédia modalitásában cselekményesítette 
ugyanazt az eseményt, a francia forradalmat.) Egy későbbi tanulmányában azon-
ban - éppen a holocaust kapcsán - White önkorrekcióra kényszerül. Elismeri, 
hogy nem minden történelmi esemény cselekményesíthető tetszőlegesen. Vannak 
események, amelyek ellenállnak például a komikus megjelenítésnek. „A Harma-
dik Birodalom eseményeiről szóló történetek komikus vagy idilli cselekményesí-
tésének esetében nyilvánvalóan igazoltan vethetjük el őket a tényekre hivatkozva 
az egymással versengő elbeszélések közül."17 Mint látható, a holocaust komikus 
megjelenítésében rejlő erkölcstelenség veszélye tántorította el White-ot eredeti el-
képzelésétől. 

Ha a holocaustról beszélünk (illetve olvasunk) nem mentesülhetünk az erköl-
csi értékelés kényszere alól. Ez képezi alapját annak a (végső soron megkerül-
hetetlen) előfeltevés-rendszernek, amit fentebb az olvasó hitelesség-elvárásának 
neveztem. Az elvárás irányultsága egyszerre kognitív és etikai, hiszen nemcsak az 
érdekel bennünket, mi történt valójában, hanem az is, hogyan lehetséges az, hogy 
mindez megtörténhetett , s végső soron az is, hogyan beszélhetünk (gondolkodha-
tunk) róla - erkölcsösen. Az implikált szerző szempontjából ez bizonyos előre 
meghatározott keretek közé szorítást jelent. A téma ugyanis előírja az elbeszélés 
modalitását, az egyedüli helyes módját annak, ahogyan az elbeszélő az esemé-
nyekről (erkölcsösen) beszélhet. Ennek megfelelően az olvasó sem térhet ki az er-
kölcsi ítéletalkotás elől. Az implikált szerző stratégiájának köszönhetően az olva-
sás során minduntalan válaszadásra kényszerül, s ezzel együtt folyamatos erkölcsi 
értékelésre. Mielőtt félreértésekhez vezetne, utalnom kell a moralizálás és erköl-
csi véleményalkotás közötti különbségre. Amíg az előbbi nyilvánvalóan nem tar-
tozik az esztétika felségterületére, az utóbbi (mint látni fogjuk) aligha választha-
tó el tőle teljes mértékben. Azt, hogy az olvasók többsége hajlamos e téren saját 
erkölcsi előfeltevéseit abszolutizálni, Kertész Imre Sorstalanságának recepciótör-
ténete is bizonyítja. Kitűnő tanulmányában Molnár Gábor Tamás felhívja a figyel-
met azon olvasatok inadekvátságára, amelyek az Auschwitzról szóló regényt az 
„Auschwitzcal szembeni helyes viselkedési formákat" megmutató, mimetikus kon-
cepciójú narratívumként kezelik, elősegítve ezzel a regény morális példázatként 
történő olvasását.18 A példázat nyomvonala mentén megvalósuló olvasás során az 

16 H. WHITE: „A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás." In uő: A történelem terhe. 76. 
17 H. W H I T E : „ A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája." In uő: A történelem terhe. 
256-257. 
1 8 MOLNÁR GáborTamás: Fikcióalkotás és történelemszemlélet. (Kertész Imre: Sorstalanság) Alföld 1996/8. 
57-71. 
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olvasó - mivel végig saját előfeltevéseinek foglya marad - szükségképpen lemond 
az esztétikai párbeszédről. Ez azonban nem kell, hogy azt jelentse, hogy nem le-
hetnek erkölcsi értékszempontjaink (vagy, ha mégis vannak, általuk kizáródunk 
a regény tapasztalatából). Ellenkezőleg: az erkölcsi ítéletalkotás, mint az impli-
kált szerző utasításaira adott (lehetséges) olvasói válasz, aligha iktatható ki az iro-
dalmi kommunikációból. 

A holocaust mint esztétikai tapasztalat 

Nem zárható ki, hogy a holocaustot tematizáló regények között akad(hat) olyan 
is, amely megformáltságával mintegy elébe megy az olvasó saját morális érték-
rendjét kivetítő olvasatának. Talán nem járunk messze az igazságtól, amikor azt 
mondjuk, a holocaust témája kimondottan alkalmas a „példázatos" olvasásra. Az 
olyan szöveg azonban, amely ezt az öröklött olvasási formát kizárólagos módon 
juttatja érvényre, feltehetően kevesebb teret enged a megszólíthatóságnak. Ker-
tész Imre Sorstalansága. (mint Molnár Gábor Tamás elemzése meggyőzően meg-
mutatta) nem tartozik ezek közé. Éppen ezért több is, mint csupán holocaustot 
tematizáló regény - mindenekelőtt nyelvfilozófiai „érzékenysége" révén bizonyul 
párbeszédképesebbnek. Az alábbiakban - korábbi észrevételeimre támaszkodva -
azt vizsgálom, hogy milyen kapcsolatban áll az erkölcsi ítéletalkotás Lustig regé-
nyében az olvasás során megképződő esztétikai tapasztalattal. 

A Tma nemá stín egyszerre eleveníti fel és rombolja le a példázat műfaji kon-
vencióit. A szöveg egyes komponensei (az ismeretközlés kiemelten fontos szándé-
ka, az áldozatok emlékezetének megőrzése, a tiszteletadás gesztusa) működésbe 
hozzák ugyan a tanító példázatosság alakzatait, de azzal, hogy a regény végső so-
ron ellehetetleníti az erkölcsi elvek egyértelműsíthetőségét, felszámolja a parabo-
likus olvashatóság feltételeit. A példázatosság lazítása tetten érhető a szöveg nar-
ratív stratégiáiban. A harmadik személyű elbeszélő a szöveg túlnyomó részében 
a két főbb szereplő nézőpontjából láttatja az eseményeket. A rögzített nézőpont 
szavatolhatná a regényvilág értékrendjének koherenciáját, amennyiben a két fiú 
vélekedését tenné meg abszolút viszonyítási pontként. A cselekmény forduló-
pontján váratlanul felbukkanó nézőpontváltás azonban ezt megakadályozza. A ki-
merültségtől és az éhségtől elgyötört fiúk az erdő szélén egy házra bukkannak. 
Mindenképpen élelemre volna szükségük, de a ház lakójától (egy német asszony-
tól) nem remélhetnek segítséget. Elhatározzák, hogy megölik az asszonyt. Az 
egyik elindul a ház felé (gondolatban többször lepergeti az eseménysort, amint 
lesújt a nőre), ám a házba lépve észreveszi, hogy a nő nincs egyedül - vele van a 
gyermeke. Végül egyiküket sem bántja, megelégszik a zsákmányolt kenyérrel, no-
ha tudja, a nő életben hagyásával alighanem végzetes hibát követett el. Az asz-
szony az ablakon át bámul utánuk (az elbeszélő immár az ő perspektívájából tu-
dósít): „Látta, amint a kisebbik lassan és nehezen talpra segíti a nagyobbikat, 
felveszi a földről a botot - amitől ő annyira félt - és a kezébe adja. A nagyobbik 
úgy tizenöt-tizenhét éves lehetett, a kisebbik valamivel fiatalabb..." (141.) A nar-
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rátör a későbbiek során bepillantást enged a gyermekét féltő anya világába, és 
egyben lehetőséget teremt a főbb szereplőktől való részleges elidegenedésre. 

A példázat „merevségét" végképp feloldja a regény nyitott zárlata. Az asszony 
életben hagyása, mint utóbb kiderül, valóban végzetesnek bizonyul. A falu öreg-
jeiből verbuválódott „kommandó" becserkészi és foglyul ejti a fiúkat. Levetkőz-
tetik, majd - miközben puskáikat csőre töltik - az erdő felé terelik őket. Am a befe-
jezésből nem derül ki egyértelműen, hogy megölik-e őket vagy megmenekülnek. 

„Még semmi sem hallatszott. Aztán az öregek nevetése és puskáik dörrenése vert vissz-
hangot. Ekkor történt, a csillagos égbolt alatt, épp amikor már eltűntek az erdő széli ma-
gas fák lombjai alatt a sötétben. Az erdő mélyén az alacsonyabb fák szövevényében, mint-
ha az egész még egyszer, kétszer, százszor, akárhányszor újra kezdődött volna, mindig 
ugyanazzal a befejezéssel. A penészillatú tavaszi fű, a kövek, a moha, a tavalyi fenyőerdő 
közt - ahonnan már nem látható a polgármester téglaháza és a vendéglő sem - eltűnt az 
út és sűrűbb lett az erdő. Mint két karcsú árny, úgy merültek el az éjszaka el nem némuló 
csendjében." (191-192.) 

Az erkölcsi ítéletalkotás szinte elkerülhetetlen a rosszat, a gonoszt ábrázoló szöve-
gek olvasásakor. Lustig regénye (egy Kanttól kölcsönzött terminussal) a „radikális 
gonoszt" ábrázolja, a szöveg azonban - mint láttuk - elveti az ideologikus-morali-
záló olvasat lehetőségét. Ez nem jelenti azt, hogy kitér az erkölcs kérdése elől, csu-
pán azt, hogy ezt bonyolultabban teszi - oly módon, hogy a szemlélhetőség mind-
untalan elmozduló nézőpontjaiból az olvasót bizonyos magatartásformák 
felvételére ösztönzi. A továbbiakban tehát azt figyelhetjük meg, hogyan (milyen re-
torikai stratégiák révén) befolyásolja a szöveg az olvasót morális ítéletalkotásában. 

Az implikált szerző stratégiái közül az értékek elfogadtatásában a legfontosabb 
szerepet a szereplők médiumként történő felhasználása játssza. Az implikált szer-
ző „kihasználja" az olvasó azon hajlamát, hogy azonosuljon a főbb szereplő(k) né-
zeteivel. A szereplők közvetítette értékek kétféleképpen épülhetnek a szövegbe: 
a szereplők tettein és beszédén (gondolatain) keresztül. Vegyük előbb szemügyre 
az utóbbit. 

Mivel Lustig regényének nem egy, hanem két központi szereplője van, lehető-
ség nyílik az általuk képviselt különböző álláspontok ütköztetésére. Erdei vándor-
lásuk során a fiúk többször visszatérnek (hol csupán gondolatban, hol kimondva) 
a táborban történtekhez. Beszélgetésük felszínre hozza a múlt elbeszélhetőségé-
vel kapcsolatos ambivalens viszonyukat. Míg az egyikük részéről erősen érezhető 
a történtekről való beszéd (a kibeszélés) szándéka, addig a másik többször meg-
kérdőjelezi a beszélgetés értelmét, és csendre inti társát. Az előbbi gyakran for-
dul társához „Emlékszel?" kezdetű mondatokkal. Magatartásmódját a „Záchor!" 
felszólításban átörökített vallási-kulturális hagyomány formálja. A másik ellenben 
gyakran szólít fel a hallgatásra. A felszólítás alakzata ez utóbbi esetben felhívja a 
figyelmet a nyelvi közvetítés korlátaira: „Valami olyat tartalmazott, amit nem 
lehetett kimondani vagy megnevezni." (68.) „Olyan dolgokról beszélt nekem, 
amikre nincsen szó." (82.) A szereplők a vonatról való szökéssel végleg maguk 
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mögött hagyták a haláltábort, ami - ettől kezdve - csak emlékképeikben él to-
vább. Ami az ő életük része (és az is marad örökre: „Bennünk van..." [155.]), az 
az olvasó számára csupán szavakban létezik. De: „A szavak jelentését ellopták. 
[...] Amikor igazat mondasz, olyan, mintha hazudnál és fordítva." (90.) Ezért a bi-
zalmatlanság (az egyik részről) az elbeszéléssel szemben. 

Másrészről azonban továbbra is él a hit - a hallgató fiú felszólításai nem törik 
meg a másik elbeszélését - , hogy a történtekről igenis alkothatunk képet, de eh-
hez az esztétikai képzeletet kell segítségül hívnunk. A szöveg számos olyan eljá-
rást vonultat fel, amelyek a fikcionálás aktusaként „leleplezik" a fikciót. Az emlé-
kezés mellett ilyen az álom (89-92.), a látomás (116.) és az ábrándozás: „ - Ha 
becsukom a szemem, olyan, mintha moziban lennék. / - Mit játszanak? / - Látom 
azt a meztelen női alakot ábrázoló kőszobrot, amint a Vencel téri múzeum mel-
letti díszkútnál ül. Ha felállsz, a lába között láthatod az elhaladó villamost." 
(121-122.) A fikcionálás ezekben az esetekben úgy jelenik meg, mint konstruktív 
tevékenység - csak általa ragadható meg a dolgok valamiféle tapasztalata. Az ol-
vasó, akárha moziban ülne, látja a két fiút az erdő közepén vergődni, látja őket, 
amint átfagyva a krematórium felhevült falának feszülnek - s e látásból származó 
felismerése meggyőződésének megváltozását eredményezheti. A szereplők egyes 
tetteinek szemrevételezésével ennek a tapasztalatnak eredhetünk a nyomába. 

A regény számos olyan eseményről számol be, amelyeket az olvasó erkölcs-
telennek talál. E ponton mindenekelőtt az a kérdés merül fel, hogy alkalmaz-
ható-e maradéktalanul az olvasó erkölcsi mércéje az ábrázolt eseményekre? Más 
szóval: amikor valamely cselekedetet erkölcsösnek tartunk vagy sem, vajon nem 
csupán a magunk (vágyott) erkölcsi álláspontját vetítjük ki egy olyan eseményre, 
amely annyira erkölcstelen, hogy az már szinte felfoghatatlan? A világ (a kon-
centrációs táborok világa), amelyet regény elénk tár, olyan zárt rendszernek mu-
tatkozik, amely kitermeli saját erkölcs(telenség)ét. „Az erkölcsből levesbe való 
metélőhagymát csináltak. [...] Elegendő az erkölcsöt, akár a hagymát, szeretni 
vagy nem szeretni." (175.) Az emberi értékek deformációja a rendszer minden 
elemére kihat, a lágerek őreire csakúgy, mint az áldozatokra. 

Az emberölés - bűn. A regény egyik központi szereplője azonban hamar eljut a 
következő felismerésekig: „Az ember azért született, hogy öljön, vagy, hogy hagy-
ja magát megölni. [...] az ölés az embernek ugyanolyan sajátja, mint a lélegzés, a 
hallás és a látás. [...] létezni annyi, mint ölni." (64-65.) E gondolatok hátterében 
nem holmi elvont elképzelések, hanem saját (fiktív) élettapasztalatai állnak. Ami-
kor a bácsikája haláláért felelős Lech Wolkomirsky megölését tervezi, noha csele-
kedetét az igazságérzete mellett a bosszúvágy is motiválja, az olvasó mégsem ítéli 
el őt ezért egyértelműen. Wolkomirskyt azonban nem ő öli meg. Később beisme-
ri: „Joga volt hozzá, hogy megölje a lengyel medikust, de örült neki, hogy mások 
tették meg helyette." (151.) Csakúgy, mint a fentebb már idézett részben (ahol elő-
zetes szándéka ellenére nem öli meg a német nőt), itt is összeütközésbe kerül a 
dolgokról való vélekedése tényleges cselekedetével. Végül eljut korábbi nézeteinek 
tagadásáig: „Valaki szeret ölni. Én nem." (174.) A szereplővel együtt az olvasó is 
bejár egy utat, amelynek bizonyos állomásain képes ideiglenesen elfogadni olyan 
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értékeket, amelyek egyébként távol állnak tőle. Később aztán az olvasó, ahogy 
a regény szereplői többször is, vélekedéseit visszavon(hat)ja. A regény szereplőivel 
(s az olvasóval is) olykor előfordul, hogy a kijelentés visszavonása nem az utolsó 
láncszem a kijelentések sorozatában, s a visszavonás visszavonása révén teljesen 
elbizonytalanodik(-unk) a helyes értékeket illetően. „Eszébe jutott, hogy az emlé-
kezetjobb társ, mint Dany. [...] Azaz nem, mégsem. Igen is, meg nem is." (128.) 

Az értékek relativitását a regény a visszavonás mellett az átmenet(iség) straté-
giájával is érzékelteti. A lassú és szinte észrevehetetlen átmenetet az emberből 
mint társadalmi lényből a csorda részét képező állattá züllött emberbe kitűnően 
megragadja az a mozzanat, amikor a szereplő már nem érzékeli - már megta-
nulta nem érzékelni - a környezetében lévő halottakat. „A halottakra gondolt 
Auschwitz-Birkenauban, akiket már nem érzékelt, mert az idegeire mentek. Meg-
tanulta őket nem észrevenni." (73.) A szemlélő egymástól szétváló pszichológiai 
és fiziológiai látása már csak egy félig-embert, egy roncsot sejtet. A regény végé-
re az egyik fiú ilyen ronccsá válik. 

A regény világában a hagyományos értékek visszájukra fordulnak. A rabbi el-
lopja a gyerekek ételét, az apa eltaszítja magától fiát, hogy ne kelljen vele együtt 
a gázkamrába mennie. E világ törvényei megfosztják az embereket mindenféle 
erkölcsösnek tekinthető cselekedet lehetőségétől. „A félelem sokakat elválasztott. 
Az emberek félnek egyedül maradni, de ugyanúgy félnek az együttléttől is. Néha 
már nincs kire támaszkodjanak. A legfontosabb is - a gyerekek, a család, az apa, 
az anya - támaszból teherré változhat." (96.) 

A regény eljárásai: a visszavonás, az átmenet, az átalakulás a szöveg egyik ki-
emelten fontos (az olvasást irányító) retorikai alakzataként a kiazmust jelölik meg. 
Ez az alakzat a regény térbeli elrendezésére és időviszonyaira is befolyással van. 
A két fiú útja dombokon keresztül vezet - mozgásuk így egyfajta színuszgörbét ír 
le. A völgybe érve újra előttük egy újabb domb, amelynek megmászása ismételt 
átfordulást jelent egy újabb völgy irányába. E szűnni nem akaró hullámmozgás 
sokáig mintha a valódi célt rejtené el előlük. „Ereszkedünk." (144.) „Már megint 
dombnak felfelé megyünk." (148.) „ - Ez útvesztő. / -Vándoro ln i fogunk a végte-
lenségig." (159.) Nem tudni, valójában mennyi idő telik el a vándorlásuk során -
az őket körülvevő erdő hol téli, hol tavaszi arcát mutatja feléjük. Az átfordulás 
monotóniája a halogatás kifejeződéseként is értelmezhető. A dombmászás a bo-
lyongás idejét nyújtja meg - ezáltal beláthatatlan távolságba kerül ugyan a cél, de 
a szereplők az erdő védelmet nyújtó közegében maradhatnak. Nem érdekük (ezt 
a zárlat is igazolja) a mihamarabbi kijutás az erdőből. „Ha két végzetes és elke-
rülhetetlen pont között az egyenes a legrövidebb út, kitérőkkel kell meghosszab-
bítani, s ha e kitérők olyan bonyolultak, kuszák, tekervényesek és váratlanok lesz-
nek, hogy saját nyomunkat is elveszítjük, talán a halál sem akad ránk, talán az 
idő is eltéved, talán a folyton változó zugokban rejtve maradhatunk."1 9 Az erdő a 

19 Italo CALVINO: Amerikai előadások. Hat feljegyzés az elkövetkező évezred számára. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1998. 61. 
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szereplők számára menedék, az olvasó számára pedig a fikció metaforája, amely 
újabb és újabb bolyongásra szólít fel, újabb és újabb nekirugaszkodási kísérletre 
a leírt események megértésére, amelyek - az olvasó szerencséjére - immáron csu-
pán esztétikai tapasztalatként hozzáférhetők. 

Dolgozatomban egy sajátos irodalmi szövegtípus (kommunikációfajta) bemuta-
tására tettem kísérletet. Eközben nem általános érvényű modellalkotás volt a cé-
lom. Úgy vélem, a holocaustot tematizáló irodalmi szövegek befogadása néhány 
ponton eltér más, szempontunkból akár szokványosnak is nevezhető szövege-
kétől. A holocaust témája ugyanis olyan kiszögelléseket hagy, amelyeken sorra 
elbuknak a jól bejáratott elemzői eljárások. Az első kiszögellés az olvasónak a té-
mából adódó hitelesség-elvárása. Az olvasó - mivel olvasását egyes társadalmi-
kulturális eredetű elvárásai befolyásolják - nem tud elszakadni oly mértékben a 
szövegen kívüli valóságtól. A szövegen kívüli a szerzői néven keresztül szivárog 
a szövegbe. A szerző ebben az összefüggésben mint hitelesítő instancia lép fel. 
Fennhatósága alá mindenekelőtt a szöveg (történelmi igazságtól megkülönbözte-
tett, de vele kapcsolatban álló) poétikai hitelessége tartozik. Figyelmen kívül kel-
lett hagynom azt az - Eco által is felvetett - esetet, amikor az olvasó bizonyos is-
meretek hiányában úgy bánik a szöveggel, mintha egy palackban találta volna. 
Feltételeztem, hogy nincs ártatlan olvasás, azaz az olvasás során nincs tökéletes 
információs vákuum, s az olvasók nagy része tudja, hogy kicsoda Kertész Imre, 
Arnost Lustig vagy Primo Levi. Dolgozatomban az irodalmi kommunikációt a 
szerzőtől az olvasó felé haladó folyamatnak tekintettem, amely során az olvasót 
folyamatos válaszadásra kényszerítik az implikált szerző stratégiái. Az utolsó rész-
ben megpróbáltam bemutatni, hogyan irányítják az olvasást a szöveg retorikai 
alakzatai, illetve rábeszélő eljárásai. Megfigyelhető, hogy eközben az olvasó nem-
csak erkölcsi döntéseket hoz, és értékeket fogad el (amelyeket a későbbiek során 
elvethet), hanem a szereplőkkel való azonosulás és elidegenedés kiazmikus játé-
ka révén egyúttal a katharszisz esztétikai alaptapasztalatában részesül. 



Polgár Anikó 

DOMESZTIKÁCIÓ, INTEGRÁCIÓ, REKONSTRUKCIÓ 

- A latin műfordítás és a fordítói eljárások három alakzata -

Az idegenség állandó vonzásában levő műfordító forrásnyelvi bizonytalanságát 
általában a célnyelv és a célkultúra fölényes ismerete kompenzálja. Ezt a tulaj-
donképpen sztereotip, csupán bizonyos reprezentatív esetekben érvényes vi-
szonyt („az egyik oldalról teljes szövegpotenciál a forrásnyelven, a másik oldalról 
teljes nyelvi potenciál a célnyelven"1) a latin műfordításra vetítve a fordítás egy 
olyan sajátos esetéhez jutunk, mely - holt nyelvről lévén szó - a teljes forrásnyelvi 
kompetenciával rendelkező személyek hiányából eredeztethető. 

Amennyiben a forrásnyelv beszélőinek és legjogosultabb értőinek helyét átvevő 
filológus azonos a célnyelv teljes nyelvi tudásával rendelkező és a forrásszöveget 
a maga idegenségében értelmező műfordítóval, bizonyos értelemben a teljesen 
kétnyelvű, vagyis mindkét nyelvben teljes nyelvi kompetenciával rendelkező mű-
fordítóval mutat rokonságot. A filológus-fordító azonban, akinek ez a teljes for-
rásnyelvi kompetenciája szükségszerűen csupán illúzió, egyrészt az advocatus 
linquae Latinae szerepében tetszelegve feladatának érezheti a forrásnyelv idegen-
ségének nyelvi szinten való átmentését, másrészt a más nyelvből fordítókkal ellen-
tétben hajlamos egy ideális (filológiai képzettségű) olvasó horizontját alapul véve 
a célszöveg fokozott kulturális elidegenítésére. A latin műfordítás területe ebben 
a megközelítésben valóban egyfajta rezervátum, ahogy Vas István nevezte,2 s a for-
dító e rezervátumba hatoló olvasóját fölmenti ugyan „az idegen nyelv megtanulá-
sa alól, de nem mentheti föl az idegen szellembe való elmélyedéstől".3 A műfordí-
tásnak ez a felfogása a forrásszöveg körülményeinek rekonstruálását és nyelvi 
idegenségének megtermékenyítő hatását közvetíti. 

Egy másik, ezzel teljesen ellentétes előjelű eljárás, mely ideális olvasóként egy, 
csupán a célnyelvben és a célkultúrában jártas olvasót feltételez, az idegenség fel-
számolását és a forrásszöveg domesztikálását tűzi ki célul. A domesztikálás már az 
ókorban is bevett fordítói eljárás volt (gondoljunk például Plautus görögből lati-
nosított darabjaira); a 19-20. század fordulóján a módszer elvi alapját Wilamowitz-
Moellendorf fektette le, aki szerint a nyelv és a versforma olyannyira összetartoz-

1 TOLCSVAI N A C Y Gábor: „Önmegértés A fordításban, nyelvtani modalitásváltással." In A fordítás és az 
intertextualitás alakzatai. Anonymus, Budapest, 1998. 241. 

2 VAS István: „Horatius olvasásakor." In uó: Az ismeretlen isten. Tanulmányok 1934-1973. Szépirodal-
mi Könyvkiadó, Budapest, 1974. 6 0 0 - 6 3 1 . 

S DEVECSERI Gábor: Válasz CsengeryJános bírálatára. EPhK 62 (1938.) 402^105., az idézet helye: 404. 
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nak, hogy képtelenség a német nyelvet görög versformák kifejezésére használni.4 

Wilamowitz egyik ógörög fordításában Goethe Wandrers Nachtlied című versének 
klasszika-filológiai olvasatát (egy fiktív ógörög nemzeti fordítás rekonstrukciója-
ként) az antik epigrammaforma prezentálja. 

A domesztikációval rokon integráció esetében szintén az idegen sajáttá tételé-
ről van szó, ám a pretextusok ezúttal nem a nemzeti jellegzetességeknek, hanem 
a fordítók egyénítő tendenciáinak rendelődnek alá. Az integráció esetében lehet 
szó egy olvasmányélmény mozzanatainak egy más kompozícióba történő szer-
ves beépítéséről (például olyan értelemben, ahogy Babits a Laodameia egyik kar-
dalába építette be Catullus Diana-himnuszát [34. carmen]), ez az eljárás tehát egy 
olyan kreatív és produktív felhasználás eredménye, mely a műfordítás hagyomá-
nyos elképzelésétől akár teljesen függetlenedhet. 

A továbbiakban a fordítói eljárásoknak ehhez a három alakzatához a magyar 
Catullus-fordítások egy-egy reprezentatív példáját rendelem hozzá, felvázolva 
egyben egy Catullus-hatástörténet három lehetséges fejezetét. 

1. A domesztikáció, avagy Catullus magyar dolmányban 

A domesztikáció alakzata az átadó és befogadó kultúrák összeférhetetlenségének 
tudatosításán alapszik. Radikálisan szembeállítja egymással a forrásszöveg és a 
célszöveg értelmező közösségei által a műnek tulajdonított kanonikus pozíciókat, 
s ezt a szembeállítást - paradox módon - mégis megfeleltetésként érzékeli. Mind-
amellett valamiféle kulturális egymásravetítésről van szó: az eljárás ugyanis a cél-
szövegnek ugyanolyan kanonikus pozíciót igyekszik biztosítani saját kulturális kö-
zegében, mint amilyen pozíciót saját közegében a forrásszöveg elfoglal. 

A domesztikáció esetében nem mindig indokolt egy bizonyos forrásszöveg és 
célszöveg megkülönböztetése, hiszen a fordítói folyamat gyakran többlépcsős 
(például a középkorban a szépirodalmi szövegek esetében, amikor a fordítások 
fordításait fordították, az eredetiség fogalma egyáltalán nem létezett). A domesz-
tikált szöveget tehát értelmezhetjük úgy, mint egy létező forrásszöveg tudatosan 
vállalt „háziasítását" (ilyen például Csengeri János „magyar dolmányba" öltözte-
tett Catullusa5), de érthetjük rajta a célkultúra befogadói hagyományának aktivi-
zálást is egy-egy vándormotívum, többváltozatú irodalmi téma vagy egy-egy miti-
zált irodalmi életmű átplántálásához, meghonosításához (ilyenek például Faludy 
György Villon-átköltései,6 melyek egy nem feltétlenül hiteles pretextus nevében 
a magyar nagyvárosi kabaréköltészet kanonikus pozícióba való emelésére tesznek 

4 „in Wahrheit gehören Sprache und Vers zusammen, und es ist ein Unding zu griechischen Versen 
deutsche Sprache verwenden." Ulrich von W I L A M O W I T Z - M O E L L E N D O R F : „Vorwort. Was ist Übersetzen?" 
In EURIPIDES: Hippolytos. Griechisch und deutsch von Ulrich von W I L A M O W I T Z - M O E L L E N D O R F . Weidmann-
sche Buchhandlung, Berlin, 1891. 1-22. 

5 Gaius Valerius Catullus versei. Irodalomtörténeti tanulmánnyal bevezetve és jegyzetekkel kisérve 
fordította C S E N G E R I János. Franklin-Társulat, Buda-Ftest, 1880 és Catullus versei. (Latinul és magyarul) 
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta CSENGERI János. Franklin-Társulat, Budapest, 1901. 

6 François Villon balladái. FALUDY György átköltésében. Officina, Budapest, 1937. 
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kísérletet). Nem meglepő tehát egyik esetben sem azoknak a fordításértelmezők-
nek a felháborodása, akik a hiteles vagy álhiteles pretextusból kiindulva annak 
lényegi jegyeit kérik számon a célszövegen. A pretextusból kiinduló fordításértel-
mezők a Faludy-átköltésekben az eredeti mű megcsonkítását látják. így lesz a 
Villon-átköltések szinonimája az „ál-Villon",7 Faludy műve „irodalmi hamisítás",8 

melyben tömérdek „áthangolás, toldás-íoldás, ráköltés" van.9 Az átköltést „a gon-
dos munka és irodalmi műveltség" hiánya jellemzi.10 Devecseri ugyan ismeri az 
átköltés szó pozitív értelmét is,11 ám az átköltést már elavultnak, a fordítás egy 
régebbi, kevésbé kiforrott stádiumának tartja.12 Faludy fordításai viszont szerinte 
„az eredeti műveknek legtöbbször megcsonkított, vagy felhígított, saját ötletekkel 
fűszerezett, egyszóval »átköltött« változatai".13 

A korabeli kritikusok a Csengeri-fordítások legfőbb hibáinak is azt tartják, 
hogy azok nem idézik fel a pretextust, és a magyar hagyományba való beépülés 
révén elfojtják a kultúrák közti párbeszédet: Csengeri „sok catullusi verse inkább 
a magyar népdalt, mint a római szerelmi verset juttatja eszünkbe",14 „Csengeri 
[...] Catullust gyakran toga helyett pitykés dolmányban - még csak nem is men-
tében - mutatja be. . ."1 5 A domesztikáció ugyanis az adaptációnak olyan radiká-
lis fokát képviseli, mely nemcsak a szöveg lefordíthatatlan tematikai elemeinek 
helyettesítését jelenti („az eredeti szöveg tematikai szintjének idiomatikus, lefor-
díthatatlan tényeit a fordító más elemekkel helyettesíti"16), tehát nem egyfajta (a 
kulturális különbségekből adódó) kényszer, hanem tudatos választás következmé-
nye: a fordítónak abból a meggyőződéséből indul ki, hogy az adaptáció radikali-
zálódása révén a fordítások egyre nagyobb élvezhetőségét éri el.17 

7 BÁLIN T György: Ballada a jobb sorsra érdemes Villonról. Nyugat 1940. 272. 
8 SZEGI Pál: Jegyűtek a fordításról, a ferdítésről és az örök versről. Új Idők 1946. II. 439-442., az idézet 

helye: 442.; FALUDY művét SZABÓ Lőrinc is hamisításnak nevezi saját Villon-fordításának előszavában: 
„A közelmúlt években nagy divat volt »átköltés« cimén Villon-verseket hamisítani; ez ellen a tendencia 
ellen fordul kis gyűjteményem mostani uj kiadasa." In A szegény Villon tiz balladája és A szép fegyverkovácsáé 
panasza. Fordította: SZABÓ Lőrinc. Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, é. п., 7 0 . 

9 E C K H A R D T Sándor: Szegény Villon... Magyar Szemle 3 8 . ( 1 9 4 0 ) 3 1 8 - 3 2 0 . , az idézet helye: 3 1 9 . 
19 I. m. 3 1 8 . 
11 „Kazinczy és az általa csodált poéták mind »átköltöttek«. De számukra ez költői feladat volt..." 

nagyjaink évszázadokon át gazdagították »átköltéseikkel« a magyar költői nyelvet..." DEVECSERI 

Gábor: Villon „átköltése". Nyugat 1937. II. 368-369. 
12 Devecseri a Villon-átköltésekre ráadásul „az utánzás másolása" bélyeget süti rá, hiszen Faludy „az 
utánzásnak egy német földön termett fajtáját terjesztette tovább". I. m. 369. 
IS DEVECSERI Gábor: Jegyűt a versformák kérdéséhez. Szép Szó 6. (1938) 386-390., az idézet helye: 389. 
14 Dr. Csengeri János: Nauzikaa, Homérosz Odissuájának VI. éneke. EphK 1882. 76. 
1 5 SZAMOSI János: Egy római költő életéből. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1 8 9 4 . 1 0 . 
16 Anton POPOVIC: A műfordítás elmélete. Madách, Pozsony, 1 9 8 0 . 3 1 9 . 
17 Csengeri számára a fő igazolást Arany János domesztikált Horatius-fordítása jelenti: „Propertiusom és 
éppen Catullusom előszavában és talán másutt is megjelöltem álláspontomat, amely hála Istennek, telje-
sen azonos Arany János nyilatkozatával és költői gyakorlatával. О mondotta ki nálunk először, hogy mind a 
két eljárás jogosult, s a választás a fordító céljától függ. A kétféle fordításnak klasszikus példája a Horatius-
ból fordított két óda, az I, 14 meg a II, 8. Amaz a hű alakú, emez az alakváltó fordítás remeke. Mégis, ha 
a magyar fordítást mint magyar költeményt (mert a j ó fordítás az is akar lenni), a magyar ember füle és ér-
zése szempontjából nézzük, vagy csak elfogulatlanul olvassuk és magunkra hatni engedjük, be fogjuk val-
lani, hogy a modern alakú költemény (Barinéhoz) közelebb áll a mi lelkűnkhöz és így élvezetesebb." 
CSENGERI János: Caius khlerius Catullus össus költeményei Devecseri Gábor fordításában. EPhK 6 2 . ( 1 9 3 8 ) 2 3 0 . 
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Talán ebből is adódik az a laikus elképzelés, mely a domesztikáló fordítótól 
nagyobb költői tehetséget vár el, mint a rekonstruálótól: „A homerosi epikus 
nyelvezetet az ő nyugodt méltóságával csak egy nagy költő adhatná vissza ily so-
rokban."18 Maga Csengeri is abba a hibába esik, hogy a módszert (a domesztiká-
lást) azonosítja a költőiség diadalával, s számára a filológiai hűség és a „költői 
nagyság" fordított arányban gyöngítik egymást.19 A domesztikálás fő eszközének 
(vagyis a költőiség letéteményesének) Csengeri a versforma „magyarítását" tart-
ja. Az időmértékes versforma ugyanis szerinte csak a vers antikvitásra utaló, épp 
ezért a fordításban elhanyagolható jegye: „Catullusnál, a kit a forma időhöz köt, 
de a tartalom minden idők lyrikusává avat, a tartalomnak kell adnunk az első-
séget, kivált a valódi lyrikumokban. A mi benne örök emberi, örök igaz, minden 
időben érvényes, azt modern formában jobban értjük, teljesebben, zavartala-
nabból élvezzük."20 Csengeri fordítása Catullusnak egyfajta nemzeti olvasata, 
vagyis a domesztikáció ez esetben Catullusnak a magyar irodalmi beszédmódok-
nak és korabeli diskurzusoknak megfelelő átértelmezését jelenti. Ennek jegyében 
a Catullus korára és az antikvitás szellemiségére utaló momentumok egy része 
sajátos metamorfózison megy át. Catullus 1. carmene például az antik mitoló-
giára a Iuppiter felkiáltással és a Múzsa megszólításával (o patrona virgo21) utal. 
Csengeri ezeket az utalásokat a keresztény világszemlélettel játssza össze: így a 
Iuppiter felkiáltás természetes megfelelője az „isten úgy segélljen!", a „dicső szűz 
patronánk" említése pedig ebben a kontextusban Magyarország patrónáját, Szűz 
Máriát jut tat ja eszünkbe. Csengeri szóválasztása révén a vers megszólítottjának, 
Cornelius Neposnak történetírói munkássága hazafias cselekedetté minősül át: 
„iam tum cum ausus es unus Italorum/ omne aevum tribus explicate cartis" - „Mi-
kor e honban csak te valál bátor / Nagy müvet írni e világ dolgáról."22 A versfor-
ma domesztikálásából adódik a Catullus 12. és 42. carmenében is szereplő 
hendecasyllabus szó fordítása: „Quare aut hendecasyllabos trecentos / expecta" -
„... vagy zudúl reád / Egész özön vers..."23 „Adeste hendecasyllabi, quot estis / 
omnes undique ..." - „Elő most jambusok, ti mind a hányan / Csak vagytok..."24 

Hasonló domesztikáló tendencia révén kerül egymás mellé a „nóvum ac repertum 

18 Dr. Csengeri János: Nauzikaa, Homérosz Odisszeájának VI. éneke. 76. 
19 Az ebből adódó, Csengeri fordítói elmélete és gyakorlata között feszülő ellentétre Szilágyi János 
György is rámutatott : „Az új Catullus felé fordulás jellegére azonban jellemző, hogy mindkét póluson 
filológus-, nem pedig költő-fordító állt, s nem kevésbé az is, hogy pár év múlva egy másik ismert és 
máig tartó elvi vita egy ütközetében Csengeri volt a költői szempont prioritásának védelmezője: »ha 
a műfordításban e két szempont összeütközésbe kerül, ... a philologiai hűségnek kell kapitulálnia 
a költői hatás előtt« (EPhK 28, 1894, 215) - példázatul arra, hogy műfordítói elmélet és műfordítói 
gyakorlat útjai mennyire távol kerülhetnek egymástól." SZILÁGYI János György: Catullus noster. Antik 
Tanulmányok 25. (1978) 239. 
20 Catullus versei. (1901) IX. 
21 A patrona virgo egyéb értelmezéseiről lásd H O R V Á T H István Károly: A catullusi költészet népi kapcso-
latai. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Evkönyve. 1955. Budapest, 1956. 137-138. 
22 Catullus versei. (1901) 3. 
23 I. m. 19. 
24 I. m. 53. 
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munus" és a „szemen-szedett ajándok" (14. carmen, 8. sor), így lesz a „bella 
puella" „helyre leány" (78. carmen, 4. sor), a „non illepidum" „nem süleden" (36. 
carmen, 17. sor), a „boni beatique" pedig mint „nemes urak, vitézi gárda" értel-
meződik (37. carmen, 14. sor). 

A Csengeri-olvasatnak a domesztikációhoz tartozó, s a korabeli költészeti ízlés-
hez igazodó (tehát a kulturális domesztikáció mellett egyfajta ízlésbeli domesz-
tikációt megvalósító) jellemzője a romantikus beszédmód alkalmazása. Ennekjel-
legzetes panelei, a „zord" jelző, a „szív szerelme", a szív, illetve kebel bánata 
és gyötrelme minduntalan visszatérő motívumai Csengeri Catullus-kötetének.25 

A romantikus beszédmód függvényei a Csengeri által használt eufemizmusok: a 
latéra ecfututa nála „kiszolgált tompor" (7. carmen 13. sor), az irrumator „bitang 
kölyök" (10. carmen 12. sor), az irrumatus szennyes ajkú (21. carmen 13. sor), az 
irrumet „megdolgozhatja" (74. carmen 5. sor), a penis szerszám (15. carmen 9. 
sor), a diffututa mentula kiszolgált farok (29. carmen 13. sor), a fututio Venusnak 
bemutatott áldozat (32. carmen 8. sor), a defututa elvirult (41. carmen 1. sor), a 
futuit multas „volt sok köze lánynyal" (97. carmen 9. sor), a glubit „koppaszt-
gatja" (58. carmen 5. sor), a Pedicabo ego vos et i rrumabo fenyegetés pedig így 
módosul: „Megérzitek még férfi-voltomat" (16. carmen 1. sor). 

2. Az integráció, avagy Catullus impresszionisztikus bája 

Az integráció alapja a domesztikációval ellentétben nem az átadó és befogadó 
kultúrák, hanem a célszöveg és a forrásszöveg alkotója közti összeférhetetlenség. 
A különbözőségek és a célszöveg megalkotójának hangsúlyozott szuverenitása 
ellenére itt is van bizonyos megfeleltetés, egymásravetülés: az ellentéteket és a 
célszöveg győzelmét kidomborító zsákmányolás-metafora26 mellett az ehhez a 
fordítói alakzathoz kapcsolódó „feltűnően antropomorf retorikai trópusok"27 

gyakran beszélnek lelki rokonságról, a nagy szellemek kézfogásáról és a lelki ze-
nék egymásra rezonálásáról is.28 Ez a kettősség okozza, hogy az integrációra tö-
rekvő fordító nem csupán a differenciálatlan olvasó („Az az olvasó, aki számára 

25 Például 11. carmen: „horribile aequor ulti- / mosque Britannos" - „tengernek vad árját, / Brittek 
zord hazáját" (I. m. 17.); „nullum amans vere, sed identidem omnium /ilia rumpens. / Nec meum 
respectet, ut ante, amorem" — „Igaz szerelemmel egyikért sem égve, / Csak szivöket tépve... / Ne szá-
mítson többé e szív szerelmére!" (I. m. 19.) 
26 Babits Tennyson-fordításai kapcsán írja: „Fiataloságom munkája, másé és duplán az enyém, első 
hódításaim íze rajta: - s kedves nekem, mint az ősmagyar zsákmányolónak lehetett valamely bájos ék-
szer, melyet kalandjainak hajnalán harácsolt a kincses Nyugatról, s azután elvesztette ... s a vén fej 
nosztalgiájával keresi meg újra." BABITS Mihály: Nappali álom - Tennyson - . Nyugat 1924. 87-91. 
2 7 KULCSÁR SZABÓ Ernő: „ A saját idegensége." In uő: A megértés alakzatai. Csokonai Kiadó, Debrecen, 
1998. 73. 
28 „Most Dante szikláiból várat építek lelkem köré. Megutáltatták velem szegény hangszeremet. Ami-
kor hát olyat kellett mondanom, amit csak zenével lehet kimondani, Dante nagy százhúrú hárfájához 
nyúltam. Es e hárfának volt húrja hangomra rezonálni." BABITS Mihály: „Dante fordítása." In nő: Esszék, 
tanulmányok. Első kötet. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 269-285., az idézet helye: 285. 
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a fordítás protoszöveg"29) igényeinek próbál megfelelni, hanem ugyanakkor 
- mintegy felsőbb szinten - a differenciált, a fordítást metaszövegként kezelő olva-
sót is kielégíti. E látszólagos ellentmondás alapján szokták az egyaránt integráció-
ra (a fordított szövegeknek a saját költői világukba való beolvasztására) törekvő 
Kosztolányi és Babits fordítói elméletét30 egymással szembeállítani: az egyik aspek-
tus (Babitsé) a célszöveg fölényét, vagyis a differenciálatlan olvasó igényeit hangsú-
lyozza, a másik, a forrás- és célszöveg párbeszédét kiemelő (Kosztolányié) a diffe-
renciált olvasó szemszögéből tekint ugyanarra a jelenségre. Babits az integrációt 
látszólag merevebben képzeli el, mint Kosztolányi, hiszen egyoldalú asszimiláció-
nak nevezi,31 valójában azonban az egyetlen tökéletes fordítás létezésének hangsú-
lyozása32 Babitsnál sem a tökéletes nyelvi megfeleltetéseken, hanem a szubjektív 
költői olvasatokon alapszik. A szubjektív költőiség meghatározó műfordítói erejé-
ben azonban Kosztolányi is ugyanúgy hitt, bár ő több lehetséges, ám egymással lel-
ki rokonságban levő integratív fordítást tételezett: „Én azonban természetesnek ér-
zem, hogy a véremen átszűrt szavakkal szólaltattam meg a magyar Holló-1, és biztos 
vagyok, hogy akik majd később, nálam jobbat, zeneibbet, hűbbet próbálnak alkot-
ni, azokkal az elvekkel, azokon a nyomokon indulnak el majd, mint én."33 

A Catullus integratív olvasatát kínáló Dsida Jenőnél is a 20. századi költő saját 
költői horizontja vetül az antik költő életművére. Dsida Catullus-fordításai34 a 
catullusi költészetben is felfedezhető impresszionisztikus báj hangsúlyozására és 
kiemelésére építenek. Ezeket a fordításokat is jellemzi az a bukolikus átlényegülés, 
melyről Láng Gusztáv a Nagycsütörtök című Dsida-kötettel kapcsolatban beszél.35 

A Nagycsütörtök című kötet (nyilvánvalóan Catullusra utaló hendecasyllabusban írt 
verseket is tartalmazó) Szerelmes ajándék című ciklusához hasonlóan a Catullus-
fordítások világában is bukolikus zavartalanság uralkodik, melyben „maga a szere-
lem is két gyermek játékos öröme lesz, a valóságos erotika is kihull belőle",36 

Dsida nem is választ olyan Catullus-verseket, melyek ebbe a világképbe nem il-
leszthetők, az ő Catullusában nincsenek obszcén tréfák és durva szidalmazások, 

29 Anton POPOVIÓ: A műfordítás elmélete. 300. 
30 „Míg Babits az idegen költemény elsajátítására törekedett, addig Kosztolányi figyelme két kultúra 
viszonyára, párbeszédére irányult." SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „Fordítás és kánon." In uő: Irodalmi káno-
nok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 53. 
31 „Előttem az egyetlen teljes asszimilálása valamely költőnek, ha megpróbálom lefordítani." BABITS 

Mihály: Dante fordítása. 275. 
32 „Dante egy-egy terzináját oly talánynak érzem, melynek minden nyelven csak egy tökéletes meg-
oldása lehetséges: j a j annak, aki ezt az egyet el nem találja!" I. m. 274. 
3 3 KOSZTOLÁNYI Dezső: „A holló" In uő: Nyelv és lélek. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1990. 
565-566. 
3 4 DSIDA Jenő : Összegyűjtött versek és műfordítások. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1 9 8 3 . 5 0 4 - 5 1 0 . 

A szövegben zárójelbe tett oldalszámok erre a kiadásra vonatkoznak. A Catullus-szövegeket az alábbi 
kiadás szerint idézem: Catullus versei - Catulli Wwnensis Liber. Auctores Latini. Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest, 1998. 
3 5 L Á N G Gusztáv: „Bukolika pásztori tájakon." In uő: A lázadás közjátéka. Dsida-tanulmányok. Savaria 
University Press, Szombathely, 1996. 35-46. 
36 I. m. 37. 
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a catullusi erotika is gyermeki bájjá lényegül át. Az integratív műfordítótól nincs 
jogunk számon kérni a pretextus bizonyos jegyeit, például Dsida esetében a catul-
lusi szókimondást (ahogy ezt Faludy György tette az 58. carmennel kapcso-
latban37), hiszen itt két költői világ találkozásakor valóban a forrásszöveg bizonyos 
aspektusainak a felerősítése mellett hangsúlyozottan a célszöveg szerzőjének pozí-
ciói emelődnek ki. Ez a Babits által olyannyira hangsúlyozott fölény azonban nem 
teszi a megszületendő alkotást monologikussá: a hasonló aspektusok felfedezése a 
termékeny párbeszéd lehetőségét rejti magában. A Catullustól örökölt hendeca-
syllabus például (melyet Dsida saját törvényei szerint, licentiákkal kezel) Dsidánál 
a Lesbia-versek formája (így fordítja a 2., 3., 5., 7., 48. carment) és tágabb érte-
lemben a szerelmes verseké (a Pelyhes pillanatok - 141., Szerelmes ajándék - 144. és 
az Almot adsz... - 144-145. című Dsida-versek). A szerelem fennköltebb létszférá-
ba kerül a kötöttebb hendecasyllabus-sorok által, míg a hétköznapok alkalmiságá-
hoz jobban idomul a jambus (Ismerkedésem Varas kedvesével - 507., Meghívó - 508.). 
A versforma megválasztása tehát egyfajta versértelmezés is, s Catullus költészete a 
verszene révén Dsida saját verseivel is interakcióba kerül. Dsida Mennyegzői dal cí-
mű fordítása (61. carmen, 509.) daktilusainak lüktetése vidám, táncos hangulatá-
val szinte deszakralizálja a nászistenhez szigorú metrikai szabályú, ünnepélyes 
glyconeusokban és pherecreateusokban írt catullusi invocatiót s az esküvő rítusát. 

A doctusi póz (a túlzott metrikai precizitás és tudós mitológiai tájékozottság) 
helyét Dsidánál a kifejezésmódok gyermeki bája váltja fel. Stílusának sajátságát 
a hangutánzó szavak tobzódása („cserregett, csipogott, fütyült napestig" - 504.), 
az expresszív felkiáltások („O, gaztett, csúnyaság! Szegény madárka!" - 505.) 
és gyermekies eufemizmusok (irrumator helyett: „gálád szeméig' - 507.) jelzik. 
Az ő Lesbiája a 8. carmen fordítása alapján a pretextustól elrugaszkodva sírós kis-
lánnyá változik: 

cum ventitabas quo puella ducebat 
mikor - kezed kezében - rítt a leányka 
(506.) 

At tu dolebis, cum rogaberis nulla 
s te sírni fogsz, mikor majd senki se kéri! 
(506.) 

Az impresszionisztikus hatást az érzékletes színasszociációk és erős vizualitású 
metaforák révén éri el. Az Orcusnak mint „minden szépre falánkul tátogó 
száj"nak a képe Catullus metaforájának szétbontásából és továbbírásából ered 

3 7 FALUDY György: Test és lélek. Magyar Világ, Budapest, 1 9 8 8 . 1 6 . Faludy, aki fordítói gyakorlatában 
sosem hajlott a rekonstrukcióra, ezúttal a pretextus tekintélyére hivatkozik („Merőben valószínűtlen, 
hogy Lesbia, a gazdag arisztokrata nő [...] útonállásra adta volna magát [...]. A latin szövegben más 
áll."), s azt sugallja, hogy létezik az egyetlen „pontos" fordítás, mely a latin szöveg olvasásakor min-
denki számára evidens, ám ezt őelőtte senki sem merte leírni. 
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(3. carmen, 505.) A Dsida-költészet uralkodó színei közül a Catullus-fordításokat 
a piros-vörös-bíbor árnyalatok uralják.38 A 7. carmen ismert hasonlatának fordí-
tásában a sivatag is „vöröses" és „szomjú", vagyis a csókra vágyó szerelmes vala-
miféle átlényegülése: 

Quam magnus numerus Libyssae harenae 
lasarpiciferis iacet Cyrenis 
oraclum Iovis inter aestuosi 
et Batti veteris sacrum sepulcrum 

Mint ahány vöröses homokszem izzik 
pálmás Libya szomjú sivatagján, 
Hammon jóshelye és az ősi Battus 
szentelt sírja között Cyrene táján.. . 
(505.) 

A Catullusnál is érzékletes színekkel festett tűzpiros fátyollal (flammeum) és sárga 
cipőben (gerens / luteum ... soccum) megjelenő Hymaeneus festésében is erőtelje-
sen kiütközeti a fontosnak tartott bíbor színt: „niveo gerens / luteum pede soccum" 
(Auct. 92.) - „hóragyogásu bokádra kötözz / bíbor-arany sarukat ma". (509.) 

A báj és könnyedség, ahogy erre Dsida több méltatója is rámutatott ,3 9 Dsida 
költészetében általában halálsejtelmekkel és lelki nyugtalansággal társul. Ennek 
fényében Catullus-fordításai közt is kiemelt szerep jut azoknak, melyek a halál és 
a szerelem szoros kapcsolódását tematizálják (A rigó halálára - 504., A sírontúli 
hűség - 510.). Catullus-fordításainak a fő érdeme ugyanis egy 20. század eleji és 
egy antik költő egymásra találásából eredő, a magyar irodalomból ez idáig hiány-
zó költői Catullus-olvasat. A Catullus-fordítások kapcsán tehát nem értek egyet 
Szakolczay Lajossal,40 aki szerint Dsida „a vershez közeledés legnagyobb alázatá-
val" fordít, hiszen Dsidánál nyoma sincs az eredeti szerzői szándék rekonstruálá-
sára irányuló, saját költői leleményét a pretextusnak alárendelő fordítói alázat-
nak. Fordításai a babitsi integráció-asszimiláció jegyében a műfordító költői 
önállóságát hirdetik. 

38 Láng Gusztáv szerint a piros Dsidánál „a békés szemlélődés ez éteri környezetében a szerelem lob-
banó-robbanó betöréseit" érzékelteti. (LÁNG Gusztáv: „Arany és kék szavakkal..." (A színszimbolika 
Dsida J e n ő verseiben) In uó: A lázadás közjátéka. 5 5 - 6 0 . ) Szerintem ez az értelmezés túlságosan egy-
oldalú, hiszen Dsida színszimbolikájában meghatározó jelentőségű annak a középkori ábrázolásmód-
nak a hatása, mely a szeráfokhoz, a szeretet lelkeihez a piros, a kerubokhoz, az elmélkedés lelkeihez 
a kék színt rendeli hozzá. Erről tanúskodik a Szerenád Ilonkának című vers: „a képed a régi Ilonka / 
kék lepke sziromlevélén / szamócapiros puha szádból / fakadnak a lenge füvek - / szeráf-nevetés pu-
ha szádból / ha zsongnak a zsenge füvek". (111.) 
39 Vö. TANDORI Dezső: Dsida Jenő válogatott versei. Kortárs 1 9 8 1 . 4 . 6 5 4 - 6 5 5 . és C Z I N E Mihály: Olvasó-
napló. Dsida Jenő: Összegyűjtött versek és műfordítások. Jelenkor 1 9 8 4 . március, 2 7 1 - 2 7 3 . 
4 0 SZAKOLCZAY Lajos: Dsida Jenő, a műfordító. Üzenet 1 9 7 2 . augusztus 1 . , 8 - 9 . 4 8 1 - 4 8 4 . 
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3. A rekonstrukció, avagy a pontosság paradoxonai 

A rekonstrukcióra törekvő fordító művét alacsonyabb rendűnek tekinti az egyedül 
eredetinek és hitelesnek elfogadott pretextusnál, önmagát pedig csupán közve-
títőnek és médiumnak tartja. Ez a szöveggel szembeni szerény háttérbe húzódás 
az eredeti szándékot kutató és maximálisan figyelembe vevő filológus jellemző 
sajátossága. A fordítást nem tekinti önálló alkotásnak; a pretextus számára máso-
landó és másolható minta, s ez gyökeresen ellenkezik az integrációra törekvő for-
dítók fordítói szkepticizmusával, a szép hűtlenségről, a fordítás lehetetlenségéről 
vallott nézeteivel.41 A rekonstrukcióra törekvő fordító szerint fordítás és gyönyör-
ködés gyökeres ellentétben állnak, az igazi fordítás számára munka és gyötrődés. 
Devecseri Gábor fordítói ars poeticájában Horatius Homéroszból fordított sorain 
elgondolkodva állítja fel ezt az oppozíciót: „Nem fordítasz hát (nem is ez volt / 
szándékod), de gyönyörködöl abban...",42 majd verses utószava végén a Horatius-
kötet fordítását „önkéntes...rabság"-nak, „jóizü gyötrődés"-nek nevezi.43 Hogy is 
lehetne ez másként, ha első lépésként a pretextus szerzőjének eredeti szándékát 
kell gyötrelmes munkával kideríteni? A fordítás nem a pretextus „destrukciója", 
lerombolása után következő önálló „konstrukció", vagyis alkotás, hanem filológiai 
feladat: rekonstrukció. E rekonstrukció jegyében nemcsak a „korszakokat és koro-
kat" kell közelebb hozni, hanem a „másik nyelvet, e nyelv anyagát is" éreztetni kell. 
Devecseri termékenynek tartja ezt a fajta (gyakran magyartalanságokat és érthe-
tetlenségeket szülő) nyelvi rekonstrukciót, mely a műfordítói integráció védelme-
zői szemében Devecseri elvei közül a legkevésbé tűnik elfogadhatónak: „hogy 
tudniillik »a másik nyelvet, a nyelv anyagát is« áttegyük magyarra: ezt nemhogy 
elfogadni nem tudom, de egyenesen tagadom" - írja például Rónay György,44  

s állítását a Horatius-fordítások számos példájával igazolja. A nyelvi idegenség ér-
zékeltetése Devecseri Catullus-fordításainak45 is jellemző jegye, s a fordítónak a 
nyelvi idegenség megtermékenyítő erejében való hitét azok a javítások is igazol-
ják, melyek során az 1938-ban megjelent első Catullus-fordítás egyes sorait lati-
nosabb hangzású sorváltozatokra cserélte.46 

41 Vö. „Ezért mosolygok, valahányszor egy versfordítás hűségéről hallok. Kihez vagy mihez hű, a szó-
tárhoz vagy a vers lelkéhez? Fordítani nem lehet, csak újrakölteni." KOSZTOLÁNYI Dezső: „Ábécé A for-
dításról és ferdítésről." In uő: Nyelv és lélek. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1990. 575. 
4 2 DEVECSERI Gábor: „Epistola ad Horatium sive de arte interpretandi liber. Levél Horatiushoz avagy a for-
dítás művészete." (Utószó) In Quintus Horatius Flaccus Összes versei. Corvina Kiadó, Budapest, 1961. 605. 
4 3 I. m. 623. 
4 4 RÓNAY György: Fordítók és fordítások. Magvető Kiadó, Budapest, 1 9 7 3 . 1 4 2 . 
45 Megjelentek például A következő kiadásokban: Caius Valerius Catullus összes költeményei. DEVECSERI 

Gábor fordításával, KERÉNYI Károly bevezetésével. Officina, Budapest, 1938; Catullus költeményei. For-
dította: DEVECSERI Gábor. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1958; DEVECSERI Gábor: Arany lant. Kisebb 
fordítások. Első rész. Magyar Helikon, Budapest, 1979. 
46 A 4. carmen kettős tagadást tartalmazó 6. és 7. sorát a korábbi fordításokban a magyarban meg-
szokott egyszerű tagadással adja vissza, később ezt latinosabb szerkezetté, kettős tagadássá alakítja: 
„Et hoc negat minacis Hadriatici / negare litus insulasve Cycladas..." - „Nem is tagadja ezt a vészes 
Adria / szegélye és a Cyclasok szigetje sem.. ." (Catullus. 1938. 21.) „Nem is tagadja ezt a vészes Adria 
s a Cyclasok szegélye, egy szigetje sem..." (Catullus költeményei. 1958. 9.) „S tagadja, hogy tagadja vészes 
Adria / szegélye azt s a Cyclasok szigetjei..." (DEVECSERI: Arany lant. 289.) 
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Hasonló jelenség figyelhető meg a 43. carmenben szereplő „nec ore sicco" kife-
jezés esetében is; ennek első fordításváltozatát („a nyál belepte szádat" - Catullus. 
1938. 69.) Devecseri már az 1958-as kiadásban így javítja: „se nyáltalan pofájú". 

A nyelvi idegenség megjelentetésének Devecseri Catullusában más eszközei 
is vannak: az ablativus absolutusok leképezése (64. carmen 31. sor: finito tempore 
- idő teltén), szenvedő igelakok használata (15. carmen 18. sor: attractis pedibus -
lábad szétvonatik), a latin participiumok „áthonosítása" (68. carmen 3-4. sor: 
naufragum ut eiectum spumantibus aequoris undis / sublevem - s kérsz, a hajó-
törtet, tajtékos víz kivetettet / mentsem meg), a forrásszöveg szórendjének a ma-
gyarban gyakran erőltetettnek ható megtartása (például 59. carmen 1. sor: Bo-
noniensis Rufa Rufulum fellat - Bononiából Rufa Rufulust szopja). 

Devecseri hisz abban is, hogy a szavakat légkörükkel, holdudvarukkal, gyöke-
rükkel együtt áthozhatjuk. A mitológiai utalások leképezésében is a végletekig ra-
dikális (például ha az eredetiben „Küprisz" vagy „Paphosz asszonya" szerepelt, a 
fordító nem írhat helyette Aphroditét47), nem veszi tehát figyelembe, hogy kü-
lönböző kulturális közegekben más-más utalások tűnnek hétköznapinak, meg-
szokottnak vagy a tudós felkészültség kifejezőinek. Ez a doctusi pozíciót alátá-
masztó tudós apparátus a rekonstrukció fontos eszköze, noha az idegenség a 
magyar fordítás esetében a latin szöveghez viszonyítva a recepció szempontjából 
többszörösére fokozódik. Catullus a hellenisztikus költészet eszményének megfe-
lelően, illetve a neoterikus költészetesztétika alapelvei szerint egyik mintaképét, 
Kallimakhoszt Battiadesnak nevezi (116. carmen 2. sor), s fordításában Devecseri 
sem oldja fel ezt a többszörös áttételű tudós utalást, holott a magyar szövegben 
már Kallimakhosz említése is doctusságnak tűnhet. Az ilyen és hasonló esetek48 

különösen azokban a nyilvánvalóan hellenisztikus előképekre utaló versekben in-
dokoltak, melyekben a költő doctussága a megszokottnál jobban hangsúlyozott 
(ilyen például a 66. vagy a 68. carmen). 

A rekonstrukció része a formába kódolt információk leképezése is; a metrikai 
pontosságon kívül például olyan jelenségekről van szó, mint az ún. „őrálló sza-
vakénak a magyar versbe ugyanolyan pozícióba való beépítése. Ennek a nézetnek 
a paradox jellege abból adódik, hogy Devecseri hisz benne, hogy a latin szavak-
nak megfeleltetett magyar változatok a verssorban ugyanazt a pozíciót elfoglalva 
ugyanolyan nyomatékosító hatásúak lesznek. A pretextust úgy kezeli, mint a kö-
zépkori fordító a kanonikus szövegeket; az őrálló szavakról vallott nézetei a kano-
nikus szövegek fordítóinak izoláló és konszekutív tendenciáit idézik.49 

4 7 DEVECSERI Gábor: Epistola ad Horatium sive de arte interpretandi liber. 6 1 6 . 
48 További hasonló példák: 68. carmen 77. sor: „Ramnusia virgo", Devecserinél: „rhamnusi szűz-
lány" (Catullus. 1938. 163.) vagy „rhamnusbeli szent szűz" (Arany lant. 355.) Nemesis nevének körül-
írásaként; 68. carmen 51. sor: „duplex Amathusia", Devecserinél: „kettős Amathusia" (Arany lant. 
354.) csalfa Venus jelentésben. 
49 Vö. „Tato isolativnost a konsekutivnost j e ostatne pííznaéná pro primitivní pfekladatelskou tech-
niku vúbec: prekladatel sleduje slova v jejich sledu, nikoliv myslenku jako celek." (Ez az izoláltság és 
konszekutivitás általában a primitív fordítói technika jellemzője: a fordító a szavakat követi a maguk 
sorrendjében, nem pedig a gondolatot mint egészet.) Jiff LEVY: Ceské teorie prekladu. Státní naklada-
telství krásné literatúry. Praha, 1957. 15. 
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Elveti továbbá a formai szubsztitúció minden megnyilvánulását, s a versforma 
leképezését is a rekonstrukció egyik eszközének tekinti. 

Devecseri Gábor a rekonstruktiv fordítói paradigma térhódítását a fordítástör-
ténet új, érettebb fejezetének tartja. A régiek szerinte nem fordítottak, hanem az 
eredeti versek „rengeteg ékes szép ágát" oltották bele a magyar versekbe. Az új 
fordítógeneráció feladata: az antik szerzőt (Devecseri hasonlatában: Horatiust) 
minden lombozatával együtt átültetni. A fordítói pontosságot abszurd módon 
olyan egyszerűnek képzeli tehát, mintha csak egy festményt vinnénk át az egyik 
szobából egy másikba, s eközben csupán valami elhanyagolható külsőség lenne 
a nyelv, mely az áthelyezés során megváltozik. Devecseri látszólagos szerénysége 
(a pretextus iránti alázata) bizonyos ponton felfuvalkodottsággá, fordítói gőggé 
válik, hiszen az idézett fordítói ars poeticában vázolt két fordítói korszak ellen-
tétének, ennek az oppozíciós gondolkodásnak a jegyében nem ismer el fordítói 
mestereket, nincs fordítói példaképe, hiszen a fordítás területéről minden koráb-
bi fordítót kiutasít, saját paradigmáját emelve a csúcsra. 

A Devecseri által is képviselt fordítói rekonstrukciót sokan máig is az egyetlen 
lehetséges fordítói eljárásnak tartják. „Arra természetesen senki, még Devecseri 
sem kötelezhetett senkit, hogy zseniális legyen, de arra igen, hogy igényes és 
pontos. És a támadások ellenére úgy tűnik, neki lett igaza" - írja például Németh 
György.50 

Bár a „hűség" fogalmát mindhárom vázolt fordítói eljárás követői magukénak 
vallják - a domesztikáló fordító a nemzeti irodalmi hagyományhoz, az integráló 
a versnek a lelket megérintő belső zenéjéhez hű, a rekonstruktiv pedig az eredeti 
szöveghez és szerzői szándékhoz való hűség paradox fogalmát hangsúlyozza - a 
„pontosság" mint a fordításelemzések egyik alapkategóriája csak a rekonstruktiv 
fordításokkal kapcsolatban használható. A fordítói elveknek a rekonstruktiv for-
dítói elvek kanonizált pozícióját ellensúlyozó pluralitása nem az egyoldalú (a 
pretextus jegyeit számon kérő) fordításértelmezést, sokkal inkább a két önálló 
műként kezelt cél- és forrásszöveg összehasonlítását51 és a köztük kialakult pár-
beszéd lejegyzését igényli. 

5 0 N É M E T H György: „Devecseri, Szapphó és A műfordítás korszakhatára." In Imátlan ima. Kortársak 
Devecseri Gábor emlékére. Hetőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2001. 112. 
"51 Az összehasonlító fordításértelmezésről (vergleichende Interpretation) vö. Tilman H E I S T E R H A G E N 

und Helmut MARKUS: „Die Erinnerung der Fremde." Vergleichende Interpretat ion des Hölderlin-
Gedichtes Andenken und seiner englischen Übersetzung Remembrance von Michael H A M B U R G E R . 

( 1 9 8 0 ) In Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Herausgeg. von Fred L Ö N K E R . 

Göttingens Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung. Band 6. Erich Schmidt Verlag, 
1 9 9 2 . 2 3 9 - 2 7 2 . 



Németh Zoltán 

AZ 1989-ES FORDULAT PRÓZÁBA ÍRÁSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI 
IRODALMAKBAN 

A kilencvenes évek magyar irodalomtörténet-írásában és elméleti diszkurzu-
saiban szinte közhelynek számítanak azok az állítások, amelyek a szövegszerű el-
járások elsődlegességét állítják a hetvenes évek végétől formálódó magyar próza-
nyelv kapcsán. Ezek az állítások nemcsak arra figyelmeztetnek, hogy „bármely 
szövegnek csak más szövegekhez képest lehet értelme, hanem arra is, hogy itt sohasem a világ 
nyelvi rekonstrukciójával van dolgunk", hogy „a nyelven kívül nincs eszközünk a világ 
megértésére és rögzítésére", hogy „a szöveg olyan önállósult jelek láncolatává válik, amely-
ben a szónak nem a világ-, hanem a már elhangzott/leírt szavak általi megelőzöttsége lesz 
a meghatározó" 

Az irodalom ekként történő felfogása legalább két kétellyel szembesít. Egy-
részt utópisztikusnak tűnik ez a felfogás, afféle purista álláspontnak, hiszen olyan 
fejlődési modellbe állítja az irodalom létét, amelynek a tetőpontján az önmaga 
szövegiségéhez visszatalált szöveg képe áll, az abszolút szövegé, amely kizárólag 
önmagából eredeztethető. E szerint a felfogás szerint tehát mindazon szépirodal-
mi művek, amelyek hangsúlyozottan kortársi környezetbe ágyazódnak, afféle 
szennyezett szövegek, amelyek visszalépésként foghatók fel. Kérdéssé az válik ez-
után, merre nyithat vajon „új" utakat az irodalom, miután elérte a „tiszta szöveg" 
fokozatát. 

Másodszor azért kétségesek a szöveget önállósult jelek láncolatává szűkítő ma-
gyarázatok, mert az olvasás folyamatába már előre beleviszik az értelmezés egy 
lehetséges, ám kizárólagosnak állított módját. Az olvasás jogainak védelmében 
könnyen bizonyítani lehetne, hogy ami az egyik lehetséges olvasó számára tiszta 
nyelvjáték, az egy másik lehetséges olvasónak egzisztenciálisan megélt, referen-
ciális jelentést hordozó szöveg. Benyovszky Krisztián2 Lotman olvasása kapcsán 
jelenti ki, hogy vannak kultúrák és kulturális kor(szak)ok, amelyeknek művésze-
tére a külvilágtól elhatárolódó, maximálisan autonóm, önmagukba zárt szemio-
tikai világokként megjelenő szövegek jellemzők, amelyek egymáshoz való viszo-
nyukban nyerik eljelentésüket, a modellek és klasszifikációkjátékának tág terét 
nyitva meg ezzel. Ezzel ellentétes tendencia érvényesül akkor, ha a szövegek a 
külső valóságra orientáltak, hangsúlyozódik ábrázoló jellegük, a szemiózis folya-
matában pedig a kulturális emlékezetben elraktározott szemiotikai modellek tar-

1 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Budapest, 1 9 9 4 . 1 7 0 . 
2 BENYOVSZKY Krisztián: A referencia mint egzisztencia - három példázat, (kézirat, megjelenés előtt: 

Tiszatáj 2 0 0 2 / 1 . ) 
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talmi interpretációja válik hangsúlyossá, ,/lz egyik a szélsőséges deszemantizáció és a 
jelek szabad játéka felé irányul, a másik pedig a hasonlóan szélsőséges szemantizáció és 
a külvilággal való szoros kapcsolat" - állítja Lotman.3 

Mivel a szövegek mindkét lehetőség kiaknázására módot adnak, s a szöveg 
referenciális és poétikai változóinak rögzíthetetlen és folyton felülírt áramlása va-
lójában el is mossa a mesterséges, különbségtevő felfogásoknak ezt a mindenek-
fölött kinyilvánított érvényességét, kívánatosabb lehet nem elválasztottságukban 
szemlélni e két elméleti megoldás módusait. 

Jelen tanulmány számára megfelelő kiindulópontnak látszanak Hilary Put-
nam azon kijelentései, amelyek a referencia kontextusba ágyazottságát állítják: 
,A reprezentáció általunk ismert egyetlen módszerének sincs meg az a tulajdonsága, hogy 
a reprezentációk inherensen referálnak valamire, akármire is referálnak. Minden álta-
lunk ismert reprezentáció esetleges kapcsolatban van azzal, amit jelöl, s ez a kultúra vagy 
a világ változásával megváltozhat."'1 Azaz a referencia társadalmi jelenség, amely 
szoros összefüggésben áll a társadalomba ágyazott egyéni tapasztalat megvalósu-
lási formáival. Putnam nagyon egyszerű példával illusztrálja annak lehetetlensé-
gét, hogy ad abszurdum vitt absztrakt, referencialitásától megfosztott szövegről 
beszélhessünk: „Fogalmaink olyan módon függnek fizikai és társadalmi környe-
zetünktől, amelyet az evolúció [...] nem láthatott előre. Ahhoz, hogy olyan velünk 
született fogalomkészlettel rendelkezzünk, amely magában foglalja a karburátor, bürok-
rata, kvantumpotenciál stb. fogalmakat [...], képesnek kellett volna lennie arra, hogy 
előre lássa jövőbeli fizikai és kulturális környezetünknek összes véletlenszerű vonását. Ezt 
nyilvánvalóan nem látta, és nem is láthatta előre."5 Azaz a nyelv történetisége figyel-
meztet bennünket annak a szociokulturális térnek a jelenlétére is, amelyben egy-
általán elgondolható nyelvünk és identitásunk. 

Ezek a belátások logikus módon átvihetők az irodalomtudomány területére is. 
Azaz olyan elméleti tér felvázolása és működtetése válhat célunkká, amely a 
textuális elemzés mellett és azon túl foglalkozik a szövegbe írt történelmi-társa-
dalmi konstrukciókkal, a szövegek tapasztalati és referenciális jellegével. Hason-
ló indíttatásúnak tartható az összefoglalóan latin-amerikai irodalomelméletként 
aposztrofált irányzat, amelyről - pontosabban annak két irányáról - így ír Raúl 
Bueno: „mindkettő a latin-amerikai valóság megismerésére törekszik, olyan elméle-
ti ismeretek - vagy az ezekhez szükséges alapok - kialakításával, amelyek a latin-amerikai 
irodalmak szignikus sajátosságait kiemelő kritikai és történelmi magyarázatokat tesznek le-
hetővé; más szóval tehát mindkét csoport elfogadja ezeknek az irodalmaknak a referenciális 
jellegét és a latin-amerikai valóságnak - valamilyen módon — ábrázolt képét. [...] Olyan 
tendencia ez, amely nem kizárólag a szöveg immanenciájával foglalkozik, vagy más 
esztetizáló jellegű és elefántcsont-toronyba húzódó elméleti és kritikai különállást hangsú-
lyoz, hanem szoros kapcsolatban áll a szöveggel, a kontextualitással, az irodalommal és az 

3 Jurij M. LOTMAN: „Asymetria A dialóg." Ford. Mária KusÁ. In uó: Text a kultúra. Archa, Bratislava, 
1994. 34. 
4 Hilary P U T N A M : Reprezentáció és valóság. Ford. IMRE Anna. Osiris, Budapest, 2000. 51. 
s I . m. 41. 
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azt létrehozó, illetve abban megjelenő valósággal."6 A latin-amerikai irodalmak mé-
lyén meghúzódó közös szociokulturális jellemzők analógiájára lehet értelme a 
(kelet-)közép-európai irodalmak közös tapasztalatáról, tapasztalatairól való be-
szédnek is, amelynek a több mint negyven évig tartó diktatúra, 1989, illetve az 
azt követő posztkommunista időszak lehetnek a tényezői. A cseh irodalomban en-
nek az irányultságnak már észlelhetők bizonyos jelei: ,A fordulat után már külön-
böző tendenciák mutatkoznak az egykori disszidens irodalomban. Rengeteg memoár 
(Vaculík, Divis, Zábrana) jelenik meg, amelyek az életet próbálják magyarázni - a nyugat-
európai civilizációhoz való visszatérést mint olyan civilizációs stratégiát értelmezik, ame-
lyért küzdöttek, és rémülettel gondolnak arra, hogyan távolodtak el egykor tőle, hogyan me-
rültek el egy monopolizált, deformált közösségi formációban.'"1 

Tanulmányunk akár variációként is felfogható Kulcsár Szabó Ernő egy meg-
jegyzésére, illetve megpróbálja azt egyrészt tágabb kontextusba helyezve, más-
részt leszűkítve kifejteni. A megjegyzés így hangzik: „Nem arról van szó tehát, hogy 
- mint azt oly gyakran rótták föl az új prózaírásnak - a valóságtól való meghátrálás epi-
kája született volna meg a nyolcvanas évek magyar irodalmában. Sokkal inkább olyan 
elbeszéléskultúra ígérete ez, amely a kortudat szintjén felismert feltételezettsége birtokában 
keresi a világról való beszéd érvényes formáit."6 Ezek a kijelentések - ismereteim sze-
rint - nem szólították meg a tárgyalt korszak magyar értelmezőit, s így a nyolcva-
nas évek világa mint szépirodalmi szöveg nem kapott megfelelő feldolgozást. 
A problematikát némileg áthelyezve én az 1989 utáni időszak prózáját fogom 
vizsgálni, pontosabban az 1989-es fordulat, illetve az azt közvetlenül megelőző és 
követő időszak prózába írását járom körül. Mivel kiindulópontnak a tapasztalat 
meghatározó szerepét tartom, ráadásul a kelet-közép-európai tér tapasztalatának 
közös aspektusai állnak vizsgálódásom homlokterében, némileg ellentétben áll-
na ezzel az elvvel, ha kizárólag magyar nyelvű irodalmi szövegek vizsgálatát vé-
gezném el. Ezért aztán olyan szövegekkel kísérletezem, amelyek a cseh, szlovák, 
magyar (és „szlovákiai magyar") irodalom részei: Jáchym Topol: Andél (Angyal -
1995), Eman Erdélyi & Marek Vadas: Univerzita (Egyetem - 1996), Oliver Bakos: 
Katedra paupológie (Paupológia Tanszék - 2001), Győry Attila: Kitörés (1993), Térey 
János: Termann hagyományai (1997) és Hazai Attila: Szex a nappaliban (2000) című 
kötetei. A névsorból is látható, megpróbáltam életrajzi vonatkozásokat is figye-
lembe venni - a szinkronicitás elvét követve - , azaz fiatal cseh, szlovák és magyar 
szerzők szövegeit elemezni. Ráadásul olyan szerzőket igyekeztem bevonni vizsgá-
lódásaimba, akik az egyes irodalmak kontextusain belül a kánon középpontjában 
vagy legalábbis közelében helyezkednek el (így próbálom kikerülni azt a veszélyt, 
hogy esetleg magam kreálta, ismeretlen szerzők ismeretlen szövegeiből szemez-
gessem ki a tárgynak megfelelő anyagot). 

* 

6 Raúl B U E N O : A latin-amerikai irodalmak elméierének célja és követelményei. Ford. SANTOSNÉ BLASTIK Ka-
talin. Helikon 1 9 9 9 / 3 . 4 1 8 . 

7 Balduin W I N T E R : lélekszakadva. Ford. RADOS Mária. Szőrös Kő 2 0 0 0 / 1 . 5 6 . 
8 KULCSÁR SZABÓ: i. m . 1 7 0 . 
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Az 1989 utáni prózát nemcsak a magyar(országi) irodalomkritika illeti a szöveg-
irodalom terminusnak többé-kevésbé megfelelő jelzővel. A szlovák irodalomkriti-
kában az 1989 utáni fiatal nemzedékre a genitalista jelző használatos. A genitalis-
ta írók szövegeiben a posztstrukturalista irodalomelmélet hatása a legfeltűnőbb. 
Tudatosan építenek szövegeikbe olyan intertextusokat, amelyek a posztkommu-
nista országokban 1989 után megjelenő elméleti szövegekre játszanak rá. A ki-
lencvenes évek elméleti bummja olyan közös tapasztalat a magyar és a szlovák 
irodalomelméletben, amelynek hatása a szépirodalomban, magukban a szépiro-
dalmi szövegekben is érezhető. Az irodalomelméleti terminusok dömpingje, az 
egymás ellenében megfogalmazódó nyugati elméleti iskolák eredményeinek kri-
tikátlan használata, mixelése annak érdekében, hogy a szöveg minél szakszerűbb-
nek tűnjön. . . - nos, a fiatal szlovák írók egy része tudatosan épít szövegeibe olyan 
megoldásokat, amelyekből talán túlságosan könnyen juthatunk el Bahtyin vagy 
Barthes, Eco vagy Lacan, Wittgenstein vagy Foucault, Heidegger vagy Deleuze, 
Borges vagy Derrida elméleti szövegeihez. A szépirodalmi szövegeknek az elmé-
lettel való feltöltése azonban mégsem jelenti azt, amit Tim Beasley-Murray állít, 
hogy a szlovák genitalisták valójában impotensek, illetve hogy az ördöggel kötöt-
tek szerződést, mert szövegeik a túlságosan is szürke elmélet foglyai, vagy a Szlo-
vák írók szótárának megfogalmazása szerint: „A kikényszerített sterilitást, valamint a 
hivatalos irodalom és élet nem létező eredetiségét, amely ellen a nyolcvanas évek prózájá-
nak releváns része szembehelyezkedett, a következő évtizedben az önként vállalt sterilitás 
váltja fel, a valóság minimuma és a szerzői eredetiség hiánya (a szerző halála). "9 Az ér-
telmezők vaksága nagyon is szembetűnő és árulkodó, sommás megállapításaik 
pedig egyáltalán nem arról szólnak, hogy a világról való beszéd egy másfajta fel-
tételezettsége kizárná a korszak tapasztalatának szövegbe írását: a fiatal szlovák 
irodalomban a valóságról való szólam, a szövegek referenciális feltételezettsége 
legalább olyan erős, mint az elméleti háttér - amely, mellesleg, éppen nagyon is 
sokat árul el a posztkommunista országok irodalmának helyzettudatáról. Arról a 
folyamatról, amelynek eredményeképpen a posztkommunista országok iroda-
lomelméletei (az irodalomról való gondolkodás) megpróbálják behozni lemara-
dásukat a nyugati elméleti iskolákkal szemben. Természetesen mindazon változá-
sok, amelyek nyugaton a kuhni paradigmaváltások logikája szerint mentek 
végbe, Kelet-Közép-Európában más logikát követtek. Azt mondhatjuk, hogy a ki-
lencvenes években egy antikuhniánus paradigmaváltás történt, paradigmák 
együttes, differenciálatlan jelenléte árasztotta el az irodalomelmélet piacát. Míg 
a magyar irodalomelméletben a hermeneutikai alapozottságú recepcióesztétika 
és a dekonstrukció sajátos, könnyed, anarchista változata vált dominánssá, addig 
Csehországban és Szlovákiában a „francia elmélet" egyes elemei lettek meghatá-
rozóvá az 1989 előtti időszakban legerősebb formalista irányzatok mellett. Míg 
Magyarországon a strukturalizmusnak a kilencvenes évekre nem nagyon marad-

9 Tim BEASLEY-MURRAY: Súcasná slovenská literatúra, diabolská zmluva s teáriou a genitalisti. Ford. Petra 
BOMBÍKOVÁ-MAUCDIL . Rak 2000/3. 16. 
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tak jelentős követői, addig a cseh és szlovák (neo)strukturalista és narratológiai 
iskolák másodvirágzásukat élik. Tény azonban, hogy a sokak által megdöbbenés-
sel szemlélt „elméleti bumm" vagy „elméleti karnevál" a szépirodalomba is be-
szűrődött, a szépirodalmi szövegek is reagáltak az előállt helyzetre, amely jelleg-
zetesen kelet-(közép-)európai kondíciónak tűnik. 

A szlovák irodalomban a kilencvenes években jelentkezett érdekes alműfaj az 
ún. egyetemi regény, amelynek egyik fontos jelentéshordozó eleme az elmélet je-
lenléte. A Vadas-Erdélyi duó Egyetem című regénye éppúgy ide sorolható, mint 
Oliver Bakos Paupológia tanszéke, de Tom von Kamin Filozofická fakulta (Bölcsész-
kar) vagy Tomás Horváth Univerzita (Egyetem) című szövegei is az egyetemi re-
gény lehetőségeivel játszanak el. Eman Erdélyi és Marek Vadas regényének egyik 
emlékezetes jelenete éppen az 1989-es fordulat individuális-teoretikus textualizá-
lása: drága Teodora Kugelková asszony fáradtan állt bérháza liftjében. Ahogy lecsukód-
tak szemei, a tizedik emeleten egy szép gondolat jutott az eszébe. Miért kellene élete végéig 
marxistának maradnia, miért ne próbálhatna ki valami mást? Mi lenne, ha mától fogva 
fenomenologista lenne? Arca a professzori mosoly következtében felderült, majd később elé-
gedetten feküdt ágyába, hogy jól kibaszott a marxizmussal és mindenkivel. 

Másnap egy teljesen új nő ment ki a városba. Az egyetemre menet kalapot és kozmetiku-
mokat vásárolt."10 Oliver Bakos regénye is átváltozási jelenettel indul. Az addig hit-
hű marxista, Bézová, aki szintén egyetemi tanár, az 1989-es események hatására 
elhatározza, hogy hinni fog Istenben. Még az Isten is meglepődik az addig orto-
dox kommunista előadó döntésén. Bézová pedig azon lepődik meg, milyen 
szívélyesen, kedvesen fogadják őt a katolikus körök, s ennek hatására az első pil-
lanatokban maga is hinni kezdi, hogy hisz. Elhatározza, hogy egy új elméleti 
irányzatot hoz létre, a paupológiát, az elszegényedő rétegekkel foglalkozó tudo-
mányt, s újult energiával veti bele magát a könyvekbe. Minden filozófust, akit csak 
olvasott, a paupológia előfutárává tett, s ha valakinél végképp nem talált semmi-
lyen utalást a témára, akkor hallgatását minősítette súlyosnak, s szövegeiket imp-
licitjegyeiknél fogva sorolta be a paupológia alapvető szakirodalmába. 

Az elmélet új, meghatározó kelet-közép-európai státusza mint alapvető tapasz-
talat ironikus formában Hazai Attila novelláiban is felbukkan. Szex a nappaliban 
című kötetének egy jól elhatárolható részét azok az írások jelentik, amelyek mint-
ha egy egyetemi előadás vagy szakdolgozat hangját imitálnák. A mosoly felosztása, 
A logika felosztása, Az élet felosztása, valamint a Zebrák és éttermek, a Stílus és a Gon-
dolatok olyan stílusréteget tesz jelentéstelivé, amely a tudományos stílus paródiá-
jává minősül. A(z i rodalomtudomány és nyelvének profanizálása, a hibás analó-
giák és nevetséges kategorizálások algoritmusainak végtelen sorozatait nyújtják 
Hazai felosztásai: „Van többféle ferde mosoly, amelyek kiegészítik a szabályos és ünnepé-
lyes hangulatokat. A mosolyok másik nagy csoportja az úszkáló, a hegyvidéki és a szellős 
mosoly, melyek néhány éve egy csoportba tartoznak, és célszerű velük egyszerre foglalkozni. "'1 

10 Eman ERDÉLYI & Marek VADAS: Univerzita. L . C . A., Levice, 1 9 9 6 . 1 5 . (A szerző fordítása.) 
1 1 HAZAI Attila: Szex a nappaliban. Balassi, Budapest, 2000. 83. 
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Másrészt a jelentéskioltás műveleteit hajtja végre a szöveg azzal, hogy olyan szi-
mulált környezetet állít elő, amely önnön lehetetlenségének kiterjesztését beszéli 
el. A jelentés értelmességének lehetetlensége afféle „posztbeszéddé" alakul, túl-
halad a metafizikai, értelmesnek tételezett textuson. A jelenlét nyilvánítja ki aka-
ratát, végtelen szövegeléssé nyújtva az időt: „Önnek van kedve végigolvasni egy olyan 

jellegű írást, ami azzal kezdődik, hogy az élet értelmetlen ? Mit vár tőlem, mit vár el ön-
maga önmagamtól? Vajon hol húzódik közöttünk a határ vagy közöttem van-e határ? 

Én elképzelem Önt, elképzellek téged, és ebben én is benne vagyok. Talán olyan mérték-
ben benne vagyok, hogy nem tudlak elképzelni, esetleg nem érzem Ön, te, én között a vo-
nalakat." 12 A nyugati, francia, barthes-i, foucault-i stb. szubjektumelméletekre 
rájátszó textus jellemzői erős rokonságot mutatnak a szlovák genitalisták szöve-
geivel. Eman Erdélyi és Marek \fodas egyenesen egyetemi előadások szövegeit 
építik bele regényükbe: a legolvashatatlanabb, csak a beavatottak számára olvas-
ható „nehéz" gondolatfutamokat keverik az előadó saját, személyes életére vonat-
kozó kiszólásaival, érdektelen információkkal, pletykákkal vagy éppen az előadó 
szellemi korlátoltságát bizonyító parodisztikus elmefuttatásokkal. Erdélyi és Va-
das regényében azonban nem a narrátor hangját, monológját halljuk, mint Ha-
zai szövegeinek esetében, hanem mindig a konkrét, gyakran megnevezett előadó 
szerepel: „Szívesen adnék elő maguknak ma a jelenkori művészetről, hogy ezáltal köze-
lebb hozzam önökhöz. Gondolkodom, hogy melyik példát válasszam, hogy világosan lássuk, 
hogyan befolyásolja a szubjektum az objektumot, vagy csak röviden felvillantsuk, hogy mi 
tipikus a mai művészetre. Ugyan saját egyéni koncepcióm még nincs, mégis minden azt 
mutatja, hogy a művészet ma a konzumálással egyenlő."13 

Az (irodalom)elmélet szerepének tapasztalata tehát bizonyos szövegek esetében 
döntő szövegkonstráló erővé léphet elő. Az 1989 utáni kelet-közép-európai pró-
za másik nagy élménye az utazás. Az úton levés toposza alapvetőnek tűnik az eu-
rópai regényben, s legyakrabban a főszereplő fejlődésének stációi kötődnek a 
megtett út szakaszaihoz. Győry Attila Kitörés című regénye a folyton úton levés fi-
lozófiáját fogalmazza meg: „Valami csodálatos érzés van abban, mikor egy böhöm nagy 
állat lefékez mögöttünk, futtunkban megnézzük a kan rendszámát, hogy majd tudjuk, mi-
lyen nyelven lökjük neki, hogy hová támadunk; a baró érzést, mikor megugrik a kocsi és a 
többi. Mi kell még? Gyönyörű, imádnivaló, szivárványos országút - ha felbődül a motor, 
és elindulunk a cél felé, de soha nem megérkezni... "14 Győry regényének punk csavar-
gói a határokon való áthatolással, a folyton úton levéssel mintha revansot ven-
nének a negyvenéves diktatúrán, annak vasfüggönyein, az elzárt szocialista rend-
szeren. Az országhatár a diktatúrában többet jelentett az egyszerű határnál: 
nemcsak két országot, hanem két világot választott el. Ráadásul a szocialista töm-
bön belül sem volt problémamentes átjutni rajta. Győry csavargóinak leesik az ál-
luk, mikor ellenőrzés nélkül viharzanak át a német-holland határon: „Atviharzunk 
a határon. Csak úgy, sehol semmi! 

12 I. m. 105. 
1 3 ERDÉLYI & VADAS: I . M . 9 5 . 
1 4 GYÖRY Attila: Kitörés. Kalligram, Ibzsony, 1 9 9 3 . 1 7 . 
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- Ez meg mi volt, figyelted ezt, Zsani ? - karolom át, elájulva az élménytől. - Baszd 
meg, Zsani, ezek csak úgy leírtak minket, érted ? Meg sem álltunk! Hollandiában vagyunk, 
öregem! - püfölöm boldogan a Zsanit, aki felveszi ilyenkor a szokásos pózát és velem örül. 
Nem semmi! 

A kis csaj hátrafordul, mitől lett itt akkora mozgás, nem érti, hogy mitől kalapáljuk egymást. 
- Na nézd már, ezeknek milyen útlevelük van, figyeled, mint egy diákigazolvány ? - hü-

ledezem, de ők is röhögnek a miénken. Csodálkozunk kölcsönösen, és észre sem vesszük, hogy 
leszarunk mindent, amit negyven évig sulykoltak belénk."15 A kultúrák találkozása ebben 
az esetben kölcsönös csodálkozásba torkollik, de dialógusra nem kerül sor. Győry 
regényének szereplői általában saját világukon belül maradnak, onnét figyelik az 
idegent, a külsőt, amely a társadalommal azonosítható. Idegenként tűnik fel a szö-
vegben a keleti, szocialista társadalom a maga életidegen ideológiájával, de a nyu-
gati, ismeretlen társadalom is, amelynek erőszakszervezeteivel többször szembe-
kerülnek az alkalmi lopásokból, ingyenes kifőzdékből élő, tiltott határátlépést 
elkövető szereplők, akik megjárják a párizsi Palais de Justice celláit is. Kelet és 
nyugat összeütközésére kerül sor То^>о\ Angyal című regényében is, Győry regényé-
hez hasonlatosan itt is a francia rendőrség veszi üldözőbe a drogkereskedésből élő 
Jateket és Vérát. A két regény közös tapasztalata, hogy a keletről érkező csak mint 
nyomorgó pária vagy mint visszaeső bűnöző tudja fenntartani magát hosszabb 
ideig a nyugati társadalomban. Ez a kép még Térey János novelláskötetében sem 
módosul, pedig a Termann hagyományai főszereplői nem drogdílerek, mint Jatek 
vagy Vera Topolnál, sem nem csavargó punkok, mint Döce vagy Zsani Győrynél: 
,A dallamos fiatalság. Az olasz Adria-part bizonnyal legjelentéktelenebb üdülőtelepe, 
Lignano várt ránk. Miért is lett volna csatlakozás Latisanában. Miért ne éjszakázzon vá-
róteremben az ember olykor. Brémai enyves kézzel matatott a szupermarketek polcain. Egy-
szer motozták meg, véletlenül tényleg üresek voltak a zsebei,"16 Úgy tűnik, a kelet-euró-
pai alapvető tapasztalata és cselekvésmintája, ha nyugatra kerül, a lopás. Nemcsak 
valami tudatalatti bosszú ez a jóléti nyugati társadalmakon, hanem létszükséglet 
is: a nyomor leküzdésének, a túlélésnek az egyetlen lehetősége (mint láttuk ezt 
Győry hősei esetében). Ez a folytonos, megszakítatlan, dühödt lopás szintén alap-
vető kelet-európai tapasztalatnak tűnik az 1989 utáni prózában, afféle variációs 
elemként tér vissza, a referencia azonosításának lehetőségeként. 

A nyugat-európai kultúra a keleti ember számára több, fétisként tisztelt tárgyat 
rejt magában. Ezek a tárgyak a kilencvenes évek folyamán beépültek a posztkom-
munista társadalmak hétköznapjaiba. Ennek a beépülésnek a folyamataival, 
egyes állomásaival gyakran találkozhatunk az elemzett szövegekben. Ilyen, fétis-
ként tisztelt tárgy Győry regényében a narrátor, azaz Süné és Zsani számára a 
Martens bakancs: „- Martens bakancs - susogja ájultan, de már én is ott vagyok, aztán 
ő is, és nyüzsgünk, tapogatjuk a Martensokat, rendesen a kezünkbe vesszük őket, így bag-
zunk velük. Kéjelgünk, elfolyunk, ááájj... A bakancsok meg vigyorognak, hangos OI-okat 

о I. m. 29. 
1 6 T É R E Y János: Termann hagyományai. Seneca, Budapest, 1997. 53. 
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küldenek felénk, tudják a szemetek, értő markokba kerültek,"17 Hazai Attila novelláiban 
már egy olyan, újgazdag környezet lép be a szövegekbe, amely a tárgyszenvedély 
nyugati civilizációra jellemző módozatait parodizálja. A Ricsi bácsi a Kanári-szige-
teken című opuszban a Ricsi bácsi által nagylelkűen odaajándékozott sárga heli-
kopter válik a hűség és a tolerancia zálogává. Jáchym Topol Angyal című regénye 
pedig már a piacgazdaság szakrális helyszínét, az üzlethelyiséget is bemutatja, 
ífersze csak afféle kelet-európai üzlethelyiséget, magánlakás szobájából átalakít-
va, a szabad kapitalizmus kezdeti időszakának bájával: „Ezer 'Alaszka' márkájú hó-
fehér gyertyát egyelőre a kádban tárolt. A szekrényeken festéhesdobozok sorakoztak. A nap-
paliban nyolc 'Superbus' típusú montenbájk váza ragyogott. Machata ágya körül szépen 
elrendezve fűszereszacskók, knédliporok és szardíniásdobozok álltak. Az üveges kredenc hat-
száz 'Nyami' miniketchupnak nyújtott menedéket. És így tovább,"18 Az Angyal nagysze-
rűen szembesíti a két állapotot: Jatek pszichiátriai kezelése alatt (miközben ki-
esett a történő időből) döntő változáson megy át a társadalom: a szocializmus 
szürke, arctalan, homályos világa után az intézetből kilépő Jatekkal együtt csodál-
kozhatunk rá a magánszektor terjeszkedésére, a McDonald's-ok világára. Süné és 
Zsani a Kitörésben az amszterdami piac forgatagában szembesülnek először a fo-
gyasztói társadalom multikulturalitásával: az afrikai, távol-keleti, holland, fran-
cia, belga árusok repetíciója a felcserélhetőség és az autentikusság különös keve-
redésének élményével ajándékozzák meg hőseinket. 

Ennek a szakrális helynek a valószerűtlenné, tökéletessé fokozott idolja, ahol 
a tárgyak képessé válnak arra, hogy teljes meztelenségükben „a társadalmi jelentés 
rendőri fennhatóságát gyakorolják", ahol „az általuk kiválasztott jelentések ellenőrzés 
alatt állnak", s „egyszerre önkényes és koherens elburjánzásuk egy hasonlóképpen önkényes 
és koherens társadalmi rend legtisztább kifejeződése, amely sikeresen testesül meg bennük 
a bőség jegyében" a szupermarket, szintén ott áll a kelet-közép-európai ember vá-
gyainak centrumában. Olyan oltár, ahol a posztkommunista ember a nyugati civi-
lizációnak mutathat be áldozatot, azt az áldozatot, amelyre már évtizedek óta 
várt. A Paupológia Tanszék alkoholista tanárnője, Secková a villamoson lógva az 
egyetem felé azon gondolkodik, hogy mai előadása a szupermarketekről fog szól-
ni. Tárgyát azonban képtelen megközelíteni, minduntalan nevetséges közhelyek 
jutnak eszébe, míg végül arra a megállapításra jut, hogy a szupermarket: „Egysze-
rűen költészet!... "20 

Az 1989 utáni próza referenciális jelöltjei között előkelő helyet foglal el a drog. 
Az 1989 utáni folklór részévé vált, a vasfüggöny mögött ébredező társadalmak, 
főleg a fiatal generációk számára a szabadsággal, pontosabban annak anarchisz-
tikus felfogásával azonosítódik. A „tiltott gyümölcs" szerepét veszi át, s a vizsgált 
regényekben olyan természetesen van jelen, mintha hétköznapi konzumcikkről 

' 7 GYÖRY: i . m . 7 7 . 
18 Jáchym T O P O L : Angyal. Ford. KOLOSZÁR Péter. Kalligram, Pozsony, 2000. 44-45. Az idézetek 
Koloszár Péter fordításai. Eredeti változat: Jáchym T O P O L : Andël. Hynek, Praha, 1 9 9 7 . (2. kiadás) 
19 Jean BAUDRILLARD: / ! tárgyak rendszere. Ford. ALBERT Sándor. Gondolat, Budapest, 1 9 8 7 . 2 2 5 . 
20 Oliver BAKOS: Katedra paupológie. L. C. A., Levice, 2001. 48. (A szerző fordítása.) 
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volna szó. Győry Attila Kitörésé ben a drog meghatározó szerepet játszik a cselek-
mény azonosításában. Már a csavargó főszereplők célpontjává is azért válik Hol-
landia, mert ott a legliberálisabb a társadalom hozzáállása a drogokhoz. Süné, 
Zsani és Döce egy „Koffe Shop"-ban jut hozzá először az anyaghoz. Az amszter-
dami csatornák partján, parkokban és hidak alatt tucatjával hevernek a hozzájuk 
hasonló fiatalok. Másodszor akkor lép be a drog a textus alakításába, amikor a 
Párizs felé tartó vonaton a francia rendőrség elfogja potyautasainkat, s a motozás 
során előkerül a határon átcsempészett hasisrúd. Míg a kábítószer Győrynél a lá-
zadás allegóriájaként vonul végig a szövegen, s a hatalommal való összeütközés 
jeleneteit involválja, addig Hazai Attilánál a drog szinte az élelmiszer szinonimá-
jává válik, hétköznapi élvezeti cikké. Hazai novelláinak szereplői rutinmozdula-
tokkal sodorják a jointot, reggeli vagy vacsora mellé, vagy helyett. A rózsaszín por 
című novellában a szereplők párbeszédét a drog száraz logikája irányítja: fiú 
rágyújtott egy cigarettára, és kicsit hangosabban beszélt. 

- Elhiszed, hogy azért nyomtuk a jó adagot, mert nem volt több, és azért nem jöttünk rá 
előbb, mert ezt nem lehet abbahagyni ? 

- De ma hasist is szívtunk előtte, és már be voltunk tépve - szólt a lány. 
- Tényleg. 
- És arra szívtunk rá - mondta a lány a fürdőszobából. 
- Igen, de szerintem annak nincs köze ehhez. Amikor ez kezd kimenni, akkor az ember 

azt érzi, hogy muszáj lenne még rányomni, nem ? 
-De. 
- Es a hasissal nem ez van. Az egy sokkal emberibb és barátságosabb anyag."21 

A drog által felállított rendben Hazai és Győry szereplői a passzív, elfogadó, élve-
ző szerepeket variálják. Jáchym Topol regényében azonban Jatek és Vëra kreatív, 
aktív minőségeket szabadítanak fel droghoz való viszonyukban. Párizsi életüket 
úgy tartják fenn, hogy jól beetetik a kuncsaftokat, akik aztán az ő készítményeik-
től válnak teljesen függővé. Egy verekedés során új anyag születik, különös keve-
réke a poroknak: „Aznap este Hassan meghajolt Jatek előtt, és barlangkutya módjára 
falta fel a kristályt Vëra tenyeréből. Attól a pillanattól kezdve tiszteletteljes három lépés tá-
volságot tartott a sápadt papnőtől. A többi látogató is extázisban volt. Ez a drog, ez az új 
készítmény mindenkit rabjává tett. 

A fehér hajú libanoni három napig maradt náluk, és utána a Férfiak Hét Gyönyör 
Tornya Istennőjének szólította Vérát. Jateknak a Belek Gyönyörének Áldását osztotta."22 

A drog által uralt világ reflektorává Jatek válik az Angyalban. Olyan világ tárul 
az olvasó elé Jatek pillantása nyomán, amely már megtört a drogkristályok rá-
csain. Fehér hályogon keresztül spriccelő vörös erecske festi be az Angyal exit met-
róállomást, az alacsonyan szálló piszkosszürke felhőkből is vér spriccel. A gyógyult 
Jatekra azonban újabb megpróbáltatások várnak. Vëra és Pernica kiderítik, hogy 
a csodálatos anyaghoz, amelyet Párizsban véletlenül állítottak elő, Jatek vére is 

2 1 HAZAI: i . m . 1 5 9 - 1 6 0 . 
2 2 T O P O L : i . m . 5 9 - 6 0 . 
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szükséges. A függőség narrációja ezután szadista történetbe illő fordulatokat vesz: 
Pernica és Vëra még attól sem riad vissza, hogy Ljuba és Jatek születendő, de el-
vetélt gyermekéből vegyen vért az áhított anyaghoz. 

Ennél a pontnál érkezünk el a vizsgált prózai szövegek kapcsán a szadista 
narráció lehetőségéhez, amelyet a referencialitás szövegbe írt, irányító jegyeként 
is értelmezhetünk. A szövegek által felállított világok a durvaság által értelme-
ződnek: a durvaság által előírt egyes szerepek, helyzetek és motívumok szinte 
láncszerűen követik egymást. Térey János szövegeinek intonációját, alaphangját 
az a gengszterpoétika teremti meg, amelyet kötetének első novellája, A Kopter 
méltatása hivatott megteremteni. Kopter, Brémai és a narrátor, azaz Termann az 
agresszió bajnokaiként törnek, zúznak és gyújtogatnak: „Rutinmegmozdulások kö-
vetkeztek: yachtokat oldoztunk el a kikötőbaktól, targoncákat, napozószékeket, hajóhidakat 
hajigáltunk a tóba a néptelen mólóról, D felségjelű Trabantokat fosztottunk meg dühösködve 
mozdítható 'extráiktól' stb. A sétány szemeteskosarai zsinórban gyulladtak ki a Parti Őrség 
székházának környékén. Brémai, az agyafúrt piromán megpörkölt pingponglabdákkal 
dolgozott. 'Ez jó mulatság, férfimunka volt', dörzsölgette tenyerét hazamenet."25 Termann 
ezt követő kalandjai csak tovább árnyalják a durvaság poétikáját. Minduntalan 
az erőszak képeivel szembesülünk: képzeletében a románok megszállták szülő-
földjét, nagybátyja veréssel fenyegetve kergeti meg, a pesti albérletben szobatár-
saival állandó feszültségek, veszekedések közepette kénytelen együtt élni, baráti 
társaságának alapélményei az első novellából megismert különféle heccek, az 
„aszfalthímek", csehók, fílinges bulik világa. A főhős kiüresedett, egzisztencialista 
életérzést implikáló világa csak erősíti a magány és a durvaság kölcsönös felté-
telezettségét: az emberi kapcsolatok egy posztkommunista ország kezdődő vad-
kapitalizmusának analógiájára épülnek fel. 

Oliver Bakos Paupológia Tanszék című regényében az elméletek, professzorok, 
docensek durva, övön aluli ütéseket sem mellőző harca figyelhető meg. Maga az 
új irányzat, a paupológia is ennek köszönheti létét: a marxizmus ellehetetlenülé-
sével szükségessé vált egy új elmélet annak érdekében, hogy a tanszék női mun-
kaerői bebetonozhassák magukat az egyetemen. Butaságuk, műveletlenségük el-
rejtésének legjobb eszköze az „új" aurájának megteremtése. Törekvésük azonban 
cseppet sem a tudomány, a művészet vagy az irodalom új céljaival, hanem legin-
kább saját karrierizmusukkal egyeztethető, mint azt a regény elején megtudhat-
juk a már docensi rangban levő hölgy, Ondoláková elrejtett feljegyzéséből: 

„1. Létrehozni a tárgyat = paupológia! 
2. Vezetői állás = elfoglalni! 
3. Kit a vez. állásba = Blatenská." 

A tervet azonban rövid gondolkodás után így módosítja és írja át: 
„PA О P О LÓ Gl A 
Vezetői állás = elfoglalni! 
Kit a vez. állásba = ÉN!"2* 

2 S T É R E Y : I . M . 1 1 . 
2 4 BAKOS: I. M . 1 3 - 1 4 . 
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Eman Erdélyi és Marek Vadas Egyetemé ben a végeérhetetlen italozások végződ-
nek rosszul: szoft változatban eszméletvesztés, lehányt könyvek és szőnyegek sze-
gélyezik, középső erősségű fokozatban ficammal, erősebb változatban infarktus-
sal végződnek. Győry Attila Kitörés című regényében a durvaság nemcsak a túlélés 
biztosítéka (lásd lopás, csövezés és börtön), hanem paradox módon a barátságé, 
a bajtársiasságé is. A banda tagjai - Süné, Zsani és Döce - minduntalan jókora 
nyakasokat osztanak egymásnak: akkor is, ha valamit elszúrnak, és akkor is, ha 
sikeresen végrehajtottak egy akciót. A regény végén a Párizsból hazafelé induló 
narrátor kétségbeesetten próbál stoppolni. Sikertelenségét és kétségbeesését a 
seregben elsajátított durvaság felidézésével próbálja meg leküzdeni úgy, hogy fel-
veszi a militáris pózt: „Hát akkor lépjünk. Bal-jobb-bal-bal. Egy-kettő-egy-kettő, tempó-
zok, itt fogok kinyúlni a kurva életbe! - Aáááá - tör fel belőlem az üvöltés, de rá se tojnak, 
csak néhány szöcske ugrik egyet, de ők is tehetnek valamit. Énekelem a 'cez pálenisté, cez 
krvavé reky' idióta nótát, a seregben tanultam, erre masíroztunk kajára. Hogy is van ez? 
'Smér Praha! Armádou sovjetü, dojdem do Prahy, a proto paze, vedle paze... ' Tökhülye-
ség, nagyokat röhögök, de menetelek rá, rovom a kilométereket, öt kilót óránként. "*b 

A tárgyalt szövegek közül talán Hazai Attilád dorogi vadászat című novellája és 
Topol Angyala aknázza ki a legerőteljesebben a brutalitás poétikáját. Hazainál egy 
nyeremény viszi a szereplőket az emberalatti szenvedélyek útvesztőjébe. A testvé-
rek veszekedése gyilkosságba torkollik, kiirtják egymást, hazaérkező szüleik pedig 
öngyilkosok lesznek a látvány hatására. Topolnál a narráció szálai - az alvilági 
elemek által birtokolni vágyott új drogkülönlegesség utáni hajsza, a meggazda-
godásnak mindent alárendelő Machata, a főszereplő Jatek és Ljuba rendezetlen 
szerelmi élete, gyermekük elvetélése, Machata feleségének belépése az Elő Eljö-
vetelhez Hűségesek szektájába, a félig elmebeteg, félig bűnöző szektatagok mun-
kálkodása - a regény végén egymásba, a borzalom és iszonyat jeleneteibe futnak, 
a könyv féltucat megkínzott „bűnös" ember halálával végződik. A posztkommu-
nista társadalmak karneválja egymásba fonódó halott, összeégett testek táncából 
teremt új minőséget: „Vörös volt az ég, tele vérrel, és lángolt a régi utcák fölött, kiéget-
te belőlük a dohot és a koszt, az ég vére felitta a fájdalmat, aztán visszaköpte. Játékot ez 
nem töltötte el rettegéssel. Megmozdult benne valami, valamiféle szeretet, ilyesmi. Olyan 
volt, mint az örvénylés. Odanyúlt, megtapintotta, megmarkolta és megrántotta. Erősen 
érezte. Új idő volt ez, olyan volt, mint a mindenség elején, az első nap volt ez. Tudta, hogy 
ez lesz az, amit érezni fog. Ez iránt az utca iránt, ez iránt a város iránt, ezek iránt az em-
berek iránt. Ennek az egésznek az ellenére. És ezzel az egésszel együtt. Aztán megmozdult, 
már megy, idő van... megmozdult, meghajolt, megérintette az aszfaltot."*6 

A szöveg referenciális injektorai és implikátorai a szövegbe írt referencialitás 
nyomai, amelyek a „világ" felépítésében és azonosításában érdekeltek. Az 1989 
utáni kelet-közép-európai próza egyes alkotásai kimondottan törekednek arra, 
hogy a szöveg és a világ azonosítása ne esetleges, hanem lényegi jelentéseket hor-

25 GYŐRY: i . m . 2 1 0 . 
2 6 T O P O L : i. m . 1 5 8 . 
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dozzon a szöveg, a társadalom és a kultúra értelmezhetősége tekintetében. Ezzel 
magyarázható talán az is, hogy a tárgyalt prózai alkotások majd mindegyike 
konkrét hely- és idővonzatokkal operál. ^Térey János novelláiban minduntalan 
azonosítódik a hely és az idő: Debrecen, Budapest, a Bazilika előtt, 1989. szep-
tember 14-én, Párizs, 1991 szeptembere stb. Topol regénye egyúttal Prága re-
génye is, pontosabban a rendszerváltozást átélő és megszenvedő Prága regé-
nye, noha a történet egy része Párizsban játszódik. Győry Attila szintén konkrét 
helyvonatkozásokkal hitelesíti történetét. Ennek egyik legszebb (és egyúttal leg-
referenciálisabb) jelenete az, amikor Jim Morrison sírjához zarándokolnak, s a 
történet hitelesítéséhez a szerző a referencialitás végső jelentését, az egyszerű 
tautológiát használja fel: „Hát való igaz, oltári nagy balhé van mindenütt, de hát ő biz-
tos komálná a dolgokat - ha élne. Hátramegyünk egy elhagyott kriptába, egy maréknyi 
üres helyet kihasználva mi is bejegyezzük magunkat. Bárki meggyőződhet róla, ott áll 
a névjegyünk a dátummal."2 7 Oliver Bakos Paupológia Tanszéke éppúgy Pozsony-
banjátszódik, mint Eman Erdélyi és Marek Vadas Egyetem című regénye, ráadásul 
mindkettő a Comenius Egyetem bölcsészkarán. Erdélyi és Bakos hasonló trükköt 
alkalmaz, mint Győry, azzal a különbséggel, hogy míg a Kitörésben a textuális 
tautológia szólt ki a szövegből, addig az Egyetem ennek vizuális változatával él. 
A regénynek ugyanis egy olyan, kézzel rajzolt térkép is a része, amely nyilakkal 
jelzi a regény leggyakoribb helyszíneit, ráadásul feltünteti azok rendszerváltozás 
előtti és utáni nevét is. 

A szövegek rejtett referenciális implikátorainak felfejtéséhez azonban gyakran 
olyan olvasó kell, aki maga is a szöveg által felállított világ tulajdonosa, részese. 
Ilyen apró jegyek, amelyek által a vizsgált évszám, 1989 írja bele magát a szöve-
gekbe például Erdélyi és Vadas regényében Tornal'a említése28 vagy a dévényi 
(Devin) jelenetbe elrejtett cseh-szlovák ellentét, amely a beavatatlan olvasó szá-
mára valószínűleg nehezen értelmezhető. Éppígy külön tanulmány tárgya lehet-
ne az „ujo Sörös" fogalom kifejtése (amely Soros György nevét „rejti") egy nem 
szlovák(iai) kontextusban élő olvasó számára, vagy a Hazai Attila által szövegbe 
vitt Sárkányfii magazin, Alfáid vagy Nemzeti Kulturális Alap kifejezések egy olyan ol-
vasó számára, aki csak egyszeri kifejezésként szembesül ezekkel a szavakkal. 

Az 1989 utáni kelet-közép-európai próza vizsgálata azzal a tapasztalattal aján-
dékozza meg olvasóját, hogy az olvasás során nemcsak szövegek olvasnak szöve-
geket, hanem a kulturális kontextusok és a test is. Az olvasás során saját identitá-
sunk alapjaival és tapasztalataival vagyunk kénytelenek szembesülni, hiszen 
minden szövegben végtelen számú lehetséges olvasó található, de csak az az egy 
vagyunk mi, aki éppen olvas. 

2 7 GYŐRY: i. m . 189. ( K i e m e l é s - N . Z.) 
28 Ez a városka - magyar nevén Tornaija - az első települések közé tartozott, amelyek megváltoztat-
hatták nevüket 1989 után Csehszlovákiában (a szocializmus alatt a Safárikovo nevet viselte). 
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AZ OLVASÁS IDEOLOGIKUS FÁTYLA 

- Milbacher Róbert: „...Földben állasz mély gyököddel..." Osiris, Budapest, 
2000. 252 1. -

Mára már valószínűleg a végtelenségig elkoptatott közhelynek számít, hogy a 
kilencvenes évek hazai tudományosságában lejátszódó szerkezetváltás, melynek 
során a nyelv tranzitív használatáról elsősorban annak intranzitív hangsúlyaira 
terelődött a figyelem, nemcsak azáltal újította meg és rendezte át az irodalom-
tudomány tapasztalatának vonatkoztatási rendszerét, hogy a szövegek megalko-
tottsága kapcsán az egyre inkább megvilágosodó jelszerűség implikációi kerültek 
előtérbe, párhuzamosan a kulturális emlékezet hagyományképző és a hagyományt 
állandóan mássá formáló technikáinak a felértékelődésével, hanem főleg annak 
köszönhetően, hogy a korábban a természettudományok mintájára, majd később 
a strukturalizmus szabályai mentén felépülő irodalomtörténet-írás lényegileg pozi-
tivista, ám valójában ahistorikus beállítódásait számvetésre kényszerítette a meg-
változott körülményekkel szemben. Nyilvánvalóvá vált, hogy az irodalomtörté-
net-írás csakis akkor őrizheti meg a tudomány egészében betöltött hegemóniáját, 
és csakis úgy fogalmazhat meg érvényes válaszokat az átrendeződő kérdésekre, 
ha egyfelől lemond episztemológiai megfellebbezhetetlenségéről az őt magát is 
meghatározó temporalitás logikája alapján, másrészről viszont beláthatóvá teszi, 
milyen érdekek mozgatják egy lehetséges kulturális konzervativizmus létrejöttének 
fenntartásában és megőrzésében, illetve milyen aktív hozzájárulás fűzi a kultúra 
egészének identifikációjához. Másként fogalmazva, amennyire az elmélet rálátást 
biztosít az emlékezet működésének teoretikus tisztázásához, addig az irodalom-
történet ezt jóval pragmatikusabb szinten végzi el. Egyszerre teszi hozzáférhetővé 
a múlt egyes eseményeit, és hozza létre a múlt átéléséhez egyedül megfelelőnek 
ígérkező formát, következésképpen a kultúra reprezentálójából a kultúra terme-
lőjévé avanzsál. Munkája azzal a vitathatatlan haszonnal jár, hogy egyetlen pillan-
tás távolságában képes átfogni az egészet, és a hagyomány működésének a meg-
értésén keresztül jelenünk sokkal átfogóbb ismeretéhez vezet el. 

Milbacher Róbert könyve mindkét szempontból példaértékű vállalkozásnak 
tekinthető. Újszerűsége és kezdeményező szerepe abban a tudatosan vállalt kon-
cepcióban rejlik, ahogy lemond a szövegek előtt vagy mögött meghúzódó intencio-
nálás problematikájáról, és ahelyett, hogy egy valóban eredetinek tűnő tapasztalat 
visszaszerzéséért lenne felelős, a szerzőt, a szöveget, de még magát az olvasót is 
diszkurzív gyakorlatok függvényeként mutatja fel. A szerző funkciója ebben az érte-
lemben már nem azonosítható a szövegek határán elhelyezkedő szubjektivitással 
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vagy ugyanezen szövegek feltételezhető eredeteként. Sokkal inkább egyfajta re-
ceptív működés eredménye, amit az olvasó mindig az adott közösség kulturális 
játékszabályai mentén konstruál meg, kizárva értelmezésének köréből az apokrif-
ként jelentkező portrékat és a hozzájuk elvezető kritikai kommentárokat (erre 
nyújt példát a novellaíró Vörösmartyt a leszármazás genealogikus metaforikája 
szerint kirekeszteni akaró fogadtatás). Funkciójára azért van mégis szükség, mert 
egyrészről a kizárás és elfogadás segítségével kijelöli a szerzőhöz szorosan hozzá-
tartozó (még/már) „olvasható" és vállalható szövegek csoportját, ugyanakkor lét-
rehozza a portré egységében artikulálódó értelmező közösség identitását. A szer-
zőt létrehozni, és e folyamatot kisajátítani tehát annyit tesz, mint uralni a kultúra 
múltján keresztül ezen kultúra jelenét és jövőjét, és erre elsősorban azáltal nyílik 
lehetőség, hogy a szerző alakzata a kanonikusnak ítélt jelentésképző mechaniz-
musok foglalatának bizonyul. Ez határozza meg, mi és mennyi tapasztalható, 
érthető meg a világból, milyen művek foglalhatnak helyet maguknak az irodalom-
történet repertóriumaiban (az irodalmi szövegek tulajdonképpen a szerző alakza-
tában fellelhető, kanonikusnak tekinthető interpretációs kódok révén változnak át 
egy értelmetlen zörejként érzékelhető szemiotikai láncolatból jelentéses egymás-
utánná, az interpretációt „megelőző" bizonytalan ontológiájukból az értelmezést 
„követő", mindenki számára hozzáférhető művé), de szintén ez vezet a nemzeti 
kultúra értelmében felfogott nemzeti szubjektum megalapozásához is. Ha tehát a 
szerző alakzata a kultúra egységét célzó önéletrajziságban ölt testet, akkor e vállal-
kozás hatékonysága az ily módon megteremtett szerzői szubjektivitások sorozatán, 
és az azokat magukba foglaló, lényegében öntükröző funkcióval ellátott irodalom-
történeti kézikönyvek homogenitásán válik lemérhetővé. A kultúra egységének 
elbeszélésében mindig az irodalomtörténeti komplettóriumok tartalmazzák a freudi 
értelemben vett, a közösség tagjai által maradéktalanul elfogadott és követendő-
nek ítélt „felettes én"-ek és művek katalógusát; valamint ugyanezek a feltáró 
nyelvnek azt a grammatikáját, amelyet az ehhez a közösséghez tartozó értelmező 
meghaladni nem, csak változatlan formában megismételni képes.1 

Természetesen mindez Milbacher Róbert kísérletének nyelviségére is kiter-
jeszthető, ezért joggal vetődik fel ideologikus beágyazottságának kérdése. Minde-
nekelőtt azzal az alapvető problémával kell számot vetnie, hogy vagy nem fogal-
maz meg igazságot az időszak jelenségeiről, mert ahogyan önmaga határozza 
meg saját pozícióját, „éppen a vizsgálat tárgya képezi a vizsgálat nyelvének, mód-
szerének a forrásvidékét, így a kutatásnak magának önnön határait is körül kell 
járnia" [25.], azaz nélkülözi a leíráshoz szükséges distanciát; vagy felfedhet ugyan 
ilyen jelenségeket, ám kizárólag annak köszönhetően, ha már nem tartozik hoz-
zá a kutatás tárgyát alkotó diskurzus-formációhoz; hiszen ezeknek az ideologikus 
töltetekkel felruházott diskurzus-szituációknak a végső célja pontosan a „névadás 

1 Teljes joggal hozzátehetnénk még ehhez, hogy ebben az értelemben már nemcsak Horváth János 
lesz az, aki összefoglalja a népiesség programját, és ennek az összefoglalásnak a teleologikus megva-
lósulása érdekében egyben e program téloszában is áll, hanem maga Milbacher is hasonló szerepet 
vállal az általa leírt jelenség magyarázatában. 
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evidenciája, azaz egy szilárd, jól körülírható jelentésháló, amelyre csupán kívül-
ről tehető fel kérdés" [79.]. Az első esetben azt kockáztatja, hogy a leírt jelensé-
gek puszta megismétlésének esik áldozatul, ezzel erősítve azok hatékonyságát, a 
második esetben pedig vagy semmilyen másként történő megértés nem jöhet lét-
re (amennyiben önmaga is egy „világképalkotó" diskurzus-szituáció részese, igaz, 
erről nem tud, nem tudhat semmit), vagy a saját uralkodó ideológiájának a legi-
timációjaként létrehoz egy nem kevésbé ideologikus, de legalább egy azt igazoló 
történelmet.2 

Ebből következik, hogy a „feltáró" nyelv retorikai kidolgozására irányuló ref-
lexió legalább akkora mértékben ad számot magának az értelmezőnek a helyze-
téről, illetve az általa elfoglalt lehetséges nyelvi pozíciók természetéről, mint a 
vizsgált terület, jelen esetben a 19. század első felének kritikáit irányító nyelv 
ökonómiájáról. Milbacher ezt Bahtyin és Guverics groteszkről alkotott elképzelé-
seinek a felhasználásával, és Foucault - A szexualitás történetében kifejlesztett, a 
nyelvre vonatkozó - stratégiáinak az alkalmazásával éri el. Már a vizsgálat elején 
világosan kiderül, hogy a kirekesztés, helyettesítés és sterilizáció technikái men-
tén haladó terminológia valódi tétje jóval meghaladja az irodalom szűkebb érte-
lemben vett immanenciáját. A szimbolizáció újfajta gyakorlatának bevezetésére 
vállalkozik, és ezzel együtt a „valóság" ellenőrzésének szintén újjáalakult kiter-
jesztésére, amit elsősorban a 19. század irodalmának kritikai-nyelvtana végez el, 
nagyjából folytonosan középkori előzményeivel. Amennyiben tehát a középkori 
udvari kultúra és az ehhez kapcsolódó keresztény egyház a maguk zárt testkánon-
jával, valamint a városi és falusi kultúra (alapvetően nyitott) testről alkotott ta-
pasztalatterének a megváltoztatásával pusztán azért hajtotta végre rendkívül ala-
pos és mindenre kiterjedő erőfeszítéseit, hogy uralkodhasson a korabeli valóság 
reprezentációja felett, akkor a népiesség és a nép fogalma fölött a 19. században 
lezajlódó változások akkulturációs stratégiáinak a problematikája ugyanolyan 
hatalmi kérdés, amelyet most az irodalomtörténet fórumai sajátítanak ki azért, 
hogy ellenőrizhessék a valóság reprezentációjának gyakorlatát. Az irodalom ettől 
a pillanattól fogva kapcsolódik bele kitüntetett módon a „valóság" újratermelé-
sének technológiáiba, és a népiességhez forduló megújulási szándéka ezért kép-
viseli azt a lehetőséget, hogy egy közösség tagjai immáron nyelvükben ismerjék 
fel az ideológia hatását. Ennek ellensúlyozásaként a tiszta forrásként felfogott né-
piesség és a nép mint nemzethordozó, nemzetfenntartó erő nyújthatja az alter-
natívát az ismételten bekövetkező reprezentációhoz vezető úton, ami jelen hely-
zetben nem más, mint a nyelv referencialitásának visszaszerzése. Valószínűleg 
erre utal Kölcsey is, amikor a népiesség majd száz évig terjedő programját (hiszen 
Horváth János körülbelül ekkortájt írta meg Л nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése 
című nagyszabású tanulmányát, és ezt Milbacher még egyértelműen e program 
részeként kezeli) a Nemzeti hagyományok egy olyan nyelvezetében jelenti be, amely 
maga is terhes a referencialitás hiányából származó reprezentáció távollététől. 

2 Manfred F R A N K : A diszkontinuitás mint a történeti analízis. Helikon 2 0 0 0 / 3 . 3 4 5 . 
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Ám éppen emiatt a benne foglalt kijelentések igazságértéke sem vehető komo-
lyan, legalábbis abban az értelemben nem, ahogyan azt Milbacher Róbert teszi 
a platonikus nyelvfelfogást sugalló program részeként. A Nemzeti hagyományok 
narrátora által deklarált nyelvi pozíció inkább helyezhető el egy ellenőrizhetet-
len játék részeként, amit a rákövetkező értelmezők többsége félreértett: vagyis 
Milbacher Róbert könyvének ez az első olyan pontja, amikor áldozatul esik a le-
bontani, vagy mindenesetre leírni kívánt kánonnak. 

Hogy az ilyen típusú „tévedések" mégis mennyire szükségszerű velejárói az 
olvasás ideologikus aspektusainak, mennyire elkerülhetetlenek és kiküszöbölhe-
tetlenek, arra a Nagyidai cigányok fogadtatás-története hívhatja fel a leginkább 
a figyelmet. Milbacher meggyőzően érvel amellett, hogy a literális olvasatokkal 
szemben megszülető, alapvetően vallási és etikai normákat mozgósító interpretá-
ció valójában szándékolt célkitűzései ellenében kanonizálja a szöveget, amennyi-
ben a művet kísérő marginalizáló gesztusok nem csupán az elfogadhatónak ítélt 
jelentésképző eljárások megsértése ürügyén lépnek működésbe (vagy legalábbis 
nem kizárólag ebből a célból), hanem eljárásaik egyben a kritika erőpróbájának 
is tekinthetők. Erőpróbának abban az értelemben, hogy az irodalomtörténet sa-
ját nyelvének elégtelenségével, a „beszélhetőség" önmagában megtapasztalható 
határaival szembesül ekkor, mivel olyan nyelvi képződmény intéz kihívásokat fe-
lé, amely a jelentésképzés uralkodó kódjainak megkérdőjelezésével ezen kritika 
jogosultságát vonja kétségbe. A bukott szabadságharcra való utalás, és az afölötti 
kétségbeesett kacaj így Milbacher szerint nem más, mint a szövegértés arra tö-
rekvő vágya, hogy visszaszerezze az allegorizációs beszédmódokban megképződő 
(a kritika legitimitását helyreállító) referencializáihatóság lehetőségét. Arany műve 
ebben az összefüggésben pedig annak az esetnek a példája, amikor az irodalom-
történész éppen a szövegnek a kánonból való kizárása révén teremti meg, hozza 
létre és igazolja saját identitását, jelentősen módosítva emiatt az olvasás hagyo-
mányos értelemben vett fogalmának jelentését is. A továbbiakban az interpretá-
ció már nem valami tőle idegen entitással folytatott párbeszédre, e párbeszéden 
keresztül történő megértésre, vagy esetleg annak a kisajátítására irányul, hanem 
kizárólag önmagával törődik: azzal a problémával, hogy sikerül-e adekvát vála-
szokat megfogalmaznia a hozzá újonnan érkező kérdésekre. Valódi értelmezés 
helyett minden erőfeszítésével pusztán saját legitimációját erősíti meg, még ha ez 
azzal jár is, hogy a művet egyedül negatív fogadtatás kísérheti. Más szóval a kri-
tika mindig az őt megillető határokon belül hozza, hozhatja létre a tévedések 
összjátékát, vagy ahogy Foucault írja: „szigorú értelemben talán nincsenek is 
tévedések, hiszen a tévedés csak egy meghatározott gyakorlaton belül merülhet 
fel, és ítélhető meg" az igazként kijelenthető mondatok szempontjából.3 Minden, 
ami kimarad ebből az összjátékból, nem szólhat bele annak menetébe, meg 
sem jelenhet, és ezért nem is értelmezhető, sőt, egyáltalában fel sem ismerhető. 

3 Michel FOUCAULT: A diskurzus rendje. Pallas Stúdió-Attraktor Kft., Budapest, 1 9 9 8 . 5 9 . (A fantasz-
tikus könyvtár) 
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ANagyidai cigányok recepciójában tetten érhető erőfeszítés ezért elsősorban arra 
irányul, hogy a kritika kiterjeszthesse ellenőrzését a számára ekkor még meg-
tapasztalhatatlan események fölött. De szintén innen válik érthetővé, hogy az ed-
digiek fényében rendkívül tudatosan gondolkozó Erdélyi miért fogalmaz úgy: 
„Mi nem ideált hiszünk, hanem ideát, nem eszményit, hanem eszmeit, azaz végi-
re óhajtunk járni minden eszmének, mely valamely tárgyat éltet, legyen az virág 
vagy ember, s így óhajtjuk kiösmerni a tárgy létének alapját." Mert ebben - a dis-
kurzus, különösen a kritika diskurzusának a világkép-konstituáló működésében -
valószínűleg a reprezentáció és a lét felállításának a lehetőségét sejtette meg, 
ennek következtében juttatva szóhoz a befogadható jelenségek ontológiájának az 
- ideológiákra általában jellemző - alapjait.4 

Az iménti megfontolások ugyanakkor annak köszönhetik relevanciájukat, hogy 
alapjaiban formálják át a Foucult-tól örökölt és a Milbacher által alkalmazott, 
kizárás, helyettesítés és sterilizáció technikáinak jelentését. Korábbi szerepükkel 
ellentétben már nem a nyelv ellenőrzésének azon formáit képviselik, amelyek se-
gítségével ténylegesen kizárható lehetne a szövegek póriasként aposztrofált cso-
portja, jóllehet a fogalmat Milbacher még egyértelműen úgy értelmezte, hogy az 
ilyen típusú művek a „kánonon kívül maradva, állandó, láthatatlan fenyegetés-
ként" munkálkodnak tovább [177.], feltételezve ezáltal azt is, hogy azok a kizárás 
utáni, maradékként fennmaradó lenyomatukban lennének visszakereshetők. Mi-
vel azonban valóban igaz, hogy a póriasként számon tartott szövegek azért kerül-
nek ki a kánonból és tevődnek át az érzékelhető jelenségek felszíne alá, mert a 
puszta jelölő státuszára degradálódott, kizárólag önmagára „utaló" materialitá-
suk egyáltalában meg sem jelenhet a tapasztalat horizontján, akkor nagy valószí-
nűséggel Greguss Ágost is pusztán azért alkotta meg a szépséggel szembeállítha-
tó rút és undokság „ráviteles"-ként meghatározott esztétikai kategóriáját, mert 
egyedül így, a szépségre való utalás révén nyerhette vissza a reprezentációhoz el-
engedhetetlenül szükséges referálás mozzanatát. Az arisztokratikus regiszter en-
nek megfelelően nem kizárólag azért áll szemben a popularitás kultúra alatti 
regisztereivel, hogy felszínre hozza és ezzel megerősítse saját attribútumait, ha-
nem ez a szembenállás kiváló módja annak, hogy az immáron újrastabilizálódott 
arisztokratikus kultúra bekebelezze és saját tapasztalati szabályainak a mintájára 
alakítsa át és helyezze el a puszta anyagiságot. Ezt az elképzelést erősíti, hogy 
Greguss csak az olyan típusú szövegek ellen kell ki meglehetős vehemenciával 
(Milbacher szerint erre utal A torzképről született, ám valójában a Nagyidai cigá-
nyokról szóló tanulmány is, amelyben a konkrét példa megnevezésének az elmu-
lasztásával Greguss azt támasztja alá, hogy a kritikai nyelv bizonyos jelenségek 
reprezentációjára alkalmatlannak mutatkozik, és ezért meghátrál), amelyek ép-
pen az előbb szóba hozott kontroverziát mondják fel, megszüntetve végső soron 
ezáltal a szép eddigi, magától értetődő önazonosságát. Mindemellett pedig azért 

4 ERDÉLYI János: „Egyéni és eszményi." In Erdélyi János Válogatott Művei. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1986. 765. 
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rendkívül jelentős kérdés a kizárás működésének tisztázása, mert az elemzés el-
képzelése arról, hogy elválassza egymástól a „ködképként", azaz ideologikus for-
mációként tételezhető népiesség és póriasság fogalmait az akkulturációs eljárá-
sok előtti állapotoktól, egyúttal azt is jelenti, hogy az igazság feltárása közben 
ismételten bevezeti fikció és valóság nem kevésbé ideologikus oppozícióját. Eb-
ben az értelemben joggal mondható el Milbacher Róbert módszeréről, hogy bár 
az ideológia részese, meghatározásánál fogva kívül hiszi magát az ideológián, és 
ez nem más, mint „az ideológia egyik hatása, amit a tagadás az ideológia ideolo-
gikus jellegéből adódóan gyakorol az ideológia által".5 

A másik nehézség szintén az imént említett pozíció sajátosságaiból következik, 
és elsősorban a szöveg azon paradoxonaiban érhető tetten, melyek során a szán-
dékolt jelentés episztemológiája nyíltan szembe kerül az azt megragadni kívánó 
kifejezés retorikájával. Az olvasónak ilyenkor mindig egy kicsit túl kell olvasnia 
magát az ellentmondások formalizmusán ahhoz, hogy tartalmi relevanciájukat 
megérthesse, másrészről viszont éppen a túllépés hatékonysága biztosítja a szük-
ségszerűen bekövetkező ellentmondások belátásának lehetőségét. Amikor példá-
ul Milbacher a fogalmi nyelv metaforikájának kidolgozását követi nyomon, akkor 
ez a szövegnek az az állandóan visszatérő pontja, ahol a póriasság fogalmához 
szorosan kötődő test-metaforika puszta areferenciális jelölőből fokozatosan refe-
rencializálható szimbólummá alakul át. így a „sár" azért tölthet be kitüntetett sze-
repet ebben a tropológiában, mert „metaforikus és egyben metonimikus korrelá-
cióban áll a testtel (egyrészt: a bibliai teremtéstörténet kapcsán mint metafora; 
másrészt a mindennapi érintkezés során mint metonímia), a szellemi javak hiá-
bavalóságára, illetve az anyagban az emberi individualitást megalapozó különös-
ség, egyediség tökéletes kiegyenlítődésére figyelmeztet" [68.]. Am nyilvánvaló, 
hogy Milbachernek ennek a belátásnak a megszerzésére csakis úgy van módja, ha 
a definíció szerinti, kezdetben teljesen nyíltan jelentkező nyelvi materialitást vagy 
az intertextualitás oldala felől szünteti meg, ilyenkor a szöveg más szövegek je-
lenlétének megidézésével szerzi vissza referencialitását, vagy ha az olvasás folya-
matában a szemiotikai sorozatok véletlenszerű egymásutánja átalakul az olvasa-
tot voltaképpen artikuláló allegorikus szükségszerűséggé. (Erre nyújt példát a 
Nagyidai cigányoknak a kánonnal szemben kieszközölt interpretációja is, amennyi-
ben hasonló metaforikus és metonimikus összefüggéseket állapít meg egy olyan 
renden belül, amelynek talán a legfőbb tulajdonsága éppen utalásnélkülisége, 
márpedig minden ilyenfajta összefüggés megállapítása a referencialitás helyre-
állításához vezet. [186.]) Az már persze nehezen eldönthető, hogy a sár metoni-
mikus és metaforikus vonatkozásai ürügyén ezt az összefüggést a Budapesti Híradó 
névtelenségben maradó kritikusa hozza-e létre, vagy esetleg az olvasói teljesítmé-
nyekre irányuló reflexióban szerepet kapó retorikai működés, az mégis vitatha-
tatlannak látszik, hogy ennek a hatékonyságnak köszönhetően a kultúra a tőle 

5 Louis ALTHUSSER: „Ideológia és ideologikus államapparátusok." In Testes könyv. I. I c t u s - J A T E , 
Szeged, 1996. 405. 
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idegen jelenségek számára is megalkotja azt a hagyományt, amelyben azok értel-
mezhetőkké válnak. A jelen esetben az értelmezés jogosultságát megalapozó 
ideologikus hagyomány a sár és a bibliai teremtéstörténet metaforikus, illetve 
az emberi végtermékként aposztrofálódó bélsár metonimikus asszociációján be-
lül teremtődik meg az olvasói aktivitás eredményeként, és ez azt jelenti, hogy 
Milbacher még mindig ugyanazon a lételméleti paradigma nyomán képes csak 
megragadni a jelenségeket, amely egyébként Erdélyi Egyéni és eszményi című ösz-
szefoglaló tanulmányát is jellemezte. 

Az ideológia eme most vázolt csapdahelyzete mindig észrevétlenül lép műkö-
désbe, és mindig akkor, amikor már látszólag teljes mértékben sikerült meg-
szabadulni jelenlététől. Kiválóan mutatják ezt a könyvben artikulálódó olvasatok, 
amelyek (legalábbis részben) azzal a kifejezett szándékkal jöttek létre, hogy meg-
valósítsanak egy, a szövegekkel mind ez idáig függőben maradt értelmezést. 
Ennyiben Milbacher könyve a Képes Géza által vázolt kritikatörténeti projektum 
(„azzal vádolja [ti. a recepciót], hogy nem mert(\) szembenézni a szöveggel, vagyis 
senki nem tartotta méltónak az igazi értelmezésre" [157.]) betetőzője. Az olvasó 
azért fordulhat látszólag szabadon a szövegek felé, mert egyrészről hiányzik a ró-
luk szóló értelmezés, ám ugyanakkor éppen ez teszi Milbacher interpretációját a 
Vörösmarty-novellákról felettébb problematikussá. Az értelmezés szerint például 
a Csiga Márton viszontagságaiban a megkonstruált olvasónak bár fel van kínálva a 
lehetőség, hogy az „adott kor normarendszere" alapján azonosuljon a „becsüle-
tesként tisztelt" főhőssel, de ez az állítás nyilvánvalóan csak hipotetikus rangra te-
het szert a szöveghez kötődő fogadtatás hiányában. A korabeli olvasatok ráadá-
sul pontosan azért kerülik meg a prózaíró Vörösmarty munkásságával való 
szembenézést, hogy ne kelljen saját implicit előfeltevéseiket is kockára tenniük a 
szövegben rejlő fenyegetések miatt. Az értelmező ennek hiányában azonban csak 
fiktív kijelentéseket tehet, még akkor is, ha a szerző és elbeszélő szétválasztásával 
megalapozottnak látszik az irodalomnak a gyónás technikáiban tetten érhető sze-
repe, vagyis az irodalom a testre vonatkozó képzetek szabadon engedésével (el-
beszélő), majd az ezt korlátozó, társadalmilag ellenőrzött normativitás bevezeté-
sével (szerző), továbbra is a kultúra identitásának újratermelője és talán egyik 
legfontosabb fenntartója marad. 

Másrészről Milbachernek azért van mégis lehetősége ilyen purista olvasatok 
megkonstruálására, mert már korábban szétszálazta a szövegek köré szerveződő 
kultusz logikáját, azét a kultuszét, amely jóval fontosabbnak tartja saját ökonó-
miájának megőrzését, mint a szövegekkel folytatott, bármiféle párbeszéd jellegű 
tevékenységnek az alternatíváját, s ezért az ilyen diskurzusok még sajátos inter-
textualitásukat sem a figuratívnak tekinthető művekkel alkotott viszonyukból me-
rítik, hanem a lényegükhöz tartozó metaforikus elemek puszta megismétléséből. 
Az olvasó kizárólag ezeknek a kulturális téteknek a megértésével és a velük való 
tudatos szembefordulással láthat hozzá az ideológiától „független" interpretatív 
munka elvégzéséhez. Milbacher ezt a Nagyidai cigányok datálásának az újra-
gondolásával mutatja be. Értelmezésében amellett érvel, hogy Arany fokozott 
érdeklődése a népeposz mibenléte iránt, és ezen érdeklődésének nagyrészt 1849 
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előttre eső szakaszai egyaránt azt bizonyítják, hogy a dádékról szóló szöveg gon-
dolata már nagy valószínűséggel a szabadságharc bukása előtt megszületett, ami 
végső soron az eposz allegorikus olvasatainak megkérdőjelezéséhez járul hozzá. 
A bukás feletti kétségbeesett kacaj helyett elsősorban a szövegen belül konsti-
tuálódó fikcionalizált világ és a valóság mintájára megképződő külső nézőpont 
szembeállítása kerül előtérbe. Milbacher szerint a cigányok váron belüli világa 
csak egy külső nézőpontból, a történetben szereplő Puk szempontjából (aki rá-
adásul „valamiféle beleértett olvasóként funkcionál") válik fiktívvé. A cigányok 
számára saját világuk meglehetősen valóságos, érzékelésükben egyedül a vár bel-
sejében uralkodó karneváli hangulat bír jelentőséggel. Mindent a test örömei 
szempontjából ítélnek meg, a pusztán Púkra elsütött ágyúk okozta zavart az el-
lenség táborában is a saját dicsőségüknek tulajdonítják, holott az elsősorban a két 
világ párbeszéd-képtelenségéből származik. Puk tábora csak azért indul futásnak, 
mert érthetetlenül áll szemben a várbeli cigányok szándékaival, a cigányok pedig 
önnön illúzióiknak esnek áldozatul. Az átjárhatatlanság, jóllehet mindkét pers-
pektíva teljes mértékben valóságosként éli meg önmagát, még a szöveg végére 
sem szűnik meg, hiszen Puk a vágyott kincsek helyett a várban (az emberi vég-
termék maradványaiként) puszta anyagot talál, és így győzelme sem lehet teljes. 
Nem mondható el tehát, hogy a társadalom által felügyelt normativitás látszólag 
jól nyomon követhető racionalitása győzedelmeskedett volna a karnevalitás és a 
groteszk alapvetően irracionális világa felett (ezt támasztja alá, hogy Pukék győzel-
me egyedül a véletlenen múlik, akárcsak a cigányok majdnem-győzelme), ehelyett 
Arany története sokkal inkább azzal a tanulsággal jár, hogy a leleplezés neofita buz-
galma mindig akkor esik saját ideologikus működéseinek áldozatul, amikor a leg-
kevésbé számíthat rá. 

Csakhogy ez a talán tudatosan vállalt, és éppen ezért önkéntes áldozathozatal 
- amely egy bizonyos értelemben Milbacher interpretációjára is kiterjeszthető -
immáron elkerülhetetlennek, véglegesnek és megszüntethetetlennek tűnik. 



Arany Zsuzsanna 

„NEM KELLETT VOLNA SADE-HOZ NYÚLNI" 

- Jovica Acin: Sade apokalipszise. Vázlatok az isteni márkiról. Fordította Radies 
Viktória. Kijárat Kiadó, Budapest, 1999. 117 1. — 

„A gondolat és a vágy szétválaszthatatlanul összefonódnak. 
Az erotikus fantáziát fellobbantja az írás aktusa, 
az írás pedig erotikus elragadtatással táplálkozik, " 

(Annie Le Brun) 

„Nem kellett volna Sade-hoz nyúlni." (116.) Nem kellett volna, mégis megtettük. 
S ha már megtettük, számolnunk kell mindazon aspektusokkal, melyek ezen élet-
mű tárgyalása kapcsán felmerülhetnek. 

A szerb származású, 1946-os születésű író-esszéista Jovica Acin könyve - mely 
inkább tekinthető amolyan esszének, mintsem kritikai igényű monográfiának -
meglehetősen sok értelmezési lehetőséget bevon horizontjába. Az írás aktusának 
értelmezési lehetőségeitől, a testiség filozófiai hátterén át a gonosz és a hatalom 
viszonyáig, valamint a sade-i regényhelyszínek - úgymint várbörtön, kastély -
pszichológiai elemzéséig szinte minden problémát igyekszik górcső alá venni, 
amire Sade kapcsán asszociálhatunk. Ebből következően nem is jár ja végig követ-
kezetesen felvetéseit, nem próbál mélyebben elmerülni bennük. Talán nem is 
igénye. Inkább minél több eddigi Sade-értelmezőt említ, kik ilyen-olyan aspek-
tusból, de hozzászóltak már e diskurzushoz. S ezzel együtt újabb és újabb problé-
mákat vet fel, állandó továbbgondolásra késztetve olvasóját. Már-már kaotikussá 
is válhat olvasásunk, hisz minden egyes teoretikus említése más és más kérdéskö-
röket vet fel - melyek egymással kölcsönhatásba is lépnek - , ekképp nehezen tu-
dunk visszakapcsolódni a szerzőnk követte fő szálhoz. S talán azt is meg mernénk 
kockáztatni, hogy nincs is ilyen szál. Nincs olyan konkrét problémafelvetés, ame-
lyet Acin ebben a könyvben végigvezetne. Gondolatébresztő funkcióját tökélete-
sen teljesíti, a Sade-dal foglalkozó szakirodalomra tökéletesen ráirányítja a figyel-
met, azonban a könyvnek sem konkrét célkitűzései, sem - ebből következően -
következtetései nincsenek. Mindössze Sade világával próbál megismertetni, azt is 
amolyan intuitív módon - s esszéista, szépirodalmi igényű stílusával szintén eme 
igényét támasztja alá. Bemutatja a márki életútját, idéz leveleiből, s a nagy Sade-
elemzők felsorakoztatásával érzékelteti, hogy akad azért némi probléma, értelme-
zési nehézség a tárgyalt filozófus-író körül. Ekképp pedig a kötet ismertetőjének 
is nehéz a dolga. Vajon ragadjunk-e ki egy adott problémát, s nézzük végig, hogy 
ki és hogyan szól bele a Sade-életművön belüli diskurzusba - mint például az írás 
szerepének sade-i felfogásába? Vagy próbáljunk meg mi is rálépni eme kacskarin-
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gós ösvényre, mely előbb-utóbb uruborosz formát ölt? Egyik lehetséges járható 
útnak azt találtuk, hogy bemutatjuk, mi mindenről esik szó Acinnál, elkezdünk 
legombolyítani gondolatfonalakat, melyekkel a tárgyalt mű azon tulajdonságát 
kívánjuk éreztetni, hogy benne rejlik a továbbgondolás lehetősége. Mindehhez 
még azt is szükségesnek véljük, hogy egy adott problematikát helyezzünk reflek-
torfénybe - legyen ez a sade-i apokaliptika kérdésköre, természetesen a részlete-
sebb elemzés igénye nélkül, mely nem is férne bele egy könyvismertetés keretei-
be. Választásunkat az is indokolja, hogy a cím is eredetileg e probléma tárgyalását 
sejteti, ám a „vázlatok" műfaji megjelölés részben mentesíti is szerzőnket a kriti-
kai igény alól. A többi kérdéskört - úgymint az életrajz kérdéseit (nevezetesen a 
börtönben eltöltött éveket és az ott kreált filozófia kapcsolatát), az írás és a mű-
vészet szerepét a sade-i felfogásban (s ezzel együtt a sade-i nyelv- és írásértelme-
zést), a regények helyszínének jelentőségét (nem utolsósorban pszichoanalitikus 
megközelítésből szemlélve) - pusztán a felvillantás szintjén érzékeltetjük. Azaz je-
lezzük, hogy Acin tud ezekről is, ám - a bőség zavarával küzdve - nem tér ki rá-
juk. Talán nem is akar, nem is igénye. Mint fentebb említettük, célja a márki be-
mutatása lehetett. Választott eljárásunkkal természetesen az is előfordulhat, hogy 
újraírjuk az acini könyvet, s mi is szembetalálkozunk magunkkal a sade-i cellák 
mélyén... S talán elemzésünk végére teljes joggal tehetjük fel mind magunknak, 
mind Acinnak a kérdést: „nem kellett volna Sade-hoz nyúlni?" 

Acin első lépésben mindenekelőtt témaválasztását indokolja. „Olyasvalaki-e ez a 
Sade márki, aki manapság hiányzik nekünk?" (7.) - teszi fel a kérdést. Első ízben ma-
gához a személyhez közelít, s a hiteles életrajzban megjelenő alakban a sade-i 
filozófia megtestesítőjét látja. A márkit a nagy kérdések merész feltevőjeként ál-
lítja be. Vad lázadónak kiáltja ki, aki „bűneiért" börtönben vezekel. S ezzel együtt 
- mintegy a könyv nyitányaként - az összes téma előkerül, melyeket aztán az 
egyes felvonásokban kellene kifejteni. Ám ez nem történik meg. 

Vegyük hát első ízben Sade-ot mint lázadót, mint azon kérdések rákérdezőjét, 
melyek válaszaitól szorongunk! Acin először e kérdések természetén gondolko-
dik. A márki olyan kérdéseket feszeget, melyek állandóan aktuálisak. Minden 
korral vele születnek, „úgyhogy határozottan korszerűtlen szemléletet követelnek". (8.) 
S milyen válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre? A márki ugyan „szétrántja a 
függönyöket", ám a leplek mögött sötétség honol. Acin odáig megy, hogy magát 
Sade-ot említi e sötétség szinonimájaként. A függöny szétrántója lapul a függöny 
mögött is. Vagy ez csak Sade-ra érvényes? Azért rántja szét a függönyöket, hogy 
megmutassa magát, mint egyfajta antikrisztusi sötét figurát? Vagy, ha mi men-
nénk oda, mi is magunkat látnánk? De Acin itt gyorsan továbblép, s magáról a 
sötétségről próbál beszélni. Ám csak próbál, hisz olyan jelenségként értelmezi, 
melyről lehetetlen beszélni. 

De térjünk vissza a márkihoz mint a sötétség reprezentánsához! Ha a márkit 
meg/felfoghatatlan alakként állítjuk be, akkor eme gesztussal egyúttal mentesít-
jük is magunkat az értelmezés nehézségei alól. Am ugyanakkor szerzőnk leszöge-
zi, hogy a tárgyalt életműhöz sokan és sokféleképpen hozzászóltak már - nem-
egyszer épp ellentétes interpretációkat ütköztetve - , mely tény újabb kihívás elé 
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állítja az ezredfordulós értelmezőt. Ekképp talán némi mentséget is talál könyve 
„műfajára", hisz a citálásokon és összegző jellegű megállapításokon túl mást nem 
is tehet. A márkit a sötétség metaforájaként beállítani egyben kompozíciós meg-
oldást is sejtet, hisz könyvének olvasását kalandra hívásként is felfoghatjuk, as-
szociálva ezzel a sade-i írásfogalomra, ki írásának elolvasását veszélyes vállalko-
zássá próbálta tenni. 

Mikor Acin főként az életrajzból kiindulva próbálja megérteni e „libertinus" 
életművet, akkor a börtönben és az elmeotthonban eltöltött - bezártságról szóló -
évek kerülnek vizsgálódása középpontjába. (Tegyük hozzá, mi más kerülhetne, 
hiszen Sade élete jelentős hányadát zárt intézetekben töltötte.) Ha pedig bezárt-
ságban töltött évekről beszélünk, akkor kiiktathatatlan a pszichológiai aspektus 
bevonása. Sade börtönévei alatt írja művei nagy részét, egyfajta szabadulásként. 
Szabadulásként a magányból, a tehetetlenségből. S ha maga a szerző másként 
fogja fel az írás aktusát, ha az egyedüli menekvésnek állítja be, s úgy is viszonyul 
hozzá, akkor mi vár a befogadóra? Acin az olvasás „kínjáról" beszél. Esszéjében 
személyes élményei legalább olyan súllyal esnek latba, mint olvasmányélményei 
a témával kapcsolatban. Félt Sade-ot olvasni. Gyakran le kellett tennie. De talán 
épp ez a márki célja. Acin kicsit saját magán is kísérletezik, amolyan olvasás-
pszichológiai felmérést végez. „írni: ez azt jelenti, hogy közönséghez fordulunk, és 
tanúskodni hívjuk. A márkit az a gondolat izgatja fel, hogy az írásával majd felizgatja 
a többieket. Élvezi a diadalt, mikor elképzeli, hogy olvasóiban a megvetés hogyan válik 
kéjes bizsergéssé, és hogyan csalja csapdába a tisztességeseket és erényeseket is"1 - vallja 
Safranski, aki megállapításai alapján szintén elvégezte önmagán az „olvasás-
pszichológiai tesztet", s hasonló következtetésekre jutott a sade-i személyiség meg-
ítélésében, mint a szerb író. 

A sade-i világkép elemzése - annak ellenére, hogy elnagyolt - sok olyan prob-
lémát felvet, melyek - mint azt említettük - továbbgondolásra méltók. S ahhoz, 
hogy megértsük miről ír Sade, vissza kell térnünk az említett börtön-aspektus-
hoz! Regényeinek színhelyei általában a világvégét, asszociálják. S ennél a pont-
nál érkeztünk meg ismertetésünk fő vonalához, kiemelt témánkhoz. A világvégét 
olyan terek jelentik a regények világán belül, ahonnan nincs visszatérés. Egy vár-
kastély vagy kolostor, mely erdők mélyén lapul, egy sziget, Isten háta mögötti te-
rületek. Az áldozatok számára bezárult a kör, elvágták a hazafelé vezető utat. Acin 
is világvégét asszociál, s a totális vég beteljesüléséről beszél. Különösen a Szodoma 
százhúsz napját emeli ki, ahol nem pusztán az áldozatok, de a hóhérok is ugyan-
olyan foglyok - ámbár utóbbiak több hónap után kijutnak. Mindannyian egyfaj-
ta gonosz-fogságban vannak. Az áldozat nem szabadul a hóhéroktól, s a hóhérok 
sem szabadulnak szerepüktől. Kölcsönösen feltételezik egymást, csak így jöhet 
létre kegyetlenség. S ki tudja, ha hirtelen felcserélődnének a szerepek, vajon az 
áldozatok nem éppen ott folytatnák-e, ahol hóhérjaik abbahagyták? S talán ez is 

1 Idézi Rüdiger SAFRANSKI: A gonosz avagy a szabadság drámája. Ford. GYÖRFFY Miklós. Európa, Buda-
pest, 1999. 206. 
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felfogható világvégének, amolyan személyes világvégének. Amikor végleg szem-
besülnünk kell a tükör mutatta borzalmakkal, azzal a ténnyel, hogy nemcsak po-
tenciális áldozatok vagyunk. 

A Sade müveiből előbukkanó apokaliptika teljesen átalakítja a tradicionális apokalip-
tikus beszédmódok üzeneteit. Olyan benső gondolati vízió marad, mely egy excentrikus 
pontról szemlélve ábrázolja a test és a szellem, mint a márki mondja, a test és a fej össze-
ütközésének tragikus jelenéseit, a bejelentett fordulat pedig szintén fordított előjelű: a szel-
lemi királyság helyett [...Ja test termékeny és kimondhatatlan anarchiája sejlik fel." (17.) 
Acin újra eljátszik annak gondolatával, hogy a márkit Antikrisztusként állítsa be. 
Olyan Antikrisztusként, aki megalapítja a test királyságát, aki elhozza a véget, ám 
ez a vég nélkülöz mindenféle pátoszt, nyers lesz és üres, ahol az emberek bábuk-
ká válnak, félautomatákká, csupasz testekké. Nyers mechanizmusok indulnak be, 
melyek az elgépiesedést asszociálják. Ebben az értelemben a sade-i életmű amo-
lyan utópiaként is felfogható, a rémes jövő felvázolásaként. Elmarad a megváltás, 
elmarad az angyalok karának éneke, helyette csak a test-fogaskerekek csikorgása 
hallatszik. A sade-i Antikrisztus pedig ridegen és „fémes csillogással" áll az em-
beri testek alkotta örökmozgó kör közepén. 

A világvége víziójával kapcsolatban Acin egészen odáig ju t fejtegetéseiben, 
hogy a sade-i apokaliptikát kollektív apokaliptikává teszi, azaz az általános embe-
ri tudattalanba helyezi. Bárki leírhatta volna, aki veszi a bátorságot, hogy leásson 
lelke bugyraiba, s leírja azt a bűnlabirintust, amelyet ott talál. Példaként Luis 
Bunuel 1952-es El című filmjét hozza. „Nem akartam utánozni Sade-ot, lehet, hogy a 
tudattalan vezérelt ezeknek az elemeknek a kiválasztásában" (18.) - vallja a rendező. 
Látszólag ellentmondásba keveredtünk a már említettekkel, hisz az előbb még 
személyes, egyéni apokaliptikáról beszéltünk. Azonban egyéni apokaliptikáról 
beszélhetünk abban az értelemben, hogy egyenként kell állnunk a tükör elé, kol-
lektív apokaliptikáról pedig annyiban, hogy mindenki beáll a tükör elé. Az oly-
annyira központi fogalom, mint a vágy, tudattalan vágyként értendő, melyet min-
den olvasóban tételez - mind a márki, mind Acin - , s melynek felszínre hozása a 
sade-i értelemben vett írás feladata. Minden egyes emberi tudattalant fel szeret-
ne tárni Sade.2 A márki eme gesztussal félig-meddig pszichoanalitikusnak is fel-
csap, hisz lélekbúvárként kutatja az elfojtottat, melynek felszabadítása megoldást 
jelenthetne. Igen ám, de a megoldás torz megoldássá válik. Tény, hogy levedlünk 
mindenféle civilizációs bőrt, melyet a történelem adott ránk, s mely csak eltávo-
lít bennünket a természettől - legyen az saját a természetünk vagy a minket kö-
rülvevő - , de nem magához a természethez térünk vissza, hanem túlmegyünk 

2 Bataille szintén hasonlót állít, azonban ő abból indul ki, hogy Sade elszigetelt jelenség. Az embe-
rek nem olvassák, mert nem mernek szembenézni épp azzal a kollektivitással, ami Acinnál is előke-
rül. Az emberiség kiveti magából a tébolyt" - írja. A tudatalatti feltárása helyett pedig végletről beszél, az 
eredmény azonban ugyanaz lesz: „Sade eszméit amúgy nem lehet tébollyá lefokozni. Csak véglet, szédítő vég-
let, de annak végletes eltúlzása, amik vagyunk. Ha ennek a csúcsnak hátat fordítunk, magunknak fordítunk há-
tat. Ha nem közelítünk ehhez a csúcshoz, ha rá se merészkedünk lejtőire, mint megfélemlített árnyak tengetjük 
életünket - és önmagunktól iszonyodunk. " (Georges BATAILLE: „Sade és A hétköznapi ember." In uő: Az ero-
tika. Nagyvilág, Budapest, 2001. 245.) 
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azon. A Szodoma százhúsz napjában szereplő Silling vára például túl van civilizá-
ción és természeten. ,A hegyormot elhagyva magát a természetet is elhagyjuk. Oda 
érünk, ahol már nincs semmi, a világ nemlétezésébe, ami egy külön világ, a színtiszta lehe-
tőségbe, melynek valótlanságát Sade libertinus hősei tették egyetlen valósággá." (18.) 

Sade maga is mindenkire érvényesnek tartja filozófiáját, s olvasói sem mente-
sülnek a megszólalás alól. S nem pusztán a szellemivel történő operálás kapcsán, 
hanem épp az említett kollektivitásnak köszönhetően válik újfent veszélyessé. Ve-
lünk, olvasókkal is felteteti azokat a kérdéseket, melyekre csak ott, a sötétségben 
rejlenek válaszok. Szinte elkerülhetetlen, hogy szóljunk a társadalmi képmutatás 
kérdésköréről, ha már egyszer a tudattalant említettük. Acin itt rátér Sade egy-
házellenességére. A vallást, az elvakult ideológiákat gonoszként állítva be, Sade 
egyenesen szentté avatódik a könyv aktuális fejezetében - s még a továbbiakban 
is találunk példát eme gesztusra - , mivel lázad mindez ellen. Lázad a gonosz ha-
talom ellen. Lázad az ellen az isten(ség)kép ellen, mely korának társadalmát el-
vakítja. Az egészséges biologizmus mellett foglalva állást, amolyan természeti em-
berré válik, aki visszatért gyökereinkhez, biológiai létünkhöz, mellyel senkinek 
sem árthat. Acin ennél a pontnál nem is megy tovább elemzésében, s nem tér ki 
a természeti lét szelekciós aspektusaira, a túlélési harc kegyetlenségeire, a nyers 
és barbár erők tombolásának megfékezhetetlenségére. Mikor pedig a márki 
- ahelyett, hogy a templom lépcsőit koptatná - hazamegy, s enged teste kívánal-
mainak, büszkén jelenti ki - némi libertinus szakkifejezéssel élve - , hogy mind-
ezzel kisebb rosszat követett el, mint bűnbánó társai. A kisebb rossz „kategóriájá-
nak" tételezése azt a megállapítást támasztaná alá, mely szerint a gonosz fogalma 
egyáltalán nem homogén valami, sőt, kvantitatív és kvalitatív különbségeket rejt 
magában. Kvantitatív annyiban, amennyiben létezik kisebb rossz és nagyobb 
rossz, kvalitatív voltát pedig azon sokféle interpretációs lehetőség bizonyítja, 
mely az idők folyamán jelentkezett, s melyek nemhogy kiölnék egymást, hanem 
inkább tovább árnyalják a gonosz tapasztalategyüttesét. Noha Acin nem tér ki 
konkrétan a gonosz fogalmának aspektusaira, át- meg átszövik írását - mely nem 
meglepő, ha egyszer Sade márki filozófiáját tárgyalja - annak különböző értel-
mezési lehetőségei. 

Bizonyos tekintetben egyfajta felszabadításként is értelmezhető a sade-i „világ-
vége" eljövetele. Csakhogy a felszabadítás egyaránt vonatkozik jóra és rosszra. 
„Felszabadulunk az erkölcsi és a szellemi normák alól, de ezzel megnyílnak a bűnök és a ka-
tasztrófák mezői is. [...] Nos, vajon a felszabadulás nincs szétválaszthatatlanul összeszőve 
a bún felszabadításával is? Ezt értette meg Sade." (13.) S mindebben nem is annyira 
az erkölcsi normák alól való felszabadulás az igazán veszélyes - hisz mindezt fik-
cióként is felfoghatjuk, s ekképp nem válhat veszélyessé - , hanem sokkal inkább 
a probléma szellemi aspektusa. A gonosz-fogalom számtalan értelmezői közül 
- melyről szóló diskurzus megközelítőleg egyidős az emberiség történetével, s ek-
képp ez is amolyan korszerűtlen, azaz örökké aktuális kérdéssé alakul - sokan té-
telezik annak szellemi voltát. S a szellemi az, ami igazán tud pusztítani az embe-
ri lelkekben. A szellemi az, ami közvetítődni képes a szövegen, az írás aktusán 
keresztül. S ezzel kénytelenek vagyunk a sade-i írás-fogalomra asszociálni, s az 
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írásnak mint egyfajta megrontónak, veszélyes műveletnek az értelmezési lehető-
ségeit firtatni. Acin is újra meg újra szembetalálkozik a kérdéssel, mely talán az 
egyik legfőbb dilemma az életművet illetően. 

A regények természeten és társadalmon túli világában Acin a hatalom elszaba-
dulását is látja. Olyan hatalomról beszél, mely befurakodik az emberi álmokba, s 
rémálmokká változtatja azokat. A börtön (felszabadítja a képzeletet. A börtönt 
pedig sötét tükörként értelmezi, s ekképp visszacsatol a pszichoanalitikus tanok-
hoz. A sötét tükör, mely önmagunk sötét oldalát mutatja. S az olvasónak részt kell 
vennie eme tükör-előhívási gesztusban. Sade ugyanis - j ó rendező lévén - egyfaj-
ta színházat csinál műveiből. írásait vehetjük színdaraboknak is, mégpedig olyan 
színdaraboknak, melyek nem pusztán előttünk dramatizálódnak, kerülnek szín-
re, hanem melyekben mi magunk is szerepet kaptunk. Kaptunk, múlt időben, 
hisz mihelyt elkezdtük olvasni a szöveget, voyeur-szerepbe kényszerültünk. Néz-
zük a kegyetlen színjátékot, s nem teszünk semmit. Asszisztálunk a hóhéroknak, 
nem szólunk bele, hogy mit tegyenek áldozataikkal, s mit ne. S nemcsak hogy 
azért nem szólhatunk bele, mert olvasók vagyunk, kívülállók, s nem kerülhetünk 
bele egy regény világába, hanem azért sem, mert eleve az egyetértő voyeur-
szerepre vagyunk determinálva. Végig kell néznünk mindent, sőt tudatosodnia 
kell bennünk annak a ténynek, hogy némák vagyunk, s ott és akkor is némák len-
nénk, ha esetleg mi ülnénk a hóhérok székeiben. Mindez messzebbre vezetne, s 
nem is célunk pszichologizálni, mindenkire érvényes törvényszerűségeket kije-
lenteni, pusztán egy gondolati lehetőséget vázolhatunk fel - Acin nyomán. 

Sade tehát a tudattalan forradalmárainak egyikeként tételeződik, s Acin szin-
tén ahhoz a passzushoz nyúl, melyet már annyian megállapítottak előtte, ti. hogy 
„a sötét térségek már léteztek, csak fel kellett ismerni őket". (20.) S a tudattalan vágy 
- mely felszabadul, s melyet csak egy sötét tükör képes megmutatni - destruktivi-
tására is fény derül egyúttal. Az „önmegsemmisítés hajlama" legalább annyira 
megvilágíttatik, mint a megsemmisítésé. A hóhérok ezért is rabok, s a szerepek 
ezért is felcserélhetők. Nem a másik feletti hatalom érzete, nem az áldozat minél 
nagyobb fokú megalázása, megkínzása a tét, hanem önmagunké. A civilizáció 
és a természet elleni lázadás egyben önmagunk elleni lázadássá válik. Blanchot 
hatalmak összeütközéséről beszél - a hatalom szó legtágabb értelmében véve. 
,A hatalom a feltérképezés elvével él" (24.) - állítja Acin Blanchot értelmezése kap-
csán. Megkülönbözteti az ész és az esztelenség territóriumát, az egészségét és a 
betegségét, a jóét és a rosszét, mindig az előbbit helyezve fennhatósága alá, a töb-
bit pedig a perifériára, a tudattalanba száműzve. Acin röviden felvázolja többek 
közt Foucault, Bentham gondolatmenetét, s a börtönt a hatalom olyan demonst-
ratív intézményeként mutatja be, ahol a szubjektum totális alávetettsége történik 
meg. Gondolatmenetében a vérségi társadalmaktól kora civilizált társadalmáig 
jut aztán, s mindenütt a hatalom forrását kutatja. A vér törvényét alapul vevő 
hatalom idővel a tudást alapul vevő hatalommá válik. Törvény helyett normák 
lesznek, szabályok, az ész szabályai. Sade a hatalmat mint börtönvilágot leplezi 
le. A hatalom deformálódásáról is szólnak írásai. Arról az időről, mikor maga a 
Gonosz is hatalommá válhat. S ha mindebbe beemeljük a testiség perspektíváját 
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is, akkor erotizmusról beszélhetünk, Erósz nélkül, ahol a vágy elveszti vágy vol-
tát, s puszta destruktivitássá silányul. Ahol a semmi akarása kerül a központba. 
Börtön és kastély eggyé válik, ugyanarról szól, ugyanaz a sötétség tátong labirin-
tusaikban. Ha a hatalom gonosszá válik, akkor a hatalom elleni lázadó lesz a jó . 
Ám a képlet túl egyszerű lenne, ha itt megállnánk. Bataille például megpróbál ja 
szentté avatni a márkit - s ezúttal Acin kritikusabban szemléli a szentté avatás 
kérdéskörét - , hisz olyan figurának állítja be, aki olyannyira túl van már minde-
nen, hogy a szentségtelenségben - a fokozhatatlan szentségtelenségben, ateiz-
musban és istengyalázásban - már maga a szent kezd újra felsejleni. Sade-ot 
olyan igazságra próbálja levezetni, melyre egyedül a szentség formálhat jogot . 
Hasonló gondolatmenetet követhetünk nyomon akkor is, amikor szerzőnk a 
mozgás problematikáját vizsgálja a sade-i é letműben. A mozgás olyan szinten vá-
lik túlfeszítetté, hogy eléri a mozdulatlanságot. A mértéktelenség odáig fajul, 
hogy mértékké válik. Acin nem indokolja különösebben paradoxonjai t , beéri az 
eddigi értelmezők interpretációinak felvázolásával, az olvasóra bízva a döntést . 
N e m kerül szóba egy lehetséges paradox filozófia kérdése, amiről Bataille és 
Foucault kezd írni, é p p Sade elemzése kapcsán. 

Sade tárgyalásakor már csak egy adott értelmezés kapcsán is - habár olyan ér-
telmezésről szólunk, mely meglehetősen sok problémát felvet, s aztán mindegyik 
továbbgondolását olvasójára bízza - sok olyan kérdéskörrel kerülhetünk szembe, 
melynek számtalan megoldása lehetséges. S eleve kiszemelt témánk - a sade-i 
apokaliptika - is további problémákat sejtet, illetve összekapcsolódik újabb és 
újabb kérdéskörökkel. Lehetetlen róla elszigetelten beszélni. 

Je len írásunkban csak felvillantani szerettük volna mindazon problémákat - s 
ezeket is a teljesség igénye nélkül, hisz a sade-i iróniától kezdve sok minden nem 
kapott hangsúly t - , melyek e vitatott életmű kapcsán előtérbe kerülhetnek. Jovica 
Acin könyve gondolatébresztő lehetne, ha a hivatkozott szerzők kevesebb hang-
súlyt kapnának, s nem pusztán az ő gondolataikra reflektálna a szerb író-esszéis-
ta. Tálán valóban „nem kellett volna Sade-hoz nyúlni"? 
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Tanulmány 

Bókay Antal 

DEKONSTRUKCIÓ ÉS FILOLÓGIA - EGY IRONIKUS 
VISSZAFORDULÁS ELMÉLETI H Á T T E R É R Ő L * 

A visszafordulás iránya 

A mai filoszok közbeszédében az amerikai irodalomtudományi dekonstrukció rit-
kán említődik követendő, szakmai „bezzeg-gyerekként". Egyetlen kivétel talán Paul 
de Maii Visszafordulás a filológiához c ímű rövid írása,' melynek szerzője elkóborolt, 
de az örök irodalmár-akolba végül is megtért bárányként, a teóriák átláthatatlan 
sűrűjében - legalábbis úgy tűnhet - hitet tesz egy nagyszerű és egyértelmű hagyo-
mányje lenkor i érvényesíthetősége mellett. Kérdés persze, hog)' mit jelent a „visz-
szafordulás", a „return". Kérdés, hogy honnan fordulunk vissza, és pontosabban 
hova, azaz mi az az elméleti rendszer, amelyet elhagyni készülünk, és mit is jelöl 
igazán a célként szereplő „filológia" d e Man dekonstrukciójában. Ugv gondolom, 
hogy azok, akik de Man tanulmányának címében biztatást éreznek egy hagyomá-
nyos irodalomtudományi beszédmód visszatérésére, nem figyeltek eléggé a tanul-
mány üzenetére, melynek címe és tar talma egyaránt ironikus gesztusra épül, és sok-
kal inkább a filológia dekonstrukcióját, célzatos félreolvasatát, semmint a régi 
elmélet fonalának változatlan újrafelvételét végzi el. Az irónia persze sohasem ki-
zárása, teljes megtagadása valaminek, hanem egyszerre továbbfűzés és felfüggesz-
tés, utalás eg)' előzményre, „mely tiszta megtévesztés" és eg)' következményre, ame-
lyet „örökre megmérgez az inautentikusság veszélye".- A dekonstrukció akár „új 
filológiának" is felfogható, de ez a filologikusság a Friedrich Schlegel által irónia-
definícióként megadot t (és de Man által többször idézett) „permanens parabázis" 
keretén belül működik, vagyis az á l landó közbeszólás elcsúsztató hatalma alatt áll, 
artikulációjának aktusában azonnal felbomlik és átírja önmagát. Az ironikus-allego-
rikus gesztus, amely egyszerre állít és megkérdőjelez, nem csak az idézett tanul-
mányban nyilvánvaló, hanem érzékeljük nyomát a kötet többi írásában is, különö-
sen az Ellenállás az elméletnek3 és a Hypogramma és inskripció c íműekben. 

* A nemzeti imdabmtíirténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei című kutatás keretében Miskol-
con megrendezett Hermeneutika és filológia című tanácskozáson elhangzott előadás átdolgozott változata. 

1 Paul de MAN: „Return to Philology." In Paul de MAN: Resistance to Theory. University of Minnesota Piess, 
Minneapolis, 1986. 21-26. (a továbbiakban VF jelzéssel a főszövegben adom meg az oldalszámokat) 
- Paul de MAN: „A temporalitás retorikája." In Тномкл Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei. Jelenkor, 

Pécs, 1996. 51. 
:! VŐ. Paul de MAN: „Ellenszegülés az elméletnek." In BACSÓ Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cse-

répfalvi, Bp., é. n. 97-1 14. (A magyar fordítást használom, de olykor korrigálom. Magának a címnek 
a (ordítása sem szerencsés, hiszen a „resistance" Freud ismert terminusára és tanulmányára (Ellenállás 
a pszichoanalízisnek) utal. (a továbbiakban: EE.) 
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A filológia fogalma, a gyakori, olykor harci jelszóként funkcionáló használat el-
lenére is meglehetősen körvonalazatlan, sokkal inkább egy attitűdöt, min tsem egy 
elméletileg meghatározot t hozzáállást jelez. Ismeretes, hogy a szó maga „a tudás 
szeretete" vagy a „beszéd szeretete" jelentéssel bír. Legkorábbi változata klasszika-
filológiaként eg)' bizonyos korszak szövegeinek textológiai vizsgálatát végzi. Ettől 
történetileg elkülönítve, bármely nyelvre és az irodalmiság történetileg lényege-
sen más helyzetére vonatkoztatva beszélünk „modern filológiáról". A „modern 
filológia" azonban nem i rodalomtudomány a szó szigorú értelmében, hisz nem-
csak hogy n e m rendelkezett kidolgozott irodalomelmélettel , hanem igénye sem 
volt a teoretikus megalapozásra. Megszületésének szükségszerűsége is eltérő: filo-
zófiai és esztétikai hát terű, megelőzi az emberrel , társadalommal foglalkozó tudo-
mányos diszciplínákat. A 18. század végétől segítséget nyújt a kultúrával, az em-
ber önismereti és emberismeret i tárgyaival kapcsolatos megértési krízisben. Célja 
az adott szöveg vagy szövegcsoport keletkezésének pil lanatához kapcsolódó jelen-
téskomplexum rendszerezett felmutatása, azon tartalmak tisztázása, amelyek egy 
bizonyos történeti kontextusban és meghatározott nyelvi technikával szemantikai 
jelenséggé (kulturális monumental i tássá) váltak. A filológia nem-fogalmaként ta-
lán azokat a kategóriákat je lölhet jük meg, amelyeket G a d a m e r az Igazság és mód-
szerben „humanista vezérfogalmak" cím alatt fogott össze. Ezek a képzés (Bildung), 
a sensus communis, az í télőerő és az ízlés.4 A filológia n e m más, mint a kulturális 
öntudat tudományos (akadémiai és egyetemi) és politikai (iskolai, oktatásügyi) in-
tézmények elvárásain, előírásain keresztül tör ténő gyakorlati kidolgozása. A poli-
tikai és morális megalapozot tság választja el a hermeneutikától , mely a szöveg és 
világ kapcsolat helyett a szöveg és megértés viszonyát tárgyalja.3 

August Boeckh közismert definíciója a filológia sajátos episztemológiai pozíciójá-
ról: a „Widererkenntnis des Erkannten", „az ismert újra-megismerése" az emberi-
kulturális öntudat jobbára nyelvi jellegű, már eleve birtokolt, sőt intézményesen őr-
zött tárgyainak nyelvi megragadását tűzi ki célul. A háttér episztemológia azonban, 
első ránézésre is, igencsak problematikus, és - valószínűleg okkal - soha sincs el-
méletileg kidolgozva. A filológia természete szerint gyakorlati tevékenység (ahogy 
a dekonstrukció is - mint később kitérek rá - a gyakorlat felől és a gyakorlatban 
dolgozza ki magát, azaz pragmatikus). A filológia kettős kötöttségű, egyrészt tör-
ténelmi-etikai (hatalmi), másrészt nyelvi-tematikus (szemantikai). Ezek kölcsönö-
sen egymásra vetülnek, a genezis és a telos összekapcsolódása sajátos ismétlődést, 
sőt azonosságot, karakteres centrumot, logo- és fonocentrikus jelentésteret, jelentés-
kontinuumot hoz létre. A filológiát „az ér telem és megér tés egyfajta fenomenaliz-
musa" (EE, 101.) artikulált, világos tartalmak kontextualizált szellemi esszenciája 
jellemzi. A filológiai folyamat, a fenomenalizált kont inuum elengedhetet len kom-

4 II.-G. GAIUMKK: Igazság és módszer. Ford. BONYII.M Gábor. Gondolat, Bp., 1984. 31-51. 
•Г| Vö. ezzel kapcsolatban Schleiermacher véleményét az 1819-es előadások kivonatában, ahol a filo-

lógiát „megfigyelések aggregátumának" nevezi, a hermenentikát viszont a „beszéd (Reden) és meg-
értés (Verstehen) viszonyítása művészetének" mond ja (Friedrich 1). E. SCIH.KII RMACHKR: The 
Hemeneutics: Outline of tlie 1819 Lectures. New Literary History Vol. X. no. 1. 1978. I.). 
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ponense a zseniális, közösségi ideával átitatott alkotó és a ráhangolódó, nevelhe-
tő olvasó. E két szubjektum biztonságos kontextust teremt a kulturális ér telem ér-
vényesüléséhez, eszköze, közvetítője a nyelv alapvetően referenciális természete, 
amelynek tartalmát, illetve etikai relevanciáját egy relatíve egyszerű ér telmező 
technika biztonságosan le tudja képezni. A jelentés-artikuláció háttereként mind ig 
érzékelhető egy politikai-intézményi háló, a kultúra, a sensus communis és az ízlés 
komponenseit a közösség különböző (nemzeti és osztály szintű) egységeinek intéz-
ményei érvényesítik. Mi tehát a „filológus feladata"?6 A Resistance to Theory című 
kötetben megje lent metaelméleti tanulmányok (elsősorban a Visszafordulás a filoló-
giához és a kötettel azonos című Ellenállás az elméletnek) a (dekonstruktívj i rodalom-
elméletet ironikusan kezelt, átírt filológiaként fogják fel, olyanként, amelyhez é p p e n 
a modern formalizmus bizonyos elveinek radikális, önmegszüntető végigvitele és 
voltaképpen megszüntetése szükséges. A dekonstrukció Boeckh episztemológiájá-
ból a nyelviség fontos szerepét emeli ki, sőt annak rejtélyes és dinamikus te rmé-
szetét, azt, hogy az ismert m i n d e n önbejelentkezése, minden önreflexió új megis-
merési aktust generál. 

Az ellenállás fogalma 

De Man nem általános, metaelméleti tézisekből indul ki, h a n e m olyan, látszólag 
jelentéktelen gyakorlati tényekből, anekdotákból, amelyek bemutat ják az iroda-
lomtudomány intézményeiben uralkodó hangulatot és az irodalomtanítást vezérlő 
intézményi hata lmi struktúrát .7 Az irodalomtanítás (és az i rodalomtudományi 
szakma reakciói) de Man számára nem pusztán irodalmi ada tok és elvek képvise-
leteként, közvetítéseként értelmeződik, h a n e m az irodalom performatív t e rmé-
szetének, hata lmi mechanizmusainak érvényesülési, érvényesítési módjaként , an-
nak a köztes (hatalmi és szemiotikai) térnek ontológiai é r te lmű (a közösség által 
elfogadott é r te lmet létrehozó) megformálódásaként , amely a mű és a használói 
szubjektum között történik. Az irodalom tanítása „mint önálló szakmai terület, ön-
magát mint humanisztikus és történeti diszciplínát határozta meg, mely össze-
kapcsolódott, d e el is választódott olyan leíró diszciplínáktól mint a filológia és a 
retorika" (VF, 21.). Célja az, hogy „túlmenjen a leíró jel legen", egyéni, közösségi, 
nemzeti identitást, meghatározot t etikát képviseljen „sajátos szövegek relatíve 
stabil kánonjának" segítségével. Sőt azzal, hogy hata lmában áll szövegek je len té-
sének kidolgozása, egyfajta „hermeneut ikai funkcióval" - állítja de Man - , a teo-
lógia tudományával is rokonságba kerül. „Az irodalom professzorának j ó oka van 

Michael Holquist A PMI.A ezredfordulós számában Walter BENJAMIN Die Aufgabe (les Übersetzers cí-
mű tanulmányának koncepcióját vetíti rá a filológusra. Michael HOLQUIST: Forgetting Our Name, 
Remebering Our Mother. BMI.A Vol. 115. no. 7. 2000. 1975-1977. 

7 Az Ellenállás az elméletnek kiindulópontja az, hogy a Modern l a n g u a g e Association szerkesztői 
nem fogadták el az oktatási célú, irodalomtudományt áttekintő könyvük számára de Maiitól megren-
delt, irodalomelmélettel foglalkozó tanulmányt. A Visszafordulása filológiához pedig Jackson Bate-nek 
a dekonstrukciós elméletet, sőt általában az elméletet ér intő támadása ellen lép tel. 
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a magabiztosságra, tudományos lelkiismeretét nyelvészeti és történeti tudásának 
pozitív szigora, morális, politikai és átfogóbb értelemben vett vallási elvárásait pe-
dig e tudásnak a világra, a társadalomra és az énre való alkalmazása oltja" (RR 22). 
Nem nehéz azonban érzékelni de Man iróniáját , annak üzenetét , hogy ez az igen 
jelentős, történelmi, teológiai és morális szándék, ez a tudományosság (scholar-
ship) igazából egy önérvényesítő erő, mely explicit tézisein túl található rejtett , 
elfojtó ellenállások sűrűjére épül , és olyan - vol taképpen látszólagos - rendezet t -
séget muta t fel, amelyre elsősorban az irodalmi nyelv és az ezáltal kiváltott olva-
sás és módszer felől kivédhetet len veszélyek leselkednek. Az irodalomtanítás in-
terdiszciplináris tudománya megfelelő elmélethez is kapcsolódik, „különösen 
azokhoz, amelyek az angol i rodalomtudományban Coleridge-ig visszakövethető 
esztétikai spekuláció hagyományát követik" (RR 22).4 

Az irodalom tanításában rejlő e l lentmondások az i rodalomtudomány alapve-
tően problematikus felépítésében térnek vissza. De Man számára az i rodalomta-
nítás „nem interszubjektív viszony, hanem kognitív folyamat", n e m a Bildung ese-
ménye, amelyben a Másik, az eredet, az au tonóm személy morális példája m i n d i g 
meghatározó volt, hanem nyelvi-retorikai esemény, egy nyelvi j á ték té r megosztá-
sa. Fontos megér tenünk, hogy mit tartalmaz ez a játéktér, diszkurzív komplexum. 
Legáltalánosabb terminusként az angol szöveg magyarul nehezen visszaadható 
szót használ, a „scholarly"-t és a „scholarship"-et. De Man szerint „csak az a taní-
tás méltó e névre, amely tudományos (scholarly) és nem személyes" (RR 4.), 
vagyis az i rodalomtaní tásnak nem nevelő célzatú élményekkel kell dolgoznia, 
hanem objektív és rendszeres módon kell megosztania egy irodalmi diszkurzív 
teret. A „scholarly" és a „scholarship" azonban nem fordí tható csupán „ tudomá-
nyosnak", a magyarral e l lentétben ezt a szót az angol a tárgyi világ megismerésé-
re nem használja (az a „scientific"). A „scholar" szó latin eredet i jében egyértel-
m ű e n kö tőd ik az iskolához, a taní táshoz. Az i r o d a l o m t u d o m á n y m i n t 
„scholarship" két összetevővel rendelkezik, tartalmazza egyrészt a „történeti és 
filológiai tényeket mint a megér tés előzetes feltételeit", másrészt pedig „az olva-
sás vagy interpretáció módszerei t" (EE, 97.). A scholarship azonban nem a kettő 
összege, h a n e m integráló att i tűd, amely feltételezi, hogy tények és módszerek 
együtteséből, integrációjából koherens álláspont, állítás dolgozható ki. Az e lmé-
letet mint „módszerképzésre irányuló szabályozott reflexió"-t (EE, 98.) határozza 
meg, mely egészen addig problémátlan, mígnem „feszültség alakul ki a megér tés 
módszerei, valamint azon tudás között, amelyet ezek a módszerek számunkra el-
érhetővé tesznek" (EE, 98.). A „scholarship" szükségszerűen egy igazság fennál lá-

s Ismert, hogy Coleridge 1799. januári németországi látogatásakor nem a korábban sokat olvasott 
jénai mesterekhez utazott, hanem némi töprengés után Göttingenben telepedett le. Jéna filozotikus-
ságával szemben Göttingen a filológia, a német irodalom tradíciójának kitüntetett helye. Coleridge 
számára a filológia nyelvi, nyelvészeti megalapozottságú történeti-humanista stúdium volt, mely a 
I.ogosz műveit tanulmányozta ellentétben a filozófiával, amely magát a fogoszt tárja tél. (Yö. J ames 
G. MCKCSMICK: Coleridge's Philosophy of Language. Yale University Press, New Haven, 1986. 53-85.) 
Coleridge-ra azonban kétségtelenül jelentős elméleti-filozófiai hatással volt a Kantot közvetítő Schiller. 
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sát és elérhetőségét állítja, azt, hogy a kultúra és az i rodalom szubjektív tárgyai 
egyértelmű humán je len tésbe fordí thatók le. Elkerülhetetlen azonban igazság és 
módszer 9 e l lentmondása , 1 0 és ez azzal jár, hogy az i rodalomtudósi eredmények, 
igazságok folyamatosan megkérdőjeleződnek egy m i n d e n „igazságot" tovább 
kereső inherens metodológia , metodológiai kényszer következtében. Úgy tűnik, 
a metodológia az igazság kibontásának engedelmes segédeszközéből olyan per-
formatív közvetítéssé vált, amely egy önha ta lmú és megáll í thatat lanul dinamikus, 
aleatorikus regressziót indít el, egy olyan folyamatot, amelynek a megfékezése, 
azaz egу bizonyos igazságnál történő megállítása csak öncsalással, vagy, ahogy 
Freud ír ja,1 1 lezáró p a r a n o i d konstrukciókkal, a kibontakozó mise en abyme, a 
megnyíló mélység veszélyét elhárító ellenállással lehetséges. A scholarship tehát 
egyszerre állítás, ál lás-pont, illetve tagadás, ellenállás. 

Az ellenállás terminust kétségtelenül a pszichoanalízis vezette be, és az is két-
ségtelen, hog) - de Man e n n e k a hagyománynak a há t terére támaszkodik.1- Freud 
elgondolása szerint az ellenállás olyan reakció, amely a tudat talan elérése, meg-
jelenése el len véd. A pszichoanalitikus n e m elsősorban az ellenállás megtörésé-
ben (és az „igazság" megragadásában) érdekelt, hanem az ellenállás belső termé-
szetének az elemzését végzi el, az ellenállás értékes üzenet , karakteres artikuláció 
a tudat ta lan világáról. Az ellenállás a lapvetően gyakorlati, performatív, azaz a te-
rápiás esemény része, magának a „módszernek", a jelentés-kezelés modalitásá-
nak eseménye. Az ellenállást magát is fel kell fedezni, észre kell venni, hogy egy 
történet vagy cselekvés ellenállás természetű, mert az ellenállásnak lényegi célja 
az, hogy n e ellenállásként (ne retorikai stratégiaként), h a n e m tényleges és jogos 
ál lapotként érzékeljék. Az ellenállást azért , hogy ne csak „állás"-pont, hanem el-
lenállás legyen, olvasni kell. Az ellenállás származási, kapcsolódási helye (az ellen-
állással elfedett rejtekhelye), bár valahol mindig a tudat ta lanra utal vissza, énből, 
felettes-énből vagy ősénből származó lehet. Ez utóbbi kapcsán Freud „unbe-
wussten Vorbilder"-ről,1: i tudattalan mintákról , ősképekről beszél, olyan erős di-
namikájú, ismétlődésre hajlamos erőkről , amelyek valamilyen konstrukcióba, 
képzetbe kapaszkodva, ú j r a és újra érvényesítik nem intencionált , mondha tnánk : 

9 Ha valaki még nem ér tené , kire is utal ez a szópár, de Man németül is megadja terminust: 
„Wahrheit a n d Methode". Nincs most lehetőségem kitérni a metaelméleti tanulmányok további érdekes 
tudományelméleti vonatkozására: az esztétika (és az esztétikai ideológia) dekonstrukciós kritikájára 
és ennek kapcsán Gadamer hermeneutikai irodalom-felfogásának de Man-i, egyszerre értékelő és 
mégis alapvetően kritikai befogadására. 
10 A „discrepancy" szót használja itt de Man, ez sokkal erősebb kifejezés mint a magyar fordítás „kü-
lönbség"-e. (EE, 98.) 
11 Sigmund FREUD: „Wiederstände gegen die Psychoanalyse." In S. FREUD: Gesammelte Werke. Band 
XIV Fischer, Frankfurt am Main, 1999. 97-110. és S. FREUD: A lélekelemzés legújabb eredményei. Ampelos 
Könyvek, Debrecen, 1943. 
12 Tanulmánya elején de Man az irodalomelméletnek való ellenállás nagyságáról beszél, majd az el-
mélet által kiváltott szorongást és az ennek kapcsán felmerülő elhárító mechanizmusokat (a macska 
tigrisnek, vagy éppen ellenkező irányba, egérnek nevezését) említi, és azzal zárja a gondolatmenetet, 
hogy ideje nevén nevezni a problémát, és „dokumentálni az elméletnek való ellenállás" (EE, 99). 
13 Sigmund FREUD: „Hemmung, Symptom, Angst." I. m. 192. 
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materiális hatalmukat.1 4 Az ellenállás annak ellenére, hogy a rejtettről szól, nem 
a tudattalant mondja el, hanem a tudattalan megragadhata t lan meglétéből szár-
mazó másodlagos jelekből, egyfajta szubjektív modalitásból beszél, b e n n e a tudat-
talan nem jelenik meg, hanem csak nyomot hagy. Az ellenállás (és megbontása) 
- ha továbbfűzhetjük G a d a m e r és de Man gondolatát - nem megvilágosuló igaz-
ság, hanem szubverzív módszer. 

Az igazságot képviselő scholarshippe\ szemben, mely mindig az egységre és a 
megoldásra törekszik, a megbontó elem a módszerben (az elméletben) rejlik akkor, 
ha megtör ténik a módszer radikális végigvitele. A tanulmány címe, az Ellenállás az 
elméletnek n e m véletlenül kerüli el a „scholarship" szót, hisz ez az ellenállást hozzá 
képest külső komponensnek, kizárható másiknak gondolja, ideologikusan kezeli. 
Az elmélet magából az ellenállásból beszél, napvilágra hozza az ellenállás tényét 
és ezen keresztül az ellenállás belső összetevőit. Az ellenállásból tör ténő beszéd 
több szempontból el lentmondásos, veszélyes aktivitás, hiszen nem arról van szó, 
hogy az ellenállást megtörik, m ö g é tekintenek, és ezzel kibővítik, kiteljesítik az 
igaz ismeretet, hanem sokkal inkább arról, hogy az ellenállás elfelejthetetlen té-
nyének tudatosításán keresztül maga az igazság, maga az aleatorikus folyamat mi-
nősül folyamatosan kétségesnek, lezárhatatlannak és pontosan ezen szubverzív jel-
legéből következően közvetítőnek, üzenettel telinek. 

A belső ellenállás forrását de Man két irányból közelíti meg. Az egyik a Vissza-
fordulás a filológiához című írás tör ténete Reuben Brewer i rodalomtudományi be-
vezető órájáról . Brewer ar ra késztette diákjait, hogy „ne m o n d j a n a k semmi mást, 
csak azt, ami a vizsgált szövegből elvonható", és hogy ne rejtsék el a szöveggel 
kapcsolatos értetlenségüket m á s h o n n a n szerzett eszmék, valamiféle h u m á n tudás 
vetítővászna segítségével (VF, 23.). Az elvet radikálisan követő diákok jelentős fel-
adattal szembesültek, felfedezték a nyelv szubverzív természetét. Ez az ellenállás-
sal való alapvetőbb, az irodalmi nyelv természetére utaló találkozás. A második 
példa az Ellenállás az elméletnek tör ténete, mely az i rodalomelmélet metaelméleti 
pozíciónak és belső definiálásának problematikussága kapcsán bont ja ki az ellen-
állás fogalmát, és magának a módszernek a szubverzivitását bizonyítja. A tanul-
mány elején és végén olvashatunk egy-egy programszerű, az elméleti metapozíciót 
rögzítő kijelentést. Egyrészt azt, hogy „az irodalomelmélet fő elméleti érdekessé-
ge [...] önnön definiálásának képtelenségében rejlik" (EE, 97.), azaz magának az 
elméletnek a természetében van valami alapvetően szubverzív. Másrészt de Man 
azzal zár, hogy „semmi sem képes legyőzni az ellenállást az e lméletnek, mivel az 
elmélet maga ez az ellenállás" (EE, 112.). Az elmélet ön-dekonstrutív, a módszert 
ironikusan megkérdőjelező természete a nyelv sajátos természetére megy vissza, 
hiszen „a nyelv, amit beszél, az önmagának ellenállás nyelve" (EE, 112.), az a 
nyelv, amely ellenőrizhetetlenül és kivédhetetlenül átfolyik az i rodalom nyelvébe, 

14 Az ellenállás pszichoanalitikai fogalmának dekonstnikciós értelmezése J. Den ida és Beggy Kamui 
írásaiban olvasható. Vő. Jacques DKRRIDA: Resistances of Psychoanalysis. Stanford University Press, 
Stanford. 1998 és fbggy КЛМИК: „Pieces of Resistance." In L. WATKRS-W. GODZICII: Reading de Man 
Reading. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989. 136-154. 
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az i rodalmi nyelv retorikájával érintkezve önmaga is retorikaivá és p e r f o r m a t í w á 
válik. A két anekdota az ellenállás két je lentős terepét különíti el: az ellenállást az 
olvasásnak (a performanciának, a grammat ika és retorika ellentétének) és az ellen-
állást az elméletnek (a nyelvnek, a figuralitás önfelbontó hatalmának). A kettő ter-
mészetesen összefügg, egyazon folyamat két aspektusáról van szó. 

Ellenállás az olvasásnak 

Az olvasás, köznapi értelmével el lentétben, de Man számára nem intencionális 
aktus, h a n e m a nyelv inherens sajátossága, a retorika és grammat ika ellentétes 
jel legéből, mozgásirányából származik, ez episztemológiai pozíciójának legfonto-
sabb mozzanata. A grammatika ugyanis „lényegénél fogva képes nyelven kívüli 
általánosításra" (EE, 107.), azaz természetéből fakadó m ó d o n kapcsolódik, igazo-
dik a világ logikai és matematikai rendjéhez , és szándéka szerint egy egységes vi-
lágmodel l leképeződéseként működik (de Man ezt a trivium kapcsán elemzi). 
A retorika, „a trópusok, a grammatikával ellentétben, elsődlegesen a nyelvhez tar-
toznak", a világban nincsenek metaforák, metonímiák, csak a nyelvben, a retorika 
a grammatikával szemben nyelv-inherens. Az olvasás első szinten grammatika és 
retorika el lentétének érzékeléseként határozható meg, a „retorika és grammat ika 
között l appangó feszültség az olvasás problémájában tör felszínre" (EE, 107.), 
m é g p e d i g abban, hogy a grammatikai ér te lemben vett fenomenális világleképe-
zés felülíródik, megbontód ik a retoricitás érvényesülésével. A dekódolás korláto-
zott és fenomenál ishoz vezető olyan szövegpercepció, amely csak grammatikai 
viszonyokat érinti, és a retorikai és grammatikai együttes percepciója (vagy a 
grammat ika i felülírása retorikaival) vezet el az olvasáshoz, ahhoz a felismeréshez, 
bog)' a nyelvnek inherens (és lényege szerint rendezetlen, szubverzív) mechaniz-
musa van, amely a szövegekben, különösképpen az irodalmi szövegekben műkö-
dik, és lehetet lenné teszi egy végleges je lentés kijelölését. De Man megfogalma-
zásában: „az olvasás negatív folyamat lesz, melyben a grammatikai megismerést 
mindig annak retorikai kimozdítása számolja fel" (EE, 110.). 

Az alapvető tézis úgy szól, hogy „az irodalmi szövegek tanulmányozása szükség-
szerűen az olvasás aktusára épül", és másrészt „ezt az aktust rendszerszerűen elke-
rülik" (EE, 108.). Mindez természetesen nem azt jelenti , hogy az irodalmárok a 
szó köznapi értelmében nem olvassák el a műveket, hanem azt, hogy eg)' feno-
menalizáló, dekódoló eljárást alkalmaznak, és ellenállnak a retorikai, illetve a reto-
rikai-grammatikai ellentétében konstituálódó percepciónak. Az olvasás aktusa 
- mely Gasché kifejezésével igazából „szétolvasás", „unreading" 1 5 - két dolgot fog-
lal magába . Egyrészt azt a felismerést és gyakorlatot, hogy az irodalom n e m „át-
tetsző közlés, amelyben adottnak lehetne tekinteni a közlés és a kommunikációs 
eszközök közötti egyértelmű megkülönböztetést", az igazság és a módszer egy-

15 Rudolphe GASCIIÉ: The Wild Card of Reading - On Ruit de Man. Harvard University Press, 
Cambridge, 1998. 141. 
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mástól elválasztott, egymás területét nem zavaró érvényesülését. Az olvasás ebben 
az értelemben a módszer, a retorika rávetítése, ráképezése a grammatikára, az 
igazságra és egyben annak felismerése, hogy ez az aktus tisztázás helyett pontosan 
a megnyugtató megoldások lehetetlenségét mutat ja fel. Az olvasás második imp-
likációja az, hogy „a szöveg grammatikai dekódolása a meghatározat lanság ma-
radványát hagyja hátra, amely grammatikai eszközökkel, bármilyen kiterjedten 
értelmezzük is ezeket, n e m oldható fel" (EE, 108.). Az olvasás olyan aktivitás, 
amely minden szöveg kapcsán megtalálja a zavaró, megoldatlan többletet, a szö-
veg jelentésén túlfutó szupplementumot , és ebben az ér te lemben az olvasás 
performativitása kétségtelenül negatív („az olvasás negatív folyamat, melyben a 
szöveg visszaállítódik a nyelv csupasz fakticitásába"1R - írja Gasché). 

De Man az olvasásnak tör ténő ellenállást nemcsak a formalista szerzőknél fe-
dezi fel, hanem - talán még erőtel jesebben - azon elméletek és szerzők esetében 
is, akik magával az olvasás kérdésével foglakoznak. Greimas és Riffaterre az olva-
sás elméletének kialakításakor ar ra tettek kísérletet, hogy grammatizál ják az ol-
vasásban szükségszerűen fel tűnő retorikai elemet. A recepció-esztétika hívei, 
Jauss és Iser viszont „olyan hagyományos hermeneut ika i model leknek elkötele-
zettek, melyek n e m teszik lehetővé az olvasás fenomenal izmusának megkérdője-
lezését, és ezért maradnak kritikátlanul foglyai egy esztétikában gyökerező iroda-
lomelméletnek" (EE, 110.). Az „olvasás fenomenal izmusának megkérdőjelezése" 
azt a szokásos gesztust tagadja, amely szerint az olvasás egy meghatározot t he-
lyen, a szerzőnél, az olvasónál vagy akár egy befogadói tradícióban intencionált 
j e len tés megjelenítése. A dekonstruktiv olvasás, pontosan a nyelvi inherencia-
ként, a nyelv belső természeteként felfogott lehatárolhatatlan retoricitás elisme-
rése miatt olyan olvasat, mely nem fenomenalizál . 

Külön elméleti intenció nélkül, véletlen ráérzéssel javasolt egy n e m fenome-
nalizáló olvasati módo t de Man ifjúkori tanára, Reuben Brower, aki a diákoktól 
azt várta el, hogy ne a je lentésre magára figyeljenek (azaz ne fenomenalizál-
janak) , hanem arra „a módra , ahogy a jelentés közvetítődik" (VF, 24.). Brower 
ugyan látszólag az új kritika „close reading" technikáját követte, de végered-
ményében alapvetően eltért attól, hiszen az ú j kritika mindig ar ra törekedett , 
hogy a kétértelműségek felbontása u tán valamiféle rögzített és e l fogadható jelen-
téshez jusson el, amelynek kifejezett etikai-morális következményei, elvárásai is 
voltak (de Man említi Eliot je lentős szerepét e modell kialakításában). A mód-
szert de Man a „close reading" kifejezést variálva és ellentétezve „közvetlen ol.vasás"-
nak (mere reading, lehetne „csupán, pusztán, tisztán olvasás"-nak is fordítani) neve-
zi, és megjegyzi, hog)' „az ilyen olvasás minden elméletet oly m ó d o n megelőz, 
hogy alapvetően bomlasztónak tűnhet azok számára, akik az irodalom tanítását 
teológia, etika, pszichológia vagy eszmetörténet tanításával helyettesítik" (VF, 24.). 
A közvetlen olvasás „nem-szimmetrikus szétszedése valaminek (a grammatikainak) 

1» I. m. 147-148. 
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valami más (a retorikai) által",17 egyértelműen elsődleges, minden meggondolást 
megelőző és mega lapozó figyelmet szentel „a nyelv filológiai és retorikai eszkö-
zeinek", ezért „az e lmélet felé fordulás mint a filológiához való visszatérés történt 
meg", és ez nem más mint „a nyelv s t ruktúrájának az általa létrehozott je lentés 
előtti vizsgálata" (VF, 24.). 

Ellenállás az elméletnek - az ellenállásból születő elmélet 

A másik jelentős ellenállási terep az elméletnek való ellenállás. Az i rodalomelmélet 
helyének, fogalmának kijelölése első lépésként metaelmélet i helyének megjelö-
lésével történhet m e g , mely egyrészt azt jelöli ki, hogy milyen az az ismeretstruk-
túra, az a problémahalmaz, amelyet az i rodalomelmélet megragad, másrészt azt, 
hogy milyen az a tudományos, ismeretterületi háló, amelybe az irodalomelmélet 
beilleszkedik. De Man elvileg felveti egy ellenállás-mentes tiszta elmélet pozíció-
j á t is, mely eg)' olyan tézissorból á l lhatna, amely az „irodalmi" tárgyról, terület-
ről lehetséges ismeretek szabatos rendszerezését adja . Az ilyen megközelítésnek, 
„az i rodalomelméletről szóló ál talános tézisnek elméletileg nem-pragmat ikai 
szempontból kellene kiindulni" (EE, 98.), vagyis az elméleti gondolkodás szoká-
sos stratégiája szerint egymással homológ , egymást leképező és magyarázó elvi 
rendszer és konkrét tárgyterület viszonyának kellene megképződnie . Ez megtör-
ténhet - de Man szerint - „skolasztikus" módon, azaz egyfajta leíró taxonómia 
(mi az irodalom, mi a műfa j stb.) de tör ténhet fenomenológia i modellel is, amely 
„az irodalmi tevékenységnek mint írásnak, olvasásnak vagy ezek együttesének 
vagy az irodalmi m ű n e k mint ezek eredményének, korre lá tumának fenomenoló-
giájával" (EE, 98.). De Man szerint ilyen jellegű, tudományelmélet i szempontból 
szabatos i rodalomelmélet azért elképzelhetet len, mer t az elméleti rendszer 
korrelátuma, az „irodalmi dolog - feltéve, hogy ilyen 'dolog' egyáltalán létezik" 
(EE, 99.) meghatározhatat lan, folyékony, nem rendelkezik határokkal. Gasché de 
Man-tanulmánya kapcsán pontosan megfogalmazza ennek elméleti komplexitá-
sát: „Ha az irodalom az irodalmiságon keresztül jön létre, és a referens kijelölése 
előtti referencialitás nyelvei teremtik, akkor az i rodalom egy olyan rend, amely 
más, min t ami megjelenik . Nem je len ik úgy meg, min t önmaga. Sokkal inkább: 
semmi más, mint ö n m a g a meg nem mutatásának potenciál ja. Az irodalom elmé-
lete vag)' a közvetlen olvasás sohasem szembesülhet a tárgyával annak totalitásá-
ban, és nem is sorakoztathatja fel azokat a minimális feltételeket, amelyek szerint 
tematikusan reflektálhat róla. A nyelv m i n t autonóm potenciál oly mér tékben im-
manens , hogy radikálisan aláás minden transzcendenciát, a saját magáét is. Soha-
sem szól szigorúan önmagáról ." 1 8 Az irodalmiság és ebből következően minden 
i rodalomhoz fűződő viszonyunk mélyén pontosan ez az ontológiai természetű 

17 I . M . 1 4 7 . 
18 I. M . 1 3 7 . 
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bizonytalanság lakik, az i rodalom természetéhez tartozik, bog)' olyan nyelv, 
amely ad és mégsem ad m e g minden t , utal, de mégsem mutat meg, olyan reto-
rikai és performatív keretben működik, amely belső természetére és hatására néz-
ve egyaránt a rejtettséget és az ellenállást képviseli. A felszínen, egy sokkal vélet-
lenszerűbbnek látszó szinten kétségtelen, hogy az i rodalomelméletet művelő 
nem birtokol szabatos és zárt előzetes tárgyterületet, ezért m i n d e n irodalomel-
méleti tézishez implicit vagy explicit m ó d o n meg kell mondania , hogy mi t is ért 
i rodalmon, mi számára az irodalmiság. Az elmélet (a módszer, az igaz min t meg-
tör ténő) vol taképpen n e m más, mint maga ez a „megmondás" . Az i rodalom nem 
eleve az, ami, hanem attól válik azzá, hogy irodalmilag viszonyulnak hozzá, a 
nyelvi kifejezés régvolt, n e m irodalmi területei irodalmivá válhatnak, és folytono-
san olyan ú j nyelvi képződmények teremtődnek, amelyek korábban semmiképp 
sem, most viszont egyértelműen irodalmiak, sőt a nyelvnek olyan természete (új 
narratív és poétikai stratégiák) formálódik meg, amely ma kétségtelenül irodal-
mi, de korábban nem létezett. 

Mindebből egy igen lényeges következmény adódik: „ha egy enti tás létfelté-
tele maga kifejezetten kétséges, akkor ezen entitás elmélete szükségszerűen a 
pragmatikushoz fordul vissza (bound to fall19 back to the pragmatic") (EE, 99.). 
A „pragmatikus" kifejezés az Ellenszegülés az elméletnek-tanulmány több helyén fel-
bukkan, és kétségtelenül de Man alapvető tudományelméleti felvetései, elvei közé 
tartozik. Nem véletlen, hogy é p p e n ezt a szót és n e m a „practical" vagy (eg)' eset 
kivételével) „empirical" kifejezéseket választotta. A „pragmatical" a gö rög „meg-
csinálni" kifejezésből származik, a latin „pragmaticus" már ' tapasztaltat ' , 'szak-
értőt ' , ' törvényt és üzletet ismerőt ' je lent . Vagyis a szó valamiféle szisztematikus 
tapasztalatra utal (ebbe a je lentésirányba mutat az ismert filozófiai iskola neve is). 
Az sem véletlen, hog)' de Man újra , itt is kimondatlanul , a pszichoanalízisre hi-
vatkozik, és jelzi, hog)' „az i rodalomnál m é g nyilvánvalóbban ez a helyzet, mint 
más verbalizált események, például viccek vagy akár álmok esetében" (EE, 99.). 
Freud 1905-ben megjelentetet t viccről szóló könyvében2 0 az első fejezet pontosan 
arról szól, miként kísérelték meg2 1 a vicc fogalmát „skolasztikusán" vagy „fenome-
nologikusan" megragadni . Kimutatja, hogy ez n e m lehetséges, így az elméleti út 
helyett „pragmatikusat" választ, azt tart ja viccnek, amin jót tudott nevetni . Az el-
ső pillantásra primitív megoldás zseniális húzás volt, mert Freud ezzel egy olyan 
konstrukciót állított fel, a szöveg és hatása inherens rendszerét, amelyben való-
ban elméletileg, az esztétikai megközelítést (a komikum kérdését) kizárva tárgyal-

l!l Szó szerint: „esik vissza", a „(all" szónak, mint később kitélek rá, elvi je lentősége van. Vö. Kt.vi s 
Fall aj Hyperionja vagy Dingidungi esése a falról. Vö. még: Cathy CARLTII: „The Falling Body and the 
Impact of Reference (de Man, Kant, Kleist)." In C. CARUMi: Unclaimed Experience (Trauma, Narrative, 
and History). T h e Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 73-91. 
2 0 S igmund FREUD: „A vicc és viszonya a tudat talanhoz." In S. FREUD: Esszék. Gondola t , Bp., 1982. 
23-252. 
21 Freud csupa ismert esztétát és irodalmárt idéz, például Jean Fault, T h e o d o r Vischert, Theodo r 
Kippst. 
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hatta a vicc természetét . Ha a vicc-elmélethez hasonlóan az irodalomelmélet is 
szükségszerűen pragmatikus, akkor világossá és elkerülhetet lenné válik az iroda-
lom inherens olvasati és nyelvi természetével való folyamatos, tapasztalati szem-
besülés elsődlegessége. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az olvasás elenged-
hetet len kísérő aktivitás az ott lévő (a köz beszédében, intencióiban rögzített) 
j e len tés ismétlődő működésbe hozására, hanem arról , hogy az olvasati aktivitás 
elsődleges és ontológiai szerepű, a rendszer, az elmélet és jelentés ped ig az olva-
sat, olvasás függvényeként mindig másodlagos. Talán egyszerűbb a pszichoanalí-
zis kapcsán megvilágítani ezt a tézist: a pszichoanalízis legfőbb tárgya (a tudatta-
lan) tárgyként n e m írható le, nem mérhető , nem látható, de létének feltételezése 
nélkül nem tudunk magyarázatot adni az egyéni élet számos, sorozatosan előfor-
duló eseményére (álmokra, tünetekre, viccekre stb.). Létezik egy gyakorlati olva-
sási tapasztalat, a pszichoanalitikus terápia, amely egy dialógusban megpróbálja 
közössé tenni, megosztani ezen összevissza, de kizárhatatlan és többnyire az ellen-
állás hálójában artikulált tapasztalatok irányát. Minden tudásunk kívül van ezért 
a referencia és a mimézis biztonságán, ismeretünk erről a belső személyes tapasz-
talatról nem más, min t egy adott terápia dialógusára alapuló, ott és akkor el-
fogadhatónak, sőt elkerülhetet lennek tűnő következtetés. A pragmatikai jel leg 
elkerülhetet lensége az irodalomelméletet hasonló pozícióba hozza, mint ami-
lyenben a pszichoanalitikus elmélet működik, ez a pozíció az olvasás, a nyelvi-
ség és az ellenállás kizárhatatlanságát és elsődlegességét állítja. De Man világosan 
látta, hog)' a pragmat ikai jelleg n e m mellékes, h a n e m átfogó és megalapozó jel-
lemző, a dekonstruktiv irodalomelmélet , egy újfajta, min taként szolgáló elméleti 
pa rad igma előfeltétele: „a pragmatikus mozzanat [...] gyengíti mint elméletet, 
ugyanakkor a kiszámíthatatlanság felforgató elemével gazdagítja, és egyfajta joker-
ré (wild card2 2) teszi az elméleti diszciplínák komoly körében" (EE, 102.). 

Az irodalommal foglalkozó emberben azonban éppúgy, mint a személyt megíté-
lőben megvan a vágy, hogy a pusztán pragmatikust, azaz mindig ideiglenes érvé-
nyűt szisztematikusra, véglegesre változtassa, fenomenalizálja. A fenomenalizálás 
mind ig ellenállás a zavaróan rögzíthetetlennek, kizárása a negatív többletnek. Az 
i rodalommal való foglalkozás számos fenomenalizálási, elhárítási stratégiát dol-
gozott ki, szigorúan véve minden irodalommal kapcsolatos szisztematikus meg-
közelítés valamilyen ellenállási stratégiát dolgozott ki, és fenomenalizált jelentés-
konstrukcióhoz ju to t t . A legjelentősebb, leghatékonyabb ellenállási stratégia, de 
Man ál landó kritikai tárgya, maga az esztétika, mely „az értelem és megér tés egy-
fajta fenomenal izmusa" (EE, 101.). Némiképp egyszerűsítve: az esztétika a feno-
menalizált ér telem hatásának, modalitásának beépítése a létezés filozófiai konst-
rukcióiba. 

22 A kifejezést Rudolphe GASCHF. kitűnő, de Manről szóló könyve címévé emelte: The Wild Card of 
Reading - On Paul de Man. 
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Az elmélet nyelvisége - referencia, mimézis, világ-nyelv homológia mint filológiai kérdés 

Az elmélet ellenállás természete - ha egyszerűsíteni próbálom de Man levezeté-
sét - a radikálisan alkalmazott, az igazság ellenében követett módszer természe-
téből származik. A módszer természete a retoricitással rokon, mindket tő inherens 
(a nyelvből magából performatívan születő) modalitás, inig vele el lentétben az 
igazság grammatikai , konstatív jellegű, és a fenomenalitás fenntar tására, megkér-
dőjelezhetetlenségének látszatára törekszik. A módszer és a retoricitás ellenállás 
természete és radikalitása nagyon jól meghatározható forrásból, a nyelv ellenállá-
sából fakad: „Az elméletnek ellenállás [...] magának a nyelvnek való ellenállás, 
illetve annak a lehetőségnek való ellenállás, hogy a nyelv olyan tényezőket, illetve 
funkciókat tartalmaz, amelyek nem szűkíthetők az intuícióra" (EE, 106.). De Man 
persze - némi öniróniával - azonnal reflektál a nyelv fogalmának e l len tmondá-
sosságára, és jelzi, „talán nincs m é g egy szava a nyelvnek, amely annyira túlter-
helt, ö n m a g a elől kitérő torzító és torzított lenne, mint a 'nyelv'" (EE, 106.), vagy-
is a nyelv egyszerre eszköze az igazságnak és a módszernek, a g rammat ikának 
és a retorikának, azaz ellenállás forrása, de - végigvitt módszerrel - olvassa az el-
lenállást. Az utóbbi, azaz a külső ellenállást kiváltó és az önmagában eleve benne 
rejlő ellenállás tudatában, tudatosításában beszélő i rodalomelmélet „akkor szüle-
tik, amikor az irodalmi szövegek megközelítése n e m nem-nyelvi - azaz történeti 
és esztétikai - megfontolásokra épül [...] , amikor a vita tárgya többé n e m az ér-
telem, illetve az érték, h a n e m ezek létrehozásának és befogadásának modalitásai, 
melyek megelőzik ezek mindenkori tényleges megteremtését" (EE, 101.). Ez a 
nyelvészet, ez a fajta nyelvről való gondolkodás olyan, amely n e m hisz az abszo-
lút je lentésben, nem hisz a véglegesíthető, bizonyosságra épülő é r te lemben. Az 
abszolútban, a je lentésben való hit feladása azonban nem egyszeri döntés , hanem 
folyamatos kihívás, folyamatos ironikus harc, a saját bizonyosság á l landó megkér-
dőjelezése. Nem könnyű ezért az irodalomelmélet nyelvi je l legének meghatáro-
zása, hiszen a nyelv maga is könnyen felfogható fenomenalizáló konstrukcióként, 
az emberi jelentések, je lentésszándékok tárházaként. Az Ellenállás az elméletnek a 
nyelv dekonstruktiv természetét, azaz az ellenálló nyelvet és az ellenállással be-
szélni tudó nyelvet há rom területen, t émában (referencia, mimézis és nyelv-világ 
homológia) definiálja. Mindhárom kérdéskör hagyományos témája a nyelv 
fenomenalizálási képessége (az, hogy a nyelv miként tudja megbízhatóan artiku-
lálni, leképezni a valóságot). De Man pontosan a tipikus fenomenalizálási tere-
pekről muta t ja ki, hogy van egy sokkal mélyebb, megalapozóbb nyelvi működé-
si szint, amely nem jelení t meg semmit a világból, nem fenomenal izál és 
centralizál, hanem au tonóm, tiszta formaként , je lentés nélküli per format ív soro-
zatokkal, felnyitja a nyelv szubverzív rejtekeit. 

Az irodalomelmélet nyelvészeti terminológiája akkor uralkodó, ha az „a referen-
ciát (reference) elsődlegesként jelöli ki a referált (referent) kijelöléséhez képest 
[...], azaz a referenciát a nyelv funkciójának és nem feltétlenül intuíciónak tekinti" 
(EE, 102.). Nem arról van szó, hogy a nyelv referenciális, azaz előzetes jelentésre 
vonatkozó kifejező szándékot szolgál (ekkor tekintenék intuíciónak), amelyhez 



Dekonst iukció és filológia 2 7 5 

díszítő, kiemelő céllal csatlakozik a retorikai. Ellentétes módon, minden ellenállá-
sunk ellenére, azt kell elfogadni, hogy a nyelv materiális volta rendelkezik olyan 
összefüggésekkel, olyan retoricitással, amelyek nyomán megtörténik a világ szub-
verzív nyelvi megszállása, az egyértelmű utalással, a megnyugtató rámutatással 
szemben a plurális jelentés lehetőségeinek feltárása. De Man referencia-felfogása 
szélsőségesen anti-kratülikus elmélet. A kratülizmus - mint de Man Proust, Barthes 
és Jakobson nyomán kifejti - a je lölő jelölttel való materiális azonosulását, az idea 
nyelvi hangtestben tör ténő megképződését állítja, azaz egy szélsőséges (esztétikai) 
referencia-elméletet állít. Maga a poétikai funkció is „a je l kratüloszi tudatosságá-
val lenne meghatározva, az író ped ig annak az évszázados mítosznak a közvetítő-
je, mely szerint a nyelv az idea utánzata" (EE, 103.). De Man a kratülikus felfogás-
sal szemben azt a nézetet képviseli, hogy a jelölő materiális nyelvisége minden 
intencionáltságot elkerülve, retorikai módon, a paronomázia,2 3 a hasonló hangzá-
sil szavakra épülő szójáték stratégiájaként jön létre, mely a hasonló hangzással fel-
függeszti a jelentésbeli elkülönültséget. A paronomázia itt átfogó retorikai műkö-
désre és nem csupán szűken értelmezett retorikai formára vonatkozik. Azt jelzi, 
hogy az irodalmiság olyan nyelvet teremt, amely önmaga retorikai természetéből 
következően véletlenszerű, ismétlődő aktusokkal vetül rá a világra, tehát nem le-
képez, hanem kijelöl, szétbont, szétrobbant sztereotipizált fenomalitásokat, elvárá-
sokat (de Man radikálisan újraírja az orosz formalisták „defamiliarizálás" termi-
nusát24). A referencialitás ilyen kifordítása, ú j szerepe, az, hogy nem a jelölt benne 
a hangsúlyos elem, hanem mintegy a jelölő természete vetítődik rá a világra, „is-
meretelméleti leg igencsak gyanússá és illékonnyá teszi, mivel használatáról többé 
nem mondha tó el, hogy igazság és hamisság, j ó és rossz, szépség és rútság vagy 
öröm és fájdalom szempontjai határoznák meg" (EE, 103.). Az irodalomnak, az 
irodalmiságnak, pontosan a sajátos nyelvi háttér miatt radikálisan új szerepe lett, 
hiszen a szubverzív tendenciák csak rajta keresztül érzékelhetők. Korábban „hozzá-
szoktunk az i rodalomnak és képzőművészetek és a zene analógiájára tör ténő olva-
sásához, addig most fel kell i smernünk a nem perceptuális, nyelvészeti mozzanat 
megkeriilhetetlenségét a festészetben és a zenében, és meg kell t anu lnunk inkább 
olvasni a képeket, min t elképzelni (imagine) a jelentést" (EE, 104.). 

A referencialitás megfordítása jelentős következményekkel já r a mimézis fogalmá-
nak átalakulásában. A mimézis nyomán elvileg valami eredeti, egy fenomenális ér-
telem leképeződése történik meg oly módon, hogy a hatalom (a scholarship és az 
irodalom tanítása) közben képviseli azokat az „igaz" elveket, technikákat, amelyek 
men tén az érvényes, helyes utánzás történhet, a fikcionalitás elfogadást nyerhet. 

2:1 Erről lásd Jonathan Cuu.r.R (szerk.): On Puns - The Foundation of Letters (Blackwell, London , 1988) 
több tanulmányát . 
24 A formalisták defamiliarizáláson azt a folyamatot értették, melynek e redményeképp egy meglévő 
sztereotípia, megszokottá vált kifejezés helyébe egy másik jelentés, egy új és váratlan ér te lem kerül. 
De Man paronomázia-elve viszont a nyelv természetében lévő szubverzív átfogó és megáll í thatat lan 
érvényesüléséhez visz el, egy olyan érvényesüléshez, amely - végigvitele esetén - a lezuhanás és a 
személy széttörése eseményéhez juttat el. 
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De Man számára viszont a „mimézis egy lesz a többi t rópus között" (EE, 104.), azaz 
egy nyelv-inherens stratégia, amely retorikai módon, nyelvi mechanizmusok játé-
kában kijelöl bizonyos összefüggéseket, vonatkozásokat. Az utánzás a nyelv retori-
kai képessége, materiális energiája, amely kivetül a lét f ragmentumaira , de retorici-
tásából következően megőrzi szubverzív, újraírható, határokat eltoló természetét és 
ilyen jellegű megállíthatatlan aktivitását. A mimézis és az ebből következő fikcionali-
tás fogalom kapcsán formálódik meg de Man igen lényeges tézise: „Az irodalom 
nem azért fikció, mer t valamiképpen megtagadja a 'valóság' elismerését, hanem 
mer t nem a priori bizonyos, hogy a nyelv olyan szabályok szerint működik, amelyek 
azonosak vagy olyanok mint a fenomenális világ szabályai" (EE, 105.). 

A tárgyalt probléma ezen a pon ton a nyelv általános kérdésévé válik, és a kö-
zéppontban cg)' meghatározó jel legű homológia léte vagy bizonyíthatatlansága 
kerül. A lényegi kérdés: létezik e homológ kontinuitás a nyelv és a valóság között? 
A megismerés bizonyosságához, biztonságához ugyanis eleve feltételezni kell egy 
ilyen homológia lehetőségét, azt, hogy legalább elvileg állítható a világ és a nyelv 
egymásra vetí thetősége. Ha ez n e m tör ténhet meg , akkor nem a megismerés 
hibás (és é p p e n ezért végül is kijavítható) módszere miat t nem lehet stabil, vég-
leges tudáshoz ju tn i , hanem a nyelv szubverzív, abe r r áns természete zárja ki a 
megismerés bizonyosságát, és bármely ismeret esetében adott pi l lanatban meg-
lévő képességünk korlátai mellett fel tételeznünk kell a nyelvi aberrációból faka-
dó bizonytalanságot, korlátot is. De Man a trivium, a hagyományos nyelvi megis-
merési rendszer krit ikája kapcsán elemzi a nyelvnek ezt az ijesztő hatalmát , a 
nyelv „retorikai d imenziójának ismeretelméleti hatását" (EE, 107.), és jelzi, hogy 
a „retorika felszámolja a trivium (és tágabb ér te lemben a nyelv) jogigényét arra, 
hog)' ismeretelméletileg szilárd épí tmény legyen" (EE, 109.). A dekonstruktiv fi-
lológia „az ismeretlen ismerős" új rétegét mutat ja meg, mely szerint a nyelvnek 
olyan hát tere van, amely nincs ha ta lmunkban, amely kibújik a cogito fennhatósá-
ga alól, a referenciában, a mimézisben és a nyelv á t fogó megbízhatóságában is vá-
ratlan, kivédhetetlen eseményeket indít el. Ennek a titokzatos há t té rnek de Man 
a „materialitás" nevet adta . A szó természetesen nem a materialista filozófiai tra-
dícióra utal (bár de Man többször hivatkozik Marxra, és az Esztétikai ideológia 
egyik - sajnos megíra t lan - fejezete is Marxról szólt volna), hanem egy rejtett , de-
finiálhatatlan, performat ív testiség modalitására, mely számtalan j e len , nyomon 
keresztül sejteti létét. A nyelvprobléma végső témája ezért szükségszerűen a 
materialitás terepeinek a bemutatása kell legyen. 

A dekonstruktiv filológia: a materialitás felfedezése 

Elsősorban maga az ellenállás is materiális, valami olyan, amibe beleütközünk, ami 
más természetű, mint eszméink, szándékaink, nem ellentétes eszme vag)' szándék, 
hanem valami olyan, amely csendben, szótlanul körülvesz, szétszór, megbont . 
A „materialitás" olyan pr imér létmodalitás, melynek az „ellenállás" a performatív, 
cselekvés-modalitás pár ja . Derrida szerint „a kérdéses materialitás n e m egy dolog, 
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n e m valami (érzékelhető vagy elgondolható); m é g csak nem is egy test anyaga 
(matter). Ahogy nem valami, ahogy éppen semmi, de mégis működik, cela oeuvre, 
ez a semmi tehát működik, erőt fejt ki, de úgy mint az ellenállás ereje. Ellenáll a 
szép formának és az anyagnak mint szubsztanciális és organikus totalitásnak [...] 
ez materialitás matéria nélkül, mely nagyon jól összekapcsolódik a fo rma és for-
malizmus nélküli formalitással".25 A materialitás valamiféle belső gépezet, egy ne-
gatív természetű, nem definiálható, nem intellektualizálható erő. Jele n e m fenome-
nalizál, a materialitás nem egy jelölt, amelyre bizonyos jelölők rámutatnak, a 
meglétével kapcsolatos sejtés azon nyomokból vonható el, amelyek a nyelv erejé-
nek elviselése során keletkeznek. A materialitás pontosan úgy érzékelhető, mint 
Freud és Lacan tudattalanja, nincs, nem definiálható, ereje azonban elkerülhetet-
lenül és folytonosan elszenvedendő, elviselendő, különleges, retorikai jellegű, figu-
rális jelölőkben nyilvánul meg (Freud „Ersatz"-пак, pótléknak nevezi a nyomot, 
„pótlása valaminek, amiről tud ugyan az álmodó, de hozzáférhetetlen szántára"26). 
A materialitás mindenüt t megjelenik, és az ellenállásban érzékelhetővé válik, ahol 
nyelvi-figurális egészek, illetve olvasataik totalizáló érvényét a radikális („tiszta") 
olvasat megkérdőjelezi. A materialitás ellentéte az ideológia, a materiálisait olvasó 
irodalomelmélettel szemben pedig az „esztétikai ideológia" áll. 

A materialitás ugyan mint általános viszony nem írható le (egy ilyen kísérlet esz-
tétikai jelenséggé változtatná, fenomenalizálná), jelei azonban számtalan terepen 
érzékelhetők. Olyan „hely, amelyen keresztül az inskripció fakticitásával megelőzött 
és elért tiszta elsődlegesség (anteriority) közvetítődik".27 A Material Event című 
könyv bevezetőjében a szerzők három, kölcsönös kapcsolatban lévő regiszterben be-
szélnek a materialitásról:28 „materialitás egy bizonyos fajta látásban [...] a betű 
materialitása", és a „tényleges történelem materialitása". Az első a világ, a tér mate-
riális konstrukciója, egyfajta architektonika, amelyet de Man a Fenomenalitás és mate-
rialitás Kantnál című tanulmányában ír le. A második az inskripció materialitása, 
mely a jelek fenomenalitásával szemben felfedezi, olvassa a jelek materiális testisé-
gének elsődlegességét. A történelem materialitásáról de Man a Kant és Schiller című 
tanulmányának az elején ír. Egyfajta elkerülhetetlen irreverzibilitásról van szó, 
amelyben a nyelv egyik állapota, az ismeretszerűség cselekvésbe, eseménybe megy 
át. De Man szerint a „szövegekben [...] tetten ér tünk egy olyan mozzanatot, ame-
lyet továbblépésnek, elmozdulásnak nevezhetünk [...] az ismeret, a tudás tényei, a 
megismerés tudatállapot szintjéről valami olyasmi felé, ami már többé n e m ismeret, 
hanem egy olyan történés, amely rendelkezik a valóban végbemenő, a valóban meg-
történő materialitásával".29 Az ismeret, a konstatíva egy a figurálistól a performatív 
fele tartó elmozdulás során a nyomát otthagyja a világon, „tesz valamit a világgal", 
az igazság (Wahrheit) átfordul abba, ami igaz (das Wahre), perfomat íwá válik, azaz 
„magától végbemegy", és ezzel kiderülnek a nyelv-inherens cselekvési irányok. 

2 3 J. DKKRIDA: i. m . 3 5 0 . 
2(1 S. FREUD: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest, 1986. 92. 
27 Tom COHEN-J. И. MII.LER-B. COHEN: „A Materiality without Matter?" In uők (szerk.): i. m. vii. 
28 I. m. xvii. 
29 E de MAN: „Kant és Schiller." In uő: Esztétikai ideológia. Osiris, Pécs/Bp„ 2000. 134. 
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Az olvasás allegóriája utolsó fejezete egy további, negyedik jelentős materializá-
lási terepet, regisztert jelez: a szöveg (és a test) materialitásához, dekonstruktiv fogal-
mához j u t el, azaz feltételezi, hogy a metaforikus mélység (vagy látszat-mélység) 
mögöt t nyelvi-tárgyi gépezet működik, benne inskripció és materiális technika 
érvényesíti önmagát. A „szöveg" ilyen értelmezése kifej tétlenségé ellenére is igen 
következetes hermeneutika- (még pontosabban Heidegger-Gadamer-) kritikaként 
fogható fel:30 „A szöveg mint test képét - a benne rejlő összes helyettesítéses 
trópussal, melyek végső soron mind a metaforára vezethetők vissza - kiszorítja a 
szöveg min t gépezet, s eközben a szöveg elveszíti a je lentés illúzióját. A figurális 
d imenzió dekonstrukciója olyan folyamat, amely mindenfé le vágytól függetlenül 
megy végbe; mint ilyen, nem tudattalan, hanem mechanikus,3 1 per formanciá já t 
tekintve szisztematikus, elvét illetően viszont önkényes, akár eg)' grammat ika ." 3 2 

A de-hermeneutizálás ott kezdődik, hogy a koherens, organikus szövegen és tes-
ten túl, a nyelv inherens já téka (és n e m egy intencionális értelmezés és értelme-
ző aktusa) miatt, elkerülhetetlenül érzékelhetővé válik a szöveg gépezetszerűsé-
ge, mely egyfajta újra-grammatizálás. Az elsődleges grammatikai szervezettséget 
ugyanis m á r előbb megbon t j a a retorikai (az allegorikus, tehát nem metaforikus, 
nem egységesítő, hanem szétszóró), m a j d a „figurális dimenzió dekonstrukciója" 
során válik érzékelhetővé az ellenállás fő tárgya és közvetítettje: a nyelv materia-
litása, szubverzív, aber ráns mechanizmusai , azaz egy rejtettebb grammat ika . 
Részletesebb elemzést igényelne az idézet második fele, a figurális d imenzió de-
konstrukciójának leírása. Meglepő és igen fontos a szöveg pszichoanalitikai 
vonatkozása (függetlenség a vágytól és a tudattalantól3 3), mely itt elsősorban arra 
vonatkozik, hogy a figurális dekonstrukció nem rendelkezik összefüggések iden-
tikus centrumával. A figurális dekonstrukció „pozitív" ér te lemben mechanikus, 
ismétlésre épülő (ha a pszichoanalitikai példánál maradunk , a halálösztönhöz és 
nem a vágyakhoz köthető), de nem egy univerzális világrendszer, n e m egy új, 
eddig rejtett centrumból következő strukturálás, h a n e m úgy képzelhető el, mint 
kisebb-nagyobb gépezetegységek önkényes érvényesülése. Ugyancsak hosszab-
ban kellene foglalkozni de Man performancia-fogalmával, amely - bár hasznosítja 
Austin elveit - alapvetően eltér az eredeti nyelvfilozófiai pozíciótól. De Man szá-
mára a performancia nem intencionális (nem támaszkodik egy meghatározot t 
konvenció érvényesítésére), hanem mintegy akaratlan, önelvű mozgássor, mely 

3 0 Ezen a pontos is világos, milyen radikálisan integrálhatatlan a hermeneut ika és a dekonstrukció. 
31 Ennek az idézetnek is k i tűnő interpretációját adja Derr ida. J. DERRUIA: „Typewriter Ribbon: 
Limited Ink" (2) („within such limits"). In T. COIIEN-B. COIIEN-J. Hillis MII.I.ER-A. WARMINSKI (szerk.): 
Material Events - Paul de Man and the Afterlife of Theory. University of Minnesota Press, Minneapolis, 
2001. 277-360 . A kötet egy 1998-ban, az Esztétikai ideológia 1996-os megjelenése után két évvel tar-
tott konferencia kidolgozott anyagát tartalmazza. 
32 P de MAN: AZ olvasás allegóriái. Ictus, Szeged, 1999. 400. 
33 Úgy vélem, de Man itt hangoztatott pszichoanalízis fogalma a „modern" Freudra vonatkozik, aki 
a tuda t ta lan t vágycentrumból, vágyak strukturált kötegéből épí te t te fel. Derr ida és a posztmodern 
számos elméletírója megmuta t ta , hogy Freud azokat a szubverzív folyamatokat is érzékelte, amelyek 
de Man számára is igen fontosak. 
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szétrombolja az intencionált narratívák rendjét . Ugyanúgy mint a szövegben, a 
testben is működik ez a gépezet, mely „Kleist marionett jeihez hasonlóan egyszer-
re 'antigravitáns', egy olyan forma anamorfózisa (újraformálódása), mely el van 
különülve a jelentéstől, és bármilyen struktúrát képes fölvenni", azaz ismétlődésé-
ben, mechanikusságában rendkívüli strukturális flexibilitást mutat. Másrészt ped ig 
„tökéletesen könyörtelen, minthogy képtelen nem-strukturális okokból módosíta-
ni saját struktúráját",3 4 azaz a „sors modell je" abszolút véletlenszerű és mégis el-
kerülhetetlen sorozatokból épül fel. De Man gépezetének pontos helye világosab-
bá válik, ha ezen idézet egy további mondatá t is értelmezzük: „a gépezet olyan, 
mint a szöveg grammatikája", mely egyértelműen újraírása Lacan nevezetes tu-
dattalan definíciójának („a tudattalan úgy strukturált, mint egy nyelv"35). 

Materiális szövegek 

Az ellenállás és a materialitás teljességgel láthatatlan addig, míg nem születnek 
olyan szövegek, amelyek tudatosan és radikálisan végigviszik azokat az elveket, 
amelyekről szóltam, és tudatosan redukál ják azokat a beszédformákat , amelyek a 
fenomenalizálás felé mozdít ják el az adot t nyelvet. A fenomenalizálás szimboli-
kusságot, metaforikusságot jelent , a materialitás azt, hogy a szövegben uralkodik 
az allegorikus, a katakretikus, a paronomázia , azaz minden olyan retorikai stra-
tégia, amely a disszemináció felé visz. A posz tmodernként jelzett i rodalom ennek 
je l lemző példája. Tisztán materiális szöveget azonban rendkívül nehéz írni, mer t 
egy hosszú lebontási-letisztítási folyamatot feltételez, hiszen a fenomenal izál t 
je lentés és fo rma elsődleges a kommunikációnkban. Normál nyelvhasználatunk-
ban ugyanis elsődlegesen ideológiákkal, fenoménekkel dolgozunk, és csak mint-
egy t i tokban, váratlanul ütik át ezeket a nyelv retorikai természetében, materiali-
tásában rejlő, alapvetően performatív, aktusszerű jelölők. De Man ezt a priniér, 
materiális nyelvi dinamikát tartja irodalmiságnak, az irodalomelmélet elsődleges 
problémájának , annak az erőnek, amellyel szemben mindenfé le ellenállás kelet-
kezik. Az ellenállásokra ú jabb ellenállások épülnek, és rövidesen elveszítjük szem 
elől azt a tényt, hogy a nyomok ellenállás természetűek. A materiális nyelv leg-
inkább kézenfekvő példái a gyermeknyelvben és az e lmebetegek nyelvében talál-
hatók (erről a materialitás legjelentősebb filozófiai megfogalmazója , Gilles 
Deleuze írt több munkájában) . Az irodalom hagyományos, történeti leg keletkező, 
korról korra egymásra épülő formarendszereket alakított ki, amelyek egyszerre 
elfedték és meg is őrizték a nyelv materiális mélyének titkait. Az irodalmi mű éppen 
ezért szükségszerűen je lentős mér tékű fenomenalizáló formaréteggel működik . 

3 4 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 395. Később kitérek arra , bogy ez a kettősség miként jel lemzi 
Dingidungit . 
3 5 Jacques LACAN: The Seminar. Book III. The Psychoses, 1955-56. Routledge, London, 1998. 167. 
A L a c a n - d e Man kapcsolatra Derr ida hívja fel A figyelmet 1998-as előadásában, vő. J. DF.RRIDA: i. m. 
308-309 . 
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Ma azért tudunk többet a materiali tás jelenségéről , mer t az avantgárdtól a poszt-
m o d e r n i g olyan irodalmi kifejezésforma jö t t létre, amely középponti kérdéssé 
te t te a nyelv átláthatatlanságát, és többé-kevésbé tisztán megjeleníti a nyelv mate-
riális rétegét. Samuel Beckett, Antonin Artaud és mások művei mellett, talán 
J a m e s Joyce Finnegan ébredése c ímű regénye ju to t t a legközelebb a nyelv materiali-
tásához. s 6 Joyce műve azonban sokkal hatalmasabb annál, mintsem rövid példa-
ként felvethetnénk. Valamivel könnyebb ezt megtenni egy múlt században íródott 
regénnyel, Lewis Carrol l Alice Tükörországban37 című művének egy fejezetével.'58 

A könyv hatodik fejezetében Alice Dingidungival (Humpty-Dumptyval) találko-
zik, és az egész fejezet Dingidungi nyelvről, az olvasás retorikai-dekonstruktív 
technikájáról szóló előadásából áll. Dingidungi, az élő tojás a hallucinatorikus 
fantázia mélyéről merül fel: „A tojás azonban nőt tön-nőt t , és mindinkább hason-
lított egy emberre ; mikor Alice m á r csak néhány méternyire volt tőle, észrevette, 
hogy szeme, orra , szája van, amikor pedig egész közel ért hozzá, m á r tudta, hogy 
ez maga DINGIDUNGI . - Nem lehet más! - mond ta magában. - Olyan biztosan 
t udom, hogy ő az, min tha a neve az arcára lenne írva!" A referencia kérdésére, 
a r ra , hogy ki ő, akit ott lát, Alice különös m ó d o n talál választ. Először csak egy 
tojást (tehát egy személytelen valakit, valamit) lát, ma jd ebből a formából bonta-
kozik ki az arc, azaz megtör ténik a prosopoepia, a „megszemélyesedés", a tojás 
„maszkot" „arcot", azaz prosopont kap.:59 Még közelebb jutva e lényhez azonban 
identitását már n e m az arc formája , hanem az arc nagy területére írható név jel-
zi. A prosopopeiai „az önéletírás trópusa, melynek révén az illető neve olyan ért-
hetővé válik, akár egy arc".40 Az írás, a név azonban arctalanít, az identitást a fe-
nomenál is egységből a nyelv jelölőinek sokféleségébe csúsztatja át. Dingidungi 
m a g a a nyelv, óriási hatalma van, és ugyanakkor rendkívül korlátozott, a nyelv 
ha ta lma alatt áll. Korlátait, sorsát az a versike szabja meg, amely őt magát létre 
is hozta: 

3 0 Erről számtalan k i tűnő írás született. Kiemelném DERRIDA tanulmányát: „Two Words lor Joyce." In 
П. Äi iRllx.r—1). FERRER (szerk.): Rest-structuralist Joyce: Essays from the French. Cambr idge University 
Press, Cambridge, 1984. 145-159. és Ihab HASSAN írását: „Finnegans Wake a n d the Postmodern 
Imaginat ion." In I. HASSAN: The Postmodern Turn. Oh io State University Press, Ohio , 99-117. 
3 7 Hát térben hasznosítom, de nem tudok kitérni Deleuze témához kapcsolódó zseniális írásaira. 
Carroll kapcsán két szöveget kell említeni: Gilles DELEUZE: The Logic of Sense. Columbia University 
Press, New York, 1990 és A skizofrén és a nyelv - Felszín és mélység Lewis Carroll és Antonin Artaud írásaiban. 
Helikon 1995. 1-2. 81-93 . Az Alice-könyveknek alig áttekinthető, óriási irodalma van. Csak két mnkát 
emlí tenék: Jean-Jacques LEC.ERCLE: Philosophy of the Nonsense (Routledge, Eondon, 1994) logikai, formá-
lis nyelvészeti szempontból elemzi Carroll könyveit, és egy egész fejezetben tér ki Dingi elméletére. 
A másik jellemző írás Dingidungi pszichoanalitikus értelmezése: Renato J. ALMANSI: Humpty-Dumpbt: 
Screen Memory and Some Speculations on the Nursery Rhyme. American Imago Vol. 43. 1986. 35-49. 
3 3 Lewis CARROLL: Alice Tükörországban. Ford. RÉVBÍRÓ Tamás és TÓTÉUL.SI István. Móra Ferenc Kiadó, 
Bp., 1980 .56-66 . 
3 4 Vö. de Man „arctalanítás" „arcrongálás" fogalmával önéletrajzról szóló tanulmányában. P de MAN: 
Az önéletrajz mint arcrongálás. Pompeji 1997. 2-3. 93-107. 
« I. m. 100. 
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D i n g i d u n g i a falra ül t , 
D i n g i d u n g i l e p e n d e r ü l t . 

Jöhe t a királytól ló, ka tona , 
n e m rak ják Dingit össze soha. 

Megszületett, kiemelkedő helyre, a fal tetejére ült, majd elpusztul, széttörik akkor, 
ha leesik a falról. Dingi ebben a nyelvi, szövegi keretben létezik, kommentál ja 
sorsát. A szöveg nem reprezentálja, a versike n e m jelöli ki mimetikusan Dingi éle-
tét, hanem létrehozza, projektálja azt. Mikor Alice felszólítja, hogy ne üljön a kes-
keny falra, Dingi létének retorikai-textuális pozicionálása, korlátai ellen egy 
performatív aktussal, a király ígéretével válaszol. Dingi ráadásul, mikor Alice el-
m o n d j a neki, hogy életét, sorsát egy könyvből olvasta, azzal válaszol, hogy „tör-
ténelemkönyveknek hívják az olyat", egy olyan könyv, amely a materiális törté-
nést, Dingi tör ténelmét hordozza és vetíti ki a tényleges világ eseményeire. Olyan 
fikcionális mintáról van szó, amely eredetileg nyelvileg létezik, de elkerülhetet-
len erőszakkal ez a nyelvi nem leképezi, h a n e m megformál ja világot. Dingi sor-
sa nemcsak nyelvileg, a nyelv materiális strukturáltságában, a fikcióban adott , ha-
nem irreverzibilis is, hisz akárcsak Alice, nyilván ő is tudja a vers végét, m e g is 
jegyzi, hogy „ez a beszélgetés egy kissé gyorsan halad; té r jünk vissza az utolsó 
előtti témára". Nem létezett azonban „utolsó előtti téma", hisz most kezdték a be-
szélgetést, az „utolsó előtti" nem az addig megtör tén t , a kronológia szempont já-
ból adott pozíció, hanem a vers szempontjából , az írás által irreverzibilisen rög-
zített sorozatból kiolvasva adha tó csak meg. Alice fel is fedezi azt, hogy Dingi 
pozíciója egy konstrukció eljátszásából áll, architektonikus jellege van („Úgy be-
szél, mintha valami társasjátékot játszanánk!" - gondolta Alice). Pontosan arról 
van szó, amiről de Man elsőre talányos monda ta beszél: „A tör ténelem tehát n e m 
időbeli fogalom, semmi köze sincs az időbeliséghez, hanem a hata lom nyelvének 
a megismerés nyelvéből való megszületése", az a pillanat, amikor a tropologikus-
ból a tőle radikálisan különböző performatívba kerülünk át.41 Dingi itt gyorsan 
témát vált és a saját életgépezete helyett Alice személyét próbál ja meghatározni : 

„ - N e m o t y o g j m a g a d b a n - m o r d u l t rá Ding idung i , és most nézet t e lőször Alice-re - , 
h a n e m m o n d d m e g a neved és a foglakozásod. 

- A nevem Alice, d e ... 
- E léggé os toba név - vágott közbe Ding idung i tü re lme t l enü l . - Mit j e l en t ? 
- Okve t l enü l j e l e n t e n i e kell va lami t egy névnek? - ké rdez te Alice ké tkedőn . 
- Há t pe rsze - m o n d t a Ding idung i , és kur tán fe lnevete t t . - Az én n e v e m azt az alakot 

j e l en t i , ami vagyok, amely egy igen szemrevaló a lak . Egy olyan névvel, m i n t ami lyen a 
t ied , szinte aká rmi lyen a lakú lehetsz ." 

41 De MAN: „Kant és Schiller." In nő: Esztétikai ideológia. 136. 
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A tula jdonnév egy személy egyetlenségét jelöli meg, és Frege óta tudjuk, hogy 
(legalábbis a szokásos nyelvhasználati helyzetben) nincs je lentése, csak referen-
ciája. Dingi azonban tagadja ezt a tiszta fenomenali tást , és a jelentést egy mate-
riális formával, a testi alakkal (shape) azonosítja. A viszonyban ráadásul a név, 
a jelölő az elsődleges, Alice neve olyan, amely bizonytalan alak-kijelölésű, a 
szemantikai materialitás bizonytalanul képezi ki a „valóságot", Alice személyét. 
A név és a jelölt kapcsolata a csúfnevekben, becenevekben figyelhető meg, d e ez 
többnyire egészen más mechanizmusú, mint Dingi elmélete. H a egy kövér fiúra 
azt mond ják , hogy „Piggy", akkor a jelölt , a személy valamilyen alakbéli j e l lem-
zőjét egy metafora segítségével névvé alakítják. Itt a valóság, a testi fo rma létezik 
elsődlegesen, és azt képezi le a figuratív kifejezés. Dingi elgondolása azonban el-
lentétes ezzel, mert itt maga a név nem-jelentéses materialitása az elsődleges, 
és ezt képezi le a személy materialitása. A „self" paronomázia segítségével, mint -
egy szójáték eredményeként jelölődik ki. Hasonló megfordí tás e redménye az 
„unbir thday present", a „születéstelen-napi ajándék". Dingidungi nyakkendőjét 
kapta ilyen születéstelen-napi a jándéknak a fehér királytól. A születésnap és az 
ahhoz kapcsolódó a j ándék a személy egyetlenségének a szimbóluma, a születés-
telen-napból - amint ezt Dingidungi elmagyarázza - viszont 364 van. Ez üzlet-
nek kétségtelenül jó, de a személy identitása elvész, mert miközben a születésnap 
meglehetősen egyéni, a születéstelen-nap kollektív, mindenkié, a személy ident i-
kus egyetlensége szétszóródik a nap tá r architektonikájában. 

Dingidungi egy különös, önkényes szóhasználata miatt merü l fel a dialógus-
ban a j e len tés problémája. Alice ellenvetésére, hogy az adott szó nem azt je lent i , 
amire Dingidungi használja a következő válasz érkezik: 

„ - Ha én használok egy szót - m o n d t a Dingidungi megrovó hangsúllyal - , akkor az azt 
jelenti , amit én akarok, sem többet, sem kevesebbet! 

- Az a kérdés - hi te t lenkedet t Alice - , vajon rábírhat ja-e a szavakat, hogy oly sok kü-
lönbözőt je lentsenek. 

- Az a kérdés - így Dingidungi - , ki az úr, és kész." 

Világos, hogy Dingidungi számára a szemantika hatalmi, performat ív kérdés, 
nem ped ig kognitív-ismereti, egyéni és n e m kollektív, retorikai és nem g r a m m a -
tikai. Viszonya a szavakhoz az úr-szolga viszony, azaz hatalmi viszony, n e m ped ig 
az eszköz és használója viszonya: „különösen az igék, azok a legrátart ibbak. 
A melléknevekkel azt csinál az ember, amit akar, az igékkel nem. . . , de én féken 
tudom tartani az egész társaságot." Dingidungi szemiotikai hatalma annyira el-
kápráztat ja Alice-t, hogy lassan feladja ellenállását, és maga is sodródni kezd a 
nyelv materiális mélyének érzékelése felé, amikor felkéri Dingidungit , hogy ér-
telmezzen neki egy verset, amelyet ő maga n e m értett. Dingidungi sajátos maga-
biztossággal lát neki az értelmezésnek, mer t kijelenti, hogy „Meg tudok magya-
rázni m i n d e n verset, amit csak megírtak, és j ó néhányat azok közül is, amelyet 
még nem írtak meg". Az értelmezés tehát nem a jel je lentésének a rekonstrukció-
ja, nem hagyományos filológia, de nem is hermeneut ikai feladat. Az ér te lmezés 
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a nyelv irodaimiságának, materiális mélyének az érzékelése, a je lentés nem ki-
indulópont , h a n e m játékos, véletlenszerű retorikai produktum. A vers, a Jabber-
wocky nem tartalmaz jelentést , a nyelv totálisan átláthatatlan, nem muta t semmit, 
nem mimetikus, n e m referenciális: 

„Nézsonra j á r t , nyálkás br igyók 
tu rbol tak p u r r t a k a zepén, 
nyamlongo t t m i n d a pirityók, 
b rö f f e tn a m a m s i plény. 

- Kezde tnek enny i e l ég - vágott közbe Dingidungi . - M á r ebben is e l é g sok nehéz szó 
van . Nézson azt j e l en t i : négy óra, u z s o n n a i d ő . 

- Ezt e d d i g é r t e m - m o n d t a Alice - , és mit j e l en t a nyálkás ? 
-Nyálkás azt j e l en t i : nyalka és nyálkás. Nyalka ugyanaz , m i n t délceg. A két szó j e l e n t é -

se berakva egy szóba. 
- E r t e m . És mik azok a brigyók? 
- H á t a brigyó kicsit olyan m i n t a borz, kicsit olyan, m i n t a gyík, és kicsit olyan, m i n t a 

d u g ó h ú z ó . " 

A szavak m i n d inskripciók, vagy úgy, hogy hangi materialitásuk szétbomlik, és 
egy ú j materialitásba áll össze, és közben felbontja és ironikusan új ra í r ja az ere-
deti és az új jelentés-lehetőségeket, vagy úgy, hogy az eredeti szóra asszociációval 
allegorikus, véletlenszerű sorozatok telepednek.4 2 Deleuze - pontosan a materia-
litás men tén - részletes elemzését ad ja Carroll szavainak,43 definiálja típusait, és 
kísérletet tesz szemantikai hát terük kidolgozására. De Man és Deleuze materiali-
tással kapcsolatos elgondolásainak összekapcsolása érdekes elméleti eredménye-
ket hozhatna . Kétségtelen, hogy Dingidungi filológus, de más, n e m a fenomená-
lis értelemegységek szintjén, hanem a nyelv materiális, széteső mélyrétegében 
működik , ahol a retoricitás és performativitás kontrollálhatatlan, szétfutó erői 
uralkodnak. Egy szó erejéig maga Alice is dekonstruktiv filosszá válik (megfejti 
a zepe szót), de azután megrémül ö n n ö n merészségén. Dingidungi olyan nyelvvel 
találkozik, ami neki való, nincsenek benne képek, nincs benne „elképzelnivaló", 
ahogy de Man javasolta: „meg kell tanulnunk inkább olvasni a képeket, min t 
elképzelni a je lentés t" (EE, 104.). Dingidungi a „közvetlen olvasás" bajnoka, a 

42 Külön, hosszabb elméleti fejtegetést igényelne az a jelenség, hogy a materiális folyamat a fordított 
szövegből pontosan úgy bemutatható, mint az eredetiből, miközben az is világos, hog)' a fordított 
versnek semmi köze sincs az eredetihez. A fordítás eg)' interpretációs eredményt őriz meg, azt, amit 
Dingidungi egy retorikai aktusban az interpretáció performatív eseményében kimond, fenomenali-
zál. A „nyálkás" a magyarban nyalka és nyálkás, az angol „slimy" viszont a ruganyos, hajlékony (lithe) 
és a nyálkás (slimy) kettőséből jön létre. A fordítás ennek ellenére tökéletes. Az allegorikus asszociá-
ciósornál is a performatív interpretáció eredménye marad meg, az eredeti materiális sor mintegy 
visszaíródik a magyar nyelvbe. A fordítás kérdéséről de Man tanulmánya: The Resistance to Theory-
kötetben jelent meg. vö. de MAN: „Conclusions: Whiter Benjamin's 'The task of the Translator'." In 
d e MAN: i. m . 7 3 - 1 1 5 . 
43 Gilles DELEUZF.: The Logic of Sense. 42-47. 
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„materiális bázist" olvassa, azt a törést, egy nem érzéki, n e m képi nyelvi pillana-
tot, amelyet a nyelv t i tokban saját megléte és jelentése közé helyez. Az interpretá-
ció után Alice indulna már, visszatérne koherens, fenomenális világához, kijelölt 
útjához, d e Dingidungi a költészetről kezd elmélkedni, és különös m ó d o n egy ki-
fejezetten Alice „szórakoztatására" írott vers elmondásába kezd. Dingidungi inter-
pretátorból szerzővé válik, egy új és még veszélyesebb olvasati pozíciót vesz fel, új-
ra aktivizálja a vers és élet, a nyelv performatív materialitásának lehetőségét. 
A vers látszólag egy tör ténet , de mindunta lan megszakad, ér thete t lenné válik,44 és 
a végül eg)' „hosszú szünet"-tel, végtelen szünettel egyszerűen megszakad. A szer-
zőség azt implikálja, hogy van valaki, aki „hanggal" (voice), szólammal rendelke-
zik. A „hang" „metafora, mely az állítmány struktúrájából analógia ú t ján következ-
tet az alany szándékára".4 5 Alice kérdésére: „Ennyi az egész?", Dingidungi azt 
válaszolja, hog)' „Ennyi az egész. Ég veled", Alice el lett bocsátva. Búcsúzik hát, 
ugyanazzal a fordulattal (Good-bye), min t Dingidungi, de még kiegészíti eg)' to-
vábbival, mely az élet narrativizáltságát, ismétlésre, megbízhatóságra épü lő termé-
szetét implikálja: „Ég veled, míg újra találkozunk." Dingidungi eg)' utolsó gesztus-
sal még megtagadja ezt: „Nem hiszem, hogy megismernélek, ha csakugyan 
viszontlátnánk egymást, pontosan úgy nézel ki, mint a többi ember." Alice az arc-
ra hivatkozik, a személy prosopeiájának kiemelt mozzanatára, arra, amely a tes-
tünkből mintegy tula jdonnévként , egyedi megkülönböztetőként funkcionál. 
Dingidungi azonban arctalanít, elutasítja a test e koherens konstrukciójának, en-
nek a maszknak a megkülönböztető, megszemélyesítő szerepét, ő materiál isán lát: 
„Hát é p p e n ez az én kifogásom, a te arcod is ugyanolyan, mint akárki másé: két 
szem [...] középen az orr, alatta a száj. Mindig ugyanaz. De ha például a két sze-
med az arcodnak ugyanazon az oldalán volna, mond juk . . . vag)' a szád lenne 
fölül... az m á r segítene valamit." Dingidungi kétségtelenül kimondta azt az elvet, 
amely pár évtizeddel később az avantgárd festészetben a személy látásának alap-
jává vált. Jel lemző Alice válasza: „Csakhogy az nem volna szép." Alice pontosan 
azzal védi ki a forma szubverzivitásának veszélyét, azzal mozgósítja ellenállását, 
hogy egy esztétikai elvet, magát az esztétikai ideológiát állítja ellenérvként. 

Alice számára Dingidungi - bár interpretátor i módszerére, a nyelvvel való bá-
nás dekonstruktiv filológiájára ő maga is rátalált - végső soron ér the te t len ma-
radt, miközben távolodik beszélgetőtársától, hangosan ezt mondja : „még egy 
ilyen kiismerhetetlen alakot soha é le temben . . . " Artaud talán pontosan ezért tar-
totta Carroll t „piti kis perverznek",4 6 hisz könyvei azt sugallják, ha m i n d e n össze-

44 A magya r fordítás valami mia t t itt sorozatosan kihagyja Alice rövid megjegyzéseit, ta lán a fordító 
Alice-nál is komolyabban vette Dingidungi felszólítását, amelyet kislánynak címzett: „Nem szükséges 
ál landóan megjegyzésekkel fűszerezned a verset, nincs semmi ér te lmük, csak kizökkentenek." 
45 Paul d e MAN: AZ olvasás allegóriája. 33. Az idézett mondattal GASCHÉ is hasonló é r t e l emben foglal-
kozik: The Wild Card of Reading. 1 16. 
4,i Idézi Gilles DI I.KLZK: A skizofrén és и nyelv. 82. Valószínűleg igaza van Artand-nak, hogy „ha bele-
kotorunk az egyén és az egyéni nyelv szarába, a vers bűzleni fog" (no.) Alice még azelőt t kereket old, 
mielőtt Dingidungi zuhanása u tán , széteső testéből ez a bűz elkerülhetetlenül á radni kezd. 
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zavarodik, tovább lehet vonulni egy új ka land vagy é p p e n az ot thon biztonsága 
felé. Dingidungi viszont pontosan itt, befejezetlen és befejezhetet len verse végén 
tölti be élete végét, éri el őt a zuhanás, a bukás, az esés (és persze a szétesés is, 
a test éppúgy, mint a nyelv, amorf darabkái ra hullik). Joyce nagyszerű műve, a 
Finnegan ébredése nem véletlenül emeli be központi sémájává Dingidungit ,4 7 az ő 
zuhanása, bukása egyben az emberiség, Ádám bukása, Lucifer bukása és persze 
Fmnegan mester némi részegség okán létráról való leesése is. Cathy Caruth 
jelzi,48 hogy egyáltalán n e m véletlen: de Man gyakorta kapcsolja össze a referen-
cia, a nyelv fenomenális megbízhatóságának kérdését a bukással, zuhanással, 
eséssel vagy Kleist esszéje kapcsán a gravitációval. A nyelv mint esés, zuhanás 
egyben behatolás a fenomenali tás megnyugta tó rendjébe, azaz egyszerre az önis-
meret e redménye és ijesztő önrombolás. 

4 7 A regény 3. paragrafusában olvashatjuk a „The fali" eseményét, ma jd a 100 betűs szót Finnegan-
ról, hogy „humptyhi l lhead of humself ". 
4 8 Cathy CARUTH: Unclaimed Experience - Trauma, Narrative, and History. The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1996. 76-77 . 



Műhely 

Bezeczky Gábor 

VÉGSŐ BÚCSÚ SZINDBÁDTÓL (1957-2002) 

Lehetséges, hogy a szegedi Szindbád-konferencia volt az utolsó alkalom, mely 
Szindbádot m é g életben találta. Az a Szindbád, amelyről beszélünk, elsősorban 
könyvesbolti és könyvtári é r te lemben létezett. Ez a könyvlét azonban messzeme-
nő hatással volt a r ra , ahogyan Krúdy műveit az e lmúl t évtizedekben értelmezték. 

Először is tudomásul kell vennünk, hogy Krúdy n e m írt Szindbád című könyvet. 
Ezt a könyvet Kozocsa Sándor alkotta Krúdy műveinek felhasználásával 1957-ben. 
1973-ban született a másik Szindbád, melyet szintén Kozocsa segített a világra. A fe-
lületes szemlélőnek is nyilvánvaló, hogy a két Szindbád nem azonos egymással: rész-
ben más műveket, részben más sorrendben tartalmaznak. Ráadásul szerepelnek 
bennük olyan elbeszélések, amelyeket Krúdy egyetlen saját Szindbád-kötetébe sem 
vett fel, hiányoznak viszont olyan darabok, melyeket Krúdy m é g nem hagyott el. 

Amikor Kozocsa Szindbádjai napvilágot láttak, senki nem tiltakozott ellenük. Ké-
zenfekvő a gondolat , hogy azok a Krúdy-művek, melyekben egy bizonyos Szindbád 
nevű hős előfordul, egymás társaságában je lenjenek meg. Ebből azonban semmi-
lyen módon nem következik, hogy az efféle gyűjteményeknek a címlapján kizáró-
lag a következő szavaknak kellene szerepelniük: Krúdy Gyula: Szindbád. Ez ugyan-
is azt sugallja, hogy létezik ilyen mű, létezik ilyen egység, s hogy ez a mű magától 
Krúdytól származik. Visszatekintve megállapítható, hogy a Szindbádók - pusztán a 
létükkel - hosszú időre meghatározták a lehetséges értelmezések kereteit. 

Megfonto landó az is, hogy a Szindbád-darabok több mint húsz év alatt í ród-
tak. Számos alapvető szempontból (elbeszélésmód, nézőpontok, mondatszerkesz-
tési jóval több hasonlóságot muta tnak a velük egykorú, nem Szindbád-művekkel, 
mint egymással. 

Vegyünk tehát végső búcsút az egységesként elemezhetőnek tekintett Szindbád-
tól, hogy az egyes Szindbád-darabokat - csakúgy, mint Krúdy más műveit - j obban 
megérthessük. A szegedi konferencia célja nagyjából ugyanez: Krúdy Szindbád-
darabjainak újraértelmezése volt. 

Apró túlzással azt lehetne mondani , hogy a konferencia megduplázta a Szindbád-
művekre vonatkozó szakirodalmat. Az azonban egészen bizonyos, hogy van sajá-
tos arculata a Szindbád-darabok szegedi ér telmezésének - m é g akkor is, ha az ér-
telmezések (többé-kevésbé) közös nyelvét a konferencia minden egyes résztvevője 
a csakis rá je l lemző módon beszélte. A közös vonásokat természetesen nehezeb-
ben lehet megragadn i , mint azt a távolságot, mely ezeket az értelmezéseket a ko-
rábbi Krúdy-megközelítésektől elválasztja. A szegedi értelmezésben halvány nyo-
ma sincs a Krúdy-szakirodalomban oly sokáig ura lkodó életrajzi szemléletnek és 
esszéisztikus stílusnak. 
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De ami a ú jabb Krúdy-szakirodalom és a szegedi konferencia legfontosabb fej-
leménye: az olvasó állításokkal találkozik. Végre lehet vitatkozni, vagy egyetérte-
ni valamivel. Ezt a fejleményt csak az fogja csekélységnek gondolni , aki m é g ke-
veset olvasott az elmúlt évszázad Krúdy-irodalmából. 

Lássunk néhányat mutatóba az állítások közül. Odorics Ferenc: „kezdődjék -
mint rendesen - az elején, a címmel: Szindbád útja a halálnál. Ezzel a szerkezettel 
valami nincs rendben." Rákai Orsolya: „A nők mind ig többes számúak, ha másér t 
nem, azért, mert más, Szindbád életében korábban szerepet já tszó nőkre emlé-
keztetnek..." Hárs Endre: „az itt vázolandó szindbádi nevelődésregénynek ez az 
iniciális gyermekkori emléke n e m áll egyedül a m ű f a j tör ténetében, mi több, el-
különbözésében nagyon is támaszkodni látszik műfajalapí tó elődjére." Hites Sán-
dor: „Ha a Krúdy-korpuszon belül van tör ténete a kódoknak, je leknek, szócikkek-
nek, úgy az vélhetően az elkülönböződésé." 

Ezeknek az állításoknak nem feltétlenül kell igazaknak lenniük. A dön tő az, 
hogy van állítás. Természetesen az a legszerencsésebb, ha egy állítás igaz, de ak-
kor sincs nagy baj, ha történetesen hamis, mer t valaki csak észreveszi majd a hi-
bát, és kijavítja a tévedést. A Krúdy-irodalom nagyobbik felével, az esszével az a 
baj, hogy ábrándos hangulataival nem egykönnyen lehet vitatkozni. 

A szegedi konferencia azt jelzi, hogy a Krúdy-filológia az esszétől az értekezés, 
ugyanakkor az egyetlen Szindbád című mű tételezésétől a sok és sokféleképpen 
csoportosí tható Szindbád-írások felé halad. 



Hárs Endre 

MEGTANULNI ÚSZNI 

- Szindbád tanuló- és vándorévei -

Mire csábíthat - s mire nem - egy olyan, sok-sok változó stílusú és témájú szöveg-
darabból - novellából, ciklusból és regényből - előlépő figura több mint két év-
tizedes i rodalmi 'élet története ' , mint amilyen Krúdy Szindbádja? Arra minden-
képpen, hogy az olvasó valamennyi tör téne tben azt a bizonyos Szindbádot 
keresse, akivel már kezdetben megismerkedet t . De ugyanaz marad-e Szindbád a 
történetek változékony sokaságában? És mit je lent itt 'ugyanannak ' maradn i? 

Hosszú tör téne te és gazdag irodalma van annak az elképzelésnek, hogy vala-
ki azáltal lesz az, aki és ami, hog)' elmeséli(k).1 „Életünk [.. .] egy olyan kérdések-
kel teli t é rben játszódik - írja Charles Taylor - , amely kérdések csak egy összefüg-
gő történet tel válaszolhatók meg. Hogy érezzük, kik is vagyunk, szükségünk van 
annak elképzelésére, hogy hogyan lettünk és hová tar tunk." 2 Az „Én"-ség - vagy 
ahogy Paul Ricoeur mondja , az „őmagaság"3 - feltétele, hogy csak tör ténetként 
hozzáférhető. És megfordítva: ,,[a] tör ténet rávall az emberre" . 4 Ha azt kérdezik 
tőled, ki vagy, há t az vagy, aki lettél. Nos, ami Szindbád ebbéli vélekedéseit illeti, 
az egyik kései novellából megtudhatn i , hogy a 'hajós' „hitt, remélt, szeretett . . . 
Azt hitte, hogy szerelmi kalandocskákból lehet összeállítani eg)' é let tör ténetet , 
min t akár a múl t században, holott az élet hallatlanul megkomolyodot t" . 5 Ha 
hihetünk az „elbeszélt azonosság"6 idézett irodalmának, egy élet még megkomo-
lyodott voltában is felépülhet kalandocskákból - ha elmesélik. Hisz az élet ko-
molysága (a 'valóság') is (csak) illúzió (fikció, azaz mese), s ezzel azért nincsen sem-
mi baj, mer t másrészt úgyis az élettörténet (a fikció) az, ami 'van' - de komolyan! 

1 Vő. például Paul RICOEUR: „Ас én és Az elbeszélt azonosság." Ford. JKNEY Éva. In uő: Válogatott iro-
dalomelméleti tanulmányok. Osiris, Budapest, 1999. 373-41 I.; Wilhelm SCIIÁPP: In Geschichten verstrickt. 
Zum Sein von Mensch und Ding. Richard Meiner, Hamburg, 1953. 103. sk.; Erzählte Identitäten. Szerk. 
Michael NEUMANN. Wilhelm Fink, München, 2000; Charles TAYLOR: Quellen des Seihst. Die Entstehung 
der neuzeitlichen Identität. Ford. Joach im SCHULTE. Suhrkamp, Frankfurt/M., -1996. 52-105. ; HÁRS 
Endre: Fikció=önéletrajz. Filozófiai antropológiai vázlat avagy fiction-science. Jelenkor 2000/1. 78-86. 

2 Charles TAYLOR: I. m. 94. (Fordítás tőlem - H. E.) 
3 Pau l RICOF.UR: i. m . 3 7 3 . 
4 Wilhelm SCIIAPP: i. m. 103. (Ford. ANOYALOSI Gergely. In Paul RICOEUR: „A hármas mimézis." In uő: 

Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. 291. 
5 KRÚDY Gyula: Szindbád. Összegyűjtötte és szerkesztette, A bibliográfiát készítette, és az utószót írta 

KOZOCSA Sándor. Budapest, 21975. 586. - A Szindbád-Hivatkozások a következőkben erre a kiadásra 
vonatkoznak. 
6 Pau l RICOEUR: i. m . 3 7 3 . 
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Amiér t is Szindbád 'elbeszélt azonossága' nem csak a késői elbeszélő finom távol-
ságtartása el lenére fennta r tandó lehetőség, h a n e m olyan m u n k a is, amelyet az 
ér telmező végez el a Szindbád regényes fikciója és a Szindbád-történetek sokféle-
ségének valósága között. Akár a maga szakállára és a filológia dacára is. 

Szindbád 'elbeszélt azonosságának' feltételezése egyébként n e m csak ál landó-
ságot jelent a változásban, hanem változást is az állandóságban. Éppen ettől élet-
történet. De vajon mi történik, ha lehetséges „szerelmi kalandocskákból [...] össze-
állítani egy élettörténetet"? Eljut-e Szindbád két kalandocska között az A-ról a 
B-re? Hordoz-e a kalandok minősége olyan különbséget, ami az A-ról a B-re ju tás t 
jelenti , vagy máshol keresendő az élettörténet ragasztóanyaga? A-ról a B-re j u tn i 
n e m mindig jelent i azt, hogy B-ben jobb, mint A-ban volt - n e m azt jelenti, hogy 
az ember nem kívánkozik néha vissza. Az élettörténet nem szükségszerűen fejlődés-
történet, és m é g az akként felfogott életnek is van egy bizonyos visszafordulása oda, 
ahonnan kiindult. A soron következő értelmezési kísérlet fenntar t ja ezt a kettőssé-
get, amennyiben egyrészt 'továbbmegy', és nem csak Szindbád 'elbeszélt azonossá-
gát' keresi, h a n e m annak dinamikáját7 egyenesen fejlődéstörténetként modellezi, 
másrészt e fejlődést visszavezeti a kezdeteihez, folyamatosan emlékezteti azt e rede-
tére. Ennyiben Szindbád tanuló- és vándorévei, amelyekről szó lesz, egy anamnézis 
története. Ami viszont ennek az anamnézisnek az argumentativ technikáját illeti, 
Szindbád élete mint egyfajta, a kezdetekhez visszahajló 'nevelődés- és utódlás-
regény' is csak úgy jöhet létre, ahogy egy történetet elmesélünk: az értelmezés tá-
maszkodik bizonyos novellákra, másokat pedig figyelmen kívül hagy, amiképp az 
'elbeszélt azonosság' történetszerűsége is egy kihagyásos-bennefoglalásos megszer-
kesztettségen alapul. Hiszen ahhoz, hogy bizonyos dolgok eszünkbe jussanak, má-
sokat előbb érdemes elfelejteni. Az 'elbeszélt azonossághoz' szükséges néha n e m 
emlékezni és némely emléket éppannyira ajánlatos egyszerűen kihagyni, mint egy 
másikat felidézni. Ez történik most majd Szindbáddal is, akinek az olvasóját a 
Szindbád szövegkorpuszának néhány olyan jelentőségteljes pillanatára fogom emlé-
keztetni, amely néhány másikat más megvilágításba helyez, sőt felejtésre ítél. 

1. Vizes szerelem 

Van Szindbád élet tör ténetének egy mozzanata, amely az Ezeregyéjszakán - a keleti 
pretextuson - és a hajóúton mint nyugati é le tmetaforán innen, egészen konkré-
tan a víz e lementumával tart f enn kapcsolatot. Miféle vizeken siklik Szindbád 
hajója , és miféle az az utazás, ami éppen vízen történik? Szindbád tudvalevően 
veszélyes vizeken evez, éspedig tekintettel arra , hogy a múlt századokban az ál-
talános műveltség szemmel lá thatóan nem foglalta magában az úszni tudást . 

7 Az ómagaság „dinamikus identitás" - ír ja Paul Ricoeur - , amely időbeli s t ruktúrájának köszönhe-
tően „megkerüli az ugyanaz és A másik di lemmáját" . Paul RICOEUR: Zeit und Erzählung [Temps et récit], 
Bd. III: Die erzählte Zeit [Le temps raconté], Ford. Andreas KNOP. 396. (Fordítás tőlem - H. E.) 
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Joggal szerepel hát a vízbe ful ladás az olyan közkeletű nyavalyák között mint a 
„betegség, szemverés, [...] mindenfé le szerencsétlenség, reménytelen szerelem és 
álmatlan éjszaka" (274., Szökés az életből), s alkotnak a folyóba ugrottak kisebb kö-
zösséget, ahol is „a nők [...] a folyamban együtt úsznak a férfiakkal, mélyen a 
vízben, vagy fel-felemelkedve a folyam színére, midőn ismerős városok mellett 
elutaznak" (229., Érzelgős utazás). Korántsem arról van azonban szó, hogy e köz-
kedvelt módszer - „bolondosabb fajta" (115., Szindbád titka), aki nem ezt választja -
statisztikai egyedülállósággal b í rna . Nagyjából ugyanennyi szó esik levegő (akasz-
tás, mélybeugrás), illetve föld (mérgezés, főbe lövés) t ípusú suicidiumokról is. 
Inkább arra gondolok, hogy a vízbefúlás m á s halá lmódoknál ki tüntetet tebben 
világít rá a szerelmi halál sajátos, közösségi poétikájára. Szindbád tanuló- és vándor-
éveinek megrajzolása pedig éppenséggel valamely - és é p p e n ehhez a - közös-
séghez fűződő viszonyában válik lehetővé. 

A szerelmi halálnak nem a csalódás a kizárólagos formaképző elve. S e n n e k be-
mutatását a bonyolultság kedvéért még csak nem is vizes példákkal kezdeném. 
Hanem azokkal a „furcsa gerjedelmekkel" (29., Szindbád, a hajós), amelyek 
Szindbád vágyait már fiatal korában a halálhoz fűzik. A halott leány - a „kék sze-
mű teremtés" (uo.) - ajkára lehelendő csók, amelynek elmaradása már a nevelő-
dés- és utódlásregényhez f ű z e n d ő gondolataim tárgya, az eleven nőkkel való bol-
dogság általi halálban találja m e g a maga folytatását - ott, ahol Szindbád „bűbájos 
szerelmi mámorban , nőkért [mindahányszor] öngyilkos lett" (14., Tájékoztatás). 
A történet „jogászifjú korában" (39., Szindbád második útja) kezdődik, amikor 
Szindbád I rmát ölelve nem nekrofíliából gondol egyre csak a halott kertészre, 
„amint [az] mozdulatlanul és h idegen fekszik az ágyon" (41., i. m.), h a n e m mert 
m é g bizonyos szempontból tapasztalatlan - „szinte órákig tartott, amíg kellő ere-
j e és bátorsága támadt ahhoz, hogy a leányt kar jába vegye" (40., i. m.) rászórni 
a külső késztetésre. Későbbi életében aztán m á r nem je len t problémát, hogy im-
már e nélkül, magukat a nőket hívja „meghalni [...] vagy elszökni" (214., A felejt-
hetetlen bók), hogy szeresse ,,[a]z őszi liget vérfoltos faleveleit és az elhagyott szél-
malmokat, ahol [...] meggyilkolja azt a nőt , akit legjobban szeretett" (13., 
Tájékoztatás). Bizonyos fajta 'vámpírizmus' is felfedezhető Szindbád halálos kap-
csolataiban: a kismadár töltötte vörösbor „olyan piros, mint amilyen a m a g a vére 
lehet" (102., Szindbád titka), a szegény virágárusleány „kiomlott vére feloldozza őt 
[Szindbádot] eddigi balsorsa alól", amitől is ,,[c]sillaga ú j ra felragyog" (61., 
Szindbád útja a halálnál); gond j a van rá, hogy „el ne tévessze [...] se az Andrást , se 
a Miklóst" (310., Л ködmönös nő), „amikor szellős, hideg kamrákban legkönnyeb-
ben felkötik magukat a nők a ruhaszárító kötélre" (305., i. m.), és általában szeret 
sír felett randevúzni (293., Vadkörtefa). Női par tnerei pedig mindenekfölöt t szeret-
nek meghalni. „Ha reggelre meghalnék, akkor volnék a legboldogabb" (90., 
Az álombeli lovag) - mondja Ga lamb Irma. ,,[B]oldog lettem voln a, ha akkor elvér-
zek, meghalok, midőn érted, neked öltözködtem" (279., Szökés a halálból) - súgja 
Fáni. Iréné a vonatkozó t emetőben „úgy érezte, hogy süllyed alatta a föld, ugyan-
ezért nagy ö römmel fogadta a segítségére siető Szindbádot" (558. ,Jó és rossz napok 
Szindbád életében - Kiemelés H. E.). 
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A szerelmi halálnak azonban a vámpír izmus csak (egyik) szimptómája. A sze-
relmi halál ugyanis végeredményben a boldogság tetőfoka, kis és nagy halál kong-
ruenciá ja . Ezért aztán m é g a boldogtalanok is boldogságkeresőben lesznek ön-
gyilkosok. „Szerelem - ismételte lágyan tremolázva, hogy a hallgató azt h ihet te 
volna, hogy az előadó öngyilkossági tervének végrehajtása végett jö t t é p p e n eb-
be a városba, ahol m a j d egy sírkeresztre ráborulva megtalálják holttestét" (319., 
A vendéglátás). Az sem véletlen, hogy ha Szindbád „egy nőt megölelt , azt hitte, 
hogy azt halála napjá ig szeretni fogja" (113., Szindbád titka). Hisz megölelni és meg-
ölni m a j d n e m ugyanazt jelenti. Más kérdés, hogy Szindbádnak egyéb mondan i -
valója is van a halálról - de előbb a vizekhez. 

Ezt a boldogság-vonatkozást lehet ugyanis a vizes példákban is megtalálni . 
A halál t illetően m i n d e n k é p p megeml í t endő ama bizonyos Szindbád gyermekko-
rából való Fánni, aki „boldogságában" (16., I f j ú évek) ugrott a Poprádba a malom-
gátnál . Szindbád „a halált bunkóütésnek lát[j]a, amely esetleg kedvese kar jában 
éri", s úgy vélekedik, hogy „[ljegalább egy tó vagy egy mély folyam mellett tör-
tén jék a dolog, ahol nyomban el lehet temetkezni" (228., Érzelgős utazás). És a 
deszkakereskedő Szindbád nem másra , mint egy „a szegedi árvíz évében ültetet t" 
(566., Szindbád elmegy deszkát árulni) akácfára szándékszik magát felakasztani. Ami 
ped ig a szerelmet és a nők iránti vonzalmat illeti, Galamb Irma kacagása a „hold-
fényben csillámló folyóvizet" (82., A három muskatéros), „a gyors tavaszi eső 
csengésjet]" jut ta t ja Szindbád eszébe „a nyugodt tó tükrén" (79., Az első virág); a 
„kismadár" Fánika dalocskája úgy hangzik „mint a buborék a csendes tó vizén" 
(109., Szindbád titka). S ennek jelentésességéről sokat elárul, hogy egy másik Fáni 
„bugyborékoló" nevetése „az élet csöndes szépségei helyett" éppúgy „a halálra, 
az elzüllésre, a megsemmisülésre" (275., Szökés az életből) hívja fel Szindbád figyel-
mét , min t ahogy a kismadár dalocskája is akkor idéződik fel benne , amikor „ma-
gányos sétán" é p p „életről, halálról, nőkről és egyéb szomorúságokról gondol-
kodot t" (109., Szindbád titka). Némely női szemeknek „Duna-mélysége" (460., 
A szakácskönyv és a játékosbolt) van, s némely nők, mint a kék fátyolos, a folyóba 
hívják Szindbádot randevúra. (230., Érzelgős utazás) Mindezt figyelembe véve, 
Sz indbádnak elég oka volt, vagy lett volna életében mindahányszor a halálra. 
Hiszen e boldogság-aspektus bi r tokában az a bizonyos papiros szelet, amelyet 
Szindbád Fáni hiányában a hídról a Dunába dob, s amelyen ez áll: „Milyen j ó volt 
őt szeretni!" (273., Szökés az életből), egyáltalán nem a múltnak és a bána tnak van 
szánva, hanem, ha szimbolikusan is - s hogy miért é p p e n így, arról később - , ama 
bo ldog egyesülést haj t ja végre, amelyben a folyóba megtér t férfiak és nők úgy 
ficánkolnak, mint a hal a vízben: „És most úsznak együtt a halak hallgatag-
ságával, amelyek az orrukat csodálkozva dörzsölik a szívekhez, szemekhez, [...] 
[s] a sziget alatt, ahol a folyam kanyarodik, [...] a férfi és női holt testek össze-
találkoznak, a zúgó á rban érintkeznek, és ha a par ton egymás mellé kerülnének, 
mily különös tekintettel vizsgálnák egymást!" (230., Érzelgős utazás) 

Sokat olvashatni efféle kifordult tekintetekről Georges Bataille-nál, aki szerint 
„az ö r ö m azonos a fá jdalommal , azonos a halállal", „a végső gyönyör és a végső 
f á jda lom azonos: [...] [a] lét és [a] halál, a ragyogó távlatra nyíló tudás és a vég-
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leges homály egy és ugyanaz".8 S Szindbád nar rá to rának arra a kérdésre, hogy 
„Ah, itt senki sem kérdi már, hogy 'miért '?" (230., Érzelgős utazás), a legtalálóbb 
válasz (máshol és máskor) talán így hangzik: „The fish doesn't tlunk. Because a fish 
knows everything 

2. A túlélő 

A túliságnak, az eksztázisnak ez a vizenyős kéksége végigkíséri Szindbádot utazá-
saiban, onnan, ahol m i n d e n a kezdetét vette, ahol egy „világoskék szemgolyó" 
(15., Ifiú évek) pillant le a kisdiákra a falról - egy olyan tájon, ahol ,,[a] hegyek 
kéksége megközelíti a tenger kékségét" (24., Szindbád, a hajós) - , egészen odáig, 
ahol „könnyíti a töredelmet a kéklő messzi-messzi reménység, [...] ha azt a kék-
ségét megpil lant juk lelkiatyánk szemében" (798., Purgatórium). A kék túlvilágisá-
gában szövetségre lépni látszik a gyönyör, a halál és a fel támadás. Mindazonáltal 
Szindbád elég különösen viszonyul ezekhez a dolgokhoz. „Meghaljunk? - kér-
dezte Szindbád, mintegy önmagától . - Én ismerem a halált. Nőknek való." (281., 
Szökés a halálból) Ezért a hídról inkább „papírdarabka" (273., Szökés az életből) hull 
a vízbe, a „kaiapkáján gyöngéd kék fátyollal és szívében mondha ta t l an bánattal" 
(233., Az érzelgős utas) a Dunába ugrott kedves meghívására ped ig Szindbád 
,,[l]assan [óvatosan] leereszkedett a Dunába, hogy meghol t kedvesével találkoz-
zon, valahol a sziget alatt" (231., Érzelgős utazás). Szindbád ugyanis tud úszni. - És 
itt veszi kezdetét az ifjú Szindbád története. Hisz keresett már vízben úgy holtat, 
hogy szerelmet kapot t érte. Ezt az iniciáltörténetté avanzsált novellát nemcsak 
azért érdemes felidézni, mert egy valamirevaló nevelődésregény a gyermek- és if-
júkorra l kezdődik, h a n e m azért is, mert e titokzatos tör ténet az e lmondot tak tük-
rében sajátos fényt vet az életútra. 

Az I f j ú évek púpos Gergely pápá ja annyira fontos figura, hogy mind já r t kétszer 
vezeti be a novella. Először mint olyan fiút, akinek, akárcsak Szindbádnak, válasz-
tott neve van (16., Ifiú évek), másodszor ped ig annak hangsúlyozására, hogy ez 
a Gergely pápa akkor, és pont akkor élt, amikor „Lubomirski [...] vigyázott a 
podolini diákokra", s „Kacskó Róza jókedvvel, ambícióval és kis szerelemmel 
húzogatta Szindbád hajá t" (18., i. m.). S Gergely p á p a rá is szolgál e narratív 
megtisztel te tésre , amenny iben háromszor is Sz indbád helyettesévé válik. 
Szindbád nemcsak a szerelem állapotát helyezi ki Gergely pápa tágra nyitott 
„fényes lázas szemé[be]", amely „szinte megbűvölve nézte Rózát fehér házi-
ruhá jában , hol meztelen karjain megfeszült az ujjas, és domború keblén a 
gyöngyházgombok csendesen emelkedtek" (19., i. m.), és nemcsak a megcsalat-

s Georges B.viAll.l.F.: A szem története. Madame Edwarda. A halott. Ford. SOMLYÓ György. Európa, Buda-
pest , 1991. 79. - Vö. még i. nr. 49-53.; Michel FOUCAULI: „Előszó a határsértéshez." Ford. SURVÁK 
Tibor. In uő: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. I-atin betűk, Debrecen, 
1 9 9 9 . 8 4 . s k . 
0 Goran BREGOVIC: „This is a Film." In Arizona Dream. Rendezte Emir KCSTURICA. USA, 1992. 
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tatást, a megcsúfoltatást engedi át figurális másikának, amelyet követően „Ger-
gely pápa lesütötte a szemét, [...] m a j d könnyes szemmel távozott az emeletről" 
(uo.), h a n e m azt a bizonyos szerelmi halált is kikölcsönzi neki, amelyről az Ifiú 
éveket követő - és megelőző - novellákban annyi szó esik. A fiúk ugyanis azt a kis 
„fellegecskét" (20., i. m.) elmulasztandó, amit Gergely pápa látogatása talán 
Rózának, talán Szindbádnak, talán Gergely pápának okozott, fü rödn i mennek a 
Poprádra. S itt a „nagyszerű és bátor Szindbád társaságában" magá t biztonság-
ban érző kis púpos Gergely pápa e lmerül „a mély, csendes vízben" (uo.). A hiába-
való mentési akcióból és talán t raumából , talán a másikat (viszont)helyettesítő 
betegségből ébredő Szindbád ped ig learatja az esetre ekképp reagáló Róza sze-
relmét: „A leány rámeresztette csillogó, nagyra nyílt szürke szemét, és az ajkával 
az arcába súgta: - Te egy hős fiú vagy. És ezért most már örökké szeretni foglak." 
(22., i. m.) 

E pon ton meg kell jegyezni, hogy az itt vázolandó szindbádi nevelődés-
regénynek ez az iniciális gyermekkori emléke nem áll egyedül a műfa j történe-
tében, mi több, elkülönbözésében nagyon is támaszkodni látszik műfaja lapí tó 
elődjére. Van ugyanis J o h a n n Wolfgang Goethe Wilhelm Meister vándorévei című 
regényének egy hasonlóan mélyreható vizes és egyben szerelmi ősjelenete. 
Wilhelm Meister jegyesének, Natalie-nak írott egyik levelében a gyermekkorából 
hívja elő az itt, a Szindbáddal való párhuzam kedvéért, röviden fe l idézendő ese-
ményeket . A különös tör ténetben a gyermek Wilhelmet először és egyszerre érin-
ti m e g „a barátság s a szerelem előérzete".1 0 A szüleivel a pezsgő tavaszban tett 
vidéki kiruccanáson a tilalom ellenére fürödni megy egy barátjával. A fürdésbeli 
eseményekről Wilhelm így számol be: „A kavicson gyorsan levetkeztem, s beme-
részkedtem a vízbe, nem mélyebben persze, mint ahogy az enyhén ereszkedő 
talaj engedte ; társam [...] maga odébb sodródott , visszatért, és ahogy azután ki-
bukkant a vízből, [és] fölegyenesedett , hogy a napfényben így szárítkozzék, azt 
hi t tem, háromszoros sugárzás vakítja a szemem, oly szép volt az ember i alak, 
melyről fogalmam sem volt addig."1 1 

Az e lmondot tak alapján aligha véletlen, hogy ezután ,,[g]yorsan felöltöztünk, 
de továbbra is mezítelenül álltunk egymás szeme előtt, a lelkek vonzalma volt ez 
közöttünk, [és] tüzesnél tüzesebb csókokkal pecsételtük m e g örök barátsá-
gunkat" . 1 2 De ezzel még nincs vége az erotikus kalandoknak, mer t Wilhelm a 
fürdőt követően ped ig „szép [...], szőke, szelíd"13 társnőjével sétálgat egy tavasz-
ba borult kert bokrai között - „meghi t ten ballagtunk, csakhamar egymás kezét 
fogtuk, és ennél jobba t nem is kívánhat tunk volna magunknak" 1 4 - , és ha mind-
ezt egybevesszük, joggal fűzi tör ténetébe azt a „megjegyzést", hogy „életem során 
a külvilágnak ez az első kivirulása marad t számomra a tu la jdonképpeni ős-

10 GOETHE: Wilhelm Meister vándorévei avagy A lemondok. Ford. TANUORI Dezső. Európa, Budapest , 
1983. 292. 
11 Е г о . 291. 
12 Uo. 
is E m. 292. 
14 Uo. 
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természet".1 5 Ám Wilhelm Meisternek a (férfiúi) erotikát már n e m sikerül az 
„eszményi"1 6 (női) szerelemmel egyesítenie: a beszámolóra - talán gyónásra? -
visszavárt barát egy sikertelen rákászat áldozatául esik, és több társával a folyóba 
fúl. És már a vezeklő je l legű újraélesztés sem segít, m időn „széles mellkasát el-
árasztottam könnyeimmel [...] és becsaptam magam az így élesztett meleggel".1 7 

Nos, Wilhelm Meistert a gyermekkori trauma, amelyről a kedvesének beszá-
mol - akit mellesleg a Vándorévekben egyszer sem lát, sőt a „ lemondok" projek-
tumát követve, egyenesen kerül - , a r ra készteti, hogy lelkiismereti okokból a seb-
orvosi hivatást válassza, s e döntés olyannyira gyümölcsözőnek bizonyul, hogy 
tanuló- és vándorévei végén saját fiát éleszti újra a vízbefúlásból.18 N e m csoda 
hát, ha a párhuzamos tör ténet Szindbádnál is következményekkel jár. Éspedig 
(ugyancsak) szerelmi következményekkel. Itt fér f i -női viszonylatban a Wilhelm 
Meisterhez képest ugyan épp fordítottan határozódnak meg az értékek, de 
Szindbád sem egyesíti a (női) erotikát a (férfiúi) eszményi szerelemmel - mi több, 
nem is akarja egyesíteni. Épp ellenkezőleg: mintha szét akarná választani. Azt 
mondha t j uk ugyanis, hog)' talán e gyermekkori tör ténetből eredeztethető, hogy 
Szindbád elkövetkező élete során bizonyos szempontból immúnis a szerelemre. 
Ha a t rauma felől közelítünk, azért, mer t nem tud vagy nem akar szeretni, ha a 
jó l sikerült helyettesítés felől, azért, m e r t már fiatalon megtalálja a m ó d j á t a sze-
relmi halál - ,,[a]z öngyilkos szerelem, a minden ízében remegő vágy, a fo r ró hul-
lám, az észvesztő kísértés" (405., Útközben) - sikeres elkerülésének. Annyi biztos, 
hogy a novellában a me leg színek felett győzedelmeskednek a h idegek; a piros 
ministráló ruhában megbódí to t t Kacskó Anna helyébe, akinek történetével a no-
vella a látványosan feltett elbeszélői kérdés ellenére - „Hogyan is volt ez a dolog 
teljes bizonyossággal?" (17., I f j ú évek) - is tökéletesen adós marad, Kacskó Róza 
kerül, akinek arcán a novella végén t eendő szerelmi vallomásig úgy hamvad el a 
pirosság (18., 22., i. m.), ahogy a víz mélyén a Gergely pápá t kereső Szindbád elől 
„a piros pisztráng i jedten suhant tova" (21., i. m.). Kacskó Róza Szindbád számá-
ra a halál arcát ölti magára . És megfordítva, Szindbád erotikuma Róza számára a 
halálhoz kötődik. A szerelem egyszer s mindenkor ra eljegyzi magát a halállal, et-
től fogva mint szerelmi halál tárja fel a maga lényegét. Bizonyos szempontból 
Szindbád ebből az iniciális történetből már akként lép elő, akinek lelkialkatához 
egész életében hű m a r a d . Akként, akit egyrészt ö rökké szeretnek, és aki másrészt 
ehelyett ö rökké csak a halállal fog vesződni. Aki, akárcsak Wilhelm Meister, a „le-
mondókhoz" csatlakozott. 

15 I. m. 293. 
, 6 I. m. 292. - Az eredet iben ugyan nem ez áll (hanem egyszerűen „beneidenswert"), d e itt a fordítás 
bizonyos szempontból e rede t ibb az eredetinél. 
17 I. m. 295. 
18 S ott min tha a gyermekkori tör ténet folytatódna: „Visszatért az élet; a szerető seborvosnak alig volt 
ideje, hogy a kötést megerősítse, már élénken talpra is szökkent az ifjú, éles pil lantást vetett 
Wilhelmre, s kiáltott ekképp: - Ha élnem kell, hadd éljek hát veled! - E szavakkal a fel ismerő a fel-
ismert férfi nyakába borult, keservesen sírt megmentő jének keblén. így álltak ott, egymást szilárdan 
ölelve, mint Castor és Pollux, fivérekként, kik Orkhosznak válaszútján kiértek a fényre." I. m. 496. 
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A tanulóévek ily m ó d o n meglehetősen gyorsan véget érnek, de csak azért , 
hogy helyet ad janak a vándoréveknek. Szindbád vándorlása ettől kezdve a 'kultu-
rált', társadalmiasult , esztétizált19 ember (akaratlan) munkálkodása a vizes szere-
lem mély, természetes, pusztító ösztönösségén. Szindbád hajós, aki technéje segít-
ségével szeli át az óceánokat, felfedező, akinek utazásai nyomán kirajzolódik a 
szerelmi Magyarország monarchiás, ma jd csonka térképe, és antropológus, akitől 
cseppet sem áll távol a „résztvevő megfigyelés".2 0 Minden apróságra figyel, és 
mindenkivel szót ért. Útja mégis elkerülő út . Esztétizáló tekintete formagazdag-
sággá változtatja, megszelídíti, megszárogatja, felöltözteti - kultiválja21 a szerel-
met. Hisz a mezítelenség a m a szerelmi halál közösségi voltára emlékeztet. Ami-
ben m i n d e n k i közösködik a víz (ősi) közegében. „Ám ruhát lanul egyformák a 
nők, s a boldogtalan Szindbád erre sohasem gondol t" (14.) - mond ja róla a Tájé-
koztatás. Valóban nehéz ügy annak e ldöntése , mit s mit nem gondol Szindbád 
azokról a feltételekről, amelyek között életét végigjárja, hisz legeffektívebb ne-
velőjének végső soron egy traumatikus é lmény bizonyult. Ám 'kultivatorikus' 
munká jának középpont jában a természet megzabolázásának mégis csak az a leg-
kényesebb kérdése áll, hogy miképpen lehet a (szerelmi) halálon győzedelmes-
kedni. S e r r e Szindbád sajátos, ugyancsak az I f ú években tanult stratégiát tesz 
magáévá: az élet nem szerelmi, a természet öngyilkos vadságával és formátlansá-
gával sújtott , hanem 'kultivatorikus', illetve esztétizáló átörökítését. Ahol a hasz-
nos és a szép (a kellemes) egybeesnek. Ahol a névtelen közösségi lényből indivi-
duum lesz. A nevelődésregényt felváltja az utódlásregény. 

3. A mű-Szindbád (A miméma) 

Ennek egyik legbeszédesebb epizódja Az életmentő kékfestő története. Gergely pá-
pa helyett itt egy másik iskolatárs tér vissza, szó szerint a folyóból, ,,[c]sak amúgy 
kötényesen, felgyűrt ingkarokkal és t é rden felül érő csizmában, amelyben vász-
nait szokta áztatni a Poprádban" (355., Az életmentő kékfestő). Ez a kék szemű em-
ber és „derék kékfestő" (357., i. m.) Gergely pápához hasonlóan Szindbád több-
funkciós helyettese. Átvállalt gyónásaival Szindbád túlvilági reprezentánsa, 
é le tmentő fe ladatkörében pedig Gergely pápa inverz reminiszcenciája. (356., 
i. m.) Annál különösebb az a kapcsolat, amelybe a két férfi Marikával szemben 

19 A 'kultivatorikus' társadalomkép és az esztétikum összefüggéséről vö. Friedrich SCHILLER: Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen. In einer Reihe von Briefen. Reclam, Stuttgart, 1989. 
2 0 Vö. Mart in Fuchs és Eberhard Berg ismertetőjét Bronislaw Malinowski módszeréről . Martin 
FucHS-Eberhard BERG: „Phänomeno log i e d e r Di f fe renz . Reflexionsstufen e t h n o g r a p h i s c h e r 
Repräsentat ion." In Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation. Szerk. 
Eberhard BERG-Martin FUCHS. S u h r k a m p Verlag, F rankfur t am Main, 21995. 11-108., itt 29. sk. 
21 A 'kultúra ' azon 'eredeti ' é r te lmére támaszkodom, amely szerint a kultúra természetes adot tságok 
művelése, 'kultiválása', például agri culti, a föld művelése, cultura animi, a lélek művelése, cultura 
dolorum, a f á jda lom művelése stb. Dirk BAECKER: A társadalom mint kultúra. Ford. KARÁDI Éva. Magyar 
l e t t r e 38 (2000 ősz) 7-9., itt 7. 
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keveredik. Bizonyos szempontból itt is az Ifiú évek kapcsolatrendjének megford í -
tásáról van szó. Míg Kacskó Róza Szindbád kedvese volt, Marika Valentin kedve-
se, majd felesége. Csakhogy amíg Gergely p á p a (a kapcsolatból kirekesztett) ha r -
madikként annak idején a rosszabbik felét vállalta át a dolgoknak, itt úgy tűnik , 
hogy Szindbád ugyanakként mégis a jobbik felét birtokolhatta - amenny iben 
nem birtokolta, talán el sem csábította Marikát. Gergely pápa és Valentin egy-
aránt a rövidebbet húzták, azzal a különbséggel, hogy míg annak ide jén 
Szindbád kedvese volt a vágy tárgya, Valentin tör ténetébe érve a hajós m á r ettől 
a 'funkcionális ' tehertől is megszabadult . A szerelem dolga és következményei Va-
lentinra marad tak . 

De mi tör tént Marikával? „Hullaszínű öregasszony" (359., i. m.) lett belőle, 
„látomány", „amely régi házak padlásairól, pincéiből, kéményeiből jöhe te t t e lő" 
(uo.). A halálos szerelem intézményesen élve-halva. Szindbád Marikával szembe-
kerülve, mintegy a halálhoz viszonyuló házaslét tapasztalatát szerzi m e g . 
Traumatikus viszontlátás a halállal, pokoli je lenet , ahol ismét végig kell nézni , 
amint az e m b e r másikának a hóna alá nyúlnak: „Nem engedem, hogy megron t -
sa ezt a j ó ember t - mondá végül [Marika] olyan hangon, min tha szeget verné-
nek a koporsóba. És a hóna alá nyúlt a kékfestőnek." (uo.) Ismét a másik áldoz-
tatik fel, megismétlődik a Szindbád egész életét meghatározó (vizes) ősjelenet . 
Szindbád ha jó ja biztos fedezékéből nézheti, amint a másikat lebúzzák a mélybe. 
Marikából n e m sikerülhet ,,kiűz[ni] az ördögöt" (uo.), amelyet mellesleg a kékfes-
tő egy műhelybéli ú j legénye bújtatott belé, hisz a szerelmi halál egyébként is 
nőknek való: ,,[m]indig csak rosszul sülhet el a dolog, ha az asszonyok idő előtt 
az üzletbe avatkoznak" (360., i. m.) - m o n d j a Szindbád. 

Ám a novella utolsó monda tában m o n d valami nagyon furcsát is a fiának: 
„Nem, még az én bűneim sem érnek meg annyit, hogy ezért engem te megvált-
sál." (uo.) Miért vonatkoztatja hirtelen Szindbád azt, amire a kékfestőt kérte vol-
na meg, a saját fiára? És mit j e len t e visszavonás? Az utódlásregény mimetikus lé-
nyegére, egy 'másfajta ' más általi f ennmaradás projektumára tapinthatni rá e 
helyen. A 'kultivatorikus' é le tmentés olyan átörökítésbe torkollik, amely már n e m 
helyetteseket, dublőröket, h a n e m utánzatokat keres maga helyett: u tódokat , akik 
nem esnek áldozatul a szerelmi halálnak. Szindbád nemcsak a túlélő individuá-
lis, hanem a túlélés társadalmiasult meg- és fennmaradásán is munkálkodik. En-
nek megfelelő u tódot pedig éppenséggel a természet megzabolázásával, a szere-
lem megkerülésével kell teremteni . Úgy, hogy közben meg kell úszni a halálos 
szerelmet. Az utódlásregény a nevelődésregény folytatásaként a halállal folytatott 
versenyfutásban érték- és é le tmentő stratégiák kidolgozására irányul. Ennek leg-
fontosabb figurája Szindbád fia. De hogy szerepét megértsük, érdemes körbeven-
ni az (ön)ismétlés nem natális típusú egyéb figuráival is. Családról, anyaságról , 
apaságról a Szindbád novelláiban általában kevés szó esik. „Istenem, ha nekem 
gyermekeim lennének" - sóhaj t fel Szindbád A gyermekek szemében - , , ,[m]indig a 
há tamon h o r d a n á m a kölykeimet, a kerti füvön játszanék velük, és az ingecskéjü-
ket megvar rnám. . . Szépséges kis lelkecskéjükbe nézegetnék, mint az á b r á n d o s 
vándor a tengerszembe" (241., A gyermekek szeme). Hazudik, mint a vízfolyás, és 
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teljes joggal , mer t ha a kicsinyke tengerszem nem is óceán, de igen önfeláldozó 
mélységekbe lehet b e n n e elmerülni . A szerelmi halált elkerülő utódlás szempont-
j ábó l sokkal hatékonyabbak azok az utódok, akik inkább éppen olyanok, mint a 
szüleik, legfeljebb kicsiben. Ilyen például Anna lánya az Első utazásban: „Igen, ő 
volt az, Anna: a régi szép, kacér és nevetgélő Anna - vagy legalábbis a leánya." 
(34., Szindbád, a hajós) Aztán ilyen a Negyedik úton „Amália vagy legalábbis a lá-
nya" (54., A hídon). És ilyenek az I f j ú években а kis „vörös szakállú és torzonborz 
külsejű" (15., I f j ú évek), kék szemű Lubomirskik. Aztán fontos, hogy az ilyen kis 
u tánzatok annyira problémás m ó d o n fűződjenek a vérségi származás szerinti - és 
a 18. század óta 'polgárinak' nevezett2 2 - családmodellhez, hogy fel-, illetve m e g 
se ismerjék felmenőiket. „Az a p á m képe. Katonakorából való képe - m o n d j a a 
ba rna kis cukrászné. Szindbád hosszasan, elmerengve, álmodozva nézte a saját 
képét a medai l lonban." (55., Л hídon) És ugyancsak ilyen álmodozva medi tá lnak 
„az 'öregek' [...] a fiatalok sorsáról" (348., Valamely szívhez szóló történet), miköz-
ben az egy apától származó két gyermek egymással kedvesen enyeleg. Az utódlás 
e fo rmá jának nem a vérségiség a jelentőségtel i mozzanata. Inkább hasonlóságon, 
mint érintkezésen alapuló öröklésstruktúra. 

Ilyeu metaforikus (hasonlóságon, de n e m azonosságon2 3 alapuló) átvitel gyü-
mölcse Szindbád fia is. A „bizonyos véletlen körülmények folytán feltalált, és most 
utazásaiban mindenfelé magával cipelt", ,,[k]acsafark-hajú, akácfa növésű, az élet 
bámula tában kerek szemű [...], törvénytelen fiú" (343., Valamely szívhez szóló törté-
net), akinek nevelődésregénye egyben Szindbád utódlásregénye is, bizonyos szem-
pontból már Szindbádnak öltözve ugrott ki anyja öléből. Skorpióban született, 
„mint akár az apja" (345., i. m.), és ,,[m]ár most is úgy kunkorodik a haja, mintha 
legalábbis valami nő pedergetné álmatlan éjszakáján" (344., i. m.) - vélekedik a 
fogadósné. Fiával való céljairól ped ig Szindbád így nyilatkozik: „Elhibázott élete-
met akarom jóvátenni . A fiamat akarom boldoggá tenni, mert egész é le temben 
szenvedtem a nők miatt. Hol ezért, hol amazért voltak halálsejtelmeim, csodála-
tos dolog, hogy életben maradtam." (365., Legjobb olyan asszonyt elvenni, akinek az 
első urát felakasztották) 

E néhány sor Szindbád szerelem-elkerülő életprojektumának - s egyben a ne-
velődésregénynek - rövid foglalata. A fiú, „akit Szindbád öregségére felszedett" 
(343., Valamely szívhez szóló történet), kétszeresen is hivatott erre a túlélésre. Először 
is túl kell élni a szerelmet, s ennek Szindbád igen nagy mestere. „Azt akarom, hogy 
tanulja meg az életet - felelt ásítva Szindbád. - Én a szemléltető oktatásnak vagyok 
a híve, mert tudom, hogy fiatalembernek hiába beszél az ember, nem hiszi el úgy-
sem" (347., Valamely szívhez szóló történet). Ennek köszönhetően a mű-Szindbád „atyja 
nevében szerelmes leveleket intéz [...] bizonyos nőkhöz" (406., Pénzzel járják a búcsúi), 

2 2 VÖ. Albrecht KOSCMORKK: Körperströme und Schriftverkehr. Mediotogie des 18. Jahrhunderts. Wilhelm 
Fink, München , 1999. 20. sk. 
2 3 A metaforikus művelet „energiája feltételezi, hogy a hasonlóság nem lehet azonosság". Vö. 
Jacques DKRRIDA: „A fehé r mitológia. A meta fora A filozófiai szövegben." Ford. BOROSJános-CsoRDÁs 
Gábor-ORBÁN Jolán. In Az irodalom elméletei V. Szerk. Тиомкл Beáta. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997. 
5 -102 . , itt 51. 
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és el-elkísérgeti különb-különb útjaira, sört hoz, beteget ápol - és figyel. Néhanap 
kiházasítják, néhanap összeadják az öreg Szindbád szerelmeivel. Azután amikor el-
j ö n az ideje, nagyot ugrik: „Orsolya, takarodj ágyat húzni a vendégeknek! - Én 
ma jd segítek - ajánlkozott Szindbád fia, olyan elszántsággal, mint azt bizonyos kö-
rülmények között atyjától tapasztalta." (349., Valamely szívhez szóló történet) Másod-
szor le kell győzni a halált, s ennek a szerelmet elkerülő útja az utódlásregényben 
már nem a dublórön, hanem éppenséggel az u tódon, egy ezúttal n e m pusztulásra 
ítélt, hanem túlélésre szánt helyettesen át vezet. Ezért nem válthatja m e g Szindbád 
fia az apját abban az összefüggésben, mint a kékfestő Valentin és Gergely pápa. 
Szindbád a fiát arra szánja, hogy felcserélhető legyen az apjával, hogy zavartalan 
legyen a Szindbád-folytonosság, a miméma, 2 4 az utánzat, a duplum feltűnés nélkül 
váltsa fel az eredetit. Szindbád fia egy iterálódó Szindbád. Ki kell cselezni a halált, s a 
halhatatlanság akkor köszönt be, ha már nem lehet és nem is érdemes megkülön-
böztetni az eredetit és a hamisítványt. Szindbád fia a Dunába dobott szerelmes „pa-
piros darab". Szindbád fia Szabó Szindbád, egy tökéletes klón, akinek hatékonysá-
ga már egy szép (rendezett, esztétikus, kulturált) jövőjé. 

És egyáltalán, vajon eredet inek tekinthető-e ebből a szempontból Szindbád 
maga? Hiszen Szerenádi Szerafin ugyanúgy, ugyanarra tanítgatja a gyermeket, 
és n e m öreg Szindbádok voltak-e Szindbád nevelői: az író Portobágyi, valamint 
Ketvényi Nagy Sámuel? Azután szó esik m é g egy bizonyos Kandúr Gyula soro-
zatos művei[ről]" (401., Útközben - Kiemelés H. E.), akit „korhely, e lvetemedet t 
embernek mond[anak] , aki már sok alkalmat adott arra, hogy miatta a nők két-
ségbeesésükben felkeressék a maguk felekezetének papjá t" (uo.). És Szindbád en-
nek a Kandúr Gyulának a könyvügynöke, papirosdarab-terjesztő. És az öreg 
Szindbáddal egyidejűleg mászkál m é g a pesti kocsmákban egy bizonyos Krúdy ú r 
is. (297., Vadkörtefa) Valahol e ponton , ahol a papirosdarab-módszer a manufak-
turális utódlásstratégiából a „technikai sokszorosíthatóság korszaká[ba]"2 5 vált, 
Szindbád esztétizáló, illetve 'kultivatorikus' törekvései is elérik a lehető legna-
gyobb együttállásukat. A folytonossággal tehát nincsen baj. Utánnyomatokban 
(miméziszben) és u tánzatokban (mimémákban) ped ig nincs hiány. 

Amiképp a tanulóévek és a nevelődésregény mind já r t az Ifiú években véget ér, 
akképp akkorra, amikorra Szindbád fiához egyáltalán eljutottunk, csalafinta mó-
don már az utódlásregény is régen véget ért. „Senki se halt meg szerelemből" 
- okítja az öreg Szindbád a Valamely szívhez szóló történetben Vénuszt - ki mást? 
„A mi életünk, férfiaké, végre akkor a legnyugodtabb, amikor kísértetekké vál-
tunk" (350., Valamely szívhez szóló történet). Nos, kísértetként ért véget legelőször 
az utódlásregény is. Szindbád ugyanis kísértetként egyaránt megszabadul a sze-
relem és a halál gondjai tól . Mert a kísértet, az eszményi mű-Szindbád, „kacsin-
gat a mennyország felé", s közben ,,[h]azudik, min t minden élő ember" (814., 
Purgatórium). S mivel a kísértetek, e tökéletes mimémák, sorozatosan (és folytatá-
sokban) visszajárnak, a vándorévek végének m é g csak vége sincs. 

2 4 Uo. 
2 5 Vö. Walter BENJAMIN: „A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában." Ford. BARLAY 
László. In uő: Kommentár és prófécia. Gondolat , Budapest, 1969. 301-334 . 



Odor ics Ferenc 

ADOMÁNYOZÁS ÉS MEGFOSZTÁS: SZINDBÁD ÚTJA A HALÁLNÁL 

A hipogramma fogalma, hasonlóan a prosopopeia fogalmához, sejteti 
(utal rá de Man) annak a (Saussure felfedezte) lehetetlenségét, 

hogy anélkül érzékeljük a szemiotikai folyamatot és azonosítsuk 
jelenségként, hogy közben bizonyos ismétlés-mintáknak az értelmes 

artikuláció státuszát adományoznánk (míg másoknak nem).1 

Cynthia Cliase 

Szindbád útja a halálnál radikális, így megha ladha tadan katakrézis: olyan dolog-
nak ad nevet, amelynek nemhogy n e m volt, nem lehet neve. Olyan katakrézis, 
amely sohasem feledi a jelölés önkényességét, amely a nyelvi tételezés folytonos 
fenntar tásában ellenáll az antropomorfizáció, az arc-, a hangadás és az alaköltés 
szubsztanciális és totalizáló működésének: az adományozás és a megfosztás vég-
t e l e n j á t é k á t működtet i . 

Na, de kezdődjék - mint rendesen - az elején, a címmel: Szindbád útja a halál-
nál.2 Ezzel a szerkezettel valami nincs rendben. Az agrammatikal i tás gyanúját a 
hamarosan sorra kerülő olvasás m e g fogja erősíteni, s a cím gyanakvó kezelése re-
torikai irányba fordít ja majd az értelmezést . Az első tropológiai elmozdulást , 
izotópiatörést az „út" szémája és a ,,-nál" toldalék összeférhetetlensége váltja ki. 
Ugyanis a ,,-nál" az ottlétet, a valaminél való tartózkodást írja elő: a ,,-nál" a tér-
beli metonímia uralkodó jelölője. Az „út" pedig a valamihez való közeledést idézi 
fel, s a m e g nem érkezés, a kaland, a mozgás jelölője, így az út grammatikai tár-
sául - kerülendő a devianciát - sokkal inkább a ,,-hoz, -hez, -höz" toldalék illenék. 
N o h a kézenfekvő lenne az „útjá"-t oly m ó d o n metaforaként olvasni, hogy egyide-
j ű szemantikai j á tékban tartjuk a „látogatása" és az „útja" jelentését . Hasonlóan 
metafor ikus, s tegyük hozzá: olcsó megoldásnak tűnik a ,,-nál" és a ,,-hoz" szimul-
tán kezelése, így Szindbád útja egyrészt vezethetne a halálhoz, másrészt lehetne 
a halálnál . Azonban a szintaktikai helyettesítések szimplifikáló műveletei helyett 
(persze n e m feledve őket) é rdemesnek tűnik megőrizni az „útja a halálnál" szer-
kezetet is, s ebben a grammatikai t é rben értelmezni devianciáját. Ez esetben úgy 
kell számításba venni Szindbád útját , mint ami a halálnál található, vagy esetleg 
maga a halál birtokolná Szindbád valahova vezető útját , így ebben a kettős birto-
kos relációban olvasódna metaforaként a Krúdy-novella címe. 

1 Cynthia CHASF.: Arcot adni a névnek. De Man figurái, fórd. VÁSTVAN Rita-Z. KOVÁCS Zoltán, tbmpej i 
1997/2-3. (108-147.) 129-130. 
2 KRÚDY Gyula: „Szindbád útja a halálnál." In: uó: Szindbád ifjúsága. Athenaeum, Budapest, é. n. 

(104-1 10.) 105. (A továbbiakban: SzUH) 
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Azonban akár látogatásként, akár birtokos relációként értelmeződik, sőt akár-
csak a 'Szindbád a halálnál ' megoldás tétetik próbára , mindháromszor beindul 
az antropomorfizáció. Hiszen alapesetben a halál szémája - s itt segítségként je -
lentkezik a Magyar Értelmező Kéziszótár - a következőket tartalmazza: „Halál f n 
1. A szervezet életműködésének teljes és végleges megszűnése."'* Akár érzékelhető műkö-
désként, pontosabban a működés megszűnéseként, akár fogalomként olvasódik 
a halál, a Krúdy-novella c ímében metaforikus áthelyeződés, antropomorfizáció 
kezd el működni . 

Milyen viszonyba lép a címbeli hármas antropomorfizációval a novella szöveg-
teste? Milyen relációt létesít egymással textus és paratextus? A megelőlegezett re-
torikai működést igazolja-e az események előrehaladásos láncolata? Egyszerűen: 
elbeszélés és tör ténet miként tekint egymásra? 

Hipotetikusan megelőlegezve: a novella történetszerű, diegetikus olvasata 
n e m erősíti m e g a címbeli an t ropomorf értelmezési javaslatok egyikét sem, sőt 
mintha ellenük is dolgozna. 

Az első antropomorfizáció a címet Szindbád halálnál tett látogatásaként olvassa. 
A második antropomorfizáció Szindbád útja a halálnál helyett: út ja a halálhoz 

értelmezést részesíti előnyben. 
A harmadik megtar t ja a cím szintaktikai szerkezetét, s a grammatikai devian-

ciát kettős birtokos relációban látja kezelhetőnek. 

Antropomorfizáció 1: a látogatás 
A történet eseményszerkezete szerint Szindbád nem a halálnál jár, hanem a virág-
árusnónél, pontosabban hazáig kíséri őt, s ott lesz tanúja annak, ahogy „a virág-
árusnő [...] levetette magát a harmadik emeletről".4 A ,,-nál" mint metonímia-
jelölő a diegézis szintjén térbeli érintkezést nem teremt sem a halállal, sem 
a virágárusnővel (noha az utóbbira Szindbád kétségtelenül kísérletet tesz), meto-
nimikus viszonyba a virágárusnő vérével kerül: „Szindbád mint babonás ember, 
később egy marék véres havat vett a kezébe."5 Kérdés, hogy a metonimikus át-
helyeződések milyen retorikai funkciót töl tenek be a novella zárlatában. 
A 'Szindbád keze - egy marék hó - a virágárusnő vére - a virágárusnő teste - a halál' 
érintkezési sorozat megerősíti-e a cím interpretációs előírásait, avagy ellene dol-
gozik? így vajon áthelyezhető-e az út térbeli szémája is egy nyelvi-retorikai térbe? 

Antropomorfizáció 2: a halálhoz 
Ez az értelmezési javaslat sem j á r nagyobb sikerrel mint az előző, hiszen bármeny-
nyire mélabús és kedveszegett is Szindbád, nincs olyan diegetikus jelölő, amely 
megrajzolna egy olyan utat, amely Szindbád halálához vezetne. Magyarul: a no-
vella története n e m Szindbád haláláról szól. 

:1 Magyar Értelmező Kéziszótár. I. Akadémiai, Budapest, 1989. 503. 
4 SzUH I 10. 
5 Uo. 
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Antropomorfizáció 3: a kettős birtokos reláció 
A kettős birtokos reláció egyik relációja (Szindbád útja) a tör ténet vezérszálát al-
kotja. Ugyanis ezen a szálon jutunk el a novella explicit állapotváltozását végre-
haj tó cselekvéshez, a virágárusnő halálugrásához, amely előkészíti a sejtetett re-
leváns állapotváltozást: Szindbád feloldozását balsorsa alól. Azonban a birtokos 
reláció kettőssége, miszerint Szindbádnak lenne olyan útja, amely fölött a halál 
rendelkezik, semmilyen történetszerű igazolást nem kap. Egyrészt egy ilyféle ha-
lál nem tematizálódik a novellában, másrészt a halál mint valaminek a birtokosa 
diegetikusan nincs je len a Krúdy-szövegben. S már megint itt van a retorika! 
A halál a látogatás-antropomorfizációnál szóba hozott metonimikus sor végén je-
lenik meg: 'Szindbád keze - egy marék hó - a virágárusnő vére - a v i rágárusnő 
teste - a halál ' . 

A novella narratív struktúrája ellenállt a cím antropomorf izáló törekvéseinek, 
így a továbbiakban a cím mint paratextus és a novella szövegteste mint textus 
együttes retorikai működése kísérendő figyelemmel. 

A novella története n e m túlságosan bonyolult. Az egyetlen figyelemre mél tó 
esemény, a virágárusnő végzetes ugrása a diegézis szintjén motiválatlan: n e m 
tudjuk, hogy miért teszi. Sem az elbeszélő, sem Szindbád, sem a leány n e m szol-
gál semmilyen magyarázattal. Nyilván alapvető narratológiai kérdés, hogy a tör-
ténet motiválatlanságát megszünteti-e az elbeszélésmód, s miképpen . Azaz a tör-
ténet építkezése során te rmelődő hiányt a nyelv retorikai működése képes-e 
felszámolni? 

A tör ténet motiválatlansága következtében beálló kommunikációs zavar és hi-
ány a két beszélő szereplő, Szindbád és a leány kommunikációjára is je l lemző. 
Noha képesek beszédre, mivel egyrészt a magyar grammatika szabályainak meg-
felelően formálnak mondatokat , másrészt semmi nem jelöli, hogy valamilyen 
grammatikai betegségben szenvednének, tehát beszédképesek, közöttük valójá-
ban m é g sincs beszéd. Miképpen nem beszélnek, amikor beszélnek? 

„Párbeszédeik" a zavar, a fojtottság, a nyom, a túlzás, a szótlanság, a hallgatás 
és a némaság modali tásában „hangzanak" el. 

zavar 
„[Mjondta szégyenlősen, megzavarodva a virágárús hölgyecske."6 

fojtottság 
Ha a leány megszólal, akkor is „fojtva" teszi. Például: 
„Lassan, fojtva felelt, hogy zokogása elő ne törhessen."7 

nyom 
„A leányban valami csendes zokogás rejtőzött, amely olyanforma volt, mint 

egy hosszú és hatalmas sírás maradványa 

6 I. m. 108. 
7 I . M . 1 0 7 . 
« Uo. 
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túlzás 
A párbeszédekben elhangzó egyetlen informatív mondat („Szeretnék meghal-

ni és nemsokára m e g is fogok halni"9). Szindbád és az elbeszélő közös teljesítmé-
nyeként a túlzás hiperbolikus modali tásában ér tékét veszti, m é g akkor is, ha a 
tör ténet igazolja, be is teljesíti ezt az állítást. 

„Szindbád [...] már sokszor hallott ilyet nők szájából."10 

szótlanság 
„Szótlanul men tek a téli ha jna lban ." (109 . ) u 

hallgatás/némaság 
A következő párbeszéd közvetlenül megelőzi azt a beszédaktust, amellyel a 

leány arra kéri Szindbádot, hogy kísérje őt haza. 
Szindbád: „Nos, mit akarsz mondani?" 1 2 

A leány: „Szeretnék meghaln i és nemsokára meg is fogok halni ."1 3 

Szindbád: „Kár volna é r ted , még fiatal vagy."14 

A leány: „Pedig úgy lesz, ahogyan m o n d o m . " 1 5 

Szindbád: „Talán szerelmes vagy?"16 

A leány: „Nem vagyok szerelmes."17 

Szindbád: „Hát?"1 8 

Majd a na r r á to r kommentár ja következik: 
„A leány a nedves, összegyűrt kendőjét a szájára szorította és a zokogással együtt 

a mondanivalóját is visszafojtotta. Szindbád elfordította a fejét és hallgatott."19 

Tehát ezt a párbeszédet - amelyből megtudha t tuk volna, hogy a vi rágárusnő 
miér t szeretne meghalni - fojtott némaság és hallgatás zárja le, s ezzel a párbe-
szédet mint párbeszédet szünteti meg. Szindbád és a leány között nincs kommu-
nikáció. Beszélnek, de az aposzt rophé ér te lmében nincs hangjuk. A beszéd efféle 
imitációja felveti annak lehetőségét, hogy a cím és a szövegtest különbségében 
létrejött, a diegézis és a nyelvi működés közti feszültség a prozopopeia , arcadás 
és az aposztrophé, megszólítás retorikai működéseivel legyen megokolható. 

„A prosopopeia definíciója összekapcsolódik a megszólítással: a megszólítás 
min t a címzés gesztusa feltételezi a válasz lehetőségét, így a beszéd képességével 
ruház fel »egy hiányzó, holt vagy hang nélküli létezőt«"20 - olvasódik a Paul de 
Mant olvasó Cynthia Chase. A prozopopeiával arcot adunk valamely távol lévő, 
halott vagy arc nélküli létezőnek, a megszólítással hangot a d u n k valamely távol 
lévő, halott vagy h a n g nélküli létezőnek. Mindkét stratégia a nyelv tételező ere-

9 Uo. 
ю Uo. 
11 I. m. 109. 
12 I. m. 107. 
is Uo. 
u Uo. 
is Uo. 
>6 Uo. 
17 Uo. 
IS Uo. 
'9 Uo. 
2 0 Cynthia CHASE: i. m. 115. 
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j é r e támaszkodik, s mindkettő eltekint a jelölés önkényes, katakretikusan agresz-
szív természetétől, így szubsztanciálisan működve önmaguk tropológiai erejét 
függesztik fel. Ezért beszélhet de Man után Chase arról, hogy az arcadás m i n d i g 
alak-, így arcvesztés is, és a hangadás mindig alak-, így hangvesztés is: „az alak-
öltés mint olyan n e m más, mint alakvesztés, amennyiben a nyelvi jel önkényes té-
telező erejének kitörlésével megnémít ja a nyelvet."21 

Szindbád megszólítja a leányt a megszólítás ér telmében? A leány a megszólí-
tás ér te lmében megszólítja Szindbádot? 

A leány hangtalan, azonban az ablak, amelyből kiveti magá t , hangos robajjal 
nyílott ki. S ugyan gyenge, s nagyon messziről szól a leány hangja , mielőtt leveti 
magát, de hang . A leány hangjá t a halál hozza el? S a leány hangját kapja 
Szindbád, avagy a leány halála ad hangot Szindbádnak? A halál mint hangadás? 
A halál mint aposztrophé? 

Szindbád arcot kap? A leány elveszíti az arcát? Szindbád azáltal kap arcot, 
hogy a leány elveszíti a saját arcát? Ekkor lesz Szindbád önmaga? A halál min t 
arcadás? A halál mint prozopopeia? 

Szindbád és a leány is (legalábbis amíg le n e m veti magát az ablakból) hason-
lóképpen kerülnek bele a nyelv prozopopeikus és aposztrophikus működésébe . 
Ugyan egyikőjük sem távol lévő, s nem is halott, azonban hangta lanok a kommu-
nikációképtelenség értelmében. 

A leány megszólítja Szindbádot, persze - sajátosan - hangta lanul : 
„Az ajka sokatmondóan remegett, amint Szindbád az arcát az ajkához nyomta."2 2 

Szindbád megszólítja a leányt, mégpedig az aposztrophé tipikus jelölőjével: 
„Nos, mit akarsz mondani? - kérdezte Szindbád azon a fojtot t , mély hangon . " 2 3 

Az aposztrophé sajátos működésével van dolgunk. Két olyan létező szólítja 
m e g egymást, melyekről a későbbiekben kiderül , hogy hangtalanok, n é m á k : 
képtelenek megszólítani. így az aposztrophé imitációjával kell számot vetni, s az 
imitativ aposzt rophé magyarázza is az aposztrophikus m ű k ö d é s sikertelenségét, 
azaz a hangvesztést. 

Figyelmet érdemel az iménti Szindbád-aposztrophé, pontosabban a n a r r á t o r 
szólama. 

„Nos, mit akarsz mondani? - kérdezte Szindbád azon a fojtott , mély hangon ." 2 4 

Szindbád n e m saját hangján kérdez, h a n e m valamilyen h a n g o n , valaki másnak 
a hangján. 

Ezt az aposztrophikus nyelvi működést , miszerint Szindbád nem a saját hang-
j á n szólítja m e g a leányt, a találkozásukat beje lentő mondat is megerősíti: 

„Akkoriban - midőn szegény és a szegénységben ellustult volt - egyszer talál-
kozott végre egy leánnyal, aki virágot árult egy táncoshelyen és megidézetten te-
lepedet t le Szindbádhoz."2 5 

21 I. m. 130. 
22 SzUH 107. (Kiemelés - O. F.) 
25 Uo. 
24 Uo. 
26 I. m. 106. ( K i e m e l é s - O . F.) 
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A leány megigézett . A paronomázia kiemeli az igét a megigézettből, s ezáltal 
szóvá teszi azt. A leány megigézet t : igével, szóval, hanggal ellátott: a hangadás , 
az aposztrophé működésének alávetett, s megszólítója ismeretlen, jelölet len a no-
vellában. 

A leány (legalábbis feltételezett haláláig) arc nélküli. Se neve, se sorsa, se moti-
vációja, c supán halálvágyáról és szerelemhiányáról l ehe t t u d o m á s u n k . 
Szindbádnak kétségtelenül van arca, azonban Szindbád most, a novella ide jében 
nem rendelkezik ezzel az arccal, hiszen szindbádos arcát, szindbádos alakját el-
veszítette. Szegény lett, „kifosztott koldusként tekergett az éjszakában".2 6 Feloldo-
zásra, megváltásra vár, amely visszaadja ma jd arcát: prozopopeiára vár. S ezt a 
feloldozást hozza el a leány halála. A leány halálával arcot ad Szindbádnak, vissza-
adja az arcát: „egy marék véres havat vett a kezébe és magában azt gondolta, hogy 
a szegény leány kiomlott vére feloldozza őt eddigi balsorsa alól."2 7 Hangsúlyozva: 
magában gondolta. A „maga" az én, a szubjektivitás, a maszk, az arc jelölője. Ezzel 
a korábban felvetett 'Szindbád keze - egy marék hó - a virágárusnő vére - a virág-
árusnő teste - a halál' metonimikus sorozat kezd egyre motiváltabbá válni. 

A leány a Szindbád arcát visszaadó prozopopeikus gesztussal önmagának is ar-
cot ad: a feloldozó, a megvál tó arcát ölti fel, miközben elkerülhetetlenül arcot ve-
szít. Itt ismét az apória szervezi a Krúdy-novellát: szükségszerű arcot adni /kapni , 
egyben lehetetlen megtar tani , tehát szükségszerű elveszíteni, miközben lehetet-
len a nyelvben arc nélkülinek lenni. Lét és nem-lét . Elet és halál. Szindbád útja a 
halálnál. 

Mi a halál? 
„A halál egy nyelvi szorongatottság áthelyeződött neve"2 8 - olvasom Paul de 

Man immár klasszikus De-Facement-tanulmányában. Ez a nyelvi szorongatottság a 
de Mant olvasó Chase szerint a megértés és a jelentésadás szükségszerűségében 
és lehetet lenségében fejeződik ki: „A megértés ezen felfogása - mint »megfosztás 
útján« való hozzáférés egy olyan világhoz, amely a halálnál is biztosabban foszt 
meg bennünket saját ér te lmétől" 2 9 - olvasom. Halál - megér tés - a megér tés 
azon felfogása, mely a megfosztás útján enged hozzáférést a világhoz - s egy 
olyan világról van szó, amely megfoszt bennünke t saját ér te lmétől - s mindez t a 
halálnál is biztosabban teszi. 

Miféle megér tés az, amely a megfosztás ú t j án enged hozzáférést a világhoz 
- egy olyan világhoz, amely a halálnál is biztosabban foszt m e g bennünket saját 
értelmétől? Miféle kettős, azaz végtelen mozgásról van itt szó? Úgy hozzáférni a 
világhoz, hogy egyben m e g is fosztatunk a világ értelmétől? Úgy megérteni vala-
mit, hogy ezzel a megértéssel egyben el is veszítjük a m e g é r t e n d ő értelmét? Mi-
féle apória szervezi ezt a megértés t? Abban a pillanatban j ö n létre az é r te lem, 
amikor elveszítjük azt? Csak abban a pi l lanatban - mely min t olyan sosem létez-

I. m. 104. 
27 I. m. 110. 
28 Paul de MAN: AZ önéletrajz mint arcrongálás. Ford. FOGARASI György. Pompeji 1997/2-3. 105. 
29 Cynthia CHASE: i. m. 108-109. 
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het - képzelhető el megértés. A megértés szükségszerűsége és lehetetlensége. 
A virágárusnő halála a virágárusnő számára a megértés pillanata. Míg élt, „ajka 

sokatmondólag remegett" ,3 0 de nem nyílott szóra. Míg élt, b e n n e „valami csen-
des zokogás rejtőzött",31 s „fojtva felelt, hogy zokogása elő ne törhessen".3 2 Míg 
élt, „nedves, összegyűrt kendőjét a szájára szorította és a zokogással együtt a 
mondanivalóját is visszafojtotta".33 Halála az a pillanat, amikor a világ hozzáfér-
hetővé válik számára, s ez az a pillanat, amikor megfosztatik a hozzáférhetővé 
vált világ hozzáférhetőségétől. Az ér telemadás pillanata az ér te lem elveszítésének 
pillanata. 

Szindbád útja a halálnál. Szindbád érintkezése a halállal babonás érintkezés. 
Szindbád megszólította a halált azzal, hogy egy marék véres havat vett a kezébe, 
s a halál megadta a választ, utat mutatot t hajójának, arcot adot t Szindbádnak. Ez 
a megértés pillanata, aminek nincs, nem lehet neve. 

Szindbád útja a halálnál radikális, így meghaladhata t lan katakrézis, hiszen 
olyan dolognak ad nevet, amelynek nemhogy n e m volt, nem lehet neve. Olyan 
katakrézis, amely sohasem feledi a jelölés önkényességét, amely a nyelvi tételezés 
folytonos fenntar tásában ellenáll az antropomorfizáció, az arc-, a hangadás és az 
alaköltés szubsztanciális és totalizáló működésének az adományozás és a meg-
fosztás végtelen já tékában. 

Útja a halálnál - térül. 

so SzUH 107. 
sí Uo. 
32 Uo. 
33 Uo. 



Ármeán Otília 

KÉPEK KÉPTELENSÉGE M I N T NYELVI T E R E L Ő Ú T A SZINDBÁDBAN 

Kitérővel kezdem. Vajon Szindbád, aki i f júként azt tanulja, hog)' „az írók a leg-
első emberek a világon" (57. ') , s az írást később mint é le t formát említi („Mond-
ja , miből él? [...] Néha írogatni is szoktam." [554.]), hogyan tekint erre a fogla-
latosságra? Érvényes-e munkálkodására az a mottó, amelyet Genet te Proust 
életművével kapcsolatban fogalmaz meg: „Az író kötelessége és feladata azonos 
a fordítóéval."2? Fontos m o n d a t , mert azt állítja, hogy az írói nem-feladat , nem-
kötelesség - amiként ezúttal az íróság feltételeként elgondolt szabadságot („Sze-
retek céltalanul kóborolni a világban" [uo.]) tagadó szerkezetekben megfogal-
mazhat juk - mégis feladat, mégis egyfajta kötelesség: a fordítóé. A műfordí tó 
feladata. Szövegek más nyelvre való átültetésének hosszadalmas stációi j u tha tnak 
eszünkbe, s olyan esetek, amikor az újraolvasás felfedi, hogy az eredeti bizonyos 
pontja a fordítással é p p e n ellentétes ér te lmű. 3 A fordítás el tér az eredetitől, „kis-
sé elmozdítja", „kanonizálja, megdermeszti az eredetit, és fölmutat ja a b e n n e ha-
tó, első látásra nem is sejtett mozgást és instabilitást".4 A fordí tó kénytelen az ere-
deti nem-megvál toztathatat lan voltának fölfedéséhez folyamodni , mert így lehet 
egyszerre hű, azaz szó szerinti és egyúttal szabad is. Az eredeti , a sajátnak hitt 
nyelvben így látjuk meg „ezt a nyelvi mozgást, a soha nyugvópontra nem j u t ó té-
velygést, a kitűzött célhoz m é r t állandó eltérést".5 

Visszakanyarodván a nyelvi mozgás, eltérülés e pil lanatára hívom fel a figyel-
met. A fordítás lenne az a hely, ahonnan és ahol ez a működés egyértelműen le-
leplezhető, hiszen a fordítás olyan alkotás, melynek nyelvisége oly m ó d o n önál-
lósul, hogy kijelentéseit m á r mindig is egy korábbi nyelvhasználat (az eredeti 
szöveg) vonatkozásában értelmezzük. Habár Benjamin szigorúan megkülönböz-
teti az írót a fordítótól, és esszéjének témájául a műfordí tó feladatát é p p e n az írói 
tevékenységgel szemben választja, mégsem til tható le egy olyan értelmezés, mely 
a fordítást í rásmódként is érti , így elképzelteti azt az írót, akit nem közlendője, 
nem a je lentések világa foglalkoztat, sokkal inkább a nyelv lehetőségei, az eltéré-
sek, tévelygések módozatai érdeklik. Ha ped ig az író fordító is, akkor az írásban 
a referencialitás ú j dimenzióit , a jelentések nyelvi je lenségekbe való beágyazott-
ságát, az e l lentmondások viszonylagosságát ismerhetjük föl. 

1 Az oldalszámok E kiadásra vonatkoznak: KRÚDY Gyula: Szindbád. Kriterien Könyvkiadó, Bukarest, 1989. 
2 Gérard GKNKTI E: Proust és a fiiggő beszéd. Ford. SIMON Vanda. Fnigma 2000-2001/26-27. 148-153. 
3 Paul de MAN veti össze tanulmányában (Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. Ford. 

KIRÁLY Fdit. Átváltozások 1995/2. 65-80.) A címben megnevezett Benjamin-esszé angol és francia for-
dítását az eredetivel, és bnkkan ilyen következetlenségekre. 

4 I. m. 7 2 . 
3 I. m. 7 9 . 
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Fordítás-e ebben az ér te lemben a Szindbád? Nyelvileg megkonstruál t univer-
zum-e, abban az ér te lemben, ahogyan ezt a szerkezetet Genette Proust Az eltűnt 
idő nyomában regényére használja? 

T ö b b Krúdy-értelmezőről is tudunk, akik „mindenekelőtt nyelvi teljesítményé-
ben látják hozzáférhetőnek a Krúdy-művészetet".6 Kemény Gábor megfogalma-
zásában Krúdynál „centrális je lentőségre tesz szert a nyelv".7 A továbbiakban a 
nyelviség szempont já t érvényesítve vizsgálom ma jd a Krúdy-szövegek mellőzhe-
tetlen hangula t te remtő eszközét, a hasonlatot. A Szindbád őszi útja című szöveget 
választottam példaként arra, hogyan válik a kibontott , részletezett hasonlat a szö-
vegépítkezés következetlenségeinek, töréseinek, a megkettőződés összebékíthe-
tct lensége pedig az irónia forrásává. 

A hasonlat „Krúdy stílusának és világképének kulcsfogalma, má r -már rendező 
elve",8 és: „a hasonlítás valóban a Krúdy-művek domináns retorikai alakzata".9 

Mégis, ha a retorika háza táján szétnézünk, alig találunk olyan fogódzót, mely a 
hasonla tnak a metaforától való takaros elkülönítésében segítségünkre lehetne. 
Márped ig Krúdy szövegei inkább afelől győzhetnének meg, hogy van különbség 
metafora és hasonlat között: a hasonlat nem metafora . A hasonlat j ó néhány ér-
telmezésbe bezavar, így például Kemény Gábor vállalkozásába is, amikor a „lepke" 
hasonlóként való fölléptetésének változatait vizsgálva kénytelen beismerni, hogy 
a hasonlat mégsem metafora, és emiat t nem nyújtott az ügyben bővebb felvilágo-
sítást, „a hasonlatban ugyanis lényegében ér intet len marad a hasonló lexikális 
je lentése , legfeljebb a környezet a szónak más-más vonását (szémáját) emeli ki".1 0 

Hasonlat és metafora közötti problémátlan átjárást előföltételezi Gérard Gene t t e 
Metonymie chez Proust11 című tanulmánya is, mely bevezeti ugyan a diegetikus meta-
fora terminust , pé ldaként viszont hasonlatokat hoz föl.12 Hasonlóképpen bán ik 
a hasonlattal Paul de Man is, s n e m csoda, hiszen tanulmányának 1 3 metafora és 
metonímia egymáshoz való viszonyának vizsgálata a tétje, ebben az összefüggés-
ben a hasonlat m e g nyilvánvalóan a metafora egyik fajtája, m indké t t rópus az 
analógia törvényét és az általa implikált szükségszerűséget működtet i . 

6 SEPEGHY Boldizsár Máraira és Kosztolányira utal önnön elődeinként . In .....félig tréfásan, félig komoly 
hangsúllyal..."Az irónia alakzatai Krúdy Boldogult úrtikoromban című regényében. Li teratura 1999/1. 100. 

7 KEMÉNY Gábor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1991. 

3 KEMÉNY: i. m . 6 7 . 
N SEPEGIIY: i. m . 103. 

10 Vö. KEMÉNY Gábor: Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról. 
Balassi Kiadó, Budapest, 1993. 63. 
11 Gérard GENEITE: „Métonymie chez Proust." In uó: Figures III. (collection Poétique) Editions d u 
Senil, Paris, 1972. 41-63 . 
12 Például ezt a szövegrészletet idézi: „Jobb felől, a vetésen túl, Saint-André-des-Champs t emplomá-
nak két faragott s falusias tornya látszott, mindket tő hosszúkás, pikkelyes, magház módra cserepezett , 
vésett vonalas, sárguló színű s dudoros, mint két búzakalász." (Marcel PROUST: AZ eltűnt idő nyomában. 
I. Swann. Ford. GYERGYAI Albert. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1969. 189. - Kiemelés Á. O.) 
13 Paul de MAN: „Szemiológia és retorika." In uő: Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, 
Nietzsche, Rilke és Proust műveiben. Ford. FOC.AR.ASI György. Ictus-JATE Irodalomelméleti Csoport, Sze-
ged, 1999. 13-34. (deKON-KÖNYVek 17.) 
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Hasonlat és metafora viszonyáról való gondolkodás leginkább a metaforáról 
szóló értekezésekben fordul elő, s a vissza-visszatérő fordulatok a következő kérdé-
sekben összegezhetők. Quintil ianus retorikájára vezethető vissza az a kérdés, hogy 
parafrazeálható-e a metafora hasonlattal. Őszerinte ugyanis ,,[e]gészében véve pe-
dig a képátvitel [vagyis a metafora] nem egyéb, mint rövidített hasonlat , s ettől 
csak annyiban különbözik, hogy míg ez utóbbi valami hasonlót állít a megvilágí-
tandó mellé, addig amazt egyenesen a dolog helyett mondjuk" . 1 4 Az azonosság, 
illetve a 'valami olyan, mint ' relációjának különbsége lenne a másik kérdése ha-
sonlat és metafora viszonyának. Hasonlósági viszonynak tekinthető-e az, ami a 
metafora alapja? Ha igen, akkor a különbség csupán terjedelmi: jelölt-e a hason-
lósági viszony.15 Gerhard Kurz szerint hasonlat és metafora abban különböznek, 
hogy más-más befogadói helyzetet teremtenek. A metaforában a je lentések játék-
tere szabad, rögzítetlen, míg a hasonlat jelentéseit a te r t ium comparat ionis meg-
léte, a motiváltság beszűkíti.16 

Donald Davidson a két t rópus legszembetűnőbb különbségét igazságértékükben 
látja: míg a metafora legtöbbször hamis összefüggés, a hasonlat kijelentése igaz 
marad.1 7 A föld valóban olyan, mint a padló , az arc lehet fehér és szabályos, mint 
a szentképeké, bármi hasonlíthat bármihez. Davidson igazából annak j á r n a utána, 
hogyan is állunk a szavak szó szerinti, illetve átvitt értelemben való használatával a 
hasonlatban és a metaforában. Tartható-e az, hogy a hasonlatban szerepelnének 
a fogalmak szó szerinti ér telmükben, ily m ó d o n érintetlen maradna lexikai jelen-
tésük, míg a metaforában névátvitelről l enne szó. Egyrészt - ha tovább keresgélünk 
- kiderül, hogy ez a szempont a metaforát is megosztja: az (azonosítottat elhallga-
tó) egyszerű metafora „jelentéstani szempontból névátvitelnek tekintendő",1 8 ám a 
teljes metaforában, melyben „a tárgynak és a képnek is van nyelvi jele", nincsen 
névátvitel. (Levin fogalomhasználata szerint az előbbi rejtvény-metafora, az utóbbi 
hasonlat-metafora.1 9) Másrészt - és ez lenne Davidson álláspontja - a szó szerinti-
nek kell a metaforában is érvényesülnie, különben nem ér tenénk meg a jelentését, 
ezzel szemben a használat az, ami a szó szerinti ér telmükben vett fogalmakat me-
taforaként olvastatja. 

Ahelyett, hogy igazságot próbálnék tenni , és rendszerbe írni e különbségeket, 
inkább a r ra hívnám fel a figyelmet, hogy a hasonlatnak az a típusa, mely föltűnik 
a Szindbád őszi útja című novellában, de sok más helyen is a Szindbádhan, nem 
annyira metaforikusságában, mint inkább egy másik alakzathoz való közelítésében 

14 M. labilis QUINTILIANUS: Szónoklattana tizenkét könyvben. Ford. PRACSF.R Albert. Franklin-Társulat, 
Budapest, 1913. VIII. 6. 8-9 . 
15 Millerre hivatkozva Odorics Ferenc két fogalom közti részleges hasonlóság relációját a következő 
képlettel fejezi ki: HAS [F(X), G(y)] Hozzáfűzi: „Az öt terminusból (HAS, F, X, G, y) kettő (HAS, F) min-
dig hiányzik a metaforából. A HAS azért , mert ez a hasonla t jel lemző je lölője , s ha megta lá lha tó len-
ne a szövegben akkor nem metaforáról lenne szó." OIXIRKS Ferenc: „Applikáció: A metafor ikus meg-
értés elmélete ." In uó: Empirizmustól a KONstruktivizmusig. Ictus, Szeged, 1996. 1 17. 
1(1 Vö. Gerhard KURZ: Metapher, Allegorie, Symbol. Vandenhoeck und Ruprecht , Gött ingen, 1982. 20. 
17 Donald DAVIDSON: „Whs Metaphern bedeuten." Ford. Joachim SCHLEIE. In Anselm HAVFRKAMP 
(szerk.): Die paradoxe Metapher. Suhrkamp, Frankfurt a m Main, 1998. 65. 
18 KEMÉNY Gábor : Knídy képalkotása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 7. 
'» Uo. 
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lehet retorikailag érdekes. Kemény Gábor rendszerezése szerint az alábbi „nyelvi 
kép" kibontott hasonlatnak minősülne, melyben a hasonló képe önállósul, s „az 
író a hasonlónak nem csak egyetlen mozzanatát emeli ki, hanem valamennyi lé-
nyegesjegyét felidéző, aprólékos képet ad róla".20 Tula jdonképpen annyira bele-
merül az a p r ó részletek felidézésébe, hogy egyúttal egy külön történetet ad elő: 

„Hajdanában, amikor még csak 103 esztendős volt, ráért éjjel-nappal a nőkre gondolni, újak-
ra, ismeretlenekre, futólagosan megismert nőkre, akik úgy suhantak tova, mint az amerikai 
nagy folyam habjai a moziképeken; vagy másképpen: mint egy madártoll, amelyet az ember 
a negyedik emelet ablakából lát tovaúszni az utca felett, miközben azt találgatja, hogyan ke-
lült a nagyváros atmoszférájába szarkatoll, holott a szarka csak falun szeret lakni, a sövényre 
felülni és benézegetni az udvarokba, ahol szép, megtermett és ringó-ringatózó parasztlány-
ok, menyecskék felkiáltanak: »vendég jön!« Mert a szarka a sövényen azt jelenti. A villamos-
kocsik javában csilingeltek az utcán, Szindbád, amint figyelve kísérte a szarkatoll szálldosását 
a hotel ablakából (ahol öregségében meghúzódott), titokban és csendesen már falun volt, ko-
rai őszi nap volt, darazsak döngtek a vadszőlő pirosló levelei között, és a pincéből üres hor-
dókat gurítottak felfelé, amelyek olyanforma hangon döngtek, mint a puzdori kálvinista pap. 
Nemsokára tehát útra kelt, hogy megkeresse azt a szarkát, amelynek tolla ablaka előtt el-
repült, megkeresse az üres hordókat és egy nagy cigarettafüstös szobát, hol a falon vadászó 
eszközök voltak, a dívány előtt rókabőr, amelynek piros üvegszeme volt, és a kerek diófa asz-
talnál naphosszam a cigarettát töltötte Málcsi a ház úrnőinek és vendégeinek." (124.) 

Vegyük a képeket s azon következetlenségeket is sorra, melyeken első olvasásra 
meglepődhet az olvasó. Ha jdanán Szindbád „ráért éjjel-nappal a nőkre gondolni 
[...], akik úgy suhantak tova, mint az amerikai nagy folyam habjai a moziképeken". 
Varázslatos, mer t a hasonlat elfeledteti, hogy ezek a nők nem azok, akiket Szindbád 
„futólagosan" ismert meg, nem a nők suhantak (bár ezt sugallná a jelzői mellék-
mondat és a „futólagos" jelző is), hanem azon gondolatok, melyekben felidéződ-
tek. A hasonlat az emlékezésre vonatkozik, arra, ahogyan az emlékképek követik 
egymást. Mintha az elbeszélő maga is tudná, hogy becsúszott ide egy kis zavar, mer t 
így folytatja: „vagy másképpen". Arra gondolnánk, hog)' e lmondja ezúttal máskép-
pen azt, amiről itt szó van, kiderül viszont, hogy a hasonlat hasolítottra vonatkozó 
részét oda kell értenünk, s a hasonló az, ami változik, így aztán a „másképpen" vo-
natkozhat a suhanás másképpenjére is. Nem úgy suhantak, mint a habok, h a n e m 
„mint egy madártoll". Mi lehet a különbség? Adódhat különbségként az, hogy az 
első esetben a hasonlító elem (mely amúgy is a történet cselekményszintjéhez ké-
pest a kvázi-kijelentések szintjén helyezkedik el) ezúttal egy további kvázi-szint 
eleme:21 az a fontos, ahogyan a habok „a moziképeken" suhannak, ahogyan ott lát-
tatva vannak, s az is, hogy tudjuk, hogyan szoktuk látni azokat a filmekben. Az el-

2 0 KEMÉNY: Képekbe menekülő élet. 1 16. 
21 A kvázi-szintek megsokszorozását eredményezik a Szindbád ún. „irodalmi hasonlatili" (Kemény: i. m. 
104.) is. Lásd például: „Szindbád akkoriban úgy folytatta életét, mint egykor Sherami Párizsban, amelyből 
Paul de Kock regényt írt: ellátogatott az esküvőkre és lakodalmakra, akár hívták, akár nem hívták." (457.) 
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kápráztatott, szóhoz sem jutó , az eseményeket passzívan átélő néző áll szemben 
a szemlélődő, merengő, a hívást igenis követő nézővel (az emberrel , aki „a negye-
dik emelet ablakából lát[ja a madártollat] tovaúszni22 az utca felett"). Mert: 
,,[n]emsokára tehát útrakelt." Ha két befogadói magatartás ütköztetése a két hason-
lat, akkor egyértelmű, hogy a szöveg maga az utóbbi párt ján van. Az a jó, ha a né-
zó-olvasó elidőzik a látottnál, felidéz valamely történetet, mely a látotthoz kapcsol-
ható, aztán elindul, hogy m e g is élje ezt a történetet. Nem helyben kell átélni, n e m 
hirtelen-gyorsán, hanem időt szánva rá, s minél közvetettebben.23 Az így olvasó az 
apró részletek kedvelője, s n e m zavarja, hogy időnként nem tudni, látja-e, amint 
valami történik, elképzeli-e a történetet, vagy éppen vele történik meg. Hiszen ha 
figyelmesen olvasunk tovább, kiderül, hogy a nőkön gondolkodó elbeszélő nem vé-
letlenül hasonlítja az emlékezet mozgását madártollhoz, hiszen Szindbád valóban 
egy szarkatoll „szálldosását" 'kíséri figyelve' a hotel ablakából. Vagy az nem vélet-
len, hogy Szindbád valóban lát egy szarkatollat, miután az elbeszélő hosszasan ma-
gyarázta, mi ju t az eszébe az embernek, ha lát egy szarkatollat? így aztán bajban 
lennénk, ha pontosan meg kellene mondanunk, meddig tart a cselekménysík, s hol 
kezdődik az elképzelt történet. Mondhatnánk, hogy a figurációs szint elemei átke-
rülnek a diegézis szintjére is,24 és „a cselekménysor továbblendítőjeként"2 5 funk-
cionálnak, ám mintha itt az egész oda-vissza kölcsönzésnek lenne saját funkciója. 

A hasonlatok elágazásai előrevetítik azt, ami történni fog, ám egyúttal el is von-
ják a figyelmet a történetről . Beleringatnak abba az elnéző olvasásba, ahol m á r 
nem fontos az a logikai következetlenség, hogy a „csak 103 esztendős"2 6 Szindbád 
„öregségében" húzódik m e g ebben a szállodában. A hasonlat külön típusáról len-
ne szó, amelyet J . Nagy Mária epikai vag)' homéroszi hasonlatként említ, mely tar-
talmilag n e m illeszkedik a gondolatmenetbe, kiágazik belőle.27 

Visszatérve korábbi fölvetésemhez, miszerint Krúdy hasonlatai kapcsán a hasonlat 
trópusát ne metaforához való viszonyában szemléljük, azt a következő javaslattal egé-
szíteném ki: ezt a fajta hasonlatot, amiről itt szó volt és lesz még, tekinthetjük a 
digresszió egyik fajtájának. Olyan kitérő lenne tehát ez a hasonlattípus, olyan „elka-
nyarodás, mely az elbeszélés folyamatosságát megszakítja",28 az aversio egyik esete, 

22 A Folyam-hasonlatot felülírta ugyan az elbeszélő, ebben a szóban (tovaúszni) mégis az köszön vissza. 
2 3 l á s d például ahogyan ebben a történetben nem tudjuk meg, hogy mi is tör tént Málcsi és Szindbád 
között. Az hangzik el, hogy: „Hirtelen megcsókolni a leány nyakát. - Hát ezért jöt t? - mormogta Málcsi 
lehunyt szemmel. [...] Nem védekezett. Lehajtotta a fejét, mint aki előre tudja a sorsát. A kezével csen-
desen átkarolta a férfi nyakát. - Csak meg ne lásson senki - mondta csendesen." (132-133.) Mindez 
persze meglehetősen kettős ér te lmű. További érv a 'leszakítás' mellett az, hogy Karolintól korábban 
hallottuk: „Mind gazemberek a férfiak, csak leszakítani szeretnék." (129.) Es Szindbádot ismerve 
amúgy is gyanakodhatunk, ami persze még messze nem bizonyosság - csak áttételesen. 
24 A genette-i diegetikus meta fora esetében ennek a fordított járól van szó, amikor a metaforák je len-
tői a j e len te t thez az elbeszélt világban metonimikusan kapcsolódó elemekből származnak. Vö. Géra rd 
GENETIK: i. m. 47^18. 
25 KEMÉNY Gábor : i. m. 152. 
2 6 A szöveg konvenciója szerint nyilván fiatal. Vö. „akkor még csak százesztendős fiatalember volt". (133.) 
27 J. NAGY Mária: „A képek stilisztikai elemzése." In SZABÓ Zoltán (szerk.): Kis magyar stilisztika. Iro-
dalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968. 107-108. 
28 SZABÓ G. Zoltán-SzöRÉNYi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába. Helikon Kiadó, 
Budapest, 1997. 
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elfordulás a tárgytól.29 Quintilianus írja: „Igen sokan úgy szoktak tenni, hogy mind-
járt az elbeszélés után rendszerint valamely kellemes és tetszetős térre kalandoznak el 
a tárgytól, hogy minél nagyobb tetszést arassanak. [...] Épp azért nem értem, [...] mi-
ért foglalják le ezt az elnevezést csupán annak számára, a mit esetleg kitérésképpen 
kell elbeszélni, mikor az egész beszédben annyiféle eltérés van az egyenes iránytól."30 

Ezek a hasonlatok m i n d e n k é p p e n az egyenes iránytól való eltérésnek bizo-
nyulnak. Azt a „nyelvi mozgást, a soha nyugvópontra nem j u t ó tévelygést, a kitű-
zött célhoz mér t ál landó eltérést"3 1 muta t ják föl, amiről e dolgozat fölvezetőjé-
ben szó esett. Hiszen figyeljük csak: 

„[Szindbád hjervatag, búskomoly, csöndes és halk teremtésnek szokta elképzelni 
Málcsit, mint a hosszú őszi délutánokat, midőn a napocska már csak látogatóba járkál el 
a piros levelű lugas köré, ahol szép és hosszú regényt olvas egy szomorú ember." (128.) 

A napocska tán még rendben volna (persze: miér t „köré"?), de miért fontos meg-
tudnunk , hogy a lugasban (szép és hosszú) regényt olvas egy nem akármilyen, ha-
n e m é p p e n szomorú ember. 

„Olyannak képzelte, mint a magányos házat, messze künn, a városon kívül, ahol a bok-
rok között csörög a szél, de benn a szobában rozmaringillat van, és délután csendesen szól 
egy mélyhangú hegedű. Az álmaiban ott élt Málcsi együtt azokkal a vágyódásokkal, amelyek 
a nagyvárosból néha-néha csendes kisvárosi cukrászboltokba, a sötétes sikátorban varrogató 
leányokhoz és régi bolthajtásos kóhidakra vezették Szindbádot [...]. Az ingaóra, amely a sa-
rokban zengő, muzsikás hangon üti az időt, az időjelző házikó a baráttal és az elhagyott kert 
pirosló sövényével: mindez Málcsi volt Szindbád részére, aki éjjel kártyázott, ivott, színész-
nők körül hentergett, és csak azt a nőt tisztelte, akinek selyemharisnya volt a lábán. És Málcsi 
mégis mindig élt, alig múlott el nap, hogy Szindbád ne gondolt volna a falusi kuglizóra, ahol 
a tanítóval, pappal és jegyzővel krigszpártit lehetne játszani." (128-129.) 

Itt most valóban nézhetünk olyan „elképedve [...], mint az árván marad t rózsa-
karó". (300.) A magányos házról, az ingaóráról , az időjelző házikóról lényeg-
te lennek tűnő részleteket is meg tudunk („délután csendesen szól egy mélyhangú 
hegedű") , a hasonlítottról, Málcsiról azonban a hasonló-bőség ellenére is keveset. 
Ráadásul a vágyakozás tárgyaként végül egy tanítós-papos-jegyzős „krigszpárti" 
említődik, ez aztán alapos eltérülés a tárgytól. A hasonlat kitérője ebben az eset-
ben n e m válik a cselekmény mozgatórugójává. Kibontja ugyan a hasonlót, apró-
lékos képét adja , viszont olyan részleteket is közöl, melyek inkább akasztják, sem-
mint elősegítik a kapcsolatok megteremtését . A hasonlat mintegy kétségbe is 
vonódik azzal, hogy ennyire, „túlzottan komolyan vevődik".32 Az elaprózás, a be-

2 9 Heinr ich LAUSBERG: Elemente der literarischen Rhetorik: eine Einführung für Studierende der klassischen, 
romanischen, englischen und deutschen Philologie. Max H u e b e r Verlag, [1963] l o1990. 143. (434. §) 
:!(> QUINTILIANUS: i. m . IV. 3 . 1.; IV. 3 . 14. 
31 Paul de MAN: Walter Benjamin A műfordí tó feladata című írásáról. 79. 
32 DAVIDSON: i. m. 66. Példaként Wood)' Allent idézi: „A folyamat, mely a következő hetekben zajlott, cir-
kuszhoz hasonlított, habár az elefántokkal bejutni a tárgyalóterembe nem ment minden zökkenő nélkül." 
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lemerülés a részletekbe, a kitérés egy újabb történetkezdemény felé lehet annak 
a következménye, hogy itt az elbeszélő komolyan veszi a szöveg figurális d imen-
zióját, a túlzó komolyan vevés viszont tekinthető szerzői kiszólásnak, kizökkentés-
nek a figurálisból. Hiszen képtelenek vagyunk a viszonyított elemek kölcsönha-
tására figyelni, ha egyikük ennyire előtérbe tolakszik. A digresszió eredményezi a 
hasonlat megszakítását, a tropológia törését. 

Emlékeztetnék itt azokra a nevekre, melyeket kitérésnek fordít a retorika: 
„A beszéd ezen részét napshcßaaig-nak hívja a görög, a lat inban egressus vagy 
egressio a neve."3 3 Parekbázis avagy parabázis tehát. Friedrich Schlegel az iróni-
át határozta m e g úgy, mint szüntelen parabázist, ahol ez utóbbit úgy kell érte-
nünk, mint olyan szerzői beavatkozást, mely ugyan „megtöri a fikció illúzióját", 
á m ezzel nem a referencialitás megerősítése irányában hat, hanem a „fikció lé-
nyegi negativitásá[ra]" mutat rá.3 4 „Mint kitérés [...] a parabázis nyilvánvalóan 
magában foglalja egy diskurzus félbeszakítását."3"' A parabázis ugyanakkor mint 
megkettőzés, min t nyelvi terelőút, irónia szüntelen forrása. Ezért az itt parabázis-
ként meghatározott hasonlatra mondhat juk , hogy irónia letéteményese. 

Ahelyett tehát, hogy kapcsoló lenne egy másik, a vágyott, az elképzelt világ felé, 
a regény képi világa, a hasonlat trópusa a képtelenbe vezet el. Terelőút átkerülés 
nélkül, kitérés, miközben áttérésről, megnyugvásról szó nincs.30 Legfeljebb 'ven-
dégként megvonulni ' lehet, miközben a szövegnek pont ezen utasítását nem lehet 
komolyan venni. Hisz a kis patak a Szindbád őszi útja ban „árva füzek között lopózott 
tova [...], mintha éppen olyan szegény rokon volna a háznál, mint Málcsi" (125.). 
Ha meg előbb rokon, akkor miért jelenik meg következő előfordulásakor 
vendégként?: „A vendégségben levő kis patakot csak hosszas keresgélés után találta 
meg Szindbád." (130.) Ismét a hasonlatokhoz kell fordulnunk. A 'vendéget' a szarka-
toll-hasonlat kibontásában találjuk, a szarka (aki falun szerei stb.) vendéget je lent . 
A Zaturecky kisasszonyokhoz s Málcsihoz érkező vendég pedig Szindbád. Ha viszont 
a kis patak, ami az elején Málcsinak volt megfelelője, megkapja a „vendég" jelzőt, 
akkor ezek után Szindbádhoz kell kapcsolnunk. A „szarka madár tarka tolla" meg 
azért nem szálladozik el többé Szindbád ablaka előtt, mert az, aki útra kelne, már 
ott van, vendégként 'vonul meg' a kert alatt - az utolsó bekezdés tanúsága szerint. 
Vag)' a Szindbád látogatását követően maga Málcsi vált vendéghez hasonlatossá? 

A jelzőnyi terelőút az olvasásban bontakozhatott ki, mintegy bizonyítva, hogy 
értelmezésünk szövege sosem lehet mentes azoktól a működésektől, melyekre ér-
telmezése tárgyában hívná fel a figyelmet. 

3:1 QUINTILIANUS: i. m. IV. 3. 12. - Lausbeig említi még a digression a digrcssusi, az exkurzusl. 
L. LAIJSBKRG: UO. 
34 Vö. Paul de MAN: „A temporalitás retorikája." Ford. BECK András. In 'Гномкл Beáta (s/erk.): Az iro-
dalom elméletei 1. Je lenkor , Pécs, 1990. 47. 
3 3 Paul de MAN: „Mentegetőzések (Vallomások)." In u6: Az olvasás allegóriái. 403. 
3,1 Szindbád őszi útja c ímű szövegben a Zaturecky kisasszonyok kitéréséről van szó, vallások váltólialá-
sáról, s mindig az ollliagyás mozzanata emelődik ki, nem az ál- vagy megtérésé. Krúdy szóválasztása 
ezen a helyen meglehetősen pontos. 
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MAGGI 

- Étel által történő helyettesítés és evés által történő emlékezés 
Krúdy Gyula Isten veletek, ti boldog Vendelinek! című novellájában1 -

I. Film 

Ha a lassanként éledező magyar gasztronómiát egy tripuszként képzeljük el, akkor 
azt mondhat juk , hogy há rom lába közül az egyik bizonyosan Huszárik Zoltán, 
Sára Sándor és Latinovits Zoltán Szindbád című, 197l-es filmjének azon emléke-
zetes je lenetsorára támaszkodik, amikor (vagy inkább: midőn) a címszereplő íny-
csiklandó szertartásossággal elfogyaszt ebédre, ugyebár: egy császárzsömlét, egy 
tál húslevest, egy pohár sört, egy adag marhavelőt (sóval, pirospaprikával és pirí-
tott kenyérszeletekkel, „mert ilyesmihez a zsemle nem egészen alkalmas" [30.]), 
azután egy (vagy olasz, vagy magyar) gesztenyével töltött fácánt burgonyapirével, 
kovászos uborkával s a szolid polgári vendéglőben feltalálható összes mustárokkal, 
valamint egy szép nagy da rab főtt, csontos húst, ún. táfelspitzet, paradicsommár-
tással, krumplival és (mert „ha a vendéglős ád magára valamit, van fiatal hagymá-
ja" [36.]) fiatal hagymával, s végül az egészet leöblíti egy fél liter j ó vörösborral . 

Ennek a filmbéli ebédje lenetnek az egyik legmaradandóbb képe mindazon-
által a l ighanem mégiscsak az a szinte mellékes mozzanat, amikor az ebéd nyitá-
nyának előkészítésén munká lkodó Szindbád valamiféle titokzatos folyadékot tar-
talmazó kicsiny üvegcséből néhány barnás színű, leginkább azonban mégis talán 
a vérre emlékeztető sűrű cseppet felold m á r amúgyis igen gazdag bel tar talmú el-
ső tányérnyi húslevesében. Bár a Krúdy-textológia jelenlegi állása mellett, persze 
nem lehetek teljesen bizonyos benne, hogy ugyanezen a c ímen nem je lentek-e 
meg másféle szövegek is, illetve, hogy ugyanez a szöveg n e m jelent-e m e g más-
féle címeken is, az általam olvasott, igencsak mintaadónak tűnő, s az Isten veletek, 
ti boldog Vendelinek! címet viselő novella e je lene te t közvetlenül megelőző pon t j án 
mindenese t re egy igencsak meglépő szöveghely áll. A Privát ú r által oly aprólé-
kosan megfigyelt ebédelő vidéki űr ugyanis az első merőkanálnyi leves tányérba 
mérése u tán , a következő kérdést intézi a megret tent pincérhez: „Nincs valami 
leveserősítőjük, Maggi, vagy ilyenféle?" (29.) 

1 KRÚDY Gyula: Delikátesz. (Válogatott elbeszélések 1926-1930.) Válogatta és a szövegeket gondoz-
ta: BARTA András. Szépirodalmi, Bp., 1982. 24-40. 
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Miközben tehát Huszárik Zoltán, s nyomában oly sokan, ezt a je lenete t első-
sorban arra használták fel, hogy felállítsanak egy világos, á m átvitt é r te lmekben 
is felettébb gazdag gasztronómiai ellentétet, és történeti alternatívát szegezzenek 
szembe a zacskós leves, a műanyagtányér és az a lumínium evőeszköz re t tentő 
ikonjaival jelezhető, félresikerült gasztronómiai modernizáció szörnyszülötteivel 
szemben, addig a szöveg e pont ja é p p e n arról szól, hogy a tradicionális magyar 
étkezési kultúra még a modernizáció olyan viszonylag korai, d e máris felettébb 
prózai vadhajtásait is képes volt baráti lag befogadni, mint a Maggi cég akkoriban 
valóban radikális ú jdonságnak számító folyékony leveskoncentrátumai. Röviden 
tehát: a tradíció ebben az esetben is annyira gazdag, hogy eleve (belsőleg és ben-
sőségesen) tartalmazza azt a (látszólag külső és ellentétes) pólust is, ami ellen utó-
lag felhasználni kívánják. Az irodalomtörténeti értelmezések újraolvasása azon-
ban a Maggi leveserősítő másféle értelmezésére is lehetőséget kínál. 

II. Irodalomtörténet 

Krúdy Gyulának a Szindbád-film ebédjelenetéhez elsődleges és szinte kizáróla-
gos mintaként hozzájáruló, Isten veletek, ti boldog Vendelinek! c ímű novellája 1926-
ban, a szerző sokak szerint legértékesebb, utolsó előtti, 1926 és 1930 közötti, a 
Szindbád megtérése és a Boldogult úrfikoromban közé eső pályaszakaszában keletke-
zett. A korszak (Osvát Ernő biztatására létrejött) termésének legjavát összegző 
(s Kosztolányi Dezső biztatására megjelentetett) 193l-es, Az élet álom című kötet 
szövegeiről szólva Krúdy 1932-ben papírra vetette a „gyomornovella"-szerkezetet, 
s ettől kezdve lassanként ez a fogalom vált az értelmezések vezérmotívumává is. 
Ebben az értelmezői keretben a korszak remekművei a haláltól szorongatott idős-
kori életvágy olyan megnyilvánulásai, melyekben e kései erők régi tárgyak, ha-
gyományos ételek és tradicionális társas ceremóniák varázskörében ge r jednek 
fel. A tárgyakban, ételekben és ceremóniákban egyaránt gazdag fővárosi vendég-
lők étkezés-központú históriáiban a végsőkig hajszolt kulináris ö römök motívu-
mai és az eksztatikus gasztronómiai boldogság rövidke pil lanatait a végtelenbe 
nyújtó procedúrák aprólékos ábrázolásai már-már a nihilizmus ha tá rán valósítják 
m e g animizmus és realizmus tökéletes és energiatermelő fúzióját .2 

A gyomornovellákban szereplő ételek ebben a (jelenleg is e l fogadot tnak tűnő) 
értelmezési keretben természetesen trópusok: valamit helyettesítenek, valami mást 
je lölnek. 3 A jelölt keresésére és gyors fellelésére irányuló igyekezet figyelemre 
méltó eredményeket hozott: az ételek a különböző értelmezésekben hol a lelkesedés 
és rajongás hiányzó tárgyát, hol a múlóban lévő életenergiákat, a világ átfoghatat-
lan teljességét, a szellemiekkel és lelkiekkel összeforró testi örömöket , a velük való 
betelni nem tudást, az immár végre nem haj tható cselekedeteket, a hozzáférhetet-

2 Minderről lásd: SZAUDER József: Szindbád megtérésétől a Purgatóriumig. In uó: Tavaszi és őszi utazások. 
(Tanulmányok a XX. század magyar irodalmáról.) Szépirodalmi, Bp., 1980. 124—169. Főként: 124-148. 

3 F felfogás alapjait alighanem KOMLÓS Aladár vetette meg. Iüsd: uő: írók és elvek. Nyugat 1937. 82-83. 
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len múltat, az elmúlt időt, az elérhetetlen helyeket, hol pedig (összegző szójáték-
kal) egész egyszerűen magát az életet helyettesítik. Ha aztán erre a komplexumra 
rávetítjük a tágabb kontextus, a Szindbád-novellák fogadtatástörténetét , amelynek 
elsődleges jellegzetessége valóban „az idősíkok egymáshoz való viszonyának prob-
lematizálásában és az emlékezés tematizálásában" ragadható meg, 4 akkor é r the tő 
lesz, étkezés és emlékezés5 miér t fonódhatot t össze olyan szorosan a húslevesét ka-
nalazó filmbéli Szindbád emblematikus alakjában. A jelöltekre irányuló figyelem 
kizárólagossága miatt azonban továbbra is kérdés maradt , hogy miféle retorikai 
elemek és funkciók kínálják fel (először) az étel által történő helyettesítés és (másod-
szor) az evés által történő emlékezés (persze: ismerősnek tűnő) lehetőségét. 

III. Helyettesítés 

Ha a szinekdoché az, amikor a jelölt jelölővel tör ténő helyettesítésének alapja a 
két szó je lentés ter jedelme közötti mennyiségi kapcsolat, vagyis amikor egy szűkebb 
je lentésterű szóval helyettesítjük a tágabbat, átfogóbbat, ál talánosabbat (vagy ép-
pen fordítva), s leggyakoribb esetének a „cseppben a tenger"-jellegű pars pro toto-
helyettesítést tekintjük,6 akkor - azt hiszem - könnyen belátható, hogy Krúdy 
gyomornovelláiban a főzés (jóllehet némi metonimikus: minőségváltó mozzanattal 
elegy, de) dön tően szinekdochikus cselekvéssor, s hogy a főzés által előállított éte-
lek és italok: szinekdochék. 

Szindbád pohár sörével kapcsolatban például a narrátor úgy nyilatkozik, hogy 
az „aranyszínű sör volt, vándorlegény álmodik ilyennel a tikkadt országúton, ma-
dárcsiripeléstől hangos komlóföldek illata szálldosott ebben a frissen csapolt sör-
ben". (31.) A gesztenyével töltött fácán piciny, gondosan és alaposan leszopogatott 
csontocskáiról pedig az a véleménye, hogy mindegyiknek „megvolt a maga külön 
zamata, mintha azok az erdők, tájak lehelték volna beléjük az illatukat, amerre a 
fácán valaha röpködött". (35.) Míg azonban a pohárnyi sör és az apró fácáncson-
tok (egyszerű szinekdochéként) kizárólag a komlóföldek illatát, illetve az erdők za-
matát hordozzák azok egészét képviselő, koncentrált részekként, addig Szindbád 
döbbenetes beltartalmú (habart tojást, „valamint némi zöldséget, így kalarábét, 
karfiolt, sőt burgonyát is" [28.] tartalmazó) húslevese az elegyített részek, mint kép-
viselők által hangsúlyozottan és emberi fogyasztásra is felettébb alkalmas minőség-
ben olvasztja magába a termőföldek, a konyhakert és baromfiudvar, valamint a 
messzi délszaki tengerek trópusi fűszer-szigeteinek teljes világát: partes pro toto. 

4 Lásd MESTERIJAZY Balázs: Az elsajátítás alakzatai. (Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula 
Szindbádjában.) Alföld 2001. 3. 48 -58 . 

5 E témát (más szempontok szerint) kitűnően fejtegeti EISEMANN György: Az emlékezés ízei. (Krúdy Gyu-
la Szindbád-noveltáinak mnemotechnikájáról.) In uő: A folytatódó romantika. Orpheus , Bp., 1999. I 17-128. 

B Heinrich LAUSBERG: Handbuch der literarischen Rhetorik (Eine Grundlegung der Literaturwissensduift). 
Max Hueber, München , 1973.2 § 572-577 . (295-298.), SZABÓ G. Zoltán-SzöRÉNYi László: Kis Magyar 
Retorika. Tankönyvkiadó, Bp., 1982. 162. 
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A partes pro toto-mintájú összetett szinekdoché: erős. Erejét abból nyeri, hogy 
koncentrált formában tartalmazza a helyettesítendő teljességek valamennyi leg-
jellemzőbb elemét. A Maggi leveserősítő ebben a kontextusban elsősorban ar ra hív-
hatja fel a figyelmet, hogy a novella gasztronómiai világa elsősorban tulajdonkép-
pen nem a (modernitással szembeállított) tradíció, hanem az erő és a koncentráció, 
pontosabban: az erők koncentrációjának, a „nagy erőt tartani kis helyen"7 merőben 
szinekdochikus ideájának jegyében áll. Krúdy gyomornovelláinak emlékezetes éte-
lei elsősorban nem tradicionálisak, hanem erősek, mint a szinekdoché. A moder -
nitása miatt meglepően rendszeridegennek tűnő koncentrátum épp e tulajdonsága 
miatt kerülhet bele legitim módon a levesbe. „Hogyne volna, uram! - felelt a pincér, 
és már hozta is a barnás folyadékkal az üvegcsét, amelyet szemügyrevétel u tán a 
vendég jól megrázott, mintha az erejét akarná felszínre hozni, és bőven csepegtetett 
a levesbe." (29.) Aje lenet folytatása pedig az e tulajdonságot hagyományosan is leg-
inkább hordozó elem központi szerepére épül. Ugyanis „a vendég m é g mindig nem 
nyúlt a leveshez, jobb kezével mellényzsebében keresgélt, ahonnan Privát úr legna-
gyobb örömére egy dió nagyságú, piros száraz paprikát vett elő, amelynek felnreté-
léséhez ugyancsak egyik zsebéből penecilusát vette elő. A piros paprikaszeleteket, 
valamint ap ró magokat egy gyógyszerész gondosságával hinte t te a levesestányér-
ba, amelynek tartalmát n e m szűnt meg kevergetni bal kezével". (29.) 

Tekintsük át a menüt ebből a szempontból. A császárzsemle nem erős: a vidéki 
úr ezért oda sem figyelve majszolja el. A húsleves (eleve: már az érzékszervi vizsgá-
lat előtt, definíció szerint) rászórni a kétszeres (modern és tradicionális) erősítésre. 
A sör ereje - láttuk - hangsúlyozottan szinekdochikus eredetű, csak az a kár, hogy 
a borfiú gazdag korcsmárosa a nyílt kérés ellenére is túlságosan „bőven méri a ha-
bot". (31.) A velő az étkezési szertartás központi szereplője (előtte és utána egyaránt 
három elem áll): amúgy is teljesen nyilvánvaló súlyosságát és erejét a megfigyelő 
egy egész kis esszében fejti ki. („Privát úr megállapította magában, hogy a velő 
meglehetősen nehéz étel, azért adják a korcsmárosok déli időben, hogy az ember-
nek legyen ideje megemészteni. Aki esti étkezéshez fogyaszt velőt, annak múlhatat-
lanul boszorkánynyomása lesz; míg a velő élvezete délután csak múló bágyadtságot 
okoz." [32.]) A gesztenyével töltött fácán szinekdochikus erejéről már volt szó, ám 
a fogás mégis egyértelműen megköveteli a csípős és erős mustárok additív és 
addiktív élvezetét. A táfelspitz pedig ebben a leírásban valóságos energia-koncent-
rátum. („Szép darab csontos hús volt! A szélén bőségesen maradt zsiradék, amely 
a téli időben legjobban melegíti az embert. J ó konc volt, amelynek igazában vala-
mely messzi fogadóban örülne az ember a hosszú téli utazás után. Ez a konc egy-
magában elegendő lett volna ahhoz, hogy másnap köménymagos levest kívánjon 
reggelire a vendég." [36.]) Az ebéd egy fél liter j ó borral zárul - bár a novella 
Vendelinje m é g megpróbálkozik egy túrós csuszával, ám ebből az elromlott kedvű 
és étvágyú vendég már csak néhány falatot eszik, s ízeit nem érzi (38.). 

A gyomornovellának azonban nem egyedüli uralkodó trópusa a szinekdoché. 
Bár maguk a valóban központi szerepet játszó ételek általában e t rópus segítségé-

7 Gaston BACHELARD: A tűz pszichoanalízise. Ford. SAI.Y Noémi. Nagyvilág 2001. 7. 1101-1110. 
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vei szerkesztődnek meg, illetve ezt allegorizálják, a narrációnak mindvégig leg-
alább ennyire szembeötlő velejárói a hasonlatok is. Talán azt lehetne mondani , 
hogy míg a szinekdochék elsősorban más, alternatív terekre, időkre és életvite-
lekre nyitják rá a szereplő (étkező) figurák világát, addig a hasonlatok többnyire 
különböző ideológiai konstrukciókba ágyazzák bele az étkezések rituáléit. 

Ha a novella (egyszerű és rövid) kerettörténetétől ezúttal eltekintve, csak az étke-
zési jelenetre koncentrálunk, figyelemre méltó, hogy a vendég keze akkora, „mint 
egy für j aratás után", az arca piros, „mintha éppen most jött volna valamely körva-
dászatról" (26.), úgy bontja ki a szalvétát, „mintha valamely varázslatot művelne" 
(26.), úgy rendezi el magán, „hogy ráncot ne vessen, valamint hátul a gallérjánál, 
hogy az asztalkendő két csücske hasonlatos lett valamely pár malackörömhöz" (27.), 
s „ez után a művelet után új helyre tette az asztalon a sótartót, a paprikatartót, fog-
piszkálótartót, mint valamely kis bálványokat, amelyeknek megengedtetik részt ven-
ni a közelgő ceremóniában" (27.). Ezután, rendelés közben, úgy néz a pincér szemé-
be, „mint valamely bíró" (28.), úgy olvassa az étlapot, „mint valamely érdekessé vált 
regényt", kisujja úgy emelkedik fel, „mint valamely karmesteri pálca" (29.), gondos-
sága, mint a gyógyszerészeké (31.), figyelme, mint a kisiskolásoké (33.). Ajelenet má-
sik szereplője, a pincér olyan szőkére van beretválva, „mint az imént leforrázott ma-
lac", olyan tisztelettel nyújtja át a vendégnek az édapot , „mint valamely pápai bullát" 
(28.), s a szalvétáját úgy lógatja le a háta mögött, „mint valamely frakkot" (37.). 
Mindeközben pedig Privát úgy figyeli őket, „mint egy ugrásra készülő vad" (40.), 
s végül (a novella legelején) úgy zárja be maga mögött otthon az ajtót, „mint talán a 
búvár búcsúzkodhatik a világtól, mielőtt a tenger mélyébe leereszkedne" (24.). 

Remélem, e futólagos listából is világosan látszik, hogy a szentnek és a p rofán-
nak 8 a gyomornovellákra oly je l lemző és oly régóta megfigyelt (kiasztikus) össze-
fonódása elsősorban e halmozottan jelentkező hasonlatok teljesítménye. Keresz-
tény és pogány, köznapi és művészi, közösségi és privát egymást látszólag kizáró 
ellentétei válnak semmissé az étkezés rituáléinak hasonlataiban. A magyar i roda-
lom szövegeinek egynemű, d ö n t ő e n egy képzetkörből táplálkozó, koherenciára 
törekvő hasonlatai viszonylag r i tkán érdekeltek az ellentétek lebontásában, d e 
azért van rá példa. Míg azonban (példának okáért ) Balassi Bálint kivételessége 
miatt joggal nevezetes sorában hasonló céllal kiasztikusan felcserélt jelzőjű je lö-
lők rendeződnek igencsak sűrű hasonlósági szerkezetbe („áldott kezével, mint szép 
ereklyével"),9 add ig Krúdynál a bőbeszédű és látszólag teljesen konvencionális 
hasonlatszerkezetek együttállása rajzol ki egy, n o h a csak távolról észrevehető, d e 
mégis teljes egészében kiasztikus természetű hálózatot. 

Szempontunkból a Krúdy-novellák kánonjának azért á l lhatnak valóban teljes 
joggal a középpontjában az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél meg A hírlapíró és a halál 
című (1927-es) gyomornovellák, mer t a szinekdochékhoz kapcsolódó hasonlósági 
viszonyok kiasztikus felcserélődése e novellapár által, a személyiségüket evés ú t j án 
megcserélő szereplők tör ténetében nyeri el klasszikus értékű és paradigmat ikus 
érvényű narratív kifejtését. 

8 Mircea EIJADE: A szent és a profán. A vallás lényegéről. Ford. BF.RÉNYI Gábor. Európa , Bp., 1987. 
l á s d Sroi.i. Béla-P\l.s Dezső: Balassi Bálint ismeretlen versrészletei. MNy 1952. 166-175., Balassi 

Bálint Összes Művei II. S. a. rend. ECKHARDT Sándor. Akadémiai, Bp., 1955. 125-127 . 
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IV Emlékezés 

A megfigyelő Privát úr a hosszúra nyúlt ebéd végére lassanként annyira fel-
bosszantja magát, hogy végül is nem bír magával, és amikor a kis pincér é p p e n 
bort tölt felesége második urának, emberfelet t i boldogsággal felemelkedik, és 
odakiáltja a másik asztalhoz, hogy „Én tudnék csak Patience-ről beszélni maguk-
nak, mer t m é g leánykorából ismertem! Isten veletek, ti boldog Vendelinek". 
A nar rá tor kommentár ja szerint „[pjersze n e m volt igaz, ami t Privát úr mondo t t , 
mert dehogyis ösmerte leány korában Patience-ot, de valamivel csak m e g kellett 
keserítenie ezeket a férf iakat , akik még mos t is enni tudtak, és örvendeni tudtak 
egy méltat lan nő emlékének" (40. kiemelés tőlem - Sz. L.). Az 'és' kötőszó ar ra 
figyelmeztet, hogy immár itt az ideje r á t é rnünk az evés által történő emlékezés lehe-
tőségének létrejöttére. 

A vizsgált novella kristálytiszta szerkezetű: a vidéki ú r lassú pesti ebéd jének 
egy-egy fogását szinte kényszeres következetességgel követi a megfigyelő Privát 
úr egy-egy felbukkanó emlékképének részletes rajza, m a j d a Patience-ra emléke-
ző pincér, a boldogtalan Vendelin tör ténetének egy-egy darabja. Az italokkal 
együtt összesen hét fogásból álló ebéd összesen hét emlékképe t és hét tör ténet -
darabot hív elő, míg végezetül , a bor u tán (nyolcadikként) maga az evő is el-
mondja a maga emlékező tör ténetét . Míg azonban Vendelin története a vidéki úr 
nyitókérdéseire adott válaszokból bontakozik ki, addig Privát ú r emlékképeit ma-
guk az ételek, illetve az elfogyasztásukkal j á r ó cselekvések hívják elő. Az emlékek 
tehát mindké t esetben dialógus á l t a l j ö n n e k létre, egy olyan kontextust alkotva 
meg ezzel, amelyben a beszéd és az evés egyaránt nyelv-szerűnek mutatkozik. Az 
explicit kérdések vizsgálata helyett most az evés dialógus-kezdeményező ere jének 
mibenlétére próbálok m e g rákérdezni. 

Az evés által, annak ha tására történő emlékezés képeit egy utcai j e l ene t előzi 
meg és vezeti be. A komor, ködös, novemberi napon, „fenyegető égboltozat alatt" 
(24.) örömszerzés céljából vendéglőbe induló Privát úr az ú ton , az alkalmas hely 
keresése közben azon elmélkedik, hogy tu la jdonképpen miér t is volna m i n d j á r t 
jobb, miér t t enné jobbá az általános világhelyzetet, ha végre leesne a hó. A má-
sik személyiséggé válás lehetőségét és a nyom-hagyás esélyét Privát úr pán-ciniz-
musa azonnal elveti. 

„De mégis volna valami, a m i jobbá tenné a helyzetet, ha a h ó leesni tudna. Privát úr 
gyermek- és fiatal korából emlékezett , hogy hóesés idején, kü lönösen első havazáskor, 
mindig nevezetesebb étvágya volt. Mindenféle levesek ju tot tak eszébe, amelyekben disz-
nógerincek főttek, és o d a k ü n n tartalmasait, hangta lanul szakadt a hó. Ezért hát megál lot t 
egy utcasarkon, és még egyszer a füstös, vigasztalan égboltozatra pillantott. Igen , ha le-
esne a hó, bizonyára j o b b étvággyal m e n n e mos t ebédje felé." (25.) 

Az étvágy jó . Hóesésben j o b b az étvágy. A hóesés tehát jó . A szillogizmus kifejtett 
és logikailag hibátlan, mégis hiányos. Annyi világos, hogy múl t és jelen ana lóg vi-
szonyban állnak: abban a tekintetben m i n d e n k é p p e n azonosak, hogy b e n n ü k a 
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hasonló mozzanatok hasonló eredményhez vezetnek. De ha elfogadjuk is, hogy 
hóesésben az analógia miatt mindig j o b b az étvágy, még mindig nem tudjuk , hogy 
miért. Nos, ahogy a bekezdés középső mondatából világosan látszik, a l ighanem 
azért, m e r t a hó szakadása olyan, mint a disznógerinccel főtt leves: tartalmas. 
A hóesés azért csinál étvágyat, mert olyan, mint az étel. Hasonlít hozzá. Van ben-
ne anyag. (Szinekdoché.) Privát urat e válasz megadásában az emlékezés segíti. 
E tekintetben roppant m ó d figyelemreméltó, hogy Privát ú rnak a levesek é p p a 
hóeséses hiányáról ju tot tak az eszébe. Vagyis Privát urat a (még) je len n e m lévő 
emlékezteti a (már) elmúltra: az elmúlt hasonlót (az ételt) a hasonlított hiánya 
(a hóesés elmaradása) idézi vissza az emlékezetébe. 

Ha úgy gondoljuk, hogy az Úrvacsorában a jelölő je lenlé te (a kenyér és a bor 
elfogyasztása) emlékeztet arra, aki létezett és bizton eljövend (Krisztusra), akkor 
talán úgy gondolhatnánk, hogy a novella bevezetőjének hasonlat-elvű emlékezet-
logikája a jelölőt (az ennivalót) jelölt té teszi (e bekezdés n e m étkezés által, h anem 
étkezésre emlékezik), s ennyiben - a hasonlí tott hiánya által egy metonimikus sort 
hozva létre - mintegy az Úrvacsora misztér iumának bevezetéseként alkotja m e g 
magát: étkezésekre emlékezik, amelyek az Úrvacsorára emlékeztetnek, amely 
Krisztusra emlékezetet. Ilyesmire azonban a zsemle valóban nem egészen alkal-
mas. Privát ú r következő hét emlékképének többsége étkezésre emlékezik az ét-
kezés (megfigyelése) által, de ha maga a (megfigyelt) étkezés esetleg emlékeztet 
is az Úrvacsorára (végül is a vidéki ú r - az ebéd kereteként - az elején megtör i a 
zsemlét, a végén meg bor t iszik), a róluk Privát úr eszébe j u t ó étkezések m á r sem-
miképpen sem. Lássuk őket szépen sorjában. 

A vidéki ú r úgy rendeli magához a pincért , hogy a kés fokával néhányszor kop-
pant a vizespohár oldalán, s a rég nem hallott hangok hallatán Privát ú r n a k vi-
déki stációk jutot tak az eszébe. (27.) A vidéki ú r elmélyült ét lap-tanulmányozásá-
ról Privát ú rnak egy budai ismerőse ju to t t az eszébe, aki étlapokat gyűjtött „és így 
könnyedén visszaidézhette azoknak az ebédeknek az emlékét, amelyeket külön-
böző vendéglőkben elfogyasztott" (28.). A leves elfogyasztása előtt a vidéki ú r 
kanalával néhányszor vizsgálólag megemelge t te az arasznyi hosszúságú laskákat, 
s „R ú rnak azok a levesek jutot tak eszébe, amelyeket sáfránnyal színesített valaha 
az édesanyja" (30.). A velő elfogyasztása az étel súlyosságából következő fogyasz-
tási szokásokkal kapcsolatos (már idézett) kisesszét váltja ki. (32.) Amikor a vidé-
ki ú r elővette a fácán mellét, Privát ú r „bőven elgondolkozhatott azokról az erdő-
ségekről, amelyekben fiatal korában megfordult , ahol fácán tanyázik" (34.). 
A vidéki ú r olyan ropogtatva rágta a kovászos uborkát, „hogy a szemközt ülő 
Privát ú rnak téli utazások jutot tak az eszébe, amikor a frissen esett havat elkapja 
az erős fagy és a vasalt szán csikorogva repül tova az országúton, téli szőrű lovak 
lompos farkai mögött" (35.). Amikor pedig a vidéki ú r metszőfogaival nyakon 
harapta a zöld szárú, fehér fejű fiatal hagymákat , Privát ú rnak (most csak igazán!) 
mindenfé l e emlékek j u tnak eszébe a régi étkezések történetéből: vidéki kuglizok 
a v e r a n d á n („vajat, túrót , szafaládét, hagymát esznek, és karcolva ön t enek rá 
őszpiros színű sillerborokat") meg néhány hivatalnok a régi Gondűzőben . 
(36-37.) 
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Ha ezen a p o n t o n alkalmazzuk azt a több tudományterüle t által is megtámo-
gatott elképzelést, amely szerint „a múlt az emlékezés aktusában nem felidéző-
dik, hanem elsajátíthatóvá válik, amennyiben az emlékezés az elbeszélés (fikcionális) 
aktusaként ér te lmeződik", 1 0 akkor kérdésünk az lehet , hogy miféle t rópusok ural-
j ák Privát úr emlékező elbeszéléseit. 

Koppantások egy üvegpoháron, étlapolvasás, levestészta, velő, a fácán melle, 
uborkaropogtatás , hagymarecsegtetés: úgy tűnik, Privát úr emlékfolyamait elő-
ször a vendéglői étkezéssel kapcsolatos előzetes tevékenységek, azután maguk az 
ételek, végül az elfogyasztásukkal j á r ó zajok és zörejek indítják el. Azonnal szem-
beötlik azonban, hogy a középső és számos szempontból központi je lentőségű 
étel, az önálló fogást képező velő valójában n e m emlékezést indít el, csupán egy 
esszét fogyasztásának hatásairól és javasolt módjairól . A velő előtt és után szerep-
lő emlékeztető mozzanatok nem teljes ételek, egy-egy fogás részei csupán, jelölő-
erejük azonban, úgy tűnik, ezzel fordított arányban nő: mindkettő kitüntetett fon-
tosságú narrat ívákat hív elő: a laska a gyermekkorét , a fácán melle az ifjúságét. 
Az előkészítő mozzanatokhoz kapcsolódó tör ténetek ehhez képest látszólag mel-
lékes múl tmozzanatokat tesznek elsajátíthatóvá, vidéki utazásokat és egy régi is-
merős furcsa szokásait, de az utóbbi, az ét lapok olvasásával emlékező budai ú r 
történe, fontos önreflexív mozzanatnak tűnik: az emlékező ezen a ponton eg)' 
olyan emlékezésre emlékezik, amely nem magát a múltat, az elmúlt ebédeket, ha-
nem azok emlékét idézte vissza könnyedén. Végezetül az étkezés hangjaihoz kap-
csolódó történetek közül az első ú j ra utazási emlékeket hív elő, a második, egyben 
utolsó, pedig étkezést, mégpedig olyat, amelyben szintén szerepelt a hagyma - a zaj 
itt úgyszólván saját magát hívja elő a múltból, mintegy önmagára utal.11 

Úgy látszik, ezek a jelek túlnyomórészt azáltal mozgósítják az emlékezést, hogy 
hasonlítanak.1 2 A koppantások régi koppantásokra, az étlapolvasás egy régi étlap-
olvasóra, a levestészta régi levestésztákra, a hagymarecsegtetés pedig régi hagyma-
recsegtetésekre. A hét emlékezés közül négy a hasonlóság által n e m is a hasonló, 
elmúlt, s szinekdochikusan eg)' egész elmúlt vi lágdarabot képviselő történéseket, 
hanem (faját tekintve, tehát metonimikus ér te lemben) önmagát , s ebben az érte-
lemben új ra ugyanazt hívja elő a múltból. („Régen hallott hangok voltak ezek" 
- olvashatjuk például a koppantásokról . [27.]) Az uborkaropogtatás ugyan n e m 
olyan, mint egy régi uborkaropogtatás , hanem olyan, mint amikor a hó ropog: 
a zaj itt nem régi önmagát , hanem a hozzá szinte azonosságig hasonlító másik régit 
hívja elő, de ami megjelenik, ezúttal is szinekdoché. Amiképpen a fácán melle is: 

1 0 ME.SIKRIIÁZY: I. M . 
'1 Ez a mozzanat al igha független a múlt és jelen oppozícióját a ciklikus és lineáris időfelfogások feszült-
ségeként újraértő, s ezáltal a múlt és a je len közötti határokat elmosó, az elbeszélő identitását kérdé-
sessé tevő korai Krúdy-szövegek szerveződésétől. I4sd Gábor BEZECZKY: Gyula Krúdy's early short stories. 
Hungar ian Studies 1998-99. 2. 179-198., valamint uő: Az ismétlődés szelepe Krúdy „mikszáthns" korszaká-
han. ItK 1987-1988. 4. 422-439 . 
12 A simililudóra épü lő mnemotechnika (reflektált) használata egyébként mai szövegektől sem telje-
sen idegen. Például: „És a nedves gumiszőnyeg illata úgy á rad t szét, úgy emelkedett fel, mint valami 
emlékeztető, a férfi illatának valamiféle hasonlata." (Nádas Péter: Párhuzamos történetek IV Titkos életének 
bejáratán. Holmi 2002. 2. 164. Kiemelések tőlem - Sz. L.) 
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nem hasonlít valami régire, h a n e m (fajában, tehát metonimikusan) azonos vele, s 
így (pars pro toto) újraalkothatja az ifjúkor fácános erdeit. A bolond vidéki ú r záró-
mondata szinte szájbarágós didaxissal foglalja össze az emlékezés ilyetén működé -
sét: „Én is minden héten Pestre jövök, mert úriasszonyokat kell látnom, akik é p p e n 
olyan előkelőek, mint Pasziánsz volt ott a kávéházi trónusban." (39.) 

Ha mindez helytálló, vagyis ha Krúdy gyomornovelláiban, a sok esetben pár-
huzamként emlegetet t Proust emlékező stratégiáitól1 3 mégis csak radikálisan el-
térő módon az emlékezés n e m más, mint egy jelenbeli hasonlóság által előhívni a 
múlt metonimikusan önazonos szinekdocliéit, vagyis ha Krúdy gyomornovelláiban az 
emlékezés szempontjából (mivel a szinekdoché maga csak emlékezik, d e soha 
n e m emlékeztet) kizárólag az ételek nem fontosak, akkor ér thető, hogy a legne-
hezebb étel, az igazi koncentrátum, a szinekdoché legpontosabb allegóriája, a ve-
lő és a húslevest kivonatoló, s ebben az ér te lemben a szinekdoché szinekdoché-
j ának mutatkozó Maggi leveskoncentrátum (ami, valljuk be, még csak n e m is 
hasonlít, s ezért nem is emlékeztet az igazi húslevesre) mié r t nem idéz fel az el-
múlt időkből az égvilágon semmit sem. 

V. Hogyan múlt el a legjobb belvárosi kiskorcsma 

Krúdy Gyula utolsó gyomornovelláját az Isten veletek, ti boldog Vendelinek! u t án há-
rom évvel, 1929-ben írta. A Villásreggeli c ímű rövid szöveg14 mogorva, hagyo-
mányőrző, ínyenc öregura gábelfrustukra egy á jnspenner t zaftban és egy krigula 
svecháti sört kíván elfogyasztani a belváros legjobb kiskorcsmájában. Azonban 
„[vjalami nagy ba j történt. A virslibe ha rapó vendég ugyanis egy kemény tárgyat 
talált fogai között, amelyet megszemlélvén, azt tapasztalta, hogy az egy e m b e r i 
kisujjnak a felső ízületéhez hasonlatos valami, a megfelelő körömmel ellátva" 
(384.). Az étel által történő helyettesítés és az evés által történő emlékezés oly csábító és 
oly hatékony világának története akkor, abban a pillanatban rekesztődik tehá t he, 
(saját rendszerén belül ugyan teljesen logikusan, ám mégis váratlanul apokal ip-
tikus végérvényességgel), amikor az étel - felettébb, mondha tn i gyomorforgató-
an abject1 5 m ó d o n - immár többé nem jel, h a n e m maga a dolog. 

1:1 Erről lásd: Paul DE MAN: Olvasás (Proust). In uő: Az olvasás allegóriái (Figurális nyelv Rousseau, 
Nietzsche, Rilke és Promt müveiben). Ford. FOGARASI György. Ictus-JATE Irodalomelméleti Csopor t , 
S z e g e d , 1 9 9 9 . 8 1 - 1 0 9 . ( F ő k é n t : 8 8 - 9 1 . ) 
О KRÚDY: i. m . 3 8 1 - 3 8 5 . 
1 5 V ö . EISEMANN: i. m . 1 2 5 . 
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SZINDBÁD-LEXIKON 

Ismeretes Lyotard diagnózisa, amely szerint bealkonyult az egészelvű, „nagy el-
beszéléseknek". Szembetűnő azonban, hogy n o h a az egyetemes humanitás , az 
„örök béke" vagy a haladás eszménye mintha valóban integritását vesztette vol-
na, ám a narra t íva értelmező, magyarázó ereje voltaképpen n e m csökkent, hiszen 
a kulturális vagy a politikai élet folyamatait nap ja inkban is jórészt elbeszélések fö-
lötti, elbeszélések közötti harcként szokás megjeleníteni . Néhány évtizede nagy 
visszhangot keltett azon teoretikusok fellépése, akik - a tárgyszerűség illúzióját 
leleplezve - amellet t érveltek, hogy a tudományos igényű beszéd az irodalmi el-
beszélő fo rmákhoz hasonló megalkotottsággal bír. Hayden White idehaza sem 
népszerűt len meglátása, amely szerint a tör téne lem megér tése nem más, m i n t 
egy történet formájának a felismerése a kronológia alaktalan rend jében , azt sugallja, 
hogy ami kívülreked egy tör ténet e lmondhatóságának keretein, az mintegy kiszo-
rul a valóságból, s az ér telmezhetet lenbe, a k imondhata t lanba, az olvashatatlan-
ba hullik alá. E sugallat m e n t é n az elbeszélés e l lenpont jaként a tény alakzatát ne-
vezhetjük meg . Az adat pozitivista kultuszát u tóbb nem csupán elemző bírálatok 
érték, de sok esetben élcelődés tárgyává is vált. Úgy is fogalmazhatnánk, a lehet-
séges tör ténetek „végtelen sokaságával", a nézőpontot , a t ö r t éne tmondó szemé-
lyét megsokszorozó, folyamatban tartó alakításokkal szemben a pontszerű kép-
ződmények ú jabban nem számítanak szalonképesnek. 

Mennyiben töretlen a tudás narratív folytonossága? Mennyiben vonható é p p e n 
a tény alakzata felől kritika alá? Ellenállhatnak-e a szingularitás formái valamely 
narratív folyamatosság létesítésének? Megkockáztatható, hogy a nem-elbeszélés 
típusú szövegek éppúgy elemei lehetnek valamely tudásnak, hiszen nem pusztán 
hozzáférést biztosíthatnak az (akár szövegként értett) valósághoz, de organizál-
hatják is azt. Ilyen anti-narratív szövegek lehetnek az évkönyvek, a krónikák, a 
katalógusok, az almanachok, a kompi lációk, s a lexikonok. E formák a kaotikus, 
a rendezetlen, az összefüggéstelen mellett egyúttal az egyértelmű, a rögzített, a 
magában álló, az önmagában értelmes jegyeit is képviselhetik. Az irodalomértés 
szempontjából a nem-narratív szövegek (a bibliográfiák, a kéziratok helyesbítései, 
betoldásai, eg)' könyv ára, külleme, példányszáma, a lexikális adat egyéb formái) 
esztétikai je lentősége ugyan nehezen felmérhető, mégsem pusztán tényeket rög-
zítenek, h a n e m a poétikai jelölésrendre nézve is eligazítóak lehetnek. Mégis, az 
irodalmi interpretáció mintha elveszítette volna a képességet vagy a kedvet a n e m -
narratív nyelvek tanulmányozására. 

A Krúdy-szakirodalom ú jabb fejleményei hasonlóképpen a korábban pont -
szerűen feltüntetett , rögzített entitások (az én, az emlékezet, a múlt és a j e l en 
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viszonya) narra t ív megalkotot t ságának relativizáló hatásait hangsúlyozzák. 
A Krúdy-olvasás sarkalatos pontját , az emlékezet problematikáját illetően kitűnt, 
hogy nem valamely meghatározható, elszigetelt originalitás visszaidézéséről van 
szó, az emlékezés folyamatai nem valamely eredet és a visszatekintés szilárd pont-
jai közti izolált reflexió révén mennek végbe.1 Mivel az elbeszélés szövege gyakran 
maga is valamely korábbi szövegre való visszaemlékezésként ér thető meg, a szöveg 
tételezte jelen és múlt kölcsönösen figurálják egymást. Továbbá, az identitás formái 
sem adottságok, hanem az emlékezés narratív folyamataiban létesülnek. Az emlé-
kezet figurái nem valamely „tárgyként adott, felmérhető világ kimerítésének" ered-
ményeként állnak elő, hanem maguk képzik meg az emlékezet széttartó világát.'-' 

Vegyük észre, lényeges vonása a narratív felfogásnak, hogy elveti annak lehe-
tőségét, hogy tárgya „kimerítően" megjelení thető volna. Találunk-e olyan mozza-
natokat a Szindbád-novellák körében, melyek n e m tagolhatok be valamely 
narrat íva hatálya alá, olyan mozzanatokat , amelyek a kimerítő ismertetés lehető-
ségét ígérik? A Szindbád-novellák számos helyen élnek a felsorolás eszközével. 
Rögtön a Szindbád ifjúsága és a Szindbád utazásai ciklusokhoz fűzött elöljáró Tájé-
koztatásban, ahol elsorolódik, mi minden t szeretett Szindbád, és mi minden t sze-
rettek a nők: „Szerették, ha szerelmi jelvényeiket: hajszálakat, harisnyakötőket, 
zsebkendőket, imakönyveket, hajtűket, cipőket, gyűrűket, apró kis cédulákat, vas-
úti jegyeket, hervadt virágokat, szalagocskákat, emlékezetes faleveleket, fátyolokat, 
együtt talált patkószegeket, arcképeket, pénzdarabokat , süteménymaradványokat , 
kavicsokat, cigarettacsutkákat, gombokat , ingeket, könyveket, fűzőzsinórokat, üres 
gyufaskatulyákat megőrizték a férfiak."3 (I. 12.) 

A puszta felsorolás meglehetősen formátlan forma, elemeinek mégsem kell 
feltétlenül narratív magyarázatot nyerniük ahhoz, hogy jelentéssel bír janak. Ne-
hezen volna tagadható , bármely szinguláris mozzanat értelmezett fo rmában hoz-
záférhető. A fenti felsorolás elemei azonban, noha illeszkednek valamely, főként 
az igeidők jelezte narratív elővezetés kereteibe, mégis ellenállni látszanak az el-
beszélésformának. Az egyedi, pontszerű elemek híján vannak az elbeszélés befeje-
zettségének, nem valamely kezdet, közép, vég struktúrájába szerveződnek. Nem 
meghatározható valamely leírás révén, hog)' az egyes elemek miként implikálják 
egymást. A nem-narrat ív e lemek referenciális kapcsolódásai min tha a szövegen 
túl vagy az elbeszélésen innen j ö n n é n e k létre. A részletek je lentésének volna tehát 
egy mélyebb, megalapozó nyelvtana? A puszta felsorolás is rendeződni látszik bizo-
nyos mintázatokba. Elemei szintén valamely kontextusból nyerik jelentéseiket, 
noha nem feltétlenül egy narratíva jelentéseit. E kontextus ugyanis nem ad ki olyan 
egységes cselekményt, amely rendezné, formázná a részleteket, amelyben azok 
megtalálnák, kinyilvánítanák a kapcsolódás vonalait. Úgy tűnik, kevéssé számít, 

1 EISEMANN György: A folytatódó romantika. Orpheus könyvek, [h. п.] 1999. 117. 
- MESTERHÁZA Balázs: Az elsajátítás alakzatai. Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbád/dfem. 

Alföld 2001/3. 49. (saját kiemelésem - H . S.) 
3 A következőkben a KOZOCSÁ Sándor válogatta, a Magvető gondozásában 1957-ben megjelent két-

kötetes Szmd/>ad-kiadásból idézek. A római szám a kötetre, az a rab az oldalszámra utal. 
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hogy a részek miként tesznek ki, s kitesznek-e egyáltalán valamely egészet. A lénye-
ges inkább az, hogy az egyes elemek miként hozzák létre (az elbeszélés igyekezete 
számára) előreláthatatlan kapcsolódásaikat.4 

A Krúdy-olvasás története a narrativitás megtörésére számos felismerést tartal-
maz. Valamiféle lírai prózaeszmény jegyében vélte úgy Bori Imre, hogy „a Szindbád-
tör ténetek arról szólnak, hogy nincsenek történetek".5 Narratológiai szempont-
ból, a metonimikus és a metaforikus elbeszélésmódok közti „hullámmozgás" 
tapasztalata révén állapították meg Krúdy világirodalmi korszerűségét.6 Az Utolsó 
szivar az Arabs Szürkénél elemzésekor azonban Szegedy-Maszák Mihály olyan szö-
vegrészt is kiemel, ahol „nem lehet egyértelműen megállapítani, ki is az elbeszélő", 
ahol az objektív idő eltűnésével egy „meghatározatlan nézőpontból" egyfajta „álta-
lánosított szubjektum" j u t szóhoz, s az események ismertetését megszakítva a 
korcsmárosnék délutáni á lmának természetrajzát fejtegeti.7 

Kié ez a hang? Mi a forrása? Ha valamely általános diskurzust képvisel, akkor 
úgy is tűnhet , hogy azt a novella (a narrá tor hangjával szemben) nem létrehozza, 
hanem alkalmazza, leképezi. Az efféle szólamok mintha ismereteket közölnének. 
Tudnivalókat, amelyekre az elbeszélés támaszkodik. Az 1925-ös Szindbád megtérése-
ciklus egy darabja A szerelem lexikona címet viseli. A kezdőmondato t idézzük: 
„Szindbád, ez a kalandos művész-egyén, mielőtt halálát érezte volna közeledni, el-
határozta, hogy valamely j ó és nemes cselekedettel meghálálja embertársainak 
mindazt, amit vele szemben elkövettek: ugyanezért tervbe vette, hogy annyi haszon-
talan lexikon mellett - szerkeszt egy új lexikont, amelynek az lenne a célja, hogy 
a szerelemben jára t lan fiatalokat és a szerelmet felejtő öregeket ki tanítgassa azok-
ra a dolgokra, amelyeket a szerelemmel foglalatoskodóknak tudni kell." (II. 151.) 
A lexikon egyetemesség-igényt feltételez, s már az emlegetet t Tájékoztatás is úgy 
tájékoztat, hogy e tör ténetek olvasói „megismernek [...] mindeneket" . (I. 9.) 
A mennyiség igézete e sorokat követően a Szindbádot szerelmével ki tüntető száz-
hét nő számbavételében is jelentkezik. Szembetűnő különbség, hogy míg a nem-
narratív formának, a felsorolásnak, a lexikonnak elvben lehet az intenciója, hogy 
kimerítő, adataiban teljes legyen, maradéktalanul lefedje tárgyát, add ig az elbe-
szélésnek ez elvben sem lehetősége. 

Ha az elbeszélőforma - önmegerősító jellegénél fogva - hajlamos kizárni azokat 
a mozzanatokat, amelyeket nem képes a célelvűség logikája alapján rendezni, úgy 
narrativizált környezetben a felsorolás miként tarthatja fenn elemei integritását? 
Ha az egyedit az elbeszélés óhatatlanul valamely egész koherenciájába rendezi, úgy 
létezhetnek-e olyan szabad nézőpontok, amelyek felől a partikuláris mégis meg-
őrizheti egyediségét? A lexikonfonna lényegénél fogva vonzódik a partikulárishoz -
miként jut tat ja szóhoz? Miként törheti meg az elbeszélőforma erejét? 

4 Jerome MCGAKN: Social Values and Poetic Acts. The Historical Judgement of Literary Work. Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1988. 138-139. 
••> BORI Imre: Krúdy Gyula. Forum, Újvidék, 1978. 58. 

SZKGEIIY-MASZÁK Mihály: „A regény, amint írja önmagát." Elbeszélő művek vizsgálata. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1987. 60. 

7 I. m. 61-62. 
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A szerelem lexikona címet viselő novella a továbbiakban arról tudósít, Szindbád 
mi minden t „jegyezhetett be lexikonába", többek között azokról a „néptörzsek-
ről", amelyek „olyanformán adnak szerelmijeit, hogy taposni kezdik egymás lábát 
az asztal alatt". (II. 151.) Ezt a tapasztalatot a Jobb lábbal megbotlani, mint nyelvvel 
címet viselő novella is megerősíti, ahol a piros papucsok Szindbád mel lényén 
számolják a gombokat . A szerelmi jeladások sokszor nem ennyire látványosak, de 
Szindbád betekintést nyer olyan házakba is, „ahol külsőleg semmiféle jel n e m mu-
tatta, hogy ott a szerelmet ismernék": hiányzott az utat kijelölő gyaluforgács, n e m 
lógott az ablakban száradó női harisnya, nem hallatszott ki a varrógép pergése, 
amely utóbbi „a legtisztább je l arra nézve, hogy a nők mindenfé le nyugtalaní tó 
álmokat akarnak elűzni magukból". (II. 153.) A lexikoníró tehát jelekre figyel. Már 
Baránszky J ó b László úgy látta, a „Krúdy-jelenség" jelrendszer. Hozzáteszi, n e m 
mindenki bír „az emberi szív titkos nyelvére lefordított világ" „kulcsával", ugyanis 
„rendelkezni kell ennek a jelrendszernek az élmény any agával, hogy megér thesse 
valaki az ezen a nyelven tör ténő közlést".8 E fejtegetés azt sugallja, az olvasónak 
magának is Szindbáddá kell válnia, ha követni akarja a novellák jeleinek ér te lme-
zésében. Miben is áll itt Szindbád tevékenysége? Amennyiben a lexikonforma a 
potencialitás és az aktualizálódás kettősét valló nyelvfelfogás szerint szerveződik,9 

úgy é p p e n az a di lemma éleződik ki, hogy valamely előzetes nyelvtan kereteit, 
paradigmái t töltik-e ki a partikuláris jelhasználatok, vagy ped ig nem pusz tán a 
jelek, de használatuk szabályai is egyediek. Egyszerűbben szólva, a világ tapaszta-
lati megfejtéséről vagy pedig e redendő ismeretek alkalmazásáról van szó? A „sze-
relmi je ladásokat" olvasva - a potenciálist aktualizálva - , Szindbád vajon olyan 
tudásról tesz bizonyságot, amelyet az egybeesések időről időre megerősí tenek, 
vagy ped ig illúzióról van szó, amely igazolásait is maga hozza létre? Az előbbi eset-
ben a jelolvasótól független világban vizsgálódik, amelyben elkülöníthetők a jel , 
az olvasó és a kód viszonyrendszerének elemei. Ekkor viszont ki hozza létre a je -
leket? Ki szavatolja megfelelésüket? Lehetséges-e ebben a világban a félreolvasás? 

A novella olvastán úgy tűnik, hogy a jelfejtő nem saját tevékenységétől függet len 
jeleket olvas, de az sem jelenthető ki egyértelműen, hogy a jelfejtés folyamata alkot-
ja meg önnön jeleit. A helyzet inkább az, hogy a Szindbád-novellákban a szerelem 
kódrendszerén kívül eső jelek nem is léteznek. Bármi, ami megfej tendő vagy jel-
természetű, a szerelmet jelöli: „a nő rendszerint álmában idegen arcú férfit lát bo-
rotválkozni vagy szakállát fésülgetni; míg ha férfi látja az álmot, akkor ez a szakállas 
egyéniség a tükör előtt átváltozik nővé, aki hosszú haját fésülgeti, vagy pedig bolhát 
keres. Mit je len tene ez mást: mint hirtelen jött megszerelmesedést?" (II. 155.) Az 
idézet utolsó mondata ironikusnak hat. Miként az is, hogy „a szorgalmas gyűjtő ki-
tapasztalta", a „szerelem sem más, mint egy hajnali álom, amely dolgot m á r előtte 
is többen felfedeztek". (II. 154.) A töretlen megfelelés, a hibátlan reprezentáció 
i lyenformán azért állhat elő, mer t a szerelem az álomnak, s így áttételesen magá-

13 BARÁNSZKY JÓB László: Szempontok a Krúdy-jelenség megközelítéséhez. Új í rás 1975/7. 97. 
9 BALÁZS János: „Szintagmatizálódás és lexikalizálódás." In Szótártani tanulmányok. Szerk. ORSZÁGH 

László. Akadémiai, Bp., 1966. 79. 
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nak a fikcionalitásnak válik trópusává. A fiktív lexikonban összegyűjtött jelenségek 
azonban nem vonhatók össze valamely megjelení tendő tárgyban. A jelek mögött 
n e m áll olyan immanens rend, amely megalapozná, szervezné a megjelenítéseket, 
szavatolná az azonosítás szabályait. Arról van szó inkább, hogy e szövegvilágon be-
lül más jelek létre sem jöhetnek, nincsenek véletlen egybeesések. „Mintha megme-
revültek volna a női arcok [...] a szemek, a szájak, hogy azóta életükben mindig 
csak egyet tudnak kifejezni: a szerelmet" - olvassuk A felejthetetlen bók címet viselő 
novellában. (I. 386.) I lyenformán nem szükséges mérlegelni, hogy valamely jel 
valóban jel-természetű-e, valóban jelzi-e a szerelmet, valóban a szerelmet jelzi-e, ez 
magától értetődik. Az időnként odavetett definíciók ellenére („A lexikon azt mond-
j a , hogy a görcs mindig szerelmi csalódást je lent ." [II. 154.]) valójában közömbös, 
hogy egy adott je l mit is jelent, hiszen a fikció rendjébe nem jelentése révén, ha-
n e m formájánál, jel-természeténél fogva illeszkedik. „Szindbád nem sokáig habo-
zott annak az eldöntése felett, hogy ez a fekete cérna a fehér függönyön n é m a jel-
adás akar lenni annak a részére, aki az ablakon betekint. Azt jelenti tán, hogy: 
»itthon vagyok és várlak«, vagy ped ig azt jelenti : »ma ne gyere«". (II. 153-154.) 
A jelolvasás így n e m tevékenység, hiszen a je lentés - magától értetődő lévén - ér-
dektelen. Fábri Anna szerint az öltözködés jelei „hasznos taktikai útmutatásokat" 
adnak, olyan törvényszerűségeket tárnak föl, amelyekhez igazodni kell a siker 
érdekében.1 0 A novellák többször valóban „tudnivalóként" emlegetik e jeleket. 
A fenti példa azonban rávilágít, valójában közömbös, hogy a siker, a hódítás tekin-
tetében bír-e következménnyel egy-egy jel felismerése, értelmezése. Mire szolgál 
há t a kódok ismerete? Ajeladások szükségszerűen helyes olvasása (tematikusan: az 
udvarlás) céltalan, nem járul hozzá az elbeszélés bonyolításához. A lexikon n e m va-
lamely (narratív) telosz érdekeit szolgálja. 

Szindbád „kiderítette, hogy az asszonyok öregségükre miér t szeretnek foltozni? 
Semmi másért, m in t azokért a mellényekért és nadrágokért , amelyekben azelőtt 
szép, derék férf iak voltak elbújva, akik aztán itthagyták emlékbe a mellényüket és 
nadrágjukat , m iu t án ők maguk Soroksárra vagy m é g messzibb elutaztak. Ezekkel 
a mellényekkel és nadrágokkal szerelmeskednek foltozás közben az öregasszonyok. 
Vajon megértik-e a foltnadrág jeladásait a messzire ment utazók?" Bizonyosan 
megértik, mivel a jelek titokzatossága látszólagos, a kódok ismerete általános. 
Amikor valamely hölgy az ablakban tótágast áll, akkor „az egész világnak akarja 
tudtul adni", hogy szerelembe esett . (II. 153.) Mindazonáltal, a lexikon e novellá-
ban nem azért szentelődik a szerelemnek, m e r t a szerelem volna Krúdy „világ-
elve", ahogy Bori Imre vélte.11 N e m valamely immanens struktúra vagy szerzői 
világkép nyilatkozik itt meg. Mivel nem titkokat rejt, a szerelmi jeladás a fikció 
fényűzéséhez hasonlatos. Amikor Szindbád m i n d e n analógiában jeleket ismer 
föl, nem téved. N e m tévedhet, hiszen a jelek alkalmazási szabályai egybeesnek a 
fikcióalkotás szabályaival. A je l fe j tés ezért n e m a magyarázat formáját ölti, nem 
szükséges oksági viszonyokat fe l tenni ahhoz, hogy a jelolvasás sikeres legyen. 

10 FAIIRI Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Magvető, Bp., 1978. 59-60. 
' i BORI: i. m . 5 9 . 
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Abban a tekintetben, hogy „a szerelem miatt meghaló nők rendszerint tiszta haris-
nyát húznak a lábukra" (II. 153.), az értelmezés n e m j á r együtt az indoklással. „Mi-
ért van ez így? Szindbád ezzel nem sokat törődött, d e mindenesetre felvette lexiko-
nába e tüneményt." A „mindentudó lexikon" azért „magyarázza könnyen az ilyen 
dolgokat", mert maga is e fikció terméke, létrejötte pedig, némi egyszerűsítéssel, a 
Krúdy-olvasás allegóriája. Önmaga anyaga, formája, szótára is egyben. 

Ha a szerelem és a képzeletbeli-lehetetlen tropológiai kapcsolatában („Amint 
az á lomban tör ténnek a lehetetlenségek, ugyanúgy megesnek azok a szerelemben 
is." [II. 154.]) az á lom a mindkettőt helyettesíteni képes figura, akkor az allegória-
képzés mint tör ténés közel áll az álomfejtéshez. Az Almoskönyv bizonyos mér tékig 
ér telmezhető a novellában körvonalazott lexikonprojekt megvalósulásaként, hiszen 
e művéről Krúdy is úgy fogalmaz, hogy „szinte lexikonszerűen" állította össze, 
kompilálta a sokszor évszázados álmoskönyvek anyagát.1 2 A szóban forgó novella 
ugyancsak a „világ leghatalmasabb tudományáról" szóló lexikon „szerkesztésé-
ről", „gyűjtésről" beszél. (II. 151.) N e m mellékes, hogy Krúdy az Almoskönyv első 
kiadásának címlapján szerkesztőként tüntette föl magát . A lexikon közvetítette 
„tudás" és az elbeszélések viszonya azonban vélhetően nem abban áll, hogy az Almos-
könyv „irodalmi művekhez készült egyfajta vázlatgyűjtemény, témanotesz" volna, 
ahogy Barta András vélte.13 Akkor beszélhetnénk valamely referenciát nyúj tó 
háttérszövegről, amely e rend példájává, példázatává tenné a novellákat, ha a 
megfelelések következetesek és rendszeresek lennének , ám nem azok. A jelek j e -
lentése távolról sem rögzített. Példával élve: az álombéli borotválkozás ér telme-
zése n e m játszik egymásra az Almoskönyv ben és a novellában. Továbbá, míg az 
előbbi szerint „szú percegését hallani: betegnek halál ; másnak hosszú élet", ad-
dig a novellában ezt olvassuk: 

„Szindbád tehát a Szerelem Lexikonjában emígy írt: 
- Szú. Láthatatlan, faórlő rovar, amely régi bútorokban szeret lakni, és a hagyomány sze-

rint addig él az ember, amíg a szú hangját hallja. A legújabb tudomány kiderítette, hogy a 
haszontalan kis kártevő bogár is Ámor szolgálatában van, mert hangját néha úgy tudja vál-
toztatni éjszakánként, mintha fuvolázna, vagy dalolna... és ezzel a huncutságával hozzájá-
rni, hogy az álomba merült emberek akaratukon kívül is megszerelmesedjenek." (II. 155.) 

Ha a Krúdy-korpuszon belül van története a kódoknak, jeleknek, szócikkeknek, 
úgy az vélhetően az elkülönböződésé. Az Addig ér az ember valamit, amíg a szüleje él cí-
met viselő novellában a szerelmi kínokban fetrengő Szindbád idős anyját keresi fel: 

„ - Majd megvizsgálom a szíved verését, mert úgy látszik, megégették. Mondd, nem 
volt nagyon édes a víz, amelyet éjszaka ittál poharadból? Mondd, sohasem találtad álmod-
ból felocsúdva az ujjadat női hajszálakkal összekötözötten? Nem volt borsószem a csiz-
mádban? Sem gombod, sem nadrágszíjad nem volt hibás, amikor reggel felébredtél? 

12 Idézi: BARTA András: „Az álomlátó Krúdy." In KRÚDY Gyula: Álmoskönyv. Magvető, Bp., 1966. 585. 
'S BARTA: i. m. 593. 
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- Miért kínoz? NEM tudok róla semmi rosszat sem mondani, csak annyit, hogy szere-
tett, szerettem..." (II. 9-10.) 

Miért válnak itt a je lek Szindbád számára értelmezhetet lenné? Elhomályosu-
lásuk nem abban áll, hogy a hajós lényegtelen vagy helytelen jelekre figyel. Ép-
pen a jel és a je lentés együttállásának tételezése („szeretett, szerettem") vezet oda, 
hogy - az elkülönböződés felfüggesztésével - a világ olvashatatlanná válik. 

Bori Imre tanulmánya szerint a világ totális leírásának képzete rendelődik a 
szerelemhez, mivel abban „a hazugságnak éppen úgy megvan a helye, mint az 
őszinte vallomásnak, a t rubadúrmagata r tásnak vagy a pornográf iának" . 1 4 E telje-
sen fo rmáknak ható rend ugyanakkor n e m valamely külső szertartás, szabály-, 
illetve szokásrend alakját ölti, hanem az elbeszélés lehetőségeit határozza meg. 
A lexikon egyszerre tartalmazza a jelek bizonyos készletét, s szabályozza a jelkép-
ződés, je lentésképződés feltételeit. A két funkció nem áll szemben. A megfelelé-
seket egyfelől a dolgok belső rendje teszi lehetővé, de éppannyira csak valamely 
nyelv révén, valamely tekintet számára ál lhatnak elő. A lexikon határozza meg a 
szövegek nyelvét, észlelési sémáit, érdeklődését , értékeit, csereviszonyait, repre-
zentációs kulcsait. Másfelől, nem áll kívül e nyelv keretein: éppen az általa kime-
rítően leírni szándékozott világ fiktív terméke maga is. így áll elő a funkcióként 
értet t Szindbád-karakterek játéktere: azok az „empirikus rendek, amelyekkel dol-
ga lesz, és amelyeken belül majd eligazodik".15 

Mi e rendeken belül a je lek státusa? Az Albert új álláshoz jut címet viselő novellá-
ból idézünk: „Ritka az olyan nő, akiről minden férfiismerőse ugyanazt mondaná . 
A férfiak másképpen látják ugyanazt a nőt. Egyik csak az anyajegyről tud, amely a 
bal oldalon van, a másik azonban már azt is sejti, hogy mit gondol estve, lefekvés-
kor az imádott nő. Ha egyszer összeülnének a férfiak - persze nagyon késő öregsé-
gükben, a kelyhek tartalma megoldozná a nyelveket - , a férfiak, akik ugyanazt a 
nőt szerették életükben: ha ez lehetséges, őszintén e lmondanának minden t , amit 
a bizonyosról tudnak, ki tűnne, hogy mindenki más és más nőről beszél." (I. 420.) 
Az idézett passzus rávilágít, a jelek értelmezésében a tapasztalat szerepe ironikus. 
Noha a jelek formájukat tekintve állandók, értelmezésüknek pedig van időbeli 
kiterjedése is, á m nem válnak utóbb kiismerhetővé. Hiszen a jelek n e m simulnak 
egybe egy adott személy értelmezésekor. Bizonyos ér telemben függetlenek viselő-
jüktől , létüket nem tőle nyerik: „Az őszülő férfiak [...] legfeljebb bizonyos szava-
kat, mozdulatokat tudnak megállapítani, amelyek ugyanazok voltak a szerelemben 
X-nél és Y-nál is." (I. 420.) Az állandósult jel-megfelelések tehát nem személyekhez 
kötődnek, az elvonható je lek rögzíthetők ugyan, de nem a személyeket, h a n e m ön-
magukat fejezik ki. S i lyenformán nem is egyénítik a személyes történeteket. Külö-
nös szingularitásuk éppenséggel megakadályozza, hogy az egyes elbeszélések ko-
herensen, mások számára igazolható módon előadhatók legyenek. 

n BORI: i. m . 6 0 . 
15 Michel FOUCALLI: A szavak és a dolguk. A társadalomtudományok archeológiája. Ford. ROMHÁNYI TÖRÖK 
Gábor. Osiris, Bp., 2000. 14. 
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Az edd ig tárgyalt problematikát árnyalja a Hónaposretek kalandjai, Krúdy egyik 
utolsó, 1933-as novellája.1 6 A rövidke, rendkívül különös szöveget Szindbád kö-
vetkező monda ta nyitja: „ - Bármilyen mostohán bánik is velem a sorsom, tavasz-
kor, m inden tavaszkor azt mond ja valaki, hogy: »szeretlek«." 

Eltekintünk annak elemzésétől, hogy a novellában Szindbád és „láthatatlan asz-
taltársának" beszélgetése olyan identifikációs mintát kínál, amelyben - ahogy 
Eisemann György rámuta t - a dialógusforma ellenére a tudat egysége n e m bom-
lik föl, a szólampárok közös látószögön osztoznak, hasonlóan eltávolított, személy-
telen nyelvet szólaltatnak meg.1 7 Ennyiben nem is a beszélgetőtársak kiléte érde-
kes. Lényegesebbnek tűnik, hogy a novella igen kevéssé támaszkodik az elbeszélés 
integratív erejére. Az értelmezés tét je ezért talán nem is valamely tudat miben-
létének, ábrázolásának kérdéseiben rejlik. Érdekesebb lehet az első monda t végén, 
a „szeretlek" szóban artikulálódó h a n g kilétét firtatva vizsgálni a szöveget. A tavasz 
eljöttét, az élet megújulását bejelentő hangot a hónaposretek szólaltatja meg. 

„- Se nem szabóm, se nem kalaposom a tavasz, a tél elmúlásának kedves hírnöke, 
hanem »hónaposretek« őnagysága, mintha egy regénykönyv lapjairól lépne elém." 

A zöldség neve idézőjelek között szerepel, jelezve, hogy nem pusztán Krúdy 
gasztronómiai érdeklődéséből vezetendő le szerepeltetése. Az „őnagysága" minősí-
tés révén nyomatékosított feminitás mellett a „hónaposretek" a figurativitás trópu-
sa is, hiszen egy fikció „lapjairól lép elő". A retek figurája meghatározza a novella 
képi szerveződését. A beszélgetés „abban a régi budai vendéglőben" játszódik, 
amelyet a leginkább az jellemez, hogy „nem messzire esett a Retek utcától". 
A „hónaposretek" ugyanakkor úgy válik a szöveg alakzatává, hogy miközben kötő-
dik az őt elbeszélő szólamok megszólalásához, e szólamokat meg is előzi. Hangja 
nem következmény, nem Szindbád beszédének folyománya. Hiszen, ha van elsőd-
legessé váló beszélő, úgy az nem Szindbád, hanem a hónaposretek. A beszélő kilé-
ténél azonban itt fontosabb lesz az, amit kimond: 

„ - Halljuk, mit mondott »hónaposretek« őnagysága? - kérdezte a láthatatlan asztaltárs. 
- Azt mondta, hogy »szeretlek« - felelt Szindbád nem minden meghatottság nélkül. -

Ugyanis a korai tavaszi termények azok, amelyek leginkább elárulják érzelmeiket, mint 
akár a tapasztalatlan fiatal nők elárulják magukat a szerelmi vallomásra." 

Látható, Szindbád szólamában a hónaposretek mint „tavaszi termény" az érze-
lemnyilvánítás tekintetében a fiatal nőkhöz hasonlítódik. A viszony ugyanakkor nem 
metaforikus. Míg a hónaposretek szóhoz juttatja az emóciót („szeretlek"), addig 
tropológiai párja, a fiatal hölgy, a vallomást nem kinyilvánítja, hanem éppen annak 
címzettje. A szerelmi vallomást követően „árulja el magát" . E kiasztikus viszonyban 

A novellát a következő kiadásból idézem: KRÚDY Gyula: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. 2. kötet. 
Szerk. BARTA András és SZAUDKR József. Magvető, Bp., 1965. 512-514 . 
17 Arról, hogy e novellában nem a Krúdy-szövegekre általában je l lemző mnemotechnikai eljárások 
érvényesülnek, az elbeszélés ideje nem olvad össze az elbeszélt idő-perspektívával, bővebben érteke-
zik : EISEMANN: i. m . 1 2 6 - 1 2 8 . 
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a beszéd, a megszólítás és a válasz retorikája úgy szerveződik, hogy a „hónapos-
retek" nem pusztán a vallomás kimondásának, hanem magának a szerelmi kom-
munikációnak, a vallomások szövedékének lesz trópusává. A szerelmi vallomás 
nyelvéről folytatott beszéd ugyanakkor n e m narratív nyelven folyik. A novellát 
nem a tör téne tmondás logikája szervezi, hanem tropológiai áthelyeződések. Ezt 
a benyomást erősítheti, hogy a szövegben egyre je l lemzőbbek a nyelvtani egye-
netlenségek, redundanciák, hiátusok. Nem csupán a szöveg egészének je lentését 
tekintve, de a monda tok szintjén is homályossá válnak mind a szemantikai, mind 
a szintaktikai szerkezetek. 

A „hónaposretek" figurája helyettesítések sorozatában áll: „egyesíti magában az 
élet m inden ropogós, piros színnel, frissen, gyönyörűen ígérkező élvezetét bekö-
szöntő tavaszkor, amikor a fekete föld alól oly tündökölve j ö n elő, mint az új élet". 
Valamely szemantikai „egyesítés" általában a szinekdoché t rópusában mehe t vég-
be, itt azonban a metonímia válik meghatározóvá. Hiszen a „ropogós", a „piros", 
a „friss", magyarán a retek szó szerinti jelölői az „élet minden élvezetének" figu-
ratívjelölőivé lesznek. A retek pedig elhagyja literális vonásait, s puszta f iguraként 
válik „tündökölve" az „új élet" jelképévé. Az „egyesítés" tehát a szó szerinti tarto-
mányában megy végbe, míg a tavaszi felbukkanás, megjelenés a reprezentáció 
figurativitásához rendelődik A szó szerinti és a figurális je lentés kettőssége feszült-
ségként jelentkezik: 

„... az б gyönyörűséges színeivel, ízével, friss, szűzies ropogásával úgy jön elénk, mint 
valóban az »első szerelem«? - kérdezte Szindbád láthatatlan asztaltársát. 

- Igen - felelt az asztaltárs, akit lehetne Emlékynek is nevezni - , a »hónaposretek«, kü-
lönösen liptai túróval, puha sajttal vagy első sódarral keverve, mindig megteszi a maga 
szolgálatát." 

A kérdésre, hogy valóban trópus-e a retek, vagyis „szűzies ropogásának" szósze-
rintisége valóban figurálja-e az „első szerelem" idézetszerű, fiktív képzetét , e kér-
désre az ismeretlen válaszadó a retek literális jellemzőivel, elfogyasztásának mód-
jaival felel. „Amint én ismerem a világot" - teszi hozzá Szindbád „láthatatlan 
asztaltársa" - „annak a meglepő jövevénynek - a »hónaposreteknek« más célja is 
van a feltűnésen kívül." Miben áll ez a járulékos cél? A többlet egyszerre állhat ab-
ban, hogy a „jövevény feltűnése" önmaga megjelenítésén tú lmenően a tavaszt is 
képviseli, másfelől abban is, hogy a retek a tavasz reprezentációja mellett - mint 
eledel - puszta literalitásként is értelmezhető. E kettősség teszi a „hónaposretket" 
a reprezentáció, a mimetikus és a figuratív mozzanatok összefonódásának trópu-
sává. A képies és a materiális jelentések kölcsönösen helyettesítik egymást: 

„Ámde, ha a pici, piros, az életörömtől dagadozó életörömök vidám, kistermetű embe-
rek életkedvéhez hasonlatos boldogságával fogyasztjuk a tavasz első hónapjaiban szokásos 
piros retket a garnírozott »liptói« túróval - »hónaposretket« vajjal, szalámival vagy egyéb 
társasággal, akkor észrevehetjük, hogy életkedvünk éppen úgy beköszöntött, mint a meg-
nevezhetetlen gyönyörű tavasz. A »hónaposretek« idénye." 
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Elválasztva szerepel egymás mellet t a retek és a „hónaposretek". Az előbbi a táp-
lálkozás mindennap i örömeihez, az utóbbi a „beköszöntés" metafor ikájához kap-
csolódik, a hasonlí tó formát egyként vonatkoztatva az életkedvre és a tavaszra. 
Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a novellában a retek általában n e m önmagában 
szerepel, hanem egyéb ételnevek körítésében. Felbukkan „kora tavaszi kerti 
veteményeink társaságában", „liptai túróval, p u h a sajttal vagy első sódarral ke-
verve", „vajjal, szalámival vagy egyéb társaságban", „vajjal vagy kaviárral, sóval 
vagy fekete kenyérrel". E kontextusokban a retek szerepe nem a helyettesítés. Az 
válik nyomatékossá, hogy nem önmagában megál ló figura, h a n e m szubsztancia 
hí ján levő, önmagában jelentéstelen, üres alakzat. A retek fogyasztásakor észlel-
jük, hogy tavasz van, ám é p p e n a tavasz beköszönte okán szolgálhat eledelül. 
A „beköszöntés" tehát olyan esemény, amelyben a retek egyszerre szerepel je lölő-
ként és jelöltként. Ebben a tekintetben az örök megújulás tematikája inkább a szó 
szerinti és a képies jelentések kettősségének, együttállásának a megszületésével-
újjászületésével válik azonosíthatóvá. Ebben áll annak jelentősége, hogy a fent i 
passzusban a hónaposretek „idénye", a tavasz „megnevezhetet len": nem a nyelv 
tárgyát, hanem a nyelv természetét jelöli. 

A Krúdy-novellák általánosítható jellemzőivel szemben e szöveget nem az emlé-
kezés dinamikája szervezi. A „hónaposretek" figurája - fonák m ó d o n éppen az 
Emlékynek nevezett asztaltárs szólamában - noha megnyit időbeli perspektívákat, 
mégis inkább valamely jelenlét asszociatív működése, szóródása révén áll elő: „sze-
ret csókolódzni; tavaszi hangulatot terjeszteni; szeret öreg kofaasszonyok sátraiban 
vagy tündöklő bolthelyiségekben, kerti földben vagy almos sárban, téltől tavaszig 
várakozni arra, hogy mikor jöt t m e g az ideje". A novella vége felé egyenesen meg-
határozhatatlanná válik, hogy a retek mit is helyettesít. A régi nagyevő magyarok-
ról szóló homályos, szintaktikailag hiányos, illetve túlzsúfolt fejtegetésben a gaszt-
ronómia puszta szószerintisége a meghatározó. Végül felbukkan „a tatai, a régi 
Eszterházy" , aki a szóban forgó zöldségről így nyilatkozott: 

„ - Szép volna, ha az emberek vágya teljesülne. De mit csináljunk a régi »retekkel«, 
amely tavalyról ittmaradt, és mindig az elmúlt esztendőt jelképezi. 

- A téli retket ki kell dobni - feleltünk a tatai Eszterházynak." 

Itt m á r a retek is idézetként szerepel, elveszítve szószerintiségét. Noha rögzített 
j e lképkén t („mindig az elmúlt esztendőt jelképezi") kerül szóba, az anekdota in-
kább valamely általános jelképiséget , szinte ontológiai érvényességet kölcsönöz-
ve a f igurának, egyszersmind ki is üresíti azt. A tavalyi év, a tavalyi retek egyként 
m a g u n k mögött hagyandó, ha megszólal az új. 
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GONDOLATOK A DIÓFALEVELEK ILLATÁRÓL, A NYELV ŐSZIES 
ÉDESSÉGÉRŐL ÉS A KÖLTÉSZET T Ü N D Ö K L Ő SZÖKŐKÚTJÁRÓL 1 

Az úrnő olyan előkelő volt, 
mint egy királyi kézirat." 

Krúdy Gyula 

„Semmi sem olyan lényegi a narratívában, 
mint az időbeliség; ezért igazságának 

félül kell emelkednie az időn." 
Michel Riffaterre 

Van valami nehezen körvonalazható lelkesültség abban, ahogyan Krúdyról beszél-
nek. A csodálat és a meggyőzöttség hangján megszólaló értelmezők (bár ebben az 
esetben valójában olvasókat kellene mondan i ) sajátos közös élményről számolnak 
be, s e szövegeket olvasva olyasféle érzése t ámad az embernek Krúdyval kapcsolat-
ban, mintha vattacukorba próbálna harapni (és most tegyük fel, hogy szereti a vat-
tacukrot): kétségkívül van valami egynemű és közelebbről meghatározhatat lan, 
ám vonzó dolog az or rom előtt, aminek színe, szaga, kiterjedése, sőt fe l tehetően 
íze is van, de lehetetlen megragadni , részekre osztani, besorolni, fo rmájá t meg-
határozni, analizálni. Viszont ez az olvasatokat körüllebegő, gyakran meghatározó 
és a szakirodalomban lépten-nyomon visszatérő előfeltevés - vattacukorhoz méltó 
módon - mindenbe beleragad, és rettentő nehéz tőle a gyermeki kezet, hajat , ruhát 
és egyebeket megszabadítani. Bár természetesen hiba volna azt állítani, hogy a tel-
jes Krúdy-szakirodalomban uralkodó ez a különös, a megragadot tság lelkiállapotát 
hangsúlyozó hangnem, számomra mégis nagyon érdekesnek - és lényegesnek -
tűnik. Mintha a narráció olyan alapvető alakzata lenne, amely egyként ura lkodó a 
Szindbád-novellákban és a róluk szóló írásokban; különösen azokban, amelyek 
Szindbád alakját olyan Krúdy-alteregónak tekintik, amelynek segítségével az élet-
mű leglényegesebb, arcot, s ezzel felismerhető egységet - stílust és pályaképet -
teremtő vonásai ragadhatok meg. Az itt következő vázlatos gondola tmenet célja 
ezért ennek az alakzatnak a megközelítése. 

1 Jelen írás egy lehetséges kritikatörténeti elemzés kiinduló ötlete, s mint ilyen, nem is pályázhat 
egy tanulmány megalapozottságára: nem több kísérletnél. A Szindbád-novellákból és a Krúdy-szak-
irodalomból vett idézeteket nem alátámasztásnak, hanem csak példának szántam, „teljességre" nem 
törekedtem. Ezt azzal próbáltam jelezni, hogy nem jegyzeteltem meg őket. 
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A meggyőzöttség, az olvasottak, azaz a fikció igazságának érzése kap hangot a 
Szindbád-befogadástörténet egyik igen gyakori metaforá jában: a be fogadó el-
veszíti nyelvét, jobban mondva, önként lemond róla, s a mesét hallgató és abba 
tökéletesen belefeledkező gyermek at t i tűdjét veszi fel. Valószínűleg ez az egyik fő 
oka annak is, hog)' a Szindbád-novellák, s még inkább Szindbád figurája igen 
hamar Krúdy és a Krúdy-életmű emblémájává, összegző szimbólumává válhatott. 
A je lenség csak így, szimbolikus élmény-egységként r agadha tó meg, elemzés helyett, 
illetve elemzésként aporetikus sorokat, paradoxonláncokat kapunk: Szindbád-
Krúdy prózája líra, a múl ta t je lenné, ugyanakkor e lérhete t lenné is varázsolja, ha-
talmas mesélő és elbeszélő, a cselekmény mégis e lhanyagolható és a meseszövés 
vag) ' jellemalakítás n e m szervező elv, a „regény" (ti. a Szindbád-történetek) hőse 
„egy ősz és fiatal költő, egy ábrándos bölcs" (Kosztolányi). Krúdynál a lényeg a 
mellékesben van, a szerkezet a dísz és viszont, s a „mondanivaló vékonyka ere és 
a tündöklő szökőkút között, amelyben ez a vékony ér a költészet nagyszerű gépe-
zetében átalakul", „meghökkentő aránytalanság van" (Hevesi András). „Amit el-
beszél - ír ja Schöpflin Aladár is - , az n e m is fontos többé, a fő dolog a hang, 
ahogy elbeszéli, a visszaemlékezés bánatos humora . Szindbád utazásai tiszta 
merő líra, elbeszélés ü rügye alatt, de oly meleg, emberi , szuggesztív erővel zeng 
ki Krúdy prózájából, hogy az olvasó akarva sem bír neki ellenállni." Ugyanakkor 
annak, „amit elmesél", é p p tökéletes felismerhetősége a legfontosabb vonása, annak 
ellenére, hogy a „hogyan" hangsúlyozottan nem-mimetikus. Bármiről ír jon is, 
„mindig az igazat m o n d j a , oly kísérteties tudással, tárgyismerettel, min tha vala-
milyen képtelen lexikon címszavait magyarázná. [...] Egy nő kacsát süt kedvesé-
nek: az élet egyszerűségéről és bonyolultságáról n e m lehet többet mondani" . 
(Márai) Igazsága vitathatatlan és redukálhatatlan, akár a j ó zenéé: „Alakjai, ezek 
a nagyon is testies, a test minden szomorú, nyomorú és fönséges titkát egy öreg 
műtősnő bizalmasságával és közönyével feltáró és ismerő alakok, szívükben mé-
lyen őr iznek egy titkot, melyet az író sem tud szavakban elmondani . Ilyenkor 
hangzik fel művében az a néma zene, mely írásainak legmélyebb értelme." 
(Márai) Ez a zene pedig , folytatja Márai következetesen allegorizálva, a szférák 
zenéje - Krúdy egyensúlyteremtő, egyszerre távlatba helyező és átéltté tevő iró-
niája és múlt teremtése saját világűrrel veszi körül a „magyar glóbuszt", feloldva 
azt a gravitáció törvényei alól. A lírát narratívába hajl í tó Krúdy így képes volna 
megváltani, múlttá téve, a je lenben létező magyarságot egyfajta anti-Adyként, 
akinél ugyebár a magyarság legjellemzőbb és leghalálosabb sajátossága é p p ez a 
„gravitáció" (lásd például a magyar ugar vagy a fel-feldobott kő szimbólumával 
való játékát) . 

Ám a Szindbád által á lmodott világ, mond ja Kosztolányi, „máris mese és tör-
ténelem, a szemünk előtt sóhajt el innen", egyre inkább egy vágyott és egyre 
hangsúlyosabban magyar emlékvilágként, egyre többször az igazi magyar félmúlt 
autentikus képeként je len ik meg a kritikákban. Érdekes lenne e sajátos magyar 
nosztalgia-diszkurzus kialakulását is megfigyelni, m o n d j u k a szintén ekkoriban 
formálódó belle époque-, illetve Monarchia-nosztalgia diszkurzusával párhuzamba 
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állítva.2 Számomra azonban m é g érdekesebbnek és a Krúdy-kritikai paradigma 
alkotta vattacukor megközelí tésének szempontjából középpont ibbnak tűnik an-
nak a m ó d n a k a szemügyre vétele, amelynek során „a fikció igazzá teszi magát", 
azaz a múl t múlt-mivolta (Ricoeur) jelöltté, az „író egyediségéből születő" mese 
személyes emlékként azonosítottá válik. 

A Krúdy-közhely, amit idétlen nyitó metaforánk alapján tehát vattacukor-
paradoxonnak is nevezhetnénk, lényegében a narrativitás egy apór iá jának érzé-
kelése és érzékeltetése. A Krúdy-morféma után kutatva az ér telmezők a jellem, 
a bonyodalom, a megoldás és hasonlók makroszintjeitől elég h a m a r eljutottak a 
mondatok, illetve az alakzatok szintjéig. Illés Endre a korábbi elemzőknél felhő-
szerűen gomolygó, jellegzetes és egyéni „hangulat" szülőhelyét Krúdy mondatfor-
málásában véli fellelni: „minden Krúdy-mondat olyan erős egyéniség, mint a duz-
zadt nyári diófalevelek: illó olajukat nem vethetik el nyálkahártyáink. . ." Sőtér 
István pedig Márai Szindbád-regényéről írott kritikájában már az e levelekből 
képződött talaj termékenységét és átörökítő erejét magasztalja: „. . .az utód mon-
datai felszívták Krúdy nyelvének őszies édességét, a Márai-féle tájban feldereng a 
Hajós álmainak aranyos nosztalgiája". A történettelen történeteket egyfajta struk-
turális minimaiizmus hozza létre. Az egyes „történetek" lezáratlanok és lezárhatat-
lanok, többen leírják azt is (elsőként Kosztolányi), hogy a Szindbád-írások sora 
lényegében egyetlen egybefüggő, befejezetlen és befejezhetetlen regény. Bővít-
hető és „élő", akár a klasszikus pikareszkregények, amelyek hőseinek különös utó-
daként útra kel Szindbád, vagy az Ezeregyéjszaka folyton egymásba nyíló, mindig 
újabb történeteket ha j tó meséi, a h o n n a n Szindbád neve is származik. Krúdy iro-
nikus narrativitása élőképeket eredményez, melyeket nemigen lehet lezárni, be-
fejezni, csak abbahagyni. Ha az iróniát a schlegeli ér telemben vett végtelen, 
repetitív mozgékonyságnak tekintjük, amely „cselekvések és tudatál lapotok idő-
ben végtelen sorát hozza létre", akkor a Szindbád-írások olyan paradigmatikus 
ironikus regényt alkotnak, melyet az iteráció különböző típusai tesznek lehetővé. 

Carla Cariboni Killander az iteráció, a leírás és a repetíció kapcsolatairól írva ki-
emeli, hogy bár az iteráció, pontosabban az ' i tératif ' , az iterálódó egység, tempo-
ralitásánál fogva inkább a narrációhoz, mint a deskripcióhoz látszik tartozni, való-
jában legalább annyira tere a leírásnak, mint ideje az elbeszélésnek. „Legkisebb 
közös többszöröse" elbeszélésnek és leírásnak, időnek és térnek mind funkcionális, 
mind formális szempontból.3 A funkcionális szempont könnyen belátható, a for-
mális pedig számomra most elég ígéretesnek tűnik ahhoz, hogy szindbádológiai 
szempontból is megnézzük. 

2 Csak egy kitérő megjegyzés: mindezzel összefüggésben az is tanulságos lehetne, hogy a magyar 
„nemzetjellemtan" egyik középponti vonása hagyományosan é p p az eleinte, kb. a 19. század első har-
madáig egyértelműen pozitívumként je lentkező „gravitas" - mint méltóságteljesség, megfontoltság, 
lassúság - , aminek a je lentés tar tományában ekkortól egyre nagyobb helyet foglal el a „gravitáció"; 
s hogy a századelő körüli, d e különösen a Trianon utáni „valahol utat vesztettünk"-diskurzus egyik leg-
főbb eleme, hogy a magyarság katasztrófáját a történeti identitástudat erőtlen volta, a hagyomány tö-
redezettsége okozza, kilátástalanságának és jövőtlenségének múlttalansága, je lenbe si ippedése és az át-
kos modernséggel való túlzott azonosulása az eredője. Mindez azonban természetesen jóval 
szerteágazóbb és ter jedelmesebb téma annál , hogy itt é rdemben foglalkozni lehessen vele. 

3 Carla Cariboni KILLANDF.R: Iteration, description, narration. Mise au point á partir de Julien Gracq. 
íbé t ique 127. (2001. szeptember) 
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A repetíció és az iteráció azonban nem mimetikus, hanem hasonlósági relá-
ciókban valósul meg. Amit Killander 'habituel ' -nek, Genette ped ig „külső" vagy 
„általánosító" iterációnak nevez (ahol az i terációban foglalt tar tam hosszabb, 
mint a je lenet által befogott tartam), az Krúdy elbeszélői eljárásában, pontosabban 
mondatépí tésében igen fontos szerepet tölt be. Maga a reflexív-ironikus emléke-
zés is tekinthető efféle (genette-i ér te lemben vett) „külső iterációnak", hiszen „az 
eltűnt idő nyomában" tett utazás lényegében nem más, mint kinyúlás a jelen/jele-
net idejéből a múltba, pontosabban egy kettős kép létrehozása, ahol a tükörsze-
rűség megtörését (és ezzel tör ténet születését) temporál is eltolás van hivatva lét-
rehozni. Lásd különösen a Szindbád második útja című elbeszélést, ahol az egész 
sorozat „origója" az idők eme ismétlése és fedésbe hozása lesz: 

„Szindbád ugyanis elérkezett ahhoz a korszakhoz, amidón körülbelül már m i n d e n t 
megpróbál t , ami az életben kellemes vagy kellemetlen. [...] 

így múlott el Szindbádnak, a hajósnak az élete, amíg végre elérkezett ahhoz az időszak-
hoz, midőn sem a jelen, sem a jövő m á r nem izgatta gondolkozásra, álmodozásra, h a n e m a 
múlt, a régen elmúlt ifjúsága. Mint a messzi tengereket bejárt hajós, n e m találván többé 
ismeretlen országokat: kifeszíti vitorláját, hogy hazájába visszatéijen - úgy indult el Szindbád 
keresni az ifjúkori emlékeit. Mintha m é g egyszer akarná kezdeni élete regényét. . . Mintha ú j 
és ismeretlen érzéseket keresne.. ." 

A múlt azonban éppúgy halott, mint Szindbád jelene, amit szinte szájbarágós 
képszerűséggel is bemutatnak a „kísértettörténetek", amikor Szindbád holta u tán 
látogatja végig volt szeretőit. Eredeti múlt azonban „nincs", „elveszett" - Szindbád 
soha nem találja meg azokat a nőket, akiket szeretett: halottakat vagy fáradt, de-
rűsen vagy keserűen hervadó öregasszonyokat talál, akik legjobb esetben is csak 
ideig-óráig képesek arra , hogy visszaadják Szindbád „jó étvágyát az élethez, az 
ételhez, az álomhoz", akik visszaadják a fiatalságát, és az „igazi nevén nevezik 
végre" (lásd Л ködmönös nő című novellát), a tör ténet től , a „mi tör tént azelőtt - mi 
tör tént azóta" gyilkos idődimenzióitól visszatérve az örökké j e l en idejű litániá-
hoz, a szerelmes becézgetéshez. 

Ezek a nevek, ezek a litániák is iteratívak azonban, és ez a striiktúraszervező ha-
sonlósági relációknak immár, ha úgy tetszik, a mikroszintjét állítja előtérbe. A litánia 
jelenidejűsége volna hivatva ugyanis biztosítani az egyediséget, a pótolhatatlansá-
got, a kitüntetettséget, az én és a Másik találkozásának előfeltételét. Bár Szindbád 
a sokat idézett részlet szerint „mindig életre-halálra szerelmes volt abba a nőbe , 
aki a Lánchíd kőoroszlánjánál várakozott", és „örökké szerette őket", „mindig ha-
zudott", ahogyan azt az elbeszélő többször is közli velünk. A szöveg struktúrájában 
ez a szükségszerű „hazugság" pontosan jelzett, és valószínűleg ez az egyik legfőbb 
motivációja az olyan, a „Krúdy-hangulat", illetve „Szindbád-nosztalgia" leírására 
szolgáló jelzős szerkezetek alkalmazásának, mint a „fanyar" (lásd diófalevél...), 
„kesernyésen derűs", „kiábrándult álmodó", „borongó líra", „őszies pompa" és 
hasonlók. Ajelzés legfontosabb eszköze az általánosítás és a tipizálás, leggyakoribb 
megvalósulási módja ped ig a leírást és történetet egyaránt megteremteni képes, 
sokszor jelzőként funkcionáló hasonlat. E hasonlatok igen gyakran még ezen felül 
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is jelölik ismétlés voltukat (azon felül tehát , hogy mindenfa j ta hasonlat esetén 
fennáll a szinekdochikus rész-egész, t ípus-egyed, lehetőség-realizáció viszony 
esélye). Az „időhasonlatok" például gyakran kezdődnek „mint mikor"-ral, egyedi 
esemény helyett azonban eredet nélkül ismétlődő „tipikus" eseményekre utalva. 
A Marabu című novellában például a marabutollas legyező leírása egyetlen, számos 
további kistörténet felé nyitó történethasonlat segítségével valósul meg, je lentősen 
kitágítva az asszociatív kontextust: „Szindbád Irén esküvőjére egy marabu-legyezőt 
ajándékozott , amelyet egy öreg grófnő hagyatékából vásárolt. Hatalmas, ünnepé -
lyes legyező volt, a marabutollak szinte arisztokratikusan foglaltak helyet a legye-
zőn, mintha mindig azon f inom, választékos bókokra várnának, amelyeket a legyező 
mögött az udvarlók a szerencsés hölgy fülébe suttognak, és várják a büszke tollak 
a röpke, izgalmas csókot a páholy hát terében, a látszólagos lelki küzdelem után el-
hangzó aszszony-ígéret: „holnap öt órakor . . . " „Ha egy vén marabu-legyező egy-
szer megszólalna, bizonyára sok ó-urat és régi asszonyságot leleplezne. Hisz még 
nem messzi a kor, midőn művelt hölgyeink használták az azóta divatját múlt le-
gyező-nyelvet." Teret és időt, eseményt és kontextust egyszerre te remtenek az 
ilyen hasonlatok, például a vidéki élet jel lemzése a Szindbád és a színésznő című no-
vellában: „Szindbád sokszor elgondolkozott magában, hogy egy egész, e lmúltnak 
hitt világ fel támad előtte. Mintha századokról századokra semmi sem változnék a 
magyar vidéki életben. Az emberek kicserélődnek, de ugyanolyanok ü lnek helyük-
be. Mintha csak egy furcsa tréfa volna a születés, a halál, a menyegző. Az ősök ül-
nek most is az asztalnál. Asszonyban, gyermekben ismétlődnek. A szélkakas forog 
a háztetőn, az eső, a vihar éppen úgy beköszönt, mint százesztendő előtt, és sent a 
nyugatról közeledő felhő, sem a messze el terülő mező n e m látszik tudomást ven-
ni, hogy n e m a százesztendő előtti ember ül az ablaknál. A hó leesik, a kályhák-
ban ropog az erdei fa. A mostani házigazda éppen úgy dörzsölgeti össze a kezét a 
kandalló előtt, mint az ősapja. Egészen bizonyos tehát, hogy a falon függő, festett 
nagyapák és ősapák nem mentek el innen." A háziasszony jellemzése szintén ite-
ratív, egyfajta típusba sorolás, lexikonelemként való meghatározás révén történik: 
„Asszony is volt a háznál. / Fiatal, halovány, csendes asszony. De Szindbád nagyon 
jól tudta, hogy a fehér, vérszegény menyecskékből egykor pirosképű, domború 
keblű asszonyságok lesznek, mer t hisz a nagyanyjuk is ilyen volt. És bizony képen 
teremtik a bérest, ha ar ra okot szolgáltatott. Majd ősz fejjel táncolnak az unokájuk 
lakodalmán, és aztán a falra költöznek arany rámába, olajba föstve, hogy onnan 
figyeljék az utánuk következő asszonyok sorát, örömét és bánatát. / A vendég 
Szindbád tehát nem sokat törődött a háziasszony szomorúságával, haloványságá-
val. Még n e m volt gyermeke, és ugyanazért mindig gyermekfőkötőket hímzett ." 

A nők jel lemzése ál talában ilyen tipizáló-besoroló - vannak például bajuszos 
nők, kancsal nők, szívarcú nők, csókszomjas nők, szerelembe belehaló nők, fehér 
lábú nők, cipőjük-harisnyakötőjük szalagjait gondosan csokorra kötő nők, 
Szindbádot állandóan váró nők, olyan nők, akiknek a nyakán egy-két ba j für t 
göndörödik , és sorolhatnánk, akár annak a bizonyos kínai enciklopédiának a 
címszavait. A típusba sorolás azután visszafelé is felülírja a nők egyediségét, 
ugyanis említet t tipikus tulajdonságaikból megbízhatóan lehet következtetni jel-
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lemükre és szerelmi szokásaikra, leírásukra szolgáló tipikus tulajdonságaik így 
történetcsírákat rejtenek; n e m véletlen, hogy vannak egészen „lexikonszerű" 
Szindbád-novellák, ahol a narrat ív morzsákat szinte kizárólag ezek a tör ténete t 
jós ló tulajdonságok képezik (például Szindbád és a csók, A szerelem lexikona, 
Szinábád-álomképek vagy a Hét Bagoly című regényben szereplő Udvarlás könyve, 
amely ugyan n e m Szindbád-történet , de ebből a szempontból akár az is lehetne) . 
A nők mindig többes számúak, ha másért nem, azért , mert más, Szindbád életé-
ben korábban szerepet játszó nőkre emlékeztetnek, vagy jövőbeli-reménybeli , 
már ismeretlenül is ismerős, meglepetést így soha nem okozó nőkre utalnak. 

Szindbád, szemben a nők hadával, látszólag egyedi: az újbóli találkozások törté-
neteiben a nők nyíltan vagy burkoltan mindig „egyetlennek" vagy az „igazinak", a 
„nagy ő"-nek szólítják-érzik. Ez azonban javarészt annak a következménye, hogy 
némák, kizárólag Szindbád felől észleljük őket (a narrátor úgy harmadik személyű, 
mint mikor a gyerekek önmagukról beszélnek: Szindbád igen sokszor „fokalizáló"). 
Abban a néhány esetben, amikor nem egészen így van, Szindbád is egy lesz a sok 
közül, például A mesemondó asszony Boldogfalvinéjának szemén át vagy A paradicsom-
folt Malvinjának naplóján keresztül. Emellett, ahogy számos értelmező kiemeli, 
Szindbád nem annyira jellem, mint inkább pozíció, nézőpont, viselkedés-, illetve 
látásmód - ismétlődő jelenségek kialakulására m ó d o t adó hang. 

A leírások jelentős részét kitevő óriás hasonlatok, jobban mondva iterálódó ele-
meik lényegében szubtextusoknak lennének tekinthetők a szó riffaterre-i ér telmé-
ben (bár a szöveghatár Krúdy esetében távolról sem olyan egyértelmű, mint ami t 
Riffaterre definíciója megkívánna), amennyiben a narratíva fikcióvá, majd igazság-
gá változását lehetővé teszik.4 A szubtextushoz hasonlóan emlékezeti funkciójuk 
van, amelynek köszönhetően „a szubtextusra vonatkozó bármilyen referencia, le-
gyen az akármilyen töredékes, fe lmondja a szubtextus egész történetét és életbe 
lépteti teljes szimbolikáját. [...] az olvasó, mikor megfejti a referenciát, és újraépít i 
az egészet bármely konkrét pontban életbe léptetett részből, már tisztában van a 
történet kimenetelével, illetve a szereplők céljával. A szubtextusnak nincs jövője, 
sem pedig múltja, mivel az egész építményre történik utalás, vagy intratextuálisan, 
visszatekintve a szubtextus létrehozójára, annak a szónak a szeméniájára, mely elő-
ször mutatta fel, vagy intertextuálisan, a tudattalan keretrendszer, azaz a szillepszis 
esetében. Ami a történetből marad, az a tényállás, a végtermék, ennek a tényállás-
nak a magyarázata, s e kettő példaszerűsége. A szubtextus mint beágyazódás így 
olyan hermeneutikus modell, mely bármely narratív cselekvést, helyzetet vagy ese-
ményt, mely beleilleszkedik ebbe a modellbe, saját értelmező diskurzusára fordít le. 
A modellen belül a reprezentáció többé nem időorientált, hanem egészként adot t , 
szimbólumként, a kezdeti szeméma azon lehetséges származékainak összegzése-
ként, melyek egyáltalán kialakulhatnak. Az ilyen értelemben változatlan és teljes 
reprezentáció az igazság képe".5 

4 Lásd Riffaterre jegyzetét a szubtextus fogalmának értelmezéséhez, M. RIFFATERRF.: „Szimbolikus 
rendszerek a narratívában." Fordított;»: MATHF. Andrea. In Narratívak 2. Történet és fikció. Válogatta, 
szerkesztette, a szöveget gondozta THOMKA Beáta. Kijárat Kiadó, Budapest, 1998. 61-62. 

5 M. RIFFATERRE: „A fikció tudattalanja." Fordította: GÁcs Anna. In Narratívak 2. 103-104. 
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Tulajdonképpen Szindbád maga sem tesz mást, mint amit az iménti hosszabb 
idézet sugall. Utazása során, melyet „élete regénye újraélési kísérletének" tekint, 
szubtextusok révén strukturálódó szöveget hoz létre: az egyes nők mindig szubtex-
tusok ebben a regényben. Szindbád úgy próbálja legyőzni az időt, úgy próbál felül-
emelkedni rajta, hogy szubtextusokat és intertextusokat alkalmaz élettörténete 
megalkotásában (s ugyanezt - egy megfigyelői pozícióval „kijjebb" - megismétl i 
a Szindbád-írások nar rá to ra a megfigyelői - Szindbádot megfigyelő - szöveg 
szintjén, pozicionális azonosságot, s ezáltal „önéletrajzi azonosítás" lehetőségét 
teremtve maga és a „hős" között). Sajátos alakzatok alkalmazásával, hasonlatok, 
„litániák" és „lexikonok" segítségével próbál ja elszakítani a „történetet" az idő-
tartam tengelyétől. Minél kevésbé bizonyul „egyedinek" az adot t nő, minél simáb-
ban illeszkedik a lexikonba, annál sikeresebb a „valóságreferencia nyelvivé változta-
tása" - amit olyan megnyugtató közhelyek fejeznek ki, mint : „tudtam, hogy meg 
fogsz csalni", „tudtam, hogy el fogsz felejteni", „a nők mindig hazudnak", „a nők 
mindig szeretnek", „a nők inkább jól viselik magukat, mint rosszul" - illetve így to-
vább, ahogyan például a Szindbád-történetek elé illesztett Tájékoztatásban szerepel. 

A vat tacukor-paradigma tehát a „deskriptív-iteratív nar rác ió" érzékelése, mely 
a fikcionális igazság érzetét azáltal biztosítja, hogy „a diegézis módja narrat ívról 
poétikusra vált" (Riffaterre), kilépni próbálva ezáltal „az idő birodalmából". Meg-
örökít szubtextusok segítségével, melyek esetünkben legtöbbször hasonla tként 
illeszkednek a szövegbe. Vagy, itt valóban mondha t juk , hogy szövegtestbe - a múlt 
és je len közti emlék-kapcsolat ugyanis gyakran testi, szerelmi kapcsolatként 
konstruálódik meg. Szindbád esetében ez explicite meg is fogalmazódik, megint 
csak egy rejtett hasonlat révén: a múltba, életbe úgy vágyik visszatérni, akár egy 
valaha-ismert nőbe: „Elet - gondolta Szindbád. - Ledér, szent és m e g u n t élet! 
Mily j ó volna visszamenni beléd!" Másrészt maga az emlékezés is így tematizáló-
dik a novellákban, hiszen Szindbád emlékezésként nőket, volt szeretőket látogat 
végig. E találkozások sajátosságai, funkciója jel legében nagyon hasonló ahhoz a 
passante-problematikához, amelyet Riffaterre elemez Proust és Baudelaire kap-
csán.6 Krúdynál azonban kifejezetten a nem-egyszeriségre, a „járókelő", „elhaladó" 
(passante) visszatérésére, pontosabban újrafelkutatására játszik a szöveg, és ezek 
a találkozások nem a beteljesülést, hanem a kioltást szolgálják. Találkozások el-
múlt nőkkel, (kihagyhatatlan szójáték:) immáron csak en passant - azaz elmúló-
ban, érintőlegesen: Szindbád, múlófélben, megkísérli ú j raé ln i az életet és a sze-
relmeket, mintegy vissza-élni a reflexió révén (hazatérésként Márai regénye is 
valami ilyesfajta nyelv-túllépésre utal), i m m á r nem belemerülve a testbe - épp 
csak érintve a szerelmi litániából, megnevezés-sorozatból, a pillanat szépségének 
örök je len idejű tanújából a nevek elvesztésének-elnyerésének történetévé, az idő 
múlását megörökí tő pap í r rá vált bőrt. 

6 Lásd i. m. 
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A MEGTALÁLT „APÁM" NYOMÁBAN, AVAGY: EGYESÜLJÖN-E A CSALÁD? 

„...a tojás szempontjából a tyúk csak egy 
módozat újabb tojások létrehozására." 

Sigmund Freud 

1. Hazai Krúdy 

„ M e g m u t a t n á nekem azt a meda l ion t , amit a nyakában visel? Az a p á m képe, ka tonakorából 
való. Kérem. És féi jes m á r ? Igen, és két gyönyörű gyermekem van. Forduljon csak meg . 
Semmi t n e m változott. A szívecskéje üres volna? Nagyszerű te rvem van m a dé lu tán ra . Most 
p e d i g k í sé i j en haza, n e m messzire lakom. Hihi ." 1 

Bár a fenti idézet a Soros Feri szerzői névvel jelzett regény szövegének egy rész-
lete, mégis nyilvánvaló tévedés azt állítani, hogy ez a 11 m o n d a t Soros Feritől szár-
mazik, ahogyan az is hasonló je l legű tévedéshez vezet, ha Krúdy Gyulának tulaj-
doní t juk őket. Eredetként A világ legjobb regénye volna megnevezhető, azonban az 
ekképp meghatározott or igó nem esik egybe jelen szöveg voltaképpeni tárgyával. 
Az eredet ilyen - kissé naiv - (f)elismerése újabb téves értelmezői alaphelyzethez 
vezet: a megtalált kezdet, illetve szöveg-(id)entitás n e m feltétlenül kongruens a 
releváns referenciával, a megfelelő szó-tulajdonítással, illetve az igazi történettel. 
Ez utóbbit a mondatok kereszteződésében kell kutatnunk: a 11 mondat olyan el-
beszélést szervez meg, amely egy narratívától - nevezzük az egyszerűség kedvéért 
Sz.-narratívának - egy másik narratíva felé halad, amelyet nevezzünk H.-narratí-
vának, n e m Hazai Attila szerzői/fordítói neve, hanem a „Hihi"2 alapján. 

A H.-narrat íva megkóstol tat ja Sz.-szel annak az incesztusnak az ízét, amit az 
Sz.-történet hőse az öncenzúra szemérmes területére utal. Az Sz.-narrátum sze-
rint az idő Krúdy-féle örök visszatérése Szindbádot egy vidéki városka cukrász-
dájába vezérli, ahol hősünk egy hajdani szerelem szcénáját igyekszik felkutatni. 
Ismétlési kényszere nemcsak a helyszínt, h a n e m az aktuális szereplőket is az első, 
valaha volt je lenetbe illeszti be: ugyan a dákójára támaszkodó katonatiszt nem 
Szindbád és a cukrászné sem Amália, hősünk mégis „diadalmas ö römet" 3 érez. 

1 Soros Feri. A világ legjobb regénye. Ford. HAZAI Attila. Berman Books, Budapest, 2000. 14. (a továb-
biakban: Soros) 

2 Soros, 14. 
3 KRCDV Gyula: „A hídon." In Szindbád. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989. 45. (a továbbiakban: 

A liídon) 
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Szindbád diadalmaskodik, hiszen a megkettőződött f igurákban egy újra meg-
talált időkonstrukciót, egy rögzítettségbe merevült tér- és időpil lanatot vél felfe-
dezni: az alakmásokat nárcisztikus képzeteinek felelteti meg, minek következté-
ben a diadalmas, mert sikeres hódítás élménye újra átélhetővé válik. A nőalak 
változatlanságának problematikusságát Szindbád az időből kiesve, illetve oda, a 
régmúltba visszatalálva az irreverzibilitás felszámolásával oldja fel: „Igen, csak-
ugyan ő az: Amália, vagy legalábbis a lánya..."4 A generációs egymásra követke-
zés kronológiai idő szerinti logikájának felülírásával a vágy, az élvezet újraélése 
megvalósulhat. Az enyhe nosztalgiával elegyített vágy a számára kijelölt tárgy felé 
kezd haladni, azonban egy véletlenül lelepleződő eredet tiltás alá helyezi. Az apa 
paternitásra való ébredése azt eredményezi, hogy elfojtsa a férfi legtermészete-
sebb vágyát, a latencia mögöt tes dimenziójába utalva ezt. 

Az apa a törvény tiltásának engedelmeskedve kasztrálja a férfit: vágyának irá-
nyulását kénytelen eltéríteni kiszemelt tárgyától. A be nem teljesült vágy kudarc-
élménye azonban nemcsak a férfit, hanem a történetet is elnémítja: amennyire szó 
nélkül távozik el Szindbád, éppannyi ra szemérmesen hallgat el A hídon szövege. 
A H.-narratíva erre az elnémulásba rejtett vágyra alapozza a maga variánsát. 

A két narratíva egymás ellen munkál . Sz. szemérmesen védekezik, magára vonja 
leplét, igyekszik megtartani mondata inak szintaktikai és eredeti, vagy: kontextuális 
értelmét; H. pedig egy ezzel ellentétes irányú munkát végez: Sz. mondatai t igyek-
szik aláásni úgy, hogy az 'eredetiben' rejlő latens, mögöttes történetet leplezze le. 
H. Sz. mondatai t egy deviáns vagy: szociokulturálisan leginkább tiltott szenvedély 
kvázi tüneteiként érzékeli, és a kórtörténet igaz narratíváját igyekszik felkutatni. 
Sz. narratívájából esettanulmányt gyárt, beépül elbeszélésébe, belülről végzi bom-
lasztó tevékenységét, melynek kezdete és vége is egy narratíva, amely azokat a he-
lyeketjelöli ki, amelyeket a kezdetnél a kór lappangása, a befejezésnél pedig a be-
tegség titkainak felfedése, azaz bizonyos értelemben a gyógyulás jellemez. 

H. egyszerre, egy időben orvosol és kelt problémát ott, ahol azelőtt direkt mó-
don az nem is létezett. Az Sz.-mondatok H.-narratívába való át tétele azt az érze-
tet eredményezi, hogy H. eleve bennfoglal t Sz.-ben, és hogy a narrat ívák egymás-
ra csúsztatása a latens tar ta lmat nyílttá teszi. A mondatok tu la jdonképpen n e m 
egy, hanem két Sz.-történetre utalnak, amelyekben mind A hídon, m i n d pedig a 
Téli út egy nőt keres, a H.-féle mondatmontázs ped ig egy szcénává dolgozza őket. 
A direkt intertextuális olvasat, azaz a mondatok egyenes, Sz.-nek való megfelel-
tetése azonban sem a monda tok hihi-effektusára nem ad kielégítő magyarázatot , 
sem arra, milyen történet hallgat el a hídon. 

Jelen szöveg tárgyát éppen ez a megnémulás képezi, a cenzúra és latencia, vala-
mint az elfedés és az ironikus felmutatás. Mi volt korábban: a tyúk vagy a tojás? 
Sz. kórképe létezett-e H. előtt? H. nyelviesíthet-e újra olyan jelenetet , amelyet 
Sz. már mindig is megrendezett? H. szempontjából Sz. egy lehetőség egy új H.-tör-
ténet megteremtésére, azonban Sz. szempontjából H. is csak egy módozat ú jabb 

4 A hídon, 45. 
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Sz.-történetek létrehozására. Amennyire Sz. kóros tör ténetét H. fedi fel, épp-
annyira cenzúrázza Sz. H. variánsát. Az igaz tör ténetnek tehát egyikük sem lehet 
birtokosa, sem az analitikus tyúk, sem az analizált tojás: a kimondás és az elhall-
gatás divergenciája mégis olyan nyelvi je lenete t konstruál meg, amely megszegi 
az Sz.-történet csendjét . 

2. Medália 

Az arcképet tartalmazó medál olyan jelölő mely a priori az érzelmek diskurzusaihoz 
irányít: a nyakban hordott arckép valamely, a szívhez közel álló személy tárgyiasult 
tautológiája. Esetünkben ez a tárgy az, amely elindítja azt a folyamatot, amely által 
az Sz.-narratívában az utazó kasztrálttá, illetve hallgató apává, a H.-narratívában 
pedig szerető apává, illetve férfivá alakul. Elsődleges formájában ez a tárgy szerel-
mi ajándék, amelyet az apa az anyának ad, ebben a vonatkozásában tehát a medál 
a szeretőt metonomikusan helyettesítő objektumként funkcionál. 

A medál , illetve az arckép fétis-tárgy: a férfitest szubsztituense, amelynek a 
nyakban való hordása a nő általi birtoklást jelöli. Barthes szerint az az igazi sze-
relmi a jándék, vagyis a sikerült fétis, ami tökéletesen megfelel az ajándékozott 
vágyának.5 Amennyiben a medált j e len leg a lány hordja , aki azt anyjától kapta, 
akkor az a jándék vagy nem éri el előirányzott célját, vagy pedig túlteljesíti azt. Az 
a jándék már nem az anya birtoka, a lány viszont nem ismeri az ajándékozót . 
A tárgy úgy látja el fétis-funkcióját, hogy többé m á r nem a szerelmesre, hanem az 
apára, illetve valamely apaképre vonatkozik. A medál olyan képet rejt, ma jd fed 
fel, ami t az Sz.-narratíva hiányként tételez, a H.-narrat íva pedig ado t tnak vesz. 
A lány szempontjából a kép az apa helyettese, az ismeretlenül is szeretett lény je-
lölője, akit - legalábbis egyelőre - csak kép formájában birtokol. 

Amennyiben a medá l a szeretett személy jelölője, a kép megmutatására irányu-
ló kérdés célja kétféleképpen olvasható. Ha az apa tudja, hogy ő a medá l eredete, 
valamint, hogy a rejtett képben saját arcával fog szembesülni, akkor a kép meg-
pillantásának akarása a hajdani szerelemről való megbizonyosodást, a múlttal való 
találkozást jelenti. Ez a nosztalgikus-iteratív gesztus egy nárcisztikus énképet fel-
tételez: az apa a medálban önnön létének és tetteinek bizonyosságát keresi. 

A kép re irányuló kérés alternatív olvasati lehetősége a következő kérdésben 
összegezhető: vajon „a szívecskéje üres volna?"6 Az ismétlésen a lapuló történet-
logika ugyanis azt a cselekvéssort írja elő a leánynak, amelyet már az anya is meg-
tett: a nyakában f ü g g ő arckép azt a férfi t kell, hogy rejtse, akivel szerelmi viszo-
nya van. A kérdés tehát valójában n e m a medált , hanem a nő szívét akarja 
felnyitni, a szívben hordot t arc felfedését intencionálja. 

•R' VÖ. Roland BARTHES: „AZ ajánlás." In Beszédtöredékek а szerelemről. Atlantisz, Budapest , 1997. 
97-102. (a továbbiakban: Barthes) 
6 Soros, 14. KRÚIJY Gyula: „Téli út." In Szindbád. 149. (a továbbiakban: Téli út) 
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„A szív a vágy szerve (a szív megduzzad, elernyed, csakúgy mint a nemi szerv), 
amint a Képzeletbeli rabul ejtette"7 - jelenti ki Roland Barthes. Ha a medálra 
irányuló kérdés n e m az arcképet, h a n e m a szívet akar ja kivallatni, akkor az apa 
célja a lány vágyának felkutatása, valamint az apaként feltételezett vágytárgy igaz-
ságáról való megbizonyosodás. N e m véletlen, hogy az arckép apakén t való azo-
nosítása után az a kérdés hangzik el, hogy: „és fér jes már?" 8 

A családi állapot felderítését célzó kérdés a női szív telítettségi fokát méri be: 
ha a válasz pozitív, azaz a szívecske üres, akkor a „Képzeletbeli" valósággá elő-
lépett f igurája helyet foglalhat benne , ha pedig a válasz negatív, azaz a szívben 
már helyett kapott valaki, akkor a leány-medál viszony alapján egyértelmű a szív-
ben lakozó kiléte. Az üres szív egy betöl tendő hiányt jelöl, melynek felmutatása 
kongruens a szívbe való belépésre szolgáló felszólítással. Most akkor ki csábít kit? 
Kiben támad fel az incesztuózus vágy? A megmuta tás bizonyos é r te lemben már 
felajánlás, illetve felajánlkozás, amiként a szív feltárása is az: a medá lban hordott 
kép nem más, mint az apa, viszont az apa az, aki a megmutatást interpellálja. 

3. Forduljon csak 

A megmutatás j e lene te nemcsak a medálban, illetve a szívben őrzött titok feltá-
rását foglalja magába, h a n e m egy jóval konkrétabb, fiziológiai d imenziót is érint: 
a leány, azaz a nő testét. A „forduljon csak meg" 9 kére lme átlépi az e laddig atyai-
nak is nevezhető érdeklődés küszöbét: a körbefordulás a nő számára egy jelen-
téktelen mozdulat, amely a férfiszem nézőpont jából az egyszerű fizikai funkciót 
meghaladva egy elszédítő je lentésbe csap át; a test megmutatása a szerelmi aktus 
óhajtását vonja maga után . 

Ha a medál és a szív kitakarása, azaz megmutatása a felkínálkozást jelöli, ak-
kor a test körbefordítása, (köz)szemlére tárása még inkább az aktusra való nyitott-
ság képzetét kelti. Ennek következtében a délután eltöltésére vonatkozó „nagy-
szerű terv"1 0 egyre közelebb ju t megvalósulásához:1 1 az apa, aki m i n d e n releváns 
információt begyűjtött leányáról, egyre inkább a férfi alakját ölti magára . A rend 
és az illem beszéde fordul egyet, és a csábítás diskurzusává alakul. A tisztátalan 
vagy: tiltás alá helyezett vágy kilép cenzúrázottságából, a szemérmes puhatolózás 
nyelve az erotikus j e lene t megszervezésébe/megrendezésébe fordul át. 

A megmutatás szcénája által létrejött megfordítás nemcsak a testi körbefordulás-
ra, az incesztuózus vágy színt vallására utal, hanem 11 mondatnyi szövegünk újabb 
csavarodására is. „Forduljon csak" - mond ja H., és A hídonhíú vett mondatokról a 
Téli út szó szerinti idézeteire tér át. A fordulat mind az Sz.-történet szintjén, mind 
pedig a H.-narratívában bekövetkezik. Sz. története férjére és gyermekeire, vagy: 

7 Barthes, 71. 
8 Saras, 14., A hídon, 46. 
9 Soros, 14., A Téli lí/ban: „Forduljon meg." Téli út, 148. 

10 Soros, 14., Téli út, 149. 
11 Vö. „Most pedig kísérjen haza, nem messzire lakom." Soros, 14., Téli út, 149. 
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magára hagyja a lányt, és egy olyan nőhöz fordul, akinél az aktus sikeres véghez-
vitele n e m lehet kétséges. A Téli út a Paula nevezetű szíriésznőt kutatja fel, mert 
Szindbád azt álmodja, hogy Paula őt á lmodja meg. Ezúttal az emlékeinek meg-
felelő nőt találja meg, aki „semmit sem változott",12 n e m egy másik nő, d e nem is 
a leánya; vágya ezúttal nincs kudarcra ítélve: a vágytárgy itt nem potenciális, de 
tiltott, h a n e m nagyon is konkrét és elérhető. A nő szívében elfoglalt pozíció válto-
zatlanságának rögzítése u tán 1 3 a veszélytelen, mert semminemű tiltás alá nem he-
lyezett kaland megvalósulhat. A H.-narratíva A hídon kudarcát eme hódí tás meg-
idézésével fordítja át a siker ígéretébe. 

A m o n d a t semmit nem változott. Azonban az, hogy a változatlanság állapota je-
len esetben kire vonatkozik, igencsak kérdéses. Az apa ugyanis csak akkor jelölhe-
ti ki ekként a leányát, ha megjelenési formáját már ismerte korábban is. Ha a 
„semmit nem változott" az apa kijelentése, akkor az apa mániákusan ragaszkodik 
ahhoz, hogy a lányban az anyát lássa. Ebből a szempontból a bekövetkező inceszt-
lehetőség nem más, mint egy korábbi, a lány szempontjából az e redendő aktus 
megismétlése. Az apa úgy kísérel törvény okozta frusztrációjától és bűntudatától 
megszabadulni, hogy egy képzeletbelit, egy fantáziát dolgoz ki: ha az aktuális test 
semmit n e m változott a korábbi, egyszer m á r megismert állapotához képest , akkor 
ez a test a valamikori szeretőre könnyedén ráolvasható. Az apa ezek szerint megint 
csak ismétel: a lányban az anyát látja, és az anyát csábítja ú j ra el. Az ő szempont-
jából tehát az inceszt, mint olyan nem történhet, és nem is történik meg. 

Amennyire ismétlődnek a mondatok szó szerint, é p p annyira állítja színre a 
H.-narrat íva ugyanazt az incesztus-előttes történetet. H. Sz. emlékezeti szcénáját, 
Szindbád és Amália tör ténetét tökéletes módon ismétli meg. Kiszolgálja Sz. sze-
mérmes ízlését, anélkül, hogy kasztrálná azt: a férfi visszatér, a fallikus e rő nem 
hagyja el, minek következtében a szerelmi diadal átélhetővé válik. 

Az aktuális szövegkörnyezetben azonban ez a talányos mondat n e m csak az 
apa szájából hangozhat el. Amennyiben a lány az előtte álló férfit és a szívében-
nyakában egyaránt hordot t férfiképet összeveti, egy krúdyas időcsavar előidézhe-
ti azt az érzetet, hogy a kettő ugyanaz. Azaz az apa az, aki semmit sem változott, 
ő a férfi, aki vonzereje tel jében áll. Az apa így éppannyi ra potenciális férfi-tárgy, 
mint amennyire a férfi az apa mása. 

Ismeretes, hogy ez a férfifigura bizonyos családok esetében több generációnyi 
nőt hódí to t t meg. Az apa- fér f i f iguráinak egymásra másolása azt eredményezi , 
hogy a lány benne a potenciális hatalom birtokosát fedezze fel, hiszen mindkét 
alakmás szerelmi képességeire az ő léte a lehető legjobb bizonyíték. A körben for-
gás, az örök visszatérés igézete az aktus ismétlésének vágyát ébreszti fel: mi mást 
tehe tne a lány, mint hogy anyja pé ldájá t követi? Az apa a potens szerető képét 
idézi, ily módon a lány, a tojás, azaz a gyerek szempontjából az apa, a tyúk, azaz 
a szülő egy izgalmas módozat újabb tojások, azaz gyermekek létrehozására. 

12 Téli út, 148. 
1:1 „ - A szívecskéje üres volna? 
A színésznő félig lehunyta a szemét, aztán anyáskodva megcirógatta Szindbád kaiját. 
- Bolondos fiú. Hát lehet magát olyan könnyen elfelejteni?" (Téli út, 149.) 
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Sz. narratívája az apa, illetve a lány megtalálásánál elhallgat: a család n e m 
egyesül. A férfi meg to rpan , vágyát elrejti. H. viszont a férfi visszatérését ünnep-
li, megcselekedted és egyesíti azt, amit Sz. nem merészel. Az inceszt így szöveg-
szerűen is bekövetkezik: H. felsérti az apa-szöveget. Felöltve az apa bőrét , kibont-
j a annak latens tar talmát , és ugyan kizárólag az apa (szöveg)testével dolgozik, 
mégis egy másik apát , illetve az a p a mását teremti meg. A tyúk min t eredet és a 
tojás mint utód, azaz ok és okozat kapcsolata megfordul . Forduljon csak meg. Na 
és, mi változott? 

4. Hihi, avagy: ki nevet a végén? 

A szövegelőd és a rákövetkező textus összefonódásának megfeleltetett Sz.- és H.-
narrat íva történetében létrejött változások legfőbb jelölője és egyben kommentár ja 
az utolsó szó. Ez a zárlat nem csak összefogja a két különbözőséget, illetve a Krúdy-
novellákból vett idézeteket, hanem egyúttal szét is zilálja ezek köztes terét. Meg-
szüntetve felold, ugyanakkor megőriz. A „hihi"'4 a lappangó értelem, valamint az 
ironikus beszédbe hozás kinyilvánítója. A „hihi" rövidre zárja az incesztus kórtanát, 
de úgy, hogy tulajdonképpen már n e m analitikus, hanem repetitív funkciót lát el: 
megismétli az előtte sorakozó monda tok effektusát. 

Az ismétlés ugyanakkor nemcsak visszhangzó, hanem hangsúlyozó szerepet is 
ellát. A „hihi" a H.-narratíva zárszava, olyan kiszólás, amely nemcsak az Sz.-narrá-
tum komikusként való értékelésére, hanem az (újra)írhatóságra tett széljegyzet is. 
A zárlat az Sz.-történet viszonylatában értelmezői kommentár: az elrejtett/elhallga-
tott eseményről rántja le a leplet, ugyanakkor a H.-történetet tekintve helyesbítő 
kommentárként tételeződik: olyan önreflexió, ami a H.- és Sz.-narratíva egyetlen 
egységként való értelmezését és az egyetlen végleges (helyes?) interpretáció kidol-
gozását bizonytalanítja el. 

A hihi-effektus az elnémult Sz.-történetek beszédbe hozásának eredménye, 
olyan megszólaltatásnak, mely alatt Sz. mindvégig magáért beszélt. A H.-narratíva 
következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy csak Sz. szólaljon meg, de mindahány 
monda tá t elszólásként értelmezi. A mondatok egymásra másolása azt eredménye-
zi, hogy az elnémulást beszéddé konvertálja, az ártatlan történetek rendjének fel-
borításával és egymondatos zárszavával a szöveget a kaján szétszórás poétikájába 
helyezi. Amennyiben az irónia az az alakzat, amely az egységes értelem illúziójá-
nak, azaz a radikális többértelműségnek a színrevitele, akkor az 'igazi/igaz' történet 
identifikációja ellehetetlenül. 

14 Soros, 14. 



Z. Kovács Zoltán 

MIT L Á T O T T JENEY, AKIT KÉSŐBB BANKÓHAMISÍTÁS MIATT 
BEZÁRTAK? 

- Szindbád és a fokalizáció -

Mi van az auktoriális narráció mögött? 

A Szindbád-novellákat, regényeket értelmező, viszonylag újabb keletű szakiroda-
lom tanúsága szerint Krúdy Gyula bizonyos szövegeiben, mégpedig azokban, ahol 
előfordul a Szindbád jelölősor, mutatkozik némi nehézség a főhős és a narráció 
közti viszony meghatározásakor.1 Nem is beszélve az olyan kérdésekről, hogy van-e 
élet a halálon túl. Két példát említek csak, mindket tő kiemelkedik abból a máig 
ha tó tradícióból, amely ráhagyatkozik a fikció és valóság határa inak elmosására 
irányuló tematikus szólamokra. Az első Bori Imre Krúdy-monográfiája, amely 
dicséretesen igyekszik ötvözni a fejlődéstörténeti megközelítést a Krúdy-szövegek 
értelmezésével, m é g ha a kettő egyensúlya rendre felborul is a pályakép javára.2 

Bori a Szindbád-novellákat tárgyalva hármas elbeszélői szerkezettel dolgozik: Krúdy 
Gyula, a művek főhőse, valamint Szindbád, aki a művek valódi főhősének alak-
mása. Bori azzal az értelmezői hagyománnyal fordul szembe, amely Szindbádot, úgy 
általában, Krúdyval azonosította. Azonban nem foglal egyértelműen állást abban a 
kérdésben, milyen szerepet játszik a narráció annak a viszonynak az értelmezésé-
ben, esetleg létrehozásában, ami a főhős és alakmása, valamint Krúdy mint, téte-
lezzük föl: szerző vagy „odaértett szerző" (implied author) között fennáll. Elszórt 
megjegyzéseiből mindenesetre úgy tűnik, Borinál Krúdy és a nar rá tor egymással 
felcserélhetők (erre utal, hogy monográfiája az „író" szándékait rendre az elbeszé-
lő kijelentéseivel támasztja alá). 

A másik példa Dérczy Péter tanulmányából származik (Szindbád és Esti Kornél 
Dérczy a hasonmás-kérdést egyértelműen a narrat ív szerkezeten belül tárgyalja, s 
Borinál árnyal tabban különíti el e struktúra elemeit egymástól: a narrációt az el-
beszélt eseményektől , illetve a narrációt a nézőpontoktól . Rámutat arra , hogy az 
egész alakmás-kérdést abban a viszonyban lehet megragadni , amely Szindbád és 
a narráció között áll fönn. Ahogy fogalmaz: „az auktoriális narráció mögött olyan 
nézőpont húzódik meg, mely igen gyakran, rejtett vagy látluitóbb formában Szindbád néző-

1 SZAUDER József: Tavaszi és őszi utazások. Tanulmányok a XX. század magyar irodalmáról. Szépirodalmi, 
Budapest, 1980; CZÉRF. Béla: Krúdy Gyula. Gondolat, Budapest, 1987. 60-63.; KEMÉNY Gábor: Szindbád 
nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1991. 48-49. 

2 BORI Imre: Krúdy Gyula. Forum, Újvidék, 1978. 
3 DÉRCZY Péter: Szindbád és Esti Kornél. Műfaj, szerkezet és világkép. I.iteratura 1986. 1-2. 81-94. 
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pontjával, esik egybe, vagy ahhoz áll közel" .4 Nézőpont és narráció viszonyának kieme-
lése je lent i az alakmás-irányultságú hagyománytörténet szempontjából Dérczy 
tanulmányának legfontosabb tételét (bár meglehetősen izgalmas, igaz, kifejtetlen 
megjegyzések olvashatók a kiürült anekdot ikus forma továbbéléséről is). Ugyan-
akkor Dérczy nem pontos í t ja azt, hogy mit is kell ér teni a nézőpont foga lmán, 
hogy mikén t szinteződik narráció és nézőpont ; hogy miként lehet a nézőpont „az 
auktoriális narráció mögöt t" . (Hiszen ebből a nézőpontból az auktoriális, kívülálló, 
harmadik személyű nar rác ió is belátható.) Ennek köszönhető, hogy tanulmánya 
konklúziójában is csak azt jelenti ki, amit az előbb a tanulmány elejéről idézettek 
kinyilvánítottak: „. . .keretbe foglalja a szórt történeteket a nézőpont , mely az el-
beszélői szituáció változásaitól függetlenül egy sajátos belső nézőpont".5 A „belső" 
metaforája , amely tanulmányában másutt is mint a tör téneteknek kohéziót bizto-
sító képesség jelenik m e g (a „szubjektív belső tér" összegző szerkezetében6), aka-
ratlanul is azt sugallja, hogy a történetek mögött , a f igurák mögött , az elbeszélés 
mögött, van valami. Mondhatnák erre, hogy: miért, nincs? Meglehet, bizonyára, de 
ez a valami, a belső és a szubjektív metaforáinak ismétlődő egymásbajátszatása révén 
ebben az esetben nem lehet más, mint a szöveg narratív szerkezetének kívülije, 
a zerző vagy annak valamely párlata. Amire szintén mondha tnák , hogy: és? Ha 
ezek a novellák olyan szövegek, hogy narratív szerkezetük önmagából kifelé 
mutat (mely ki ebben az esetben egyúttal be, a belső felé esik)? Miért n e lehetne 
ilyen szöveg? 

Addig ér az ember valamit, amíg a szüleje él 

Lássunk akkor a „belső" vagy „mögöttes" szempontjából egy Szindbád-novellát. Az 
Addig ér az ember valamit, amíg a szüleje él című írás7 eseménysora a következőket tar-
talmazza: Szindbád hazatér anyjához, hogy kigyógyuljon szívfájdalomként megje-
lölt betegségéből; az anya azt a szeretőt tartja a betegség okának, aki otthagyta 
Szindbádot; végül megígéri fiának, hogy szívfájdalma ellen este elhoz neki egy fia-
tal lányt. A novellát olyan, egymással összefonódott, kulturálisan túldeterminál t 
metaforák borítják el, mint az anya-fiú szeretet, a haláltól való félelem, a gyermek-
kor idillje, a mindent átértékelő nagy (s boldogtalan) szerelem. Ezek halmozása, a 
szöveg „excesszivitása"8 miatt bizonyos részletek olvastán az a gyanúnk támadhat , 

4 I. m. 85. (Kiemelés tőlem - Z. K. Z.) 
•r> I. m. 94. 
о I. m. 86. 
7 KRÚDY Gyula: Addig ér az ember valamit, amíg a szüleje él. In nő: Szindbád. Szerk. Ko/.ocs.v Sándor. 

Kriterion, Bukarest, 1989. 275 -280 . 
8 Bényei Tamás a következőképpen definiálja a Bataille-tól átvett fogalmat : „a metaforikus túldeter-

mináltság, az ismétlések, a ráolvasásszerű retorikus fu tamok az áthágás helyei: ilyenkor a szöveg mint-
egy megfeledkezik saját referenciális és je lentésadó igényéről és valami nyelvi »felesleget«, többletet 
hagy hátra, fel nem használt referenciális és j e l en tésadó eneigiákat, ami . . . a mértéktelen lehetőségei-
vel ekként hivalkodó szöveget perfórmatívvá változtatja." BKNYKI Tamás: Apokrif iratok. Mágikus realis-
ta regényekről. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 138. Bővebben kifejtve: 131-140. 
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hogy a novellát Darvasi László írta. A biztosnak látszó pont, ahová Szindbád vissza-
tér, metaforákká sokszorozódik. Az anya az identitást garantá ló pont: ő a fazék, 
amelyben Szindbád számára az étel fő; a gyermekkor, amikor Szindbád n e m volt 
öreg, csalódott; a javasasszony, aki megmondja Szindbád számára ajövőt ; a kerítő-
nő, aki szívmasszírozót szerez Szindbádnak Magdaléna személyében, mikor leszáll 
az éj. Az anya metaforákká sokszorozódása genealogikus-tematikus pátosszal j á r 
együtt: az életet kereső, a r ra visszaemlékező, az életből jövő, abba visszavágyó 
főhős megnyilatkozásai, monológjai mind nagyon életesek, a rongyos, á m mégis 
wonderful élet nagy témáit sorolják. 

Szindbád m e g akarja gyógyíttatni magát anyjával, ú jabb nőt akar, s a novella 
egy pont ján világossá válik, hogy ez a nő az anya, vagy legalább ő is lehet. Az anya, 
miután kijelenti, hogy ő túl ö reg ahhoz, hogy a túlélésbe simogassa Szindbádot, 
és ezért elhozza majd neki Magdalénát, „akinek az íze olyan, mint tavaszkor a 
bárányé", szóval az anya, saját képtelenségének kinyilvánítását követően, mégis 
belefog „Szindbád szíve gödrének simogatásába". Miközben ezt teszi, Szindbád a 
megígért lány nevét mormolja , s egy képet idéz fel gyermekkorából. A fotográf ián 
anyja volt látható menyasszonyi ruhájában, „és az örök if júság bájával mosolygott, 
akármint növekedtek a gyermekek. [...] az arckép csak szelíden, mint egy ábrándos 
dal, csak mosolygott a messziségből". Miközben pedig Szindbád ezeket gondolja, 
ott éktelenkedik egy félmondat , amely előadásom címéül szolgál: „ - Magda -
mormogta Szindbád, és amíg az anyja a szíve gödrét simogatta, megjelent előtte 
egy kép, amelyet gyermekkorában sokszor látott . Az anyja k é p e mirtusszal, meny-
asszonyi ruhában , Jeney műterméből , ama Jeneyéből, akit később bankóhamisítás 
miatt bezártak." 

Hogy j ö n ide Jeney, akit később bankóhamisítás miat t bezártak? A kérdés 
megválaszolásához vissza kell térni az említet t két tanulmányhoz. 

A narráció és a karakter között 

Válasszuk szét a narrátort és az írót, miként azt Dérczy teszi, d e éppen e szembe-
állítás miatt azt a bizonyos Dérczy megjelölte „belső nézőpon to t " próbál juk m e g 
elhelyezni a narrat ív diskurzuson belül. Úgy látom, a Dérczy tanulmányának ala-
pul szolgáló másik szembeállításnak, vagyis a narráció és a nézőpont elkülönítésé-
nek narratológiai kimunkálásaira tett utalások révén a két megközelí tésben lévő 
előnyök kölcsönösen kihasználhatók.9 Tán közhelynek tűnik, hogy a szövegek je-
lentős részében nem esik egybe a narráció és a nézőpont, avagy a narráció és a 

9 A következő passzusok az alábbi narratológiai munkákra támaszkodnak: Gérard GENETIE: 
Narrative Fiction. An Fssay in Method. Ford. Jane E. LEVIN. Gornell University Press, Ithaca, New York, 
1980; Shlomith RIMMON-KENAN: Narrative Fiction: Contemporary Poetics. L o n d o n , Methuen, New York, 
1983; Mieke BAT: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. University of Toronto Press, 1985; 
Martin WALLACE: Recent Theories of Narrative. Gornell University Press, Ithaca, London , 1986; 
Michael]. TOOIAN: Narrative. A Critical Linguistic Introduction. Rontledge, L o n d o n , New York, 1988. 
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perspektíva, avagy m é g pontosabban: a narráció és a fokalizáció; az elbeszélő 
h a n g gyakran valamely karakter perspektíváját kölcsönzi. A narráció, a h a n g a 
szöveget alkotó valamennyi szó autoritását jelöli , a szövegelést, amely né lkü l 
nincs diskurzus (a „hangként" való megjelölés azt hivatott kifejezni, hogy a n a r r á -
ció nem azonos az előlépő, bizonyos ér te lemben karakterré váló narrátor e lbe-
szélésével, ez utóbbi is csak következménye a narrációnak). A fokalizáció azt a 
perspektívát jelöli, amelynek keretében megje lennek az események, a f igurák. 
Ha a kettő egybeesik, akkor „külső", „nem karakterhez k ö t ő d ő fokalizálóról" 
(non-character-bound focalizer, Balnál), „narrátor-fokalizálóról" (narrator-focalizer, 
Rimmon-Kenannél) van szó. H a azonban a na r r á to r valamely karakteren, a ka-
rakter perspektíváján keresztül beszél, vagyis ha az elbeszélt események részesé-
nek, egy szereplőnek a percepciója, ily módon ped ig orientáló perspektívája ke-
rül esemény és elbeszélés közé, akkor narráció és fokalizáció alanya nem esik 
egybe. Ez utóbbi a „belső", karakter-fokalizáló (character-bound-focalizer Balnál, 
character-focalizer R immon Kenannél) .1 0 

A narráció és a fokalizáció elkülönítése a narratológia meglehetősen k imu n -
kált területe, s bár abban mutatkoznak különbségek, hogy a narrat ív diskurzus, 
az (elbeszélő) szöveg mely szintjére helyezik a jelenséget , a különbségtétel szük-
ségessége Barthes-tól és Genette- től Toolanig és Balig nem kérdőjeleződik m e g . 
A mondás és a látás - ami m i n d i g valamiként látás - a lanyának világos elkülöní-
tése indokolja az emlegetet t traktátusok számára a nézőpont, a narratív perspektíva 
stb. kifejezések leváltását, amelyek hagyománytörténetük révén elősegítik a 
narráció és a fokalizáció összezavarását.11 A nar rác ió és a fokalizáció szétválasz-
tása felszámolja az első és a ha rmadik szentélyű narráció közti grammatikai kü-
lönbség abszolutizálását.12 

Mennyiben használható ez Krúdy Szindbád-novelláinak értelmezésében? 
Ahogy említet tem, Dérczy Péter értelmezése példaszerűen igyekszik szétszá-

lazni azt, ami szereplő s azt, ami narrátor ; ám amikor arról a bizonyos nézőpont -
ról értekezik, akkor azt valahová a narráción kívülre, a nar rác ió mögé helyezi el. 
Ha most a kérdés elkenését e lkerülendő megmaradunk a többé-kevésbé kur rens 
narratológiai traktátusok nézőpont jánál , a nézőpont fokalizációvá való átér tel-
mezésénél, akkor számolni kell a narráció szintjével, ahonnan az a bizonyos h a n g 
jön ; a Szindbád nevű főhőssel, aki je lene s múltja(i) mentén megtöbbszöröződik, 
de mindig az események szintjén, mint a novellák hőse; ha rmadikkén t ped ig a 
fokalizáció alanyával. Akit j ogosan nevezhetnénk Szindbádnak, mert legalábbis 

10 BAI.: i. m . 1 0 4 - 1 0 6 . ; RIMMON-KENAN: i. m . 7 4 - 7 6 . G e n e t t e e k é t t í p u s m e l l e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t i m é g 
a „nem-fokalizált narrat ívat" (nonfocatized narrative), a „klasszikus" elbeszélés lokalizáció nélküli tor-
máját (ez A kétosztatú rendszerben a „külső" lokalizációba tartozik). GENETI K: i. m. 189-190. 
" Vö. GENETI K: i. m. 185-189. Rimmon-Kenan szerint A lokalizáció fogalma megőrizte optikai-fény-
képészeti konnotációit (RIMMON-KENAN: i. m. 71.) ; emiatt pé ldául Toolan az orientáció fogalmát javasol-
j a (TOOLAN: i. m. 68.), ugyanakkor maga is a fokalizáció fogalmát viszi tovább. (A szétválás egyébként 
az egyes szám első személyben e lmondot t visszaemlékező narratívakra is érvényes, amikor pé ldául 
okos én beszél gyerek és ifjú vagy kevésbé okos felnőtt énről.) 
12 A különbségtételnek akkor van szerepe, ha szintezett a lokalizáció, ám ekkor is a legfelső szint látja 
a többit. 



Szindbád és a fokalizáció 3 4 9 

„közel áll" (ahogy Dérczy fogalmaz) a Szindbád nevű szereplőhöz, s nem azonos 
a narrá torra l . Mi az, hogy közel, s honnan tudom, hogy nem azonos? A főhős 
Szindbád megnyilatkozásai általában összhangban vannak azzal, amiképpen a 
vele történt (vagy é p p e n meg n e m történt) események őt láttatják, az elbeszélés 
- Dorr i t Cohnna l szólva - az ő „mentális nyelvét" idézi.13 Éppen ezért nem azo-
nos az elsődleges elbeszélővel, a narráció nem korlátozza önmagát egy karakter-
re, noha az általa e lmondot t események csak Szindbád fókuszálása, perspektívája 
révén válnak e lmondhatóvá. Azt gondolom, valahol itt lehet a kutya elásva. Adott 
a ha rmadik személyben beszélő, karakterhez nem köthető (heterodiegétikus) nar rá-
ció;14 adott továbbá egy álnévvel rendelkező, m o n d j u k úgy, alakmásszerű karak-
ter. A kettő harmonizáltatásához szükséges a fokalizáció alanyának feltételezése, 
amely nem azonos a harmadik személyű narrátorral , de, elfogadva az alakmás-
hagyomány koncepcióját, nem azonos az eseménysor középpont jának látszó figu-
rával, Szindbáddal sem. Ennek a bizonyos alanynak Szindbád megkettőződésével, 
pontosabban Szindbádon túl, Szindbád mögött kéne tételeződnie: az övé lenne az 
a perspektíva, amelyen keresztül a narrátor a novellák főhőséről beszél. Valójában 
tehát a narráció és az eseménysor közvetítésének funkciójáról van szó, az elbeszé-
lő h a n g kellemes spekulációk ködébe vesző eredetének és a csak a narráció révén 
hozzáférhető f igurának a közöttijéről. Ez a hang nélküli, arc nélküli, strukturáli-
san meghatározható, viszonyszerű entitás lenne a fokalizáció felől megközelítve 
Szindbád eredetije. A (h)ős, aki láthatatlan és néma. 

Jeney, a fokalizáció démona 

De mi van Jeneyvel, akit később bankóhamisításért bezártak? Emlékeznek, ő az, 
aki Szindbád anyjáról az örökifjú képet elkészítette. Arról nem tudunk meg sem-
mit, Jeney milyen technikát használt a pénzhamisításra, s hogy a hamis pénzek 
mennyire voltak hű utánzatok, mennyi hamisítás után bukott le. A narrá tor nem 
beszél arról sem, hogy milyen lehetett fiatal korában Szindbád anyja, kizárólag a 
róla készült fiatalkori képet említi, Szindbád-perspektívából. Arról sem tudunk 
m e g semmit, hogy mi történt a képpel. Annyi azonban bizonyos, hogy a Szindbád 
anyjának örök ifjúságot biztosító kép és bizonyos hamispénzek közös eredettel 
rendelkeznek (feltéve természetesen, hogy Jeneyt n e m ártat lanul ítélték el). 
A Szindbád anyjáról alkotott kép csak valamely perspektívában je len í tődhet meg, 
s e perspektíva a novellában kétszeresen is megkettőződik: magán viseli a később 
bankóhamisí tás miat t bezárt Jeney perspektíváját, de erre is csak annak a 

13 Dorr i t COHN: „Áttetsző tudatok." Ford. CSERESNYÉS Dóra. In THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom el-
méletei. 2. kötet. J e l enkor - JPTE, Pécs, 1996. Cohn „elbeszélt monológnak" nevezi azt a tudatábrázolá-
si módot , amely „a szereplő mentális megnyilatkozása a na r rá to r szövegének a képében". 97-98. 
14 ( . ene t te terminológiájában a ponta t lanabbnak tartott első és harmadik személyű narráció helyett 
a homo- (az eseménysorban is szereplő) és heterodiegétikus (kívülálló) narráció megjelölést használja. 
GENE-ITE: i. m. 243-245 . 
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fokalizációnak a révén, azon a perspektíván keresztül következtethetünk, amelyet 
Szindbád mint alakmás eredeti jének tulajdoníthatunk. De Szindbád perspektívája 
is megkettőződik, amikor szívgödrön simogatva Szindbád saját gyermekkori pers-
pektívájából látja, láttatja a képet. Jeneyt , mint értesülünk róla, végül elkapták, 
vagy legalábbis bezárták; de ki leplezheti le a fokalizációban résztvevők ferdítéseit, 
ha az ő valamiként látásuk az egyetlen bizonyosság az eredetire nézve? 

Az Addig ér az ember valamit, amíg a szüleje él esetében azért is jogosul t Darvasi 
írásait emlegetni , mer t az ő szövegeihez hasonlóan e Szindbád-novella tematikai 
túlhajtottsága, jelentésbeli túldetermináltsága is bizonytalanságokkal, e l lentmon-
dásokkal, eldönthetet lenségekkel párosul. A genealógia pátoszát, az anya-f iú 
egyértelműségét , s e n n e k révén Szindbád identitását, megzavarja a fokalizáció 
tematizálása, az anya képpe l való helyettesítésének és a képkészítő hamisítói te-
vékenységének összekapcsolása. Nem csak „az anya biztos", „anya csak egy van" 
axiómái kérdőjeleződnek meg, hanem Szindbád kompetenciája , így ped ig egysé-
gessége is. Csakhogy a tematizálás révén bekövetkező szintváltás a fokalizációnak 
a narrációtól való különválasztása révén nem fikció és realitás között zajlik, az 
alakmás-kérdés a narrat ív diskurzus keretein belül marad , az alakmás metaforá-
j a a szereplő és a fokalizáló Szindbád közti kapocsként szolgál. Az eredet , mely-
nek keresésére annyira csábít a Szindbád név hangsúlyozott ál volta, funkcióként 
mutatkozik meg a kiválasztott novellában. Az anya, tápláló, örökifjú és örök ifjú-
ságot biztosító szeretőként, csak Szindbád perspektíváján keresztül ismerhető 
meg, e fokalizáció önkényességéről ped ig Jeney felbukkanása tudósít. 

„Ne sokat fokalizálj, kérlek, mert kegyetlen a manipuláció, édes" 

Gondo lom, önök már fel tet ték a kérdést önmagukban: mire alapozom, hogy va-
lamely epizódról az egyik karakter perspektíváján keresztül értesülünk? H o n n a n 
tudom megállapítani, hogy egy leírás melyik perspektívát kölcsönzi? Főként, ha 
ezt a karaktert , Szindbád igaziját, a tör ténet Szindbád nevű figurája és a nar rá -
tor között vagyok csak képes lokalizálni? És közben miér t m o n d o m azt, hogy az 
átvett perspektíva n e m is karakteré, h a n e m egy hasznos metalepszis, ami a funk-
cióján keresztül def iniálható csupán? A felelősség egy részét szeretném áthárí ta-
ni választott nézőpontomra . 

Figyelemre méltó, ahogy az „odaértett szerző" koncepcióját (s vele a szerző ol-
vasói konstrukcióként való valamennyi visszacsempészését) a narratológiai elmélet-
ből határozottan kiutasító munkák miképpen igyekeznek, általában klasszifikációs 
eljárások révén, a narrat ív struktúrán belül feloldani a fokalizáció meghatározásá-
nak bizonytalanságait.15 A fokalizáció Bal szerint a fabula és a szöveg, más termi-
nológiában a történet és a narráció közvetítője; Rimmon-Kenan ezt kiegészíti az-
zal, hogy a fokalizáció egyszerre közvetítője e két szintnek, s magába is foglalja 

1 3 RIMMON-KENAN: i. m . 8 7 . ; TOOIAN: i. m . 7 6 - 7 7 . V ö . BAL: i. m . 1 1 9 - 1 2 0 . 
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azokat. De Balnál is az olvasható, hogy a fényképezésből, filmből jövő fogalom, a 
látvánnyal összefüggő egyéb szavakhoz hasonlóan, mindig tartalmazza a man ipu-
láció mozzanatát, s nem csak a narrátor- vagy karakter-fokalizáló, hanem az olvasó 
részéről is. Ehhez pedig hozzáteszi, hogy a fokalizációban elsősorban a viszony jel-
leg a meghatározó. Ezek u tán nem csodálkozhatunk azon, hogy Bal kategorizá-
ciójában előkerül a fokalizáció „bizonytalan" (ambiguous) fo rmája (másik á ru lkodó 
elnevezése: free indirect focalization, „szabad függő fokalizáció"), amely egyszerre 
„belső" és „külső": ekkor a nar rá tor időlegesen valamely karakter perspektíváját 
használja, anélkül, hogy teljesen á t engedné azt a karakternek, s anélkül te rmé-
szetesen, hogy világosan megha tá rozha tnánk a perspektíva átvételének ható-
körét .1 6 Ha az eddig elhangzottakat pontosítani akarom, akkor tehát azt kell mon-
d a n o m , hogy a Szindbád-novellák fokalizációja alapvetően bizonytalan: amikor 
azt gondo lha tná az olvasó, hogy Szindbád perspektíváján keresztül zajlik az el-
beszélés, akkor ezt a bizonyosságot megzavarják azok az ironikus távlatba helye-
ző passzusok, amelyek helyenként a narrá torhoz, helyenként pedig másik karak-
terhez köthetők, néha ped ig egyikhez sem. Ez különösen igaz az Addig ér az ember 
valamit... című novellát tartalmazó, többnyire azonban Szindbád fiát is felvonul-
tató Szindbád megtérése-kötetre, ahol Szindbád, a narrátor, Szindbád fia és a meg-
látogatott hölgyek perspektívái váltják egymást, sőt, keverednek össze szétbogoz-
hatat lanul . Szindbád, a szereplő, a fokalizáció többessége, bizonytalansága miatt 
hangsúlyosan álnévként üzemel, ám a perspektívákat összegyűjtő alany hiányzik 
a tör ténetből . A kötet egyik novellájának címével szólva, Sok bába közt elvész a 
gyermek. 

Mi ebből a tanulság? A fokalizáció és a narráció szétválasztása a narra tológia 
archimedesi pont ja , a h o n n a n a klasszifikáció jelentős eredményei kimozdítha-
tok.1 7 Amikor felmerül a gyanú, hogy m á s h o n n a n jön a beszéd és m á s h o n n a n a 
perspektíva, akkor a jelentésbeli e ldönthetet lenségekhez vezető gyanú szellemét 
nem lehet visszazárni a palackba azzal, hogy a narráció azért mégis elsődlege-
sebb, nélküle nincs a fokalizáció sem. Viszonyról van szó, narráció és tö r téne t vi-
szonyáról. A fokalizáció elkülönítése a narrációtól fokalizációt nemz, m i n d e n 
perspektíva csak újabb perspektíva révén lesz látható. 

Mindezek tükrében ped ig újra kell értékelni azokat a megjegyzéseket, ame-
lyek, legalábbis szándékom szerint, azt igyekeztek érzékeltetni, hogy Dérczy Péter 
tanulmánya helytelenül helyezi azt a bizonyos „belső nézőpontot" az elbeszélő 
mögé . A nézőpont , a belső, bizony ott van a heterodiegétikus narráció mögöt t ; 
képzavarral láttatva, ott kukucskál a válla fölött (miként a karakterhez kötött 
fokalizációt megjelení teni szokás, csak é p p e n ott a nar rá tor ágaskodik a karakter 
mögött) , s nem más, mint a döntést hozó, a fokalizáció alanyait egymástól elkülö-
nítő olvasó perspektívája. Amikor az Addig ér az ember valamit... című, bizonytalan 

16 BAL: i. m. 113-114. 
17 I-ásd Martin Wallace kritikáját, aki a nézőpont kategóriájának összetettségében, mozgalmasságá-
ban a narratológiai klasszifikációk merevségének leleplezőjét látja. WALLACE: i. m. 147-151. 
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fokalizációjú szöveget olvasva az olvasó igyekszik eldönti, hogy mikor, ki fokalizál, 
akkor nem kerülheti ki a saját perspektívájára irányuló reflexiót. Afokalizáció 
vizsgálata az olvasó világhoz való viszonyára vonatkozó reflexióval jár, csakhogy 
az élet, a világ, ami we are, a nagy témák ekkor m á r csak a hozzájuk való viszony 
révén léteznek. A fokalizáció mechanizmusa, megnyitva a szöveget az ideológia 
számára, egyúttal láthatóvá teszi az olvasást működte tő ideológiákat. Van-e a szö-
vegen kívüli? Van-e élet a halálon túl? Meddig ér az ember valamit? Elkezdődött-e 
a jövő? E kérdésekre a fokalizáció démonával, a Szindbád-novellák mise en abyme-
epizódjának főhősével, Jeneyvel, akit később bankóhamisí tás miat t bezártak, csak 
azt válaszolhatjuk: mindez a nézőpon t kérdése. 



T ö r ö k Ervin 

TELEGRÁF, TELEFON, FÉNYKÉP: DOBIECZKI 

Ez a dolgozat azt szeretné körül járni , hogy a Szindbád-novellákban miképpen j e -
lennek meg a m o d e r n telekommunikációs és reprezentációs eszközök, s mikép-
pen válnak különböző szemiotikai struktúrák részévé, m i k é p p e n épülnek be 
azokba. Téves lenne azonban egy rejtett és n é m a megfelelésre következtetni az 
irodalmi kommunikáció szintjén jelentkező változások - például a Szindbád-
novellák eltávolodása a jókais és mikszáthi történetalakítástól - és egy általános 
ér te lemben felfogott kulturális váltás között. Milyen lehetséges elemzési szinteket 
je lö lhe tünk ki, és mi képezi az elemzés tárgyát, mikor fényképről , telegráfról, te-
lefonról beszélünk? 

A legáltalánosabb elemzési szintet a különböző technikai rendszerekre tett utalá-
soknak az olvasás allegóriájaként, az olvasás/szöveg eljárásainak önreprezentációja-
ként történő olvasása képezi. A másik kérdéskör az „aura" kérdésének nevezhető. 
A Szindbád jellegzetes „atmoszférateremtését" több esetben egy világ mint egy ta-
pasztalat* és látásszerkezet egyedi felidézéséhez, megidézéséhez vagy annak önma-
gához másként való vissza-téréséhez kötötték. A (meg)tapasztalás visszahajlása ön-
magához mint e m e alkotások „aurájának" a megtapasztalhatósága kiterjeszthető 
a műalkotás tapasztalatának általános hatásstruktúrájára vonatkoztatott kérdésére 
is. Ha rejtetten is, legtöbb ese tben azt tették m e g e szövegek (esztétikai) hatásának 
előfeltételéül, hogy azt az esztétikai megalkotottságának egyszeriségével és „egyedi-
ségével" hozták összefüggésbe. A címben említett , a szövegekben mindunta lanu l 
felidézett reprodukciós technikai eljárások legalábbis cáfolni látszanak az éppen a 
gépies, automatikus „megformázással" szemben elgondolt és meghatározott (nyelvi) 
világteremtés magától ér te tődőségét . Egyik tanulmányában Walter Benjamin 1  

é p p e n a m o d e r n technikai vívmányok térnyeréséhez kapcsolja prognózisát a mű-
alkotás státusának megváltozásáról. Kérdésként tehát az merü l fel, hogy je lenlé t 
és tapasztalat (akár az olvasói tapasztalat, akár a szövegben szereplő önmeg-

1 A „Műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában" című írásáról van szó (In Walter 
BENJAMIN: Kommentár és prófécia. Fordította: BARLAY László. Gondolat, Bp., 1969). Benjamin maga is 
elhatárolódik attól, hogy egy pnnktuális értelemben felfogott korszakhatárt jelöljön ki az „auratikus 
műalkotás" és a sokszorosítás korszakának műalkotása között, amennyiben azt állítja, hogy „a műal-
kotás elvben mindig újrateremthető volt" (vö. i. m. 3. lábjegyzettel). Vagyis nem egyszerűen egy da-
tálható történeti fordulat idézte elő a műalkotás ontológiai státusának a megváltozását. Az irodalmi 
műalkotás egysége és egyszerisége mindig is problematikusnak számított: és csak azáltal vált az ön-
azonosság modelljévé, hogy egyszeri/egyedi előfordulásának helyéül egy ideális helyet (a-tópia) fel-
tételeztek. Benjamin kérdése inkább egy funkcionális átértékelődésre irányulóként fogható fel. 
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tapasztalása ér te lmében) közötti viszonyt miképpen „figurálják" a sokszorosít-
hatóság vagy az időben tö r t énő megsokszorozódást (telefon) szolgáló eszközök. 
Mi sem áll távolabb ezektől a szövegektől, mint a műalkotás avantgárd destruk-
ciója: mindezek ellenére a Szindbád-történetek nagyon erősen szembesülnek az 
ismételhetőség, az (esztétikai?) reprodukció tapasztalatával. Az elemzés második 
szintjén ezeknek az eszközöknek a beemelése a szöveg figuratív dimenziójába, és 
a szöveg esztétikai megítélhetősége közötti viszony ér telmezése képezi az elem-
zés tétjét. Ez a kérdés úgy is megfogalmazható, hogyan kapcsolódik össze cselek-
vés és emlékezés a Szindbád-szövegekben. 

Hasonlítsuk össze a telefon, fénykép stb. szavakhoz kapcsolható részeket az 
egyszer vagy többször előforduló, az elbeszélői vagy szereplői nézőpontból el-
mondot t leírásokkal, a látásnak és emlékezetnek a Sziredtóá-novellákban oly-
annyira elválaszthatatlan tudati aktusaival. A behavazott erdőkre, a nyulak és rókák 
nyomaira a friss hóban, a távolban feltűnő piros templomtoronyra vagy a szánt a 
Poprád j ege alatt követő pisztrángok (emlék)képeire tett utalásokban vagy rész-
letes leírásokban, a látás és emlékezet folytonos parabázisaiban akár a szereplő, 
akár a szöveg mnemotechnika i eljárásait tekintjük meghatározónak, akár rejtett 
tudati tartalmak (szöveg)munkáját, akár egy motivikus hálót vélünk felfedni, lényeg, 
hogy kimondatlanul egy intencionális viszonyt feltételezünk, mely ezt az összefüg-
gést áthatja. Ezzel el lentétben azok a szövegrészek között, ahol ezek a technikai 
eszközök megemlí tódnek, n e m tételezhető semmi ilyen közös vonás. Ha össze-
hasonlítjuk a medálba rejtett fényképre tett utalást, a telefonos beszélgetésekbe 
kényszerűen belehallgató telefonos kisasszony történetét, egy kisvárosi fényképész 
kirakatának leírását, majd leírás és narratív kibomlás közti f inom és meglehetősen 
ironikus átmenetet („A fotográfus, akinek műte rmében csakhamar megjelent, hogy 
arcképet csináltasson, [...] felvilágosította, hogy a fekete ruhás hölgy [...] dr. Solyvai 
Mártonné"2), egy halott kislány fényképére tett, több elbeszélésben is visszatérő 
utalást, vagy pedig az egyik szereplő foglalkozásának akár semlegesnek is tekinthe-
tő megnevezését („telegráfista kisasszony") - nem kapunk semmi ilyen átfogóként 
működtethető perspektívát, amely egybegyűjthetné ezeket a szétszórt viszonyokat. 
Ez nem jelenti, hogy megmaradnak az elbeszélés szükségszerűen kontingens moz-
zanatainak. Mint egy intézmény részei kapcsolódnak egybe, amely viszont önmagá-
ban nem jelentéses. Vagyis funkciójuk egyszerre meghatározó jellegű az elbeszélés, 
a „mnemotechnika" vagy a motívumrendszerek szintjén. Egyvalami egészen biz-
tosan e lmondható a modern technikai Gerüstnek a Szindbádban betöltött funkció-
nyalábjáról: ha intézményként lehet megítélni, és nem feltétlenül lelki vagy pszichikai 
intézményként, hanem egy reprezentációs rendszer szimbolizációs működéseként, 
akkor értelmezhetősége elválasztható az intencionális aktusoknak a Szindbád-e\em-
zések mögött általában meghúzódó problematikájától. 

2 KRÚDY Gyula: „Női arckép kisvárosban (A harmadik út)." In KRÚDY Gyula: Szindbád. Kri ter ion, 
Bukarest, 1989. 38. 
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A Krúdy Szindbád-történeteit e lemző újabb tanulmányok egyetértenek abban, 
hogy a Szindbád-történetek tét jeként az emlékezés szabad j á tékaként megvalósuló 
(ön)identifikációs mozgás jelölhető meg. Az ismétlés, újra-megismétlés kényszeres 
mozgásáról - vonatkoztatva azt akár az elbeszélői, akár az azzal sokszor össze-
kapcsolódó szereplői nézőpontra - alig vagy egyáltalán n e m esik szó. Ezek az 
elemzések ezt a szövegkorpuszt a klasszikus mode rnség jellegzetes alkotásaként 
tar t ják számon. Eszerint je len és múlt egyértelmű oppozicionali tásának felszá-
molása, valamint az emlékezés és identitásképzés stratégiájának egymásra vonat-
koztatása révén válik itt lehetővé a világ egészként tör ténő esztétikai újra-elsajátít-
hatósága.3 így a Szindbádban az „időiség nyelvi létesülésének"4 lehetünk tanúi, ahol 
sem a múlt, sem a j e len nem válik az emlékezés kitüntetett pillanatává, h a n e m sza-
bad és nem-instrumentál is já tékként hozza létre az énképzetek kontinuitását. 
Ugyanakkor, hangsúlyozza Eisemann tanulmánya, az emlékezés működése nem 
az önelvű szubjektivitás önelgondolásaként funkcionál, hanem jelen és múlt diffe-
renciális játéka megismétlődik abban az alakmásos viszonyban, ahogy Szindbád 
szereplői nézőpont ja a mindenkori másik emlékezési stratégiáihoz viszonyul. 
Ugyanez a viszony egy másik tanulmányban 5 a szöveg és olvasó közötti kommu-
nikációra terjesztődik ki. 

Egy, a Szindbád fordíthatat lanságát méltató Márai-idézetből6 Sepeghy egyrészt 
a nyelvi világ abszolút fölérendeltségére következtet, másrészt a szöveg és olvasó 
között létrejövő szabad interakcióra, mely révén - egy (nyelvi) közösséghez való 
hozzátartozásként - a szereplői és olvasói identitásképzés éppen az irónia alakza-
tán keresztül válik lehetővé. 

Egyáltalán mit is je lenthet ebben a kontextusban az ismétlés szó? És miként 
magyarázható pé ldául Szindbád heves érdeklődése a telekommunikációs eszkö-
zök és a modern kor reprezentációs arzenáljának akár szimbolikusnak tekinthető 
kép-viselője, a fénykép iránt? Homályosabban fogalmazva: hogyan kapcsolódik 
össze mimézis és i rónia Krúdy szövegeiben? 

3 MESTERHÁZ»' Balázs: Az elsajátítás alakzatai. Emlékezés. Alom és történet Kriídy Gyula Szindbád/áAan. 
Alföld 2001/3. („На ugyanis a klasszikus modernsége t olyan történeti alakzatnak tekintjük, melyről 
az mondható , hogy a »világ centrált és szerves egészként való értelmezésének lehetetlensége már ennek 
a paradigmának is elhatároló tapasztalata volt, de a külső világteljesség esztétikai helyettesíthetőségének elve 
(Nietzsche) azt sugalmazta, hogy az Egész művészi újrateremtésének nincsenek korlátai«, akkor talán 
megkockáztatható az a kijelentés, hogy az emlékezés a Szindbád-történetekben éppen a világ esztétikai újra-
teremtésének és ebben az újrateremtésben eLsajátíthutóságának alakzata." 52.) 

4 EISEMANN György: Az emlékezés ízei. (Krúdy Gyula Szindbád-novelláinak mnemotechnikájáról . ) Pan-
nonha lmi Szemle 1996/4. 97. 

5 SEPEGHY Boldizsár: „...félig tréfásan, félig komoly hangsúllyal..." Az irónia alakzatai Krúdy Boldogult 
i f júkoromban című regényében. Literature 1999/1. 95-104. 

6 „Az idegen nyelv perspektívájában kitetszik, hogy éppen azt nem lehet lefordítani, ami Krúdy írá-
saibanjel legzetes: a paródiá t . Ahogyan ez a nagy író - mindenről és mindenkiről - örökké parodisz-
tikusan beszélt. Ahogyan az író feltételezte az olvasó cinkosságát, azt, hogy együtt röhögnek , író és ol-
vasó, mindazon, amit az í ró férfiakról és nőkről mond [...]" MARAI Sándor : Napló 1958-1967. Bp., 
é. n. 295. idézi SEPEGHY: i. m. 
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A fényképalbum 

A Női arckép kisvárosban (A harmadik utazás) című novellában egy kisvárosi fotog-
ráfus kirakatának egészen hosszú leírásával találkozunk. Érdekes lenne nyomon 
követni azt a folyamatot, ahogy nemcsak a leírás tárgyai változnak meg, hanem a 
(fény)képek olvasásának „fokalizációja" is. Az egyes fényképek megítélése más-
más viszonyrendszer alapján történik: milyen céllal készültek, a fényképekben 
sorra előkerülő rekvizítumok elemeinek (például a tengerpart i díszlet) jelentéses-
sége, ahogy a kiállított képek egymásra következéséből a lefényképezett emberek 
közötti viszonyokra lehet következtetni („kiállítási érték") stb. A pontos leírás 
(vagy ironikus kommentár?) a legnagyobb véletlenszerűséggel társul, amikor jel-
sorozatokként a nar rá tor -Szindbád egybeolvassa őket: a fényképek „olvasásakor" 
ugyanis éppen a rá juk jel lemző mimetikus viszony függesztődik fel. Ami itt a le-
írás folyamatos perspektívaváltásaként jelentkezik, az eg)' másik novellában a szö-
veg figuratív dimenziójába kerül át. Itt a halott - sírkő, név és viselője közötti rög-
zített (és konvencionális) viszonyt a katakretikus, szabad je l teremtés váltja fel: 
„A hallgatózó sírköveknek egymás között neveket adtak, amint a t emető mellett 
elhaladtak. Egy nagy vörösbarna sírkövet Dobieczkinek nevezett el a telegráfista 
kisasszony, mert é p p e n úgy nevezték akkor az államvasúti üzletvezetőt." (A hídon, 
105., kiemelés tőlem - E E.) 

Nem tekintem a telegráfista kisasszony tudat ta lanja megnyilvánulásának ezt a 
fura névadást, vagyis, hogy előre kiállította volna Dobieczki ú r halotti bizonyítvá-
nyát: a vörösbarna kő, mely ezt a nevet kapta, ugyanúgy viselte a halott nevét, 
ahogy az államvasúti üzletvezető a sajátját. Pontosabban az államvasúti üzletvezető 
egy kő jelentésével hasonlí tódik össze (a halottság szimbolikus hordozójával), és a 
kő is Dobieczkivé válik, vagyis ami ugyancsak az emlékezés tárgya, mond juk úgy, 
a név emlék(ezet)e. Ez azért válik központi fontosságúvá, mert a Dobieczki név ér-
telmezhetősége gyakorlatilag ugyanazokat a problémákat veti fel, mint a novellák 
és a Szindbád név közötti viszony, ami több novellában is regényesítődik. Ugyanak-
kor egyszerre utalhat az (egyes) szövegek és a novellák, novellaciklusok közösen 
viselt nevének viszonyára, valamint főszereplő és az általa „viselt" név közötti ösz-
szefüggésre. A „vörösbarna kő" a mimetikus viszonyban inherensen b e n n e rejlő 
„kettős kötésre" utal: vagyis funkciója nem merül ki egy üres deiktikus funkcióban, 
h a n e m a név maga is mimézis tárgyává válik.7 De mi állhat egy kő sírfeliratán? 
Dobieczki a név neve - csakhogy az ilyen típusú reduplikációkkal ellentétben nem 

7 Walter Benjamin lakonikus megfogalmazásában: „Az vagyok, akinek W. В. a neve, vagy egész egy-
szerűen W. B.-nak hívnak? Ez az érem két oldala, esak míg a második megkopott , az első őrzi a pe-
csét csillogását. Az első megfogalmazás beláthatóvá teszi, hog) a név mimézis tárgya. Természetesen 
annak különleges természetéhez tartozik, hogy ne az eljövőn, hanem mindig csak a volton, vagyis: a 
megél ten mutatkozzon meg. Eg)' megélt élet habitusa: ez az, amit a név megőriz, ugyanakkor előre 
is vetít. A mimézis fogalmával ezenfelül az is mondva van, hogy a név a hasonló területe." Walter 
BENJAMIN: Gesammelte Schriften. Rolf TIEOEMANN és H e r m a n n SC.l IWEITENIIÄUSER (szerk.). Frankfur t am 
Main, 1974. V/2. 1038. 
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valaminek az önmagával létesített viszonyára vonatkozik, hanem ugyanazon je l 
két, egymást kizáró funkcióját kapcsolja össze, a tulajdonnevet és a t rópust . Az 
emlék, emlékezés, mint a sajáttal létesített viszony, egyszerre veheti fel m indké t 
ér telmet: vagyis egyszerre lehet t rópus és személynév. 

Szindbád olvasása során folyamatosan n e m tudtam eldönteni, hogy egy szigo-
rúan előírt, mondhatn i „megrendezett" rend szerint tör ténnek dolgok, idéződnek 
fel események, reagálnak szereplők eseményekre, az elbeszélés egy preformál t sé-
ma szerint alakul, vagy ped ig a tör ténés és emlékezés „krízisei" e lszakadnak a 
rendezet tség szertartásosságától, magyarán az elbeszélés és történés ideje leválik 
a m á r megeset t dolgok újra-megismétléséről; vagyis hogy az (emlék)képekhez 
való viszony képes módosí tani az idő mene t én . Ugyanígy homályos m a r a d t az is, 
hogy az emlék, melyet legtöbb esetben anyagi valóságában akar az emlékező elő-
hívni (emlékezzünk az Ifiú évek vagy A hídon című novella fejtegetéseire arról , 
hogyan térnek vissza az elődök unokáik arcában és alakjában), miért kapcsolódik 
kényszeresen a csábítás jelenetéhez. A problémát talán jobban megvilágítja, hogy 
ugyanannak a telegráfista kisasszonynak a beszédében képződött meg a Dobieczki-
affér, aki a vonatfüttyből felismeri a l l 2-es gyorsot. Vagy, visszatérve a vidéki fény-
képész kirakatának korábban említett ironikus bemutatásához: a fényképalbum 
utolsó képének bemutatása egy minőségi változást hoz. A fényképalbum utolsó 
képe n e m a többi képhez való viszonyában értelmeződik, sem pedig egy mimeti-
kus aktus lenyomataként: „És most megál lot t Szindbád, mer t a kirakatból, a sok 
női fotográfia közül valaki búsan, csöndesen, melankolikus mosolygással nézett a 
szeme közé." (38.) Ez az egyetlen rész, ahol a fényképen megörökí te t tnek „vissza-
csavarozva ég" pillantása, és a pillanat fontosságát, e l lentétben a többi kép meg-
pillantásával, nem „statisztikai je lentősége" és a többihez képest elfoglalt helye 
biztosítja. A tekintetek „kicserélését" itt az an t ropomorf izmus alakzata biztosítja. 
Ez ped ig a Szindbád-novellák egy másik fontos jellegzetességére utal, tudniillik 
mimézis és ant ropomorf izmus folyamatos összekapcsolására. 

Úgy tűnik, trópus és személynév, emlékezés és csábítás, vagy pedig a fényké-
pekhez való viszony két alapvetően különböző módja, min t a tekintet szabad ván-
dorlása és tekintetváltás vagy tekintetek cseréje ugyanannak a bonyoda lomnak a 
változatai. 

A tekintet szabad vándorlása a fényképnézés esetében, vagy a telegráfista kis-
asszony katakréziseinek sora több példával is kiegészíthető: például az egyik no-
vella (Jobb lábbal megbotlani, mint nyelvvel) a szerelem „létesülésének" a Szindbád-
tö r téne tekben kevésbé bevett módjá t muta t j a be: „A szegény, ártatlan telefonos 
kisasszony az erőszakos hölgy beszélgetéseit is kihallgatta, mer t kénytelen volt ve-
le. [...] Szinte hallottam a szegény, ismeretlen telefonos kisasszony izgatott léleg-
zetvételét, amint a tárgyalások végét várja indulatos hölgyemmel. [...] Telefon út-
j á n csakhamar megismerkedtem az elég kellemes hangú telefonos kisasszonnyal, 
és rövidesen megér te t tem vele, hogy mindazok a szenvedélyes szavak, szerelmi 
beszélgetések, esküdözések és őrjöngések, amelyeket m á r telefon ú t ján az ember 
elkövetni szokott, ha hölgyekkel diskurál: vol taképpen egytől egyig hozzá, a tele-
fonos kisasszonyhoz vannak intézve." (383-384. , kiemelés tőlem - T E.) 
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A „szegény, ár tat lan telefonos kisasszony" képezi azt a konnexiós felületet, amit 
manapság a digitális telefonközpontok töltenek be. Hangpostás vagy -kézbesítő, 
mégpedig a szó szoros ér telmében. De az elbeszélésben ez a kénytelenség é p p e n a 
hang-szállításnak, -továbbításnak (a novella c íme is a nyelv-botlást emeli ki), és 
egyben a kénytelenségnek a kisiklását példázza. Ahogy a fénykép az emberi arc 
felületeit, úgy közvetíti a telefon az emberi hangot . Mindkét szövegrész jel és j e -
löltje közötti radikális szétkapcsolást példázhat ja . Végigkövethetnénk, ahogy az 
erőszakos hölgy és ezt az erőszakot elutasító Szindbád viszonya átfordul a beszél-
getést végighallgatni kényszerülő telefonos kisasszony és a hódí tóként fel lépő 
Szindbád viszonyába, csak é p p e n fordított előjellel. De ezeknél a tropikus át téte-
leknél fontosabbnak találom, hogy a szerelmi beszéd, az esküdözések és ő r jöngé-
sek nyelve Szindbád szerint, é p p e n attól válik el, amit fontosnak szoktak találni 
benne, függet lenül idézettségétől: exkluzív címzettségétől. „Szinte hallottam a 
szegény, ismeretlen telefonos kisasszony izgatott lélegzetvételét" - a lélegzet m i n t 
a hallás alsó küszöbe: erre a „szinte" hallásra, a lélegzet hallásának megelőlege-
zésére válasz a szerelmi beszéd őr jöngése, ahol - telefonos közvetítésről van szó -
a recsegő telefonvonal zöreje egy nem ismert és j e l en nem lévő harmadik léleg-
zetévé alakul. Ha mindazok a szavak, amelyeket Szindbád mondo t t , a (szerelmi) 
vallomások nyelvéről van szó, „[.. .] vol taképpen egytől egyig hozzá, a telefonos 
kisasszonyhoz vannak intézve", nemcsak a (Szindbád) szerelmi beszéd(ének) tropi-
kus természetéről beszél. A Szindbád beszédében jelentkező antropomorf izáció 
a szerelmi beszéd utólagos helyreállításán munkálkodik, és é p p e n ezzel fedi fel a 
szerelmi beszéd „kezdeti" tárgyhiányát, ami ezt a beszédet létrehozta. Ez a tárgy-
hiány vol taképpen függet len attól, hogy a korabeli technikai médiumok, azáltal, 
hogy telefonos kisasszonyokat „kapcsoltak be" a távközlésbe, „szavatolták" a 
Szindbád által emlegetet t lélegzetet, mivel ezt a lélegzetet a főszereplő a saját 
beszédére válaszoló tudatnak tudja be. A telefonos kisasszony lélegzete éppen azt 
teszi hallhatóvá, amit „elfedni" hivatott. Végtelenül erotikus ez a je lenet , Szindbád 
értelmezésében mindenképpen , és egyben végtelenül szorongató, mivel erotiká-
j á t é p p e n az (erotikus) tárgy hiányából nyeri. A telefon, mely az emberek közötti 
távolságot hivatott felszámolni, a másik je lenlétét annak hangjával szimbolizálja. 
Ami a Dobieczki-afférban feltárul, az jelölő és je lö l t je közötti szétkapcsolás, pon-
tosabban nyelvi képtelenség, ami abból következik, hog)' nincs át járás tulajdon-
név és t rópus között. A telefonban hallható lélegzés esetében ez a törés a hangon 
belülre kerül, és a h a n g jelenét osztja meg önmagában : ahol a h a n g saját j e l ene 
és a mindig-már-elmúlt között vibrál - a h a n g szétszerelése, m a j d összerakása 
vibrációkba. 

A harmadik utazás említett epizódja úgy ér véget, hogy Szindbád fényképet ké-
szíttet magáról. N e m kerülhet különösebb erőfeszítésbe párhuzamot vonni a két 
novella két j e lene te között, a te lefonban nem hal lható másik lélegzetét leső és az 
önmagáró l fényképet készíttető Szindbád között. Ennek a j e l ene tnek az értel-
mezhetősége jóval nagyobb, m o n d h a t n i stratégiai je lentőségre tehet szert a 
Szmdtóá-novellák olvasása során, ha magunk is úgy véljük, hogy az időhöz való 
viszony képezi ezeknek a szövegeknek az egyik legfontosabb kérdéskörét , akár az 
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időben való önmegér tés problematikájára, akár a szöveg narratológiai felépíté-
sére stb. figyelünk. Ha ugyanis Szindbád e gesztusáig egyér te lmű különbséget 
tehet tünk a fényképeket tropológiailag szervező tekintet és az ant ropomorf izá ló 
között, amely az értelmes válaszadás képességével ruházza fel a képet azáltal, 
hogy néző és nézett közötti tekintetváltásra alapozza „olvasatát", akkor a fősze-
replőnek ez a gesztusa e két olvasatot összekapcsolja, és szükségszerűséggel ru-
házza fel. Ugyanakkor a saját magához, az önmagasághoz való hozzáférését is 
ugyanabban a viszonyrendszerben gondolja el, ahogy ezeket a képeket olvassa. 
Ugyanúgy olvassa saját „képeit" is, mint a kirakatban látottakat. De miben áll ez 
a szükségszerű kapocs e két, egymást kizáró olvasat között? Mit m o n d Szindbád 
közvetve magáról , miközben leírja ezeket a képeket? „A fiatalabb urak olyan-
fo rmán mosolyogtak a képeken, mintha örökkön-örökké készen volnának arra , 
hogy a nő évekig, késő öregségéig az arcképüket fogja szemlélni" (37.) - ez a leírás 
a lehető legnagyobb távolságra van az utolsó képleírástól, ahol Szindbád tekintete 
„bús, csöndes, melankolikus mosolygással" találkozik. Mintha a beszéd abszolút 
j e lené t ébresztené fel a leírt tekintet, o lyanformán, mint A hídon főszereplője, 
szemben a „fiatalabb urak" örökkévalóságnak szánt, idő nélküli mosolyával. De 
ez a távolság a kétféle tekintet mosolya között csak látszólagos: mindket tő a fény-
képezőgép vakító bliccének fényét hordozza magán , vagy p e d i g a felvevőkamera 
üres tekintetét, mely azt tagadja meg a lefényképezettől, ami t a m i n d e n n a p i 
kommunikáció legsajátabb tula jdonságaként „tekintenek", a válaszoló tekintetet . 
A kamera „halott tekintete ped ig egyszerre mindenkié és senkié".8 A fénykép pil-
lanata így nem kimerevített időpillanat, h a n e m elfordulás az idő pillanatszerűsé-
gétől. A fényképre vetett pillantás a kőbe d e r m e d t pillanat imaginárius lélegzése. 
Szindbádnak a múltba tett imaginárius kalandjai ezeknek a sosem volt pillanatok-
nak az imaginárius felélesztései. „Ami Benjaminnak a szomorújátékról szóló 
könyvében [...] kirajzolódott - írja Sámuel Weber - , egy olyan eszközben [...] való-
sul meg, mely n e m »lát«, h a n e m felvesz, s ez a felvételt rábízza az elóreláthatatlan 
közvetítésre."9 „Bús, csöndes, melankolikus mosolygás", így je l lemzi Szindbád a ki-
rakatban megpil lantott tekintetet . Mit is m o n d Freud a Gyász és melankóliáhan a 
melankóliáról? 

„[a] melankólia is valamely szeretett tárgy elvesztésére adot t reakció lehet, más 
esetekben megfigyelhető, hogy a veszteség inkább eszmei je l legű. [M]ás esetek-
ben mintha csak az illető ki tar tana amellett, hogy ilyen veszteség érte, á m n e m 
egykönnyen állapítható meg, hogy vol taképpen mi is m e n t veszendőbe."1 0 (ki-
emelés - T E . ) 

8 Samuel WEBER: „Ein pos thumer Zwischenfall. Eine live Sendung." In Zeil-Zeichen. Aufschübe und 
Interferenzen zwischen Endzeit und Echtzeit. Georg Cristoph TOEEN és Michael O. SCHOLL (szerk.). Acta 
Humaniora , é. n. 193. (magyarul: A posztumusz incidens. Élő közvetítés. Ford. TÖRÖK Ervin. EKKT 
2002/10. 66.) 

9 Uo. 
10 S igmund FREUD: „Gyász és melankólia ." In Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások. VI. 
Szerk. ERŐS Ferenc. Bp„ 1997. 133. 
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JEAN G R O N D I N : BEVEZETÉS A FILOZÓFIAI HERMENEUTIKÁBA 

- Fordította Nyíró Miklós, Osiris, Budapest, 2002. 265 1. -

A könyv második átdolgozott amerikai kiadásához (Introduction to Philosophical 
Hermeneutics. New Haven, Yale University Press, 1994) G a d a m e r rövid bevezetőt 
írt, s min t szokása volt ilyen ajánlásszerű írásaiban, egyetértve Grondinnel , ú j ra 
kijelölte azokat a hangsúlyos pontokat , amelyek a jelenkori hermeneut ika előtör-
ténetében és saját he rmeneut ika i megközelítésében tájékozódást j e len the tnek . 
Gadamer nem véletlenül hangsúlyozta, hogy az univerzalitás elválaszthatatlan at-
tól, hogy értsük a logosz elsőbbségét. Nyilvánvalóvá tette, hogy kik azok a gondol -
kodók, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a hermeneutika univerzális aspektusa k ibont-
hatóvá váljon; mindenekelőt t Dilthey, azzal, hogy lehetővé te t te a fenomenológia 
világtalanító és élettől elforduló tendenciájának megtörését (Husserl kontra Heidegger) . 
Érteni azt, aminek eleve részesei vagyunk, felszámolta a módszeres és objektiváló 
eljárások jogosultságát, ugyanakkor szembesítette a gondolkodást azzal a spekula-
tív struktúrával, amely a nyelv sajátja. Ha valaki megnézi az Igazság és módszer záró 
részét, akkor ott világosan kitűnik ez az univerzális aspektus. Ennek cen t rumában 
az a sokféle módon félreértett és talán legtöbbször idézett kijelentés áll: „Sein, das 
verstanden werden kann, ist Sprache(„A megér the tő lét - nyelv"), azaz ér the tővé 
a lét a nyelv út ján válik, a nyelven végzi a lét azt a nem rögzülő és nem rögzí the-
tő mozgást, amely folytán a szó és a létező dolog vélt egy volta állandóan kimoz-
dul. Miként Gadamer fogalmazta , „magának a dolognak a tevékenységéről van 
szó, melyet a gondolkodás 'elszenved'",2 vagyis a dolog n e m egyszerűen ugyan-
az, hanem az, ami értve m o n d h a t ó róla, és egy adott p i l lanatban ellenállás nél-
kül engedi a dolgot látni. Amennyiben azonban a róla m o n d o t t nem egyezik az-
zal, ahogy a dolog van, akkor lép fel az elszenvedés, azaz a do log változni képes 
jellege kényszerítően szembesíti a gondolatot azzal, hogy végső soron mi is az, 
amiről szólunk. A Szofista cáfolatok egy helyén (165a) írta Arisztotelész, hogy ami-
kor a dolgok helyett jeleket, szavakat használunk, akkor úgy hisszük, ami áll a sza-
vakra, az áll a dolgokra is. Újra és újra kiütközik a köztük levő azonosság hiánya. 

Az először 1991-ben németül kiadott Bevezetés j ó alkalom volt arra, hog)' Grondin 
egy olyan pontra koncentráljon, ahonnan kiindulva a hermeneut ikai megközelítés 
történeti előzményeit és jelenkori helyzetét együttesen tudja tárgyalni. Azt gondolom, 
hogy a könyvnek ez az egyik legfőbb erénye, egyébként ma a hermeneut ika törté-

1 GADAMER: Wahrheit und Methode. Gmndziige einer philosophischen Hermeneutik. J. С. В. Mohr (Paul 
Siebeck) 4. kiadás, Tübingen, 1975. 450. Magyarul: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázla-
ta. Fordította: BONYHAI Gábor. Gondolat , Bp„ 1984. 329. 
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netét megírni , aligha megvalósítható vállalkozás, sőt éppen egy olyan szempont 
érvényesítését - historikus megközelítését - kívánná, amely a jelenkori he rmeneu-
tikában kritika tárgyát képezi. Grondin könyvének fejezetei (előtörténet, g ramma-
tika és kritika, romantikus hermeneutika, a historizmus kritikája, Heidegger és az 
egzisztenciaértés, Gadamer univerzális hermeneutikája , a hermeneut ikát é rő ki-
hívások, viták) megmuta t ják azt a tematikus kibontást, amely ugyan tör ténet i 
anyagon, mégis a jelenkori hermeneut ika önreflexiójaként fogha tó fel. A tör té-
neti előzményekre való visszatekintést segítette számára egy tisztázó beszélgetés, 
amelyet Gadamerre l folytatott, j ó két évvel a könyv első megjelenése előtt. Ekkor 
vált ugyanis világossá a számára, hogy miként érthető, és mire vezethető vissza a 
hermeneut ika univerzális aspektusa, ami, tegyük hozzá, a mű egyik leggyakrabban 
félreértett gondolata . 3 Gadamer rövid és találó válasza arra , hogy miben is áll ez 
az univerzális aspektus, úgy hangzot t - a verbum interim ban . Grondin így írt az 
előszóban a válasz kiváltotta meglepetésről: „A hermeneut ika univerzalitás-igé-
nyét a 'belső szóban' kellene megtalálnunk, melyről Ágoston értekezett, s amely-
nek Gadamer mindössze egy látszólag je lentékte lenebb fejezetet szentelt fő mű-
vében?" (13.) Majd elképedt hallgatójának így összegezte gondolatá t Gadamer : 4 

„Az univerzalitás a belső nyelvből adódik, abból, hogy n e m minden t t udunk ki-
mondani . N e m vagyunk képesek mindazt, ami a lélekben rejlik, tehát a logosz 
endiathetoszt kifejezni. Ezt Ágostontól tanul tam, a De TrinitatéhóX. E tapasztalat 
egyetemes: az actus signatus sohasem fedi teljesen az actus exercitust." (14.) Fogal-
mazhatunk úgy, hogy Grondin számára, ez képezte a továbbiakban a tör ténet i ol-
vasat szempontjá t , amely men tén nem csak az előtörténetet , h a n e m a je lenkor i 
he rmeneut ika alapkérdéseit is ki tudta bontani . 

Történeti leg nézve, döntő kérdés az, hogy - miként ő fogalmazott - a verbum 
interim „valóban középponti jelentőségű" (15.), vajon ennek kizárólagossága elég 
megtartó és megvilágító erővel rendelkezik-e. Persze az is kérdés, hogy vajon az 
Ágoston (rejtett vagy nyílt) platonizmusát elemző korai Heidegger-előadással törté-
nő számvetés változtat-e a hangsúlyokon. A Heidegger-tanítványok körében Ágos-
ton megkerülhetetlensége nyilvánvaló volt, mint ezt például Joachim Ritter műve 
(Mundrn Intelligibilis, 1937) mutatja. Egyébként ma talán a legfontosabbnak azt tar-
tom, hogy a huszadik századi hermeneutikát rekontextuűlizáljuk, felmutatva kapcso-
latát a történeti előzményekhez, másfelől főként Heidegger és tanítványai „történe-
ti olvasási kísérleteit" együtt mutassuk be. Grondin későbbi önkritikus megjegyzését 
alapul véve, joggal mondhat juk, talán az ágostoni logosz gondolat túlsúlya n e m is 
tartható fenn, még akár csak Gadamer hermeneutikai gondolkodását illetően sem. 

3 Vö. ehhez Hermeneutik und Ideologiekritik (Suhrkamp 1971), ebben H a b e r m a s és Gadamer írásait, 
persze megjegyzendő, hogy az alapjaiban módszerellenes Igazság és módszer védelmében, G a d a m e r 
más és más hangsúlyokat volt kénytelen kitenni a más és más oldalról kirobbant vitákban. Grond in 
könyve ebből a szempontból is igen tanulságos, hiszen ezeket az eltérő kontextusokban kibontakozó 
vitákat (Betti, Habermas, Derrida) is bemutat ja . 

4 Itt szeretném megjegyezni, hogy HElDEGGERnek a herderi nyelv eredetét elemző előadása (Ihm Wesen 
der Sprache. 1939. I. Schüßler. G. A. 85. kötet. Klostermann, Frankhirt a. M., 1999) a szónak és azon be-
lül a belső szónak a jelentőségét emeli ki, amely szerepet játszhatott Gadamer későbbi he rmeneu-
tikájában. Heideggernek ez az előadása tekinthető az Unterwegs zur Sprache-kötet előkészítő fázisának. 
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Grondin önál ló írásokban is foglalkozott Gadamer és Ágoston viszonyával. 
A heidelbergi egyetemen tar to t t előadása5 úgy tekinthető mint a Bevezetés csíra-
formája, amelyben már említi Heideggernek az akkor m é g kiadatlan a Vallási élet 
fenomenológiája cím alá foglalt előadásait, és köztük az 1921 -es nyári szemeszter 
során tartott előadást, amelynek címe Ágoston és a neoplatonizmust Grondin jog-
gal jegyezte meg , hogy a húszas évek elején a hermeneut ikai öneszmélés pil lana-
tában - miként ezt a korszakra emlékező G a d a m e r 7 több ízben is megörökí te t te -
az Ágostonnal való számvetés meghatározó volt Heidegger előadásaiban, itt 
azonban m é g csak A fakticitás hermeneutikája (1923) előadásra utalt. De miként 
Heidegger előadásai sem egyetlen pontban fu tnak össze, például Ágoston két-
ségtelenül a hermeneut iká t mindvégig meghatározó a lapművében (De doctnna 
christiana), h a n e m mint He idegge r előadása világossá tette, itt egy nyilvánvaló át-
hatásról van szó Platón, valamint az azt követő filozófia (sztoa) és Ágoston között. 
Grondin azonban miközben fenntar t ja a verbum interius je lentőségét , a Bevezetés 
után közölt fontos és magyarul is olvasható írásában8 már változtat a hangsúlyon, 
elismeri, hogy talán túlzott je lentőséget tulajdonított G a d a m e r megvilágító köz-
lésének. A m a g a m részéről, egyetértve Grondinnel , a verbum interiusnak azt a sa-
já tos és fel n e m számolható je l legét emelném ki, hogy időről időre fellép a különb-
ség éppen a szóba teljességgel nem foglalható vonatkozásában, ami mind ig 
kényszeríti az ember t arra, hogy szembesüljön „a lenni és a megmutatkozni különb-
ségével" t Úgy gondolom, hogy a gadameri hermeneut ika , amely kétség kívül 
Heidegger korai előadásaira épül , éppen a hagyományos nyelvfelfogástól - a j e -
lentésében rögzített jel, a j e len tésben teljesen feloldódó eszközszerű jel, és a n n a k 
szükségképpeni torzulásától —, kívánta magát távol tartani, amikor Ágoston logosz 
tanához fordult segítségért. Ami a szóban testet ölt, az nem maga, ami kimondás-
ra vár, ennek különbsége egzisztenciaértésünk kulcsmozzanata. Ágoston a követ-
kezőt í r t a d keresztény tanításról című művében: „Mégis, az emberek minden eset-
ben arra törekszenek, hogy a je lö lő viszony létrehozásakor bizonyos hasonlóság 
érvényesüljön, azaz, hogy a je lek , amennyire csak lehet, hasonlí tsanak azokhoz a 

5 Vö. GRONDIN: „Gadamer und Augustin. Zum U r s p n i n g des hermeneut ischen Universalitäts-
anspruches." In Verstehen und Geschehen. Jahresgabe der Mart in-Heidegger-Gesel lschaf t , Heidelberg, 
1990. 
6 HEIDEGGER: „Augustinus und d e r Neoplatonismus." In Phänomenologie des religiösen Lebens. 

C. Strube, Klostermann, Frankfurt a. M., 1995. G. A. 60. Ennek feldolgozása a Bevezetés Ágoston-fe-
jeze tében nem tör tént meg, csak a fordí tó utal rá a magyar olvasó számára e lnézően és segítően. (58.) 

7 Gadamer egy 1993-as írásában kitért Grondin szándékára, hogy Ágoston és a nyelv kérdésének 
fonalá t újra felvegye. A döntő kérdések a sztoa tradíciójának (logosz prophorikosz - logosz endiatlietosz) 
visszaidézése után, úgy hangzottak G a d a m e r szövegében, vajon miféle szó az, amely nem kerül ki-
mondásra , jelenti-e azt, hogy a már kész gondolatokat egyszerűen szavakba foglaljuk. Nem, a belső 
szónak nincs grammat iká ja , nincs szintaxisa - a belső szó, mintegy annak a tere, ahol a gondolat és 
A szó egymás felé tart(hat). Vö. ehhez GADAMER: „Europa u n d die Oikoumene." In Gesammelte Werke. 
10. kötet J. С. В. Mohr (Paul Siebeck), Tüb ingen , 1995. 271-272 . 
8 Vö. GRONDIN: „Unterwegs zur Rhetor ik . Gadamers Schrit t von Piaton zu Augustin in 'Wahrheit 

u n d Methode' ." In Hermeneulische Wege. Hrsg. G. FICAL et. ah, Mohr Siebeck, Tüb ingen , 2000. 212. 
Magyarul: Útban a retorika feté. Fordította: CSERE Ákos. Vulgo 2000. 3-5. 65. 

9 Vö. Igazság és módszer, uo. 
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dolgokhoz, amelyeket megjelölnek. Minthogy azonban egy dolog sokféleképpen 
lehet hasonló egy másikhoz, nem létezhetnek addig ilyen je lek az emberek kö-
zött, amíg megegyezés n e m j ö n létre velük kapcsolatban."1 0 Vagyis azt, ami léte-
zik, csak a rá irányuló közös nyelvi je l folytán ismerjük el/fel hasonlónak, ám 
megegyezni a hasonlóságot illetően csak annak jele felől tudunk, ám ami t jelöl, 
azonban m é g másként is lehet. Ágoston a második könyv hetedik fejezetében az-
tán egy olyan pontot érint , amely magába foglalja, hogy m i n d e n megér tés é p p e n 
túllép a pusztán jel alá foglalt és hasonlóan megjelölt körén, ez a lépés a timor Dei 
folytán előálló lépés önmagunk felé, túllépés azon, ahogy az ember a világba háló-
zottan él. Félve Istent/az igazságot, szabaddá válni ö n m a g u n k számára. „Szüksé-
ges tehát , hogy a Szentírás olvasása során először is ki-ki felismerje azt, hogy 
mennyire behálózta őt a világ, azaz a m u l a n d ó dolgok iránti szeretet, és hogy mi-
lyen messze van attól az Isten-szeretettől és felebaráti szeretettől, amelyet é p p e n 
az írás parancsol."1 1 Ezzel mintegy az ember t visszaveti minden egzisztencia-
értés cen t rumába , s ez Heidegger 1 2 igazi kapcsolódása Ágostonhoz - quaestio mihi 
[actus sum, ahhoz a faktikus, eleve a nyelv által meghatározot t egzisztenciához, 
ami azt kérdezi, mi és miként vagyok én. Annak kérdése, hogy vagyok-e én magam, s 
hogy mindaz, ami által magam birtokában lévőnek hiszem magam (az ember az öncsalás 
mestereként a szorongás által „tér magához"), csak az az előzetes birtoklás, amelynek leg-
főbb eszköze a nyelv, amely éppen a kérdésesség, a kísértő bizonytalanság pillanatában a szó 
teret enged a még nem uralt gondolatnak. Ez a gondolat azonban nem valami külső, 
hanem a magunk feledés-állapotából térít önmagunkhoz, a minket ér in tő gondo-
lat a m a g u n k birtoklás ön-feledt módozatából hoz vissza, és hívja elő a szót, amely 
a nem várt gondolat szülötte. A Vallomások nagy ívű feledés/emlékezés-teológiája 
kapcsán írta Heidegger: „Az elfeledettség tudatában a feledett még jelen van, azaz 
a felejtés n e m a memoria radikális privatioja, azaz intencionális vonatkozás-értelemmel 
(Bezugssinn) rendelkezik. Vonatkozásszerűen értve: amedd ig valami veszendőbe 
ment , mégis 'bírjuk' valamiként."1 3 

Grond in tehát nem téved akkor, amikor a verbum interiust választja műve meg-
határozó nézőpont jának, hiszen ebben G a d a m e r is megerősíti , kétség annyiban 
ébred az emberben , hogy képes-e ez a fogalom kihordani mindazt, ami t a je len-
kori he rmeneu t ika a megértés nyelviségének nevez. Amikor későbbi könyvének1 4 

egy hasonló tematikájú részében (a platonikus nyelvfeledtségtől augustinusi sza-
baddá tételéig), már a logosz tematizációját végzi el, kijelentve, hogy a külső és 
belső logosz közti diszkrepancia igen tanulságos, s Gadamer kapcsolódása ehhez 
a he rmeneu t ika univerzalitását illetően abban áll, hogy egy lényegi hasonlóság 
áll f enn az elgondolni kívánt gondolat és nyelvi manifesztációja között, azaz a 

10 SZENT ÁGOSTON: A keresztény tanításról. VÁROSI István fordításának felhasználásával fordította 
BÖRÖCZKI Tamás. Kairosz, Bp., é. n. 125. 
'1 I. m. 89. 
12 VŐ. HEIDEGGER: Augustinus und der Neuplatonümus. 246. 
1 3 HEIDEGGER: i. m . 191 . 
14 GRONDIN: Einführung zu Gadamer. Mohr Siebeck, Tübingen , 2000. 205. skk. 
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megértés örök kísérlet arra, hogy a kettőt fedésbe hozzuk. A könyv zárófejezeté-
ben pedig úgy fogalmazott: „Ez az univerzalitás [a nyelviségé! - В. В.] nem jelenti 
azt, hogy minden megértet té , és nyelvileg kifejezhetővé fog válni. Inkább a ki-
m o n d a n d ó többletéről van szó, a szűkösen k imondot t és k imondha tó tekinteté-
ben, s ez az, amit a hermeneut ika szívén visel."15 

Az persze, hogy Grondin a verbum interim privilegizált magyarázó elvét felad-
ta, miként er re az Útban a retorika felé című írás kapcsán egy ú jabb tanulmányá-
ban Günter Figal16 is utalt, mit sem von el a Bevezetés történeti elemzéseinek ér-
tékéből. Grondin nyilván újabb Gadamer-szövegközlések hatására, mind inkább 
a hermeneutika és ontológiai differencia mentén bont ja ki elemzéseit, így fejezhette be 
Gadamerrő l szóló új könyvét azzal a gondolattal , hogy a hermeneut ika é p p e n a 
határ tudata, ami minket mint véges lényeket é p p e n azzal szembesít, hogy ami 
ra j tunk áll, az é p p e n az éberség a határolt és behatároló iránt, végső soron, min-
dig a nyelv ú t ján tör ténő szembesülés azzal, ami van. Grondin abban is követi 
Gadamer t , hogy a nyugat gondolkodását nem magunk mögött hagyva kell gon-
dolkodnunk, h a n e m sokkal inkább az általa megjelölt szerzőkkel szembesülni, 
azokkal, akik meghatározzák a je lenkori hermeneut ikát . 1 7 

Grondin Bevezetésének tehát alig titkolt hőse Hans-Georg Gadamer, és az ő 
nem szűnő kísérlete, hogy mindazt , ami az e lőtör ténet olvasása alapján m é g ért-
hető és értelmessé tehető, újra bevonja a hermeneut ikai diskurzusba. Tör ténet i 
munkaként , jó l lehet mindenki tudna mondani olyan pontokat, ahol a mű n e m 
elég erős, nyilvánvaló, hogy Platón vagy Arisztotelész elmélyültebb olvasata m á r 
csak a „főhős", G a d a m e r miatt is elkerülhetetlen lett volna, hogy Schleiermacher 
Dialektika felől értet t hermeneut ikája hiányzik, ahogy erre ú jabban Manfred Frank 
tett kísérletet, hogy a fenomenológia meghatározó szerepe alig tűnik ki a könyv-
ből, hogy G a d a m e r mellett olyan, szinte vele együtt induló gondolkodók, min t 
Hans Lipps vagy Leo Strauss, n e m játszanak szerepet a műben, vagy éppen egy 
olyan újabb szempont , hogy a húszas évek klasszika-filológiai megújulása milyen 
szerepet játszott a hermeneut ika i fordulatban stb. 

A kötet egésze, beleértve a fordítást is, Nyíró Miklós kitűnő munká ja , amelyet 
igen alapos magyar nyelvű bibliográfia egészít ki. Alkalmas ar ra , hogy bevezesse 
olvasóját a hermeneut ikai kérdésfeltevés történeti alakulásába, és egyben alkalmat 
ad arra, hogy a je lenkori tematizációját is megérthessük. Azt talán nem várhatjuk 
el nálunk, hogy egy a hermeneut ikának szentelt „könyvtár" kerüljön kiadásra, 
mint például a Böhlau kiadónál Manfred Riedel és mások szerkesztésében, de ha 
egyszer lesz ilyen, minden kétséget kizáróan jean Grondin művének helye lesz 
ebben a sorozatban. 

13 I. m. 236. 
10 Vö. FIGAL: „The Doing of the Thing Itself: Gadamer 's Hermeneu t ic Ontology of Language." In The 
Cambridge Companion to Gadumer. R . J . DOSTAL. Cambr idge University Piess, Cambridge, 2002. 114. skk. 
17 Vö. GADAMER: „Hermeneutik und ontologische Differenz." In Gesammelte Werke. 10. kötet, J. С. В. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen, 1995. 69. 
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MAESTRO?: MESTER! 

- Wilhelm Furtwängler: Zene és szó. Szerkesztette: Dán Károly. 
Q. E. D. Könyvkiadó, Budapest, 2002. 364 1. -

Wilhelm Furtwängler nem csak egyike volt a huszadik század legzseniálisabb kar-
mestereinek, je lentős értekezőként és zeneszerzőként is számon tartják. 

Erdemes-e egy irodalmárnak kitekinteni más művészeti ágak értekezőinek írá-
saira, vagy a puszta észrevételen túl elmélyedni egy-egy korszak társművészetei-
nek alkotásaiban, elméleteiben? A válasz egyértelműen: igen. Sokkal megfontol-
tabban lehet véleményt alkotni az i rodalomtudományról akkor, ha ismert a 
társművészetek esztétikai, filozófiai vonatkozású történeti és elméleti háttere. 

Carl Dahlhaus, a neves zenetudós egyik tanulmányában kijelenti, hogy a zene-
esztétikát je lentősebb mértékben a filozófiai és irodalmi hagyomány alakította 
ki és határozza meg, mint a zene gyakorlata, amely tu la jdonképpeni tárgyának 
tekinthető.1 

A tizennyolcadik-tizenkilencedik századdal foglalkozó zenetudósok köréből 
Charles Rosen és Carl Dahlhaus állnak a legközelebb az i rodalomtudományban 
jó l ismert elméleti iskolákhoz és beszédmódokhoz. Mindketten az irodalmi her-
meneut ika gondolkodásmódját érvényesítik zenei elemzéseikben. Még megem-
lí thető Richard Taruskint vagy Phi l ippe Lacoue-Labarthe neve: az előbbi a poszt-
mode rnség értelmezésében, az utóbbi ped ig a Wagner-olvasatok tárgyalása során 
próbál ta összehangolni a zene- és az i rodalomtudomány értelmezői hagyomá-
nyát és szempontjai t . 

Az irodalmárok körében talán m é g szegényesebb a helyzet. Néhány kivételtől el-
tekintve (például Richard Aczel, Peter Kivy, John Neubauer, Horváth Iván, Szegedy-
Maszák Mihály) nemigen olvasható az irodalom és a zene összehasonlító elemzésé-
vel foglalkozó tanulmány. 

Termékeny kérdések tehetők föl az összehasonlító i rodalomtudomány szem-
szögéből, ha összevetjük a zenéről írott elmélet és az irodalomelmélet diskurzu-
sait. Megvizsgálva ezen diskurzusok tropológiáját, retorikai és poétikai jellemzőit , 
a hasonlóságok és a különbözőségek men tén újrafogalmazhatóvá válhat mind a 
zene-, mind az i rodalomtörténet néhány ideologikus mozzanata, melyeket eddig 
episztemológiailag megfel lebbezhetet lennek hitt és tartott a történetírás. 

1 Carl DAHLHAUS: Romantische Musikästhetik und Wiener Klassik. Archiv für Musikwissenschaft 
1 9 7 2 / 2 9 . ( 1 6 7 - 1 8 1 . ) 1 7 1 . 
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Ezáltal olyan új olvasási stratégiák dolgozhatók ki, melyek hozzásegítenek a 
zene és az irodalom hagyományának újraértéséhez, megnyitva az utat olyan kér-
dések előtt is, melyeket edd ig elfedett egyrészről a két diszciplína elszigeteltsége, 
másfelől pedig azok a kulturális beszédmódok által megkonstruál t képzetek, 
amelyek máig fönntar to t tak bizonyos ideologikus sztereotípiákat az egyes művé-
szeti ágakról és ezek korszakkonstrukcióiról. 

Ideológiamentes beszéd nincsen, viszont ha a beszélő tudatában van saját ideo-
logikus pozíciójának, annak , hogy előítéletei nagy mér tékben meghatározzák és 
korlátozzák diskurzusát, akkor már eleve párbeszédre nyitott szöveget hoz létre. 

Aki olvasta N o r m a n Lebrecht, a tévéproducerből lett világhírű angol zenei 
közíró Maestro! A karmestermítosz című könyvét,- és ismeri Furtwängler írásait, 
ránk marad t fölvételeit, életrajzát, m inden bizonnyal érzékeli, hogy mely pon ton 
folytatnék párbeszédet Lebrechttel, és hol kérdőjelezném meg a karmesterekről 
tett, legtöbb esetben vitathatatlan állításait. 

A maestro-jelenség, a karmesterek hősként való tisztelése, vagy mai nyelven 
szólva, sztárolása kétségtelenül fe lfedezhető Furtwängler esetében is. Wilhelm 
Furtwängler is mitikus figurává nőtt a zenei életben, de talán n e m akkorává, 
amekkora egyéniség valójában volt. Ez föltehetőleg annak a szerencsétlen hely-
zetnek is köszönhető, hogy éppen a második világháborút megelőző, valamint az 
azt követő években vezényelhetett , és mivel nem volt ha j landó elhagyni hazáját, 
a náci rezsim kiszolgálójának tekintették. Ártatlanságát azóta dokumentumokkal 
igazoltan tisztázta a tör ténelem. Csak megjegyzem, köztudott, hogy például 
Karajan vagy éppen a világszerte ünnepe l t operaénekesnő, Elisabeth Schwarzkopf 
a NSDAP tagja volt, mégsem kavart akkora vihart, mint Furtwängler ügye, aki soha 
nem volt a náci párt tagja, soha nem lendítette karját Hitler üdvözlésére, soha nem 
volt ha j landó eljátszani koncertjein a Horst Wessel Liedet (bezzeg Karajannak, 
Jochunmak vagy Kraussnak nem voltak ez ellen erkölcsi aggályai), nem vette át a 
Német Nemzeti Díjat (a francia becsületrendet 1939-ben elfogadta), visszautasítot-
ta a Hitlertől a jándékként kapott villát,3 zsidó zenészeknek segített, s a zsidó zené-
szek ki is álltak Furtwängler mellett (például Yehudi Menuhin), Mendelssohnt és 
Hindemi the t mindvégig megkérdőjelezhetet lenül a német zenéhez tar tozónak 
ismerte el, dacolt a náci rezsimmel, ameddig csak lehetett, végül magának is 
Svájcba kellett meneküln ie 1945-ben. 

Akkor hát, mi szólhatott Furtwängler ellen? Hogy néha arra kényszerült: Hitler 
és náci szimpatizánsok előtt adjon hangversenyt - mely koncertekről készült föl-
vételek a legmegdöbbentőbbek, amelyeket valaha rögzítettek (például az 1942-es 
Beethoven IX. szimfónia). Talán az egyetlen dolog, amit utólag a szemére vethe-
tünk, hogy gyermetegen naiv volt: n e m vette észre, hogy a politika kihasználja 
hagyománytiszteletét, a német nép és kultúra iránti szeretetét, hogy végül létre-
hozza szörnyszülött ideológiáját , sárba rántva mindazt , ami Furtwängler számára 
tiszta erkölcsi és művészi hitvallás volt. 

2 Norman LEBRECHT: Maestro! A kar-mestermítosz. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001. 
3 Lásd ROCKENBACER Zoltán: A karmester és a diktátor. Furtwängler a senki földjén. Európai Utas 1997/2., 

vagy a világhálón is elérhető a wwYv.fórnax.hu/wfsh/cikkek.html címen. 
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Furtwängler zenei és esztétikai írásainak most megjelent összefoglaló gyűjtemé-
nyes kötete egyáltalán nem érinti a tulajdonképpeni életrajzot, nem foglalkozik a 
karmester és a náci Németország viszonyával (tegyük hozzá, hála Istennek!). H a ez-
úttal mégis szót ejtek a karmester életéről, mentségül szolgálhat, hogy Furtwängler 
esetében (akárcsak Richard Wagner kapcsán) majdnem minden alkalommal fölme-
rülnek az életrajzi tények s a történelmi kontextus, hogy ezek alapján sokszor két-
ségbe vonják mind emberi, mind művészi értékét. Talán ezért szükséges e helyen 
beszélni Furtwänglerröl, az emberről is, hiszen a zene iránt érdeklődők és a kar-
mestert ismerő közönségen kívül kevesen tudnak századunk e kiváló muzsikusáról, 
és azt a keveset is beárnyékolja a hiányos tudásból származó téves ítélet. 

„Játsszunk ki fajokat és népeket egymás ellen, mert Isten másnak teremtet te 
őket?"4 - teszi föl a kérdést Furtwängler Nietzschének a Wagner-ügye kapcsán, 
ar ra utalva, hogy lehetetlen a francia zenét fölhozni pé ldának Wagner ellen, aki 
teljes egészében a német hagyományhoz köthető. 

Mintha érezte volna, hogy később Wagnert is (mint saját magát) összefüggésbe 
hozzák ma jd a náci Németország szemléletével. Minden fó rumon , ahol csak tehet-
te, fölemelte szavát a zsarnokság ellen. 1934-ben például fölszólalt az ellen, hogy 
betiltották Hindemi th Mathis, a festő című operájá t mint „elfajzott művészetet". 
Levelet írt Goebbelsnek a zsidó művészek érdekében. Ebben a levélben kijelenti, 
hogy „Végső soron csak egy választóvonalat ismerek el: a j ó és rossz művészet 
közöttit. [...] Szükséges, hogy olyan férfiak, mint Walter, Klemperer, Reinhardt és 
mások a jövőben is szóhoz tudjanak jutni Németországban művészetükkel".5 

Halála évében, 1954-ben keletkezett a Minden, mi nagy, egyszerű című esszéje, 
amely mintegy összegzésnek is tekinthető. Ebben az írásában ismét nagy hangsúlyt 
fektet a zeneműre mint organikus egészre, általában a nemzeti művészet organikus-
ságára, amely megmagyarázza, miért volt olyan fontos Furtwängler számára a né-
metség, a néme t kultúra, melyet a legbaljósabb időkben sem volt ha j landó el-
hagyni. Ellenfelei ezt tudták oly ravaszul kijátszani ellene, és kulturális kötődéseit 
politikai szimpátiaként föltüntetni. Richard Aczel a 'Verachtet mir die Meister nicht': 
The Furtwängler Case című tanulmányában úgy vélekedik, hogy Furtwängler olyan, 
mint Hans Sachs, aki nem olyan természetes zseni, mint Walter von Stolzing, de 
akárcsak Stolzing, б is igazi művésznek született, távol tartja magát mindenfé le 
népi egyesülettől. Nem tudja a népet teljesen figyelmen kívül hagyni, mivel számá-
ra az a hagyományt jelképezi, de nem a engedi, hogy a népé legyen az utolsó szó, 
hiszen a művészet törvényei mindennél előbbrevalók.6 

Fölösleges egy ártatlan ember ártatlanságát bizonygatni. Ezt a kérdést csak 
úgy lehet tisztázni - ahogy m a g a Furtwängler írja - , „mint Wagner Parsifaljában: 
csak az a fegyver gyógyíthatja be a sebet, amelyik ejtette. Az egyoldalú gondolko-
dás szörnyű hatását, amit ma a nyilvánosságban látnunk kell, csak maga a gon-
dolkodás, egy magasabb, á t fogóbb gondolkodás győzheti le".7 

4 I . M. 1 1 1 . 
5 I. m. 55. 
0 Richard ACZEL: „'Verachtet mir die Meister nicht': T h e Furtwängler Case." In The Phoney Peace, 

fíiwer and Culture in Central Europe 1945-49. Ed. Robert B. PYNSENT. University Gollege, London, 2000. 
7 I. m. 193-194. 
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Furtwänglert Magyarországon, annak ellenére, hogy többször is fellépett itt, 
nem igazán ismerik, és - m e g merem kockáztatni - nem eléggé becsülik. Közel 
húsz alkalommal adott Magyarországon hangversenyt 1925 és 1944 között.8 Né-
hány írása megjelent már egyszer magyarul 1969-ben, ugyancsak Zene és szó cím-
mel, de az újabb könyv bővebb válogatást ad, külsőleg is sokkal szebb, és a teljes-
ség igényével készült diszkográfia miatt is összehasonlíthatatlanul értékesebb, mint 
az előző kiadás. Dán Károly és Rockenbauer Zoltán minden elismerést megérdemlő 
munkája ma a legkorszerűbb Furtwángler-diszkográfia. Ha nagyon szigorúak aka-
runk lenni, néhány hibás vagy hiányzó adat róha tó föl a könyv egyetlen hibájának. 9 

Dicséretes, hogy különösen kevés (csak négy) nyomdahiba található a könyvben.1 0 

A kötet, akárcsak a legelső magyar nyelvű kiadás, időrendi sorrendben tartal-
mazza a karmester írásait, néhány levelét és töredékes följegyzéseit. Az új magyar 
kiadás sokkal bővebb, mint például a Ronald Taylor által szerkesztett, 1991-ben nap-
világot látott Furtwángler on Music című kötet, amely az első és legjobb tudomásom 
szerint utolsó angol nyelvű gyűjteménye Furtwángler írásainak. Tehát nemzetközi 
viszonylatban is figyelemre méltó vállalkozás a most megjelent könyv.11 

Külön értéke, hogy több fényképet is közöl a művészről. A 207. oldalon talál-
ható kép (Furtwángler 1953-ban a Fidelio felvételeit hallgatja a stúdióban) sejteti 
leginkább az „igazi Furtwänglert": a gondolkodó, zenébe mélyülő, hallgató/olvasó 
muzsikust. 

Úgy is lehetne fogalmazni, hogy Furtwänglert egy egész nyelvi világ választja 
el a maestróktól. A magyar nyelvben a „mester" az egyik legbensőségesebb, me-
legséget és bölcsességet árasztó szavunk. A maest ro szinte m i n d e n nyelvben ma 
már kissé ironikusan cseng, valamiféle diktá torra jel lemző vezetői magatar tás t 
sugall. Bizonyára nem véletlen Lebrecht címválasztása, hiszen ő éppen i lyennek 
látja a karmestereket: a zene divatdiktátorainak. Annyit persze elismer, hogy 
mindig voltak nagy dirigens-egyéniségek, d e Furtwánglertől ő is számon kéri 
„múltját", és egyáltalán n e m ha j landó még csak a tisztázás esélyét is megadn i ne-
ki. Arra sem tér ki, hogy Furtwángler nem volt olyan é r te lemben maestro, min t 
például Toscanini vagy Herbe r t von Karajan. 

Furtwánglerre magyarul nagyon is találóan mondha t juk , hogy Mester. De sem-
miképpen sem Maestro. A maest ro szóról Szilágyi Domokos Bartók című versének 
egy sora ju tha t eszünkbe; olyan környezetben cseng jól a maestro, ahol „zongora-

8 Lásd Wilhelm FURTWÁNGLER: Zene és szó. Q. E. D. Könyvkiadó, Budapest , 2002. 356-358. 
9 Például Schubert IX. szimfóniáját egyáltalán meg sem említik. Noha a C - d ú r IX. szimfóniái (Berlin, 

1942. december 8.) tartalmazó Magic talent, 1996-ban kiadott lemeze szerepel a listán, sőt a disz-
kográfia összeállítói megemlítik Ravel Daphnis és Chloéja kapcsán, amelynél megjegyzik, hogy hibásan 
datálták a fölvételt. Ugyanez a Schubert-szimfónia megtalálható a Maestro Classico, History, 2000-ben 
kiadott lemezén is, de ezt a fölvételt Stockholm, 1943. május 12-re datálták. Ugyancsak nem említ ik 
Csajkovszij IVszimfóniájának egyik lemezváltozatát, az Urania, Urn 22.169, amelyen Smetana Moldvája 
is megtalálható, amit egyébként az utóbbi zeneszerző neve mellett föl is tün te tnek . I)e a History által 
kiadott több lemez is teljesen kimaradt a listáról. 
>° A 45., 60. és 120. oldalon. 
11 Mindamellett angol nyelven összehasonlíthatatlanul több kötet foglalkozik Furtwänglerrel, míg 
Magyarországon egy-két tanulmánytól eltekintve a most megjelent könyv csak a második ilyen je l legű 
munka. 
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szónál szebb zongorafödélen a lakk". Természetesen ez a fölszínes magatartás első-
sorban a közönségnek r ó h a t ó föl, és Lebrecht könyve kétségtelenül társadalom-
kritika is, csakhogy ő ezért nagy részben a karmestereket teszi felelőssé, köztük 
Furtwánglert is. 

De mit is gondolt Furtwängler a karmesterségről? T ö b b írásában is foglalko-
zik a vezénylés művészetével (A kotta nélküli vezénylésről, A karmesteri munka néhány 
kérdéséről, Toscanini Németországban, A vezénylés mesterségéről). Akár úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy mindenkor a vezénylésről is ír, hiszen a zenével és a művészettel 
kapcsolatos elmélkedéseiről fölvételei tanúskodnak. A zene interpretációja szá-
mára alkotás: „Hiszen előadóművészekként is ugyanazok vagyunk, mint alkotók-
ként; ahogyan produkálunk, úgy is reprodukálunk" - írja az Egy zenész korszerű 
elmélkedéseiben^1 Ellentétben a fenegyerek Karajannal és a legtöbb karmesterrel , 
Furtwängler későn kezdte a vezénylést. Huszonkilenc éves korában állt először a 
közönség előtt pódiumon a mannheimi operaházban, de utána haláláig n e m tette 
le a karmesteri pálcát. A háborús időkben is, amikor szó szerint bombák süvítettek 
a zenekar feje fölött, Furtwängler rendíthetetlenül végigvezényelte a darabokat. 
Nyúlánk, sudár alakjával, az átlagnál magasabb homlokával szoborszerű j e l enség 
volt. Ehhez ha hozzáképzeljük a „homályos tagolatlan mozdulatokat" - ahogyan 
a kritikusok, legtöbbször rosszallóan je l lemezték dirigálását - , szinte valóságon 
túlivá teszik egész lényét és zenéjét. 

Amikor egy kritikus a Bécsi Filharmonikusokkal adott koncertje u tán a fönt 
említett megjegyzést tette vezénylési stílusára, és nem a karmesternek, h a n e m 
csak a zenekar kitartó próbáinak tulajdonítot ta a szép hangzást, Furtwängler 
A vezénylés mesterségéről c ímű esszéjében azt válaszolta, hogy éppen ez a homályos 
stílus adja m e g a zene lényegét. „A zenéből kiindulva kell a karmesteri mozdula-
tokat megítélni , és aki a zenéből indul ki, annak számára az én mozdula ta im is 
érthetőek lesznek, amint ezt végeredményben a zenekarok reakciója, bárhol vezé-
nyeltem is, világosan bizonyítja."13 És valóban így van, csak végig kell hallgatni a 
ránk marad t fölvételeket. Persze, akadnak jobb és kevésbé sikerült előadások is. 
Tény viszont, hogy a berlini zenekarral készült fölvételei a legszebbek, legmeg-
rázóbbak, különösen a háborús időkből valók. Nem véletlenül, hiszen ők voltak 
a kedvencei, ettől a zenekartól nem szívesen vált meg. Igaz, az ő érdeme, hogy a 
világ egyik legjobb zenekara lett, akárcsak Mengelbergé a Concertgebouw, vagy 
manapság Boulezé a chicagói zenekar. 

Példaképei Felix Weingartner és később Arthur Nikisch voltak; ez utóbbira 
szüntelenül hivatkozik írásaiban. Különösen az nyerte el tetszését Nikisch vezény-
lési technikájában, hogy egyszerű mozdulataival ha kellett halk, ha kellett hangos 
hangzást csalt elő, a fúvósok a szokásos sforzatók nélkül szólaltak meg, a vonósok 
zengő legatót játszottak, a rezek természetesen szóltak a többi hangszer között, 
meleg hangzást eredményezve. Furtwängler fölvételeit hallgatva nem csodálko-
zunk, hogy Nikisch volt a példaképe, hiszen ő is hasonló hangzásvilágra törekedett. 

12 Wilhelm FCRICVÄNGI.ER: Zene és szó. 19. 
13 I. m. 78. 
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Óvakodott attól, hogy az egyes hangszerek, hangszercsoportok belépései kemé-
nyek legyenek, mechanikusakká váljanak; az ő vezényléseiben a szólamok orga-
nikusan kapcsolódnak egymáshoz, megalkotva a zene folyamát, amit soha sem 
érzünk „befejezettnek". Amitől a legjobban óvakodott az előadásban, az a ru t in 
volt, a megszokássá vált zenélés, amely elveszti igazi lényegét: a j á t ék karakterét . 

Nikischével tökéletes el lentétben állt Toscanini „katonásan egzakt"1 4 vezény-
lési stílusa. Ezt a stílust honosí tot ta m e g Amerikában, és hosszú ideig ez volt a 
mérce. Furtwängler azonban rávilágít egyik írásában arra, mennyi re nem pontos 
az ilyen előadás. Hiszen mi sem hamisabb annál, ha valaki „a helyes" értelmezést 
szeretné nyújtani . Meghaladná e recenzió kereteit a Toscanini- és Furtwängler-
vezénylés bővebb összehasonlítása, de annyit m e g kell emlí tenünk, hogy a 
Toscanini Németországban című cikkében éleslátóan tesz különbséget a félreértel-
mezés és a rossz értelmezés között (Beethoven Eroicája és Debussy A tenger c ímű 
szimfonikus műve kapcsán). Itt már nem csak ízlésbeli különbségekről van szó, 
hanem tévedésről vagy é p p e n tudatlanságról . 

Toscaninihez fűzött megjegyzései további gondolatokhoz vezethetnek. Vajon 
milyen mér tékben beszélhetünk a zenében nemzet i hagyományról? Hogyan f ü g g 
össze a nemzeti zenetör ténet az adott nemzet kultúrájával, egy adott korszak iro-
dalmi és esztétikai irányultságaival? Lehet-e mindezeket figyelmen kívül hagyva 
helyesen(?) eljátszani egy zeneművet? Ha még tovább boncolgatjuk ezt a kérdést, 
akkor könnyen belátható, hogy Furtwängler számára mennyire organikus egészet 
je lent a művészi alkotás és az értelmezés. Megkockáztatnám, hogy ebből a szem-
pontból sok írása modernebb nézeteket fejteget, mint a korabeli i rodalomtudo-
mány „legkorszerűbb" elméletei. Arra is találunk bizonyítékot, hogy nem állt tőle 
távol a hermeneut ika , hiszen többször említést tesz erről az olvasási módról: pél-
dául az innen is kimaradt Schenker- tanulmányában, valamint az itt is megtalál-
ható Beethoven és Mi. Megjegyzések az V szimfónia első tételéről című írásában.1 5 

A zenemű elemzését tartotta legfontosabb föladatának, hangsúlyozva, hogy 
csak ily m ó d o n ér thet jük m e g a szerzőt, akit persze sohasem ér the tünk meg tel-
jesen, hiszen m i n d e n egyes alkalommal újraér te lmezzük az el játszandó műveket 
(azt már említettük, hogy semmit sem vetett m e g jobban, mint a rut inelőadáso-
kat), és ezáltal a szerzőről kialakult kép folyton módosul. „Ha a művész egyszer 
megtapasztalta, hogy miképpen fejez ki különböző dolgokat, akkor azt a követ-
kező alkalommal föl fogja használni, mégped ig úgy, ahogyan a kész tényt, a tu-
dást használjuk, vagyis az ú j egész részeként."1 6 Mi ez, ha nem a hermeneut ikai 
kör sajátos megfogalmazása?1 7 

Mindunta lan rávilágít a művészet esetében a befogadás fontosságára. A befo-
gadó szerepét a tizenkilencedik századi zenében előtte talán csak Wagner és Liszt 
érzékelte ennyire világosan. Ha a köznapi nyelvben a „zene" szót használjuk, 

о I. m. 37. 
is I. m. 156. 
iß I. ш. 12. 
17 I .ásd például még uo. többek között a Kotta nélküli vezénylésről, Toscanini Németországban, Interpretáció 
- egy zenei sorskérdés című tanulmányát. 
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elsősorban „ zenei műalkotás"-ra gondolunk, valamilyen két csönd közé beéke-
lődő hangkomplexumra , mely egy adott időintervallumban egy bizonyos módon 
elhangzik. A zene fogalma ugyanakkor legalább há rom komponensből tevődik 
össze: az alkotóból, a műből és a befogadóból, melyek külön-külön, de szoros 
kölcsönhatásban maguk is a kulturális-ideologikus kontextus képződményei . 
Furtwängler szorgalmazza, hogy ne alkotáslélektani szempontból m o n d j u n k ér-
tékítéletet a zenében, hiszen ennél sokkal fontosabb a befogadás.1 8 

A befogadó szerepének felismerése magyarázza, hogy többször is foglalkozott 
írásaiban a közönség szerepével, a koncer tprogramokkal és ennek a hallgatóság 
zenei ízlésére gyakorolt hatásával. Féltette a zenét a kottává merevedés állapotá-
tól. Nem véletlen, hogy ellenérzései voltak a modern zenével kapcsolatban is, mi-
vel úgy vélte (ma már láthatjuk, milyen igaza volt), hogy a mode rn zenészek szá-
mára az elmélet fontosabb, mint a muzsika, a hangzás, így eltávolítják maguktól 
a közönséget. „Közösségi hát tér nélkül a zenei műalkotás, amely valódi értelmé-
ben közösségi alkotást jelent , nem életképes."1 9 A koncer tprogramok másfelől 
azzal ölik meg a zenét, hogy eluralkodik rajtuk az egyhangúság, a megszokás, a 
rut in. A közönség nem haj landó m o d e r n zenei hangversenyeket meghallgatni , 
a mode rn zenész számára a tonalitás hangzásvilágában való komponálás tűnik már 
elképzelhetetlennek, így az élő zene, az előadás, ami kezdetektől a zene elválaszt-
hatat lan sajátja volt, elveszíti értelmét. „Korszerűnek lenni - már amit ezen álta-
lában ér tenek - , és igazán eleven m ó d o n zenélni: ma sajnos nem m i n d i g ugyan-
az. Számomra mindeneset re az utóbbi összehasonlíthatatlanul fontosabbnak, 
felelősségteljesebbnek, s végső soron korszerűbbnek is tűnik.'"-0 

Karmesterként nem a mozdulatok technikás mivolta volt fontos a számára, mint 
például Toscanininek, akiről ő csak finoman annyit jegyez meg, hogy „rendkívüli 
térigénye" a forténál jelzi manuális képességeinek hiányát.21 A technikánál, a kar-
mesteri pódiumnál sokkal fontosabb az elmélyült értelmezés a zenemű előadása-
kor: „A legnagyobb technikai korrektség és ellenőrzés sem pótolja az inspiráció 
hiányát, viszont végzetes következményekkel já r az egyiittmuzsikálásra. A túlmére-
tezett technikai kontroll, azaz minden apró részlet egyenletesen megvalósított tech-
nikai tökéletessége - minthogy ezek a részletek így egészen más aspektust nyújta-
nak, mint ahogyan az alkotó, aki mindig az egészből indul ki, elgondolta őket -
megakadályozza a részletek egésszé való lelki-szellemi kötését."22 Tehát nem elég a 
részeket kidolgozni, és a zenemű minden részletét alaposan megismerni; ha nincs 
rálátásunk a „műre" és a kontextusára, nem valószínű, hogy értelmezni tudjuk a da-
rabot. Ebben az írásában nem tér ki a zene mint forma, és a modern atonális zene 
mint kizárólag fizikai, akusztikai elemek mozgatásának problémájára, amit egyéb-
ként a kezdetektől fogva bírál, de így is világos, hogy Furtwängler nem azonosítja a 
zenét a kottával vagy a hangok puszta egymásutánjával. 

18 I. m. 26. 
I» I. m. 171 
20 I. m. 35. 
21 T. m. 41. 
22 I. m. 29. 
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Carl Dahlhaus, aki egyébként az egyik legkiválóbb zenetudós, a zenét is szöveg-
nek tekinti, és azonosítja a zeneművet a kottával.23 Ez meglehetősen furcsa állás-
pont, ha meggondoljuk, hogy éppen Dahlhaus hangsúlyozza a zene történetiségé-
nek fontosságát, a hatástörténet figyelembevételét az egyes művek elemzése során, 
hiszen ha azonosítjuk a zeneművet a kottával, gyakorlatilag figyelmen kívül hagy-
juk a tizenkilencedik század előtti zenét, amikor a szerző egyáltalán nem törekedett 
pontos kottaírásra, n e m jelölte sem a tempót, sem az egyéb, a zene lényegét alkotó 
szupraszegmentális elemeket, amelyek a tulajdonképpeni hangzást alkotják. A kot-
ta inkább vázlatként szolgált a régi zenében. Akkor m é g nem különült el a zeneszer-
ző és az előadó szerepe olyan élesen, mint manapság. Ezzel Furtwängler tökélete-
sen tisztában van, és ezért nem is ragaszkodik annyira a kottához, amit egyébként 
sok kritikusa rosszallóan szemére vetett. Furtwängler tudatosan vallotta, hogy a ze-
nemű a történésben létezik, s hogy értelmezni csakis a je len pozíciójából lehetséges. 

N e m hitt a pontos interpretációban: „Az az egyenletesen, jól ápolt, szép zene-
kari hangzás, amely sohasem lép túl bizonyos határokon, és a hangszerek szép 
hangzásának valamiféle objektív eszményét valósítja meg. De vajon az ennyire 
'szép' hangzás volt-e a zeneszerző szándéka? Általában é p p ellenkezőleg, az derül 
ki, hogy például Beethoven ritmikus-motorikus erejét és hangzásbeli tartózkodó 
tisztaságát az ilyen zenekar és az ilyen karmester teljességgel meghamisítja."2 4 

Richard Taruskin a Text and Act című könyvében25 é p p e n Beethoven kapcsán be-
szél a pontos értelmezés lehetőségéről, utalva a IX. szimfónia Roger Norrington 
1987-es előadására26 és Furtwängler 195l-es fölvételére,27 mely a Bayreuthi Ünnepi 

Játékok újranyitásának alkalmával hangzott el. Arra reagál, hogy a New York Times-
ban dicsérő kritika je lent meg Norrington előadásáról, mely erényként emelte ki a 
játék pontosságát, kottahűségét, és ezt összeveti Furtwängler fölvételeivel, amelyek a 
jelen pillanatának a fontosságát hangsúlyozzák az értelmezések során. A New York 
Times kritikusa szerint Norr ington bebizonyította, hogy a múltról csakis a múlt meg-
ismerése és a hangzásbeli pontos rekonstrukció nyomán lehet pontosan beszélni. 

Taruskin szerint é p p ellenkezőleg, Furtwängler előadásai sokkal pontosabbnak 
ítélhetők, hiszen a hal lásunk olyan mér tékben történeti képződmény, hogy ellen-
szegül mindenféle rekonstrukciós kísérletnek. A kottát, a hangszereket, a zenekar 
összetételét talán lehet rekonstruálni, de a zenét, a hallást nem. Éppen ezért 
fur twängler a hitelesebb. Ha az i rodalomtudomány felől közelítünk a kérdéshez, 
nem nehéz belátni, hogy Taruskinnak van igaza. Csak a je len diszkurzusának vizs-
gálata nyomán lehet rekonstruálni a múl t történetét, a diszkurzus tropológiájának 
retorikai-poétikai elemzésével. 

2 3 Carl DAHLHAUS: Nineteenth Century Music. University of California Press, Berkeley a n d Los Angeles, 
1990. 9. 

24 W. FURTWÄNGLER: Zene és szó. 31 . 
25 Richard TARUSKIN: Text and Act. Essays on Music and Performance. Oxford University Press, New 
York-Oxford, 1995. 
26 CD - Roger Norr ington - London Classical Players - Beethoven: Symphony 9 (Kenny, Walker, 
Power, Salomaa, T h e Schütz Cho i r of London), Virgin-Veritas, 1987; 1997. 7243 5 61378 2 0. 
27 CD - Wilhelm Furtwängler - Chor nnd Orchester de r Bayreuther Festspiele, Elisabeth 
Schwarzkopf, Elisabeth H ö g e n , Hans Hopf, O t to Edelmann. Bayreuth Festspielhaus. EMI (1984, 
ADD) C D H 7 69801 2 
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Manapság Nikolaus Harnoncourt, az egyik legjelentősebb karmester foglalkozik 
a historikus előadóművészettel, a zenei interpretáció hitelességével. Talán ma ő az 
a dir igens és értekező, aki a zenéről n e m mint kottáról gondolkodik, és tudatában 
van annak , hogy az értelmezés sokkal többet elárul magáró l az értelmezőről, mint 
az értelmezett zeneműről. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Harnoncour t minden 
előadásának tárgya voltaképpen maga az interpretáció. О elsősorban a hangsze-
rek rekonstrukcióját, a korabeli zenéről való értekezések nyomán kialakuló elő-
adói képnek a megismerését tartja fontosnak, de tudatosan vallja, hogy a régi kot-
tát lehetetlen megszólaltatni úgy, hogy el ne térnénk tőle. Tagadhatatlan, hogy 
Harnoncour t képtelen teljesen lemondani az eszményi megértésről és a tökéletes, 
pontos értelmezés során megképződő hangzásról (amiről egy előadóművész mu-
zsikus soha sem mondha t le), de vitathatatlan, hogy a modern hermeneut ika , a 
nyelvi megelőzöttség gondolata jegyében fogant írásai Furtwängler óta talán a leg-
jelentősebbek, amelyek karmester keze alól kikerültek.28 

Ha megnézzük Furtwängler reper toár já t , láthatjuk, hogy főleg tizenkilencedik 
századi műveket játszott , azon belül is főképpen Beethovent, Wagnert és 
Brahmsot . E három szerzőről nemcsak felejthetetlen előadásai marad tak fönn, ha-
nem esszéiben többször is foglalkozik műveikkel. Számára Beethoven a legna-
gyobbak egyike (ha n e m a legnagyobb?): „Beethoven sohasem celebrál ' , nem akar 
'mélynek' látszani - egyáltalán nem akar látszani, egyszerűen csak van - és ebben 
nyilvánul meg valódi mélysége, igaz tisztasága."2 9 De menny i re igaz ez 
Furtwängler Beethoven-előadásaira is, vagy akár a következő állítás: „Explozív, sőt 
eksztatikus zene ez, az emberi élmények lehetőségének határáig - s mégsem eg-
zaltált a legkevésbé sem."3 0 

Tehetséges elemzőkészségről tesz tanúbizonyságot a Fidelio nyitányai és a 
Beethoven és mi. Megjegyzések az V szimfónia első tételéről című tanulmányaiban. Az 
u tóbbiban egy jelentéktelennek tűnő részlet fontosságára világít rá, amely azon-
ban hatással lehet a szimfónia egészének értelmezésére is: a legendás „így kopog-
tat a sors az ajtón" kezdetű négy ü temre . A Fidelio kapcsán pedig az első változat, 
a Leonora-nyitány megszólalási lehetőségeit elemzi az átdolgozott o p e r á n belül, és 
összeveti Wagner Siegfriedjéxel. 

Ugyancsak éleslátását bizonyítják Wagnerről szóló tanulmányai.3 1 A Ring kap-
csán beszél a rossz előadásokról, melyek az egész művet megsemmisíthetik, hiszen 
Wagnernél megbonthatat lan szerves egészet alkot a zene, a szó és a d rámai kifeje-
zés. Ha bármelyik túlsúlyba kerül, vagy netán a hagyományos operák szellemében 
próbál ják Wagnert előadni, a Ring bukásra van ítélve. Mai napig nagyon kevés az 
a Ring-előadás, amely alatt nem unatkozik a néző, vagy nem találja nevetségesnek 
Wagner művét. „Maga Wagner érezte a tévedés lehetőségét; csakis ez tette őt íróvá. 

2 8 Nikolaus HARNONCOURT: A beszédszerű zene. Zeneműkiadó, Budapest , 1988; Zene mint párbeszéd. 
(Ford. DOI.INSZKY Miklós.) Európa Könyvkiadó, Budapest , 2002. 
29 YV. FURTWÄNCLER: Zene és szó. 129. 
•w Uo. 
31 Megjegyzések Wagner A Nihelung gyűrűje című művének zenéjéhez; A félreismert Wagner; Wagner mint 
zenész; A „Wagner-ügy". Nietzsche után szabadon, Hans Saclus kijelölte az utat. 
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Ha összefoglaljuk írásainak újra és ú j ra visszatérő, lényeges tartalmát, úgy az két 
mondatból áll. Egyrészt: költő vagyok, n e m zenész. Másrészt: a nyelv, mely való-
ban képes az emberi lélek legmélyét kifejezni, egyes egyedül a zene. Az itt rejlő 
valódi vagy látszólagos el lentmondás úgy hangzik a magunk nyelvére lefordítva: 
művem összvíziója más je l legű (azaz költői), mint az eszköz, amelynek révén meg-
testesül (vagyis a zene)."3 2 Tisztán zeneként tekintve a wagneri mű káosz: hiány-
zik belőle minden kötött zenei forma. Ennek ellenére a wagneri opera összhatása 
nem kaotikus, hanem nagyon is egyértelmű: azáltal, hogy tudatosan lebontja a 
formákat, olyan szöveget hoz létre, melyben a zene (akárcsak a késői Beethoven-
nél) a komponálás folyamatáról beszél, magáról az alkotásról, ami csak úgy lehet-
séges, mint Siegfried kard jának az összeforrasztása: n e m széttört darabjaiból kell 
összerakni, hanem az egészet porrá kell törni, majd újraformálni . 

Wagner nagyobb hatással volt kortársaira, mint ma bármely zeneszerző. Nietzsché-
vel való vitájuk, ahogy e r re Furtwängler is rámutat , inkább személyes jel legű, mint 
szakmai. Nietzschében az eleinte eszményképként élő Wagner3 3 később a legna-
gyobb ellenségképpé alakult át.34 A Wagner-ügy című írásának visszhangja leg-
alább olyan óriási volt, min t korábban Wagner személyisége. De m í g Nietzsche 
Wagnert dicsőítő írásait a wagneriánusok olvasták, add ig a Wagner-ügyet Wagner 
ellenségei kihasználták a maguk céljaira. Helyesen veszi észre Furtwängler, hogy 
„amit az utóbbi hatvan év folyamán Wagner ellen írtak, szinte egytől egyig vissz-
hangja, utánzata Nietzschének. О adott szavakat m i n d e n Wagner-ellenes indulat-
nak".3 5 Érdemes lenne végigkövetni e szöveg kanonizálódásának útját és miértjeit, 
hiszen a kulturális kontextus sokkal inkább magyarázat lehet e szöveg kanonizáló-
dására, mint Nietzsche neve. 

Furtwängler legalább olyan éles elemző elmével veszi górcső alá Nietzsche szö-
vegeit, mint a kottát. „Ismeretes, hogy Nietzsche és Wagner személyes meghason-
lásának végső oka - ezt Nietzsche révén tudjuk - Wagner kereszt előtti ' térdreboru-
lása', ahogyan Nietzsche nevezte, azaz a Parsifalban megnyilvánuló keresztény 
szellem. Nietzsche elfelejtet te volna, az ifjúkori műveket, a Tannhäusert és a 
Lohengrint? Azt hitte talán, hogy Wagner egyedül Siegfried]é\e\ azonosítható? 
Mennyire félreértette itt a racionalista gondolkodó a művészt! Talán nincs jelen 
minden wagneri műben egyszersmind egy másik világnézet is?"36 

Gyakorlatilag a szövegek retorikai, tropológiai elemzésével jut a r ra a következ-
tetésre, hogy „mindaz, ami t keserűen szemére vet Wagnernek, benne magában is 
megvan. О maga az aforisztikus, aki semmi nagyot, összefüggőt n e m képes vagy 
nem akar alkotni. О m a g a az árnyalatok, a vonatkozások, a finom és fu tó asszo-
ciációk, a ritka, késői, rej tet t hátterű érzelmek embere. Ami pedig a hatás akará-
sát illeti - nos, abban igazán nem marad el Wagner mögöt t . Bizonyítja ezt mind 

3 2 W. FURTWÄNGLER: Zern és szó. 17. 
3 3 Gondol junk csak Nietzsche Л tragédia születése vagy a Richard Wagner Bayreutlihan c ímű írásaira. 
34 Elég, ha Nietzsche Wagner-ügy című írására gondolunk . 
S5 I. m. 107. 
3« I. m. 121. 
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stílusa, m i n d sikere, amely itt - hogy az ő szavaival éljek - éppen úgy el lene szól, 
mint Wagner sikere Wagner ellen."37 T ö b b e k közt ebben az esszében is rávilágít 
Furtwängler, hogy milyen óvatosan kell e l járnunk bármilyen összehasonlítás ese-
tében, és mennyire téves következtetésekhez vezethet, ha csak egy művet (mint 
zárt, kerek egészet) hasonl í tunk össze egy másik ilyen zártnak tételezett művel, és 
f igyelmen kívül hagyjuk ezek szövegközi és kulturális kontextuális vonatkozásait. 
Ezért n e m lehet komolyan venni, amikor a Wagner-ügyben Nietzsche Bizet Carmen-
jáva1 hasonlí t ja össze Wagner operáit . 

Különösen értékesek Furtwängler azon megjegyzései, amelyek a zene és a szö-
veg viszonyára vonatkoznak, az opera fordíthatóságára, valamint a művészetek köl-
csönhatására. Nyilvánvaló, hogy itt is, akárcsak a karmesterségben, Wagner a nagy 
előd. Furtwängler is vallja, hogy az irodalom és a zene „házassága olyan, melyhez 
fogható nincs még egy az emberiség történelmében".3 8 Annak, aki foglalkozott a 
zene és az irodalom viszonyával, nem nehéz belátnia, hogy a tizenkilencedik szá-
zad zenei diszkurzusának puszta beszédalakzatain túl, melynek részletezésére most 
nincs lehetőség, nagyon is mélyértelmű kijelentése ez Furtwänglernek. 

Tanulmányainak beszédmódját legtöbb esetben a tizenkilencedik századi iroda-
lomra je l lemző neoplatonikus szemlélet jellemzi. Ugyanakkor vallja, hogy a mű 
csak az értelmezésben létezik, és ez által beszélhetünk egyáltalán műalkotásról, 
hogy a zene fogalma m á r önmagában is problémát je lenthet , hiszen történeti kép-
ződmény, melyben a hagyománynak ju t a főszerep. Innen nézve a m o d e r n zené-
vel kapcsolatos ellenvetései, hogy az atonalitás nem rázhatja le magáról a tonali-
tás hagyományát, csak azért, mert mindenáron újat akar mondani , Furtwänglert 
kora egyik legzseniálisabb elméjévé avatják. 

í rásaiban nyilvánvaló teszi, hogy a zenélés és a zenei értelmezés nyelve nem 
választható el egymástól. Ha zenélés közben az előadók kizárólag a kottát veszik 
figyelembe és minden egyéb szövegtől eltekintenek, akkor is hamisan szól a mű, ha 
egyébként a legpontosabb technikai kidolgozottsággal szólalnak meg a hangok. 

„Olyan karmester, aki n e m csak referál vagy önmagát játssza, de tárgyilagosan 
formálni tud - a tárgyat szolgálni és mégis formálni - , kevés akad" 3 9 - olvashat-
juk jegyzetfüzetében. Wilhelm Furtwängler ilyen karmester és gondolkodó volt. 

31 I. m. 111. 
38 I. m. 18. 
M I. m. 203. 
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Tanulmány 

Kulcsár Szabó Ernő 

A LÁTHATÓ NYELV ELKÜLÖNBÖZÉSE: HERMENEUTIKA 
ÉS FILOLÓGIA* 

Annyira át vagyunk hatva az értelmezés 
kockázatával, hogy mosolyognunk kell, amikor 

azt mondja valaki: „De hát ez áll itt." 
( Gadamer) 

Különösen azt szeretném azonban [...] az írásos művek 
értelmezőjének javasolni, hogy gyakorolja magát 

szorgalmasan a jelentőségteljes beszélgetések értelmezésében. 
(Scltleienn/iclier) 

Aki n e m akarja kireflektálni magát a tör ténelem tapasztalatából, arra talán ráfog-
ható, hogy vállán a hermeneutikai premisszák terheivel nemhogy a cyber-szimuláció, 
de m é g a posthistoire korszakküszöbén sem volt képes átbukdácsolni. Az azonban 
kevésbé, hogy épp ezért , kivált ha m é g filológus is, ne volna érdekelt a múlt üze-
netére való ráhallgatásban. Mindaz azonban, amit a hagyomány a szövegek értel-
mén és jelentésén keresztül mond - a megér tés elméletének axiomatikája szerint - , 
csak akkor érthető m e g egyáltalán, h a a megértést a mindenkori je len konkrét 
hermeneut ikai szituációjára vonatkoztatva hajtjuk végre. Innen tekintve viszont az 
egyidejű egyidejűtlenségek meglehetősen szövevényes hálózatába ju tunk, ha ele-
get kívánunk tenni e n n e k a - hatástörténetileg a l ighanem kijátszhatatlan - köve-
telménynek. 

Historizáció és izoláció 

Filológia és hermeneut ika viszonyának kérdése ugyanis távolról sem egyazon 
horizont függvénye az ezredforduló szellemtudományi diszkurzusának hazai, 
illetve nemzetközi mezőnyében. A hazai irodalomtörténet-írás beteges elméleti 
„ immunitása" folytán filológiánknak, minden megújulási szándéka ellenére, lé-
nyegében utóbb is c supán két pozitivista paradigma oltalmában sikerült elhelyez-
nie - autentikus követőkben sajnos m é g mindig figyelmeztetően szegényes -
praxisát. Sem akkor n e m könnyű k i té rnünk e kissé kiélezett következtetés elől, 
ha a szöveghez való viszonyának naivabb, sem pedig, ha a reflektáltabb változatát 

* A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei című kutatás keretében Miskol-
con megrendezett Hermeneutika és filológia című tanácskozáson elhangzott előadás szövege. 
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vesszük közelebbről szemügyre. A historizáló változat ma láthatóan azzal forma-
lizálja az időbeli távolság hatástörténeti potenciálját, bogy a klasszikussá lett élet-
műveket olyan „kumulált" értékek foglalatának tekinti, amelyekhez é p p azért for-
dulhat biztonsággal vissza a mindenkor i je len (diszkurzív nyitottságba vetett) 
irodalma, mert azok a temporalitás esetlegességeivel szemben „időtállónak" bi-
zonyultak. És mint az „igazzá" de rmed t irodalmi hagyománylétesítés bármikor 
identikusán visszakereshető helyei, úgyszólván példaképszerű állandósággal he-
lyezhetik kontroll alá az aktuális értékorientációk kiszámíthatatlan mozgását. 
A múl tnak tulajdonított „önérték" rendí thetet lenségének itt persze nemcsak az 
az ára, hogy a tör ténő hagyomány alakításából kizárt je len képtelen szert tenni 
saját időindexekre. A konstrukciónak az a nagyobbik veszélye, hogy az önmegér-
tésében múlttól függővé tett je len - a mozdulat lanságba de rmed t hagyomány-
összefüggés jóvoltából - akaratlanul is maga válik azután az „egyszer s minden-
korra igazolódott" irodalmi hagyomány mortalizációjának forrásává. Hiszen ha a 
je len meg van fosztva annak lehetőségétől, hogy ú j módon szólaltassa m e g a ha-
gyományt, akkor a hagyományban „foglalt" tudásnak sincs módja olyan üzenet 
továbbadására, amely ne önmaga identikus ismétlődésére korlátozódnék csupán. 
Az értékek készletként létező „fennállásának" ez a romantikára visszamutató pozi-
tivista elgondolása al ighanem azzal marad foglya egy Schleiermacher és Boeckh 
előtti sémának, hogy erőteljesen artikulált történeti horizontját olyan filológia 
nézőpontjából nyitotta rá az irodalom valóságára, amely még nem volt érdekelt 
filológia és hermeneut ika viszonyának újraértelmezésében. 

August Boeckh ugyanis már épp azért nem tekinthette sem abszolútnak (mint 
a kartéziánus hagyomány), sem pedig halmazatnak (mint Hegel) a filológia tár-
gyául szolgáló tényeket, mert Schleiermacher nyomán lényegében a hermeneut i -
kában vetette meg az egész újkori (a „modern filológiákat" az „ókortudományitól" 
immár el nem választó) filológia alapjait. Híres definíciója ezért hangsúlyozhatja 
előbb e tények szellemi létmódját,1 majd pedig a filológiai munka par excellence 
hermeneut ikai jellegét: „a filológia a megismert megismerése, tehát valamely 
adott megismerésnek az újra-megismerése; de valamely megismertet újra-megis-
merni azt jelenti, hogy megérteni [...] A filológiának is tudományosan kell kutat-
nia a megértés aktusát és a megértés körülményeit".2 Ennek az - intertextuális 
ú ton is jól követhető - fordulatnak abban van tehát a hatástörténeti je lentősége, 
hogy a filológia „módszertani" kérdései már a megér t endő dolog tárgyi létmódjá-
nak revízióján keresztül lépnek be a hermeneut ika univerzalitásának horizont-
jába . 3 Vagyis a szövegként látható nyelvre irányított - s épp ezért vagy ettől - filo-
lógiai tekintet Boeckhnél úgy van előrekódolva, hogy az így megtapasztal takat 
már n e m egyszerűen a világ szövegesült formájaként veszi a látószögébe. N e m az 

1 „...úgv látszik, a filológia tulajdonképpeni feladata az emberi szellem által produkál tnak, azaz 
a megismertnek a megismerése." Anglist BOECKH: Enzyklopädie und Methodologie der philologischen 
Wissenschaften. (Hg. von Ernst BRATLSCIIEK.) Teubner, Leipzig, 1877. 10. 

2 I. M . 5 2 . 
3 Vö. Hans-Georg GADAMER: Gesammelte Werke. Bd. 10. J . С. B. Mohr, Tübingen, 1995. 190-191. 
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észlelés tárgyi szenzualitása mintájára tekinti az „eredeti" dokumentumér tékű 
megnyilvánulásának, hanem úgy kezeli a filológiai tényt, mint valamely távol levő 
dolog már mindig is valamiként való megér tésének dokumentumát , mely tanús-
kodik ugyan valamiről, de nem azonos vele. 

Ha a hazai filológia e fentebbi historizáló paradigmája mintegy a hatástörténet 
ellenében felkutatható és visszateremthető hagyomány normatív autoritása jegyé-
ben tér ki „a régmúlt eszméit a modern gondolkodással élő kapcsolatba"4 lépte-
tő szövegkutatás igényei elől, akkor teoretikusan reflektált változata a szöveg lét-
módjára vonatkoztatva ismétli meg ugyanezt. A szöveg itt ugyanis a „valóságos" 
és „spekulatív" létmód ontologizált értékellentétének távlatába kerül, ahol maga 
mint „pozitív" létű tény a megértő észleléstől függetlenül megy elébe saját meg-
állapíthatósága ismérveinek. És ilyen módon az identikus meglét tiszta észlelhe-
tőségének idealitása felől instancionálhatja létranghoz nem ju tó értelmezésének 
körülményeit . A szövegnek ez a típusú izolációja annyiban inkább klasszikus-
strukturalista, mintsem fenonrenologikus megfontolásokra megy vissza, amennyi-
ben annak identitását nem megjelenési módjával azonosítja, hanem tárgyi-fizikai 
lé tmódjához rendeli hozzá. így aztán még azt a husserli axiómát is hatástalanít-
ja , mely szerint ,,pusztán a tényekből a legcsekélyebb mértékű tényigazság sem 
tárható föl".5 Következésképp a gyakorlatban azért fokozza le a megismerő olva-
sástól (anagogniskeinfi elválaszthatatlan filológiát a kis tények jel lemző erejére ha-
gyatkozó akríbia tudományává, mert problematizálatlanul hagyja az olvasást. És 
ezzel vol taképpen azt teszi járulékossá, ami egyáltalán észleli e megoldandó szö-
vegkutatási feladatot: a mindig csak valamiként való olvashatóság szóvégi tapasz-
talatát. Ami - az olvashatóvá teendő szöveg hermeneutikájával szemközt - végül 
azt a naiv képletet hívja életre, hogy a filológiai kérdés maga a hozzáférhetőség 
mikéntjétől függetlenül válik tudományos feladattá . . . Innen tekintve megint csak 
olyan filológiai gyakorlat tárul a szemünk elé, amelynek értelemszerűen van 
ugyan jól leírható hermeneutikája, ám é p p a megér tés mibenlétéhez kialakított 
viszonya filológiai természetű: rendezetlenség és véletlenszerű fölbukkanás jel-
lemzi, mint a filológia tényeinek világát. 

És mivel többnyire hallgatni szokott a filológus, amikor a filológia elméletét 
tárgyalják, legyen elegendő a fentebbi konstrukciónak legalább ar ra az alapele-
mére utalnunk, amelyik hermeneutikai nézetből talán a leginkább tarthatat lan. 
Mer t ha sohasem vagyunk úgy a létben, hogy ne megértést haj tanánk végre, illet-
ve hogy a filológia pedig kifejezetten valami már valahogyan tudot tnak („megér-
tettnek") a nyelvi dokumentumaival foglalkozik, akkor az értelmezés itt sem le-
het olyan, a tapasztalathoz mintegy utólag csatlakozó művelet, amely úgy volna 
hivatott fönntar tani a tőlünk elválasztott szöveg szuverenitását, hogy annak ide-
genségét önmaga hermeneutikai semlegesítésének eszközévé emelje. Vagyis a 

4 BOECKH: i. m. 27-28 . 
r> Edmund HUSSERL: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Husser-

liana. Bd. II 1/2.: Ergänzende Texte. (Neu hrsg. von K. SCHUHMANN.) Nijhoff, Den Haag, 1976. 119. 
6 GADAMER: I. M. 191. 
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szövegen végzett filológiai munka éppen azért nem korlátozódhatik szószerinti-
ségük puszta kibetűzésére, majd az ezt követő értelmezésre, mert egyáltalán n e m 
tudjuk elkerülni, hogy olyan lehetőségeket is bevonjunk ebbe a megértésbe, ame-
lyeknek az eredeti szándékoltsága vagy akaratlansága felől nem rendelkezünk is-
meretekkel. Következésképpen a filológiai munka maga sohasem lehet olyan 
textuális „helyreállítás", amely a közleményre irányuló megértéstől függet lenül , 
attól elkülönülve tenné olvashatóvá a szöveget. Az olvashatóvá tétel n e m egyéb 
olyan értelmezői közreműködésnél, amely nélkül a szöveg képtelen megszólalni. 
Vagy, ahogyan Gadamer fogalmazza: „Tehát az, amit egy szöveg mond , az n e m 
hasonlí tható valamiféle rendíthetet lenül és makacsul védett ál lásponthoz. . . [...] 
Egészen bizonyos, hogy a megértés ebben az ér te lemben nem »történeti meg-
értés«, mely a szöveg keletkezését rekonstruálná. Ellenkezőleg: magát a szöveget 
akarjuk megérteni. Ez pedig azt jelenti , hogy az interpretáló saját gondolatai is 
mindig eleve benne vannak a szövegértelem újraélesztésében.'"7 

Minthogy azonban Tolnai Vilmos munká ja 8 óta nem volt számottevő kísérlet a 
filológia mibenlétének szisztematikus föltárására, nálunk elméletileg felülvizsgá-
latlanok is maradtak azok a szövegkutatási alapelvek, amelyek legáltalánosabban 
az ún. egzaktság és ténytisztelet, hatás- és forráskutatás, valamint az önkényes 
konstrukcióktól való tartózkodás amorf ismérveivel hozták összefüggésbe a filo-
lógiai tevékenységet. Anakronisztikus hatástörténeti helyzetüket mi sem jel lemzi 
jobban, mint hogy egy olyan teoretizáltság nyomai sem fedezhetők fel ra j tuk, 
amely Tolnai indukciós filológiai rendszerében, ha n e m áll is már a kor magasla-
tán, de legalább a késő pozitivizmus markáns alapzatán9 meg tudta te remteni 
szövegvizsgálat, keletkezéstörténet, forráskutatás és hatásvizsgálat konzisztenciá-
ját . Aligha tehette volna ugyanis szóvá Th ienemann , é p p e mechanikus e lgondo-
lás láttán, annak a hatáskutatásnak a kérdésességét, amely - nemegyszer m á r az 
ú j komparatisztika védjegyével - afféle filológiai „lélekvándorlássá"10 egyszerűsí-
ti az irodalmi hatástörténetet . Hiszen, miközben a filológus „meg akarja tisztíta-
ni a szerző alkotását a másodlagos, járulékos elemektől", azzal a hatástör ténet i 
valósággal kerülhet konfliktusba, ahol „az is lehetséges, hogy a mű csak pillanat-
nyilag élt a maga első és tökéletes nyelvalakjában és ebben az alakban n e m is ke-
rült a közönség elé [...] A szöveg metamorphosisának különböző formái ped ig a 
történelmi realitás szempontjából egyforma értékkel bírnak".11 

7 GADAMER: Igazság és módszer. Gondolat , Bp., 1984. 272. 
8 TOLNAI Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. (1922) Reprint kiadása: Baranya Megyei Könyvtár, 

Pécs, 1991. 
9 „Az irodalmi művek magyarázatában különbséget kell t ennünk a szövegmagyarázat (exegesis, 

conmientar) s a tartalmi, eszmei és esztétikai fej tegetés (inierpretatio, hermeneut ika) közt. A filoló-
gia nem megy tovább a szövegnél; a tartalom értelmezése, a mű felfogásának, eszméjének fejtegeté-
se, az esztétikai méltatás az irodalomtudományi módszerek más ágainak feladata. A filológiai szöveg-
magyarázat célja magának a szövegnek szó szerint való értelmét megadni ." (Kiemelés: K. Sz. E.) I. m. 78. 
10 Vö. THIENEMANN Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. Danubia, Pécs, 1931. 10. 
n I. m. 96-97 . 



A látható nyelv elkiilönbözése: hermeneut ika és filológia 3 8 3 

A szöveg medializációja 

A hazai filológia e hagyományra ma m é g hiányzó feleletének kérdését már csak 
azért is függőben hagyhatjuk, mer t a nemzetközi kontextusban utóbb egészen 
más távlatba került filológia és he rmeneu t ika kapcsolata. Az „archeológiai" szö-
vegközelségben vizsgálódó mediális kul túratudomány ugyanis azon a pon ton 
kapcsolódott be a betűszerintiség és az ér telemképző olvasás viszonyának hatás-
tör ténetébe, ahol a dekonstrukció már meglehetős mér tékben előkészítette szá-
mára az írás, a szöveg (s ekként: a „kibetűző" olvasás) fölértékelésének újfaj ta le-
hetőségeit. Ezen új lehetőségek egyike az írás és a szöveg materialitásának abban 
az episztémétörténeti értelmezésében je lenik meg, amely szerint a mode rnség 
kommunikációs kultúrájának technizált medialitása azért élezi ki különösen be-
széd és írás, hang és szöveg ellentéteit, mer t az emberi képességeket megha ladó 
rögzítő- és tárolórendszerek megjelenése „megvetette annak alapjait, hogy az in-
formáció n e legyen összetéveszthető a szellemmel".12 Az írógép, a g ramofon és a 
film felfedezése tehát nem csak az érzéki adatok följegyzését, tárolását és repro-
dukálhatóságát tette lehetővé. Olyan kulturális technikák előtt is megnyitotta az 
utat, amelyek tapasztalati belátás részévé tették, hogy a gondolat vagy képzet 
nincs szükségszerűen összekötve saját anyagi „hordozójának" valóságával. Vagyis, 
miként az írás kulturális technikái nélkül n e m lehetséges szavak lejegyzése, úgy 
a hangképzés kulturális technikái nélkül - meglévő tudat és hallóképesség elle-
nére - kimondásuk is lehetetlen.1 3 Mármost , állítja a mediális kultúrakutatás, ha 
a technikai médiumok materiális valósága mindinkább kivonja magát a nyelviség 
hagyományos diszkurzív kontrollja alól, sőt, a nyelv mint kulturális technika ma-
ga is egy olyan világ médiumainak egyikeként működik, amelynek valóságmo-
delljeit m á r nem elsősorban ő állítja elő, akkor az értelemkereső hermeneut ikai 
olvasás hagyománya mind kevésbé képezheti adekvát formáját a megér tő világ-
tapasztalatnak. A jelentésre, ér telemre irányuló olvasás ugyanis e felfogásban 
mindössze olyan mediális valóságokba ütközik, amelyek azért nem adják m e g 
magukat a hermeneutikai kérdezésnek, mer t - az allegorikus helyettesítések lán-
colatának logikájára - nem referenciális értelemösszefüggésekre utalnak, h a n e m 
legföljebb egy másik vonatkoztathatatlan mediális kontextusra. 

Olyan mediális olvasásmód igénye fogalmazódik meg ezekben az an t iherme-
neutikai implikációkban, amely - azzal, hogy fölértékeli az írásban, szövegben 
láthatóvá lett nyelv materialitását - a nyelvi közlemény szempontjából konsti-
tutívnak tekinti beszéd és szöveg, gondol t és kimondott , hangoztatott és írás-
ba foglalt hiányzó egybeesését. És valóban, azzal a különbségtétellel, hogy „Faust 
a szellemfi értelem], nem pedig a betű szerint fordít",14 azaz, „nem azt olvas-
sa, ami írva van, hanem aminek írva kellene lennie",1 5 Kittler a medializáción 

12 Friedrich Krrn.F.R: Grammophon Film Typewriter. Br inkmann Sc Bose, Berlin, 1986. 30. 
13 Lásd KITH.ER: Aujschmhesysteme 1800 1900. Fink, München, 1995. (3., vollst, iiberarb. Anti.) 270. 
о I. ni. 25. 
15 I. m. 27. 
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keresztül látszólag olyasvalamit helyez ismét előtérbe, ami a mindenkori közle-
mény materialitásához, a kibetűző olvasáshoz térí tené vissza a kultúra(tudomány) 
diszkurzusát. Nagyjából tehát ahhoz a „közlemény (beszéd, szó) iránti szeretet-
hez, a rajta érzett örömhöz" , 1 6 amely „a k imondot t és az írott szó kutatásának leg-
eredendőbb filológiai késztetését" már Boeckhnél is a közlésben megnyilatkozó 
élet egyik legelső feltételévé teszi.17 De vajon indokolt-e, hogy a mediálarcheo-
lógia episztémétörténeti eljárásai épp a hermeneut ika el lenében állítsák helyre 
az - olvasás modernség utáni materialitásán keresztül - így közvetve fölértékelő-
dő filológia tekintélyét? 

Mert a vonatkoztathatatlan medialitás p r imer tapasztalata első látásra való-
színűsítheti ugyan, hogy a méd ium önmagára korlátozódó üzenete - a felkutat-
hatatlan eredet , illetve a címzettek meghatározhatat lansága okán - nem helyez-
hető el a produkció-disztribúció-recepció kommunikációs univerzumában. Azt 
azonban kevésbé homályosíthatja el a lé tmódnak ez az izolációs, materiális meg-
határozása, hog)' akár a maga mégoly véletlenszerűségében léthez ju tó filológiai 
tény (szöveg, adat, töredék) is ne az örökül kapott („továbbított") hagyomány 
összefüggésében bizonyulna csak megszólaltathatónak. Vagyis még akkor sem 
valamiféle megfe j tendő rejtvényként viselkedik, amikor a filológus - bizonnyal 
nem ő lévén a közlés „eredendő" címzettje - olyasvalamire nézvést faggatja, amit 
az nem mond , vagy nem akar önmagától mondani . Hiszen a filológus is csak 
akkor képes a tudást hagyományozó kulturális technikák nyomait, a valamiként 
már megismertek jeleit, a szövegeket visszavezetni a nyelvbe, ha nemegyszer csak 
hieroglifaszerűen olvasható megnyilvánulásukat (az írásjelektől az emlékműve-
ken át a zenei lejegyzésekig) érthetővé sikerül változtatnia. És bár ez a epp/jveia-ra, 
elocutióra irányuló tolmácsoló, egzegetikai munka mint „magyarázó megértetés , 
érthetővé tétel" mindig konstitutív a filológiai tevékenység mibenléte számára, 
valójában - éppen, mer t „az úgynevezett adott dolog n e m választható el az 
értelmezéstől"1 8 - mégis képtelen elkülönülni a megértés tö r ténő mozzanatától. 
Mert szigorúan véve a hermeneut ika ugyan Boeckhnél sem az értelmezésnek, ha-
nem magának a megértésnek a tana, amelyet az interpretáció csak végbevisz,19 

annak módjában azonban, ahogyan az ér telmező észleli, olvassa és olvashatóvá 
teszi a szöveget, már csak a történésmozzanatban valamiként megértettet explikálja. 
Ami azt jelenti : úgy „hajt ja végre" a megértést , hogy - a hagyományt aktuálisan 
újradefiniálva és -alakítva - úgyszólván a hagyomány rendelkezésére bocsátotta 
lehetőségek egyikét valósítja meg. És ez a mindenkori másként értés azért tekint-
heti magát a megértet tek történeti lehetőségének, mert „a történeti hagyományt 
csak úgy lehet megérteni , ha azt is tekintetbe veszszük, hogy a dolgok tovább-
haladása révén szükségképp tovább folytatódik a meghatározása, s ugyanígy a 

16 PIATÓN: Plmidrosz. 161A. 
17 BOECKII: I. M. 11. 
18 GADAMER: „Text und Interpretat ion." In Ph. FORGET (Hg.): Text und Interpretution. Fink, München , 
1984. 33. 
i« Vö . BOECKII: i. m . 80 . 
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filológus is tudja, hogy a költői és filozófiai szövegek, amelyekkel foglalkozik, 
kimerí thetet lenek".2 0 

Csak az olvasatlan létű („meg n e m tapasztalt") szöveg lehetőségének kényes 
implikációjával méltányolható tehát az a hermeneutikának szögezett vád, hogy ol-
vasásmódja nem arra irányulna, ami a szövegben írva van, hanem aminek írva kel-
lene lennie. Mert ehhez ama látszólag egyszerű kérdést kellene Kittler módjá ra 
problémátlannak tekintenünk, hogy mit is mond, mit is ír tulajdonképpen a szöveg. 
De e legkézenfekvőbb kérdések egyikéről már a többféle kódoltságot és a jelentés 
rétegzettségét feltételező alexandriai filológia óta tudható, hogy amit a szöveg 
mond, az a hatástörténet dialogikus megértési elve értelmében attól függ, miként 
szólaltatja meg a szöveggel folytatott párbeszéd azt, ami „írva van" benne. Innen 
tekintve bizonyosan nem meglepő, hogy a „mit is mond, vagy ír a szöveg?" kérdé-
se semmivel sem lesz egyszerűbb, mint annak a történetírásnak a feladata, amelyik 
szerényen „csak azt [akarja] megmutatni, hogyan is volt tulajdonképpen?"2 1 

Szövegre irányultság - mint saját és idegen hatásösszefüggése 

Minden alapját elveszítené persze a filológiai tevékenység, ha n e m indulha tnánk 
ki bizonyossággal abból, hogy „vitás kérdésekben ú j ra meg újra magát a szöveget 
kérdezzük meg, s hogy ennyiben a szövegé az utolsó szó. De egyidejűleg azt is 
tudjuk, hogy már mindig is egy kérdezet t szöveg az, amelyet értelmezői kérdé-
seknek vetünk alá, és aztán a válaszára nézvést hallgatunk meg. Nem úgy van, 
mintha a szöveg valami kérdés nélküli előzetes adottság volna a számunkra, az 
értelmezés pedig olyan utólag alkalmazott művelet, amelyet elvégzünk a szöve-
gen".22 Aligha já runk tehát messze az igazságtól, ha föltételezzük, hogy - a fen-
tiek ér te lmében - filológia és hermeneut ika kapcsolata épp azért közelíthető 
meg nehezen a „mit is mond/ír a szöveg?" kérdésén keresztül, mer t a tör ténő 
megértés eseménye mindig hatástörténeti applikációval j á r együtt. Ami nem azt 
jelenti, hogy itt valamiféle utólagos alkalmazására kerülne sor valamely először 
csak „önmagában" felfogott dolog megér tésének. Sokkal inkább akkor nyílik ho-
rizont a filológia és hermeneutika viszonyára, ha a „mit is mond/ír a szöveg?" 
kérdését ennek a megkerülhetetlen applikációnak az értelmében ama bul tmanni 
átfogalmazásban kíséreljük meg föltenni, hogy „mit ad nekem a szöveg önma-
gam létmegértése lehetőségéül".23 Mert így nemcsak annak a pozitivista filoló-
giai gyakorlatnak a visszahistorizálódása válik beláthatóvá, amely a megértést 
elősegítő szövegértelmezésnek állította szolgálatába a hermeneut ikát - s így 
értett tárgyát a hermeneut ika schleiermacheri fordulata után lényegében el is 

20 GADAMER: Igazság és módszer. 261. 
21 Leopold RANKE: Sämtliche Werke. Bd. I.: Geschichte der romanischen und germanischen Völker 
1494-1513. Duncker Sc Humblot , Leipzig, 1874. (2. Aufl.) VIT. 
2 2 GADAMER: Gesammelte Werke. Bd. 6. 276. 
2 3 Rudolf BULIMANN: Glauben und Verstehen. Bd. 2. J. С. B. Mohr, Tübingen, 1961. (3. Aufl.) 221. 
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veszítette24 - , hanem annak az alternáló struktúrának a naivitása is, amelyben 
Kittler fogalmazta meg a hermeneutikai olvasás iránti fenntartásait. Hisz ameny-
nyiben a megértési tevékenységet (akár filológiáról, akár hermeneutikáról legyen 
is szó) nem a hagyománytörténés világán kívül akarjuk végrehajtani, akkor éppen 
az az alternatíva bizonyul szisztémaidegennek s egyúttal terméketlennek is, amely 
annak eldöntésére kényszerít, hogy „mi van, illetve minek kellene írva lennie a szö-
vegben?" Joggal szögezi le az ilyen létfeledett alternatívákkal szemben Gadamer, 
hog)' „a kérdés nem az, hogy mit teszünk, és mit kellene tennünk, hanem az, hogy 
akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk".25 (Kiemelés: K. Sz. E.) 

Noha a mediális kultúratudomány a Foucault-féle (episztémé)történeti archeo-
lógia eljárásait terjesztette ki a technikai méd iumok diszkurzusképző potenciál-
já ra és ú jdonsága ennyiben nem is vonható kétségbe, azt is látnunk kell, hogy 
hermeneutika-kritikai irányultságának inkább Derridánál, közelebbről is a Gramma-
tológia felismeréseiben van az eredete. A jelentésképzés iránti bizalmatlanság ha-
gyománykereső műveletei így Nietzschén és Hegelen keresztül ér telemszerűen 
egészen az antikvitásig képesek „meghosszabbítani" a tradíciónak azt a vonalát, 
amely egy elfojtott emlékezet kontinuitásaként írhatja le az írás hermeneut ikai 
fogságának történetét . Igaz ugyan, hogy beszéd és írás viszonyának rendezetlen-
ségére a kérdés látszólagos eldöntöttsége ellenére Platónnál már Schleiermacher 
is fölfigyelt, amikor leszögezte: „... egészen eltűnik a különbség aközött, amiről 
csak szóban szerzünk tudomást , és aközött, ami írásban van előttünk, amennyi-
ben az emlékezet révén a szóbeliséget illetően is szert teszünk mindazokra az elő-
nyökre, amelyek kizárólag csak az utóbbi sajátjainak látszottak, úgyhogy ahogyan 
már Platón is mondta , kétértelmű az, miszerint az írásnak csak abban áll a hasz-
na, hog)' hiányosságaiban kisegítse az emlékezetet, hiszen mivel az írás az emlé-
kezet romlásán alapul, éppen ezt a romlást újra ismét elő is mozdítja."2 6 Mégis, 
bizonyos ér telemben Nietzsche és Hegel újfajta megszólaltatására volt szükség 
ahhoz, hogy az írás - mint a látható nyelv ambivalens státuszának - tapasztalata 
a betűszerintiség reprezentációkritikai olvasásmódjának szolgálhasson a támoga-
tására. 

24 Különös jelzése ennek a fordulatnak, hogy azóta kifejezetten a filológia szorult vissza az egyes 
diszciplínák „segédtudományainak" szerepkörébe. Csaknem ahhoz a platóni állapothoz jutva vissza, 
amely szerint a filozófia a fogalmak és a kitalálás tudománya, nn'g a filológia a szövegek véletlensze-
rűségéé, illetve - a uavüavr.ív Schleiermacher adta fordítása szerint - az emlékezet feltételezte kere-
sésé és tanulásé. (Vö. PLATÓN: Menőn. 81d.) Hogy ennek a megkülönböztetésnek milyen töretlen a foly-
tonossága, jól jellemezheti Paul d e Matt egyik (nem kizárhatóan ön/ironikus) önértelmezése is: „. . .az 
én kiindulási pontont , mint ahogyan ezt, azt hiszem, már mondtam, nem filozófiai, hanem alapvető-
en filológiai, és emiat t didaktikai, szövegorientált. Ezért én haj lamos vagyok a szövegeknek inherens 
autoritást tulajdonítani , ami, azt hiszem, erősebb, mint amit Derrida haj landó lenne tulajdonítani ne-
kik. [...] . . .soha egyetlen saját gondolatom nem volt, hanem mindig csak a szövegen, egy szöveg kri-
tikai elemzésén keresztül lettek gondolataim. . ." Paul DK MAN: „Enfilológus vagyok." Stefano Rosso beszél-
get Fhul de Manual. Alföld 1995/5. 70. 

GADAMER: Igazság és módszer. 11. 
2(1 Friedrich 1). F.. SCIII.EIERMACIIER: Hermeneutik und Kritik. (Hg. u. eing. von Manfred FRANK.) 
Suhl kamp, Frankfur t a. M„ 1993. (5. Aufl.) 333. 
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Való igaz, hogy Nietzsche több helyen is kritikusan szemléli az értelemképzés-
re irányuló olvasást, különösen, amikor az „igazság" kartéziánus ismérveihez iga-
zított diszkurzust a hazugságtermelő nyelvhasználat példájaként leplezi le. „Ami-
lyen kevéssé olvassa el ma egy olvasó - írja a Túl jón s rosszon egyik nevezetes 
passzusa - a maga összességében egyenként egy lap szavait (vagy kivált szótagjait) 
- sokkal inkább a véletlen szerint vesz ki húsz szóból nagyjából ötöt, és így »találja 
ki« az ehhez az öt szóhoz vélhetőleg odatartozó jelentést - , épp ilyen kevéssé 
látunk pontosan és teljesen egy fát a levelek, ágak, a szín, az alak tekintetében."2 7 

És a betűírást (mint Derrida megmutat ja , nyilvánvalóan Leibniz hatására) hango-
ka t j e lö lő rendszernek tekintő Hegel is tudatában volt annak, hogy a jel je leként 
működtete t t írás nem automatikus leképezője a beszédnek, következésképp „a lát-
ható nyelv [is] csak mint jel viszonyul a hangzó nyelvhez".28 A hang és az ér te lem 
„természetes kapcsolatának" ilyen felfüggesztéséből adódó egyik legfontosabb 
saussure-i következtetés pedig bizonyosan nemcsak a napnyugati logocentrizmus 
kritikájában bizonyult kulcsfontosságúnak, hanem a medialitás ú j tapasztalatának 
explikációja terén is. Ha ugyanis a nyelv lényegéhez nem tartozik hozzá a nyelvi 
jel hangbelisége, akkor a jel szubsztancialitásának az a megnevezhetetlen differáló 
mozgás áll a helyére, amelyet csak a relacionális elkülönbözés/megkülönböztetés 
tapasztalata érhet tetten, és amely a medialitás elméleteiben az önmagát színre 
vivő materialitásnak is a létmódja: „Ha az érték fogalmi részét - idézi Saussure-t 
Derr ida - kizárólag a nyelv más tagjaival való viszonyai és tőlük elválasztó különb-
ségei alkotják, ugyanezt az anyagi oldaláról is el lehet mondani . A szóban nem 
maga a hang fontos, hanem a hangbeli különbségek, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a szót az összes többitől megkülönböztessük, minthogy ezek a különbségek 
hordozzák a jelentést . . . egy nyelvi töredék végső elemzésben sohasem alapozható 
másra, mint arra, hogy nem felel m e g semmi rajta kívül állónak."2 9 [...] Követke-
zésképp, „hogy egy jel fogalmi jel legű vagy hogy hanganyaga van, kevésbé fontos, 
mint az, hogy vannak körülötte más jelek".30 

Különösen ez utóbbi tétel kiegyenlítő kontextuális kétértelműsége felől - amely 
maga is élő cáfolata a „mit mond a szöveg?" kérdése megválaszolhatóságának31 -

27 Friedrich NIETZSCHE: Kritische Stndienausgabe. Bd. 5. D IA: München, 1999. (Neuausg.) 113-114. 
2 8 G. W. F. HEGEL: Enzyklopädie § 459. Idézi: Jacques DERRIDA: Grammatologie. Suhrkamp, Frankfur t 
a. M„ 1996. (6. Aufl.) 47. 
29 Ferdinand DE SAUSSURE: Cours de linguistique generale. Idézi: Jacques DERRIDA: Grammatológia. 
Eletünk-Magyar Műhely, Szombathely, 1991. 145. 
so I. ni. 87. 
81 A hanganyag és a jelekkel körbevett jel a lakjának fontossági viszonyát a Grammatológia német for-
dítója ugyanis homlokegyenest ellenkező szemantikai tartalommal érti. (Vö. „Was ein Zeichen an 
Vorstellung (idée) oder Lautmaterial enhált, ist nicht weniger wichtig als das, was in Gestalt der ande ren 
Zeichen u m dieses he rum gelagert ist." DERRIDA: Grammatologie. Suhrkamp, Frankfurt A. M., 1996. 93. 
[Kiemelés: К. Sz. E.] Vagyis magyarul szó szerint: „Az, amit egy jel képzet vagy hanganyag gyanánt tar-
talmaz, n e m kevésbé fontos, mint az, ami a körülöt te levő egyéb jelek alakjában el van raktározva.") 
Az eredet i helyet tehát - annak minden kontextuális stabilizálhatatlansága ellenére - a magyar fordí-
tás ér te lmezte helyesen. Mert Derridánál ez olvasható: „Ce qu'il у a d ' idée ou de matiére phon ique 
dans un signe importé moins que ce qu'il У A au tour de lui dans les autres signes." DERRIDA: De la gram-
matologie. I.es Editions de Miimit, Paris, 1967. 78. (Kiemelés: K. Sz. E.) 
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lá tható igazán, miér t is válhatott a nyelv anagrammatikus saussure-i fölfogása 
egyszerre a materialitás, illetve a konnexiók differáló mozgásában megalapozott 
medialitás elméleteinek kedvelt hivatkozási helyévé. Jelentős részben azt valószí-
nűsítve, hogy m i n d a dekonstrukció, mind ped ig a medialitás elméleteinek 
útjai elsősorban a szöveghez való viszony tekintetében válnak el a hermeneutikáé-
tól. Az írásként megjelenő szó tapasztalatának az a törés jellege, amely dekonstruk-
tivista értelmezésben eminens helye a hagyomány észlelhető megszakadásának, 
látszólag meglehetősen érzékeny pontján válik kérdésévé a hermeneut ikának. 
A hermeneutika ugyanis kétségkívül azért ragaszkodik az á l landó továbbadásban 
élő tradíció folytonosságához, m e r t a hagyomány hordozó kontinuitása nélkül el-
gondolhatatlan az az előzetes megértés, amely a megértést mint mindenkori 
másként-értést egyáltalán lehetővé teszi. Vagy, ahogyan Heidegger fogalmazta: 
„A jelenvaló lét önkivetítése min t faktikus valami mindig is már egy felfedett vi-
lághoz kötődik. Belőle veszi - és legelőször is az akárki (das Man) értelmezettsé-
géhez mérten - a lehetőségeit."32 Joggal fűzheti hozzá ehhez a bennefoglalt-
sághoz Gadamer, hogy „a legvalódibb, legszolidabb hagyomány öröklődése sem 
a természeti folyamatok módján játszódik le az egyszer már meglevők tehetetlen-
ségi erejénél fogva, hanem igenlésre, megértésre és ápolásra szorul." [...] „eleve 
a sajátunk, min t akép vag)' elret tentő példa".3 3 

Vagyis azokkal a pozíciókkal szemben, amelyek a hagyomány folytonosságá-
nak puszta megszakításától várják az „értelem" konszenzuális ura lmának megtö-
rését, a hagyomány így értett autoritása távolról sem annak változatlan érvénybe 
lépését jelenti. H a n e m sokkal inkább annak mindenkori (és az örökül kapottak 
új) aktualizálhatóságát, amint az a hagyományban foglalt bármely történeti lehe-
tőség megértésbeli valóra váltásakor be is következik. Vagyis a mi összefüggé-
sünkben épp az aktuális (akár a hagyomány tudatos megtörését célzó) megértés 
olyan hatástörténeti kontrolljának tartalmazza a feltételeit, amely megmutathat-
ja , mely lehetőségek álltak a hagyománymegszakító szándék rendelkezésére, mi-
nek a fölismerésében cselekedhetett szabadon, s mik korlátozták új megértésének 
lehetőségeit. A hagyományban való benneállás megelőzhetetlenségéből adódó 
belefoglaltságunkat a jelenvalólét hermeneutikai szituáltságába azért lehetetlen 
maradéktalanul föltárni, mert a saját megértés - mint valamit valamiként meg-
ér tő esemény - sohasem önmagá t értve következik be, minden hermeneut ikai 
teljesítménye utólagos természetű. 

Érthető tehát , ha a hermeneut ika az előzetes megértésnek ezt a temporalis 
szerkezetét ismeri föl a „szövegre irányuló lét" filológiai tapasztalatában is, s azt 
hangsúlyozza, hogy a szöveg azért „átmeneti állomása"34 a megértésnek, mert 
maga sohasem valamiféle maradványszerű, tárgyiságában „fönnmaradt" darabja a 
múltnak. N e m valami önmagában adott dolog, hanem hagyományozott , tovább-

32 Martin Hun«,(.ER: Sein und Zeit. Niemeyer, Tübingen, 1986. (16. Aufl.) 194. 
3 3 GADAMER: Igazság és módszer. 201. 
34 GADAMER: Text und Interpretation. 35. 
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adott , a valóságos beszédről levált változata a nyelvnek, és mint ilyennek közlési 
igény a létoka. Abban a hermeneut ikában, amely a medialitás elméleteivel ellen-
té tben n e m hagyhatja artikulálatlanul a szöveg történeti lé tmódjának kérdéseit, 
é r the tően össze is kell kapcsolódnia a megértés dialogikus (térbeli) és hatástörté-
neti (időbeli) dimenziójának: „csak akkor értünk meg valamit, ha ért jük a kérdést, 
amelyre válasz, és igaz, hogy az így megérte t tek értelme nem marad elkülönülve 
a mi gondolatunktól . [...] annak a kérdésnek a rekonstrukciója, melyből egy szö-
vegnek min t válasznak az értelmét megért jük, átmegy a mi kérdésfeltevésünkbe. 
Mert egy szöveget egy valóságos kérdésre adott válaszként kell megér teni ." 3 5 

Kérdés azonban, hogy a szövegnek az a fogalma nem zárja-e ki a mindenkor i 
másként-olvashatóságuk „szubverzív" potenciálját, ahogyan ezt a hermeneut ika 
ellenfelei - elsősorban a szövegtapasztalat törésének eliminálását fölróva - állít-
ják. S vajon valóban a szöveg szuverén „mediális" tudása iránti hermeneut ika i 
érdektelenségről volna-e itt szó? 

Szükségtelennek látjuk e helyen é p p azt hangsúlyozni, hogy a szövegek iránti 
megkülönböztetet t figyelem már történetileg is annak a hermeneutikai tapaszta-
latnak volt köszönhető, amely a tőlünk elválasztott múlt, a már je len nem levő 
világok hozzáférhetőségének organonjává tette a filológiát. Mert ha „a he rme-
neutika teljesítménye alapvetően mindig egy másik »világ«-ból származó érte-
lemösszefüggés áthozatala saját világunkba",36 akkor az alexandriai filológia 
születésekor nem elsősorban az „allegorikus", mögöttes értelem új módszerű fel-
tárásának igénye volt a meghatározó, hanem az az esemény, hogy „az i. e. 3. szá-
zadban görög költők olyan homéroszi szövegre bukkantak, amely eltorzult egy 
négyszáz éves hagyomány folyamán. Homérosz nyelve más korszakból és más 
nyelvjárásból származott, mint az övék".37 Amit itt mai nézetből konkrét „filoló-
giai" m u n k a k é n t el kellett végezni, az értelemszerűen maga is saját és idegen 
közvetítő összekapcsolásának hermeneutikai megoldása volt, legyen szó akár a szö-
vegek valódiságának, az idegen nyelvi forma sajátosságainak megállapításáról 
vagy a szövegértés nehézségeinek földerítéséről. Nem véletlen azonban, hogy az 
először Erathosztenészt megillető tpA.oÁoyo<; elnevezés nem a mai ér te lemben vett 
filológust je lentet te , hanem „az univerzális tudóst egyáltalán".38 

Nyilvánvaló azonban, hogy az e tapasztalatból adódó fölismerések nem korlá-
tozódtak egyszerűen az időközben mind kevésbé áthidalható nyelvi távolságba 
került s ugyanakkor bizonytalan hitelű változatokban hagyományozódó (többnyi-
re homéroszi) szövegek puszta olvashatóvá tételének feladataira. „Az impozáns 
múlt és egy még bizonytalan jövő közti végérvényes törés lépett be a tudatukba 
- írja az alexandriai korszak görög kultúrájáról Rudolf Pfeiffer. - Arisztotelész és 

33 GADAMER: Igazság és módszer. 262. 
3E GADAMER: „Hermeneut ika ." In CSIKÓS LIla-I.AKvros László (szerk.): Filozófiai hermeneutika. Bp., 
1990. 11. 

37 Gerhard JÄGER: Einführung in die Klassische Philologie. C. H. Beck, München, 1989. (3. Überarb. 
Aufl.) I L 
38 Uo. 
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személyes tanítványai még n e m vették észre ezt a választóvonalat."39 Vagyis pon-
tosan az addig m é g folytonosnak érzett, hordozó hagyománynak a megváltozása 
ismertette föl e hagyomány jelentőségét hermeneut ikai kérdésként az alexandri-
ai filológusokkal. És itt tesz szert igazi je lentőségre a Wir Philologen Nietzschéjé-
nek az a látszólag a hagyomány autoritását hangsúlyozó aforizmája, amely való-
j ában a mindenkor történetiként történő megértés érvényét erősíti meg: „Az ókor 
akkor beszél velünk, amikor neki van kedve hozzá, nem amikor nekünk." 4 0 Ha 
ugyanis a szövegek immár megszólaltatásra szorulnak, attól még nem örökre né-
ma és emlékműszerű darabjai egy letűnt korszaknak, hanem olyan tanúi egy 
másként hozzáférhetetlen világnak, amelyek képesek felelni a kérdéseinkre. De 
ezt a választ - s ezért hangsúlyozza Nietzsche az önkényes „kikérdezés" hiábava-
lóságát - csak akkor képes fölszínre hozni a szöveggel folytatott beszélgetés, ha a 
befogadás n e m törli ki, sőt, hangsúlyosan előhívja a kérdezett szöveg idegen igé-
nyét. A jelenlévő, velünk egyidejű írásban hozzáférhető múltbeli beszéd ilyen mó-
don azt teszi lehetővé, hogy a szöveg megszólaltatója - egyszerre lévén benne 
úgyszólván mindket tőben - közvetíthessen múlt és je len, saját és idegen között. 
Mert múlt csak jelenbeli érdekeltség, idegen pedig csak (a másságon át fölismert) 
saját révén válik hozzáférhetővé. 

Filológia - innen és túl a hatástörténeti küszöbön 

Talán nem ért jük félre hermeneutika és a (mai filológiának számos új távlatot nyi-
tó) mediális elméletek viszonyát, ha e hagyomány eltérő értelmezése men tén kí-
séreljük meg fölvázolni egymáshoz képest elfoglalt diszkurzív helyeiket. Beszéd és 
írás elválasztottságát ugyanis nem azonos módon - sőt, több ponton feszültség-
teljes kontroverziókkal - teszik alapjává a szöveg olvashatóságáról vallott elgondo-
lásaiknak. Ha az írás a hermeneutikában a beszélt nyelv egyszerű mediális lenyo-
mata volna, m é g akkor sem válhatnék a múlt és je len közti közvetítés töretlen 
kontinuitásának hordozójává. Legalábbis amennyiben nemcsak mindig új életösz-
szefüggésekből keletkező kérdések szólaltatják meg (s nyernek tőle akár olyan vá-
laszokat is, amelyeknek a szöveg a maga keletkezésekor nem is volt a tudatában), 
hanem mer t itt maga a hatástörténeti bennefoglaltság időbelisége az, ami kizárja 
valamely egykori válasz autoritativ megismétlődését. „íbisze, bármely magyará-
zatnak - írja erről a Holzwege - nemcsak a dolgot kell kivennie a szövegből, ha-
nem, anélkül, hogy tüntetne vele, a magáéból észrevétlenül sajátot is hozzá kell 
adnia. [...] Az igazi magyarázat azonban sohasem érti jobban a szöveget, mint azt 
annak szerzője értette, de bizonyosan másképp. Csak ennek a másnak olyannak 
kell lennie, hogy ugyanarra vonatkozzék, amiről a magyarázott szöveg gondolko-

39 Rudolf PFEIFFER: Geschichte der Klassischen Philologie. С. H. Beck, München, 1978. (2. durchges. 
Aufl.) I 14. 
40 Kritische Studienausgube. Bd. 8. 29. 
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dik."41 Köztudott, hogy ez a passzus éppen azzal a Schleiermacherrel vitázik, aki 
a szerzői önmegér tés meghaladásában látta ugyan az értelmezés tökéletességét,42 

de a hermeneut ika szigorúbb praxisát - mely szerint mivel „a félreértés adódik 
magától, a megértést minden ponton akarni kell és keresni"43 - már a „nyelvi 
különbségből"4 4 származtatta. Vagyis aligha következtethetünk Schleiermacher 
szövegellenességére abból, hogy univerzálhermeneutikai igénnyel kijelentette: „a 
hermeneutika sem korlátozható csupán az írói produkcióra".4 5 Arról van inkább 
szó, hogy Schleiermacher a nyelvi differenciát nem korlátozta szöveg és beszéd 
viszonyára. Mindazonáltal a századforduló hermeneutikája elég tanulsággal szol-
gálhat a szöveg iránti hermeneutikai figyelem kitüntetettségére, ha 1900-ban ma-
ga Dilthey szögezi le: „a megértés művészetének középpontja az emberi lét írások 
tartalmazta maradványainak értelmezésében vagy interpretációjában [van]".46 

Kétségtelen azonban, hogy a látható nyelv differatív identitásának tapasztala-
tát Schleiermacher nem terjeszti ki a szöveg materiális effektusaira. Hiszen, 
amint hangsúlyozza, a betűnek nincs elkülöníthető hermeneut ikája (amint az a 
hermeneut ika Ast-féle tagolásából képtelen módon következnék).47 Mármost ha 
az írást a nyelv önelidegenedéseként , illetve önmagától való elkülönbözéseként 
határozzuk meg, akkor a hermeneut ikai pozíciókat itt az választja el a mediális 
materialitás és az immateriális differáló mozgás elméleteitől, hogy a megérthető-
ség feltételeként közülük csak a hermeneutika hangsúlyozza a szöveg nyelvvé való 
visszaváltoztatásának követelményét. Vagy ahogyan Gadamer fogalmazza, „a szö-
vegnek olvashatónak kell lennie",4 8 mégpedig az értelemre irányuló olvasás hori-
zontjában. Ezzel szemben a mediális olvasás arra a fölismerésre jut , hogy - mivel 
nincs instanciája a szöveg retorikai instabilitásának fölszámolására - a nyelvvé való 
visszaváltoztatás szükségképpen vagy értelmezési önkénybe, vagy pedig szeman-
tikai disszonanciába torkollik, s így végső soron soha nincs módja túljutni az 
olvashatatlanság tapasztalatán. A szöveg differáló identitásának ez a kétféle meg-
ítélése nyilvánvalóan abból következik, hogy a szöveg jelenlétének sajátos egy-
idejűsége a mediális/retorikai olvasás tapasztalatában el van választva a szöveg 
temporális létmódjától , s így kétszeresen is föl van függesztve annak a beszédnek 
a - maradéktalanul immár n e m rekonstruálható - közlésigénye, amely a szöve-
get létrehozta. Egyrészt mer t a csak írásban hozzáférhető beszéd idegensége ha-
tástörténeti kontroll híján áthidalhatatlan távolságba kerül, másrészt mer t a be-
szédtől már létrejötte pil lanatában elkiilönböződő szöveg megszólaltatása eleve 
olyan allegorikus helyettesítésnek az eseménye, amely voltaképp egy hozzáférhe-
tetlen elgondolás általános nyelvi átkódolású szövegformája révén lép az eredeti 

4 1 HEIDEGGER: Holzwege. Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 1994. (7. Aufl.) 213-214. 
4 2 SCHLEIERMACHER: I. M . 3 2 5 . 
4 3 I. m. 92. 
4 4 Uo. 
4 3 I. m. 315. 
415 Wilhelm DILTHEY: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Gondolat , Bp., 1974. 475. 
4 7 Vö. SCHLEIERMACHER: i. m. 343-344. 
4 8 GADAMER: Text und Interpretation. 35. 
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beszéd helyére, s cserélődik föl vele. Hiszen az eredeti beszéd é p p azért n e m he-
lyettesíthetetlenül lépett át a szövegiségbe, mert fölcserélhetetlen és összetéveszt-
hetetlen „elgondolásának" szinguláris egyedisége nyelvileg mindig k imondha-
tatlannak bizonyul: „minden más embernek közös vonása velem, hogy Én-ek",4 9 

és „amikor magamat Én-ként je lölöm meg, akkor noha magamat , ezt az egyedit 
gondolom, ugyanakkor mégis valami tökéletesen általánost m o n d o k ki".50 

Ez a kétféle olvasási tapasztalat azzal, hogy eltérő módon részesedik a szöveg 
jelenbeli közleményében, lényegében maga járul hozzá annak önmagátó l való el-
különbözéséhez. Másképpen szólva, a part i túraként viselkedő szöveggel együtt-
működve idézik elő a szöveg differáló identitását. S itt megint az a hermeneut ikai 
paradigma lép érvénybe, amely szerint egyetlen szöveg sem képes olyan önma-
gában adot t dologként föllépni, hogy már ne valamilyenként észlelve kerüljön be 
az olvasói tapasztalatba. Szövegek olvasatlanul nem léteznek szövegként, „ezért a 
feliratok esetében csak akkor kezdődik a hermeneut ikai feladat, ha előfeltételez-
hetjük helyes megfejtésüket. A nem írásos monumen tumok csak a szó tágabb ér-
telmében je lentenek hermeneut ikai feladatot. Mert nem lehet őket önmagukból 
megérteni . Hogy mit je lentenek, az megmagyarázásuknak, nem pedig »betűjük« 
megfej tésének és megértésének a kérdése".51 De paradox m ó d o n amellett, hogy 
a betű materiális hermeneut ikájá t legföljebb a kódfeltörő „megértés"5 2 eseteként 
- mint a „rejtvényfejtő" olvasás kibetűző teljesítményét - veszi tekintetbe, eleget 
tesz ez a tapasztalat egy dekonstruktivista premisszának is. Legalábbis amennyi-
ben é p p azzal a kérdezésmóddal szemben zárul be a szöveg feltételezett szingu-
láris-tárgyi identitása, s bizonyul önmagától különböző azonosságnak, amelyik a 
„mit is m o n d tu la jdonképpen a szöveg?" kérdésében előrekódolt kartéziánus pil-
lantással közeledik hozzá. 

Hiszen szűkebben véve ez a fentebbi kibetűző, technikai teljesítmény volna az, 
ami - láttuk Tolnai Vilmos késő pozitivista megfogalmazásában - hagyományos 
felfogás szerint elválasztaná a filológiai munkát a hermeneutikaitól . De ami az ér-
telmezésre „előkészített" és „helyreállított" szöveg esetében a filológiára nézve be-
igazolódik, érvényes lesz annak a mediális olvasásnak a fenomenológiai technikái-
ra nézve is, amely - a reprezentálható, hordozható jelentést tagadva - ellenkező 
indíttatással ugyan, de úgyszintén a „mi a létező?" kérdésének horizontjában vizs-
gálódik. Elegendő itt Paul de Man Benjamin-tanulmányára utalnunk - amely lénye-
gében egyenértékűként ismeri el egyazon szöveghely kétféle identitását - ahhoz, 
hogy meggyőződjünk róla: éppen, mert mindig előzetes megértés horizontjába 
van foglalva, egyetlen megértés/értelmezés sem ugyanannak a szövegnek j u t a bir-
tokába. Bár - írja de Man - „abszurdnak tetszik föltenni egy mégoly egyszerű kér-

40 HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Bd. 1. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1999. 
(5. Aufl.) 74. 
5 0 I. M . 8 3 . 
51 GADAMER: Igazság és módszer. 274. 
32 „A kódok feltöröl az elvileg idegen, érthetetlen világból indulnak ki, a hermeneutikusok az elvi-
leg ismerős, már értett világból: a hermeneutikai rekurziónak ezért nem a »kód«, hanem a történe-
lem az. instanciája." Odo MARQLARU: Abschied vom Prinzipiellen. Reclam, Stuttgart, 1995. 136-137. 
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dést, egy kérdést, mely azért látszik oly szükségtelennek, mer t bizonyosan elismer-
hetnénk, hogy azok között, akik tudnak olvasni, legalább egy minimális mér tékű 
egyetértésnek kellene uralkodnia afelől, mit m o n d [Benjamin], [...] de úgy látszik, 
e szöveg esetében nagyon nehéz effélére jutni" . 5 3 Attól még, persze, hogy az ilyen 
esetek többnyire a fordítási gyakorlatban j önnek fölszínre, n e m képeznek kivételt: 
a fordítás mindig azért példaértékű esete a megértésnek, mer t nincs módja elrejte-
nie saját megértésének applikációját. A fordítónak „színt kell vallania".34 Azzal te-
hát, hogy belátható: az előzetességtől mentes tiszta észlelés értelmében nem lehet-
séges önmagával azonos szöveg, a megújulás előtt álló filológia számára mind 
hermeneutikai, mind pedig mediális oldalról ugyanaz a következtetés adódik: ,,»a 
dolgot« sohasem tudjuk a megjelenési formái mellé odatartani . . ." [...] „Nem lehet 
valamely önmagában megragadható dolgot megjelenésének változatos lehetősé-
geiből extrapolálni - ahogyan egy szöveg különböző olvasataiból sem lehet soha a 
»szöveget magát« kidesztillálni, és önmagában, olvasás nélkül megtapasztalni."33 

Persze, ha a hangokat je lölő betűírást azzal határoljuk el a hieroglifikus szöve-
gektől vagy a matematika jelrendszerétől, hogy ez utóbbiak nem-fonetikus ere-
dete leplezi le az arisztotelészi pneuma vagy a hegeli szellem organikus nyelvhez-
jutásának önkényes konstrukcióit, akkor az írás nem a gadamer i ér telemben vett 
„továbbított" nyelvi hagyományként ju t léthez, hanem a logosznak alá n e m vetett 
g rammakén t különül el - vagy már eleve is (mint a beszédre ráutalt nyelv, illetve 
a nyelvre ráutalt beszéd eredendőségének eldönthetet len chiazmusa) el volt kü-
lönülve - a beszédtől. És ekkor azon jelölők sorába lép be, amelyek „addig tágít-
j ák az »üzenet« lehetőségeit, hogy az már n e m valamely nyelv »írott« fordítása 
lesz".36 Ennek a medializálódásnak az ér te lmében az írás m á r nem jelentéssel el-
látott jelek egymásutánja, hanem a többihez hasonlóan úgy fogható föl, m in t „ol-
vasható nyomok termelése".3 7 A nyomoknak ez a játéka n e m rejt ér telmet , s a 
logosz husserli emlékezetét idézve nem tartozik senkihez. Beszéd és írás e m e ere-
dendő egyenrangúsítása értelemszerűen sokban újradefiniálhat ja a filológia mű-
veleti területeit, de különösen önmagát túlélt módszereinek és technikáinak le-
hetőségeit. Az sincs kizárva, hogy a szöveg származási helyének (biografizmus, 
hatásfilológia, motívumkutatás) autoritásától szabadulva, saját hagyományainak 
olyan vonalait is engedi ma jd előrajzolódni, amelyek egy kritikai önmegér tés 
utólagosságában eszméltetik rá a diszciplínát elfeledett, vagy csak homályba me-
rült illetékességi területeire. Amelyeknek szövegkritikai alternatívái - ta lálomra 
csak két pólust említve - Dionysios Thrax Ars grammaticájának „a költői t rópusok 
magyarázatát"3 8 is előíró követelményeitől egészen annak a normának a Boeckh-

5 3 Paul DE MAN: „Schlußfolgerungen." III Alfred HIRSCH (Hg.): Übersetzung und Dekonstruktion. 
Suhrkamp, Frankfur t a. M„ 1997. 190. 
5 4 GADAMER: Igazság és módszer. 271. 
3 3 Günter FICAI.: Nietzsche. Reclam, Stuttgart, 1999. 1 18. 
3 6 DERRIDA: i. m . 23 . 
37 Heinz KIMMERI.K: Philosophien der Differenz. Königshausen & Neumann, Wiirzburg, 2 0 0 0 . 142 . 
58 Nigel WILSON: „Griechische Philosophie im Altertum." In He inz-Günther NESSELRATH (Hg.): 
Einleitung in die griechische Philologie. Teubner, Stuttgart u n d Leipzig, 1997. 95. 
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féle elutasításáig ter jedhetnek, amely szerint „az értelmezésnek elvileg az ellent-
mondások kibékítésére (Conciliation) kellene törekednie".5 9 

Noha a szöveget a nyelvbe visszavezető hermeneut ika és az írást a nyelven túl-
ra kiterjesztő medialitás materiális, illetve konnexiós elméletei nemigen hozhatók 
közös nevezőre, a filológia számos ösztönzést merí thet ebből a diszkurzív feszült-
ségből. Különösen hermeneutikai oldalról. Mert irányuljon bár a filológiai olvasás 
a szöveg hitelességére, épségére, helyességére vagy nyelvi, tárgyú és forrásföltáró 
magyarázatára, a szövegen végzett munkának ez a primer fo rmája épp hermeneu-
tikai támogatással erősödhet m e g annak tudatában, hogy - akár gondolatokat, 
akár szavakat, de még ha pusztán csak mediális nyomokat olvas is - sohasem 
olyasvalamit vesz szemügyre, ami (a maga tiszta materialitásában bárki számára) 
egyszerűen írva van, illetve hogy az így „olvashatóvá" vált szöveg hozzáférhetővé 
tételének filológiai aktusa maga sem olyan esemény, amely végérvényes hatástör-
téneti helyet kölcsönözhetne a szövegnek. Mert ahogy a szöveg leszármaztatásának 
indexei csak üres helyet jelölnek, véglegesen éppoly betölthetetlen - hiszen történe-
tileg más minden találkozás a hagyománnyal - az a hely is, amelyet időről időre új 
jelentéssel lát el a jövőbeli recepció. De mert a hermeneutika a nyelvhez való vissza-
térésben érdekelt, és ezt azon a szövegen végzett műveletekkel haj t ja végre, amely 
mindenkor ki van szolgáltatva az értelmezés önkényének, úgy veszi át a - saját ki-
jelentése szövegi formájától elválasztott - beszélő érdekeinek képviseletét, hogy el-
ső maximái közé tartozik az idegen közlés igényének érvényesítése, másságának 
maradéktalan előhívása az értelmezés dialógusában. 

A filológiának itt nem kell attól tartania, hogy ezt az elvet elfogadva úgyszól-
ván a másik oldalra kerül át, és maga válik védelmezőjévé a hagyomány mani -
feszt megtörésén munkálkodó erőknek. Mivel a hermeneut ika é p p azért ér thet i 
meg az innovatív potenciál mibenlétét , mert n e m csak aktuális indokoltságát lát-
ja , de ismeri a mindenkori másként-értés akaratának hagyományösszefüggéseit 
is, olyan köztes helyről siethet a tőle elválaszthatatlan filológia segítségére, amely 
nem pusztán szöveg és interpretáció kapcsolatának térbeli köztessége. Köztes 
hely ez történetileg is: folytonosság és megszakítottság közt elfoglalható pozíció. 
És mint ilyen, azért nem kényszeríti illuzórikus időnkívüliségbe a szövegek kuta-
tóját, mert oly módon teszi lehetővé a hagyománnyal való élő találkozást, hogy az 
objektivista historizálástól ne úgy kelljen búcsút vennie a filológusnak, hogy köz-
ben „mint korának gyermekén, észrevétlenül [el]uralkod[ja]nak saját korának 
előzetes fogalmai és előítéletei".60 Az így értett filológiának vélhetőleg sem a ha-
gyomány felforgatására, sem a szubverzió démonizálására n e m lesz szüksége ah-
hoz, hogy é p p e köztes, definiálhatatlan és kivált megszilárdíthatatlan helyről 
szembesüljön Nietzsche 1875-ös jóslatával: „Azt hiszik, bevégeztetett a filológiá-
nak - én pedig azt hiszem, m é g el sem kezdődött."6 1 

59 Во t e KM: I. m. 120 . 
0 0 GADAMER: Igazság és módszer. 278. 
61 Kritische Studienausgabe. Bd. 8. 34. 



Kovács Árpád 

A FILOLÓGIAI AKTUS* 

azért tudok valamit, mert teszem." 
(Johann Gottlieb Fichte) 

Metafilológia és hermeneutika 

A filológiai aktusként tételezett diszkurzus helye a metafilológia és a metaling-
visztika ha tárán je lölhető ki. Történeti gyökereit ott kereshetjük, ahol a nevezett 
két szemléletmód elvált egymástól, és önál ló diszciplínává vált. Magát a külön-
válást már válaszként értékelhetjük arra az évszázadokat átívelő kihívásra, amely 
abból fakadt, hogy a filológus nem tudta definiálni sui generis tárgyát. Tekintettel 
arra, hogy közvetlen adottsága mindig valamely nyelvi alkotás és nem a mögöt te 
megbúvó entitás („történelmi tény", „élettény", „valóság", „szerző", „intenció", 
„eszme" stb.), a filológusnak el kell ismernie, hogy míg a köznapi, tör ténet i és 
irodalmi szövegeknek van jó l körülhatárolható tárgya, lévén, hogy valami rajta 
kívül állóról szól, addig a filológus megnyilatkozása - az írott szövegek verbális 
magyarázatának, krit ikájának és értelmezésének aktusa - másodlagos szövegként 
jelenik meg: szöveg a szövegről. Azaz nincs közvetlen tárgyi vonatkozása, specifi-
kus megértenivalója. Ez azt jelentené, hogy nem önálló beszédforma, s ha nem 
az, akkor n e m is gondolati képződmény. Mi is akkor valójában? - Eszköztár, ha 
eljárásmódjait , munkamódszerei t vizsgáljuk; szótár, ha anyagát m é r j ü k fel. 
Mondhat juk elegánsabban is: emlékezet és emlékeztetés. Azonban bárhogyan ne-
vezzük is, saját tárgyat csak az ő tárgyául szolgáló szövegnek tulajdoníthatunk. 
Persze csak addig, amíg ennek a konvenciónak a j egyében a filológiát a tudomá-
nyok (retorika, stilisztika, poétika, tör ténelem stb., illetve a filozófia) metanyelvé-
nek tekintjük. Ezt az alexandriai kezdetektől uralkodó trendet három fordulat-
szerű esemény töri meg: a nyelvről, a megértésről és az életről való beszédmódok 
önálló diszkurzusrendekké - műfajokká - alakulása. Azaz, Humboldt , Schleier-
macher és Fichte megjelenése, akiknek a műveiben a kanti episztemológia meg-
haladásának három kísérletét érjük tet tem, s m i n d h á r m a t az rokonítja, hogy az 
élet fogalmát állítják a lét és a tudat, az objektum és a szubjektum fogalmaival le-
írt tudatvalóság - a képzet - helyére. A filológia ettől kezdve azon fáradozik, hogy 
az egyetlen közös elem - a nyelvi jel - a lapján miképpen építhetné fel önálló be-

* A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei című kutatás keretében Mis-
kolcon megrendezett Hermeneutika és filológia című tanácskozáson elhangzott előadás szövege. 
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szédmódját - de nem a diszkurzusok diszkurzusaként - , hanem a szemantikai for-
dítás funkcióját felvállaló diszciplínaként. Fordítóként a nyelvről való gondolko-
dás, az életről való gondolkodás és a történelemről való gondolkodás szövegei 
között. Ebben az értelemben egyfajta metalinguisztikaként is definiálhat juk, tekint-
ve, hogy a szóbeli megnyilatkozás, je l- és szövegképzés a tárgya, a szó és a szöveg 
„élete". A nyelv léte fölé helyezkedő szemiotika voltaképpen m a g a is a már e m -
lített kihívásra - a filológia válságára, instrumentális szerepkörökre kényszerülő 
sorvadására - adott válaszként fogha tó föl. 

De ennek a mesterséges intellektust és intellektuális kreativitást szem előtt tartó 
szó- és szövegmodellnek nincs lehetősége arra, hogy az élet fogalmából vezesse 
le megállapításait, ellenkezőleg - mindig az élet leírásának, model l jének, kifeje-
zésének, behelyettesítésének tekinti a tárgyául szolgáló képződményeket . A meta-
lingvisztikaként fölfogott filológia viszont nem a szó grammatikáját , szemantiká-
já t és pragmatikáját kutatja (ezeknek megvan az értük felelős tudományuk), 
hanem a szó életét, tehát nem a logikai vagy szociális rendszer részeként leírható 
funkcióit, hanem öntevékenységét az emberi cselekvés világában. Amennyiben „a 
szó élete" a verbális cselekvésben (nem leírásában és megértésében) teljesedik ki, 
annyiban a vele foglalkozó ugyancsak szóbeli megnyilatkozás jogga l nevezhető a 
filológiai aktus diszkurzusformájának. A filológiai aktus nem par excellence tudo-
mány, nem is meta- vagy segédtudomány, hanem a nyelvi produkciótól serkentett 
nyelvi produkció. Minthogy a filológia diszkurzív elmélete a szót nem pusztán jelként 
- a je lentet t relációjában fennálló je lentőként h a n e m a szóforma történelmi út-
j á n kialakult szövegkontextusainak értelemvilága alapján is tárgyalja, továbbá, 
mivel a szó produktumaként létrejött szöveget ped ig alanyi megnyilatkozásként 
értelmezi, a produkció diszkurzív fogalma, természetesen, áthagyományozási és 
válaszartikuláló cselekvésként é r t endő . Ezzel az aspektusával tú lmuta t a puszta 
konstruktivitáson vagy kreativitáson, a romantikus alkotásfogalom ter jedelmén és 
tar ta lmán. 

Az irodalom-, a nyelv-, a kultúra- és tör ténet tudomány napja inkban tapasztal-
ható egymásra találását a szövegek narratív és diszkurzív vizsgálata készítette elő, 
ami nem történhetet t volna meg a filológia tör ténetében lezajlott két fordulat 
nélkül. Eltérően Michel Foucault felfogásától,1 az látszik igazolhatónak, hogy ne 
egy, h a n e m két fordulatról beszéljünk, tekintettel ar ra , hogy az általa posztulált 
fordulat hát terében nem csupán Bopp grammatikáját , hanem H u m b o l d t nyelv-
felfogását is számba kell venni, hiszen az ő elméleti munkásságához kapcsolódik 
a történeti grammatika módszer tanának fölülvizsgálata - egy az összehasonlító 
nyelvelméletet és az összehasonlító antropológiát elgondoló szemlélet jegyében. 

1 „Grimm, Schlegel, Rask és Bopp egész filológiai műve" az a négy pillér, amelynek alapján a „po-
zitivista" filológiai fordulatot Foucault rekonstruálni próbálja. A „nyelv visszanyerését" a gondolkodás 
számára NiETZSCHÉnek tulajdonítja. (Vö. Michel FOUCAULT: Szavak és dolgok. Osiris Kiadó, Bp., 2000. 
315-344.) Mint látni fogjuk, a / ún. visszanyerést Wilhelm von HUMBOLDT indítja el, aki sohasem sze-
gődne a FOUCAUU által idézett tétel hívei közé: „A szónak nyelvtani totalitáshoz kell tartoznia.. . , 
amely hozzá képest elsődleges." I. m. 316. 
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A szakma elméleti önreflexiójaként fellépő metafilológia 19. századi szövegei-
nek megjelenését mai tudásunk alapján azzal magyarázhatjuk, hogy a történet-
tudomány a 18. században kivált a történeti elbeszélések (fikciók) köréből és 
önálló diszciplínává lett. Ez azt a kihívást is magában hordozta, hogy az általános 
filológiának - a szövegek gondozásával, verbális magyarázásával és értelmezésé-
vel foglalkozó módszeregyüttesnek — definiálnia kellett saját tárgyát és megkülön-
böztető funkcióit a diszkurzusok együttesében. 

A metafilológia első nagy műve (Darstellung der Alterthums-Wissenschaft, 1807) 
Friedrich August Wolff nevéhez fűződik, melynek bevezetőjében - „a filológiainak 
nevezett tudásformák enciklopédikus áttekintésének" kifejtésében - a filológiát 
egyrészt a tudományok rendszerének nevezi, amely a zárt „klasszikus" kultúrákról 
felhalmozott tudások összességét jelent i (Alterthums-Wissenschaft - ókortudomány), 
másrészt a „nemzeti filológiák" kutatásának eszköztárával azonosítja. Először ő 
veti fel a kultúra és civilizáció különbségtételének hipotézisét: az etnikai elvet 
mint egységesítő erőt, valamint ennek nyelvi önreflexiójaként, a filológiát. De a 
filológia és a tör ténet tudományok különbsége ezzel nem o ldódot t meg. Wolff 
munkásságára célozva Hegel némi iróniával a tudományok aggregátumának ne-
vezte a filológiát. 

August Boeckh elképzelése radikális változással járt, részben W. von H u m -
boldt, részben Schleiermacher befolyása alatt. Boeckh fizikai és etikai tudomá-
nyokat, azaz természet és szellemtudományokat különböztet meg, kiemelvén, 
hogy a filológia n e m tartozik egyik fennhatósága alá sem. Szemléletes példával 
élve illusztrálja megállapítását: a filológus nem köteles Platón módjára filozo-
fálni, de köteles ér teni Platón szövegeit. Azaz, a filológiai munkálkodás nem pro-
dukció, hanem megismerés, pontosabban - a megismert megismerése, vagy újrameg-
ismerése (Wiedererkenntnis des Erkannten2). Ennek a másodfokú megismerésnek 
felel m e g Boeckhnél a megértés fogalma. A megér tés az elsőfokú megismerés 
szövegének értelmezéséből vezethető le, ez az újradefiniál t filológia célja. Módszerei 
ped ig a hermeneut ikai és a grammatikai interpretáció. A filológia az a metanyelv, 
amelynek szolgálatában áll a gondolat megértéséért és a szó megér téséér t felelős 
két módszer. A megismert megismerése ér telemben a grammatikai interpretáció 
nem tévesztendő össze a történeti vagy a logikai grammatikával, mivel ezek a 
megismerés első fokú teljesítményei. A filológia reflektálja ezeket a megismerési 
produktumokat , így aztán nem a nyelvet ismeri m e g vagy írja le, hanem a róla 
szóló közleményt, é p p ebben különbözik a filológia és a grammat ika tárgya. 
A közlés és a közlendő (Mitteilung, Mitgeteiltes) terminusainak bevezetésével egyrészt 
definiálja a filológia sajátos tárgyát, másrészt elhatárolja azt a pr imer leíró be-
szédmódok (a lingvisztikai, logikai, metafizikai stb.) tárgyától, melyeknek sajátos 
tárgya van - a nyelv, a gondolkodás, a lélek, a természet stb. Ezeket Boeckh egye-
temlegesen a történelmi tudás szférájába utalja. 

2 August BOECKH: Enzyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften. Hrsgb. von Г.. BRA-
TUSCHECK. Teubner, Leipzig, 1877. 
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Itt időszerű megemlíteni a filológia módszereinek kétféle csoportját, amelye-
ket formális és materiális módszer tanoknak nevez: az utóbbiba tartoznak a törté-
neti interpretáció eljárásai, az előbbibe a m á r említett hermeneut ikai és g r amma-
tikai értelmezésmódok, é p p e n azok, amelyek a megismert ú j ra megismeréséért 
felelősek. A materiális filológia tárgya maga a történelmi anyag (a „tények"), 
mely azonban nem közvetlenül, hanem diszkurzívák által közvetítve, csak mint 
adott („data") anyag áll a filológus rendelkezésére, azaz min t valakinek a közlemé-
nye. Ezzel szemben a filológiai aktus nem közlemény, h a n e m „látásmód". A filoló-
gia tehát módszer, amelynek nincs sui generis tárgya 4 Ez azonban csak a műveltség 
magas fokán álló népek privilégiuma: filozofálni bárki képes, filologizálni azon-
ban nem. 

Nevezhetjük ezt a felfogást rekurzívnak, tekintettel a r ra , hogy a filológiát egy-
részt összekapcsolja az ismeretelmélettel, másrészt az ismeretelméletet kiemeli a 
puszta spekuláció, a logikailag jól felépített érvelés hatósugarából . Elhatárolódik 
az empirikus filológiától, amely az idegen szöveget magyarázó saját szövegben 
történeti tényeket vél tetten érni , szövegek alapján tényeket próbál rekonstruál-
ni. Boeckh módszerét joggal neveztük rekurzívnak, mivel a megismert ú j r a meg-
ismerése szubjektív értelmet feltételez: n e m a szöveg mögö t t álló dolog, a repro-
dukált „történeti tény" pontosabb ismeretét, hanem a szöveg jobb - kivételes 
esetekben a közlőénél is hitelesebb - megértését. De hangsúlyozzuk: nem a dolog 
és nem a szerző, hanem a szöveg megértését. Ezzel gyakorlatilag végérvényesen 
összekapcsolta a filológia és a hermeneut ika (mint tudomány) sorsát. Megálla-
pítja - és teljes joggal - , hogy a filológiát nem lehet a szövegekkel kapcsolatos 
gyakorlati ismeretek, eljárások (szöveggondozás) és szabályok gyűjteményévé 
sorvasztani. De még ennél is többet állít: a filológiának „magában kell foglalnia 
a megértés törvényeinek tudományos kifejtését".4 Nem kétséges, hogy Boeckh 
rendszerében a filológia há rom beszédmód regulativ elveként lép fel - a herme-
neutikai, a lingvisztikai és történeti beszédmódok metanyelveként. 

Míg a filológia Boeckh jóvoltából „a megértés általános elméletének" státu-
sára tett szert, a hermeneut ika és a kritika képezik a filológia formális módsze-
reit. A hermeneut ika tehát a formák tudománya, nevezetesen - a megér tés aktu-
sáé. Természetesen a forma kanti ér telmében, azaz mint fo rmaadó tevékenység. 
A megértés aktusa - Boeckh szemszögéből - tisztán filozófiai probléma, mellyel 
kapcsolatban ő megelégedet t Schleiermacher válaszaival. De ha nem a megér tés 

3 K/T A specifikus tárgyat kéri számon HUSSERI. orosz tanítványa Gustav SPET (VÖ. Germen'evt'ika i 
jejo problemy. Kont'ekst 1990. 219-259. ) mint hiányosságot, valamint Grigor i j Vinokur, aki viszont 
föl vállalja a tárgy hiányának tételét, s innen vezeti le a filológia új meghatározását, miszer int az 
nem megismerési, nem is megértési, hanem olvasási, aktus. A filológia az „olvasás kultúrája". A filoló-
giai aktus összekapcsolása az olvasással meghökkentően modern gondola t , ha tekintetbe vesszük 
Vinokur alapművének, a filológia talán egyetlen eredeti orosz, monograf ikus féldolgozásának idejét, 
az 1920-1930-as éveket. (Vö. G. O. VINOKUR: Vvegyenyije v izucsenyije filologicseszkili шик. Moszkva, 
2000. 8-80.) A nietafilológia egyik legjelentősebb dokumentumának ezen kéziratát közel há rom év-
tizedes lappangás után először 1981-ben publikálták. 

4 A u g u s t BOECKII: i. m . 76 . 
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aktusa vagy az értelem a filológia tárgya, akkor miben is áll az? Boeckh erre így 
válaszol: „A filológia, vagy ami ugyanaz, a történelem, a megismert megismeré-
se."5 Ezen fölül a megismert alatt é r t endő még „minden képzet" (elsősorban ott, 
ahol túlsúlyban van a fogalmi prédikációval szemben, például a költészetben és 
a művészetben). A megismert egyfelől tehát a fogalom, amelynek a jelentését a 
megér tés és interpretáció eredményeként kapjuk meg, másrészt a képzet, amely 
nem közvetlen tárgya a megismerésnek, hanem csak a fogalom révén közvetített 
tárggyal együtt. Minthogy a filológiának közleményekkel és nem holt anyaggal 
van dolga, a filológia hatósugara ki terjed a klasszika-filológia, az idegen nyelvi 
filológia és kultúra keretein túl az egész életre - az ember i természet és a kultúra 
céljaként fölfogott életre.6 Éspedig éppen azért, mert a közlemény az a fundamen-
tális adottság, amelyben „él és mozog a megértés". Az így felfogott közlemény 
vizsgálata természetesen nem szűkíthető a szövegek kritikájára és gondozására. 
A filológiai megértés fogalmával Boeckh a szövegek vizsgálatának módszereit (her-
meneutika, grammatika, történelem) átviszi az élet értelmezésének eszköztárába. Ez 
talán a legjelentősebb fordulat a filológia történetében, amelynek elméleti meg-
alapozása Wilhelm von Humboldt nyelvfilozófiai és Schleiermacher szöveg-herme-
neutikai munkáiban kap sokoldalú kifejtést. 

A közölt adottságok - Boeckh felfogása szerint - a szavak mint jelek; a köz-
lendő a hermeneut ika szférája. A közlendő vagy jele a már megismertnek, azaz 
valami tőle formálisan eltérő entitás (például bármely szóbeli vagy írásbeli közle-
mény, levél, kotta stb.) vagy képe (ein Gebilde), amely formája szerint egyeztetve 
van azzal, ami a fo rma által ju tot t kifejezésre (műalkotás). E megkülönböztetés 
a lapján végezhető el a grammatikai mellett egy másik, a történeti interpretáció 
megalapozása, amely azonban nem tévesztendő össze a Schleiermacher által kez-
deményezet t elhatárolással: a grammatikai és a technikai (pszichológiai) inter-
pretáció különbségével, azaz a fogalom és a képzet magyarázatával, amennyire 
azok a megismert - és nem az ú j ra megismert - tárgyát alkotják. 

Schleiermacher a módszertani lépést ontologizálja: a közvetlen megértést kíván-
ja kiegészíteni, pontosabban az előzetes (életbeli) megértést módszertani lag 
megalapozni . Míg tehát Boeckh valóban megfosztja a filológiát sui generis tárgyá-
tól, Schleiermacher egész gondolati teljesítményének az a lényege, hogy a szöve-
gek értelmezésének módszereit átvitte a lét értelmezésére, s ezzel a szöveg-hermeneutika 
sajátos tárgyát meg is alapozta. Ez a tárgy nem korlátozható sem a megismert 
megismerésére, sem a közlemény j o b b megértésére - jól azonosítható módon az 
emberi megértés aktusa képezi sui generis tárgyát. Ebben rejlik az ontológiai fordu-
lat kezdete a hermeneut ika tör ténetében, s egyben a filológiaihói az ontológiáin 
(Heidegger) keresztül a filozófiai hermeneut ikába való átmenet hosszú útja, 
amely mint közismert, Hans-Georg Gadamer művében teljesül be. 

5 I. 111. 11. 
11 Itt még szó sem lehet az élet közvetlen vitalista felfogásáról vagy tapasztalati konceptusáról, hiszen 

a tapasztalat nem az élményben, hanem az érzékszervi adatokban (szenztializmus) és azok komplexu-
mában, a képzetben áll az alany rendelkezésére. 
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Más kérdés, hogy Schleiermachernél a létet a szerző személye képviseli. A tör-
téneti interpretáció a szerző megértésére - jobb megértésére - irányul. Azaz a 
tör ténelem és a közlemény között a szerző személye is - és nem csupán a szerző szö-
vege - közvetít. A szerző szándékánál tágabb a szerző szellemének fogalma, mivel 
a szándék pszichológiai entitás és a produkció utánképzése révén rekonstruálha-
tó: megismerni a szerző szándékát egyenlő azzal, hogy az alkotói folyamatot idéz-
zük föl, mer t a kijelentés tartalma csak létrejöttének történetéből i smerhető meg. 
Rekonstruálandó a kijelentéstől el induló és a kijelentés produkcióját - megfordí-
tott sorrendben, rekurzív módon - nyomon követő folyamat. Ez az eljárás általá-
nos módszere a romantika ismeretelméletének: a dolgokat keletkezésük felidézé-
sével magyarázzák. 

De a rekurzív filológiákat - a klasszika-filológiát, a történeti-összehasonlító 
filológiát és a filológiai hermeneut ikát - egy ponton lényegében ha lad ja meg 
Schleiermacher: mint már említettük, a megértés aktusának a filológia tárgy-
körébe vonásával. Ezzel a filológiai aktus elméletét is megvilágítja. A tárgy nem 
az emléknyomként , „írásos emlékként" (Wolff) értett szöveg, amelyet meg kell 
magyarázni, illetve interpretálni kell, mer t idegen nyelven íródott, vagy egysze-
rűen csak azért, mer t a megértőnek beszédétől eltérő, „idegen közleménnyel" 
(Boeckh) van dolga - nem, a tárgy a megértés maga - a megértés mint cselekvés. 
Autoreferenssé válva a filológia tudománya fölismeri önnön létmódját , beszéd-
móddá alakul s a hermeneut ikában metanyelvére ismer. A megértés tehát maga 
is verbális produkció, kijelentés. Míg Boeckh a megismert megismerésének el-
méletében az újra-megismerés szubjektív és objektív körülményeire kérdez, 
Schleiermacher magát ezt az aktust - a Boeckh által is végrehajtott aktust - prob-
lematizálja. Ezért a „szubjektív körülmények" számára nem a szerző korának 
„közkeletű képzetei", n e m a koreszme mint egységes episztémé, melynek alapján 
a szerző által használt szavak és jelek megér thetők (vagyis az „objektív körülmé-
nyek": nyelvi állapot, irodalmi kánonok stb.) - ellenkezőleg, a szerző személye 
képviseli a szubjektív körülményeket, amelyet a produkció és a közlés szubjektu-
maként, az alkotás alanyaként azonosít, és magát ezt a teremtő aktust értelmezi. 

Minden produkció a szerző életének mozzanata. Az élet értelme immár az a 
probléma, amelyet Schleiermacher a filológia hermeneutikai projektumának a ha-
tósugarába emel, mint annak sui generis tárgyát. A szerző élete a szövegben az igazi 
jelenlét, az alkotó élet példázatává alakul át, az élet értelmének reprezentációjává. 
A tárgy ilyen kiszélesítése magyarázza a filológiai hermeneut ika megnevezést. 

Ettől el térően Wolff az értelmet a ratio fogalmával jelöli, s a matematikailag ér-
velő józan ész termékét érti alatta, lényegében a fogalommal azonosított eszmét. 
Wolff jel-ontológiája n e m számol a jelek anyagi természetéből fakadó különbsé-
gekkel, vagyis azzal, amiben a szó és a többi jelt ípus eltér egymástól. Az ontoló-
gia formális változata a je l és a dolog viszonyának kérdése iránt érdeklődik, mi-
ként Locke például, csak vele ellentétben nem a képzetet, hanem - a Leibniz által 
végrehajtott empirizmus-kritika nyomán - a jel tárgyi vonatkozását emeli ki: a je-
let olyan lényegiségnek nevezi, amelynek alapján következtetni lehet a létezésre, 
a lényeg megjelenésére a jövőben vagy egy másik lényegiség megelőző létére. 
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Ebből fakad az a következtetés is, hogy a szerző gondolatainak megértése n e m 
szándékának (képzeteinek), h a n e m az igazságnak a megismerését eredményezi. 
Nyilvánvaló, hogy a nyelvi je l specifikus materiális adottságaiból származó több-
letjelentés nem kerül az ér telem meghatározásának látókörébe. A szerzői in ten-
ció pedig kimerül a jel használatának szándékában, amely - a dolog lényegét ki-
merítve - helyette beszél. Semmi individuális nincs az ér telemképzés aktusában. 
Ennek az aufklärista felfogásnak a meghaladását találjuk m e g Ernesti filológiá-
jában. 7 

Ioannis Augusti Ernesti - Schleiermacher és Boeckh mestere - épp azzal fejti 
ki hatását, hogy a hermeneutikát , mely Wolffnál egy általános je l tudomány kör-
vonalait ölti magára, összeköti a filológiával, azaz nem a j e l ek ontológiáját, ha-
nem történetét állítja a figyelem középpontjába. Ezzel a Szentírás kommentálására 
vagy az antik szövegek magyarázatára szűkített, alkalmazott tudományt, merő-
ben ú j elméleti alapra helyezte. A jelek empirikus (Locke) és logikai (Leibniz), 
képzeten alapuló pszichológiai, vagy analógián alapuló racionális magyarázatát 
történeti alapra helyezi. A „grammatika művészete" (!) szerint a szó nem a Szent-
lélek és n e m a józan ész logikai alapozásában (gondoljunk itt Leibniz „elégséges 
alap"-jára) nyeri el garanciáit, amely láthatóan a denotációt (a dologi összefüg-
gést) keveri össze a jelentéssel, minek következtében a szó megértésének feladata 
kiszorul az eljárásból. A hermeneut ika fundamen tumát - így Ernesti - egy olyan 
tudományos diszciplína teremtheti meg, amely a szó reális életét tárja fel, hasz-
nálatának és fejlődésének, valamint az értelmezett szó használatát és fej lődését 
meghatározó körülmények kontextusában. Ez egyben a filológia feladatainak defi-
níciója is. Ezzel nemcsak az exegetika és a szemiotika, hanem az értelem és a kép-
zet, illetve a ratio megkülönböztetése is aktuálissá vált. 

Boeckh dolgozta ki a szó mint jel történeti létmódjának és funkciójának prob-
lémáját, Schleiermacher, a bibliai hermeneut ika kérdéseire szorítkozva, magát 
a megértés és értelmezés aktusának vizsgálatát tűzi ki célul. E két fe ladatkörnek 
a fölmerülése nyilvánvalóan azzal függött össze, hogy Ernesti fordulatot hozó 
lépése (a filológia lett a megértés tudománya) magára a módszer tanra korlátozó-
dott, n e m nyújtván alternatívát sem a jel ú j ragondol t ontológiai megalapozása, 
sem a megértés és interpretáció összefüggése, illetve e korreláció önálló elméle-
tének kidolgozása számára. 

Az egyik kérdéskörre filozófiai válasz érkezik, éspedig Humbold t szóelméleté-
ből, a másikra szellemfilozófiai Schleiermacher részéről. Boeckh nemcsak Schleier-
macher követője, hanem figyelmes olvasója Humboldt nyelvelméleti és antropoló-
giai munkáinak is. (Temetésén nagy hatású búcsúbeszédet mondott . ) 

7 Ioannis Augusti ERNESTI: Institutio Interprets Novi Testamenti (1761) művének elemző bemuta tásá t 
lásd: Gustav SPEI : Gemen 'evt'ikn i jejo problemy. Kont'ekst, 1990. 219-259. 
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Fichte cselekvéselmélete és a filológiai aktus 

Az élet fogalmának filozófiai és filológiai problematizálása a szenzualizmus empi -
rikus ismeretelmélete és a kanti antinómiák meghaladására vonatkozó kísérlet 
volt, amely Fichte tudománytanában kapott először hangot és Kant problémafel-
vetéséhez méltó választ. H a m a n n és Herder ezt megelőző metakri t ikájában Kant 
radikális elutasítása túlfűtöt tnek bizonyult;8 Schiller, Schelling, Humboldt mun-
kásságában eltérő alternatívákat felvázoló, produktív meghaladási i rányoknak 
nyílik tér. Ehhez kapcsolódik ma jd Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Dilthey és 
Simmel vitaiizmusa, illetve a fenomenológia legjelentősebb aktuselmélete, a Max 
Scheleré. Dilthey fogalmazza m e g talán a legfrappánsabban Fichte fordulatszerű-
nek bizonyuló cselekvéselméletének jelentőségét: „Miért je lent i Fichte valami új-
nak a kezdetét? Azért, mert az Én intellektuális vizsgálatából indul ki, d e n e m 
szubsztanciaként, adottságként, hanem épp e vizsgálat révén, azaz az Ént ö n m a -
gába való megfeszített elmélyülése révén életként, tevékenységként, energiaként 
fogta fel . . ."9 És valóban, Fichte az Én-tudat azonossága helyére a szubjektív tevé-
kenység egységeként értett élet fogalmát állítja, melynek ér telme („rendeltetése") az 
intelligenciaként fölfogott kultúra. 

Mit jelent az Én intellektuális vizsgálata? Fichte pontosan fogalmaz, amikor a 
képzet és a fogalom szubjektumára redukált gondolkodó, azaz a kontemplativ, re-
zignált és reflexív alany fogalmát az értelmi tevékenység megértésének alanyára cseréli. 
Aki szerzőként lépve fel a képzet és a fogalom hordozója mellett, azokat n e m ada-
toknak tekinti, hanem arra kérdez: mit jelent számára ez a képzet, ez a fogalom? 
A dolog képét és fogalmát nem az érzékszervi adatok komplexumából vezeti le, ha-
nem a dolog affektusából, a kiváltó hatásból: n e m a dolog tulajdonságainak összes-
sége a képzet - a képzet a „belső állapot" képe, amelyet a dolog hatása a dolog 
szemlélőjében kivált. Nem a dolgot reprezentálja tehát a képzet, hanem a szemlé-
lő belső életét, amely így az értelmi tevékenység tárgyává alakul át. A legfontosabb 
következmény a dualizmus meghaladása: az alany az intellektuális tevékenységben 
egyszerre szubjektum és objektum önmaga számára. De csakis ebben az aktusokat 
kísérő szemléletben. így aztán n e m a tudás, h a n e m a cselekvés válik az értelmi te-
vékenység bázisává, de persze továbbra is metafizikai bázisává: „Ami tudás által s a 
tudásból keletkezik az tudás csupán";1 0 „a teljességgel végigvitt, puszta és tiszta tu-
dás csupán ahhoz a felismeréshez vezet, hogy semmit sem tudunk".1 1 

Az idő aspektusában a cselekvés a „jelenvaló élet" és az „eljövendő élet" közötti 
mesterséges, szemléleti megkülönböztetést teszi feleslegessé, ugyanis a cselekvés 
időtartama maga az életidő. A tér vonatkozásában a cselekvés teszi érzéki reali-

8 Vö. KELEMEN János: A nyelvfilozófia rövid története. Platóntól Humboldtig. Áron Kiadó, Hp , 2000. 
121-126. 
9 Idézi Hans-Georg GADAMER. Vö. Igazság és módszer. Gondola t , Bp., 1984. 177. 

10 Johann Gottlieb FICIITE: „AZ e m b e r rendeltetése." In Válogatott filozófiai írások. Gondolat Kiadó, 
Bp.', 1981. 329. 
и I. m. 338. 
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tássá az intellektuális szemlélet aktusait, azaz külsővé a belső cselekvést, amely 
nem annyira kifejezése, mint inkább kifejlése a cselekvésnek, amely így nyer ki-
teljesedett alakot. Ezzel kört alkot ott, ahol a lét és a tudat, a dolog és a fogalom, 
megismerő és megismert kettőssége fö lü thetné a fejét: 

„Az egyetlen, ami a számunkra létező két világot, az érzéki és az intelligibilis 
világot egyesíti, a cselekvés fogalma, amely csupán az öntevékeny Én intellektuá-
lis szemlélete által válik lehetségessé. Ami cselekvésemmel szemben áll - valamit 
szembe kell állítanom vele, mert véges vagyok - , az az érzéki világ, ami cselekvé-
sem által kell hogy keletkezzék, az az intelligibilis világ."12 

Innen a filozófia fundamentál is kérdésének újraformulázása: „Tehát az a kér-
dés, hogy miből indul ki a filozófia, tényből [Tatsache „ténydolog"], vagy ténykedésből 
[Tathandlung „tettcselekvés"] (azaz egy olyan tevékenységből, amely nem tételez fel 
objektumot, hanem maga hozza létre, és ahol a cselekvés ezért közvetlenül tetté 
lesz), egyáltalán nem olyan lényegtelen, mint ahogy némelyek gondolják."1 3 

Világos, hogy a szemléleti aktus által létrehozott „dolgot" n e m előzi m e g más, 
mint a cselekvés tárgya, mely a cselekvés és csak a cselekvés során válik a szemlé-
let, a megismerés és megítélés tárgyává, és ugyanebben az eseményben - külsővé 
a dolog szemlélete, nézete, látásmódja. A cselekvés tehát egyrészt közvetítő az ér-
zéki, a képzeleti és az értelmi tevékenység szférái között, másrészt a keletkezés 
dinamója, a körműködés fenntartója. A szubjektum tehát az a tevékeny létező, aki 
nem tud anélkül cselekedni, hogy azt ne kísérje az „Én teszem" - Descartes-tal 
polemizáló tételbe foglalt - önállítása, hiszen különben a cselekvés puszta fizikai 
mozgás volna csupán. De amint ezt a szemléletet tesszük tárggyá, azaz el jutunk az 
önreflexióig, tu la jdonképpen már gondolkodunk. „Ez a közvetlen tudata annak, 
hogy cselekszem, ez az, ami által azért tudok valamit, mer t teszem." A közvetlen 
tudat az élmény helye: „csak ebből a szemléletből tudom, hogy én teszem, amit 
teszek, csak e szemlélet segítségével különböztetem meg cselekvésemet és cselek-
vésemben önmagamat a cselekvés készen talált objektumától. [...] Benne az élet 
forrása van, hiánya ped ig a halál".14 

Ez tehát a forrása Dilthey élet-fogalmának, amelyet az értelemegész teleolo-
gikus felfogásával egészít ki; de Husserl teleologikus intenciójának gyökereit is 
ugyanitt kereshetjük. Azonban mindkét kifejlés az ismeretelmélet holdudvarába 
tereli ú j ra az élet je lenségét . A közlésben adot t értelem a működő - azaz a cse-
lekvés és megértése által fenntartot t - élet része, nem pedig az életjelenségek (az 
ún. „valóság") megfigyelésének, leírásának, magyarázatának eredménye. Az érte-
lem fogalma is lényegesen átalakult tehát. 

Ám az élet cselekvéselméleti modellje nem maradhatott következmények nélkül 
a szubjektumra nézve sem. A cselekvés révén magához visszatérő - azaz a magama-
gát megalkotó intellektus - ebben a modellben nem azonos sem az individuummal, 

12 Johann Gottlieb FICHTE: Második bevezetés a tudománytanba. I. m. 71. 
IS I . m. 72. 
о I. m. 66., 67. 
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mivel az az Én és a Te viszonylatában, a kettő különbségeként áll elő; sem az Énnel, 
mivel az abból a redukcióból következik, hogy a személy a dologgal állítja szembe 
magát; s végül nem azonos az Ész hordozójával sem, amelynek létstátusát a cél és a 
hatás szerkezete definiálja. Az intellektus szubjektum, de n e m szubsztancia: azaz 
nem adottsága a jelenvaló életnek, hanem alanya, tevékeny részese. Nem tény, ha-
nem ténykedés - mondja Fichte. Öntevékenységként értve, n e m lét, hanem létesí-
tés. S mivel a jelenvaló élet úgy van, hogy szakadatlanul létesül - a halál Fichte sze-
rint egy elevenebb élet hatalma a kevésbé vitális fölött (ezt a gondolatot folytatja 
Schopenhauer) - ez a személynek nem kísérő attribútuma, hanem konstitutív elve. 
A személy mint aktus-centrum a lét működésmódja. A szubjektum mint intellektus 
- a szó latin jelentésének megfelelően - az, ami a megértés bázisát alkotja, alapjá-
ul szolgál. A cselekvés abban a körforgásban, amelyben értelmi tevékenységgé ala-
kul át. A cselekvés abban a tevékenységi folyamatban, amelynek során saját értel-
mét szüli meg. Az ezt megfigyelő Én a filozófus, az intellektuális szemlélet alanya. 

Egy dolog jól látható: a keletkezés működési modelljéből Fichte rendszerében 
hiányzik a szó és a jel. Ezért ma rad metafizikus az értelem fogalma: „az intellek-
tuális szemlélet" öntevékeny, magá ra zárt rendszer, amit Fichte „szellemnek" ne-
vez. Éppen Humbold t az, aki a cselekvés sajátos területét jelöli ki azzal, hogy a 
nyelvet - mint megkerülhetet lent - ebbe a működési modellbe beleilleszti. Ere-
deti e szerint n e m az abszolút, tiszta cselekvés, hanem a nyelvileg közvetített te-
vékenység: a cselekvés nem szemlélete, hanem a nyelv közbelépése révén kap ér-
telmezhető jelentést a szubjektum számára. A cselekvő ember képe mellé m e g 
kellett rajzolni a beszélő ember alakját. Ennek megalapozásához azonban a r ra 
volt szükség, hogy Humboldt kifejtse egészen eredeti szóelméletét, az aktusként 
fölfogott verbális jelfelfogását. A nyelv nem foglya saját immanens törvényeinek. 
Ezt éppen a cselekvés motiválásában és megformálásában játszott szerepe tanú-
sítja. Ami azt is jelenti , hogy lingvisztikai elemzése a nyelvet n e m meríti ki. A j e l -
zett többletfunkció vizsgálatát a filológiának kell felvállalnia, egyfajta „filológiai 
antropológát" művelve. 

Most, amikor át térünk az imént felvetett kérdéskör tárgyalására, tudatában 
kell lennünk annak, hogy itt n e m pusztán a nyelvi jelenség elméleti vizsgálatának 
tör ténetében lezajlott változásról van szó, a nyelv rendszerként és autonóm „ha-
talomként" való leírásáról, h a n e m sokkal fundamentál isabb eseményről: neveze-
tesen arról, hogy a szóelmélet a lételmélet alkotórészeként definiálja magát, azt a köve-
telményt fogalmazva meg, hogy a szó, a cselekvés és a gondolkodás egységes 
teoretikus modell felállítását teszi szükségessé. A filológia tárgya tehát ismét ki-
egészül, méghozzá antropológiai problémák exponálásával. 

A filológia diszkurzív pro jektumában számot kell adnunk arról , hogyan mű-
ködik együtt a két diszciplína, ha feltételezzük, hogy az antropológia filozófiai 
alapozása nem nélkülözheti a szóelméleti, azaz a filológiai megalapozást. H u m -
boldt a szóelméletével megalapozta a költészet nyelvi definíciójának, tehát anya-
gából és nem pusztán formájából levezetett felfogásának lehetőségét, s ezzel a 
nyelvi alkotásként értett műalkotás kutatását készíti elő. A mimészisz, a fikcióterem-
tés, a képzelet a nyelvi jelenlét nélkül elképzelhetetlen. A szó műalkotásként és 
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a műalkotás megszólalásként való felfogásának elméletét Humboldt egyik leg-
hitelesebb interpretátora alapozta meg elméletileg - Alekszandr Pótebnya.15 

Nézeteinek megvitatása és továbbfejlesztése nyomán j ö n n e k létre a formalizmus, 
a strukturalizmus és Mihail Bahtyin szövegelméleti műalkotásmodelljei. Ma is 
a Humbold t által kezdeményezett filológiai fordulat paradigmájában végezzük 
szövegmagyarázó, szöveggondozó és szövegértelmező gyakorlatunkat. Lehet, hogy 
nem tudunk róla. Lehet, hogy nem a teljes humboldti eszköztárat mozgósítva. 

Wilhelm von Humboldt filológiai fordulata 

A romantika filozófiai rendszerei, sem a morális aktuselmélet (Fichte), sem a ter-
mészetfilozófia (Schelling), sem a szellemfilozófa (Hegel), sőt Kant sem fordít olyan 
figyelmet a nyelv vizsgálatának, amely indokolná bölcseleti rendszerükben egy a 
nyelv elméletének és filozófiájának szánt önálló diszciplína megalapozását. Az ész 
kritikájához és az ítélőerő kritikájához n e m társul a nyelv kritikája, az a szemléleti 
megközelítési mód, amely lényegében napjainkig érvényben van minden komo-
lyan vehető filozófia eszköztárában - éspedig, hogy a nyelv kritikájának meg kel! 
előznie az értelem (vagy a tudat) kritikáját. Aki ismeri Bahtyin és Wittgenstein állás-
pontját, annak említeni sem kell ezt a fenomenológia után bekövetkező eseményt. 

Schelling a mítosz filozófiájában, az ellentétes jelentések paradox azonosságá-
ban je lö l i meg a nyelv szerepét, Kant a sémák és szimbólumok képzésében és az 
általuk tör ténő reprezentációban (a szép az erkölcsi j ó szimbolikus kifejezése), 
Fichte az intellektus, az értelmi tevékenység aktuselméleti megalapozásában. 
Nála kiiktatódik ugyan a szintetikus ítélet szerepe, a tetikus viszont a cselekvésre 
és nem a képzetre vonatkozik. Bsrsze a nyelvi cselekvésre is, amennyiben a tetikus 
ítélet révén megszakítható a szintézisalkotó nyelvi folyamat szintagmatikus fel-
építése, s ezzel visszavonható vagy eltávolítható a közlésként és prédikációként 
kezdeményezett megnyilatkozás. Ez a saját közleménytől és beszédtől eltávolító 
és elidegenítő nyelvi gesztus az irónia nyelvi-retorikai struktúrája is egyben.1 6 

W. von Humboldt volt az, aki - minden bizonnyal n e m függetlenül Fichtétől -
a cselekvéselmélet és a szóelmélet összekapcsolásával kiterjeszti a filológia mód-
szereit a szóval jelölt dolgok, végső soron az emberi je lenlétmód, az élet területére: 
nála ugyanis a nyelvi tevékenység nemcsak mintája a megértési tevékenységnek, 
hanem ontológiai előfeltétele is, része is és előzetes struktúrája is a hermeneutikai 
körnek. Azaz, nem pusztán módszereszményként funkcionál, hanem a megértés 
végrehajtásának aktusát képezi. A nyelv nem módszer és nem eszköz (forma), a 
nyelv eleven emberi lé tmód. Humboldt alárendeli a nyelvi megértésnek a pszicho-

15 Alekszandr POTEBNYA: „Mysl' i jazyk." (1862) In A. A. POTEBNYA: Slovo i mif Moszkva, 1989. 
17-200. Magyarul: A gondolat és a nyelv. Szerk. KOVÁCS Árpád. Ford. HORVÁTII Géza, SZITÁK Katalin. 
Argumentum, Bp., 2002. 7 -146 . (Diszkurzívák) 
IB A felfogás kiléjtését lásd Paul DE MAN: „AZ. irónia fogalma." In DE MAN: Esztétikai ideológia. 
Janus/Osiris, Bp., 2000. 185-193. 



4 0 6 Kovács Ái-pád 

lógiai interpretációt, Schleiermacher - megfordítva - a pszichológiainak mozzana-
tává teszi a „grammatikai" értelmezésre korlátozott nyelvit. Humbold t a „gramma-
tisták" fogalmát a történeti - antropológiai alapozással nem rendelkező - nyelvé-
szet, a magára zárt immanens rendszer leírásával foglalkozó nyelvészet kutatóira 
alkalmazza. A nyelvet belső szerkezete és külső funkciói összefüggésében, rend-
szerek-közötti hatásstruktúrájában elemzi. Schleiermacher viszont a pszicholó-
giai értelmezés dominanciáját teremti meg, s ezzel lökést ad Steinthal és Dilthey, 
valamint az etnopszichológia, illetve a vitalista hermeneutikai irány elválásához: 
az egyik vonalon Lazarus, Wundt és Spet, a másikon Husserl, Scheler és Heidegger 
munkássága bontakozik ki. Külön fejlődésív illeti meg Humboldt nyelvfilozófiai 
vonalát: Potebnya, Florenszkij, Cassirer, Sapir, Bahtyin, Benveniste. 

Humboldt azzal tűnik ki, hogy a cselekvés világába oltva tud ja értelmezni a 
szó szerteágazó szerepköreit, azaz nemcsak je lként , hanem egyszerre a cselekvés 
és az értelem orgánumaként . Amennyiben a szó - így Humbold t - konvención 
alapuló érintkezés és megértés eszköze, je lnek nevezhető; amennyiben azonban 
a szót a benne rejlő metafora és a hangalak aktivizálásával használjuk - költészet; 
amennyiben pedig a megnyilatkozásban szimbólummá vált lé tmódjá t vesszük 
alapul - az értelmi tevékenység ösztönzése, a cselekvés inspirációja. Mindez az 
emberi je lenség szubsztanciális - értsd: az öntevékenysége révén ember ré váló 
lény - definíciója, ami a humboldt i antropológia nyelvbe ágyazottságának muta-
tója. A három funkciónak terminológiai szinten megfelel az energeia (vagy pro-
dukció), az ergon (vagy produktum), a belső fo rma (vagy szimbólum). A nyelv 
ontológiai lé tmódjának pedig az in actu jelenlét felel meg, ami - Humbold t fo-
galmazása szerint - a nyelv genetikus vizsgálatát követeli meg, szemben a logikai 
grammatika, a történeti grammatika és nyelvtipológia, illetve a filológiába ágya-
zott hermeneut ika grammatikai interpretációjával. Ez utóbbi ugyanis kétféle alá-
rendeléssel élt: vagy a grammatikainak rendelte alá a hermeneut ikai értelmezést 
(mint Boeckh), vagy megfordítva, a hermeneut ikainak a grammatikai t . Schleier-
macher a grammatikai értelmezést a pszichológiai interpretáció „momentumá-
nak", nem pedig új szakaszának tekintette. Ezzel az elhatárolás fontossága mellett 
fölhozott érvrendszer hatékonysága is gyengül. A közvetlen megér tés („divináció") 
és a jelek által közvetített megértés, azaz az interpretáció a pszichológiailag ér-
tett szerző személyének, illetve a szerző szándékának pontosabb megér tését szol-
gálja. A szövegben eszerint a szándék megvalósulását, nem létrejövését kutatja 
a filológiai hermeneut ika. A megvalósulás az ér te lemhez képest - eszme. Innen 
a megértés azon felfogása, miszerint az nem más, mint az alkotás aktusának föl-
elevenítése, Gadamer szavaival szólva: a „produkció reprodukciója". Itt is a re-
kurzív szemlélet bizonyul axiomatikusnak, az utánképzés. 

Megemlí tendő azonban egy lényegesen új fejlemény: Schleiermacher a repro-
dukcióhoz hozzárendeli a kifejtés problémakörét . Most már nemcsak a megérten-
d ő ér telem közlésként való adottsága, hanem egy a közlés nyelvétől idegen be-
széd, az értelmezés által létrehozott beszédmű kerül előtérbe. Ez utóbbi nem az 
ér telmet fejti ki, h a n e m a saját beszéd témájává teszi az értelmet. A téma és az ér-
telem különbsége teszi lehetővé, hogy az eredeti közlemény értelme, azaz a meg-
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é r t endő értelem kiegészüljön a megér tés aktusának nemcsak gondolati , hanem 
nyelvi teljesítményével, s annak jelentésével. Tehát azzal a kiegészítéssel, amelyet 
Humbo ld t így fogalmazott meg: az értelem a szövegben nem közlésre kerül, ha-
n e m csupán kiváltja az értelemképzés aktusát a befogadóban. A megér tés fogal-
ma mellé oda kell helyezni a meg n e m értés kategóriáját, hiszen a megér tés igé-
nye akkor merül föl, ha megértet té vált annak deficitje. Azaz akkor, amikor 
k imerülnek a grammatikai és tör ténet i (pszichológiai) interpretáció lehetőségei, 
a szó filológiai és a szerzői szándék történeti értelmezésének eszköztára, tehát ak-
kor, amikor az ér telmező saját tudásának és eszközeinek határait tapasztalja meg. 
A szöveg motiválatlan helyeibe való beleütközés a szöveg nyelve és az inter-
pretátor nyelve közötti diszkrepanciával magyarázható. 

Tudjuk, hog)' Humbold t m i n d h á r o m történetileg örökölt értelmezési eszköz-
rendszert (történeti grammatika, összehasonlító nyelvészet, filológiai herme-
neutika) nemcsak alkalmazza, de rendkívül jelentős empirikus kutatási eredmé-
nyeket érve el több tucat korábban ismeretlen nyelv rendszerének leírásával, 
lényegesen megújí t ja azokat. De ez csak annak a következménye lehetetett , hogy 
a szó három alapfunkcióját - jelölés, szimbólumképzés, megnyilatkozás (expresz-
szív, kommunikatív, appellatív funkció) - egységes bölcseleti alapról, rendszerbe 
foglalva tárgyalja, m i n t egy folyamatosan alakuló és átalakuló rendszer olyan 
funkcióit, amelyek közül bármelyik sérülése vagy felfüggesztése az egész hanyat-
lásához vagy megszüntetéséhez vezet. A lényeg abban a szemléletben van, amely 
az organizmus - az élő szervezet működése - min tá já ra leírt nyelvszemlélet pre-
misszáit meghaladja , és antropológiai modellt állít a helyére, melynek központi 
fogalma a „szellem", de nem az ön tuda t zónájába került fogalom, hanem a te-
remtő indíttatás értelmében, melynek intellektuális késztetése („intellectuellen 
Instinct der Vernunft") a nyelv. Az aktus értelmében, amelynek Arisztotelész által 
használt fogalmát Humbold t Leibniz közvetítésével vizsgálja fölül. 

Leibniz ekképpen korrigálja Arisztotelészt: „Arisztotelész első entelekheiákwak 
nevezi ezeket. Én, talán érthetően, eredendő erőknek nevezem őket, amelyek nem-
csak az aktust, vagyis a lehetőség kiegészítőjét tartalmazzák, h a n e m valamilyen 
eredeti tevékenységük is van."17 

Arisztotelész szerint ugyanis a potencia a lehetőség, az actus a megvalósulás 
elvét foglalja magában . Leibniz azáltal, hogy az e redendő erőnek (forces primiti-
ves) ilyen eredeti tevékenységet (activité originale) tulajdonít, a bekövetkező esetek 
sorozatának törvényét fogalmazza meg, szemben az aktusnak a bekövetkezett 
esetekre vonatkozó szabályával. 

Mármost nyilvánvaló, hogy Humboldt ezzel a korrigált, kiegészített aktuselmé-
lettel számolva fejti ki a maga eneigeia fogalmát mint eredendő teremtő tevékeny-
ségét. Azaz, nemcsak a szellemi terméket, intellektust és kultúrát teremtő pro-
dukció - a romantikusok felfogásában honos jelentésében - , h a n e m az inspiráció, 
a keletkezésért és fennmaradásér t felelős indíttatás értelmében. Ez az az egyetemes 

17 Gottfr ied Wilhelm LEIBNIZ: Válogatott filozófiai írásai. Európai Könyvkiadó, Bp., 1986. 189. 
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- etnikai egyediségektől független - tulajdonság, amely a nyelvet min t olyat hatá-
rozza meg: nevezetesen, hogy nemcsak magára zárt - szociális norma irányította -
jelrendszer, hanem - sőt, mindenekelőtt - emberi „organizmus", antropológiai 
ismérv. Elidegeníthetetlen részként illeszkedik az emberi architektonikához, ami a 
testi és mentális élethez egyaránt odatartozó konstitutív elemként definiálja a nyel-
vet. Alapeleme - a szó - sem disztinktív jel pusztán, korántsem egyszerű képzet, 
behelyettesítés, analógia. Nemcsak organizmus, hanem organon is. Az e m b e r része, 
amely az életben való je lenlétmódját teljesíti ki - túllépve az anorganikus, az orga-
nikus és a mentális je lenlét módozatain, értelmi tevékenységének kiindulópontja-
ként és eszközeként egyaránt funkcionál. A nemzeti nyelvek individuális sokfélesé-
ge és szociális differenciáltsága mellett ezért a Nyelv maga is létező entitás. 

Ettől a humánfilológiai antropológiától elszakítva, a tiszta történetiség hisztori-
cizmust szülne és szült is: az összehasonlító-történeti grammatika min tá já ra ki-
alakultak a „modern filológiák", amelyek a grammatika autonómiájának meg-
teremtésével, egyrészt leváltak mind a történelem szövegeinek (a kultúra), mind 
az élet szövegeinek a kutatásáról és értelmezéséről, s ennek következtében instru-
mentális szerepekre korlátozták a filológiát. A tiszta kritika, az univerzális gram-
matika filológiai zsákutcája pedig az, hogy elvonatkoztat a konkrét nyelvek és beszé-
lők történetétől. Tehát sem a logikai grammatika, sem a történeti grammatika 
nem meríti ki a humánfilológiaként (vagy metalingvisztikaként) fölfogott filológia 
tárgyát, amennyiben e n n e k keretében a nyelv funkcionálását, a beszéd használatát 
és a nyelv keletkezését egymástól elválaszthatatlan alrendszerek összefüggő funkció-
együtteseként vizsgáljuk, azaz egy aktus két aspektusaként, ahogy azt Humbold t 
nyelvfilozófiája előírja. Az egyetemes Humboldt gondolkodásában n e m logikai 
elvonatkoztatás és következtetés eredménye, hanem a nyelv történeti lé tének és 
funkcionális definíciójának tartozéka: a nyelv úgy van j e l en tör ténetének minden 
pillanatában, hogy az ember beszél, az ember pedig úgy van jelen tör ténetének 
minden pillanatában, hogy a beszéd használatával a beszélő cselekedeteinek ér-
telmezésére inspirálja az intellektuális szemléletet, azaz megteremti ér te lmi tevé-
kenységének eszközét (a nyelvet), és ezzel együtt újraképezi értelmi képességeit, 
mely nélkül nem volna az, ami. 

Humboldt elvileg szakít a nyelv eredetének empirikus és logikai konstrukcióit 
megalkotók hagyományával (Rousseau, Condillac). Felfogása szerint m a g a a kér-
dés van rosszul feltéve, ha a természetes vagy a természetfeletti eredetet kutatjuk, 
mer t a nyelv funkcióit tekintve egyszerre, egy csapásra és rendszerként jelenik 
meg, aktusként pedig - tehát beszédcselekvések és értelemképzési műveletek te-
kintetében - történetileg nyitott, dinamikus, még nem kész, hanem folyamatosan 
újralétesülő emberi lé tmód. A kérdésfeltevés nóvuma abban foglalható össze, 
hogy míg - szerinte - a nyelv eredete örökre homályban marad az ember i szem-
lélet számára, minthogy a szemlélet megléte már nyelvet feltételez, ugyanakkor 
a nyelv keletkezése állandó, megszüntethetet len tapasztalata, sőt öntevékenységé-
nek legaktívabb „társa". N e m lehetséges emberi tevékenység nyelvi tevékenység 
nélkül. A nyelv az emberi je lenlé t antropológiai és nemcsak egzisztenciális eleme, 
nem az ittlét megmutatkozása a nyelvben, hanem az ittlét e redendő előfeltétele. 



A filológiai aktus 4 0 9 

Vag)', ha tetszik, az antropológiai előfeltétel megmutatkozása. Ebben a vetületben 
sem nem parole, sem n e m langue, sem n e m language (kifejezés, közlés, beszéd-
cselekvés), hanem - mint már aláhúztam — „késztetés" az értelmi tevékenységre, 
s ennyiben az értelem forrásai közül az egyik legbefolyásosabb. „Intellektuális in-
ger", mentális késztetés a naturálisan - biológiailag és pszicho-fiziológiailag -
adott , örökölt, kódolt rendszerek inerciájának meghaladására. 

A humánfilológiai fordulat a forma fogalmát is új alapokra helyezi, amikor 
belső és külső nyelvi formát különböztet meg. Ezt fejezi ki az aktus és a produk-
ció kiegészítésére, illetve a helyettük használt energeia fogalma. A forma és az 
anyag kettőségének feloldását - a vizuális tapasztalat sugallta képzetnek a lelep-
lezését - a konstitutív belső forma csak a nyelvi tevékenységet leképező szó elmé-
lete hidalhat ta át. Ez szemben áll mind a Boeckh-féle, mind a történeti g ramma-
tika formaképzetével - mindket tő külső formákat tanulmányoz, amelynek utaltja 
a tör ténelmi valóság. 

A szó formaszerkezete mint a nyelv modellje 

Az organikus és a pszichés élet mintájára leírt nyelvi modellek helyére Humbold t 
a szó háromosztatú szerkezetét és funkcióegyüttesét teszi meg bázisnak, azaz a 
nyelvet a nyelvi alapelem analógiájára modellálja. Humbold t gondolati fejlődé-
sében bejárta az első filológiai fordulat és következményei eseménytörténetének 
szakaszait. Ami azonban mindvégig változatlan marad életpályáján, az az antro-
pológiai érdeklődés. 

Humbold t útja a fiziológiai antropológiától a filozófiai alapozáshoz vezetett, 
ami nem hozta meg számára a várt eredményt.1 8 Csak a nyelvelmélet kidolgozá-
sa teremti meg azt a bázist, amelyen a spekulatív antropológia meghaladhatóvá 
vált, és egy humánfilológiai szubjektum-modell fölvázolhatóvá lett. 

Szemben a történeti grammatika álláspontjával, mely a nyelvet az élő organiz-
mus metaforáival írta le, Humboldt a nyelvet individuumként közelítette meg 
mind az egyes megnyilatkozás, mind a nyelvi koegzisztencia szintjén. Ez egyrészt 
azt jelenti , hogy a nyelv szubjektumszerű - részesedő konstituens - az észlelés 
és a fogalom szervezésében, másrészt azt, hogy közvetítő a nyelv és a gondolko-
dás kategóriái között. A nyelv is emberi teljesítmény, amennyiben az artikulált 
h a n g már a gondolat (vagy a szemlélet) által tagolt hang idom - ebben a vonat-
kozásban a nyelv szubjektív. Másfelől a nyelvi kategóriák - mind a formálisak, 
mind a szemantikaiak - objektumszerűek a használó egyén és közösség számára, 
amenynyiben nemcsak fogalmaik, képzeteik, érzéseik kifejezésére szolgálnak, 
hanem a tör ténetükben kialakult kulturális emlékezet és világlátás közvetítői is 

18 Vö. Gurant RAMISVILI: Über die philosophischen Grundlagen der Sprachanthropologie. Logos 
Semantikos. Vol. II. Berlin-New York-Madrid, 1981., valamint: G. RAMISCHWIU: Das problem der inneren 
Sprachform in der modern Linguistik. Dissertation zur Erlangung des Akademischen Grades „Dr. sc." 
Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 1970. 
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egyben. A nyelvi fo rma tehát gondolati forma, n e m az anyag formája. Emiatt 
a szóelméletet sem lehet általános jelelméletre alapozni, éppen megfordítva: a szó 
szolgálhat a j e l ek elméleti mintájául, a jelzett sokrétű architektonikája okán.1 9 

A nyelv külső formái (a fonetikai és grammatikai rend) csak a belső formák - a 
képzet- és fogalomalkotó szemantikai alakzatok (trópusok) - közvetítésével vo-
natkoznak a dolgok, események világára, és természetesen, nemcsak megjelölik, 
h a n e m eleve értelmezik a jelölendőt. A gondolkodásnak van tehát egy a nyelvi for-
mákban gyökerező, nyelvi világlátást kialakító, kultúrát és hagyományt teremtő 
ereje, amit Humbold t a nyelv energeiaként való meghatározása révén juttatott ki-
fejezésre. Az a tör ténelemelmélet i felfogás, mely szerint a nyelv a gondolkodás 
létrejöttének „első fázisa", rokonítja Humboldt teóriáját Giambattista Vico fel-
fogásával. Időrendben közöttük helyezkednek el Hamann és Herde r 2 0 nézetei. 
Az első koncepciójában már megfogalmazódik a nyelvi forma aktivitásának gon-
dolata, azaz a szóbeli és a gondolati tevékenység elválaszthatatlanságának tétele; 
a másodikban a nemzeti karakter lingvisztikai előfeltevése, azaz a „nyelv szelle-
mének" és a „nép szellemének" azonosítása. De az energeia te rminusa túlmutat a 
puszta produkció tartalmán. Bár egy helyütt Humbold t maga is használja a „pro-
dukció" Schelling által bevezetett fogalmát, utolsó munkájában az energeia révén 
a nyelvi produktivitás tu la jdonképpeni sajátosságait jelöli meg, elhatárolva azt az 
ész és az érzékek, illetve a cselekvés produkciójától. 

Az ész kritikáját Kant, az érzékek kritikáját Schiller, a nyelv kritikáját Hum-
boldt alapozta meg.2 1 Ám míg az előbbi két gondolkodó lényegében nem számol 
a nyelvalkotó tevékenység részesülésével az érzékek, az ész és a képzelet produk-
tivitásában, Humbold t mindhárma t figyelembe veszi akkor, amikor az energeia 
nyelvi tevékenységként való felfogását kifejti, azaz a hármas összefüggés tagja-
ként vizsgálja tárgyát. Az, amit „szellemnek" nevez, valójában ez a dinamikus 
produktív hármas-egység. 

19 Emilé BKNVENISTF. s/emiológiája tér vissza ehhez a felfogáshoz főműve (Problems de linguistique 
generale. Baris, 1966) V fejezetében, zl nyelv szemiológiája című tanulmányban: a nyelv lehet metanyelv 
más jelrendszerek számára, megfordítva ez nem lehetséges. A tétel azt posztulálja, hogy a jelrend-
szerek kialakulásának feltétele a nyelvi jel szociális használata. A nyelv tehát a szeniiológia szintjén 
helyezkedik el, amelyhez viszonyítva a különböző jelrendszerek a speciális szemiotikák sorát alkotják. 
Ezt A felfogást - A nyelv tágabb és e redendőbb fogalom, mint A szeniiológia - SAUSSURE pánszeniioti-
kájával szemben fejti ki. A nyelv nem lehet a szociális norma eszközrendszere, hiszen a szocium lété-
hez már nyelvre van szükség: az. embercsoport szociális struktúrává válásának aktusát a csoporthoz 
tartozás jelének használata előzi meg, melynek alapján a Mi tudata kialakul. 
20 Herder megállapítja, hogy az ember a kezdetektől fogva „folyamatosan alkotja és újraalkotja a nyel-
vet", „nyelvének továbbképzése olyan természetévé válik az ember számára, mint a tulajdon természe-
te". Vö. Johann Gottfried HERDER: Értekezések, levelek. Európa Könyvkiadó, Bp., 1983. 290. 
21 Humbold t tettének súlyával tisztában volt: határozottan látta, hogy a történeti grammatikát és 
a német filozófiát - az előretörő lingvisztikai pozitivizmus filológiai és a gondolkodás szellemfilozófiai 
gyakorlatát - egyaránt megha ladó beszédmód kialakításán fáradozik ez a jól kidolgozott antropológiai 
aspektussal bíró nyelvelmélet: „...elismerjük, hogy olyan határvonalon állunk, melyen sem a történeti 
kutatás, sem A szabad gondolat nem segíthet át minket." Vö. Wilhelm von HUMBOLDT „Az emberi nyel-
vek szerkezetének különbözőségeiről és ennek az emberi nem szellemi fejlődésére gyakorolt hatásá-
ról." In Humboldt válogatott írásai. Európa Könyvkiadó, Bp., 1985. 73. 
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A történelem filológiai projektuma Giambattista Vico felfogásában 

A szó filológiai antropológiájának humboldti vázlata után rá térhetnénk a szó filo-
lógiai megvilágításának kérdéskörére, amelynek részletes tárgyalását az indo-
kolja, hogy ennek keretében kerül kifejtésre nála a poiészisz nyelvelméleti definí-
ciója, amely a soron következő filológiai fordulatot készítette elő: nevezetesen, 
a szó, a szöveg és a költői (irodalmi) műalkotás összefüggésrendszerének problé-
máját, azaz a 20. századi poétika - a formalizmus, strukturalizmus, szövegelmé-
let - alapkérdéseinek legtöbbjét. 

Ezt megelőzően azonban rá kell mutatni még egy olyan előzményre is, amely 
nélkül Humbo ld t innovációja aligha volna történetileg korrekt módon értelmez-
hető. A helyzet az, hogy a szó belső formájának tételére alapozva Giambattista 
Vico főművében, Az új tudomány ban, megtaláljuk a szóbeli költészet bölcseletként 
és a bölcselet szóbeli teljesítményként való felfogásának követelményét, azaz az 
irodalom és a filozófia műveinek szövegként, diszkurzív aktusként való felfogását, 
valamint a kultúra verbális kompetenciaként való értelmezését, amely elvezette 
a szerzőt híres történelemelmélete megfogalmazásáig. Axiómája, miszerint a tör-
ténelem verbális megnyilatkozások és elbeszélések révén közvetítetve van j e l en az 
emberi cselekvés világában, váratlan általános aktualitást ad Vico művének nap-
jainkban, mely arra is figyelmeztet, hogy a szó lingvisztikai, retorikai, poétikai és 
narratív funkciójának kutatása mellé a filológia diszkurzív projektumában föl kell 
vállalni a történelem kérdéseit, elemezve a szövegek funkcióját a tör ténelemben 
és a tör ténelem megjelenésmódjai t a szövegekben. Ezt a filológiai és poétikai ala-
pozású történelemszemléletet lényeges pontokon fejlesztette tovább a Vico örök-
ségét folytató Benedetto Croce. 

Vico rendszerét a filozófia és a filológia, a gondolkodásról szóló tan és a szóról 
való gondolkodás, a reflexió és a szövegkutatás határterületén a belső formák tudo-
mányaként képzelte el és építette fel. A nemzeti nyelveknek - „az emberi ideák 
története" első fázisainak - az a jellemző vonása, hogy a külső formák manifeszt 
módon közvetítik a belső, szemantikai képződményeket (ideákat és eidoszokat), 
mintegy megmutatva a nyelvi tevékenység részesedését a trópusok és a - használa-
tuk, illetve sematizálódásuk története nyomán keletkező - fogalmak előállításá-
ban. Szögezzük le: Vico a nyelvi magatartás kialakulását - a nyelvek keletkezésé-
nek aktusát - az emberi gondolkodás történetének szerves részeként egyenesen 
„költői bölcsességnek" nevezi, kijelöli kutatásának területét, kidolgozza módszer-
tanát. Ezt nevezi „új tudománynak", melyet a filozófia és a filológia között köz-
vetítő diszciplínának, verbális szövegértelmezési stratégiának tekinthetünk, mely 
a nyelvelmélet, a retorika, a poétika (elbeszéléselmélet) és a hermeneutika mód-
szeregyüttesét alkalmazza interpretációs feladatainak megoldásában. 

Az integráció megvalósítását megelőző kérdését Vico ily módon tette fel: mi 
közvetít „igaz" és „bizonyos", mai szóhasználattal szólva, az értelem és megnyi-
latkozása, a szöveg között? S válasza ez volt: a filológusok, akik „a népek nyelvei-
nek és tetteinek" vizsgálói, a grammatika, a történelem és az értelmezéstudomány 
(kritika) művelői. Az „igaz" a filozófiára mint érvelésre tartozik, a „bizonyos" a 
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cselekvés és a szó világát célozza meg, annak megértését, milyen akarat, szándék, 
vágy teljesül benne vagy általa. Ezáltal Vico tudománya feltételezi a történelem 
elméletét is, melynek közege a - tettek által létrehozott, a nyelvi produkciókban 
rögzített és áthagyományozott - szómű, a szöveg, illetve annak értelmezése. 

„A filozófia az észt tekinti, és ebből származik az igaznak a tudománya: a filoló-
gia az emberi szabad akarat tekintélyét tanulmányozza, és ebből származik a bizo-
nyosság tudata. 

Ennek az axiómának második része szerint a filológusokhoz kell számítani min-
den grammatikust, hisztorikust és kritikust, akik a népek nyelveinek és tetteinek 
megismerésével foglalkoznak mind belül, a szokások és törvények, mind kívül, 
a háborúk, a békék, a szövetségek, az utazások és a kereskedés megismerésével. 
Ugyanezen axióma megmutat ja azt is, hogy félúton megállnak mind a filozófusok, 
akik nem támasztották alá érveiket a filológusok tekintélyével, mind pedig a filoló-
gusok, akik nem törődtek azzal, hogy tekintélyüket a filozófusok érvelésével meg-
erősítsék.'"-'2 

Autoritása tehát nem a gondola tnak van, h a n e m a szövegnek. Bizonyos, hogy 
csak a szöveg közvetítése révén teszünk szert gondolatra, eszmékre, ez adja tekin-
télyét. Ugyanakkor, mivel „csakis" gondolatra tehetünk szert a szövegek vizsgála-
ta alapján, nem pedig a megképzet t gondolattól független valóságra, a gondolat 
igazsága megerősíti vagy gyengíti a szöveginterpretáció tekintélyét. 

A költészet értelmezésének filológiai alátámasztását követeli minden igazi költó 
is. Kosztolányi a szöveg értelme és a versnyelv viszonyáról szólva, Madách Tragédiá-
jának lefordítható eszméit, amit hagyományosan gondolatnak neveznek, elválaszt-
j a a szöveg versnyelvi rendezettsége okán lefordíthatatlan és ezért értelmezésre és 
megértése fölszólító költői szemantikájától. Vagyis azt állítja, hogy a versnyelv 
szemantikai többlete nem tárgyalható filozófiai vagy tudományos fogalmi appará-
tus keretében. Kijelenti, hogy a francia nyelvre való fordításban a „gondolat", az 
„eszme" (azaz az értelem logikai konstrukciója) viszonylag sértetlenül megmarad. 
Majd így folytatja: „Mit számít azonban ilyesmi a költői alkotásnál? A gondolat 
csak a nyersanyaguk. Lelkük a forma, az a szeszélyes-végzetes forma, amelyben 
éppen megjelentek, s ez millió és millió haj szál gyökérrel kapaszkodik a szavak 
alakjába, a szavak hangzásába, a szavak történeti és irodalmi múltjába, a szavakhoz 
fűződő emlékekbe és hangulatokba, melyeket fölfejteni, megmagyarázni azoknak, 
akik nem egy gyermekszobában nevelkedtek velünk, még egy élet se volna ele-
gendő."2 3 Ezzel a többlettel, mely az ún. közölt gondolaton, a fordításban is meg-
maradt eszmén túl jelentkezik, és n e m magyarázható meg, azaz, nem közölhető 
- ezzel vagy inkább ez által valósul m e g a költői szó appellatív funkciója, a szó mint 
késztetés, mint gondolatképzésre alkalmas eszköz, módszer és művelet. Esetünk-
ben Kosztolányi szövegének impulzusa, mely szöveg többek között az e sorokban 
kifejtett értelmezés szövegének, ennek a filológiai aktusnak a késztetése. 

22 Giambattista Vico: Az új tudomány. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 185-186. 
23 KOSZTOLÁNYI Dezső: „Madách." In uő: Lenni, vagy nem lenni. Kairosz Kiadó, Bp., é. n. 234. 
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A két törekvés, a „logos szeretete" és a „sophia szeretete", csak egymás eszkö-
zeire támaszkodva hozza meg gyümölcsét: az elgondolt és a tényleges, az igaz és 
a bizonyos egymásra találását.24 Az átjárás kifejtésénél Vico egyrészt világosan 
bizonyítja a dologi világ szubjektivitását, azt, hogy a készen talált dolgok helyett 
csak az emberi cselekvés tárgyairól tudunk gondolkodni és tanúskodni. Éspedig 
úgy, hogy módszertani elvvé teszi a történetképzés hitelességét, s csak az erre ref-
lektáló tudomány fogaimiságát fogadja el „az emberi ideák történetében" konsti-
tutívnak: „Nem lehet biztosabb történet, mint az, amikor az beszéli el a dolgokat, 
aki megalkotja őket [...] ezek a bizonyítékok isteni természetűek [...], mert isten-
ben a megismerés és a cselekedet egy és ugyanaz."2 5 

A történetképzés tehát a filológia tárgya, amit a mai narratológiáknak figyel-
mébe lehet ajánlani, továbbá felhívni a filológusok figyelmét, hogy elbeszélés-
elmélet nélkül aligha tekinthető teljesnek módszertanuk. Történet- és történelem-
elméleti kérdésről van szó, amely Vico koncepciójában a megismerés, a cselekvés 
és a szó szembeállítását feltételező episztemológiával szemben fogalmazódik meg. 

A filológiai bizonyítékokat három alapelvre vezeti vissza: 1. a mitológiák a n e m -
zeti nyelv „költői logikájából", a fogalmi reflexió hiányából, a belső formák kül-
ső képviseletéből fakadnak, és az adott közösség „társadalmi történetét" teszik ki, 
jóval azelőtt, hogy a történetírás megszületett volna: 2. egyezést mutatnak a meg-
nyilatkozás modalitását illetően is („heroikus szólások"); 3. megegyeznek „a hazai 
nyelvek etimológiái is, amelyek elmondják a szavak által jelölt dolgok történetét , 
kezdve eredetük sajátosságától, változásaik természetes folyamatain át az eszmék 
ama rendje szerint, amelyben, mint ezt az Axiómákban mondottuk, a nyelvek törté-
netének végbe kell mennie" ; 4. e tudomány „megadja szellemi szótárát mind-
annak, ami a társadalomban élő ember dolgaira vonatkozik". Ezt a „szellemi szó-
tárt" nevezi majd Humbold t nyelvi világlátásnak, kiterjesztve formáinak köré t 
a lexikán túl a nyelvi szerkezetekre is. A kifejtett érvek alapján már nyilvánvaló 
miért kerül a filológia a filozófia szolgálóleánya pozíciójából az egyenrangú fél 
helyzetébe: „Mindezek a filológiai bizonyítékok arra szolgálnak, hogy a valóságban 
mutassák m e g nekünk azokat a dolgokat, amelyeket előbb eszmeileg gondol tunk 
a népek világáról Verulami Baconnak a 'Cogitare videre (gondolkodni - látni)' m ó d -
szerét követve."26 

Mivel a szótól elválaszthatatlan a dolog tulajdonsága (a szó nem helyettesíti 
a dolgot, nem megjelöli, hanem - úgy mondanám - részesül belőle, miközben m e g 
is mutat ja e részt (tulajdonságot, minőséget stb.), ezzel az elgondolás számára 
hozzáférhetővé teszi. Minthogy a tulajdonságok a dolgok tör ténete során „jutnak 
szóhoz", a dolgokkal való emberi cselekvés során kapják meg jeleiket, a filológia 

24 Gadamer a hermeneut ika kibontakozásának Schleiermachertől Heidegger ig ívelő szakaszát olyan 
fej leményként értékeli, amely „történeti oldal felől erősíti meg azt, ami most eredményként adódot t : 
azt tudniillik, hogy a filológia módszertani öneszmélése a filozófia rendszeres kérdésfeltevése felé 
törekszik". GADAMER: i. m. 328. 
2 3 Giambattista Vico: i. m. 237. 
ге I. m. 237-238. 
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magát a beszélő közösség történelmét tárgyalja, ám a történelemfilozófiától és 
a történettudománytól e l térő vetületben: a dolgok és a szavak kultúratörténeti 
kölcsönviszonyában. 

A szó filológiája és az antropológia 

Humboldt fogalma - az energeia - tehát n e m redukálható a magára zárt rendszer 
„erejének" fogalmára, s ennek következtében a „vágy", a tudatalatti manifesztu-
mára (szemben a reprezentációval együtt j á r ó mimetikus és kifejező funkcióval). 
Miként fogalmi apparátusának metaforikus háttere sem vezediető vissza a szerves 
élet metaforáira, amihez az egész episztémé-válság beszédstratégiáját köti Foucault. 

A grammatikusok nyomán Humboldt organizmusnak nevezi ugyan a nyelvi 
rendszert, ám individuumnak a szót. Azaz a lingvisztika történeti grammatikai mo-
delljét és modellnyelvét kiegészíti a filológia tárgyaként meghatározot t nyelv - a 
szó - „humánfilológiai" modelljével: „Az organizmus az intellektuális ember 
fiziológiájához tartozik, a kiművelés pedig a történelmi fejlemények sorozatá-
hoz." Az organizmus a rendszert modellálja, amelyet az ember készen talál egy 
beszélő közösség tagjaként - ez az ő fiziológiája is, odatartozásának nyoma. Az 
intellektus és a kiművelés az egyéni hozzájárulást jelenti, ami a szóbeli megnyilat-
kozásban ölt testet, persze más súllyal az Isteni színjáték, és mással egy kávéházi 
beszélgetés esetén. Ezért a szó az individuum, nem pedig az organizmus meta-
forájával kap meghatározást s válik a filológiai elemzés terminusává. A szó itt az 
egyszeri és megismételhetet len megszólalás egysége, vagyis nem a fonetikai-
grammatikai rendszer része (nem szóforma vagy lexéma), s n e m is pusztán meg-
különböztető jegy, azaz je len tő - a szó a nyelvi rendszerben lezajló esemény neve, 
melyen a jelölt tárgy mentális képének a fogalom szintjére, s ezzel az ész tarto-
mányába emelésének átalakításait érthetjük. Ez volna a „kiművelés" operációs el-
járásának a neve. Az esemény azonban visszahat a kiművelőre, intellektusát - ön-
művelése közegét - hozva létre. Az ember itt nem az organikus élővilág egyede, 
vagy a tudat bizonyossága önmagáról , sem n e m individuum, sem nem ego, h a n e m 
a képzés és önképzés nyelvi szubjektuma, a kultúra és a gondolkodás letétemé-
nyese az időben. A definíciók ezt a felfogást egyértelműen bizonyítják: az energeia 
„az élő beszélés" elemi modellje, „a beszéd használatának mindenkor i meghatáro-
zása". Ugyanitt találjuk az individualitás forrását is: „Mert a szavak és szabályok 
szétszórt káoszában, amit általában nyelvnek szoktunk nevezni, csupán a beszélés 
által létrehozott egyedi van jelen [..,]."27 

Ezt az egyedit, a megnyilatkozást - Humbold t „artikulációnak" nevezi - teszi 
a nyelv meghatározásának alapjává: a nyelv persze rendszer, de ugyanakkor funkció 
is. Egyrészt dinamikus rendszer, másrészt ember i funkció. A beszéd nem a rend-
szer mechanikus alkalmazása, hanem maga az önnön dinamikáját megvalósító 

2 7 Wilhelm von HUMBOLDT i. m. 83. 
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rendszer. Ezért a nyelv - ontológiai megközelítésben a megnyilatkozások összes-
ségeként kap meghatározást, eltérően a je lek és szabályok összességének logikai 
definíciójától: „A tapasztalás szintjén mindig csak a valóságosan beszélő ember-
rel lehet dolgunk. . ." 2 8 Ezen a szinten válik egyértelművé, hogy a nyelv produk-
ció és n e m produktum, vagyis ez a tapasztalat adja a nyelvet tevékenységként egy 
ér telmező elmélet számára: minden megnyilatkozás része a nyelvalkotás meg-
szakíthatatlan folyamatának, a megnyilatkozások azok a nyelvi aktusok, amelyek-
ben a nyelv „szakadatlanul létrehozza önmagát", s bár „a létrehozás törvényei 
meghatározottak, el lenben a létrehozott ter jedelme és bizonyos mértékig jellege 
is teljesen határozatlan".2 9 

Mindezen túl azonban minden etnikai nyelv saját értékkel bír, mely regulativ 
eszköze a gondolkodásnak, s mint ilyen a nyelvi világlátás megelőzi a gondo-
latképzést: „Az egyes beszédaktusoktól m e g kell különböztetni a nyelvet mint 
e beszédaktusok produktumainak tömegét [...]. Egy nyelv a maga ter jedelmében 
tartalmazza mindazt, amit hangokká változtatott át."30 A nyelvnek következés-
képpen van - a cselekvésétől és a megismerésétől eltérő - saját világa, amely annak 
következtében alakul ki, hogy az általa jelölt dolgok univerzumát kulturális és 
perszonális emlékezetté alakítja át. Ugyanakkor a nyelv módszer is, azaz nemcsak 
világ, h a n e m sui generis világlátás.31 Nemcsak a dolgok hangképeit és szóképeit 
alkotja meg, hanem a létrehozás eljárását is, szabályát is megőrzi a nyelvi formák 
arzenáljában, beleírja az etnikum nyelvi emlékezetébe: „A nyelv ugyanis nem 
más, mint a szellem örökké megújuló munkája , hogy az artikulált hango t képes-
sé tegye a gondolat kifejezésére. Közvetlenül és szigorúan véve ez a beszéd hasz-
nálatának mindenkori meghatározása; á m valódi és lényegi értelemben, igazából 
nyelvnek csak a beszéd totalitását tekinthetjük. Mert a szavak és szabályok szét-
szórt káoszában, amit általában nyelvnek szoktunk nevezni, csupán a beszélés 
által létrehozott egyedi van jelen, éspedig sohasem teljesen, hanem úgy, hogy ezt 
megelőzően újabb erőfeszítésre van szükség, hogy felismerjük benne az élő be-
szélés sajátosságát, és hogy az élő beszélés igazi képét nyújtsuk. Am az elkülönült 
e lemekben éppen azt n e m lehet felismerni, ami a legmagasabb r endű és a leg-
finomabb, s ez csak az összefüggő beszédben vehető észre vagy sejthető meg (s ez 
m é g inkább bizonyítja, hogy a tu la jdonképpeni nyelv a maga valóságos létre-
hozása aktusának foglya). [...] A szavakra és szabályokra való széttördelés nem 
más, min t a tudományos elemzés halott csinálmánya."32 

Humboldt tehát nemcsak a jelek használatáról beszél, hanem „a beszéd hasz-
nálatáról" is. A nyelv in adu felfogása éppen ezért kizárja, hogy pusztán rendszer-
ként és aktualizálásként, illetve a rendszert normatív szociális kódként értelmezzük 

2« I. m. 78. 
29 I. m. 102. 
3" I. m. 109. 
31 К tétel kapcsán állítja Gadamer: „nagy hordere jű antropológiai belátásnak is alapja" a/., amit 
Humbold t az energeia és a nyelvi világlátás leírásával kimutatott. Vö. GADAMER: i. m. 308. 
32 Wilhelm von HUMBOLDT i. m. 83-84. 
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a beszéddel szemben, vagyis azt a feltételezést, hogy létezhet egy abszolút, a meg-
nyilatkozástól függet len rendszer; ami ténylegesen létezik, az a beszédaktusban 
ismétlődően újralétesülő rendszerezés. A rendszeresség belül van a beszélő ala-
nyon, ráadásul akkor is, ha nincs tudatában annak. 

A formával korrelativ viszonyban áll az anyag. A „nyelvek formája" terminus 
Humboldtnál mind a szóképzésnél, mind a beszédképzés szabályainak fogalmánál 
tágabb tartalommal bír, sem a szótár állományával, sem a grammatika szabályaival 
nem merül ki. Mivel két alapfunkciója van - az értelemképzés és az értelemképzés-
re alkalmas létező önlétesítése (egymástól elválaszthatatlan korrelációban) - „ez 
a munka már első eleménél, az artikulált hangnál kezdődik, ami é p p e n formálás 
révén válik artikulálná".3 3 A formálás anyaga egyfelől tehát a hang , másfelől az 
„érzéki benyomások", azaz a külsővé tevés és a belsővé tevés aktusának, az exteriori-
záció és interiorizáció anyagai. Humbold t azonban megkülönböztet hangzó formát 
és hangalakot. Már tudjuk, hogy a forma nála konstitutív - ez rokonítja álláspont-
já t Kant és Herder felfogásával. De a forma ezen fölül még dinamikus is: késztető 
vagy gátló. Ami azonban igazán eredeti Humboldtnál , az magának a nyelvi anyag 
sajátosságának és funkciójának definíciójából fakad. A „hangzó fo rma és ennek 
használata a tárgyak jelölésére és a gondolatok kapcsolására" szolgál, s ezzel a fo-
galonrképzés előírásainak tesz eleget, ami az egyéni megnyilatkozás szintjén va-
lósul meg. „Ezzel szemben a hangalak a nyelvek különbségének voltaképpeni 
konstitutív és irányító elve mind önmagában, mind abban az előmozdító vagy 
gátló erőben, melyet szembeállít a nyelv belső tendenciájával."3 4 A hangidom ko-
rántsem pusztán produktív tényező, ezen fölül regulativ tényező is - ezzel a nem-
zeti nyelvek s a hozzájuk kötődő nyelvi világlátások kiművelésének közege és irá-
nyító eszköze. Az előbbit nevezhetjük külső formának, az utóbbit a nyelv belső 
formájának. A nemzeti nyelvek párhuzamos szakadatlan keletkezését é p p az teszi 
szükségszerűvé, hogy belső formáik a jelölt dolog más-más aspektusát teszik ér-
telmezhetővé, miközben a dolog fogalmi szubsztitúciója (a jel denotativ jelenté-
se) nyelvektől függetlenül egységes. Ez a soknyelvűség egy dolog kapcsán, ez ala-
pozza meg a nyelv kommunikatív lé tmódjának Potebnya és Bahtyin által kifejtett 
elméletét. A nemzeti nyelvek nemcsak organizmusok, nemcsak individuumok, 
hanem az emberi je lenlét fundamentál is feltételét j e l en tő nyelvi képesség egye-
temes, antropológiai sajátosságát alkotják. Ez a nyelvet megillető antropológiai 
„rendeltetés" - miszerint jelenlétét nem természeti és nem természetfeletti „ere-
dete" magyarázza, h a n e m emberarcú képződmény volta - , radikálisan elhatárol-
j a Humboldt elméletét mind az őt megelőző két évszázad logikai grammatikái-
tól, mind empirikus felfogásaitól, de az egykorú történeti grammatika és 
összehasonlító nyelvtudomány képviselőitől is. Éppen annak eredményeként , 
hogy a kanti dualizmust nem H a m a n n és Herder „metakritikája" felől közelíti 
meg, s azzal is, hogy úgyszintén elveti Schiller szenzibilitásra alapozott Kant-bírá-
latát is. Az alany Humbold t felfogásában nem az ész hordozója és n e m az érzéki 

33 I. rn. 89. 
34 I. ni. 93-94. 



A filológiai aktus 4 1 7 

lény, hanem a diszkurzus szubjektuma. Bár ezt a fogalmat nem tulajdoníthatjuk 
Humboldtnak, előkészítésében alapozó, fundamentális szerepe volt. 

A szó és a dolog között fennálló egységet korántsem csupán a fogalomképzés fel-
függeszthetetlenségének hermeneutikai tapasztalata garantálja,35 hanem a hang-
és a jelképzés ezt megelőző tapasztalata, ami a filológiai interpretáció kiiktatha-
tatlanságát is bizonyítja. A hermeneut ika és a filológia között n e m létesülhet alá-
rendelő viszony: a filológia persze nem lehet metanyelve a hermeneut ikának, 
mer t ez esetben utóbbi m a x i m u m a megértés formális módszerévé válna (mint 
Ernesti és Boeckh elképzelésében), de a hermeneut ika sem lehet metanyelve a 
filológiának, mivel ez esetben utóbbi „mozzanatává", a technikai interpretáció 
eszközévé lesz. Valójában korrelativ kapcsolat áll fenn közöttük, amennyiben a szó 
és a dolog között nemcsak a fogalomalkotás, hanem a hangzás szünet nélkül meg-
újuló artikulációja és a je lentés folytonosan megújuló transzpozíciója, ez a két-
oldalú szakadatlan nyelvalkotási folyamat biztosítja a szó egységét minden egyes 
megszólalásban - legyen az kifejezés, közlés vagy párbeszéd. Amennyiben a kor-
relációs összefüggést megszakítjuk a fogalom javára, megkapjuk a tiszta filozófia 
- a tudásformák metanyelve - státusát elfoglaló filozófiai hermeneutikát . Amennyi-
ben a másik érdek hatására cselekszünk, visszavetjük a filológiát az empirikus 
szöveggondozás és szövegkritika technikai eszközei közé. De ezzel hallgatólago-
san megengedjük, hogy vannak beszédmódok, amelyek n e m a megértést szolgál-
ják , ami e l lentmond a hermeneut ika alapelveinek. A korrelativ kapcsolat elvének 
fenntartása dialogikus helyzetet teremt, azaz a hermeneut ikát a filológiai tapasz-
talat előzetes, kifejtésre váró kérdésszerkezetének artikulálására, a filológiát pedig 
a kérdezés szövegének szemantikai interpretációjára készteti. 

A beszédcselekvésben - hasonlóan Fichte intellektus-modelljének működé-
séhez - alany és tárgy n e m válik külön, a beszélő ember tárgya is, alanya is, be-
fogadója is saját tevékenységének - Fichténél a szellemi, Humboldtnál a nyelvi, 
a szóban megvalósuló tevékenységének. A beszélésben megjelenik, feltárul, meg-
mutatja magát a dualizmus, az észnek az a törekvése, hogy miután megalkotta 
a dolog konceptusát, azt szembeállítsa a dologgal mint tőle független létezővel, 
s egyúttal a szembenállást létrehozó ész alanyát is. Azt kell mondanunk: a diszkur-
zus alanya közli önmagával, mennyiben alanya, mennyiben tárgya saját létének 
a beszéd hordozója. Ezt a módszert viszi át Humboldt a nyelvi cselekvésre: „A nyelv 
a gondolat alakító szerve. Az értelmi tevékenység, mely teljesen szellemi, teljesen 
belső és bizonyos tekintetben nyomtalanul elmúló, a beszédben a hang által kül-
sővé és érzékileg észlelhetővé válik. Ezért e tevékenység és a nyelv egy és elválaszt-
hatatlan. De a nyelv önmaga is szükségszerűen kötve van ahhoz, hogy kapcsolat-
ba lépjen az artikulált hanggal ; máskülönben a gondolkodás nem érhetne el kellő 
világosságot, a képzet n e m válhatna fogalommá. A gondolkodás, a hangképző 
eszközök és a hallás elválaszthatatlan nyelvvé kapcsolódása az emberi természet 
meg nem változtatható, eredeti , tovább meg nem magyarázható szerkezetében 

3 3 Vö. GADAMER: i. 111. 298—305., 377. 
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rejlik." Annyiban, amennyiben hangformájával az értelemképzést beindítja, 
hangalakjával a nyelvi világlátás és kultúra hagyományát az értelemhez hozzáadja, 
ezen fölül - elsősorban csengésével - „az egész ember t aktivizálja". Humbold t ez-
zel - a hang materiális je lenlétének kiiktathatatlanságával - teremti meg a meta-
kritika - az érzéki és az intellektuális szembeállítására vonatkozó nézet - alternatí-
váját: „Ugyanis, eleven hangzás lévén, úgy tör ki a mellből, mint a lélegző létezés 
maga, nyelv nélkül is kíséri a fájdalmat és az örömet, az irtózást és a sóvárgást, s ily 
módon a hangot befogadó érzékébe leheli azt az életet, amelyből kiárad, mint 
ahogy maga a nyelv is az ábrázolt objektummal együtt mindig egyidejűleg adja 
vissza az általa felkeltett érzést, és mindig újra, meg-megismételt aktusok révén 
kapcsolja össze önmagában a világot az emberrel, vagy másképp kifejezve az em-
ber öntevékenységét fogékonyságával";36 következésképpen, „a képzetek semmi-
féle fajtája sem fogható fel úgy, mint egy már meglévő tárgy receptív szemlélése". 

A nyelv ugyanis nélkülözhetetlen a képzet létrehozásához: „Mert azáltal, hog)' 
a nyelvben a szellemi törekvés az ajkakon keresztül utat tör magának, produktu-
ma visszatér a beszélő füléhez. A képzet tehát áthelyeződik valódi objektivitásába 
anélkül, hogy ezáltal kirekesztődnék a szubjektivitásból. Erre csak a nyelv képes; 
ez a folyamat, amelyben a képzet áthelyeződik a szubjektumhoz visszatérő objek-
tivitásba, mindig végbemegy ott, ahol a nyelv közreműködik és szótlanul is, nél-
küle lehetetlen a fogalomalkotás, tehát minden igazi gondolkodás."3 7 Láthatjuk, 
hogy a gondolkodás n e m az ész műve, hanem a nyelvi organizmussal, organon-
nal és organizációval felruházott személy útja a dolog artikulált kifejezésétől, 
a hangzó formájának megalkotásától értelmének megképzéséig. A „beszéd hasz-
nálata" révén nem végrehajt ja a cselekvést, hanem előállítja - saját diffúz hangjá t 
(nyögését, sóhajtását, j a jongásá t stb.) megszerkesztve - a cselekvés eszközeként 
fölfogott artikulált hangot, a szót és a megnyilatkozást. A szóképzés ezen nem izo-
láló, „tiszta grammatikai" felfogása (mely csupán elméleti és történeti reflexiója 
a tényleges nyelvi tevékenységnek) egyben tételezi a dolog artikulációját a szub-
jek tum „hangzó létmódjában", a nyelvi referencia végrehajtását, így az nem pusz-
tán formális művelet. A nyelv metalingvisztikai vetületben a világ elsajátításának, 
„alanyiasításának" és az alany „világiasításának" eszköze, a kettős esemény ered-
ménye és stimulációja egyszerre. Az artikuláció révén az objektív világba helyező-
dik át a szubjektív képzet, s a hangzó forma appelatív je lként választ provokál. 
A hangalak persze nem közlésmódja az értelemnek, hanem egyrészt intellektuá-
lis késztetés, másrészt „hangoló indíttatás", értelmi tevékenységre fölszólító jel-
zés. A képzet, a szándék, az elképzelés, azaz az értelem projektuma, úgymond be-
lül marad a beszélő alany tudatában, az artikuláció azonban elindítja az ér telem 
megformálása felé vezető ú ton, amely a másik beszélő felé vezető út is egyben. 

De ezzel a nyelvi kifejezéssé átalakított képzet megszűnik az egyén adottsága, 
azaz a pszichés élet adottsága lenni, egyrészt a „társas közlés" ágensévé válik, 

3 6 Wilhelm von HUMBOLDT: i. ni. 95. 
37 I. m. 98. 



A filológiai aktus 4 1 9 

másrészt a nyelv révén végbemenő társas közlés meggyőződést és ösztönzést ad 
az embernek („Mind a megér tőben, m i n d a beszélőben ugyanannak az anyagnak 
tulajdon, belső erejükből kell kifejlődnie; az, amit az előbbi kap, csupán harmo-
nikusan hangoló indíttatás"). Következtésképpen Humbold t kimondja: „Ily mó-
don a nyelv benne foglaltatik minden emberben , ez azonban pusztán csak azt je-
lenti, hogy mindenki rendelkezik egyfajta törekvéssel, hogy külső vagy belső 
indítékra önmagából hovatovább az egész nyelvet létrehozza, és a mástól létreho-
zottat megértse [...]. 

A vázolt jelfelfogás alapján érthető, hogy Humbold t fölöttébb szűkkeblűnek 
tekinti azt a nyelv eredetéről szóló hipotézist, miszerint a nyelv megegyezésen 
alapul, tehát a szociális n o r m a tanát és a je l önkényes felfogását, miszerint a szó 
a tőle függetlenül létező dolog vagy fogalom jele - vagyis behelyettesítés - csu-
pán. N e m azt állítja, hogy teljesen hibás elképzelésről van szó, de azt igen, hogy 
nagyon korlátozott érvényűről. 

Egyik korai írásában, megelőlegezvén az individualitás és energeia há rom év-
tized múltán kifejtésre kerülő elméletét, kivételesen transzparens ábrázolását adja 
szóelmélete alaptéziseinek.3 9 A következő bekezdésben e tömör gondolatsornak 
szöveghű kifejtését tá rom az olvasó elé. 

A szó valóban jel, de csak olyan mér tékben, amilyenben a dolog és a fogalom 
helyett szokás használni. Ám létmódját, fölépítését és tevékeny hatását tekintve a 
szó önálló lényegiség, individualitás; a szavak összességeként értve a nyelv egy 
egész világ, mely a külső jelenségek világa és az ember belső világa között helyez-
kedik el; valóban egyezményességen alapul, amennyiben egy közösség minden 
tagja kétségtelenül megér t i egymást. De az egyes szavak elsődlegesen a beszélő 
természetes érzékéből keletkeznek, és a hallgató hasonló természeti érzéke révén 
válnak megérthetővé; a nyelv tanulmányozása tárja föl előttünk, tulajdon haszná-
lata mellett, még azt az analógiát is, amely - általánosan - az ember és a világ, 
illetve - részlegesen - m i n d e n más, nyelvében önkifejezéshez jutott nemzet kö-
zött fennáll. Minthogy a nyelv nem más, mint a gondolat kiegészítése, a szót nem 
tekinthet jük az általa je löl t dolog ábrázolásának, és még kevésbé tekinthetjük 
pusztán olyan megjelölésnek, amely az ész vagy a fantázia számára behelyettesíti 
magát a dolgot. Az ábrázolástól azzal a képességével tér el, hogy különböző néző-
pontokból és különböző eljárás út ján képes a dolgot megjeleníteni, a puszta 
megjelöléstől azzal, hogy rendelkezik saját tulajdonságú meghatározott érzéki 
alakkal. Az, aki kiejti a Wolke (felhő) szót, nem gondol sem e természeti objektum 
definíciójára, sem konkrét ábrázolására. Minden aspektusa és összefüggése a 
hangalak révén áll elénk. Ez a hang azonban még többet is hozzáad ahhoz, amit 
a dolog láttán konstatálunk. Hozzáadja hol az egyik, hol a másik vele egykor össze-
kapcsolódott érzékletet, s amikor ez a hang, mint most is, önmagában értelme-
zetté válik - s hogy erről meggyőződjünk elég összevetni a következő szavakkal: 

38 I. ni. 100. 
3 9 Wilhelm von HUMBOLDT. Latium und, Hellas. 1806. 
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Woge (hullám), Welle (hullám), Wälzen (görgetés), Wind (szél), Wehen (fuvallat), 
Wald (erdő) stb. - a lélekben a tárgynak megfelelő beállítódást vált ki, részben 
önállóan, részben más, vele analóg tárgyakra való emlékeztetés révén. Ily módon 
a szó tökéletesen különálló sajátossággal bíró lényegiségként mutat ja m e g magát, 
a költői alkotáshoz hasonlóan, minthogy az érzéki, a természettől kölcsönzött 
fo rmában olyan eszmét fejez ki, amely kívül áll bármiféle természeti je lenségen 
- á m d e csak akkor, amikor a különbségek kézzelfoghatóak. 

Ha a szemléletben elválasztjuk is az intellektuális és a nyelvi képződményeket , 
alkotásokat, a valóságban nem válnak el, mivel a képzettől a fogalomhoz vezető 
út a szón keresztül vezet. Ez nem je lent i azt, hogy a funkciójuk is azonos volna.40 

Ugyanis a keletkezés mechanizmusának egységéről van szó, nem pedig a gondolat 
és a szó azonosságáról. A nyelv n e m tud kitörni alaptörvénye - a szakadatlan ön-
létesítés folyamatából - , mely az összes megnyilatkozást érinti. Az intellektus 
pedig az értelem megképzésén fáradozik. Ugyanakkor igaz marad: „Az intellek-
tualitás és a nyelv ugyanis csak egymáshoz kölcsönösen illő formákat engedélyez 
és segít elő."41 

A szó poétikája és a szövegfúológia 

Ezzel körvonalaztuk az első (19. századi) filológiai fordulat kétarcú - grammatikai-
pozitivista és filológiai-diszkurzív - szerkezetének lényegi összetevőit. Eredmé-
nyeként azt emelhetjük ki, hogy hatására a nyelv saját közegében - és nem a logi-
kai konstrukciók, illetve a misztikus nyelvfilozófiák alrendszereként - j u t elméleti 
modellhez, létrejön a nyelv rendszerként , történelmi létezőként és antropológiai 
a prioriként való felfogása. 

A második, 20. századi filológiai fordulat a nyelv életén belül végrehajtott fel-
ismerés eredménye volt: a költői funkció és a költői szemantika kimutatása, amit a 
humbold t i belső nyelvi forma elmélete tett lehetővé. Ez a felfogás a nyelv meta-
fora- és fogalomképző szerepének világlátást meghatározó je lentőséget tulajdo-
nít, ami megingatta a fogalmak univerzális kategorizálásába vetett hitet, hiszen 
kimutatta, hogy - egyrészt - a nyelvi kategóriák számosabbak és szemantikailag 
sokkal gazdagabbak, mint a logikaiak, másrészt megmutatta, hogy a megnyilatko-
zás szintjén a szavak utalása átívelhet logikailag összeegyeztethetetlen szemantikai 
mezőket. Az e szemléletre épülő költészettan - a modern poétika - szó-filológiai 
alapelveinek kifejtése Alekszandr Potebnya nevéhez fűződik. 

Mielőtt erről a második fordulatról szólnék, ha csak vázlatosan is, még egy 
kitérőt kell tenni, amely a szemléleti folytonosság tanúságát villantja föl. 

4 0 Napja inkban sem ritka jelenség a hegeli azonosság-fogalom alkalmazása H u m b o l d t körkörös 
modell jére. Vö. KELEMEN János : i. m. 146. 
41 Wilhelm von HUMBOLDT, i. m. 78. 
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WolfFnál a szöveg írásos emlék, Schleiermachernél produkció, Boeckhnél köz-
lemény, Schillernél kiművelés, Humboldtnál energeia. Csakhogy Schleiemacher 
számára ez a szerző produkciója, amely az egyéni kompozícióban testesül meg, 
szemben a 17-18. századi elképzelésekkel, amelyek a kompozíciót logikai sémának 
tekintik, az alkotást megelőző, normatív szabályrendszer értelmében. Humboldt 
produkció fogalma igen sokrétű, és - mint láttuk - ő nem a produkció reproduk-
ciójaként írja le az értelmezés aktusát, hanem stimulációként: a produkció válasz-
vagy koo-produkciót ösztönöz, nem reprodukciót; a szóbeli megnyilatkozás a vá-
laszban n e m pusztán a megértés tárgyává alakul át - a megnyilatkozás a válaszban 
teljesedik ki nyelvileg és értelmileg egyaránt. A szó, a szöveg, a nyelv épp ebben 
az ér telemben Bildung: csak a nyelvi cselekvés révén szocializálódik az individuum, 
s e nélkül az intertextuális és interperszonális nyelvi létmód nélkül az individuum 
kiképzése elképzelhetetlen. A kommunikáció része az önművelésnek. Az „esztéti-
kai nevelés", melynek kifejtésében Schiller a kreatív intellektussal szembefordított 
szenzibilitásra épít, nem kerülheti meg azt az elementáris körülményt, hogy az 
„esztétikai tény" vagy nyelvileg artikulált szövegmű, vagy a nyelvi kultúra szimbó-
lumai által közvetített alkotás. így például, a képzőművészet Krisztus-ábrázolásait 
megelőzi egy (pontosabban: több) nyelvi narratíva, s ennek szövege nemcsak for-
rása az ábrázolásnak, hanem elő-interpretátora is az alkotó és a befogadó művelt-
ségét kitevő szövegek világában, a szemantikus emlékezetben. Az öntevékenységként 
értett Bildung tehát elválaszthatatlan a kommunikáció, a szó- és gondolatképzés 
egységes folyamatától. Nem kétséges: az esztétikai önképzést ki kell egészíteni a 
filológiai önképzés fogalmával, mert a szó - a szó mint a megnyilatkozás aktusa -
egyszerre szocializációs, esztétikai és gondolati teljesítmény. 

Hogy a Kant-korrekció jelzett hiátusát Humbold t kitűnően értette, annak van 
dokumentál t bizonyítéka is. íme: „Igen sajnálatos, de bizonyos fokig csodálni való 
is, hogy Schiller az emberi nem fejlődésének folyamatáról elmélkedve egyszer sem 
említi a nyelvet, holott, méghozzá nem elkülönülten, hanem szimbólummá olvad-
va össze, é p p e n ebben ju t kifejezésre az ember kettős természete. A nyelv a szó leg-
szorosabb értelmében filozófiai és költői hatást egyesít magában, az utóbbit a 
szóban rejlő metaforában és a szó hangzásának zenéjében egyidejűleg találjuk. 
Ugyanakkor mindenütt átmenetet nyit a végtelenbe, amennyiben szimbólumai 
tevékenységre ösztönzik az erőt, ám sehol sem szabnak határt e tevékenységnek, 
s bármennyire maga is a mértéke annak, ami benne már megvalósult, ez a mér ték 
még fokozható."4 2 

Humbold t ezzel magyarázza a „természeti állapot olyan ábrázolását, amiképp 
azt az Esztétikai levelek tartalmazzák". Vagyis a legősibb „emberi természetnek" 
az elválasztását az „ész által ható kultúra hatása alá került", „nyers emberi te rmé-
szet" emanációitól. Schiller azt a módszertani hibát követi el, hogy az eredeti em-
beri ál lapotot - Rousseau nyomán - „természeti tárgyként", a természet része-
ként fogja föl, holott, „ha az emberi n e m örökre homályba burkolt, eredet i 

4 2 Wilhelm von HUMBOLDT: Schillerről és szellemi fejlődésének útjáról. Vö. i. m. 177. 
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állapotának mérlegelése felé fordítjuk figyelmünket, inkább azt gyaníthatjuk, 
hogy mivel a nyelv adva van az emberrel, és a nyelv előtt az emberben semmi em-
beri nem képzelhető el, ez az állapot békés volt, higgadt, n e m zárult be semmi-
lyen mélyebb és gyengédebb benyomás előtt [,..]".4S 

Humbold t éppen ezért a keletkezés és n e m az eredet álláspontját vallja. Az 
emberi je lenség már feltételezi a szóbeli je lenlétet , mer t a szó révén válik a léte-
ző - mai kifejezéssel élve - „egzisztálóvá", magá t „transzcendálni" vagy „szubli-
málni" képes lénnyé 44 Schiller a kanti redukció meghaladásán fáradozik, „az ész 
által ható kultúra hatásának" korrekcióján, melyet az érzéki tevékenység felől 
akart végrehajtani, beleértve a kanti dualizmust is, a „magábanvaló dolog" és a 
„transzcendentális szubjektum" kettősségét. Megsejti, hogy Kant saját szövegé-
nek hatását n e m értelmezi a történelem és a lét részeként.4 5 

Az idézett levélrészlet tartalmazza a „nyelv belső formájának" költői funkció-
ra vonatkozó tételét. A hangzó forma és a szemantikai alakzat kapcsolatának 
manifesztté tétele az az aktus, amely biztosítja a költői funkció önfelfedő megnyil-
vánulását a szövegben, mely akkor lép érvénybe, amikor a „nyelv a szó legszoro-
sabb ér te lmében filozófiai és költői hatást egyesít magában". A költői funkció 
akkor dominá l a beszédben, amikor „a szóban rejlő metafora" és „a szó hangzá-
sának zenéje" egyszerre vesz részt a megnyilatkozásban. 

Ezt a gondolatot a diszkurzív poétika nyelvén ekképpen lehetne megfogal-
mazni: amikor a szövegkonstitúció a jelképzés és a metaforaképzés (vagy: a szig-
nifikáció és a szimbolizáció) aktusát egyazon nyelvi megnyilatkozás kettős pro-
dukciójaként valósítja meg. A „kettős produkció" alatt azt kell érteni, hogy ebben 
az esetben korrelativ - kétoldalú - szabályozás érvényesül a nyelvben: egyszerre 
új jel és ú j je lentés képzése. Ebben az esetben „eleven" a metafora a Ricceur által 
kifejtett ér te lemben. 4 6 De nemcsak a meta fora regenerálásáról van szó, h a n e m 
a je lentőben képviselt szó - Humboldtnál: „a szóban rejlő metafora" - jellé változ-
tatásáról, a „hangzás" nem grammatikai formájának, hanem anyagának, „zengésé-

« I. ni. 178. 
44 Itt van a forrása Heidegger szubjektunifelfogásának, mely szerint a személy - az. egzisztencia hor-
dozójaként - a „nyitottság" megtestesítése a létre. Ezt a gondolatot előtte Max SCHELER fejti ki szim-
pátiáról szóló művében, majd más munkáiban is (vö. Phenomenologie und Theorie der Sympathiegefuhie. 
Halle, 1913). Scheler a szublimáció és a konfesszió fogalmát használja a szimbólumalkotásként ér tet t je-
lenlétmódra, az „egzisztenciára". Mint tudjuk, A szublimáció mint a szimbóhimképzés forrása FRF.UD 
nietapszichológiájának alapkategóriája. SCHELER Freud koncepcióját a „gyanú" hermeneut iká jának 
bázisáról a „bizaloméra" vezeti át (vö. Az ember helye a kozmoszban. Osiris Kiadó, Ир., 1995). Mihail 
BAHIYIN is feldolgozza ezt a gondolatkört , különös figyelmet szentelve Max Scheler Freud-olvasatá-
nak (vö. Freudizm. 1928). Erre a lételméleti alapra épül Scheler konfesszió- és Bahtyin megnyilatkozás-
elmélete. Második korszakában Heidegger a nyelvhez vezető út képével írja le a szimbólumképzés 
jelenségét, min t a létező „nyitottságát" a lét magasabb formái („szellem", „igazság", „szépség") iránt. 
4!i Nemcsak a nyelv rendszer, h a n e m minden része is rendszer. így a szó is. A szó jóval több, mint a 
hangforma és a jelzett tárgy „pusztán kölcsönös felidézése". l)e „a szót is mint artikuláltat fogjuk fel. 
Márpedig az, amit az artikuláció a szójelentés puszta felidézéséhez hozzátesz [...] abban áll, hogy a 
szót közvetlen tormája által, végtelen egészként, mint eg)' nyelv részét ábrázolja". Vö, Wilhelm von 
HLMHOLDT. i. m . 7 7 . 
4,i Paul RICCELR: The Rule of Metaphor. Multi-disciplitiary studies of the creation of meaning in language. 
London, 1978. Eredeti, első kiadás: La Métapliore vive. Editions du Senil, Paris, 1975. 
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nek" metaforizálásáról is,47 ami egyaránt feltétele a vers- és a prózamű nyelvi 
konstitúciójának. 

A „szó költői belső formájának" elméletét kifejtve Alekszandr Fbtebnya radikali-
zálja Humbold tnak a „nyelv belső formájáró l" szóló tanát, s ezzel megalapozza 
a „költői nyelv" és a „poétikai funkc ió" kifejtésére vállalkozó Sklovszkij, 
Eichenbaum, Tinyanov, illetve a Jakobson-iskola alaktani és funkcionális iro-
da lomképét , majd ennek Lotman és a f ranc ia strukturalizmus hívei által kidol-
gozott szövegszemiotikai változatait. A megalapozás há t terében Fotebnya költői 
szóelmélete (t'eorija slovesnovo iskusstva, 'a szóművészet elmélete') áll, amely a szó filoló-
giájába (t'eorija slovestnost'i) ágyazott metalingvisztikaként értelmezhető. Erről és 
fent jelzett történeti hatásáról most részletesebben nem szólok,48 csupán meg-
állapítom: Potebnya szóelmélete a filológia — a szó történeti és elméleti ér telme-
zése - és az irodalomelmélet produktív találkozásának tudha tó be. 

De ennek köszönhetően tudnak kialakulni a szöveg diszkurzív elméletei is: 
a szó költői belső formája (a jelentő szerkezetében képviselt szóhagyomány) és az 
irodalmi szöveg között kimutatott holisztikus viszony (a szöveg a szó kifejtett 
lé tmódja) fölismerésében állt Potebnya i rodalomelméletének igazi eredetisége. 
A szóelméletként fölfogott filológia így az irodalmi szöveg poétikai, retorikai és 
narratológiai értelmezésének előfeltételévé vált. Potebnya a filológiai ant ropo-
lógia szempont já t az ember i megértés és önmegér tés nyelvi és kommunikatív fel-
tételezettségéről szóló tanában fejtette ki, megelőlegezve az irodalmi szöveg poszt-
strukturalista - dialogikus - felfogásának elméleteit. 

A nyelv filozófiai és filológiai antropológiai megalapozása, amit metalingviszti-
kaként definiáltunk, sok tekintetben rokon a szemiológia törekvéseivel, amely kö-
zel száz évvel később kezd hozzá a maga felfogásának kidolgozásához. S ebben igen 
aktív szerepet játszott Pierce és Saussure mellet t a humboldti belső forma recepció-
jának és továbbgondolásának több kiemelkedő alakja: a már említett Potebnya után 
Cassirer, aki a szimbolikus formák és Marty, aki a glosszematikus teória atyjának 
tekinthető. A filológiai fordulat másik vonulata élő marad t mindvégig a 20. szá-
zadban is. A Steinthal kezdeményezte és a YVundt által kidolgozott pszichológiai 
(„néplélektani") recepció hamarosan átalakult etnikai pszichológiává (Spet), 
majd kulturális antropológiává. 

Azt látjuk tehát, hogy az európai episztémé válsága nem redukálható a referen-
cia felfüggesztésének, az autoreferens nyelv szimbolikus hatalmának felismerésére, 
mivel nemcsak a Bopp-féle autonóm fonetikai és grammatikai rendszer, h a n e m a 
Humboldt-Fotebnya-féle szóelmélet is kifejtésre került. Ez a nézetrendszer egy 
olyan metalingvisztikaként fogalmazódott meg, mely a szó öntevékenységét és nem-
csak önreflexióját tudja demonstrálni szemben a „tiszta" grammatika elméleteivel. 
Ez az onomatopoétikai felfogás kizárja a rendszer és az alkalmazás, a névelmélet és 

47 A hangzás-metaforizáció és a versnyelvi konsti túció egymást fel tétele/ő kapcsolatának - „kontruk-
ciós elvének" - kérdését egyedülálló eredetiséggel o ld ja ineg j u r i j Tinyanov a versbeli szövegszónak 
a poétika és a filológia határterületein kifejtett e lméle tében . Vö. Jur i j TINYANOV: Probléma st'ihotvornovo 
jazyka. Moszkva, 1924. 
4 8 Kifejtve lásd: KOVÁCS Árpád: A szó diszkurzív elmélete. Helikon 1999/1-2. 5-35. 



4 2 4 Kovács Ái-pád 

a szóelmélet (a lexiko-grammatikai egységként, avagy a jelentő-jelentett relációja-
ként, puszta formaként felfogott szó), az etimológia és a szintaxis szembeállításá-
nak minden kísérletét. Ez pedig a szóelmélet alapján álló metalingvisztikát m i n t 
a modern szemiotika nyelvelméleti bázisát, illetve a megnyilatkozás elméletének 
dialogikus (Mihail Bahtyin), majd diszkurzív (Emilé Benveniste) koncepcióját szül-
te meg. Utóbbi nagy lökést adott a szövegek integratív felfogásai számára, a formá-
lis és szerkezeti teorémák meghaladására a szemantika alapjáról: előbbi a meg-
nyilatkozás dialogikus diszpozíciójának elveit szervesen együtt tudta kifejteni az 
irodalmi műfajok elméletével.49 Ez azt jelenti, hogy a beszédeseményhez kötött 
szubjektumképződés, illetve a dialogikus interakcióba oltott műfajalkotás kapcsoló-
dásainak kérdésköre egyazon beszédmódon belül, a szóelmélet metalingvisztikai dísz-
kurzusaként felfogott filológiának a hatósugarába került. 

Bahtyin prózapoétikája ugyanis megnyitotta annak lehetőségét, hogy a cselek-
ményelméletre alapozott műfaj-definíciót kiegészítsük a megnyilatkozás esemé-
nyéből nyerhető műfaji definícióval, azaz a szüzsé morfológiáján - a cselekmény 
szerkezeti t ípusainak elhatárolásán - alapuló műfajfogalmat 5 0 a beszédműfajok el-

4 9 I i s d Mihail B A H T Y I N műveit a nyelvről mint személyes akciót és mint szociális interakciót megva-
lósító megnyilatkozásról a „nyelvi rendszer" absztrakciója helyett meghonosított „elsődleges beszéd-
műfajokról" mint szociális, kommunikatív, dialogikus nyelvhasználatról, illetve a személyes é r te lem-
képzést megvalósító „másodlagos beszédműfajokról", ahol a személyes modalitás írja át az elsődleges 
beszédműfajok szimbolikus és sémaképző funkcióit. 
r'° Ettől a tipológiai megközelítéstől nem tér el a szemiotikai cselekményfogalom sem, amennyiben 
a költői szemantika szerepét a cselekményképzésben nem veszi figyelembe. Az esemény fogalmát az 
egyik szemiotikai rendszerből egy másikba való átmenet képével írja le, a lineárisan szervezett és a 
kumulatív, ciklikus időképzeten alapuló törénetképzés áll Lo tman cselekményelmélete homlokteré-
ben. (Vö. Jurij LOTMAN: „A szüzsé eredete tipológiai aspektusból." In Kultúra, szöveg, narráció. Szerk.: 
KOVÁCS Árpád, V GILBERT Edit. Pécs, 1994. 82-118.) Itt eseménynek az tekinthető, ha A tör ténetmon-
dás során a hős az egyik szemantikai mezőből a másikba kerül áthelyezésre. Arisztotelésszel és Propp-
pal ellentétben Lotnian azt vallja, hogy a cselekvő elsődleges a cselekménnyel szemben, majd egy 
újabb szintre emelve az általánosítást, azt állítja, hogy az esemény fogalma kultúrafiiggő( a „nyugat-
európai regényre" jellemző sziizsétípus döntően lineáris, ahol eseményképző funkcióval a cselekmény 
bír, míg az „orosz" típus karakterisztikusan ciklikus (mitikus), s benne az eseményképzés elsődlegesen a 
szereplőre hárul. A szüzsé itt alternatív megoldások rendszere, nem pedig struktúra; tehát nyitott, a m i 
a cselekedetek váratlansági indexét növeli meg. A hős az, aki a legkevésbé várható alternatívát realizál-
ja, a cselekvés pedig a lehetőséget valósággá avató döntés fogalmára korlátozódik. (Vö. Jurij LOTMAN: 
Cselekménytér a XIX. századi orosz regényben. Szépliteratúrai Ajándék, Pécs, 1995/3,-1996/1. 118-136.) 

Az elbeszélő p rózanm diszkurzív megközelítésében a cselekvés nem a választás, hanem a művelés 
megvalósítása; nem a tett funkcióját, hanem a diszpozícióját tematizálja. Míg a cselekvés a választás 
révén váratlan alternatívát testesít meg, a cselekvő szabad mozgási terét demonstrálva, a szubjektum 
szabadságát a szüzsével szemben, addig a cselekvés az elbeszélés, tehát a nem-választás, a választás 
halogatása (elbeszélői retardációja) révén magát a cselekvés mintáját - m o n d h a t n á m : textúráját -
hozza létre, arra a kérdésre válaszolva: mi a cselekvés: mi az ontológiája? Az elbeszélés a cselekvés 
ontológiáját a diszkurzív szövegtől irányított beszédforma révén teszi megközelíthetővé. Azaz, n e m -
csak a cselekményhez, hanem az elbeszélő beszéd szövegéhez is viszonyít. A tett és a szó között a 
narráció közvetít. Tehát a cselekvés-cselekmény-szereplő relációt ki kell egészíteni a / őket nyelvi ú t o n 
megjelenítő elbeszélés nyelvi-textuális valóságával. Jellemző, hogy szemiotikai szempontból „narrá-
ciónak" nevezhető a film, a színház, a festmény történetképzése is, ahol a közlés közege nem - vagy 
nem dominánsan - a szó és a verbális szöveg. A metaforikus szóhasználat é p p azt takarja el, hogy 
a verbális narrációban magának a nyelvi megnyilatkozásnak az eseményszerűsége - diszkur/.ivitása -
konstitutív, míg a vizuális vagy auditív folyamatok tagolt volta, nyelvszerűsége, m é g ha történetet mo-
dellál is, nem tartalmazza magának a beszédnek az esemény-jellegét. 
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méletével5 1 kiegészítve tárgyaljuk. Míg az egyik megközelítésben a mimézis és 
fikcióképzés válik központi kérdéssé (Veszelovszkij, Sklovszkij, Propp, Frye, 
Lotman, Iser), a másikban a nyelvi megnyilatkozásban létrejövő szemantikai újí-
tás tekinthető eseménynek (Schleiermacher, Potebnya, Cassirer, Frejdenberg, 
Bahtyin). Paul Ricoeur alapműve a legnagyobb szabású kísérlet az elbeszélés, a 
metaforikus folyamat és a beszédformák együttgondolására. Am mivel a mimézis 
marad központi kategóriája, a nyelvi cselekvés önértéke, autonómiája kiszorul lá-
tóköréből. Az elbeszélés és a szüzsé poétikája sem nélkülözheti a narrat ív szöveg 
filológiai (szemantikai, etimológiai, névelméleti stb.) módszereinek alkalmazását. 
Igen produktívan műveli ezt a Potebnya nyomdokaiba lépő Olga Frejdenberg és 
Vlagyimir Toporov, valamint a moszkvai lingvisztikai szó-poétika képviseletében 
fellépő Grigorjev-csoport. 

Toporov az etimológia újragondolásával5 2 a lexika nem szótári felfogásához 
járul hozzá: lexikai egység az, amit a szöveg mind a jelölő, mind a je lentés oldalá-
ról visszaigazol, a szöveg elsődleges a szótárakkal, az etimológiai megoldásokkal 
szemben. Az etimológia és az interpretáció összekapcsolása, a filológiai ismeret-
tár és a magyarázatban felhasznált ismeretek megújí tása a szöveg értelemképzé-
se, szemantikai újításai hatására, magának a filológia történetének, dinamikájá-
nak feltétele. 

A 20. századi episztémé sem volt egységes tehát: a filológia nem csak a 
formális, a strukturális és posztstrukturalista műhelyek folytonosságában játszott 
kiküszöbölhetetlen szerepet. A szövegek értelmezésével foglalkozó filológia másik 
ága az, amely a szöveget a költői nyelv megképződésének és a megképzés szubjektuma ta-
núságának tekinti, azt problematizálva, hogyan tesz szert saját nyelvének kontroli-
nyelvére s ezzel ú j alanyiságra a beszélő. Amennyiben a filológia nemcsak egyfajta 
metalingvisztika, h a n e m öntevékenység is, amely tárgyáriak vizsgálata során egyúttal 
saját nyelvének megújításán fáradozik, s így saját történetét is írja, s ezt talán sikerült 
bizonyítani, nem zárkózhat el ettől a feladatától: egész története, s e történeti 
hagyomány - saját struktúrájának mint autonóm tárgynak a kialakulása - erre kö-
telezi. A filológiai szövegek előállítójának saját szubjektum-struktúrájával kell 
szembenéznie. Úgy tűnik, egyelőre csak tárgyának definíciója révén akar önmeg-
határozáshoz jutni . 

Következésképpen, a filológiai fordulat mindkét összetevőjét - a lingvisztikáit 
és a metalingvisztikait - szem előtt tartó megfontolás számára n e m az antropoló-
gia felszámolása következett be, h a n e m átemelése a filozófiai spekulációk (az uni-
verzális nyelv) hatósugarából a filológia által vizsgált szövegek értelemképzésének 
és történetének területére, de immár oly módon, hogy az értelemképzés történeti 
összetevőjének tekinti a filológia szövegeinek szemantikai újításait is. A filológiai 

51 Mihail BAHIVIN: „Probléma reéevyeh zanrov." In nő: Est'et'ika slovesnovu iskusstva. Moszkva, 1979. 
237-280 . Magyarul: A beszéd műfajai. Vö. M. BAIIJYIN: A nyelv és a valóság. Gondola t , Bp., 1986. 
357^118. Bahtyin sohasem mondta volna ki a „valóság" szót terminológiai é r te lemben. 
•r>2 Vlagyimir TOPOROV: „Etimológia és szövegrekonstrukció." (Közösen V IvANOwal.) In V V IVANOV: 
Nyelv, mítosz, kultúra. Gondolat , Bp., 1984. 81-106. 
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aktus nem állhat az általa értelmezett szöveg határain kívül, miközben azt sem 
engedhet i meg, hogy azzal azonosnak tűnjék föl. A filológiai aktus szövege egy-
felől azt demonstrá lhat ja csupán, hogyan részesül a magyarázat a magyarázandóból, 
miként szimbóluma - n e m pedig megfigyelője, leírója, magyarázója - a beszéde 
tárgyának a filológus, és - másfelől - mennyire képes az aktus szövegéből ön-
megértése és cselekvése számára privát szimbólumokat képezni. Természetesen 
a filológiai aktus applikációjának problémáit sem ruházhat juk más diszciplínákra, 
tárgyának ezen összetevőjéről sem mondha tunk le a filozófia vagy a szeniiológia 
javára. Azért nem, mer t a filológiai aktus is a cselekvés öntevékeny valóságát 
képezi.53 Mivel a szimbolikus forma n e m reprezentáció, hanem nyelvi tevékeny-
ségben való lét; nem a szemlélet formája, hanem a cselekvés öntevékenységének 
mutatója, úgy foghatjuk fel, mint a szimbolizáló részesedését az általa szimbolizáltból, 
ami felszámolja a nyelv zárt rendszerének grammatikai képletét, s tényleges hor-
dozóját, az emberi artikulációt, megnyilatkozást, beszédeseményt a cselekvés vilá-
gába oltja be, a cselekvését pedig a nyelv életébe. 

A filológia, ha nevéhez és a fentiekben röviden vázolt történeti hagyományá-
hoz méltó akar lenni, a szöveg kritikáját nem választhatja el a nyelvnek s benne 
a filológus nyelvének kritikájától. Ez pedig a saját nyelv megteremtésének egyet-
len lehetséges útja. 

3:1 Ez a megközelítés tetszik elméletileg a leginkább kidolgozottnak, amit Freudnak az ismétlés és 
szimbólumképzés összefüggéséről alkotott koncepciója alapozott meg, majd különböző vetületben 
WAIJJON, PIACÉT, VIGOTSZKIJ és MÉREI Ferenc argumentá l t igen meggyőző módon. A diszkurzív poétika 
és filológia keretében ez a gondola t úgy ér te lmezendő, iiogy a szimbólum - így a narráció, a történet 
képzése és a tör ténet mondása is - nem más, mint a szimbolizáló (a cselekvő) részesülése az általa szim-
bolizáltból (a cselekvés minőségeiből). Tör ténetet mondan i annyi, mint részesülni, alanyává lenni annak 
a történetnek, amelynek során saját cselekedeteinkből jelet, a jelből új szót (metaforikus kifejezést), 
a szóból megnyilatkozást, a megnyilatkozásból elbeszélést alakítunk ki, azaz a cselekvés sematizálása 
(történetképzés) és szimbolizálása (történetmondás) során, az. elbeszélés aktusában saját nyelvre - s egy-
úttal nyelvi szubjektivitásra - teszünk szert, mely a cselekvésünkről alkotott képzet vagy fogalom he-
lyére a szöveg diszkurzív szemantikai valóságát állítja. Ez a szemantika mind a megfigyelésből, mind 
az elgondolásból fakadó cselekvésmodellt előfeltevéssé minősíti át s meghaladja , amennyiben a szim-
bólumképzés történetének é r te lmét is magában foglalja, annak tör ténetét , ahogyan a szimbolizáló 
(például elbeszélő) a szimbolizálás tárgyává tett cselekvésének minőségeiből részesül, másként szólva, 
ahogyan a szimbolizáció alanyává - szövegszubjektummá - alakítja át magát. 



Műhely 

Tverdota György 

JÓZSEF ATTILA ANTI-ARS POETICÁJA 

Műfajtörténeti vázlat 

József Attila költészetének értelmezése során, az életműben időben előre halad-
va egyre kevésbé hagyható figyelmen kívül, hogy klasszicizáló haj lamú költőről 
van szó. Ha egy verse címébe emeli az „óda", az „elégia", a „sírvers" megjelölést, 
illetve esetünkben az „ars poetica" terminust, akkor éppúgy el kell gondolkod-
nunk a belőle eredő esetleges műfaji következményeken, min t amikor Radnóti 
eclogáit vizsgálódásunk tárgyává téve Theokritosz vagy Vergilius megfelelő mű-
veit idézzük párhuzamokként vagy minták gyanánt. Ez a lépés még akkor sem 
maradha tna ki büntetlenül, ha kritikai vizsgálódásunkból azt a következtetést 
vonnánk le, hogy a feltüntetett hivatkozás mögöt t nincs tényleges elköteleződés 
a műfaj i változatot konstituáló szabályok iránt. 

A József Attila-vers címében szereplő műfaji változat megalapozója Horatius, 
a De Arte Poetica liber ad Pisones, azaz A Pisoklioz írott levél a költő művészetéről szer-
zője. 1 A mű a költői mesterség művelését segítő tanácsok foglalata, amelyeket a 
költő barátaihoz intézett. Már Horat ius közvetlen utókora is „ars poetica" címmel 
emlegette az epistolát.2 A költői mesterség, hivatás kérdéseit taglaló horatiusi ha-
gyomány hol búvópatakként, hol széles mederben hömpölygő folyamként kísér-
te végig az európai költészet több ezer éves történetét . Aki az aranykori költő fel-
fogását alapvetően osztotta, m é g ha lényeges kérdésekben eltért is az epistolába 
foglalt fejtegetésektől és gyakorlati tanácsoktól, az taníthatónak, megtanulható-
nak vélte a költői mesterséget. Azaz, fogalmazzunk óvatosabban: az ilyen költő 
vag>' szakértő jelentőséget tulajdonítot t az alkotói gyakorlat a m a dimenziójának, 
amely tanulás, gyakorlás révén többé-kevésbé elsajátítható. 

Az ókori irodalom kutatói a horatiusi felfogást közvetve Arisztotelész Poétiká-
jából származtatják, ezen túl a töredékesen fennmarad t hellenisztikus költészet-
tani felfogásokra vezetik vissza, s a görög-római retorikai traktátusokkal rokonítják 
a költeményt.3 Az ars poeticák tehát a művészet mesterségét oktató versezetek, 
s a Pisokhoz írt költői levél is tekinthető úgy, min t különböző költészetelméleti 

1 Quintus HORATIUS Flaccus: „Ars poetica." Fordította: MURAKÖZY Gyula. In Q. H. F.: Összes versei. 
Corvina, Bp., 1961. 575-598. 

2 BORZSÁK István: A horatiusi Ars poetica szerepe a reneszánsz irodalomelméletben. Filológiai Közlöny 
1975/4. 387. 
3 SZABÓ Árpád: Horatius és a hellenisztikus irodalomtudomány. Egyetemes Fhilológiai Közlöny 1935. 

225-256. 
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és módszertani tételeknek és példáknak a rendszeres kifejtés szigorát nélkülöző 
eklektikus gyűjteménye, hexameteres formában megverselve. 

Csakhogy ez a horatiusi tanokat történeti és kritikai elemzésnek alávető stúdium 
számunkra, akik nem a római költőnek a mesterség kérdéseiről megfogalmazott 
ilyen vagy olyan nézeteivel és ezek utóéletével foglalkozunk, vajmi kevés tényleges 
segítséget jelent , miközben poétikai-műfajelméleti szempontból hagy cserben 
éppen a legérzékenyebb pon ton . A horatiusi örökség ugyanis nemcsak tartalmi-
lag befolyásolta a költészetről való gondolkodást, hanem egy idő után a műfaj i 
minta rangjára is emelkedett . Azaz az ars poeticákat író kései utódok nemcsak 
azokat a nézeteket visszhangozták, amelyeket a költői mesterségről szóló epistola 
tartalmazott (sőt, gyakran a „carpe diem" költőétől nagyon is eltérő álláspon-
tokat képviseltek), hanem az antik költő megszólalási módjá t , szerkezeti megol-
dásait is követendő pé ldának tartották. A tankölteménnyé előléptetett költői le-
vél kései gyümölcseként tehát a (lírai) költészet egy válfaja érlelődött meg. József 
Attila versének megértése érdekében fontosabb az ars poetica formai, műfa j -
elméleti sajátosságainak számbavétele, mint a Horatius vagy más szerző nevéhez 
fűződő, változó elgondolások nyomon követése. 

A horatiusi hagyomány a középkor évszázadaiban keletkezett ars poeticák egyik 
legfontosabb forrásául szolgált. Megfigyelhető, hogy a középkori szerzők egyfelől 
merítenek a híres epistolából, Cicero, Quintilianus és mások retorikai munkáiból, 
de ezenközben helyenként döntően átértelmezik a megöröklött fogalmakat, definí-
ciókat, n e m egyszer félreértik azokat, vagy egyenesen abuzív módon kezelik forrá-
saikat.4 Az ars poetica tartalmilag szinte folyamatos átalakulásokon megy át, miköz-
ben műfaji keretként egyre inkább megszilárdul. A reneszánsz ugyan tartalmában 
szorosabban igyekszik tartani magát az antik mintákhoz, de - hűségesen kitartva a 
mesterség taníthatóságának alapelve mellett - a középkorinál nem kisebb mérték-
ben folytatja az átértelmezés, újrafogalmazás munkáját.5 

Nem lenne több az erudíció fitogtatásánál, ha sorra vennénk a - különösen a 
reneszánsz óta - megsokasodó ars poeticákat anélkül, hogy módunk lenne érde-
mi tárgyalásukba belebocsátkozni. Ezért sok évszázadot átugorva a műfaj tör ténet 
másik fontos hivatkozási pon t j án , Boileau Art poétique-jánál ál lunk meg rövid idő-
re. A francia klasszicizmus tekintélyes kodifikátora már címadásával is jelzi, hogy 
műve az antikvitáshoz, pontosabban a horatiusi örökséghez kapcsolódik. Az ilyen 
címválasztás mindmáig a kétezer éves folytonosság vállalásának jele, m é g akkor 
is, ha a kései származék tar ta lmában jelentősen eltér az aranykori mintában fog-
laltaktól, vagy ha a cím használata egyenesen ironikusnak bizonyul. Az előbbire 
j ó példával szolgál maga Boileau: „A LArtpoétique mindenekelőt t kartéziánus mű, 
s Horatius látszólagos utánzása egyáltalán nem akadálya annak, hogy szellemé-

4 Edmond FARAI.: Les arts poétiques du Xlle et du XIIIe siécle. Librairie Ancienne Edouard Champion , 
Paris, 1923. 61. , 70 -71 . ; BORZSÁK Is tván: i. m. 3 9 2 - 3 9 3 . 

5 TÓTH Sándor: A latin humani t a s poétikája. I. Institutiones generates artis poeticae. Gradus ad 
Parnassum könyvkiadó, S/eged, 1998. 90.; BORZSÁK István: i. m. 387-400. 
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ben nagyon különbözzék tőle."6 Az ironikus címhasználatra pedig többek között 
Verlaine esetében látunk majd példát . 

A műfaji fejlődés újabb döntő fordulatának, az ars poetica romantikához köt-
hető fejleményeinek megértéséhez vissza kell utalnunk az antikvitás művészetről 
való gondolkodásának egy, a mesterség taníthatóságához képest alternatívát jelen-
tő változatára, amelynek Platón Ión című dialógusa a fő hivatkozási helye. A pár-
beszédben Szókratész bebizonyítja a címben szereplő híres rhapszodosznak, 
Homérosz kiváló ismerőjének, hogy a tudás, amelynek birtokában van, nem meg-
tanult ismeret, h a n e m az istenek ajándéka: „Esetedben az, hogy Homéroszról 
szépen tudsz beszélni, nem szakismeret, amint az előbb mond tam is. Isteni e rő 
az, ami téged mozgat." Majd ezt a megállapítást a költészet egészére általánosít-
ja: „így a múzsa is maga tesz istennel teltté némelyeket, de ezektől az istennel telt 
személyektől más ihletettek lánca függ. Mert valamennyi epikus költő, aki jó , 
n e m szakértelem alapján, hanem istentől eltelve, megszállottan m o n d j a a sok 
szép költeményt, és a dalköltők, akik jók, szintazonképpen."7 

Azaz a költő kiválóságát nem a mesterség megtanulható fogásai, hanem 
az isteni megszállottság, az ihlet adja. Horatius eklektikus művéből természete-
sen ez (az ingeniumra vonatkozó) tanítás sem hiányzik, de a romantika kibonta-
kozása során a zsenialitás, az eredetiség, az ihletettség elvét élesen szembeállítják 
az ars-szal, a tanultsággal, a hagyománykövetéssel. így születnek az idézett plató-
ni felfogás kései leszármazottjai, a művészet mesterségével tételesen szembe-
forduló költői hitvallások, az anti-ars poeticák.8 E műfaji fejlemény első nagy 
magyar művelője Petőfi Sándor, aki a kor költészettani előírásaival szemben a ter-
mészetesség jelszavát tűzte zászlajára, egyebek között A természet vadvirága című 
versében: „Nem verték belém tanítók / Bottal a költészetet, / Iskolai szabályoknak 
/ Lelkem sosem engedet t . // Támaszkodjék szabályokra, / Ki szabadban félve mén. 
/ A korláttalan természet / Vadvirága vagyok én." Az idézet jól szemlélteti, hogy 
az anti-ars poetica nagy általánosságban ugyanarra a kérdésre válaszol, amelyre 
pozitív el lenpálja, a művészet megtanulhatóságának kérdésére, csak é p p e n nega-
tív előjellel, s ennyiben, tagadásában is, folytatója az ars poetica műfaj i hagyo-
mányának. 

József Attila Ars poeticájáról írt első tanulmányában Kabdebó Lóránt egy másik 
Petőfi-verset jelöl meg műfaji előzményként, amelyet szintén az anti-ars poeticák 
körébe sorolhatunk: „Maga a motívum nem új. Minden forradalmi művészet val-
lotta ezt, és Retőfi Rongyos vitézeit-je" szerinte jelentős állomása „a motívum fejlődé-

fi Alain MICHEL: „Arts poétiques." In Dictionnaire des genres et notions littéraires. Encyclopaedia 
Universalis. Albin Michel, Paris, 1977. 41. 

7 „Ión." Fordította: RnoÓK Zsigmond. In Platón összes művei. Európa, Bp., 1984. 316. 
8 SÍK Csaba az Ars poeticák a XX. századból című, általa szerkesztett és bev ezetővel ellátott antológiá-

ban (Gondolat, Bp., 1982) a műfaji változat ú j fejleményeire alkalmazza az anars poetica, illetve az 
ars antipoetica terminusokat . Az. általunk jel lemzett művek esetében az anti-ars poetica kifejezést tart-
juk célravezetőnek, mer t ezek a versek a költészetről, a költői magatartásról szólnak, de úgy, hogy a 
művészet mesterségbeli részének fontosságát tagadják, vagy leértékelik. 
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sének".9 Csakugyan, a vers első szakasza így szól: „Föl tudnám én is öltöztetni / 
Szép rím- s mértékbe versemet, / Amint illő meglátogatni / A társasági termeket." 
Majd az általa választott megoldást, a harcos költészetet a negyedik strófában így 
állítja szembe a társasági költészettel: „Ott állok én is a csatában / Katonáid közt, 
századom! / Csatázok verseimmel.. . egy-egy / Harcos legény minden dalom." 

Az ingenium polemikusán egyoldalú felértékelése, a mesterség, a technikai 
tudás deklarált lebecsülése azzal a dön tő következménnyel járt , hogy az ars poe-
tica pozícióját magukénak követelő újkeletű mutációkban minden eddiginél 
nagyobb tér jutott az e leddig a műfaj szegélyén szorongó témáknak, elsősorban 
azoknak, amelyek a költő személyét, társadalmi helyzetét, szereptudatát, erkölcsi 
elveit, belső dilemmáit érintik. Ezzel kiéleződött az e műfaj i változatra már eddig 
is je l lemző állásfoglaló, polemikus jelleg, s végső soron tért nyert b e n n e a lírai 
hevület. A mesterség csínja-bínja helyett a költőnek lenni, költőként létezni kér-
dései izgatták az alkotókat és a közönséget. Az ars poeticát csevegésből és tan-
költeményből a lírai m ű n e m részévé, hitvallássá a költészet romantikus fordulata 
tette.10 

E fordulat szempontjából szimptomatikus érvényű Ftetőfi A XIX. század költői 
című verse. Nem lehet tagadni, hogy egy szálon leszármaztatható az ars poétikus 
hagyományból.11 Első strófájában tematikus tilalmakat állít szembe a kor költőivel, 
s egyúttal kijelöli a megkövetelt hanghordozás és tárgyválasztás kereteit. A „népet 
vezető lángoszlop" hasonlatából is levezethetők bizonyos követelmények, ame-
lyeknek a költők kötelesek eleget tenni. A gondola tmenet azonban fokozatosan 
eloldódik mindentől , ami közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozha tó bár-
miféle ars poeticával, és a lírai alany a nemzet, sőt az emberiség sorskérdéseiben 
foglal állást. A kritikai szóhasználat túlzott rugalmassággal követi a műfaji változat 
átalakulását, és úgy tágítja ki az ars poetica fogalmát, hogy abba A XIX. század költői 
típusú hitvallások is beleférjenek. Balogh László ezen az alapon sorolja a költe-
ményt József Attila Ars poeticájának előzményei közé.12 

Ennek a kitágításnak, amely károsan visszaél a terminussal, s ezzel súlyosan ve-
szélyezteti annak hitelét, annyi alapja mégis van, hogy a modern ars poeticák nem 
vagy nem pusztán laza és szellemes levélbeli csevegések a költeményről, a költőről 
és a költészetről, mint Horatius műve, szoros ér telemben vett tanító szerepet sem 
töltenek be, mint Boileau alkotása, vagy nem korlátozódnak erre. Lírai megnyilat-
kozások, s ennyiben mélyebben feltárják a versbeli beszélő világhoz való viszonyát, 
mint a mesterség részletkérdéseibe belemerülő okfejtések, tanácsok. A tanítás és 
a hitvallás sajátos ötvözetei. Az ars poetica modernkor i fejlődése ebben a keret-
ben megy végbe. A műfaj i változatba sorolható művek egy skálán helyezkednek 

N KABIIF.BÓ Lóránt: József Attila Ars poeticája. Borsodi Szemle 1959/4. 100. 
10 VERES András: Bevezetés az irodalmi müvek olvasásába. Krónika Nova, Bp., 2001. 62. 
И I. M. 63. 
12 ВЛЕОС.11 László: József Attila. Gondolat, Пр., 1969. 176. 
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el. A skála egyik végpontján a Horatius vagy Boileau ars poeticájával szorosabban 
rokonítható darabokat találjuk. A skála másik pólusára a mesterség kérdéseiben 
állást csak minimális mér tékben foglaló darabokat tehetjük, mint amilyen A XIX. 
század költői. Az anti-ars poeticák, mint amilyen Petőfi A természet vadvirága című 
verse, a skála középső övezetét foglalják el. József Attila Ars poeticája helyét is vala-
hol a két véglet között keressük. A terminussal való visszaélés okozta károkat csak 
ügy csökkenthetjük, ha az olyan, költői hitvallás számba m e n ő darabokat, ame-
lyek még A XIX. század költőinél is kisebb mér tékben tesznek eleget a műfaj köve-
telményeinek, kizárjuk az ars poeticák köréből .1 3 

A műfaji változat megújításának a Petőfiétől eltérő, bonyolultabb módjá t vá-
lasztja Arany János Vojtina levelei és Vojtina ars poétikája című verseiben. Sokkal 
inkább tiszteletben tartja az ars poetica műfaji kereteit, hogy belülről kezdjen hoz-
zá átalakításához. Arany említett költeményeit látványosan és provokatív m ó d o n 
szembe lehetne állítani barátja és szövetségese anti-ars poeticáival. A művészi te-
remtőerő szabályok alóli felszabadításáért küzdő Petőfi idézett megnyilatkozásai-
val ellentétben Arany szabályokat állít föl, normákkal szembesíti az alkotókat. 
Ráadásul a támadás éle, elsősorban a korábbi Vojtina leveleiben éppen a petőfies-
kedők ellen volt fordítva.14 A szembeállítás mégis igazságtalan lenne, mert Petőfi 
esetében egy szuverén nagy tehetség rázza le magáról az akadékoskodó iskolai pe-
dantéria kötelmeit, míg Arany egy egészen más történeti helyzetben az ízlésfica-
mokkal, a műveletlenséggel, a dilettantizmus eluralkodásával veszi föl a küzdelmet. 

A mi szempontunkból annak van nagyobb fontossága, hogy Arany vonakodik 
vállalni a tanító, tanácsokat osztogató, korholó poéta doctus szerepét, talán mer t 
archaikusnak, idejétmúltnak ítéli, s ugyanakkor mégis gyakorolja ezt a tevékeny-
séget. Magatartása, Horatiuséval vagy Boileau-éval ellentétben, ambivalens. Ahogy 
egy levelében írja, „humoristico-didacticus művet", „quasi ars poeticát" írt (vállal-
kozása ráadásul töredék maradt, szándékát n e m vitte végbe). A Vojtina levelek ese-
tében szerzőségét is homályban hagyta, egy közismert, mulatságos figura, Vojtina 
Mátyás alakja mögé rejtőzött, s a levelek közreadója szerepére korlátozta magát . 
A Vojtina ars poétikája is ennek a félig költött, félig valóságos beszélőnek, Vojtina 
Gáspárnak a nevében fejti ki nézeteit a művészet mesterségéről.1 5 

A Sík Csaba által szerkesztett, emlí tet t antológiában csakúgy, mint A világirodalom ars poeticái 
(összeáll., utószó: LENGYEI. Béla és VINCZ.E Flóra, bevezető: KAROOS Г ás/ lő. Gondolat , Bp., 1965) c ímű 
antológiába igen nagy számú olyan művet vettek föl a szerkesztők, amelyek voltaképpen nem tekint-
hetők ars poeticáknak. 
14 RIEDL Frigyes: Arany János. Pallas í rod. és nyomdai R.-T kiadása, Bp., 1920. 83-86.; TOLNAI Vilmos: 

Arany Vojtina leveleinek keletkezése. Budapesti Szende 1920. 183. köt. 55-74.; ARANY János: Vojtina Ars 
poétikája. Magyar Könyvtár. Bevezetéssel ellátta KELEMEN Béla. Kiadja Gimpel Róbert (Wodianer és fiai). 
Bp., 1900. Bevezetés: 5 -1 1. 
15 CSEHI Gyula: Vojtina Ars poétikája és a műfaj halála. Igaz Szó 1967.1. 372-386.; TOLNAI Vilmos: i. m.; 
VÁCZ.Y János: Ibjtina Gáspár levelei Andris öccséhez. Egyetemes Philológiai Közlöny 1886. 666-668. ; 
KELEMEN Béla: i. m. 
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Az utókor a Vojtinákat hosszú ideig habozás nélkül Arany János ars poeticájának 
tekintette.16 Újabban hangsúlyosan merült föl a versbeli hang feltételezettsége, 
elbizonytalanítása.17 Ahogy Horatiusnak egyetemes méretekben, úgy Aranynak 
a magyar glóbuson követői és vitapartnerei támadtak. Juhász Gyula, József Attila 
mestere például Vojtina új ars poétikája a fiatal költőkhöz című versével vett részt ko-
ra kritikai harcaiban, s egyebek között, világosan felismerhetően, épp ifjú tanít-
ványát kívánta megóvni és megfeddni bizonyos költői hibák miatt. József Attila 
egy másik pártfogója, Ignotus pedig a Nyugatban megjelent tanulmánysorozatát 
keresztelte el Arany nyomán „neovojtinák"-nak. Ezek egyikében a verselt vershez 
való visszatérés pozitív példájaként éppen a Tiszta szívvel című versre hivatkozott. 
A homokóra madarai című dialógusában el lenben a fiatal Déry Tibor, a költészet-
beli modernség mellett érvelve szállt vitába a Vojtina ars poeticája egyik, Aranynak 
tulajdonított alaptételével. 

József Attila Ars poeticája előzményeinek sorában meg kell emlékeznünk a köl-
tészet avult szabályait félresöprő, értelmüket vesztett korlátozásait feloldó, a mo-
dernség nevében poétikai reformokat beje lentő anti-ars poeticák prototípusáról , 
Verlaine Art poétique-járói. Korunknak a művészet mesterségével foglalkozó, hit-
valló és polemikus versei ennek a köl teménynek a nyomdokaiban lépdelnek m é g 
akkor is, ha az „ars poetica" kifejezés n e m szerepel a címükben. A József Attila 
Ars poeticájának előzményeit számba vevő szakirodalom így n e m hunyhat ta be 
szemét Ady jellegzetes, modernista anti-ars poeticája, a Hunn, új legenda előtt, 
noha a két mű komolyabb szembesítése n e m történt meg. Az említett első 
Kabdebó-tanulmány éppúgy utal rá, mint Balogh László. Szabolcsi Miklós ped ig 
Kosztolányi Esti Kornél énekét, emeli be az előzmények körébe a két vers könnyed , 
hetyke h a n g n e m e kapcsán. ' 8 

16 DÁNIEL Viktor: Az eszményítésről és Arany János „Vojtina Ars Poétikája"-ról. A Sepsiszentgyörgyi Székely-
Mikó kollégium Értesítője. 1910/1 1. 3-10.; KELEMEN Béla: i. m.; RIEDL Frigyes: i. m.; CSEHI Gyula idézett 
tanulmánya alapos összefoglalást nyújt a két Xbjtinával kapcsolatos irodalomtörténeti és esztétikai viták-
ról, amelyek során akár az. eszményítés (újabban Влкгл J á n o s és SÓTÉR István), akár (mint U KACS György 
és HERMÁNK István) a realizmus esztétikáját tulajdonítják a szerzőnek, mindannyiszor Arany János ars 
poeticájaként interpretálják. Lényegében ezt teszi Komlós Aladár is, Gustave Planche-ra visszavezetve 
Arany nézeteit (KOMLÓS Aladár: „Arany János: Vojtina Ars poeticája és Gustave Planche." In К. А.: 
Táguló irodalom. Magvető, Bp., 1967. 40-54.), valamint Gaál Gábor, aki Arany Gogol-fordításával hozza 
összefüggésbe a második Vojtinál (GAÁL Gábor: „Gogol és Arany János." In G. G.: Válogatott írások. III. 
kötet. Kriterion, Bukarest, í 967. 104-111.). Dávidházi Péter is Arany nézeteinek felelteti meg a Vojtina 
Gáspár szájába adott gondolatokat (DÁVIUHÁZI Péter: Hunyt mesterünk. Argumentum, Bp., 1992. 168.) 
17 Már Csehi Gyula idézett tanulmányában is. Alanyra hivatkozva, „quasi ars poeticának" tekintet te 
a Vojtina Ars poétikáját, s a műfa j haláláról értekezett vele kapcsolatban. Tarjányi Eszter egyenesen 
megkérdőjelezi Arany E műveinek ars poetica-szerűségét (TARJÁNYI Eszter: „Hová levél...? Az episztola 
és Arany jános költői leveleinek poétikai háttere." In Levél, író, irodalom. Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2000. 119-151.). 
18 KABDEBÓ Lóránt: i. m.; BALOGH László: i. ni.; lásd még: BRASSAI Viktor: „József Attila." In Kortársak 
József Attiláról. Akadémiai, Bp., 1987. 508.; FE|T6 Ferenc: József Attila, az útmutató. Szocializmus 
1947/2—4. 115.; BÓKA László: József Attila. Essay és vallomás. Anonymus, Bp., 1947. 44.; SZABOLCSI 
Miklós: Kész a leltár. Akadémiai, Bp., 1998. 7 4 G 7 4 5 . 
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Az ars poetica műfaji ismérvei József Attila Ars poetic ájában 

Költészettörténeti áttekintésünk alapján megállapítható, hogy az Ars poetica, leg-
alábbis annak első része, jellegzetes példája a műfaj anti-ars poétikus változatának. 
Nézeteit József Attila közvetlenül a vers címzettjének, Németh Andornak a felfogá-
sával szemben fejti ki, aki szerint, mint láttuk, „a művészetben minden vagy majd-
nem minden a forma tökélyén múlik", „engem... csak a költészet érdekel". A kritikus 
eme elv alapján fogalmaz meg - korántsem a művek esztétikai értékét kétségbe 
vonó, hanem a tudattalan feltárásának veszélyessége ellen óvó - fenntartásokat a 
Nagyon fáj-kötet olyan verseivel szemben, amelyekben a költő megdöbbentő őszin-
teséggel vall szerelmi kínjairól: „A szenvedésnek ez az áradó gyönyöre még művészi 
öltözékében is pongyolán hat, túl közvetlenül, még közvetítve is túlperzselő. E ver-
seket olvasva önkéntelenül felszisszenünk." József Attila a vers megírása előtt nem 
sokkal élőszóban így fogalmazta meg álláspontját Németh Andornak: „Én csak arról 
beszélhetek, amit tudok. És azt az egyet tudom, hogy amikor verset írok, n e m köl-
tészetet akarok csinálni, hanem meg akarok szabadulni valamitől, ami szorongat 
vagy nyugtalanít. És engem csak ez érdekel, az életem,"19 Ebből, az életproblémák meg-
oldására való törekvést és a költészet mesterségbeli kérdésein való töprengést vagy-
lagosan szembeállító kontroverziából csiholódott ki a különös remekmű. 

A vers ugyan tartalmát tekintve anti-ars poetica, formai tekintetben azonban -
és ez így természetes - határozottan felismerhetők raj ta a műfaji kri tériumok. 
Először a megszólításos formával kísérletezett a költő: „Költő vagy - minek érde-
kelne / téged a költészet maga?" Az önmegszólító vers hazai presztízse folytán 
sietve állapították m e g a vers elemzői, hogy címzettje a költő maga. Szőke György 
Stoll Béla kritikai kiadásáról írott kritikájában már ebbe az irányba tereli a gon-
dolkodást: „az Ars poetica... külön érdekessége, hogy első változata önmegszólító 
jellegű, míg a nyomtatásban megjelent szöveg egyes szám első személyű." „Űr a 
lelkem" című könyvében Szőke megismétli állítását: „Igen érdekes ebből a szem-
pontból az Ars poetica korábbi - önmegszólító - variánsának egybevetése az én-
centrikussá alakított végleges, közismert szöveggel."20 Kabdebó Lóránt második 
tanulmánya aztán egy egész elméletet épít erre a ki indulópontra: „A vers első-
ként ismert fogalmazványa - a Stoll-féle kritikai kiadás кi-gyei jelzi - következe-
tesen végigvitt önmegszólító vers. A tisztázatiként jelzett példány - ka - először 
még ismételné ezt a megoldást, ma jd elkövetkezik egy fordulat, amely az egész 
versből kioldja az önmegszólító jelleget, és határozott kézírással, grammatikai 
következetességgel egyes szám első személyű változatba transzponálja."2 1 

19 Németh Andor és József Attila egymással szembefordított álláspontját, valamint N é m e t h n e k a 
Nagyon fáj-kötetről a vitaesten mondot t szavait idézi TVERDOTA György: „Ars poetica." In Kabdebó 
Lóránt köszöntése. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, az Összehasonlító és a Művészet-
történeti Tanszék kiadásában, Miskolc, 2001. 288-296. 
20 SZŐKE György: József Attila összes versei. Irodalomtörténeti Közlemények 1985/1. 126.; SZÓKF. 
György: „Úr a lelkem." Párbeszéd. Bp., 1992. 71. 
21 KABDEBÓ I / j rán t : „A klasszikus irodalom esélyei a dialogikus poétikai gyakorlatban." In Tanulmá-
nyok József Attiláról. Anonymus, Bp., 2001. 211. 
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A versbeli intések személyes természete, saját tapasztalatra hivatkozása, vissza-
ható volta, a József Attila-i költészetre való visszavonatkoztathatósága alapot ad 
ennek a feltevésnek, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az ars poetica 
műfa ja végső soron a tanító költészetből bontakozott ki, amelynek konvenciója 
szerint a tudás bir tokában lévő személy kioktatja a felvilágosításra szoruló mási-
kat vagy másokat. A kioktatott személy éppúgy lehet egyik embertársunk, mint 
ahogy megkettőzött mi magunk egyik énje. Sőt, a kettő nem zárja ki egymást. 
A tegező vagy magázó egyes számú vagy többes számú megszólító forma tehát a 
dolog természetéből e redően struktúraalkotó tényezője az ilyen szövegeknek. 

Horatius Ars poeticája szinte az összes lehetséges megszólalási és megszólítási mó-
dot tartalmazza. A korrekt megszólítási formula a többes második személy, hiszen 
barátainak, a Pisoknak írott hexameteres formájú költői levélről van voltaképpen 
szó: „Ily csudalényt tudnátok-e nem kinevetni, barátim?" - kérdezi rögtön a mű ele-
j é n az általa a rossz alakteremtés illusztrációjának szánt szörnyeteggel kapcsolat-
ban. Később a címzettek szövegszerűen is meg vannak említve: „Nemcsak a dísz-
telen és mindennapi verset ítélem / Én el, Pisák, drága barátaim". A többes szám 
második személyt általános értelemben is használja Horatius: „írók, műveteket 
mérjétek mindig erőtök / Mértékéhez." A többes szám első személy olyankor fordul 
elő, amikor a mondot takat a beszélő fontosnak tartja önmagára is érvényesnek el-
ismerni: „Új fogalomra találó szót alkotni ne késsünk." Egyes szám első személyű, 
ún. „vallomásos" forma is előfordul: „Hogy tiszteljenek akkor költőként, ha nem 
értem / Műfajok és a sajátos színük váltakozását?" A személytelen fogalmazásmód 
példáinak sorolásával is gyarapíthatnánk a listát, de ettől most eltekintünk. 

A leggyakoribb mindazonáltal az egyes szám második személyű megszólítás, 
amely könnyen összetéveszthető az önmegszólítással: „Ha le is tudsz írni talán egy 
/ Ciprusfát: mire jó , ha hajótör tnek fogadalmi / Képet festeni kívánsz"; „Hogyha 
a mű anyagát nem jó l fogod össze keményen, / Delfin csetlik az erdő szélén"; „Gon-
dosan, óvatosan, jól használj újszerű szókat"; „Menj csak a közhit u tán - vagy igaz, 
hű je l lemet alkoss, / Költő" és még lehetne hosszan sorolni a példákat .2 2 Még egyet 
említek, mert József Attila tudva vag)' tudtán kívül parafrazeálja azt Babits-
pamflet jében: „Te kilenc évig tartsd vissza a műved, / jól elzárva. Amit ki nem adsz, 
azon egyre törölhetsz; / nem tud a szó, ha kiszállt egyszer, soha visszarepülni" - szól 
a híres, az i rodalomtörténetben sokszor megismételt óvás a művek szüretien és 
érleletlen, tűi gyors közzététele ellen „Verseit pedig tartsa hét esztendeig az asztal-
fiában és ne adja ki barátai unszolására sem" - visszhangozza József Attila, Babits-
nak címezve az intést .2 3 Ezeket a megszólításokat és felszólításokat, tiltásokat 
minden további nélkül lehetne önmegszólításokként értelmezni, hiszen az idé-
zett mondatokba foglalt tanácsok és tilalmak címzettjei közül - a klasszikus peda-
gógiai viszonynak megfelelően - nyilvánvalóan önmagát sem veszi ki Horatius. 
Lehetne, de mi hasznunk lenne belőle? 

2 2 HORATIUS: i. m. 
2 3 I. m.; JÓZSEF Attila: „Az Istenek halnak, az Emberé i . " In József Attila Összes Müvei. III. Akadémiai, 
BP., 1958. 60. 
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Boileau-nál a hangnem emelkedettebb, a beszélő begombolkozottabb, így a 
csevegő Horatiustól el térően a többes második személy vagy az ezzel azonos ma-
gázó megszólítás dominál: „Voidez-vous du public mériter les amours? / Sans cesse 
en écrivant variéz vos discours:"; „Quoi que vous écnviez, évitez la bassesse:" stb.24 

így hát itt a beszélő és kimérten önözött (illetve többes második személybe tett) 
címzettje(i) pedánsan elkiilöníthető(k). Ez a módosulás azzal is összefüggésben 
van, hogy Boileau kezén az ars poetica elveszíti episztoláris közvetlenségét és 
didaktikus köl teménnyé alakul át. 

Verlaine Költészettana, amelyet József Attila Kosztolányi fordításában is ismerhe-
tett, Horatiushoz hasonlóan variálja a megszólalási módokat: „Zenét minekünk, csak 
zenét" - hangzik a hírhedt nyitó sor magyarul, amely az eredetiben személytelen: 
„De la musique avant toute chose." A „Mert csak te kellesz, Arnyalat," személyte-
len, azaz megszemélyesítő magyar változatban, többes első személyű az eredetiben: 
„Car nous voulons la Nuance encor". „Egy jó kaland legyen dalom" - megy át egyes 
szám első személybe Kosztolányi, a fordító, a r ím kedvéért. Francia eredetiben ez a 
sor megszólító, vagy - nem bánom - „önmegszólító": „Que ton vers soit la b o n n e 
aventure." Az uralkodó megszólalási módozat azonban kétségkívül az egyes máso-
dik személyű: „Ha szókat írsz, csak légy hanyag, / és megvetőn dobd a zenének"; „Szó-
noklat? Törd ki a nyakát" stb. 

Arany Vojtina Ars poétikája váltogatja az egyes szám első és második személyt. 
„Tele vagyok, dallal vagyok tele" - szól a kezdősor. „Olvastam egypár száz kötetre 
ment / Regény-, beszéd-, poéma-speciment:" folytatódik a második szakaszban az 
első személyű beszámoló. A tanácsok és tilalmak nagyobb része azonban második 
személyű. A híres „Költő hazudj, de rajt' ne fogjanak" második személyben szól, 
ma jd például az a strófa is, amely így kezdődik: „Győzz meg, hogy ami látszik, az 
való: / Akkor neved költő lesz, n e m csaló, - ". Vajon itt Vojtina, a vers beszélője 
önmagát biztatja? Juhász a Vojtina új ars poétikájában a fiatalabb generációt szólít-
j a meg: „Mert, hogy dologra térjek, én öcséim, / (Kik közt n e m egyet én vezet tem 
a / Parnassz hegyére)", s ebben az odafordulásban József Attilának volt oka ön-
magára ismernie. De Juhász is átmegy egyes szám második személybe: „Valaki 
légy, ha kollektív dalolsz bár, / És ne akarj te lenni valaki". Úgy véljük tehát, hogy 
az egyes szám második személyű megszólítási és felszólítási m ó d nem kis mér ték-
ben az ars poetica műfaji hagyományából, taní tó vagy tanácsot adó jel legéből 
származik, s visszaható dimenziójának, önmagára vonatkoztatásának koránt sincs 
olyan különös jelentősége, mint amilyenre N é m e t h G. Béla a Tudod, hogy nincs bo-
csánat esetében hozott példát. 

Mellesleg Németh Andor, akinek József Attila a verset ajánlotta, maga is költő 
volt, méghozzá n e m is rossz, az Ars poetica szerzője ismerte és becsülte költemé-
nyeit, s így elvileg akár ő is lehetne az eredeti címzett. . . „Költő vagy - minek ér-
dekelne / téged a költészet maga?" A végső változatban a költő első személyessé, 

2 4 Воп.кли: LArt poétique, Chant premier. Liabriarie Larousse, Paris, 1933. 67., 68. 
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állásfoglalássá alakította át a dialogikus formulát . A vershelyzet tanításból hitval-
lássá változott át. Az átalakítást megkönnyítet te az a körülmény, hogy a megszó-
lításban mindig benne rejlik az a lehetőség, hogy a megszólítottak körébe, akik 
valamely általános igazság kioktatottjai, a megszólító burkoltan magamagát is be-
sorolhatja, akár utal erre külön nyelvi formával, akár nem. Az általános igazság 
mindenkire vonatkozik, kinyilatkoztatójára is visszahat. A megszólalás m ó d j á n a k 
megválasztásával a beszélő olyan tágra és szűkre vonhatja m o n d a n d ó j á n a k szán-
dékolt érvényességi körét, amilyenre akarja, a személytelenül általános beszéd-
módtól a vallomásszerűen egyedi megszólalásig. 

Szőke és Kabdebó egyaránt fennakadnak azon, hogy a végső változat első 
szentélyű megfogalmazási mód ja egy helyen megtart ja az ún . „önmegszólításos 
formulát": „a felnőtté válás folyamatát tükröző végleges szövegben is megőrzött 
a költő egy önfelszólító formájú kis részt: Ehess, ihass, ölelhess, alhass! / A minden-
séggel mérd magad!" - írja Szőke. „Felmerülhet a kérdés: miér t maradhatot t meg 
a hatodik versszak első két sorában véglegesen is az önmegszólí tó fo rmula" -
töpreng Kabdebó, s arra jut, hogy „a két sor. . . grammatikailag egyszerűen nem 
transzponálható az esztétikai értékszint megtartása mellett".25 Csakhogy ha nem 
transzponálható, és a beszédmód folytonosságát bántóan megtöri , akkor n e m lett 
volna más megoldás, mint kihagyni. Miért n e m okozott zökkenést, kellemetlen 
feltűnést az első személyű közegben a második személy használata? A kérdésre 
Horatius, Boileau, Verlaine, Arany, Juhász u tán könnyű a válasz: mert az ars poe-
tica műfaji hagyománya megengedi ezt a vegyülékességet. 

Az Ars poetica másik, a műfa j i hagyományból levezethető sajátossága, hogy 
a kor aktuális esztétikai-poétikai di lemmáira keres választ. Horat ius kortársai az 
arany középszer költője számos kritikai megjegyzésének címzettjét meg tudták 
volna jelölni, bár a megjegyzések tapintatosan a tárgyra, az írásmódra irányul-
nak, és nem vesznek közvetlenül célba személyeket. Egészen más a helyzet 
Boileau Art poétique-jáhan, aki élesen foglalt állást a kor irodalmi életét foglalkoz-
tató vitákban, s nem kímélte az általa helyesnek vélt irány ellenfeleit. Elég itt egy 
kiragadott példát hoznunk: „Mais n'allez po in t aussi, sur les pas de Brébeuf, / 
Mérne en une Pharsale, entasser sur les rives, / „De morts et de mourants cent 
montagnes plaintives." Itt egy bizonyos Brébeuf van pel lengérre állítva.26 Arany 
Vojtinája, mint ez közismert, ugyancsak a kor irodalmi vitáinak sűrűjébe gázol. 
A kritika közvetlenebbül fel ismerhető a korábbi Arany-műben, a Vojtina levelei 
öccséhez c íműben, ahol még a korabeli r ímtechnika bárdolatlanságain is ironizál a 
költő. A Betőfitől idézett példák éppúgy, mint Ady verse, polémia sodrában szü-
lettek. Ftetőfi inkább az ellenséges kritikával szemben tanúsította költői magatar -
tását. Ady versének közvetlen kiváltója saját bevallása szerint a költő barát jának, 

2 5 SZŐKE György: „ Úr a lelkem. "71.; KABDEBÓ Lóránt: „A klasszikus irodalom esélyei a dialogikus poé-
tikai gyakorlatban." In 'tanulmányok József Attiláról. 212-213 . 
2 6 Bon.EAU: i. m. 69. 
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Hatvany Lajosnak a rosszallása volt.27 József Attila verse ebben a tekintetben is a 
Hunn, új legendával állítható párhuzamba. Mindkét vers, végső változatban első 
személyes, hitvalló mű. 

József Attila versének két versszaka által is találva érezhették magukat a kortárs 
költők,28 noha a „más költők" kifejezésnek időbelisége korlátlan, nem szükség-
képpen rejt utalást a kortársakra. A kritika mindazonáltal határozottan észlelte a 
vers polemikus élét, s már a kezdet kezdetén azt találgatták, kitől, kiktől határolja 
el magát versében a költő? Brassai Viktor az antiintellektualizmussal, az ösztönös-
ség-kultusszal való szembefordulást és egyúttal a pepecselő, öncélúan esztétizáló 
költők elítélését látja az Ars poeticában: „S ma, amikor a divatossá vált 'anti-
intellektualizmus' száműzni szeretné a költészetből, az életet s az olcsó ösztönös-
séget ül tetné trónra, József Attila büszkén, szinte gőggel vállalja az 'intellektua-
lizmus' vádját: Más költők - mi gondom ezekkel? / Mocskolván magukat szegyig, / koholt 
képekkel és szeszekkel / mímeljen mámort mindegyik. // En túllépek e mai kocsmán, / az ér-
telemig és tovább! / Szabad ésszel nem adom ocsmány / módon a szolga ostobát - m o n d j a 
'Ars poetica' című új versében, amely keménységében és önszemléletében Ady 
'Hunn új legendájához' hasonlí tható - írja Brassai, majd így folytatja: - Itt m á r 
az igazi hum á num , az örök emberiesség hallatja hangját, amely kicseng a mai já t -
szogatok, pepecselők, ügyeskedők zümmögő kórusából, és érces rezgéssel száll 
'az időnek bércei, a századok' felé."29 

Ignotus Pál ugyanezekből a sorokból a közösen szerkesztett Szép Szó p rogram-
jának költői parafrázisát véli kihallani: „De ő túllép 'e mai kocsmán'! Túl: 'az ér-
telemig'! Ezt határoztuk el, ehhez tartottuk magunkat . ...Az igazi józanság n e m 
az, amire vagyongyűjtő miniszterek és délceg, szolgálatkész urasági kocsisok mu-
tatnak példát , hanem a nyugtalan és akaratos elme maga-magát kiegyensúlyozó 
játéka, érzéki és eszmei kíváncsisága, vidám és bátor számvetése, 'Kecsesen okos 
csevegés'. Mi ezt az igazi egészséget, igazi józanságot fogjuk szolgálni, így fogad-
koztunk."30 Kállai Gyula, a Népszava szerkesztőségében dolgozó kr ip tokommu-
nista újságíró a vers zárósoraiban a munkásosztály melletti kiállást fedezte föl: 
„József Attila 'Ars poétiká'- jában - ami a költőknél afféle programnyilatkozat szo-
kott lenni — nevét, hitét és meggyőződését a munkásosztályra hagyta. A munkás-
osztály testvéri tankokként fogja szertedübögni rímeit - mondot ta ." 3 1 

Fejtő Ferenc, a Szocializmusban megjelent, ma jd önálló füzetben is napvilágot 
látott József Attila, az útmutató című tanulmányában szociáldemokrata szellemben 
értelmezi a költőnek a versben a kortárs költészetről nyújtott kritikáját: „ Ars poeti-

HAIVANY I -ajos: Ady a kortársak közt, Ady Endre levelei és levelek Ady Endréhez. Genius, Bp., 58-62 . 
28 Egy jobboldali lap erre hivatkozva egyenesen Illyés és József Attila közötti éles összeütközésről írt 
az. „Illyés Gyula és József Attila izgalmas költői párba ja" című cikkben. In Kartársak József Attiláról. 
494-495. Az esetről lásd A cikk jegyzetét: i. m. 844-845. Iaísd erről TVERDOTA György: „Ars poetica." 
In Kabdebó Lóránt köszöntése. 291-292 . 
2« BRASSAI: i. m . 5 0 8 . 
9 0 IGNOTUS Pál: „Költő és a halál." In Kortársak József Attiláról. 979. 
31 KÁLLAI Gyula: „József Attila emlékezete." In Kortársak József Attiláról. 1336. 
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cájában megvetően nyilatkozott a 'más költőkről', akik „koholt képekkel és sze-
szekkel mímelnek mámort ." 3 2 A versbe foglalt polémia értelmezésére a fordulat 
éve után, hosszú ideig a kommunista felfogás nyomta rá a bélyegét. Szabolcsi 
Miklós a költő válogatott verseinek a „Magyar Klasszikusok" sorozatban megjelent 
kötete elé írt előszavában 1952-ben a korszellemnek megfelelően úgy látja, hogy 
„Ars poeticája a kommunista ember, a realista költő büszke és nemes hitvallása. 
Magasan a polgári költők fölött érzi magát; élesen elhatárolja magá t azoktól, akik 
a nemzet nagy problémái elől elefántcsonttoronyba menekülnek, a Nyugat köl-
tőitől, akik 'koholt képekkel és szeszekkel' játszanak, s azoktól, akik, bár maguk 
sem hisznek benne, megalkuvásból, gyávaságból az uralkodó rend szolgáivá sze-
gődnek. A kommunista költő n e m lehet megalkuvó, 'szabad ésszel nem a d o m 
ocsmány / módon a szolga ostobát ' , nem hallgathat el, élete utolsó percéig har-
col: 'Én nem fogom be pörös számat'. Erejét a marxizmus-leninizmus felismert 
szilárd igazsága adja: 'A tudásnak teszek panaszt. ' Maga mögöt t érzi a munkást , 
a parasztot, tudja, hogy őt igazolja a történelem: 'Rám tekint, pártfogón a század' 
stb. A tömegekre, a dolgozó magyar népre támaszkodva, a marxizmus-leninizmus 
igazságába vetett hittel mondha t j a ki a legnagyobb követelést: a költő célja, harc 
szilárdan és ingadozás nélkül, a legnagyobb célokért, az ember iség nagyságáért, 
fejlődéséért, boldogságáért: 'A mindenséggel mérd magad! '" 3 3 

Szabolcsi utolsó monográf iá jában újra fölveti, hogy a „Mocskolván maguka t 
szegyig, / koholt képekkel és szeszekkel / mímeljen m á m o r t mindegyik" vajon 
nem az alliterációiról ismert Babitsot és raj ta keresztül a nyugatos költészetet 
veszi-e célba?34 De már közel sem rugaszkodik el úgy a szöveg megengedte fel-
tevések körétől, mint azt ifjúkori írásában tette. A költő polemikus magatartása 
tehát világosan érzékelhető, de n e m könnyű megmondani , ki ellen és minek az 
érdekében polemizál. Épp ez a nehezen megfejthetősége tette lehetővé, hogy ki-ki 
a saját szája íze szerint magyarázta, s a vers az ideologikus belemagyarázások 
áldozatául esett. Akár így, akár úgy értjük a vers polemikus indulatát, a tény maga, 
hogy a költő elhatárolódik más költői törekvésektől, az ars poetica műfaji válto-
zata szabályainak érvényesülését bizonyítja. 

A legfontosabb azonban, hogy al ighanem az ars poetica műfaj i szabályai ad-
nak magyarázatot a vers sajátosan laza, mellérendelő szerkezetére, ami annyi 
gondot okozott az ér telmezőknek. Az Ars poetica próbára teszi esztétikai érzékeny-
ségünket, ítélőképességünket. Részleteiben a legsűrűbben idézett József Attila-
versek sorába tartozik. „Én túllépek e mai kocsmán, / az ér te lemig és tovább!"; 
„Ehess, ihass, ölelhess, alhass! / A mindenséggel mérd magad!"; „Nincs alku - én 
hadd legyek boldog!"; „Én n e m fogom be pörös számat"; „Én mondom: Még 
nem nagy az ember". Csupa szentencia, evidencia, maxima ez a vers, s úgy érez-
zük, ezeket az igazságokat a költő mintegy helyettünk jelenti ki. Az Ars poetica sorai 

32 Fe|Tó: i. ni. 115. 
3 3 SZABOLCSI Miklós: „József Attila." In József Attila válogatott müvei. Szépirodalmi, Bp., 1952. 56. 
34 SZABOLCSI Miklós: Kész a leltár. 746. 
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mélyen belevésődtek kulturális emlékezetünkbe.3 5 Ugyanakkor azonban az elem-
zők zavarba esnek, amikor a mű szerkezetét próbálják meg felfedni, amikor a 
gondola tmenet követésére vállalkoznak. Mintha különálló részekből, széttartó 
elemekből lenne összeabroncsozva a vers, s ez annál fel tűnőbb, mert József Attila 
a hibátlan szerkezetek létrehozásának képességével tűnik ki a költők között. Ez 
némelyik értelmezőjét a r r a az állításra ragadtat ja , hogy ez a költemény n e m is 
tartozik József Attila igazán jelentős darabja i közé. 

Az ars poetica műfaji válfajához való tartozása magyarázattal szolgálhat erre a 
különös jelenségre. A felsorolt ars poeticák akármelyikét szemügyre vesszük, 
mindenüt t megfigyelhetjük a szerkezeti elemek bizonyos fokú heterogeneitását, 
a részek közötti kohézió lazább voltát más versekhez képest. Igaz, hogy valami-
féle panoráma kerekedik ki belőlük a költészet egészéről. A szerzők ugyan bizonyos 
rend szerint haladva veszik sorra a különböző műnemeket , műfajokat, szólnak 
a stílusról, verstanról, választható témákról stb., de mindannyiszor az adot t kor 
igényeinek megfelelően. Egyes problémákat elhanyagolnak, másoknak az átla-
gosnál jóval nagyobb figyelmet szentelnek, s a versírás művészetének olyan vo-
natkozásainál állnak m e g leghosszabban, amelyek a megírás idején megvitatandó, 
e ldöntendő kérdéseknek számítanak, legalább is a szerző személyi környezeté-
ben. Ebből aránytalanságok és önismétlések származnak. Tanításaikat bizonyos 
alkalmisággal kiválasztott példákkal illusztrálják. 

József Attila Ars poeticája ugyanilyen laza kapcsolódású mozaikokból állítja 
össze panorámájá t arról, hogyan látja a költő helyzetét a korban, amelyben él. 
Nem arról beszél, hogyan kell és hogyan nem szabad eljárnia a művésznek a for-
maalkotás során. Szakítva a műfaji változat hagyományaival, a vers nyersanyagá-
ra, a művet megalkotó emberre , a műalkotás valóságbeli hátterére fordította az 
olvasó figyelmét. Éppen ez polémiájának tárgya: tünte tő szembefordulás az ars 
poetica hagyományával. A vers egy paradoxonna l kezdődik. Annak kimondásá-
val, hogy a költőt nem a költészet érdekli, hanem az élet, amelyből a m ű szüle-
tik. Ezután tagadja, hogy az igazi szépség tiszta szemlélet tárgya: a szépséget mi 
magunk kell, hogy aktívan előidézzük a világban. Az ars poeticák azt az illúziót 
keltik olvasóikban, min tha egy alkotónak törődnie kellene azzal, hogy társai mit 
és hogyan írnak. Az Ars poetica szerzője tagadja ennek az egymásra figyelésnek 
a fontosságát, nem kér az ún . „irodalmi élet"-ből. „És engem csak ez érdekel, az 
életem" - mond ta N é m e t h Andornak, s csakugyan, mindenné l fontosabbnak azt 
tartja, hogy az alkotó megtalálja a m a g a helyét az életben, hogy személyesen 
megtapasztalja a boldogságot. Az utolsó strófákban a társadalom mindenkor i 
állapotával szembeni kritikai magatartás szükségességére utal, s azokra irányítja 
a reflektor fényét, akiknek nevében szól, akiknek panaszát ő mondja ki. 

Ugyanez a szenteuciózusság jellemzi már Hora t iu s Ars poeticáját is. BORZSÁK István (i. m. 396.) egy 
egész csokrot gyűjtött össze azokból az „arany mondásokból" , amelyeket „Európa a Piso-levélből ta-
nult", az „in inedias res" kezdéstől addig a közhelyig, hogy olykor még Homérosz is elaludt; lásd még 
T ó n i Sándor: i. m. 90. 



4 4 0 Tverdota György 

Szeszélyesen kanyargónak látszik ez a gondolatmenet . De ha összevetjük Arany 
Vojtina Ars poétikájával, s ha ugyanakkor figyelembe vesszük Arany szerkesztő-
készségét például a balladáiban, akkor nem kevésbé szeszélyesen kanyargónak, 
laza szerkezetűnek fogjuk találni a Vojlinát is. „Lássuk, ha e zűrből valami válna" 
- olvassuk a második strófa végén a tanító költő nekiveselkedését, hogy a benne 
támadt „zűr"-ből valamiféle ér telmes tanulságok sorát szűrje le. Beszél a szerel-
mi és a bordalköltészethez való viszonyáról, ma jd a hazafias költészet buktatóiról, 
s erre következik a híres fejtegetés, amelynek konklúziója a „Költő hazudj , de raj t ' 
ne fogjanak", illetve a „Nem a való hát: annak égi mása', ámde ez utóbbi gondo-
latkör kifejtése során is szeszélyes kanyarokat tesz a gondolatmenet . Ez a benyo-
másunk még fokozódna, ha a Vojtina levelei öccséhez szerkezetét p róbá lnánk m e g 
követni. S ugyanezt tapasztalnánk Horatius vagy Boileau ars poeticáinak vizsgá-
lata során is.36 

Az ars poetica eredetét tekintve az epistola, a költői levél egyik változata. A le-
vél pedig nem más, mint beszámoló írójának adot t pillanatban való állapotáról, 
keresztmetszeti kép, s ezért tematikailag elegyes, a részek lazán, mellérendel ten 
kapcsolódnak egymáshoz, alkalmiság, esetlegesség, rögtönzés nyomja rá bélye-
gét az ilyen szövegekre. A költői ars poeticák olyan levelek, amelyek a költészet 
aktuális kérdéseit taglalják. A műfa j Boileau-, sőt a Verlaine-féle továbbalakítása 
sem je lent szakítást ebben a tekintetben a levélírói hagyománnyal. Mindketten 
élnek az ősminta által legitimált szerkezetbeli mellérendelési lehetőséggel. Olyan 
műfaj ez, amelyben lazaság és magvasság különös módon jól megfé r egymással. 
Ha így olvassuk József Attila Ars poeticáját, megszabadulunk vele szembeni indo-
kolatlan igényeinktől, nem keresünk benne bonyolult mélystruktúrát, s utat talá-
lunk a szöveg autentikus befogadásához. 

József Attila Ars poeticája mint anti-ars poetica 

На а műfaji szabályok figyelembevételével fogunk hozzá az értelmezéshez, hir-
telen elénk tárul az ars poeticák egy lehetséges tematikai kínálata. Az első, a har-
madik és a negyedik szakasz kezdősorának első és második felét gondolatjel 
választja két félsorra. Az első félsor egy vitakérdés fölvetését utánozza, amely 
választ vár a vers lírai énjétől. „Költő vagy" - írta a korábbi változatban, majd 
„Költő vagyok"-ra módosította. Ez a megállapítás magától értetővé tenné, hogy 
a költői mivoltából a beszélő azt a következtetést vonja le, hogy hivatásának, 
mesterségének kérdéseivel foglalkoznia kell. A válasz, mint említettük, provoka-
tív és paradox: éppen azért nem kell a költészettel foglalkoznom, mert költő 
vagyok. A harmadik strófában a szépséghez vagy a természeti szépséghez való 
kontemplativ viszony a feladott téma: „Szép a forrás", s a beszélő meghökkentő 

:!B BORZSÁK: i. m. 379-380., ugyanezt állapítja meg BOII.EAU LArt poétique-jához (Bordás, Haris, 1963) 
írott bevezető tanulmányában Guillaume PICOT (29—10.). 
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m ó d o n felborítja a kontempláció lehetőségét. A forrást nem nézni kell, hanem 
meg kell benne fürödni . A negyedik szakaszbeli témaadás más költők gyakorla-
tát állítja a versbéli alannyal szembe: „Más költők". A felkínált példát a beszélő 
ugyanolyan agresszívan hárítja el, ahogyan ezt Ady tette a Hunn, új legenda ban: 
„Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, / Hogy tempóz Arany s Petőfi hogy 
istenül. // Nekem beszédes költő-példák némák, / Sem a betelt s kikerített poé-
mák, / Sem a mutatványos fátum n e m kenyerem." Ady agresszivitása, azaz auto-
nómia-igénye a világirodalom és a magyar i rodalom klasszikusai ellen fordul. 
A József Attiláé (feltehetőleg) a kortárs költők példaadását utasítja el végletes ha-
tározottsággal: „mi g o n d o m ezekkel?" 

A három feladott téma megfogalmazásakor kialakult szerepeket kedvünkre 
szétoszthatjuk. A gondolatjel előtti félsort tekinthet jük akár egy idegen h a n g 
(például a feltételezett Németh Andor-i pozíció) idézésének is, a gondolatjel utá-
ni részt pedig a költő válaszának. De a költő maga is gondoskodhat, mintegy saját 
nevében, az elutasítandó álláspont felidézéséről, s így belsővé tett idegen hangra 
is gondolhatunk a gondolatjelek előtti félsorokban, s a második félsorban, illetve 
az azt követő sorokban láthatunk önmagának adott feleletet. 

A tételes ars poetica azonban a ha rmadik egységgel, a „Más költők" - kérdés-
sel és a rá adott agresszív válasszal véget ér. A hitvalló, szerepkijelölő indulat el-
ragadja a vers szerzőjét, s immár függet lenedik az előre feladott témáktól. For-
mailag ugyan még felbukkan ez a két félsorra való tagolás a hetedik versszakban: 
„Nincs alku - én h a d d legyek boldog!", de ez már merőben formai kettéválás, 
n e m őrzi meg az első versszakok idézett funkcióját. A gondolatjelnek inkább 
figyelemfelhívó, hangsúlyozó szerepe van itt. A formailag ars poétikus szerkezet, 
mint korábban említettük, anti-ars poétikus logikát rejt, hiszen a mesterségre vo-
natkozó kérdésföltevések létjogosultságát utasítja el konokul a költő, s helyébe a 
költészet mögött rejlő életproblémákra fordítja a figyelmet. 

Fölmerül a kérdés: mennyire je l lemző az itt kifejtett vélemény József Attilára, 
mennyiben van igaza Németh Andornak, amikor a költő esztétikai testamentumá-
nak tekinti ezt a művet?3 7 A gyanakvó kérdések nem okvetetlenkedések. Van rá 
okunk, hogy kétségbe vonjuk, vagy legalábbis erősen korlátozzuk az Ars poeticában 
megfogalmazott állásfoglalások általános érvényét. N e m úgy ismeijük József Attilát, 
mint akit nem jellemzett volna a formagond, mint aki nem törődött az élménytar-
talmak poétikai megfogalmazásával, m in t aki nem lényegítette volna át tiszta köl-
tészetté a nyers életanyagot. Több olyan nyilatkozatát ismerjük, amelyek éppen a 
költészet megtanulható aspektusát hangsúlyozzák.38 Nemcsak a gyakorlatban és 
nemcsak baráti beszélgetésekben tette ezt, hanem esztétikai, poétikai, kritikai ref-
lexióiban is fontos szerepet játszottak a művészi mesterség problémái. Ez utóbbiak 

37 „Mert hisz megveti és gyűlöli nemcsak a betegséget, de mindazt , ami természet- és rendellenes. 
Hisz éppen ezt írta meg, ezt szegezte le esztétikai tes tamentumának tekinthető nagy költeményében, 
az. Ars poeticában" - írja Németh Andor. („József Attila és kora." In Németh Andor József Attiláról. Gon-
dolat, Bp., 1989. 296.) 
3 8 FE|IÖ Ferenc: „József Attila költészete." In Kortársak József Attiláról. 986. 
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elutasítása 1937 februárjában, az életproblémák tematikus középpontba állítása 
sokat köszönhet az alkalomnak, a vitahelyzetnek, a költőre olyannyira jellemző 
polemikus haj lamnak. A vitát al ighanem önnönmagával is folytatta, n e m csupán 
Németh Andorral feleselt, nem csupán a kor egyes költői törekvéseitől határoló-
dott el. Azaz úgy gondoljuk, hogy a költészet kérdéseiről való gondolkodása össze-
tettebb volt, az Ars poetica egyoldalúan emel te ki az egyik pólust. 

Magyarázatunk azonban további pontosításra, és főleg elmélyítésre szorul. Az 
egyoldalúságra ugyanis n e m csupán a vita ragadtatta őt. A féloldalasság József 
Attila személyiségdinamikájában gyökerezik. Kései korszakában nem egyszer elő-
fordult, hogy önbizalma kórosan megrendül t , hogy elveszítette hitét hivatásában, 
hogy a költészet művelésének abbahagyásával fenyegetőzött. Ilyenkor a költészet 
hasztalanságával, önnön életműve reménytelen visszhangtalanságával a polgári 
foglalkozás, a pénzkereset, az életbeli boldogulás, a társadalomban elfoglalt elő-
nyös pozíció került szembe preferá landó érték gyanánt. Ennek az érvelési mód-
nak ékesszóló példáját nyújtja a Curriculum vitae.39 Egyre sűrűbben került bele 
ilyen hullámvölgyekbe. 

Egyik legismertebb eset a Szabad-ötletek jegyzéke és más pszichoanalitikus iratok 
megfogalmazása volt 1936 tavaszán. A Szabad-ötletekben ezt olvassuk az írói hiva-
tás értékéről: „nemsokára indulnom kell / muta tnom kell, hogy valaki vagyok / 
j önnek egymás után a kéziratokkal az őrül tek - minek irnak az öncsalás szélhá-
mosság". Ennek szellemében ítéli m e g saját írói teljesítményét is, negatívan 
szembeállítva azt a Szabad-ötletek autentikusságával: „Rubin azt mond ta : téged 
mindenki szeret, hiszen a verseid / te vagy / a verseim n e m én vagyok: az vagyok 
én, amit itt írok". Az Átmentem a Párisiba... kezdetű, a Szabad-ötletek kel egyidejű 
pszichoanalitikus prózájában pedig így fogalmaz: „Verset kellene írni, m á r teg-
napelőtt kellett volna szállítanom. Nagyon jó, hogy Magának minden jó , akármit 
írhatok és éppen azt, ami eszembeju t . " 4 0 A Cobden-vita során megfogalmazot t 
„öngyalázkodást" - hogy Németh Andor kifejezésével éljünk - a hivatás értelmé-
ben való ugyanaz a súlyos kétség motiválta, mint az idézett szövegrészleteket.41 

A különbség csak annyi, hogy az utóbbiakat a költő leírta, míg az 1937. február 
eleji megbotránkoztató és meghökkentő szándékú megnyilatkozás szóban tör-
tént. A vers, amelyet az Átmentem a Párisiba... idején szállítania kellett volna: 
A Dunánál, s ez a költeménye volt é p p e n készülőben, amikor a Szabad-ötletekben 
kifejtette, hogy az írás öncsalás és szélhámosság. Ahogy az 1936. tavaszi mély vál-
ságból egy remekmű, A Dunánál megírásával bontakozott ki, ugyanúgy bontako-
zott ki az 1937. eleji válságból az Ars poetica megfogalmazásával. 42 

39 TVERDOTA György: „Adalékok a Curriculum vitae-hez." In uő: Ihlet és eszmélet. Gondolat, ПР., 1987. 
4 9 - 5 1 . 
40 „Miért fáj ma is." Szerk. HORVÁT H Iván, TVERDOTA György. Balassi, Bp., 1992. 4 4 1 . , 4 3 7 . , 3 8 8 . 
41 TVERDOTA György: „Ars poetica." 289-291. 
4 2 TVERDOTA Gyötgy: „A múltat be kell vallani". In „A Dunánál." Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1995. 
21-28. 
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A válságoknak azonban nem szakadt vége. Déry Tibor 1938. eleji visszatekin-
tésében az Ars poetica megjelenésének és a Curriculum vitae megírásának idejére 
datál egy ilyen esetet: „Emlékszem egy végnélküli éjszakai beszélgetésünkre - az 
idén tavasszal volt - , hosszan kísérgettük egymást az utcán - : nem akar több ver-
set írni, mondta, befejezi költői pályáját, s egy polgári állásért fog küzdeni fog-
gal-körömmel. Nincs más vágya, mint havi kétszáz pengőt keresni, magyarázta, 
ennél többet nem nyújthat neki az érdeken épülő világ."43 S ha a Curriculum vitae-
hez kötjük ezt az alkalmat, akkor akár azt is megkockáztatjuk, hogy a Születés-
napomra „Én egész népemet fogom / nem középiskolás fokon / tani- / tani" sorai-
val kerekedett felül ezen az 1937. tavaszi krízisen. 

A válság azonban végül is erősebbnek, halálos logikájúnak bizonyult. Déry így 
emlékszik barátja állapotára az utolsó hetekben: „Ezért nem akart többé semmit 
ingyen elfogadni akkor, amikor már mindent elfogadhatott volna. Cigarettára 
gyújtott, sírt és kiszámította, hogy barátja mit költ rá cigarettára. A tortát, man-
darint eldugta, elajándékozta. Azon tűnődött, hogy a drága szanatóriumot el-
hagyja, s ingyen kezelésbe megy, hogy senkinek se legyen terhére. Verseit többé 
nem tekintette ellenszolgáltatásnak; az a meggyőződés alakult ki benne, hogy 
semmit sem érnek. Értelmében sem bízott már, világos korszakaiban sem."44 

Kell-e hát csodálkoznunk azon, hogy ezt az embert „csak" a saját állapota, „csak" 
a saját helyzete érdekelte? Kell-e csodálkoznunk azon, hogy ezeket a vívódásait 
végül nem a forma tökélyével, hanem öngyilkos tettel zárta le? 

Csakhogy, és ez okozhat félreértést a rekonstrukciós munkánkban, A Dunánál, 
az Ars poetica és a Születésnapomra a válságból indul ki, de nem a válság tünete, 
hanem az abból való kibontakozás dokumentuma. Maradva az Ars poeticánál: a 
formai kérdések elutasítása nem a betegség, az öngyötrő fantáziálás közegében, 
hanem az egészség, a teljesség igényével történik. Az Ars poetica nem a Cobden-
vita meghosszabbítása, következménye, hanem a rája adott válasz, amelyben a 
költő felülkerekedik önbizalomhiányán és a költői hivatás értékének kétségbe 
vonásán. Benne a költő Münchhausenként saját hajánál fogva húzza ki maga-
magát a mocsárból. Szinte azt mondhatnám: gyanúsan egészséges, kompenzációs 
módon kiegyensúlyozott, helyenként olyan mértékben eufórikus vers, hogy Fejtő 
idézett visszaemlékezése szerint, még a lelkiállapotáért aggódó barátokat is meg 
tudta téveszteni, meg tudta nyugtatni.45 Aki ilyeneket ír - gondolhatták barátai - , 
hogy „Ehess, ihass, ölelhess, alhass, / a mindenséggel mérd magad", azzal nem 
lehet nagy baj. S ez az optimista képzet - különös módon - a költő utóéletében is 
hozzánő az Ars poeticához. Brassai Viktor idézi az említett sorokat, és hozzáteszi: 
„az embernek az élethez való jogát kiáltja, és vállalja is érte a harcot megalkuvás 
és kibúvók nélkül";46 „Boldog szeretett volna lenni, hisz 'másként mindenki meg-

4 3 DF.RY Tibor: „József Attila." In Kortársak József Attiláról. 934. 
4 4 I. NI. 935. 
4 3 FE|TÖ Ferenc: József Attila, az útmutató. Szocializmus 1947/5. 219. 
4,I BRASSAI Viktor: i. m. 508. 
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gyaláz'" - írja H. Kovács Zoltán;47 „mi csak Ars poeticájának igazát valljuk: 
'A mindenséggel mérd magad! ' " - olvassuk Bóka Lászlónál.48 Azaz az Ars poeticát 
az értelmezői hagyomány kevés kivétellel győztes költői csatának tekinti a költő-
nek az élettel folytatott vesztes háborújában. 

Az anti-ars poetica részletkérdései 

Elemzésünk nem ter jedhet ki a hosszú költemény minden részletére, csupán az 
elemzés helyes ki indulópontjai t keressük, a kulcsot, amely nyitja a rejtélyes vers 
ajtaját, illetve azokra a mozzanatokra térhetünk ki, amelyek intenzíven foglalkoz-
tatják a kritikát. Vegyük először szemügyre az első versszakot, amelynek első 
sorpárjáról egyöntetűen állapítják meg értelmezői, hogy pa radox és provokatív 
állítás. Egy olyan cím után, amely a költészet mesterségbeli oldaláról szóló medi-
tációt ígér, szinte ökölcsapásszerű hatást vált ki az a kijelentés, hogy a költőt, aki 
nap mint n a p nyelvi műalkotások megszövegezésével foglalkozik, nem kell érde-
kelje a költészet. Ez az állítás persze nem olyan hallatlanul újszerű, mint amilyen-
nek a megdöbbenés hatására érezzük. Felocsúdva meghökkenésünkből, eszünk-
be ju tha t Petőfi, aki a természet vadvirágának láttatja magát, aki csak úgy nő, az 
isten szabad ege alatt, s szépségre úgy tesz szert, hogy ennek szinte tudatában 
sincs. Verseit pedig rongyos vitézekként mutat ja be, akik nem küllemük, fegyelme-
zettségük, hanem az általuk kivívott győzelem miatt értékesek. Vagy gondol junk 
Adyra, aki a verset író személyiséghez képest József Attilánál nem kevésbé elké-
pesztő m ó d o n lefokozza alkotásának eredményét: „Én voltam úr, a vers csak cifra 
szolga." De érdemes megemlíteni Paul Valéry paradoxonját is, aki szerint a költő 
számára n e m a végtermék az érdekes, hanem az a folyamat, amely a végtermék 
létrehozásához vezet. A költészet állapot - a költés folyamata. Ez a provokatívan 
egoista, a befogadó iránt mérhetet len közönyt kifejező gondolatmenet másfelé ve-
zet, de gyökerében ugyanaz a konfliktus rejlik, amelyet József Attilánál találunk. 

Az Ars poetica szerzőjének idézett álláspontját csak elfogadni nehéz, megér tése 
nem okoz gondot . Ami az első versszak olvasóit fejtörésre késztette, az a második 
sorban kibontott kép volt. Már „az éji folyó csillagá"-t is nehéz magunk elé idézni. 
Az még elképzelhető, hogy egy tóban, egy mozdulat lan víztükörben megpil lant-
hatjuk egy csillag tükörképét . Az állandó mozgásban lévő, folytonosan a p r ó cse-
repekre töredező folyó legjobb igyekezetünk dacára sem részesíthet bennünket 
egy csillag látványában. Persze, József Attilának igaza van abban, hogy a felhőt-
len ég szükségképpen visszatükröződik a folyó vizében, akkor is, ha a tükörkép 
azonosítása lehetetlen az azt szemlélő ember számára. Ahol visszatükrözendő 
tárgy és tükör együtt létezik, ott tükrözés is van. Valószínű azonban, hogy első-
sorban mégsem ezt az objektív és tetten érhetet len tükrözési folyamatot rejti a 

47 H. KOVÁCS Zoltán: „József Attila." In Kortársak József Attiláról. 657. 
4 8 BÓKA lós / ló : József Attila. Essay és vallomás. Anonymus, Bp., 1947. 43. 
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második sorpár. A nagyobb és erősebb fényforrások, akár a hold, akár a lámpák 
fénye már szemlélhetően visszatükröződik az éji folyó vizében. Olyan fényjelen-
ségek keletkeznek a víz felszínén, amelyek a csillagok hasonmásaiként is elfogad-
hatók lennének. „Az éji folyó csillaga" tehát az éji folyó csillogása, az éji folyó csil-
lámai is lehetnek. 

Csak miután többé-kevésbé érthetővé tettük a magunk számára „az éji folyó 
csillagának" látványát, kísérelhetjük m e g megmagyarázni, hogyan kelhetne égre 
ez a csillag? A megértésben segítségünkre van az a körülmény, hogy a második 
két sor az első két sorba foglalt állítás szemléltetéseként, érzékletes illusztráció-
jaként , metaforikus szinten való megismétléseként fogható fel. „Az éji folyó csil-
lagáról" a nagyobb tévedés kockázata nélkül kijelenthetjük, hogy ez a költészet: 
a felület szép csillámlása, nem több min t szép látszat. Ha azonban ez a szép lát-
szat a valóság rangjára tartana igényt, az „nem volna szép". Abban a közvetlen 
ér te lemben sem, hogy nem találnánk szépnek egy csillámló habot a Vénus he-
lyén, és abban a közvetlen ér telemben sem, hogy n e m volna helyénvaló helyette-
síteni a tükörképet a valóságossal. A költő az a víztükör, akiben - verset írván - a 
csillag tükröződik. A költőt az örök dolog, a csillag érdekli, s nem a múló tükörkép, 
amelyet ebből ő létrehoz. Ez természetesen nem azonos sem Nietzsche, sem 
Heidegger, sem Gadamer művészetértelmezésével, akik - mint ismeretes - meg-
védik a művészet létrangját, mondván, hogy a látszatban több van, mint a mo-
dellben, s ez a többlet biztosítja a művészet létjogát. A költő álláspontja mégsem 
vulgáris és lapos, mint a tükrözéselvről gondolkodás nélkül hajlamosak vagyunk 
ezt gondolni . 

Vincze László, József Attila egy korai, fiatalon elhunyt kiváló értelmezője leg-
alább is az Arany János-i híres meghatározásnak, amely szerint a költészet „nem 
a való, de annak égi mása", az ellentétét látja az elemzett képben: „Egyik versé-
ben a költészetet az éji folyó csillagának nevezi. És különös, hogy itt talán a való 
égi másával szemben a menny földi fényének eszményét állítja a költészet elé. Az 
az ég azonban, amelynek földi másáról immár szó lenne, saját én-jének ege."4 9 

Ha ez az értelmezés helyes, akkor az első versszakban József Attila a platonista 
álláspontot ismétli meg, egy jelentős különbséggel. A platonizmus abban áll, 
hogy az örök dolgokhoz képest a változó víztükörben megjelenő elenyésző kép 
másodlagos, lefokozott értékű. A különbség pedig abban van, hogy József Attila 
szerint a költő nemcsak a látszatvilágot másolja, h a n e m az eszményi széppel, 
a csillaggal magával létesít közvetlen kapcsolatot. Vincze László némileg még 
ennél is bonyolultabban fogja föl a helyzetet, mert szerinte ez az ég és ez a csillag 
a költőnek belső ege és belső csillaga. 

A második strófa nem kevesebb gondot okozott az értelmezőknek. A hatvanas 
évek elején érdekes vita bontakozott ki körülötte a Híd című folyóiratban két újvidé-
ki elemző: Bori Imre és Major Nándor között. Ez a szakasz nem kezd új témába, 
hanem az előző gondolatmenetét fűzi tovább, részint újabb képpel szemléltetve az 

4 9 VINCZE László: „A magányos József Attila." In Kortársak József Attiláról. 2023. 
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indító állítást, részint bővítve az első téma problémakörét. Továbbra is ar ra keres 
választ a költő: hogyan viszonyuljon az alkotó a költészethez, s felelete továbbra is 
kategorikusan negatív. Az új elem az idő bekapcsolása a gondolatmenetbe. De ez is 
csak részben új, hiszen az örök csillag visszatükröződése a mozgó folyóban már be-
vezette a lehető legnagyobb időbeli kontrasztot. Az idóiség a második szakaszban 
mégis sokkal inkább előtérbe lép, tematizálódik. Rögtön az első sorban: „Az idő 
lassan elszivárog". 

„Az idő múlásának sajátos, egyben nagyon érzékletes módját fejezi ki - írja 
erről a sorról Bori Imre, s így folytatja: - Jelentésében benne van az észrevétlen-
ség, a folyékonyság, az öregedés fogalma is: az idő hajszálereken át tűnik el, be-
lopja magá t az ember sejtjeibe."50 Bori érzékenyen hívja föl a figyelmet a vers 
egyik nagyon szép képére, az idő múlásának szivárgásszerű lassúságára és észre-
vétlenségére. Hogy az emberi test hajszálereiről van-e itt szó, vagy a sejtnedvek 
elapadásáról (a kettő egyébként nem ugyanaz, mert a hajszálér a sejteknél na-
gyobb nagyságrendű folyamatok lebonyolítója), erre nézve a költő véleményem 
szerint n e m ad támpontot . Egy hordóból vagy bármely edényből elszivároghat a 
folyadék hajszálereken vagy egy lyukon keresztül. Az idő elszivárgása önmagában 
ugyan minden létező létidejére, m inden élőlény életidejére érvényesíthető, de 
hát - természetesen - az ember élet idejének múlása felé tendál a versszak logi-
kája. Jellegzetes József Attila-képpel állunk itt szemben, bár a kép a költészet 
közkincse, sőt - elkoptatott módjain az emberi gondolkodás közhelye: az idő mú-
lását a folyadék folyásával érzékelteti. Mindenesetre nemcsak az idő fogalma, 
hanem az idő múlásának érzékeltetésére alkalmas folyékonyság-képzet is ú j elem 
a második versszakban. És újra csak részben új, mert az éji folyóval már az első 
szakaszban megjelent. Az idő múlásának jelölése érdekében a második szakasz 
megint csak mintegy tematizálja az elfolyást. 

A további sorokban mind az idő, mind a folyadék képzete f ennmarad és az ed-
diginél nagyobb hangsúlyt kap. A folyékonyság kapcsán Major N á n d o r írja, hogy 
„az egész versszakon végigvonul a folyadék képzete, a metaforák f u n d a m e n t u m a 
is ez".51 Az idő kapcsán Borit érdemes tovább idéznünk: „a gyermekből felnőtt 
lesz - , ' nem lógok a mesék tején' - m o n d j a József Attila."52 Az elszivárgás észre-
vétlenségével szemben itt valóban kontraszt képződik a gyermek és a felnőtt kö-
zött. A gyermek a mesék tején nevelkedik, a felnőtt ezen túl van. Annyiban érde-
mes pontosítani ezt a képletet, hogy „Az idő lassan elszivárog" n e m annyira a 
gyermekkorból a felnőttkorba történt észrevétlen á tmenete t jelzi, h a n e m inkább 
az ember i lét végességére figyelmeztet. Az idő észrevétlenül folyamatosan rövi-
dül, az ember véges lény, a felnőttnek nincs ideje mesékbe beléfeledkezni. 

Bori és Major vitája a körül a pon t körül bontakozik ki: hogyan érzékelteti 
a költő a gyermekkoron túllépő életkor, a felnőtt kor sajátosságát. Bori szerint 

M BORI Imre: Műhelyforgácsok. Híd 1962/5. 498. 
SÍ MAJOR Nándor : Körök a homokban. Híd 1962/6. 580. 
5 2 BORI Inue : i. ni. 498. 
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„a valódi világ, a habzó söröskorsóból hörpintő felnőtt azonban elsikkad [ti. a 
vers szerb fordításában], hiányzik [a fordításból] a kép univerzalitása is, a világgá 
nőtt söröskancsó képzete, mint ahogy a hörpintek ige funkcionális szerepe, vizu-
ális képzetekkel átszőtt hangfekvése. . ."5 3 Major joggal figyelmeztet arra, hogy a 
sör szó nem szerepel a szövegben, nincs közvetlen utalás korsóra sem. Bori vita-
par tnere makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy folyadékként csak a tej van megje-
lölve, s a gyermeki vagy inkább csecsemőkori tejivással, a szopással, az anyamel-
len való lógással szemben a költő szerint a felnőttre a tej felhörpintése, egy 
másfajta fogyasztási mód jel lemző. A gyermek-felnőtt kontraszt metaforikus kö-
zege tisztán a tej képzetére épül.5 4 

Bori több más József Attila-versre hivatkozik, ahol a sör, a sörivás, a söröskor-
só képzete, sőt m é g ennek hiperbolisztikus, felnagyított változata is megjelenik. 
Ilyen a Vágó Mártának írt 1928-as szerelmes vers zárlata: „óriási korsó sör a nyár, 
/ habok rajta pufók fellegek." Ilyen A szigeten egyik sorpárja is: „Ugy izlett már a 
levegő is régen, / mint állott sör, habja se volt az égen." Major azzal replikázott, 
hogy egyrészt más versekre hivatkozva nem lehet igazolni, hogy egy adott vers él-e 
egy adott metaforával vagy hasonlattal vagy sem, és másrészt az idézett sorokban 
kifejezetten esik szó sörről, míg az Ars poeticában nem. 5 5 Nem ismertetem a vitá-
nak ezeket a részleteit, amelyek néhol a komikumba csúsznak. Például akkor, 
amikor Major József Attila feltételezett antialkoholizmusára hivatkozik. (Én ma-
gam két olyan hiteles, egykorú feljegyzést is ismerek, amelyek a költő sörfogyasz-
tását tanúsítják. Olyan - egyébként kétes hitelű - állítások is léteznek, amelyek 
szerint József Attila kedvelte az italt.) A dolog egy szempontból érdekes csupán. 
Major egyik érve az, hogy nem beszélhet a költő ebben a strófában sör-, azaz 
alkoholfogyasztásról, ha két-három versszakkal utóbb így fogalmaz, elutasítva a 
mámor t , a részegséget: „koholt képekkel és szeszekkel / mímeljen m á m o r t mind-
egyik. // Én túllépek e mai kocsmán". 

Az ellenérvek dacára úgy gondolom, hogy Bori Imre értelmezése plauzibilis. 
A valódi világ képzete mögött, habzó éggel a tetején, amelyet a beszélő fölhör-
pint, az „óriási korsó sör" metaforá ja rejtőzik. Major mindazonáltal akaratlanul 
is felhívja a figyelmet a vers képi logikájának, ha el lentmondásos voltára nem is, 
de belső feszültségeire. Nagyon földhöz ragadt magyarázat az, amely kizárja a 
szóban forgó metaforát , amiért később az alany elutasítja a „koholt szeszeket" és 
a „mímelt mámort" , de az igaz, hogy a szeszhez, a mámorhoz való viszonyban 
strófáról strófára van bizonyos elmozdulás. Ez az eltolódás megerősíti azt a be-
nyomásunkat, hogy az Ars poetica belső felépítése, részeinek kapcsolata viszony-
lag laza. Ez még akkor is így van, ha a folyadék képzete búvópatakként tovább kí-
séri a gondolatmenetet , s később, a hetedik szakaszban, az „elissza nedveim a láz" 
sorban újra a felszínre bukkan. A második strófa kontrasztja mindeneset re úgy 

53 I. m. 499. 
54 MAJOR: i. m. 578-581. 
55 BORI Imre: Csizma az asztalon. Híd 1962/8. 723-724.; MAJOR Nándor : Verset az asztalra. I. m. 734. 
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teljes, ha a gyermekkori mesék tejét a felnőtt kor valóságának sörével állítjuk 
szembe. A kép így tölti be magyarázat-szerepét, amellyel az első anti-ars poétikus 
tételt, hogy költő létére n e m kell, hogy őt a költészet, a mese érdekelje, indokolja. 
A gyermeki és a felnőtt magatartás közös alapja az, hogy mindkét esetben asszi-
milációként, bekebelezésként fogalmazza meg a költő a világhoz való viszonyt. 
A gyermek számára a világ: mese, és mintegy anyatejként szopja magába azt. 
A felnőtt számára a világ valósága sör, és azt férfiasan kebelezi be: felhörpinti . 
A megismerés, a tapasztalatszerzés spirituálisabb szintjét a vers itt a testiség kö-
rébe transzponálja át. 

A víz képzete nemcsak az „elissza nedveim a láz" mondatban , h a n e m már 
előbb, a harmadik strófa képiségének kialakításában is domináns szerepet ját-
szik. Ennek a strófának kezdősorát jelöl tük meg a vers második anti-ars poétikus 
tételeként. A forrás azoknak a helyeknek egyike, ahol a természet maga gondos-
kodik az ember vagy általában az élőlények igényeiről. A forrást óvni kell, úgy 
kell, vigyázva, inni vagy meríteni belőle, hogy vizét fel ne zavaijuk, hogy az utá-
n u n k következők is részesüljenek áldásából. Az ember magatartása ezért a termé-
szet e tüneményével kapcsolatban passzív. Mivel természeti érték számba megy, 
ezért gyönyörködés tárgya. Az ember és a forrás viszonya, ha el tekintünk a víz-
merí tés aktusától, az esztétikai, kontemplativ magatartás emblémája . 

A második anti-ars poétikus tétel ezért legalább olyan mér tékben provokatív, 
mint az első volt: a forrás teljes birtokbavételére, nyugalmának feldúlására biztat. 
Azt mondja : az igazi szépség nem kontempláció, passzív szemlélődés révén jön 
létre. Az ember maga, kezdeményező módon hozza létre, váltja ki a szépséget a 
természeti létezőből. A víz fürdésre való, s a fürdőző a természeti elem olyan tu-
lajdonságait tapasztalja meg, amelyek a puszta szemlélődés révén n e m tárulnak 
föl: „A nyugalom, a remegés / egymást öleli". József Attila költészetében sok fon-
tos párhuzamot találunk arra, hogy a szépség teljét a költő a természet kommu-
nikatív viselkedésében látja. A n e m sokkal később született Flóra-ciklus 
Hexameterek című darabjában a tavaszodó természet, az olvadó hólé „beszédét", a 
„csevegő szép olvadozás"-t idézi föl. A harmadik strófa a forrás vizének szép 
kommunikációjában csúcsosodik ki: „kél a habban / kecsesen okos csevegés." 

A harmadik anti-ars poétikus tételről, a „más költők" példájának elutasításá-
ról a korábbiakban m á r részletesen szóltunk. Itt csak egyetlen mozzanat értelme-
zését tar tom elengedhetet lenül szükségesnek. Ez ugyanis a versnek az a részlete, 
amely az elemzőknek a legnagyobb fejtörést okozta, s amelyre a legváltozatosabb 
megoldási javaslatok születtek, „az értelemig és tovább!" sorról van szó. Hallatla-
nul ravaszul megfogalmazott sor ez. Kettős transzcendencia lép működésbe ben-
ne. Az első transzcendencia az, amely a „mai kocsmát" meghaladva az értelem 
körébe lép. Ez az első átlépés, vagy a költő használta igével élve: „túllépés" min-
denekelőt t azt a kérdést veti föl, hogy milyen szerepet szán, milyen értéket tulaj-
doní t a költő az ér te lemnek a költői világteremtésben. A költészet jelenkori köz-
állapotát, nem kevésbé provokatív éllel és agresszivitással „mai kocsmaként" 
foglalja össze, s visszatekintve úgy részletezhetjük e „mai kocsma" tartalmait, 
mint hogy a költők „koholt képekkel és szeszekkel" „mámort mímelnek". Aligha-
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nem itt ragadhat juk m e g a József Attila-i anti-ars poetica gyökerét. Mindaz, ami 
az ars poeticái hagyomány fogalmaival leírható lenne, koholt képek alkotása, a 
megfogalmazás módja i ra irányuló kizárólagos, túlzott figyelem, bezárná az alko-
tót a mai kocsmába. Ahogy Petőfi „rongyos vitézei" n e m társasági életet élnek, 
h a n e m harcolnak, ahogy Ady magamagáról , a szemfényvesztéssel megelégedő 
kortársakkal el lentétben kijelenti: „Én nem bűvésznek, de mindennek jöt tem", 
úgy József Attila az értelem közegébe való transzcendálással rázza le magáról az 
ars poetica, a Németh Andor által megkövetelt fo rmagond uralmát. 

Az ér te lemnek e többletértéke iránt csak egy-két kortárs kritikus érzékeny, akik 
korukat az értelemellenesség, az antiintellektualizmus, az irracionalizmus kora-
ként élték meg és ítélték el, s akik számára a József Attila-i: „az ér te lemig" önálló 
és megbecsülő figyelem tárgya lehetett . Ilyen a korábban már idézett Brassai 
Viktor: „A hideg ér telem nála a tragikus belső feszültség kohójában hevül izzó 
érzéssé. S ma, amikor a divatossá vált 'antiintellektualizmus' száműzni szeretné 
a költészetből az életet s az olcsó ösztönösséget ültetné trónra, József Attila büsz-
kén, szinte gőggel vállalja az 'intellektualizmus' vádját".5 6 A másik kortárs Ignotus 
Pál, aki a Szép Szó beköszöntő cikkét Vissza az értelemhez címmel tette közzé: „De 
ő túllép 'e mai kocsmán'! Túl: 'az értelemig'! Ezt határoztuk el, ehhez tartottuk 
magunkat ." 5 7 Azért is fontos megállni az első átlépésnél, túl azon, hogy ez az ars 
poetica logikájából való kilépés határpont ja , mert a r e c e p c i ó t - a z idézettektől el-
tekintve - szinte kizárólag a transzcendencia második lépése érdekli: hová lehet 
továbblépni az értelemnél? 

Álljunk meg tehát egy pillanatra, és vegyük tudomásul, hogy az ér telem a költő 
számára ér tékképző tényező volt, olyannyira, hogy a „mai kocsmá"-val mint ne-
gatív értékkel szemben az érték pozitív pólusát je lentet te . Ezt annál inkább meg 
kell tennünk, hogy József Attila pszichoanalitikus ihletének, a tudat talan erőinek, 
az ösztönök világának, a gyötrelmes gyermekkori emlékeinek teljesen jogosidt 
középpontba állítása azzal a nem kívánt hatással is jár, hogy az értelem, a tudatos-
ság, az intellektus szerepe háttérbe szorul. Márpedig József Attila m á r 1931-ben, 
Kassák-kritikájában, egészen pályája végéig előre ha tó érvénnyel hangsúlyozta 
a két oldal egyforma jelentőségét, azaz minden pszichoanalitikus tájékozódása 
mellett fenntartotta az értelembe vetett hitét: „a művészet az emberi eszméletnek, 
a léleknek, tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tudatalattinak a mélyéről, - d e minden-
képpen az emberi élet j e lenné gyülemlő múltjából hozza föl képeit. Azonban ez 
történik az álomban is, nemkülönben az ébrenlét révedezéseiben. S a művészet 
abban különbözik mindenfaj ta álomtól, a képzelet mindenféle csapongásától, 
hogy a tudatnak, léleknek mélyéről felmerülő képeket értelmesen rendezi."5 8 Az 
„értelemig" jelszó tehát az Ars poeticában nemcsak az életre, hanem a költészetre 
nézve is jelentőségteljes. A felmerülő tudattartalmak értelmes rendezéséről József 
Attila sohasem mondot t le. 

5 6 BRASSAI: i. ni. 508. 
3 7 IGNOTUS Pál: i. M. 979. 
38 JÓZSEF Attila: „Kassák Utjos 35 verse." IN József Attila Összes Müvei. III. 111. 
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S csak miután ezt tudomásul vettük, akkor vethetjük föl megalapozottan a kér-
dést: mi az, amihez képest az értelem is korlátozottnak tekinthető? A „mai kocs-
ma" alapfok, az „értelem" csak középfok, mi hát akkor a felsőfok? A legkorábbi 
reagálásokban a „tovább"-nak kultikus ér te lemben közvetlen életrajzi, patológiai 
jelentést tulajdonítottak. Már Ignotus Pál is: „Túllépett már e mai kocsmán, 'az 
értelemig és tovább' lépet t immár; hol vad könnyontással, hol merev, üveges né-
zéssel utasította el próbálkozásomat, hogy visszacsaljam a világba, melyben akkor 
számít ér telmesnek az ember, ha sors és gyufaszálak ér telmetlenségébe beletörő-
dik."59 Ignotus Pál rávetíti a költő utolsó hónapja inak kényszerképzeteit, kietlen 
fantáziálásait az idézett sorokra, a tragikus végkifejlet felől néz vissza a versre. Azt 
állítja: bará t ja csakugyan továbblépett az értelmen, az őrületbe. N e m csodálkoz-
hatunk azon, ha a költő utolsó analitikusa, Bak Róbert is a betegség kontextusá-
ba helyezve értelmezi a sort: „Csodálatos, d e az elmeorvos számára jó l ismert ket-
tősség: ebben az időben ugyanis sokszor súlyosan zavart, gondolkodása gyakran 
elakad, n é h a értetlenül áll a legegyszerűbb jelenséggel szemben, m e r t a szavakat 
konvencionális 'értelemig és tovább', hol szimbolikusan, hol konkréten igyekszik 
megér teni ." 6 0 Bak be tegének általa tapasztalt kettősségét, tudatának hasadtságát 
magyarázza ezzel a sorral. Amíg az átvit ten ér te lmezendő szavakat szimboliku-
san, azaz konvencionálisan, a közvetlen ér telmük szerint értendő szavakat pedig 
közvetlenül érti a költő, add ig az ér te lemnél marad, amin t azonban a konvencio-
nális é r te lmet egyenesen, az egyenes é r te lmet pedig szimbolikusan magyarázza, 
a patológia területére téved. Ezek a magyarázatok természetesen nagyon elmé-
sek, de az Ars poetica sorát illusztrációként alkalmazzák mondandó juk kifejtésére, 
s el tér í tenek a tényleges értelmezéstől. Hiszen a költő a „tovább"-on semmikép-
pen n e m érthetett patologikusát. 

Ennél m é g Fekete Béla (azaz Stern Emil) metaforikus magyarázatának is több 
létjogosultsága van: „Ezek után, a proletár élet szokott poklai után, m á r túl kel-
lett lépnie, ahogy б m o n d t a a 'mai kocsmán' olyan poklokig, ahol a földi körök 
immár n e m vonzanak és nem határoznak."6 1 A ráció világából kilépni és leeresz-
kedni a szenvedések poklaiba, a mélység és autentikusság érdekében elszakadni 
merni a felszín derűjétől , nos ez a törekvés József Attilától nem volt idegen. 
ACobden-v i ta alkalmából a Ha a hold sü/. . .-пек ő m a g a is ilyen redukcionista 
magyarázatot adott.62 A szellemi teljesítményt zavaros testi állapotaira vezette 
vissza. Ez azonban, később más összefüggésben m a j d rávilágítunk, mégiscsak 
téves értelmezési irány. 

Ha azt kutatjuk, hogy mi van az é r te lmen túl, Vincze László értelmezését ér-
demes figyelembe vennünk: „Jól tudta: a helyzetképben megmutatkozó világon 
az okozatokon túl is van valami kifejezhetetlen - egyelőre csak sejtett - szépség 

59 IGNOTUS P á l : i. m . 9 8 1 . 
II0 BAK Róbert : „József Attila betegsége." In Kortársak József Attiláról. 1017. 
01 FEKETE Béla: „József Attila." In Kortársak József Attiláról. 1362. 
62 TVERDOTA György: „Ars poetica." In Kabdebó Lóránt köszöntése. 288-296 . 
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és emberség. Az 'értelemig és tovább' kívánkozott."63 A transzcendálás második 
lépése az okozatok tudomásulvételén túlra vezet, a kifejezhetetlen meghódítását , 
a csak sejtett birodalmának felfedezését tűzi ki célul. A megoldáshoz n e m jutot-
tunk el ezzel, de rögzíthetjük, hogy nem csupán szenvedésről, nem a patologiku-
sán személyes mozzanatokról van szó a „tovább"-ban, h a n e m valamiről, ami el-
viekben van túl a ráció világán. Ezeket az elveket a különböző értelmezők másutt 
és másutt vélték föltalálni. 

Az egyik választípusra Fejtő Ferencet é rdemes idézni, mer t ő is a köl tő közeli 
barátja, sőt elveinek társa is volt, s egyike volt azoknak, akik József Attiláról az el-
ső igazán autentikus tanulmányokat írták életében és halála után. Fejtő 1947-ben, 
kevéssel végleges emigrációja előtt írta a szociáldemokrata tudományos folyóirat, 
a Szocializmus hasábjain: „nem nyugszik, míg rendet nem teremt a gondola tok és 
felfogások zűrzavarában, míg túl nem lép a 'mai kocsmán', az értelemig 'és tovább'. 
Hogy ez az 'és tovább', amelyet Ars poétikájában törekvései céljaként megjelöl , az 
Akció, afelől semmi kétség, hiszen utána rög tön hozzáteszi: 'Ehess, ihass.. . Nincs 
alku - én hadd legyek boldog!' S ez a boldogság, amelyet az értelmen túl, de az 
értelmen át keresett, vággyal és tettel, nem csupán az ő egyéni boldogsága, hanem 
az emberé, aki a mindenséggel méri magát, a század fiáé, aki a tudásnak tesz pa-
naszt kínjáért és nyomoráért ."6 4 Fejtő lényegében megment i az értelem presztí-
zsét, mer t úgy ítéli meg, hogy József Attila számára az é r te lmen túl már n e m volt 
más, csak a tett, a közösség boldogsága érdekében. Természetes, hogy a kollekti-
vista és a felvilágosodás hagyományához kötött baloldali, szocialista és kommu-
nista értelmezések ehhez a képlethez tartották magukat. Egészen az egyéb tekin-
tetben talán a leginkább kezdeményező Bori Imréig, aki így ír: „József Attila 
' továbbjának' . . . magyarázata, . . . a következő szakaszban..., az már cselekvést, 
társadalmi harci programot is jelent. A megértett valóság és annak megváltoztatási 
szándékáról van szó, és társadalmi feladatokról."6 5 

Ehhez képest igazi alternatívát Balogh László javaslata jelentett , aki - a szűk 
racionalizmuson nem az irracionalizmus irányában lépve túl, de a cselekvés egér-
útját sem választva - mégis m e g tudott maradn i a felvilágosodás és a kollektiviz-
mus i l lemtanán: a hegeli dialektika irányában talált kiutat: „De az 'ordas eszmék' 
korában a polgári racionalizmus kétélű fegyverré vált. 'Az értelemig és tovább!' 
- szállt pe rbe velük [azaz a polgári racionalistákkal] József Attila. Tovább! De 
merre vezet az út a racionalizmusból? Sohasem titkolta, hogy kétfele. Egyik a 
mélybe, a 'lelki Atlantiszba', a szorongások s szenvedések poklába, amelyet meg 
kell j á rn ia annak, aki a m o d e r n kor dudása akar lenni. A másik út a gondolko-
dás, a filozófia magasába visz. Ez a 'tovább': a dialektika, az igaz törvények, a 
valóság megismerésének módszere."6 6 

Г|:' VINCZE László: „Rend és szabadság." In Kortársak József Attiláról. 1740. 
0 4 FE|TŐ Ferenc: József Attila, az útmutató. I 15-116. 
«•R> BORI Imre: József Attila Ars poeticájáról. Híd 1962/10. 951. 
<» BALOGH ü s z l ó : i. m. 177. 



4 5 2 Tverdota György 

Végezzünk előbb az elsővel. Ignotus Pál, Bak Róbert és Fekete Béla megoldását 
viszi tovább Balogh László, amennyiben az ér te lmen túlra egyik irányban a mély-
lélektan által felfedezett tudattalan birodalmát jelöli ki. Ennek a megoldásnak a 
tarthatatlanságára Bóka László világít rá már 1947-ben, anélkül, hogy tényleges 
megoldást javasolna: „József Attila a legnagyobb... próbálkozásba fogott, költésze-
te a legnagyobb kísérlet. 'Én túllépek e mai kocsmán, / az ér telemig és tovább!' 
- ennél az 'és tovább'-nál nem mert még senki messzebb jutni, hiszen a kidalolat-
lan ösztönök világának lidérceit káprázó irodalmunk jószerivel az értelemig sem 
igen jutot t el."67 Bóka topográfiai javaslata nem vonható kétségbe. „A kidalolat-
lan ösztönök világa" József Attila szerint nem túl van az értelmen, hanem innen 
van rajta, amint ezt Kassák-kritikájának idézett részlete is bizonyítja. A „tovább" 
azonban valami más, amiről Bóka sem tudja megmondani , hogy micsoda. 

Itt érdemes visszatérni Balogh László második javaslatához: az értelem körénél 
tovább vezető út a dialektikához juttat el. József Attila éppen ebben az időben dol-
gozott befejezetlenül maradt nagy tanulmányán, a Hegel, Marx, Freudon, amelyben 
három nagy szellemi inspirátorának örökségével kívánt kritikailag szembenézni. 
Több emlékezés szól a harmincas években Hegel filozófiájával való intenzív fogla-
latoskodásáról. Akár a hegeli, akár a marxi ér telemben vett dialektika kérdéseiről 
több megnyilatkozása maradt fönn. Nagyon jól tudta azt, hogy Hegel az értelem-
től, amelyet pozitívnak, dogmatikusnak, azaz szűkebb körű tudatműködésnek ne-
vezett, megkülönböztette a Szellem magasabb, dialektikus, az értelmi fogalmakat 
feloldó, de nem az irracionalizmus, hanem a spekuláció felé muta tó funkcionálá-
sát, amelyet észnek nevezett. Tehát jogunkban áll úgy gondolni, hogy a tovább az 
értelem dogmatizmusától az ész spekulatív működése felé vezet.68 

Ez a megoldás mégsem teljesen bizonyos. Én magam ezzel párhuzamos, n e m 
kevésbé plauzibilis megoldásra tettem javaslatot. József Attila nemcsak hegeliánus, 
hanem bergsoniánus gondolkodó is volt. Az „eszmélet" fogalmáról írott tanulmá-
nyomban elemeztem az eszmélet bergsoni analízisét. Eszerint az eszmélet é p p e n -
séggel ellentéte a cselekvésnek, a tettnek, hiszen akkor üti föl a fejét, amikor az 
automatikus, spontán, megkérdőjelezhetetlen cselekvés elé akadály gördül. Az 
akadály legyőzése elmélyült töprengést, eszmélkedést igényel. Az eszméletnek 
két formája van Bergson szerint. Az egyik, a normális eszméled működés, az ér-
telem munkája . Vannak azonban pillanatok, amikor az ér te lem működésével 
nem érhetjük be, amikor kiváltképp mély szellemi koncentrációra van szükség. 
Ilyenkor lép működésbe a bergsoni ér telemben vett intuíció. Úgy vélem tehát , 
hogy 1937 tavaszán József Attila minden további nélkül gondolhat ta azt, hogy az 
értelmen túl az intuíció felé lehet továbblépni, a legmélyebb belátások megszer-
zése érdekében. 6 9 Vincze László útmutatása, amely szerint a „tovább" a sejtelmes, 
a kifejezhetetlen, az okozatiságon túli felé mutat, megerősítené ezt az értelmezést. 

0 7 BÓKA Iüszló: i. ni. 41. 
r ,s K/t a felfogást nagy meggyőző erővel képviseli FARKAS János I-ás/.ló (Logika, de. Világosság 
1999/12. 68-70). 

6 9 TVERDOTA György: „Eszmélet." In nő: Ihlet és eszmélet. 328. 
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A filozófiai hagyomány szerint azonban a bergsoni intuicionizmus már túllép a 
racionalizmuson, az ér te lem uralmán, s az irracionalizmus egyik megnyilvánulá-
sa, márped ig kissé nehezünkre esik József Attilát egy olyan hagyományhoz kap-
csolni, amely eltávolodik az értelem világosságától. 

Mégsem ez az, ami a „tovább" értelmezése során igazán megfontolásra kész-
tet, h a n e m - és itt önkrit ikusan is fogalmazok - az, hogy itt egy határozószóba 
kíván az értelmezés jól körülírható fogalmi tartalmakat belegyömöszölni. József 
Attila ugyanis nem tette m e g nekünk azt a szívességet, hogy megmondja : tovább, 
de pontosan hova? Hogy miért nem mondta meg, azt nem tudhat juk. Azt sem 
tudhatjuk, hogy ő maga tudta-e, eldöntötte-e, hogy mit jelöl meg célként? Annak 
esélye, hogy ezt maga sem tisztázta, éppen akkora, mint annak lehetősége, hogy 
tudta, csak elhallgatta előlünk. Tetszik, nem tetszik, a „tovább" tartalmát n e m 
kötötte az orrunkra . Bármit gondol junk is - pedig az elmondottakból jól látható 
volt, hogy ennek a költő racionalizmusa, dialektikussága, pszichoanalitikus el-
kötelezettsége, cselekvéselvűsége szempontjából nagy információértéke lenne -
akármely választ adunk, az merő találgatás marad. Mi történt tehát? Az, hogy 
József Attila, megtréfálva olvasóit, a rejtély fenntartása mellett döntött , a transz-
cendálás puszta tényét tematizálta az elemzett versszakban. „Az értelemig" - írta 
megnyugtatóan, „és tovább!" - tette hozzá a „ravasz csecsemő" mosolyával.70 

Hitvallás 

Az anti-ars poétikus p rogram az ötödik strófával lezárul, s a további hat versszak 
a hitvallás közvetlenebbül és személyesebben lírai hangján szól. Az itt megfogal-
mazott tartalmakkal a korábbi változat tanító és polemikus megszólító formulája 
egyre kevésbé illeszkedett harmonikusan, egyre erősebb volt a beszélő személyére 
való visszavonatkoztatás, tehát az önmegszólító hangsúly, például az ilyen kijelen-
tésekben: „Te ne alkudj, te legyél boldog!" vagy „Ne fogd be pörös, ékes szádat!" 
Ilyeneket nemigen szokás másoknak tanácsolni, parancsolni pedig végképp nem. 
Ezek a kijelentések valóban önmegszólítóak, rokoníthatók a „Tudod, hogy nincs 
bocsánat" típusú, önnönmagá t figyelmeztető kijelentésekkel. Elképzelhetőnek 
tartjuk ezért, hogy az első szentélyű, állásfoglaló, igazságokért kiálló beszédmód 
először a versnek ebben a második felében érvényesítette a maga jogait , s ezekből 
a hitvalló strófákból általánosuk, visszahatóan, az első öt szakaszra is. 

A második rész tematikájának meghatározására vállalkozva zavarbaejtő felis-
meréshez j u tunk el. A szerkezet itt n e m csupán elkülönülő, mellérendelt szóla-
mokra válik szét, hanem két, cg)'mással feleselő magatartást tart egyaránt kívá-
natosnak. Ezt a diszparát elemekből létrejött egységet két ellentétes irányból 
közelíthetjük meg, mégped ig úgy, hogy két, egymásnak e l lentmondó költői hit-
vallást veszünk fel t ámpon t gyanánt. Az egyik A XIX. század költői, a másik pedig 

70 IGNOTUS Hál: Csipkerózsa c ímű emlékiratában (Múzsák, Bp., 1989) a [Szállj költemény...] kezdetű vers 
kapcsán, a versből való ironikus kikacsintás jelölésére használja ezt a kifejezést. 
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Kosztolányi Költő a huszadik században című verse. Az el lentmondást önmagában 
n e m magyarázza az idő, a két vers születése között eltelt m a j d n e m egy évszázad, 
hanem úgy tetszik: Kosztolányi tudatosan fordul szembe azzal, amit a nagy köl-
tőelőd hirdetett . Ha Petőfi azt írta: „Ha nem tudsz mást, mint eldalolni / Saját fáj-
dalmad s ö römed : / Nincs rád szüksége a világnak", akkor Kosztolányi erre így 
replikáz: „Csak annyit é rünk, amennyit magunkba", majd: „Én önmagama t ön-
magammal / mérem". Ha Petőfi elátkozta azt, aki „elmarad, / Hogy, míg a n é p 
küzd, fárad, izzad, / Pihenjen ő árnyék alatt", akkor Kosztolányi öntudatosan vál-
lalja a tétlen életvitelt: „Az önimádat büszke heverójén / fekszem nyugodtan . . . 
/ Füst és kávé között henyélek." 

Az Ars poetica, élve a műfa j megengedte kompozíciós szabadsággal, nem állítja 
ellentétbe, n e m szembesíti, n e m rendezi logikus gondola tmenetbe az általa egy-
formán tisztelt két költő képviselte elveket, hanem szervetlenül egymás mellé 
rendeli őket. Mindkettőt vállalhatónak ismeri el, pontosabban: mindkettőben talál 
olyan elemeket, amelyekkel azonosulni tud. A XIX. század költőivé 1 az Ars poeticát 
először is a képviseleti elv rokonítja, az a - szinte misztikus - kapocs, amely az 
alkotót a nélkülöző, megpróbál tatásoknak alávetett rétegekhez fűzi: „rám gon-
dol, szántván, a paraszt; // engem sejdít a munkás teste" stb. A két vers rokonsá-
gát erősíti a lírai énnek igazságai képviseletében gyakorolt harcias magatartása. 
A hatodik szakaszban védekező módon: „Sziszegve se szolgálok aljas, / nyomorí tó 
hatalmakat", a nyolcadikban offenzív változatban: „Én nem fogom be pörös szá-
mat. / A tudásnak teszek panaszt." Végül Petőfi az alkotó és közönség kapcsolatát 
is szorosan vett harci cselekménnyé transzformálja: „Előre hát mind, aki költő, / 
A néppel tűzön-vízen át!", s József Attila ezt a megoldást is tovább viszi: „S hol 
táborokba gyűlt bitangok / verseim rendjét üldözik, / fölindulnak testvéri tankok / 
szertedübögni rímeit." A poétikának ez a militarizálása a századelő nagy anti-ars 
poeticájából, a Hunn, új legendából sem hiányzik: „Zsinatokat doboltam, hogyha 
tetszett / S parancsoltam élükre seregeknek / Hangos Dózsát s szapora Jacques 
Bonhomme-ot // Százféle ba jnok mássá sohse váltan, / Ütő legény, aki az ütést 
álltam". Petőfi „előré"-t vezényel, Ady költője üt és állja az ütést, József Attila 
olvasója ped ig testvéri tankként dübörög. . . Nagyon távol kerültünk Horatius és 
Boileau, sőt m é g Verlaine formaképzésre szorítkozó javaslataitól is! 

A kockázatot, retorziókat vállaló eltökéltség, a magam érdekének a közös ügy 
alá rendelése mellett azonban különös m ó d o n ott találjuk a versben Kosztolányi 
„arany szavát", az érmet, amelynek ott áll „a peremén / a gőgös írás: / én", azaz az 
aszkézis mellett ott találjuk az epikureizmus büszke hitvallását. A hatodik strófa 
első sora, s a hetedik versszak egésze a boldogság problémáját exponálja, ami a 
közösségekre méretezett boldogulással szemben jellegzetesen az egyén, az első 
személy, a Kosztolányi-féle én körében gondolható végig. József Attilát egész 
pályája során sokat foglalkoztatta a boldogság kérdése.71 Az Ars poetica megírása-
kor, úgy látszik, ismerte a sztoikus Epiktétosz Epikuroszhoz intézett szarkasztikus 

71 Boldogság c ímmel irtani elemzést József Attila Eszméletének XI. verséről, s ennek kapcsán a boldog-
ság-probléniáról a költő életművében (megjelenés előtt). 
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szavait: „Tedd a féreg dolgát, amire méltónak ítélted magad: egyél, igyál, közösülj, 
üríts és hortyogj!"72 1937 februárjában a költő dacosan azonosítani látszik magá t 
az Epikurosznak sztoikus oldalról felrótt állásponttal: „Ehess, ihass, ölelhess, 
alhass!" A sorból csak az ürítkezés hiányzik... 

Csakhogy a mondat nyelvi formája figyelemre méltó m ó d o n különbözik a sztoi-
kus kritika formulájától. A költő nem azt mondja : „Egyél, igyál, öleljél és aludjál", 
azaz nem közvetlenül valóra váltható követelést fogalmaz meg, hanem az ehhez 
való jogot , az ember igényét arra, hogy minder re módja nyíljon. Ráadásul n e m 
másoktól várja el a költő vagy az ember számára ezt a lehetőségsort, hanem a köl-
tőtől, az embertől várja el, hogy követelje ki ezt magának.7 3 E személyes kiállást 
követelő megoldásnak köszönhetően már n e m érezzük olyan idegennek a hete-
dik, nyolcadik és kilencedik szakasz közösség érdekében fellépő költői magatartá-
sától az egoista, epikureus alapozású részeket. Itt is, ott is olyan értékekért emel 
szót a lírai én, amelyeket a teljes emberi lét érdekében elengedhetet leneknek tart. 

Az „Ehess, ihass, ölelhess, alhass!" sor azonban nem önmagában , elszigetelten 
ér te lmezendő, hanem a következő, modalitását tekintve vele homogén „A min-
denséggel mérd magad!" sorral együtt olvasandó. Együttolvasásuk fölveti a kér-
dést: egynemű-e a nagyon is evilági-materiális követelés a test szükségleteinek ki-
elégítésére és a teljességet célba vevő, a részlegest merészen túlhaladó univerzális 
mérték emberre alkalmazása? Ez utóbbi az előbbi sor továbbgondolása, stiliszti-
kai ér te lemben véve: fokozása, vagy pedig a két felszólítás között csak külsőleges, 
kapcsolatos viszony van? Amennyiben az előbbi megoldás mellett szavazunk, 
nemigen lehet másként értelmezni az „Ehess, ihass, ölelhess!" kijelentést, m in t a 
mindennap i szükségletek kielégítésének emancipálásaként, a vitális ér tékeknek 
az egyetemes értékek rangjára emelése gyanánt, azaz mint az emberi test és a 
kozmosz közé tett egyenlőségjelet. 

„A mindenséggel mérd magad!" azonban önmagában véve is okot ad töpren-
gésre. Olvasható Kosztolányi már idézett „Én önmagamat önmagammal / mé-
rem" abszolút individualista kijelentésével folytatott latens vitaként is. Minden-
esetre p a r a d o x megford í t ása a közismert e lgondolásnak , amely szer int 
mindennek mértéke az ember. Itt ugyanis az embernek mértéke a minden , a 
mindenség. Fölmerül a kérdés, vajon milyen az a mindenség, amellyel a költő 
szerint az embernek önmagát mérnie kell? Ha ember léptékű lenne, akkor 
mindennek mértéke az ember maradna, a mindenség csak kerülő utat j e len tene . 
Ha viszont ez a mindenség n e m emberarcú, akkor milyen? És akkor az ember, aki 
egy nem emberarcú mindenséggel méri magát , milyen képe t mutat? N e m tör-
pül-e el iszonyatosan jelentéktelenné? Nem mutatkozik-e a mindenség teljessé-
géhez, kerekségéhez, tartósságához képest torznak, szegényesnek, csonkának és 
töredékesnek? De vajon ezt jelenti-e az idézett sor? Vajon n e m azt mondja -e a 
költő, hogy az ember büszkén hozzámérheti magát a mindenséghez, hogy felér 

7 2 EPIKIÉTOSZ: Beszélgetések. II. 20., 10 
7 3 TVERDOTA György: „József Attila és a nyugatos hagyomány." In uő: Ihlet és eszmélet. 150. 
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a mindenséggel, annak méltó pár ja vagy ellenlábasa? Mintha a korábbi szöveg-
variáns: „a mindenséghez m é r d magad!" e r re utalna. N e m a r ra biztat-e, hogy 
mérkőzzünk m e g bátran a mindenséggel? Vajon nem a titáni, prométheuszi 
lázadás kimondása „a mindenséggel mérd magad!" felszólítás? 

A hetedik strófa a mindenséggel szembesülő kozmikus és a nyomorító hatal-
makkal szembefeszülő politikai kitérők után visszatér a boldogság problémájá-
hoz. A szakasz hangneme mindazonáltal semmivel sem kevésbé kemény és pate-
tikus, mint a (jobb híján) politikainak nevezett részeké, és - noha a boldogság 
elve lágyságot, szelídséget sugallna - a kijelentés, amelybe az elv csomagolva van, 
az „Ehess, ihass, ölelhess, alhas!" sorral teljes összhangban, követelő, hajlí thatat-
lan tónusú: „Nincs alku - én h a d d legyek boldog". Nem lehet kétségünk az iránt, 
hogy a sorban a mondathangsúly az „én" szóra esik. Ezen a két ponton teljes az 
egybeesés Kosztolányi idézett versével. A Költő a huszadik században szerzője 
ugyanezzel az intranzigenciával áll ki énközpontú felfogása mellett: „nem alkuszom 
én semmiféle rúttal", s verse a külön sorba tördelt, poénné kijátszott „én" szóval 
zárul. így a követelés értelme az, hogy az egyénnek a je lenben saját magának kell 
megtapasztalnia a boldogságot. Nem halaszthatja el ezt az élményt a tör ténelmi 
jövőbe, nem ajándékozhatja m e g vele l emondóan az utódokat. Ha valahol, há t itt 
válik el József Attila útja a Petőfiétől, aki szerint „Talán az élet, munkáinkér t , / 
N e m fog fizetni semmivel", s itt válik el útja saját korának (és korábbi ö n n ö n -
magának) szélsőbaloldali aszketizmusától is. Az elemzett strófák szervetlen, mel-
lérendelő szerkezetének üzenete akarva vagy akaratlanul az, hogy a közösség 
képviselete, a másokért való szót emelés és a személyes boldogság követelése 
n e m állítható szembe egymással, megfér egymás mellett. Mindkettőt, Rjtőfi és 
Kosztolányi igazát (vagy inkább részigazságát) egyszerre, egyforma vehemenciá-
val, ugyanazzal a lendülettel lehet képviselni. 

Csakhogy, a formai párhuzamok ellenére, József Attila és Kosztolányi énközpon-
túsága és boldogságfelfogása mégsem egyívású. A Költő a huszadik században című 
versben van valami tüntető nyegleség, kihívó nemtörődömség. Az Ars poetica szer-
zője viszont az elemzett versszak további, érvelő vagy inkább hivatkozó soraiban 
egy-egy komoly erkölcsi és vitális érvvel támasztja alá boldogságigényét. A „Más-
ként akárki meggyaláz" sor a boldogságot az emberi méltósággal hozza összefüg-
gésbe. Aki meg van fosztva a boldogság esélyétől, az egyben az emberellenes erők 
kiszolgáltatottjává válik. Egyedül a boldogságra esélyes ember lehet teljes értékű, 
egyedül б immúnis attól, amiről a költő Nagyon fáj című versében nem sokkal ko-
rábban panaszolja: „hozzám szegődik a gyalázat". A „s megjelölnek pirosló foltok, 
/ elissza nedveim a láz" sorok az egyetlen helyet jelentik a szövegben, amely távol-
ról visszautal a vers fogantató helyzetére, a szerző betegségtudatára, gyógyulási 
vágyára. A kiszikkadás, kiszáradás ebben az időben a költő egyik állandó betegség-
metaforája. Az egyik utolsó Flóra-versben is megfogalmazódik: „Éltető friss nedvek 
/ nagy eres húsomba / nem öntenek kedvet / s epedek búsongva." A hatodik strófa 
sorpárja egyúttal a verskezdő elszivárgás-képzetre is visszautal: „Az idő lassan el-
szivárog". A boldogság tehát a versszak érvelése szerint az elhervadás, elepedés, 
azaz a betegség egyetlen hathatós ellenszere, az egészség biztosítéka. 
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A vers gondola tmeneté t egy olyan - önmagában véve emlékezetesen szépen 
megfogalmazot t - strófa zárja, amely hangulati lag jól betöl thetné a végkövetkez-
tetés szerepét, csakhogy közelebbről nézve sem részleteiben, sem egészében 
nincs következményes viszonyban a korábban elhangzottakkal. A versben meg-
fogalmazott sokféle üzenet közös nevezője nem tematikus, sem strukturális, ha-
nem szubjektív természetű. Az egységteremtő áramot a lírai énnek a vers egészén 
végigvonuló, erőt, távlatos gondolkodást, határozottságot sugárzó, egyszerre ki-
egyensúlyozottságról és lendületről árulkodó attitűdje szolgáltatja. Ez ha t ja át a 
záró szakasz nagyvonalú, éles, ugyanakkor mértéktar tóan ítélő gesztusát: „Még 
nem nagy az ember. / De képzeli, hát szertelen", s szeretetteljes óvó-védő mozdu-
latát: „Kisérje két szülője szemmel: / a szellem és a szerelem!" Ez, a kései József 
Attilánál kivételesen ép lelkiállapotról tanúskodó költői magatartás az, ami - az 
ars poetica műfaja által megengedet t kompozicionális lazaság keretein belül -
biztosítja, hogy az utolsó felkiáltójelig folytonosnak érezzük a szöveget. 

Műfaj tör ténet i szempontból tehát sajátos, a 19. századba visszavezethető dina-
mika alakította ki az Ars poetica formáját . Az első öt szakaszban kifejtett anti-ars 
poetica mintegy felszabadította a lírai én t annak nyomasztó kényszerétől, hogy 
a hagyomány szentesítette formagond részletkérdéseivel való pepecselésre paza-
rolja erejét. A mesterség műhelygondjaitól megtisztított terepen aztán bőséges 
tér nyílt ar ra , hogy a vers további részében a költőléttel kapcsolatos, időszerűnek 
és lényegesnek ítélt, poét ikán túllépő kérdések kerüljenek terítékre. Lehet ugyan 
az így létrejövő művet Németh Andor m ó d j á n a költő tes tamentumaként méltat-
ni, de t udnunk kell, hogy ez a tes tamentum önmagában féloldalas. Más írásaiban 
maga a költő az itt kifejtettel ellentétes elgondolásokat hangoztat , amelyek é p p 
a szublimációra, a formaproblémákkal való vívódásra helyezik a hangsúlyt. A ket-
tő együtt képezi azt az örökséget, amelyet a költészetről gondolkodva József Attila 
utókorára hagyományozott . 



Veres András 

JÓZSEF ATTILA KOSZTOLÁNYI-BÍRÁLATÁRÓL1 

Tanulmányomat kísérletnek szánom, jóllehet n e m először próbálok szembenéz-
ni József Attila nagyszerű írásával, melyet Kosztolányi Összegyűjtött költeményeinek 
1935-ös kiadása alkalmából írt.2 Már korábban tervezte, hogy írni fog a vele ba-
ráti viszonyban levő idősebb mester művészetéről. Bírálatának három változata 
ismert, a harmadik Л Toll 1935. július 15-i számában jelent meg. 

1. E kritikát m á r régóta mérföldkőnek ta r tom József Attila értekező munkás-
ságában is, de a Kosztolányiról szóló irodalomban is. Értékelésem teljesen har-
monizál az írás közmegítélésével. Szabolcsi Miklós az 1958-as kritikai kiadásban 
„nagy gonddal és szeretettel megírt , sikerült bírálatnak" nevezte.3 Németh G. Béla 
a nyolcvanas években már úgy ünnepelte, mint a pozitivista, a freudi és a marxista 
pszichologizálástól mentes, „minden rendszerkényszertől" távol álló, „a tárgyi-
lagosság és a méltányosság egyensúlyának, az elvi elhatárolás és az értékfölmuta-
tás együttesének, az egyedi műkarakterisztika és az általános tisztázás egybeépí-
tésének mesterpéldájá"-t .4 

2. A pozitív megítélés további megerősítést kapot t a kilencvenes évek szak-
irodalmában. Csakhogy a méltatást elfelejtették érvekkel támogatni. Igen jel lemzőnek 
találom, hogy Szabolcsi Miklós a nagymonográf ia megfelelő helyén - ahol külön 
alfejezetet kap a Kosztolányi-bírálat5 - csaknem teljes egészében idézi József Attila 
szövegét, de anélkül, hogy kommentár t fűzne hozzá. Természetesen ezt a gesztust 
úgy is értelmezhetjük, mint a feltétlen elismerés je lét : egy ilyen remek szöveg „ön-
magáért beszél", fölösleges volna bármit is hozzátenni . 

Illetve néhány széljegyzettel mégis ellátja. Megállapítja a bírálatról, hogy 
„Egyfelől magával ragadja a Kosztolányi-líra, azonosul vele [...] Másrészt meg-

1 A 2002. június 4-én A gondolkodó József Attila című konferencián elmondott előadás javított válto-
zata. A tanulmány A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei című kutatás 
keretében készült. 
" Legutóbb a Bevezetés az irodalmi művek olvasásába című könyvemben (Krónika Nova, Budapest, 

2001. 78-81.), melyből több fontos megfigyelést átvettem. 
:1 József Attila Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. (A továbbiakban: JAÖM III.) S. a. r. 

SZABOLCSI Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. 412. 
4 NÉMETH G. Béla: „A pszichologizmus ellen, a pszichológia mellett." In uő: 7 kísérlet. A kései József 

Attiláról. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. 33. 
5 SZABOLCSI Miklós: Kész a leltár. József Attila élete és pályája 1930-1937. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1998. 470-474. 
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próbál teoretikusan is értékelni, elhelyezni Kosztolányi költészetét, ezúttal is 
- n e v é n e k említése nélkül - Freudra támaszkodva. [...] Kettős kötés és kettős 
hűség példája az írás: vállalja Kosztolányi hatását, költészetének varázsát, de n e m 
m o n d le az elméleti, a társadalmi elemzésről sem."6 

A megfogalmazás elnagyoltsága nyilvánvaló. Például miért kell hangsúlyozni, 
hogy „Kosztolányi hatását... vállalja"? Lehet másképp bírálatot írni? S miért tesz 
mintegy egyenlőségjelet az „elméleti" és a „társadalmi elemzés" között? Egyáltalán 
nem magától értetődő, hogy a „társadalmi", azaz József Attila esetében a marxista 
megközelítés kisajátíthatná magának „az" elmélet státusát. 

De néhány konkrétabb megállapítás is található Szabolcsi fejtegetésében. Egy-
részt vitába száll Németh G. Béla már idézett állításával: „Németh G. Béla... ki-
indulópontjával. . . nem tudok egyetérteni. »így őrizhette meg magá t attól, hogy 
a pozitivisztikus-vitalista pszichologizmus helyébe a freudi tanok alapján, valami-
nő 'marxista' pszichologizmus óhaját állítsa« - írja. - Éppen ellenkezőleg látom: 
marxizmus és pszichoanalízis rugalmasan alkalmazott szempontjai. . . a két szem-
pon t összeegyeztetésének igénye vezette."7 

És nemcsak az eszmetörténeti pozíció kijelölésében vitázik Szabolcsi Miklós Németh 
G. Bélával, hanem a Kosztolányi-bírálat módszertanát illetően is. Míg Németh sze-
mében a „tárgyi kritikai tanulmány"-t író, antipszichologista József Attila az etalon, 
Szabolcsi örömmel állapítja meg a bírálatról, hogy „élményközpontú" megközelí-
tés, amely új korszakot nyitó fordulat szerzője értekező munkásságában. 

„Népies-szabódezsős, fej tegető-marxista, okoskodva-vitatkozó, kísérletező 
prózaíróból most lesz igazi esszéista - mondja Szabolcsi - , a Kosztolányi-bírálat-
tal egyszerre felzárkózott az esszéíró nemzedék legjavához. Ez az írása a szemé-
lyesség és tudás, beleérzés és racionális elhelyezés remeke. Eddig az élményköz-
pon tú esztétika és kritika elvi ellenfele volt - most személyes élményeiből indul 
ki, és arányos, j ó lejtésű, visszafogott mondatokkal közvetíti az élményt. Talán 
n e m túlzás feltételezni, hogy - ahogyan a költészetében is egyfajta »klasszicizáló-
dás« megy végbe é p p e n ekkor, prózájában is kimutatható ez."8 

Érdemes fölfigyelni rá, hogy míg József Attilának az élmény központúságot el-
vető (korábbi) korszakára vonatkozóan igencsak konkrét módszer- és hatásmeg-
jelöléssel él („népies-szabódezsős, fejtegető-marxista"), addig az ú j módi bemu-
tatása általánosságban mozog. Nagy kérdés az is, hogy valójában mennyire 
beszélhetünk új korszakról, ha jószerivel ez az egyetlen írása József Attilának, 
amelyre az adott leírás érvényes. 

3. Nem magától ér tetődő az „élményközpontúság" fogalma sem. Szabolcsi 
Miklós föltehetően a bírálat bevezető részére gondol. Elkerülhetetlen, hogy én is 
hosszabban idézzem József Attila szövegét. Tehát így kezdődik a bírálat: 

6 I. m. 471., 473. 
7 I. m. 474. 
» I. m. 470. 
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„If júságom elején az élet bántó, morális korlátait fe ledtető kalandorregényt 
olvastam végig oly hamar j ában , ér telmetlennek látszó, a p r ó kötelességeimről el-
felejtkezve, mint most Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményeit. Hatása, 
mely itt rezeg bennem, szintén a kalandorregények olvasása után visszamaradó 
tétovaságra emlékeztet, mely oly hasonló a gyermek mosdás előtti, az á lom külö-
nös szabadságához ragaszkodó, de az éberség világába lassan már beilleszkedő 
állapotához. Ki teszi ezt - Kosztolányi-e, a költő, vagy én, az olvasó? A költe-
ményt, a valóságosat, melyet a nyomtatott betűjel, a szavakká formált anyagi han-
gok zörejrendszere egyszerre idéz fel a szívben és az e lmében, a tudat talanban 
meg a tudatban, költő és olvasó együtt alkotják. A költő írás közben olvasó is, 
s a költemény tudatformáját , az ízlést, az esztétikai szabályt a költő az olvasóból 
vonja el. Ha a mű formájáról , magáról a műről szólunk, n e m is beszélünk egyéb-
ről, mint arról, hogy a költő, mielőtt tollat vett volna kezébe, milyennek fogta 
föl az olvasót. A költő igazi véleménye rólunk, olvasókról (s mint embernek - a 
világról) nemcsak abban rejlik, amit mond, hanem abban is, főleg abban, ahogy 
mondja . " 9 

Első pillantásra valóban úgy tűnhet, hogy vallomással indít a szerző: ifjúságá-
nakjel legzetes olvasói é lményét idézi fel, méghozzá hasonlatként , amellyel mint-
egy karakterizálja a frissen olvasott műről való benyomását is. De már a követ-
kező pillanatban a személyes élményt átminősíti valami mássá: előbb a költő és 
az olvasó együttes já tékává, majd - egy újabb lépésben - a költő által feltételezett 
olvasóra tett, s már csak ezért is a költő által tervezett hatássá. Tehát a „személyes 
élmény" több mint személyes élmény. Nem csupán, illetve elsősorban n e m az ol-
vasón múlik, hanem - min t az kiderül - a költőn és az olvasón együtt, pontosab-
ban a költőn, aki va lamiképp megteremti és irányítja olvasóját. 

4. S itt egy másik értelmezést is be kell vonnom vizsgálódásomba: Lengyel 
András A föliáruló „semmi". József Attila, Kosztolányi és a nihilizmus című tanulmá-
nyát10 - eddig az egyetlen olyan írást, amely megkísérli a Kosztolányi-bírálat 
ér telmező pozícióját is kijelölni. Lengyel a recepcióesztétika alapelvének megelőle-
gezését véli felfedezni József Attila szövegében, arra a megállapítására hivatkoz-
va, hogy „A költeményt [...] költő és olvasó együtt alkotják".1 1 

Kissé elsietett feltételezésnek gondolom ezt. Mert egy (legalább) háromlépcsős 
gondolatmenet kiragadott eleméről van szó. Ahogy Szabolcsi Miklósnak a „személyes 
élmény"-t hangsúlyozó megállapítása ennek az első e lemét emeli ki, úgy Lengyel 
Andrásnak a recepcióesztétikát asszociáló föltevése a másodikat . Holott a gondo-
latmenet folytatódik tovább, méghozzá a múközpontú értelmezésirányra jellemző 
hatásfogalom irányába. A műközpontúság hívei ugyanis számolnak az ésszerű (kal-

9 JAÖMII I . 167. 
10 I.I.NGYKI. András: „A föl tá ru ló 'semmi'. József Attila, Kosztolányi és A nihilizmus. In nő: A moder-
nitás antinómiái. József AttiUi-tamdmányak. Tekintet Könyvek, Budapest, 1996. 194-272. 
" I. m. 237-238. 
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kulálható) hatással, ugyanakkor kizárják a szeszélyesnek (tehát kalkulálhatatlan-
nak) ítélt befogadás vizsgálatát. 

Különös módon Lengyel András másutt fölveti ezt a lehetőséget is. Úgy gon-
dolja, hogy József Attila - és egy füst alatt Kosztolányi Dezső is - „hasonlatosan 
az... orosz formalista iskolához, elsősorban magára a szövegre koncentráltak, an-
nak nyelvi elemzésével véltek róla érdemit mondani" . 1 2 Nem magát a föltevést 
tar tom különösnek, h a n e m azt, hogy lehetségesnek véli a két, egymást kizáró ér-
telmezésirány - a műközpontú és a recepcióesztétikai - nézőpont jának egyidejű 
érvényesülését a Kosztolányi-bírálatban.13 Nem beszélve arról, hogy a „szövegre 
koncentráló" értelmezés nem az orosz formalisták találmánya, hanem az antik re-
torika és poétika immár kétezer éves hagyománya. 

5. József Attila már bírálata elején - egyelőre hasonlatként - említi a gyermek-
kort és annak álomszerűségét: „Hatása, mely itt rezeg bennem, szintén a kalan-
dorregények olvasása után visszamaradó tétovaságra emlékeztet, mely oly hason-
ló a gyermek mosdás előtti, az álom különös szabadságához ragaszkodó, de az 
éberség világába lassan már beilleszkedő állapotához."1 4 A következő bekezdés-
ben már az értelmezés meghatározó szempontjaként je lenik meg a Kosztolányi-
nak tulajdonított gyermeki nézőpont: 

„Mi a véleménye Kosztolányinak rólunk? A Kosztolányi-versekből ítélve mi 
hallatlanul világosak, szabatosak és szigorúak vagyunk. De valami titkot, valami 
édes érzékiséget rejtegetünk, valamit, amit a szegény kisgyermeknek nevén sem 
szabad neveznie. Megengedjük a játékot, de feltételként kikötünk valami komoly 
borongást ; csak akkor öleljük keblünkre a költőt, a gyermeket, ha panaszkodik. 
A szegény kis gyermek panaszaiban nincs semmi megfogható tárgyi sérelem - olyan 
enyhe borzongás melege fülleszti át sorait, amilyet a gyermek, ki az anyagi ter-
mészethez közel áll, érez a legkevésbé s amelyet mégis gyermekinek ítél költő is, 
olvasó is."1"' 

Az idézett szövegrészből megtudjuk, hogy a Kosztolányi-versek olyan olvasó-
val számolnak, aki valamiképp „felnőttként" szembesül ezek „gyermeki" látás-
módjával . Tehát Kosztolányi első nagy sikere, A szegény kisgyermek panaszai című, 
1910-ben megjelent verseskönyve válik az életművet reprezentáló modellé. Jól-
lehet ismét egyszerre történik hivatkozás a költőre és az olvasóra, a „gyermeki" 
látásmód keresettségének hangsúlyozása egyértelművé teszi, hogy valójában a költő 

12 I. in. 224. Ennek alapján véli Lengyel, hogy József Attila el járása az Őszi reggeli c ímű Kosztolányi-
vers elemzésében „tudatos rájátszás a méltatott versértelmező gyakorlatára". (I. m. 238.) 
13 Az orosz formalista iskola említése már csak azért sem szerencsés, mert a formalisták illetéktelen 
megközelítésként utasították el mind a pszichologista, mind a „szociális" (szociológiai?) érdelődésű 
értelmezést - tehát azt, ami Lengyel András szerint Kosztolányi, illetve József Attila értekező munkássá-
gát jellemzi: „Mindkettőjük számára elsőrendű kérdés volt a vers megalkotottságának módja , de ennek 
földerítése Kosztolányit elsősorban lélektani szempontból érdekelte, lelki mozzanathoz (»egyéniség«) 
jutott el, József Attilát viszont, pluszként, a társadalmi mozzanat is erősen foglalkoztatta." I. m. 225. 
n JAÖM III. 167. 
15 Uo. 
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irányítja az olvasót. A költő az, aki meggyőzi olvasóját arról, hogy gyermekinek 
fogadja el azt, amit ő annak nyilvánít, s felnőttként distancírozza magá t ettől a 
gyermeki nézőponttól , világtól. Mintegy megteremti a maga kívánatos olvasóját. 
Méghozzá igen fondorlatos módon. Hiszen szó szerint (a szöveg felszíni síkján) 
n e m a költő definiálja olvasóját, h a n e m a mű hőse, a „szegény kisgyermek" defi-
niálja az őt figyelő és szabályozni akaró, „érthetetlen" felnőtteket. Idézem a bírá-
lat vonatkozó részét: 

„Mi [azaz a felnőttek] oly tökéletesek és oly titokzatosak vagyunk, hogy pusz-
ta létünkkel elvárjuk - legyen ő is tökéletes és titokzatos. Mi csodálatos módon 
meghalunk, s ezért - csodálatos m ó d o n - megkívánjuk, hogy meghal jon ő is. 
Vagy nem a halál a mi rejtélyünk, h a n e m a szerelem? vagy mind a két szó ugyan-
annak a titoknak tokja? Akárhogy is áll a dolog, az élet, az embereknek, az olva-
sóknak, a felnőtteknek világa, olyan világos és olyan rejtélyes, mint az álom. Mert 
Kosztolányi képei álomszernek, jó l lehet világosak és szabatosak..."16 

Nyilván hosszan lehetne elemezni az idézett szövegrész játékos mesterkedéseit, 
kezdve azon, hogy a halál és a szerelem olyan nagy (metafizikai) kérdésekként 
je lennek meg, amelyek valójában n e m csak a kisgyermek számára titokzatosak, 
hanem a felnőtt számára is. Az álomszerűség bizonytalan, elmosódott és ugyan-
akkor világos állapota pedig visszautal az értekezés kiinduló beszédhelyzetére: 
a Kosztolányi-versek jellegzetesnek (és egyúttal mintaszerűnek) megélt hatására. 

6. Más kérdés, hogy a költő és olvasó „együttes alkotómunkája" ritka szeren-
csés megvalósulásának, a mű és olvasója intenzív kapcsolatának mintegy záloga 
lehet, ha a kettő előzetes élményháttere és problémalátása alapvető hasonlóságot 
mutat . Angyalosi Gergely,17 majd Szigeti Lajos Sándor 1 8 foglalkozott József Attila 
erőteljes érintettségével a Kosztolányi-líra központinak mondott , s a mindkette-
j ü k számára fontos freudi elmélettel is összefüggésbe hozható gyermekkor-komp-
lexusával. 

Mint Angyalosi írja: „Mi ragadhat ta meg [...] József Attilát a Kosztolányi-jelen-
ségben? Mely pontokon azonosulhatott a Szegény kisgyermek költőjével, és hol 
érezhette szükségét, hogy ellenálljon ennek a hatásnak? Az alapvető rokonság-
érzést valószínűleg a gyermeklét mély átélése adhat ta . Századunk magyar irodal-
mában ennek a két költőnek je lente t te a legtöbbet a gyermekkor; n e m csupán 
mint személyes emlék, hanem mint egyfajta világszemlélet, életértelmezés lehet-
séges közege."19 Szigeti Lajos is úgy gondolja: „amikor Kosztolányinak a gyermek-

in Uo. 
17 ANGYALOSI Gergely: „Az istenek ellen, könnyű, fehér ruhában ." (Megjegyzések József Attila és 
Kosztolányi Dezső szellemi kapcsolatáról). In FENYŐ 1). György és GELNICZKY György (szerk.): Költőnk 
és korunk. (Tanulmányok József Attiláról.) Országos Pedagógiai Intézet, Budapest , 1983. 3. kötet. 
358-377. 
' 8 SZIGETI Lajos Sándor: A felnőttség vállalása. A Kosztolányi-bírálat lírai fedezete. Acta Históriáé Littera-
rum Hungaricarum, 1976. 161-185. Kötetkiadásban a cím módosult: „A felnőttség igénye (József Attila 
Kosztolányi Dezső című bírálatához)." In uő: A virrasztó költő. Tiszatáj, Szeged, 2002. 15-50. 
19 ANGYALOSI Gergely: i. m. 360. 
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korhoz fordulásáról, a »szerepről« szólt József Attila, akkor egyúttal önmagá t és 
saját költészetét is vizsgálat tárgyává kellett tennie akaratlanul is, ha maga a bírá-
lat ilyen személyességnek nem is adha t teret".2 0 

Ugyanakkor mindketten hangsúlyozzák a különbségeket a két költő felfogá-
sában. Szigeti Lajos a fölvezető szöveg egyik mondatában (,A szegény kis gyermek 
panaszaiban nincs semmi megfogható tárgyi sérelem - olyan enyhe borzongás 
melege fiilleszti át sorait, amilyet a gyermek, ki az anyagi természethez közel áll, 
érez a legkevésbé, s amelyet mégis gyermekinek ítél költő is, olvasó is.") a „meg-
fogható tárgyi sérelem" hiányának felemlegetésében „szinte tételesen bíráló" 
gesztust lát, amely mögött magának József Attilának tárgyi sérelmekben dúskáló 
gyermekkorának élmény- és emlékvilága él.21 

7. A Kosztolányi-bírálat ezután új fordulatot vesz: egyetlen versre összpontosít-
j a figyelmét. Az Oszi reggeli (1929) értelmezése egyszerre példa és példázat. Nem-
csak helyettesíti az életművet, de „jótáll" érte. Ez a legmegfelelőbb alkalom annak 
bemutatására, hogy mit jelent korábbi tézise („A költő igazi véleménye... nemcsak 
abban rejlik, amit mond, hanem abban is, főleg abban, ahogy mondja.") . 

Értelemszerűen élnie kell a demonstráció eszközével. Elsőként idézi a verset, 
ahogy maga minősíti, Kosztolányi „kis remekét": 

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket 
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd 
szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét, 
megannyi dús, tündöklő ékszerét. 
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról 
és elgurul, akár a brilliáns. 
A p o m p a ez, részvéttelen, derül t , 
magába-forduló tökéletesség. 
Jobb volna élni. Ámde túl a fák mái-
aranykezükkel intenek nekem. 

Majd rá tér a szövegértelmezésre: 
„A p o m p a ez, részvéttelen, derül t - igen, de a Kosztolányi-vers az és n e m az 

ősz gyümölcse. Mi tehát azt kívánjuk a költőtől, szerinte, hogy pompás, részvét-
telen és derül t legyen - mintha az ötvenéves Kosztolányiban is a szegény kis gyer-
mek panaszkodnék. [...] És n e m derült-e, mikor hatalmas, jáspisfényü körtéről, 
nehéz, sötétsmaragd szőlőről beszél? És nem mi kívánjuk-e tőle ezt a pompát , ezt 
a részvétlenséget és ezt a derűt , mi, akik csak úgy vagyunk képesek megér teni 
a gyümölcsök gazdagságát, ha fölidézi bennünk a jáspis, a brilliáns, az ékszerek 
képzeletét? Bedig jobb volna a gyümölcs, a körte, a szőlő - jobb volna élni. 

2 0 S7.1c.ETl I . a j o s S á n d o r : i. m . 1 9 . 
2> U o . 
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Hatalmas jáspisfényű körte! Nehéz, sötétsmaragd szőlő! Érzi-e olvasóm, hogy a 
szót, sötétsmaragd szőlő, n e m oly könnyű kiejteni, mint azokat a szavakat, ame-
lyekkel közönségesen élünk? Már csak a mássalhangzók torlódása miatt sem. így 
hát a szőlő - nehéz. Pedig ha valaki hozzányúlna, megfogná, fölemelné azt a sző-
lőt, mindjár t meggyőződne róla, - nem oly nehéz, hogy említésre érdemes vol-
na. Ez a valaki persze m e g is enné a szőlőt. Márpedig Kosztolányi nem a szőlő-
nek, a kör tének, hanem ö n n ö n magának végzetét sejteti. De ő nem is saját 
magát, h a n e m a körtét m o n d j a hatalmasnak s n e m önmagát erőtlennek, h a n e m 
a szőlőt nehéznek. Jobb volna élni - jobb volna enni a gyümölcsöt, de n e m lehet. 
Nem a szőlő nehéz tehát és n e m a körte hatalmas, hanem a vágy, a teljesítetlen 
vágy. Ebben csak az a fel tűnő, hogy nem az ékszer a teljesületlen vágy tárgya, 
hanem a gyümölcs; a teljesületlen vág)' n e m szociális, hanem animális, n e m fel-
nőtté, hanem a gyermeké. Itt a Kosztolányi-versek álomszerűségének kulcsa: ha 
ír, ötven esztendős korában is oly sóvárogva nézi az immár elérhetővé vált tárgya-
kat és az egész világot, mint gyermek a tiltott gyümölcsöt. És a tárgyaknak, me-
lyeket ma m á r önként, vag)' ha úgy tetszik: belső kényszerből tesz a maga számá-
ra elérhetetlenné, képeit latin világosságú, kristályos rendbe foglalja, ahogyan az 
álomban is annyira helyén valónak látszik minden , éber szemmel nézve különös, 
rendkívüli elem."2'-' 

József Attila szinte aprólékos szövegértelmezésre vállalkozik itt, s még az akusz-
tikai sajátosságok jelentést sugalló szerepére is kitér („a szót, sötétsmaragd szőlő, 
nem oly könnyű kiejteni"). A vers szövegében határozott szerzői szándékot lát 
érvényesülni; éppen e szándék rekonstrukcióját tekinti az elemzés céljának. (Ez 
is teljesen ellentétes a recepcióesztétikai megközelí tésmóddal.) 

Könnyen lehet, hogy az itt alkalmazott ér telmező eljárás emlékeztette Lengyel 
Andrást az orosz formalistákéra. Csak az a bökkenő, hogy a megközelí tésmód itt 
(is) viszonylag hamar átbillen egy másfajta megközelí tésmódba. 

A szövegvizsgálat eredményeként olyasmi áll előttünk, ami túlvezet a szöve-
gen. Miután a bírálat meghatározza a vers modalitását („álomszerű" látásmódját) 
és - a mögöt te meghúzódó - „gyermeki" nézőpontot , elhagyja a vers szövegterét, 
továbblép az életmű modali tásának és nézőpont jának bemutatása felé. 

Tehát megfordul a referencia iránya: míg előbb A szegény kisgyermektől vezetett 
az út az Oszi reggelihez, és A szegény kisgyermek korábbi értelmezése eleve kontex-
tust teremtett , előzetes ismeretet kínált az Oszi reggeli vizsgálatához, most az Őszi 
reggeli megerős í tő szerepét tisztázva ismét kiszélesíti az értelmezés horizontját . 
Míg Л szegény kisgyermek és az Oszi reggeli között a föltételezett szemléleti azonos-
ság teremt kapcsolatot („Itt a Kosztolányi-versek álomszerűségének kulcsa: ha ír, 
ötven esztendős korában is oly sóvárogva nézi az immár elérhetővé vált tárgyakat 
és az egész világot, mint gyermek a tiltott gyümölcsöt."), add ig a továbblépés már 
síkváltással jár: az értelmező valamiképp a megfigyelt tünetek mögé akar hatolni, 
a diagnózis elkészítéséhez keres további fogódzót. 

2 2 JAÖMIII . 168-169. 
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De a továbblépésre sarkalló teleologikus késztetésnek bizony ára van: az Oszi 
reggeli értelmezése valójában nem kérdez rá a vers sajátos jelentésére. Még csak n e m 
is érinti az Oszi reggeli alapkonfliktusát: az életvágy és a halál elkerülhetetlenségé-
nek tudata közt feszülő ellentétet. Hanem ar ra kérdez rá, ami nem annyira a 
vers, mint inkább az é le tmű sajátossága. Az élet elérhetetlenné váló értékeit jelképező-
képviselő tárgyak (gyümölcsök) megválasztásának szemléleti előfeltevése érdekli. 

8. Tehát fejtegetésének e pont ján - A szegény kisgyermekhez és az Oszi reggelihez 
hasonló - referencia értékű dokumentumként vonja be vizsgálódásába Kosztolányi 
önértelmezését: 1933-as Önmagamról című vallomását.2 3 Ismeretes, hogy Koszto-
lányi ebben az írásában hitet tesz a költészet öncélúsága mellett, s a művészettől 
idegenként utasítja el a különféle népboldogí tó politikai eszméket - így a ma-
gyarkodást is, a társadalmi for radalom propagálását is. Egy francia gondolkodó 
nyomán kétféle emberfaj tá t különböztet meg: a homo morálist, az erkölcs emberé t 
és a homo aestheticust, a szépség emberét, s önmagá t az utóbbihoz sorolja. Szerinte 
„ez a két ember küszködik egymással a világtörténelemben".2 4 

A homo morálisról Kosztolányi karikatúraszerű torzképet rajzol: „A h o m o 
morális az erkölcs nevében a r ra akar rávenni bennünket , hogy adjuk oda kabá-
tunkat másoknak, aztán ugyancsak az erkölcs nevében arra akar rávenni bennün-
ket, hogy húzzuk le másokról a kabátot. [...] A h o m o morális mind ig paradicsom-
mal kecsegtet, és mindig siralomvölggyé változtatja a világot."25 

Vele szemben nem az erkölcstelen ember áll, hanem a h o m o aestheticus, „az 
önmagáér t való tiszta szemlélődés embere, aki n e m ismer jó t és rosszat [...] csak 
szépet és rútat", aki „a mind ig vitatható igazság helyett az ízlést emelte polcra", 
aki „nem áll sem jobb oldalon, a bégető, fehér bárányok között, se bal oldalon, 
az ordító, fekete farkasok között, hanem egymagában áll, távol a nyájtól és csor-
dától, mindig egyedül, min t mindenkinek közönyöse vagy megér tő je [...] az... aki 
vasgerinccel vállalja gerinctelenségét, hogy biztosíthassa szabadságát, független-
ségét, szeszélyét, s ember tud jon maradni , az, aki boldogtalanságában is boldog, 
mer t megérti , hogy miér t boldogtalan, az, aki n é h a tökéletesnek álmodja a töké-
letlen világot, az, aki már megváltotta magát mindenekelőtt a világmegváltóktól, 
az, aki semmit se vár, és minden t megkap az ámula t egy pil lanatában, az, aki ezt 
a pillanatot s vele együtt az életet marasztalja is".26 

Nem lehet itt célom Kosztolányi szövegét elemezni. Nyilván n e m lenne nehéz 
a logikai csúsztatásokat is generáló önvédelmi reflexeket kimutatni benne, helyen-
ként annyira kilóg a lóláb. De két okból is mél tó a figyelmünkre. Egyrészt mer t 
sajátos emberképet sugall - méghozzá skizoid emberképet, hiszen a homo morális 
és a homo aestheticus (ha hihetünk Kosztolányinak) nem csupán két, egymással 

23 KOSZTOLÁNYI Dezső: „Önmagamról . " In uő: Egy ég alatt. S. a. r. RÉZ Pál. Szépirodalmi Kiadó, Buda-
pest, 1977. 584-590. 
2-» I. m. 588. 
25 Uo. 
26 I . ni. 589. 
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komplementer viszonyban álló típust jelöl, h a n e m „az" ember kétféle lehetőségét, 
gyökeresen eltérő élet- és értékvonzalmát: a meghasonlott ember két oldalát. Ami-
kor úgy fogalmaz, hogy „megváltotta magát mindenekelőtt a világmegváltóktól", 
a 20. századi történelem egyik legsúlyosabb tapasztalatát m o n d j a ki. 

Másrészt a szöveg jelentőségét növeli, hogy József Attila - akitől egyáltalán nem 
állt távol a világmegváltás gondolata - hitelesnek fogadja el Kosztolányi önjel lem-
zését, s az itt kifejtett emberképpel száll vitába a bírálat következő részében: 

„»Jobb volna élni. Ámde...« Kosztolányi világában (melyet ez is közelít az álom 
színvonalához) alig van cselekvés. Itt m i n d e n történik. Kosztolányi homo aestheti-
cusnak, vagyis az érzéki a lapú szépségek emberének tar t ja magát és ezt [...] 
szembeállítja a homo oeconomicussal, vagyis a gazdálkodó és a homo moralissal, tehát 
az erkölcsi, a szociális jó ra törő emberrel. A szemlélőt a cselekvő ellen veti. A köl-
tő föladata szemlélődni az élet és halál kérdésein, vallotta egyszer, - ped ig hát 
a költő föladata, melyet Kosztolányi oly hallatlan biztonsággal teljesít is a maga 
módján - a versírás. Ez azonban mégiscsak cselekvés - hozzá egyszerre erkölcsi 
és gazdasági cselekvés."27 

Itt ú jabb kellemetlen meglepetés éri az olvasót, merthogy József Attila pontat-
lanul idézi Kosztolányit. Az ellentét egyik pólusán a homo morális (az erkölcs - és 
mellette a politika - embere) kiegészül a „homo oeconomicus"-sml, a gazdálkodó em-
berrel. Föl tehetően azért van e r re szüksége József Attilának, mer t a maga marxista 
nézőpont jából fontosabbnak (és bizonyosabbnak) tartja a tör ténelmet magyaráz-
ni kívánó marxi gazdaságelméletet, mint az ehhez képest másodlagosnak ítélt 
politikai programot, illetve magatartást . 

9. Itt kitérőt kell tennem. 1935 derekán je lent meg Hor t Dezső Egyetlen, Új 
Szocializmust! című könyve, melyről József Attila ugyancsak írt kritikát (Uj szocia-
lizmust! Hort Dezső könyve).-* Ebben is szerepel a „homo oeconomicus" kifejezés, 
sőt itt értelmezést is kap: 

„A történelmi társadalmat n e m a res oeconomica, h a n e m a homo oecono-
micus formálja. A homo oeconomicus alkotja a tudományokat , mint ismereteink 
leggazdaságosabb kifejezéseit és hasonlóképpen a művészeteket is. (Freud még 
neurózisokban is fölfedi az ökonómiai elvet. Éppen Marx hangsúlyozza a 
Kapitalmk árufetesizmusról szóló fejezetében, hogy csupán látszat szerint lépnek 
termékeik út ján (res oeconomica) egymással társadalmi viszonyba az emberek, 
valójában már termelés közben fennáll a társadalmi viszony, mely tehát n e m 
dologi, h a n e m személyi. A termék áru je l lege teszi csupán, hogy az emberek 
közti viszonyok dologiaknak látszanak. A res oecomica mélyén, mint bölcsőjében 
a gyermek, a homo oeconomicus szunnyad s nincs is másról szó, minthogy - fel-
növekedvén - lépjen elő."29 

27 JAÖMII I . 169. 
г» I. ni. 176-179. 
23 I. ni. 177. 
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Nem tudom, hogy József Attila átvette-e (s ha igen, honnan ) a „homo oecono-
micus" kifejezést, avagy saját leleménye. De annyi bizonyos, hogy súlyos megfon-
tolásokat kívánt vele fogalmilag jelölni. Az idézett szöveghelyen elsősorban az 
alanyi-emberi tényező tevékeny, meghatározó szerepét hangsúlyozza az eldolo-
giasodott világ látszatával szemben. De a „homo oeconomicus" nem csupán „gaz-
dálkodó ember" , azaz nem szó szerint é r tendő, hanem inkább „termelő-teremtő em-
ber", hiszen б „alkotja a tudományokat [...] és hasonlóképpen a művészeteket is". 
Tehát a „homo oeconomicus" mindenekelőtt tevékeny - szemben Kosztolányi „ho-
mo aestheticusának" szemlélődő attitűdjével - , másrészt általánosabb érvénnyel 
rendelkezik, mint akár a „homo morális". 

A Kosztolányi-bírálat további gondolatmenetének is min tha hasonló volna 
a szerkezete. Arra hivatkozik, hogy az (eldologiasodáshoz kapcsolódó) ürességérzet lát-
szata mögött valóságos, tevékeny szereplők húzódnak meg, következésképp a költőtárs 
által képviselt fatalista világkép nem tartható. 

Először Farkas János László vetette fel a Kosztolányi-bírálat és a Hort-könyv 
összefüggésének lehetőségét.3 0 О a Kosztolányi-bírálat szövegének ezt a részletét 
emeli ki: „Tud együtt érezni szenvedőkkel, szenvedőn természeti és nem társadal-
mi szenvedőt értve, nem is ember t , hanem zoológiailag fölfogott emberi lényt, ki 
az operáló kés alá fekszik. (Pedig az operáló késben is b e n n e van a gazdaság és 
az erkölcsiség, aminthogy a szegény kisgyermek panaszai sem animálisak, hanem 
szociálisak s ezért jelentkeznek annyira csak hangulatként.)"3 1 

Márpedig a zárójelbe tett példálózással több rokonértelmű szöveghely található 
Hort könyvében. „Mennyi »klappoló«, egymásnak megfelelő s egymásnak segítő 
tárgyi és személyes jellegű »emberközti« viszonylat szükséges ahhoz, hogy egy vo-
nat Pestről csak az első állomásig elérjen, a magyar pulyka egy londoni Christmas 
vacsorán szere [jeljen vagy egy operáció sikerüljön" - olvasható a 31. lapon. A 95. 
oldalon pedig: „És kézi vagy szellemi egy sebész munkája, aki operál?"32 

Kétségtelen, a Kosztolányi-bírálat korábbi változatában m é g nem szerepel az 
idézett zárójeles közbevetés. A „homo oeconomicus" kifejezés viszont igen. Ezért 
valószínűnek látszik, hogy a Hort-könyv (vagy legalább az abban szereplő, folyó-
iratokban m á r korábban megjelent tanulmányok) ismerete is belejátszott a Koszto-
lányi-bírálat megírásába. 

10. Visszatérve a bírálat szövegéhez, ahhoz a ponthoz, ahol bevonja az Önma-
gamról című önvallomást, meg kell állapítani, hogy az értelmezés immár Kosztolá-
nyi költészetének szövegterét is elhagyja, és saját álláspontját (a „szociális termé-
szetű álmodozások"-hoz kapcsolódó marxista elméletet) szembesíti Kosztolányi 
felfogásával: 

30 FARKAS János László levélben írta meg és küldte el nekem abbeli „gyanúját", hogy a Kosztolányi-
bírálat végleges változata feltételezi HORI Dezső könyvének ismeretét. (Szíves közlését ezúttal is 
köszönöm.) 
si JAÖMIII . 170. 
3 2 Valamennyi példa FARKAS János [.ászlótól származik. 
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„Ezzel az elméletével Kosztolányi az ő külön álomvilágához való jogát védte 
ma , a másfajta, szociális természetű álmodozások idejében. De az [utóbbihoz 
kapcsolódó] elmélet [az ő verseinek] álomszerűségét is jobban megértet i . H o m o 
aestheticusnak csak az az ember vallhatja magát [...] ki nem érzi át, hogy léte a 
társadalmi életbe, viszonyokba ereszti gyökereit; az, ki nem tudja azonosítani ma-
gát a társadalmi létet szabályozó, alapvető elvekkel. Végső soron az a gyermek, ki 
ösztönös tekintetével ér te lmet lennek látja a felnőtteknek ezt az erkölcsi világát, 
ki, felnövekedvén, kénytelenségből beléhelyezkedik ugyan a világ rendjébe, szíve 
mélyén azonban megtagadja . Az ilyen emberből adandó alkalommal kibúvik 
a nihilista, az ízlésnek az a megszállottja, ki az ízlés nevében tagadja meg az ízlés 
forrását , a h o m o socialist. [...] 

Kosztolányi gazdag művészete azonban mégis társadalomalkotó erővé válik. 
E korban, a szociális törekvések mögött meglapul a társadalmi üresség érzése is. 
Azok azonban, kik már bele mernek tekinteni ebbe az ürességbe, ha el is dobják 
»ezt a nagy világot, mint a dióhéjt«, bizonyára nem vetik el maguktól a lehető 
világot is, amelyhez - hiszen alkot - Kosztolányi is ragaszkodik. A nihilizmus, ha 
tudatossá lett, nem folytatható. Talán Kosztolányit is elvezérli latin világosságú 
ér te lme a társadalmi elvben fölfogott igazságig, mely a gyermeklelkű költőt férfi-
vá avatja napjainkban." 3 3 

Tula jdonképpen két világkép „dialógusa" folyik itt, hiszen mindket tő kifejtést 
kap a szövegben. (S a kritika utolsó mondata - annak reménye, hogy a megírás 
időpont jában m é g élő Kosztolányi talán meg fogja változtatni álláspontját - egy 
tényleges párbeszéd lehetőségével is számolni látszik.) Bár Kosztolányi neve 
mindvégig fontos szerepet kap, s életrajzi vonatkozásai is szóba kerülnek (ötven-
éves, versírással foglalkozik), n e m annyira a valóságos személyt jelöli, mint in-
kább eg}' sajátos látásmódot, költői világképet. 

Kétségtelen, a kétfajta nézőpont ellentétét a bírálat igyekszik tompítani, a meg-
értés retorikája uralja a szemantikai mezőt. Mint ismeretes, József Attila há rom 
változatban írta meg kritikáját. Az első változatnak még a címe is az volt: Ének a sem-
miről, s Kosztolányi verseskönyvét nem „kissé", hanem teljesen a „nihilizmus fejlő-
désének filmje"-ként aposztrofálta. A szembenállás mértékét nyilván megemelte 
a veszélyérzet nagysága, hiszen itt még ez olvasható: „E korban ugyan a szociális 
törekvések mellett benne lappang a társadalmi üresség érzése is és éppen ezt az 
érzést igyekeznek magukban sokan a fasizmussal, hitlerizmussal elfojtatni."34 

József Attila tehát a maga marxista álláspontját a nihilista üresség-élmény el-
lenében adandó-adható j ó válasznak tekinti, szemben a lehetséges rossz válaszok-
kal. De valójában rezignált válasz ez, mert nincs mögöt te pozitív tapasztalat, 
nincs mögötte elhitető erő. Azért fellebbez a jövőhöz, mert a je len t kedvezőtlen-
nek éli meg. A marxista j övőkép megvalósulásának biztosítékaként van szüksége 
a homo oeconomicus je lentőségének hangsúlyozására, a termelő-teremtő ember 

33 JAÖMIII . 169-170. 
3 4 I. m. 410. 
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szerepét és annak érvényesülését a természeti törvényekéhez hasonló m ó d o n ér-
telmezve. Paradox m ó d o n Kosztolányi átfogó bölcseleti fatalizmusával egy történetfilo-
zófiai-gazdaságelméleti fatalizmust szegez szembe. 

Nemcsak Kosztolányi nihilista megítélésének enyhítése miatt hagyhat ta el a 
fasiszta és hitlerista „konkurencia" emlegetését . Hanem mer t a maga rezignált 
válaszát így érezhette hitelesebbnek. 

11. Összegezve az elmondottakat , úgy vélem, nem a „személyes élmény", a 
módszer tani újítás vagy éppen klasszicizálódás avatja a Kosztolányi-bírálatot 
József Attila értekező munkássága kiemelkedő darabjává, h a n e m a szempontok 
gazdagsága és szigorú teleologikus r endbe illesztése. A szerző- és műközpontú 
értelmezésirányok metszéspontján áll; a szerzői szándékot mint érzékletes hatás-
eszközökjá téká t mutat ja fel. Az aprólékos szövegvizsgálattól az asszociációs kap-
csolatok érzékeny számbavételén át a költői világképek nagyvonalú szembesítéséig 
ível a bírálat, s az álomszerű modalitás és a gyermeki nézőpont ismételt hangsú-
lyozása olyan koncepcionális egységet képes teremteni, amely igen szuggesztív 
hatású. Holot t a feszes egység megteremtése áldozattal is j á r (az Oszi reggeli értel-
mezése például ezért sikeredett szerényebbre). 

Voltaképpen sem előtte, sem később n e m írt József Attila ehhez fogható bírála-
tot. Kései pályaszakaszában mintha fordított utat járt volna be, mint amit Kosztolá-
nyinak javasolt: a „szociális természetű álmodozások"-tól hátrált vissza a gyerme-
ki nézőponthoz (a nihilizmust is súrolva). De ez már egy másik történet. 



Szemle 

Hajdú Péter 
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- Mihály Szegedy-Maszák (szerk.): National Heritage - National Cation. 
Collegium Budapest Institute for Advanced Studies, Bp., 2001. 381 1. -

A kollektív vállalkozások, a sokszerzős tanulmánykötetek és az ilyen köteteket 
eredményező közös kutatási programok valószínűleg egyre nagyobb szerepet 
fognak betölteni az összehasonlító i rodalomtudományban. 1 Egy mára már lénye-
gében idejétmúlt komparatisztikát, két különböző nyelven í ródot t mű vagy két 
különböző kultúrához tartozó szerző összehasonlítását bízvást művelhette és mű-
velheti egyetlen ember is. Amikor a hangsúly a kétoldalú kulturális kapcsolatok-
ra helyeződött, ami a hatásokon, az egyik irodalom más kultúrák felőli értelme-
zésének, recepciójának feltérképezésén túl a különböző kultúrák közti személyes 
és intézményes érintkezésekben megragadható tényleges kölcsönhatás vizsgála-
tá t je lentet te , akkor a hosszú távú egyéni kutatások m é g mindig je lentős eredmé-
nyeket hozhattak, és az ilyen tanulmányok relevanciáját a jövőben sem hiszem, 
hogy meg lehetne kérdőjelezni. Mikor azonban a kettő helyett a sok kultúra köl-
csönhatása válik a kérdéssé, amikor régiók i rodalmában kezdünk gondolkodni, 
és a régiók irodalmát is globális perspektívában próbáljuk szemlélni, akkor egyre 
bizonytalanabbá válik az olyan kijelentések értéke, melyeket egyetlen kutató (na-
gyon ritka kivételektől eltekintve) szükségképpen rendkívül korlátozott ismeret-
anyag birtokában fogalmazhat meg az irodalomról. Ráadásul j ó pá r éve az is egyre 
általánosabb vélekedéssé válik, hogy az i rodalommal az egész kultúra tanulmá-
nyozásának kontextusában lehet igazán termékenyen foglalkozni. Mindez olyan 
hatalmas területre kiterjedő ismereteket feltételez az összehasonlító irodalom-
tudományi kutatás számára, amelyekkel egyetlen személy aligha rendelkezhet. 
Még ha elképzelünk is egy kutatót, aki az összes, mondjuk , kelet-közép-európai 
nyelv és kultúra beható ismerete alapján tesz kijelentéseket, e kijelentések m é g 
mindig csak nehezen védhetik ki az eurocentrizmus vádját, hiszen érdemes lenne 
őket más, Európán kívüli kultúrák tapasztalataival is szembesíteni, ami már ember-
feletti föladat. Mármint egy ember számára - egyáltalán nem nehéz viszont egy 
kollektív kutatási p rogramban. 

1 Meglehet, Magyarországon ez általában igaz az irodalomtudományra, sőt talán a szellemtudo-
mányokra, de egészen más okokból: a természettudományok szempontjai alapján kialakított f inan-
szírozási rendszer nem az egyéni kutatási programokat, hanem a nagy, sokszereplős vállalkozásokat 
támogatja, holott a szellemtudományokban egyáltalán nem kézenfekvő, hogy az ilyenektől nagyobb 
jelentőségű eredmények várhatók. 
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Kár lenne azonban tagadni, hogy ezt a kollektív kutatómunkát igen nehéz 
megvalósítani, nagyon nehéz feladat olyan műhelymunkát szervezni, melynek 
során a résztvevők valóban figyelemmel kísérik a többiek munkáját , sőt egymás 
szempontjai t , eredményeit is tekintetbe veszik. Gyakrabban találkozunk olyan ta-
nulmánykötetekkel, melyekben n e m ilyen kollektív munka gyümölcsét ízlelget-
het jük, hanem az egyes szerzők lazán kapcsolódnak egy jobb esetben előre meg-
adot t témához - bár gyakran olyan általános témához, „amibe m i n d e n belefér". 
Rosszabb esetekben a téma csak ürügyül szolgál, és szemléletileg éppúgy, mint 
tematikusan heterogén szövegek kerülnek egymás mellé. Természetesen az ilyen 
/•cstor/mj/f-szerűségekben is akadhatnak nagyszerű írások, csak é p p e n az egész 
nem olvasható könyvként, márped ig a fentiekben kívánatosnak leírt kollektív 
m u n k a eredménye éppen a könyv lenne. 

Olvasóim talán már türelmetlenek, mintha csak halogatnám az értékítélet ki-
nyilvánítását, hogy az itt tárgyalandó kötetet én vajon melyik csoportba sorolom. 
Csakhogy a két véglet, a kollektív munkával létrehozott könyv és a tágan értel-
mezhe tő címszó köré épülő elegyes gyűjtemény között még rengeteg további 
lehetőség van. A National Heritage - National Canon is valahol a kettő között he-
lyezkedik el: a rendkívül szerteágazó témához különböző szempontok és külön-
böző diszciplínák alapján magas színvonalon szólnak hozzá sokan, és az egyes 
hozzászólások különneműsége árnyalja a képet, gazdagítja a lehetséges meg-
közelítések tárát. Fontos, hogy a kánon és a nemzeti örökség kérdéseiről nem 
csak európai , hanem például kínai és indiai, nem csak irodalomtudományos, ha-
nem zenetudományi , régészeti, építészeti, műemlékvédelmi, muzeológiai össze-
függésben is olvashatunk. Bármilyen szűkebb érdeklődéssel veszi is kezébe vala-
ki a kötetet, biztosan sok érdekes és j ó tanulmányt fog benne találni, melyek 
valamilyen szempontból megvilágítják a nemzet, örökség, kánon központi fogal-
mait, problémáit . Másrészt azonban hiányolhatjuk a kollektív munkát , sőt hogy 
a szövegek egyáltalán tudjanak egymásról. Miért van az, hogy Randolf Starn 
anélkül szentel három oldalt-' Alois Riegl könyvének a műemlékek modernkor i 
helyzetéről,3 hogy tudna Marosi Ernő tanulmányáról, mely - igaz, hetven oldal-
lal a r r ébb - éppen Riegl nézeteit elemezte?4 Az is furcsán veszi ki magát , hogy 
Kálmán C. György teoretikus alapon meghatározza a kánonkutatás tennivalóit, 
részletesen tárgyalja, hogyan és mit kell vizsgálni, ha a kánonról m e g akarunk 
tudni valamit,5 és mindezt egy címe szerint a kánonról szóló könyv közepén teszi, 
mégped ig olyan könyv közepén, amely egészen másként közelít a problémához, 
mint ahogyan azt ő követelné. Magát a tanulmánykötet címét én első pillantásra 

2 Authenticity and Historic Preservation: Towards an Authentic History. 285-287 . 
3 Der moderne Denkmalkunst. Sein Wesen und seine Entstehung. Wien-Leipzig, 1903. Valamint uó: 

Gesammelte Aufsätze. Dr. Benno Filser Verlag, Augsburg-Wien, 1919. 144-193. Magyarul ADAMIK Lajos 
fordításában olvasható: Alois RIF.GL: „A modern műemlékkultusz lényege és kialakulása." IN uó: 
Művészettörténeti tanulmányok. Balassi, Bp., 1998. 7-47. 

4 Cuius imago est luiec? RiegLs 'Gegenwartswert' und 'historischer Wert' heute. 211-218. 
5 Canonised Interpretations. 95-101. 
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úgy ér telmeztem, min tha a téma a nemzet i örökség és a nemzeti kánon kapcso-
lata lenne: hogyan befolyásolják a kánonképzés folyamatai a nemzet i örökség 
konstituálását és kezelését, illetve hogyan befolyásolhatja a nemzeti örökség jelle-
ge (ha van ilyen) a nemzet i kánon kialakulását, és esetleg még: hogyan viszonyul 
az örökség és a kánon a nemzeti ideológiákhoz? De már a tartalomjegyzék át-
tekintése alapján kiderült , hogy ez félreértés volt. A címben szereplő gondolatjel 
nem kapcsolatot, h a n e m szétválasztást je lent : az örökség és a kánon témája nem 
egymáshoz képest, h a n e m egymás mellet t szerepel a kötetben. A tanulmányok 
három számozott ciklusba csoportosítva szerepelnek, a ciklusok címe: „Kánon" 
(13-142.), „Örökség" (143-297.), „Múzeumok" (298-372.). A kánon és az örök-
ség témája tehát elválik egymástól, és ezt - ellentétben az én első értelmezésem-
mel - m á r a cím is jelzi, amely eleve két témára utal, melyeket azonban mégis 
összeköt a „nemzeti" jelző, és ennyiben a harmadik általam vélelmezett kérdés 
mégiscsak a könyv témája lesz. 

A ha rmadik ciklus talán egyesíti a kettőt, hiszen a nemzeti múzeumoknak (az itt 
tárgyalt múzeumok jó része nevében is nemzeti múzeum) egyrészt a nemzeti 
örökség megőrzése a feladatuk, másrészt jelentős kanonizációs funkciójuk is van, 
hiszen maguk döntik el, hogy mit őriznek meg; abból, amit megőriznek, mit állí-
tanak ki; és azon belül, amit kiállítanak, milyen relatív értékkategóriákat állapí-
tanak meg. Ezeket a folyamatokat, valamint azt, hogy e folyamatok miképpen 
szolgálják egy-egy nemzet i ideológia kialakítását vagy megerősítését, nagyon 
szépen elemzi Tapad Guha-Thakurta az Indiai Nemzet i Múzeum (299-334.) és 
Irene Maffi három közel-keleti múzeum (Dávid Tornya Múzeum [a Jeruzsálem 
tör téneté t bemutató múzeum], Jo rdán ia i Nemzeti Múzeum, A Palesztin Emlé-
kezet Múzeuma; 345-362.) példáján. A harmadik itt olvasható tanulmány, amely 
a Skót Múzeumról szól, sokkal kevésbé bonyolódik bele a nemzeti ideológia kér-
déseibe, és a múzeumot sokkal inkább technikai kérdésként kezeli; olyanok itt a 
fontos kérdések, mint például a feliratok mérete, olvashatósága és a feliratokon 
nyújtott információ ér telmezhetősége a múzeumlátogató kora, műveltsége és ér-
deklődésének mélysége szerint.6 

Ez a különbség tendenciaszerűen az egész kötetre jellemző: a nemzeti ideoló-
gia problematikája sokkal jobban foglalkoztatja az Európán kívüli szerzőket vagy 
legalábbis azokat, akik Európán kívüli témákkal foglalkoznak. N e m mintha 
Skóciában fel sem vetődne a múzeummal kapcsolatban a nemzeti ideológia ápo-
lásának igénye. Csakhogy ezt ilyen nagyvonalúan is el lehet intézni: „A közéleti 
szereplők egyre inkább a »skót önazonosság« kérdésére koncentráltak, ami nekem 
egyáltalán nem tetszett" (370.). Miközben izgalmas kutatási területnek látszik, 
hogy a kolonizációval Európából importál t nemzeti ideológia hogyan és milyen 
intézményi keretek között alakítja ki az egyes Európán kívüli országokban a nem-
zeti öntudato t (vagy akár ki is mondha t juk : az egyes nemzeteket), Európában ezt a 
problémát mintha el lehetne intézni egy legyintéssel vagy legfeljebb egy utalással 

9 Peter JONES: Goals, Meanings, and Values in the Museum of Scotland: 1989-1998. 369., 371-372. 
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Benedict Anderson kifejezésére, mely szerint a nemzet „elképzelt közösség".7 Az 
a - meggyőződésem szerint hamis - benyomás keletkezhet, mintha Európa már 
túljutott volna ezeken a problémákon (énekelhetjük az Örömódát), holott inkább 
csak a tudományos diskurzus résztvevői érzik úgy, hogy erről már minden t el-
mondtak, és a további fejtegetésnek nem lenne semmiféle tudományos hozadéka, 
csak az un t ig ismert közhelyek ismételgetésére futná, ami jól helyettesíthető né-
hány szűkszavú utalással. 

Mindez természetesen csak tendenciaszerűen igaz, és m é g ezen belül is továb-
bi korlátozással kell é lnünk : számos, főleg a kelet-európai térséggel foglalkozó 
tanulmány elemzi a nemze t i ideológiák keletkezését, térhódítását, működését a 
régmúltban. Az ilyen vizsgálódások természetesen nagyon érdekesek és értékesek 
lehetnek, ahogyan például különösen fontosnak tartom Szegedy-Maszák Mihály 
elemzését a nemzetjel lem koncepciójának Herder előtti jelenlétéről az európai 
gondolkodásban, főleg Rousseau-nál.8 

A történeti megközelítés a tanulmányok többségében legföljebb hallgatólago-
san kapcsolódik kultúránk jelenéhez. A kapcsolat igen korlátozott explikálására 
Marosi Ernő tanulmányának utolsó bekezdését idézném, amely a Riegl műemléki 
é r tékfogalmainak aktual i tását méltató fej tegetések legvégéhez csatlakozik: 
„Tulajdonképpen a magyar koronázási je lvények esetét akar tam itt elemezni, de-
muzaizálásukról, átpolitizálódásuk okairól akartam beszélni. Azt hiszem, tulaj-
donképpen m e g is te t tem. A mai Magyarországon mindeneset re Alois Riegl 
könnyen megkaphat ta volna, amit Ausztriában nem tudot t elérni, a »liberálbol-
sevik« je lzőt ." 9 Túl azon, hogy egy ilyen kijelentés helyénvaló-e egy idegen nyel-
vű, tehát a nemzetközi tudományos diskurzus keretei között megszólaló tanul-
mánykötetben - hiszen ilyen szűkszavú utalás alapján a korona esete nemzetközi 
kontextusban aligha é r the tő , nem is beszélve arról, hogy a „liberálbolsevik" ki-
fejezés oximoronja is nagy valószínűséggel értelmezhetet len mindazok számára, 
akik nem járatosak a magya r politikai é let és közbeszéd sajátosságaiban - , a be-
kezdés rávilágít egy további problémára. A választott pé lda egyrészt jól mutat ja , 
hogy a múzeumi vagy muzealizálható tárgyakban megtestesülő nemzeti örökség 
és általában a nemzeti ideológia mennyire égetően aktuális kérdés a térségben, 
másrészt azonban csak nagyon nehezen kerülhető el (különösen Magyarorszá-
gon), hogy a nemcsak a közbeszéd, hanem m é g a magánélet szintjén is egy kvázi-
bipoláris oppozíció m e n t é n átpolitizálódott társadalomban a kulturális je lensé-
gek elemzése politikai állásfoglalásként hasson. 

Természetesen dőreség volna megfogalmazni egy politika- vagy ideológia-
mentes kulturális elemzés követelményét (minthogy olyan nincs), és a problémát 
éppen az je len t i , hogy az ideológiakritika ebben a kontextusban túlságosan köz-

7 Feltűnő, hogy a kötet szerzői közül milyen soknál található meg ez az utalás: Imagined Communities. 
Verso, London, 1991. 

8 Framing Texts as the Representation of National Cluiracter: From Enlightenment Universalism to Romantic 
Nationalism. 110-112. 

9 Cuius imago est /шее? 216. 
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vetleniil hívhat elő aktuálpolitikai olvasatokat (amit persze a fenti idézetben 
egyébként is provokál a politikai közbeszéd egyik jellegzetes hívószavának hasz-
nálata). Ha pedig ezt el akarja valaki kerülni, lehet, hogy m é g mindig az a leg-
jobb megoldás, ha egy-kétszáz évvel ezelőtti kulturális folyamatokat elemez, egy 
olyan organikus történelemkoncepció hallgatólagos előfeltevésével, mely szerint 
azok a ha jdani folyamatok alapvetően meghatározzák je lenünket is: ma is ugyan-
ezek vagy ugyanilyen folyamatok működnek, sapienti sat. De olyan álláspont is 
elképzelhető, mely szerint az explicit kapcsolatteremtés a tör ténet i jellegű és az 
aktuális elemzés között morális kötelesség, és ahogyan például az i rodalomtudo-
mány a 19. században az adott nemzeti identitás megkonstruálásában vállalt 
feladatokat, a komparatisztikának ma a 19. századi típusú nemzet i identitás de-
konstruálásában kell - erejéhez mér ten nyilván szerény - szerepet játszania. Ami 
természetesen felveti a finanszírozás kérdését is. Lehetséges, hogy a kötet Euró-
pán kívüli szerzői azért viszonyulhatnak olyan elfogulatlanul hazájuk, térségük 
nemzeti ideológiáihoz, mert az európai diskurzus kontextusában szólalnak meg , 
míg másoknál nagyobb lehet a tét. 

Mindenesetre a tárgyalt kötetben is találunk példákat arra , hogy a történeti 
vizsgálódás még európai témák esetében is folyamatosan szem előtt tarthatja a j e -
len kontextusát is mégpedig anélkül, hogy a direkt politikai értelmezés csábításá-
nak tenné ki az olvasót. Ebből a szempontból (is) érdekes Szilágyi János György 
írása.10 Az azonban már inkább frusztráló, hogy Alexander Kiossev a bolgár iro-
dalomtudomány 19. század eleji genezisét (tanulmányának tárgyát) csak igen 
szűkszavúan utalja egy különben rendkívül izgalmasan hangzó saját korábbi, de itt 
kifejtetlen elmélet keretei közé. Ez az elmélet, melyhez úgy utal, hogy nem ad m e g 
bibliográfiai adatokat,11 arról szól, hogy a kelet-európai térség kultúrái mintegy 
öngyarmatosító kultúráknak tekinthetők, minthogy tényleges nyugati gyarmatosí-
tás nélkül, önként alkalmazták magukra az önreprezentáció nyugati modelljeit, 
maguk döntöt tek úgy, hogy nyugati minták alapján alakítják ki saját nemzeti iden-
titásukat, sőt még gazdasági-társadalmi struktúráikat is - mondha tnánk : nemzet-
államaikat.12 

Ha pedig végezetül - a Literatura kontextusához képest - az i rodalomtudomány-
hoz közvetlenebbül kapcsolható hozadékát kell méltatnom a kötetnek, fontosak a 
kánonnal kapcsolatos teoretikus összefoglalások, még akkor is, ha - vagy é p p e n 
azért, mer t - aporetikusak. Kálmán C. György, mint már említettem, összefoglaló 
útmutatást ad arról, hogyan lehetne vagy kellene tárgyszerű vizsgálódásokat foly-
tatni a kánonképzés folyamatait illetően, és erre a kötet egésze felel a maga kon-
textusával, amikor a kánonról szóló tanulmányok egyike sem ha j landó (beleértve 

10 „Unsere pelasgisclien Urahnen." Das 'nationale' und das 'universale' in der klassischen Archäologie 
Ungarns. 219-226 . 
11 Csak egy címet említ: Notes on the Self-colonising Cultures. Kiterjedt nyomozást nem folytattam, 
de ilyen c ímmel pi l lanatnyi lag meg ta l á lha tó egy rövid tanu lmány a következő he lyen: 
http://www.online.bgAultura/my_html/biblioteka/bgvntgrd/e_ak.htm. 
12 List of the Missing. 23. 
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magá t Kálmán C. Györgyöt is írása második felében) erre az útra lépni. Nicholas 
T Parsons pedig többek között a r ra hívja fel a figyelmet, hogy a kánonnal kap-
csolatos sokévi vita u tán sem sikerült például abban az alapvető kérdésben előbb-
re ju tn i , hogy egyáltalán jó vagy rossz dolog a kánon, és hogy a kánonképzési 
folyamatok viszonylag beható, de persze szükségképpen részleges ismeretében 
sem lehetett sikeresen alternatív kánonokat létrehozni.1 3 A kánon fogalma, ami-
kor felvetődött, valószínűleg igen érzékeny területet érintett, valami rendkívül 
fontosra irányította rá a figyelmet. Ez már abból a tényből is látszik, hogy sok 
éven át élénk vita bontakozott ki róla. De hogy mi volt ez a fontos dolog, arról 
különféleképpen lehet vélekedni, és itt csak az egyik lehetséges értelmezéssel 
kísérletezem. Hogy irodalmi, művészeti értékítéleteinkre erőteljes befolyással 
vannak társadalmi tényezők és intézmények, hogy az egyes alkotások státusa és 
presztízse egyáltalán n e m ideológiamentesen alakul, részben ennek a vitának a 
során tudatosodott mindenkiben. Csakhogy az irodalom dialogikus természeté-
nek, a műalkotás saját igényeinek folytán természet tudományos precizitással 
m é g s e m volt lehetséges leírni a társadalmi intézmények kánonformáló tevékeny-
ségét. N e m lehetett képletszerűen levezetni, hogy adott társadalmi-ideológiai 
kontextus és intézményrendszer pontosan mely vagy milyen jellegzetességekkel 
bíró műveket kanonizál . Ezért aztán a kánonképződéssel kapcsolatos diszkurzív 
keretek kialakítása u t án is kihívást j e l en t az é p p e n zajló kanonizációs folyamatok 
megér tése (hát m é g befolyásolása), és az olyan aprómunka , amely a múltbeli 
kanonizációs folyamatokat részleteiben volna hivatott pontosan leírni és megér-
teni, kevés sikerrel kecsegtet, és igen keveseket lelkesít. Ezért aztán a kánon prob-
lémája, bármilyen fontos szerepet játszott is szemléletmódunk átalakításában, 
úgy látszik, egyre kevésbé termékeny, egyre inkább lekerül a napirendről , és egy-
re többen beszélnek róla múlt időben. 

13 'Sweetness and Light' or 'Tyrannical Schoolmaster'? Some Thoughts on Function and Dysfunction in the 
Canon. 53-76 . 
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