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Fotó: Teknős Mik lós 

Pomogáts Béla, lapunk főszerkesztője 
idén a legmagasabb állami tudományos kitüntetésben, Széchenyi-díjban részesült. 

A hivatalos indoklás úgy szól: a 20. századi magyar irodalomra 
és a határon túli irodalomra vonatkozó kutatásait, monográfiáit, 

valamint kulturális-irodalmi közéleti tevékenységét kívánják ezzel elismerni, 
Nem tudjuk, hogy a díjat odaítélők beleértették-e az utóbbiba 

a Literatura érdekében végzett áldozatos munkáját; mi mindenesetre 
- bevallott elfogultsággal - hajlunk arra, hogy beletartozik. 

Számunkra (dig felejthető, hogy a Literatura indulását követő időkben a lap szerkesztése 
hasonlóképp kockázatos vállalkozásnak számított, 
mint az elmúlt évtizedben az írószövetség vezetése. 

Gratulálunk a magas kitüntetéshez, és jó munkát, jó egészséget kívánunk 

a Szerkesztőség 





Tanulmány 

Lőrinszky Ildikó 

A TÉR ÉS AZ IDŐ KÖREI FLAUBERT KARTHÁGÓI REGÉNYÉBEN' 

Körbezárva: szimbolika és regénygeometria 

Jean Rousset egy ma m á r klasszikusnak számító tanulmányban a Szalambót olyan 
dipt ichonként írja le, mely bizonyos szerkezeti-tematikus elemek ismétlődésére, 
párhuzamok és ellentétek szorosan összefonódó hálójára épül. Ez a szöveg egészé-
re jellemző szerkesztési elv különösen hangsúlyos a regény nyitó- és zárófejezeté-
ben. Mindkettő egy-egy tömegjelenetet állít színre. Az első fejezetben a zsoldosok 
Hamilkár kertjeiben gyűlnek össze, hogy megemlékezzenek az erüxi csata év-
fordulójáról. Az orgiába torkolló vacsora a szaturnáliák légkörét idézi: „minthogy 
a ház ura távol volt [...] nagy szabadosságban ettek-ittak". (497.)- Erre felel a re-
gény zárófejezete, melyben Karthágó lakói ünneplik a zsoldosok felett aratott 
győzelmüket. A két j e lene t közötti párhuzamra egyértelműen utal a szöveg: 
„voltak, akik a zsoldosok lakomájára emlékeztek". (760.) A tükörképszerűen meg-
komponált szerkezetet visszatérő elemek egész sora támasztja alá. Mindkét fejezet 
a fent és a lent játékára épül: Szalambót és Mathót a tömeg mindig valamilyen 
magaslaton pillantja meg, színre lépésüket hirtelen kitáruló aj tó vagy kapu jelzi. 
Hamilkár lányát mindkét je lenetben papok menete kíséri, akik végül a palotából 
a térre vezető lépcsősorokon foglalnak helyet. Ugyanezeken a lépcsőkön vezet fel-
felé Matho útja, amikor az első fejezet végén először ered Szalambó nyomába, 
majd a regény zárófejezetében újra innen indul el, ezúttal lefelé, hogy az Akropo-
lisz sziklabörtönéből a Khamon térre, kivégzése helyszínére érjen. A barbárok la-
komáján a fegyvertelen líbiait megsebzi Narr 'Havasz lándzsája - a karján tátongó 
seb a szöveg zárlatát előlegezi, amikor Matho egész teste eleven sebbé, „hosszú-
kás, vörös tömeggé" változik. A Barkasz család halainak elpusztítása a karthágói-
ak szemében az első szentségtörés, a kezdőtétel azon a bűnlajstromon, amelyért 
Mathónak később az összes barbár nevében lakolnia kell. Az első fejezet végén 
Szalambó eltűnésére a zárófejezetben Matho s vele együtt Szalambó halála - vég-
ső eltűnése - felel. 

A kezdet és a vég összetartozását tovább erősíti a regény egészét átjáró napszim-
bolika: az első fejezet röviddel az éj leszállta előtt kezdődik, és a napfelkelte leírá-

1 A s zöveg részlet eg)' F laubert -monográf iából , mely a debreceni Kossuth Egyetemi Kiadó vi lágiro-
dalmi sorozata, az Orbis litterurum számára készül. 
- Idézett m a g y a r kiadás: „Szalambó." BARTÓCZ. Hona fordítása. In Flauheit művei. Európa Kiadó, 

Budapest , 1966. 1. kötet. A záróje lben megadot t o lda l számok a fenti kötetre vonatkoznak. 
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sával zárul. Az utolsó fejezet napnyugtakor végződik: a Matho testéből kihasított, 
m é g vonagló szív összeolvad a tenger fölött lenyugvó napkoronggal . A regény 
szerkezete így egy szerre sugallja a lezártság s ugyanakkor - a kör sokrétű szimbo-
likájának megfelelően - az á l landó ismétlődés, az örök visszatérés gondolatát . 

A körkörös mozgás és a kör min t geometriai alakzat a Szalambó szimbolikus 
d imenziójának egyik leggazdagabb eleme, amely alapvetően befolyásolja a regény 
idő- és térszerkezetét. A Nap és a Hold keringése a természet körforgását érzékel-
teti, a ciklikus idő azonban a mítosz logikáját követve ciklikus térhez kapcsolódik: 
ezt jelzi Moloch templomának felépítése, amelynek oszlopsorai „úgy voltak elren-
dezve, hogy egyik a másikon belül körkörös soraikkal az éveket magában foglaló 
saturnusi periódust példázták, az évek a hónapoka t , a h ó n a p o k a napokat fogták 
körbe, s a legbelső oszlopok a szentély falát érintették". (591.) Kar thágó geometriai 
formákkal tagolt tere m i n d e n ü t t ezt a körkörös elrendezést mu ta t j a : a várost vé-
dőfal övezi; Tanit t emploma „épí tmények és kertek, udvarok és csarnokok ala-
csony kőfallal körülkerítet t szövevénye". (555.) A kör mint a tökéletesség j e l k é p e 
az összes isten szentélyében helyet kap: „Kl iamon ibolyaszínű t abe rnáku lumán 
elefántcsont phallosz meredt drágakövek foglalatában; Esmun éterkék kárp i t já -
nak redői között alvó tigriskígyó csavarodott körbe ." (717.) A m i n d e n s é g keletke-
zéséről szóló magyaráza tában Sahabar im a földet és az eget a ket téhasadt világ-
tojásból eredezteti , a fejében homályosan körvonalazódó új vallás híveként p e d i g 
a földet „kereknek vélte, mely örökösen a végtelenségbe zuhan , oly kápráza tos 
sebességgel, hogy hullását n e m is érezni". (650.) 

A kör ugyanakkor nemcsak a keletkezés, h a n e m az elmúlás, a halál, a végzet be-
teljesülésének képe is. Az alakzat köré szövődő szimbolikus há lóban kezdet és vég, 
nyitottság és be- vagy lezárulás elválaszthatatlanul összefonódik. A kar thágói re-
gény tere - ha közel a halál - geometr iai fo rmát ölt, kör alakba rendeződik. A cik-
likus tér összezsugorodik, bekerít s agyonnyom. A XIII. fe jezetben a szomjúságtól 
szenvedő Kar thágó l á n i t i s tennő pár t fogásában csalódva tűzáldozattal p róbá l ja 
kiengesztelni a megsértet t Molochot. A szertartásra gvaloghintón kihordott istenek 
tabernákulumai között ott van Esmuné is, az összetekeredő tigriskígyóval. (717.) 
Kliamon terén a templomából kivontatott Moloch érckolosszusa körül „mozdulat-
lan kört formáltak a fekete fátylakba burkolt gyerekek". (720.) A Megszállottak, 
akik eleinte ugyanígy, koncentrikus kört alkotva feküdtek a fö ldön, a papok jelzé-
sére „kaijukat egymás karjába fonva körbefogták a gyermekeket, egy másik nagy, 
hol összébb húzódó, hol széttáguló gyűrűt formálva körülöttük". (721.) 

A XIV. fejezetben a Hami lká r csapdájába esett zsoldosok egy á t járó nélküli 
hegység sziklabörtönében talál ják magukat : 

„Végre fölkelt a Nap; maguk körül mindenütt nagy, fehér, meredek falat láttak. Es sem-
mi mód a menekvésre, semmi reménység! E verem két természetes kijáratát elzárta a ka-
purostély és a sziklagörgeteg." (728.) 

A hegység alkotta „h ippodromfé lében" negyvenezer e m b e r zsúfolódott össze, 
hosszú és gyötrelmes kínhalá l ra ítélve. (729.) A XIV. fejezet végén, az utolsó csata 
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során a „kar thágóiak csillogó fegyverzete min t a ranykorona fogta körül" a meg-
m a r a d t zsoldosokat. (752.) A fénylő é rcpenge glóriát von az utolsó é le tben ma-
radt ba rbá r feje köré : 

„Vlatho sorra elveszítette vállvértjét, sisakját, páncélját, teljesen mezítelen volt, holtnál 
sápadtabb, a haja égnek állt, ajka szögleteiben két tajtékfolt, s kardja olyan gyorsan for-
gott, hogy fénykoszorúval övezte." (754.) 

A Ma tho fejét övező glória a keresztény hagyományban - keleti e lőzményekre 
támaszkodva3 - a szentség és a fe l támadás fogalmához kapcsolódik. A fénykoszorú 
egyúttal az első jel legzetes elem abban a szimbólumegyüttesben, amely az elfoga-
tása u tán mártírhalált szenvedő zsoldosvezér Krisztus-arcát domborí t ja ki. A glória 
a regény egész szerkezetét á t járó napszimbol ikát gazdagí t ja , ugyanakkor - a kü-
lönböző vallási-mitológiai rendszereket ötvöző kar thágói regény koncepciójába 
illeszkedve - a b e n n e rejlő fe l támadás , visszatérés képze te révén szorosan kötő-
dik a f őn ixmadá r ősi j e lképéhez . 4 Az egyiptomi benu vagy a görög-római antik-
vitásból is jól ismert főnix a N a p m a d a r a i - a világ keletkezését, s ugyanakkor a 
halál u t án i életet szimbolizálják. A főnixet a Flaubert által ú j ra teremtet t kar thá-
gói mitológiában a sas helyettesíti: ' 

„A háromszor szent ünnepre vártak, mikor egy máglya tetejéről az ég felé száll egy sas, 
az év megújulásának jelképe, a nép küldötte a legfőbb Bálhoz, melyet úgy tekintettek, 
mint valamiféle egyesülést, kötődést a Nap erejéhez." (647.) 

A sas a Nap és az égi hatalom je lképe , a fény, a megvilágosodás madara . A zsi-
dó-keresztény hagyományban általában a fel támadást szimbolizálja - e felfogás 
szerint a sas évente megúj í t ja tol lruháját , s a Nap közelébe érve mindig visszanyeri 
if júságát. A főnix és a sas közötti analógia szerepel Michelet LHistoire romaine (Ró-
mai tör ténelem) című művében is, mely a karthágói regény egyik fő fo r rásának te-
kinthető: 1 üroszban és Kar thágóban tavasszal máglyát raktak, és a tűzből egy sas 
szállt fel az égbe, amely a történész magyarázata szerint az egyiptomi főn ixmadár 
megfelelője . A máglya az új erőre kapó Napot , Moloch tüzét j e lképez ted 

A sas és a főnix az emésztő és él tető tűzzel, s ezzel egyidejűleg az égi tűzzel, a 
N a p ciklikus mozgásával állnak összefüggésben: a folytonosan kicsírázó élet, az 
örök fe l támadás szimbólumai. 

:1 Lásd V A N Y Ó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Buda-
pest, 1988. 80. 

4 Jean CnF.VALIF.R-Alain G H E E R B R A N T : Dictionnaire des symboles... Laffont, Jupiter, Bouquins, Párizs, 
1 9 8 2 . (javított, bővített kiadás) 7 4 7 - 7 4 8 . 

•> Lásd. F . C R F . U Z F . R - J . - I ) . G U I G N I A U T Religions de l'Antiquité considérées principalement duns lews formes 
symboliques et mythologiques. IT/I. Treuttel és Wiirtz, Párizs, 1829. 239. 

6 J . M I C H E L E T : Histoire romaine. F.lső rész, második könyv, I I I . fejezet. CEuvres Completes. 2 . kötet. 
( 1 8 2 8 - 1 8 3 1 ) Sajtó alá rendezte Paul V I A L L A N F . I X . Flammarion, Párizs, 1 9 7 2 . 4 4 2 . Lásd ínég René 
D U M E S M L : Les sources de Salammbó. Revue des Deux-Mondes LXXIV. kötet. Párizs, 1 9 4 3 . április 1 5 . , 4 1 6 . 
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A halál és az újjászületés szétválaszthatatlan összetartozása, a ha lá lban való 
újjászületés gondola ta m á r a Szalambó első részletes szerkezeti vázlataiban meg-
je lenik . A korai tervekben - a regény végső szövegétől el térően - a női főszereplő 
a Pyra nevet viselte: a névválasztás a görög Deukalión és Pür rha tö r téne té t idézi, 
az özönvíz után ú j ra teremtet t emberiséggel . Mivel Deukalión a tűzhozó Pro-
métheusz fia, tö r t éne tében a két, egyszerre pusztí tó és tisztító e lem, a víz és a tűz 
kereszteződik egymással. Az Ovidiustól ismert mítosz szerint Deukal ión és 
Pür rha , a Zeusz kegyelméből m e g m a r a d t egyetlen házaspár köveket dobál t ma-
ga mögé , s e kövekből születtek az ú j emberek: p a r a d o x m ó d o n a sterilitást je l-
képező kő lesz az új já teremtet t élet le té teményese. 7 

Halál és újjászületés ciklikusságát je lképezik a regényben a m e g h a l ó és feltá-
m a d ó istenségek is: hosszú távollét u tán haza térő apját Szalambó Tammúzhoz 
hasonlí t ja: 

„De a hazatérő úr akár a feltámadó Tammuz, s pillantásodra, ó Atya, öröm s új élet fog 
mindenütt kivirulni!" (603.) 

A IX. fe jezetben a zsoldosok asszonyai Kar thágó falai alatt Cereshez és 
Proserpinához könyörögnek. (638.) A sumér-akkád mitológiából ismert Tammúz 
halála és újjászületése - akárcsak a phrügiai Attisz, az egyiptomi Ozirisz vagy a 
föníciai-szíriai e redetű Adonisz mítosza - az évszakok ciklikus körforgását érzékel-
teti: az istenek tavasszal új jászületnek, s velük az egész természet . 8 Tammúz és 
Istár (Innin) egyesülésére a kar thágói regényben Matho és Szalambó, illetve a 
kozmogóniai d imenz ióban hozzájuk rendel t Moloch és l a n i t egyesülése felel. 

Hamilkár kertjei: szimbolika és regénybotanika 

A Szalambó ban gyakran emlegete t t ü n n e p e k és r í tusok éppúgy az idő körkörös 
mozgására uta lnak, akárcsak a gazdag szimbolikus je lentés t ho rdozó természet i 
képek. A regény első j e l ene te ragyogó színekben p o m p á z ó tá ja t tá r elénk: 
Hami lkár b i r toka paradicsomi kertre emlékeztet, bur jánzó, termékenység-szim-
bó lumokban gazdag növényzetével. A szövegben szereplő nevek többsége n e m 
vélet lenszerűen került egymás mellé , a növények felsorolása n e m pusztán az eg-
zotikus hát tér megfes tésére szolgál. Minden egyes név egy-egy mítoszt vagy mí-
tosztöredéket hív elő, s titokzatos, baljós előjelekkel teli szimbólumfátylat terít az 
épphogy kibontakozóban lévő tör ténet re . 

A felsorolt növények szinte kivétel nélkül a Ho ld istennőjével á l lnak kapcso-
latban, akit a kar thágói mitológiában Tanit személyesít meg: a füge fa a bőség és 

7 C H E V A U E R - G H K E R B R A N T : i . m . 7 5 2 . 
s Lásd Philippe С Л М В У : Lérotisme et te sacré. [ 1 9 7 7 ] Albin Michel. Espaces I.ibres, Párizs, 1 9 8 9 . 

106-1 10. 
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a termékenység je lképe; a szikomorfa, „Hathor élő teste"9 az egyiptomi Hold-
istennő fája; a gránátalma egyrészt az újjászületés és a halhatatlanság, másrészt 
- tömérdek magvával - a termékenység szimbóluma;10 a fenyő Kübelé és áldoza-
ta. Attisz történetét idézi. A ciprus Artemisz istennő fája; a liliom illata révén a 
nemi vágyat serkentő aphrodisiacum; a szőlőfürt, a rózsa szintén termékenység-
je lképek. Megfigyelhető, hogy a különböző mitológiai rendszerekben különböző 
megjelenési formákat öltő, illetve nevet viselő Holdis tennő alakjához kapcsolódó 
szimbólumok nemcsak a női princípium, a bőség és a nemi vágy jelképei: gyak-
ran gyászos kimenetelű történetet idéznek, s Tanit alakja így Hamilkár kertjeinek 
első leírásától kezdve magában hordozza a regény egészét átjáró, mélységes am-
bivalenciát. A ciprus életfa, ugyanakkor az alvilági kultuszokkal áll összefüggés-
ben, szoros szálakkal kötődik a föld alatti régiókhoz, így lett belőle a t emető és a 
sírok jellegzetes dísze is. A bíborszínű korall a vér színét idézi, s az Ovidiustól 
ránk marad t hagyomány szerint a Medusza lefejezésekor született, azokból a vér-
cseppekből, melyeket a gorgó hullatott a homokba. A liliom egyszerre erotikus 
je lkép és tisztaságszimbólum, mely ugyanakkor a halál birodalmának leküzdhe-
tetlen vonzását idézi (a társnőivel virágot szedő Bsrszephoné egy liliomot szakí-
tott le, amikor hirtelen megnyílt a föld, s a mélységből előbukkanó Hadész ma-
gával ragadta a pokolba), ugyanakkor fallikus jellege is van1 1 (a legenda szerint 
Aphrodi té olyan bibeszálat helyezett a növény közepébe, amely a szamár falloszá-
ra emlékeztet), ami Tanit hermafrodita vonását domborí t ja ki. A szőlő egyszerre 
élet- és haláljelkép; a fügefa és a gránátalma is hordoz olyan jelentést, amely e 
jellegzetes termékenység-szimbólumokat a halál, a sterilitás képzetéhez köti. 
A gránátalmát Perszephoné a halál-űjjászületés-halhatatlanság je lképeként tart-
ja a kezében, s e gyümölcs általában is a meghaló és fe l támadó istenségek attri-
bútuma: a gránátalmafa Adonisz, Tammúz vagy Dionüszosz véréből sarjadt ki.12 

Az egyszerre jótékony és ártó növények, termékenység és meddőség, születés 
és halál látszólag feloldhatatlan ellentétét magukban hordozva jelzik az egymás-
nak szegülő, ugyanakkor egymást kölcsönösen kiegészítő erők együttes jelen-
létét, összetartozását. A kert sokrétű szimbolikája az elbeszélt történetet a regény 
első fejezetétől kezdve a természet ideje, az évszakok ciklikus körforgása alá ren-
deli. Másfelől - mivel a növényvilág szimbólumai szinte kivétel nélkül a Hold is-
tennőjéhez kapcsolódnak - a regény első fejezete áttételes módon , de félreérthe-
tetlenül jelzi a Tanit alakját alapvetően je l lemző kettősséget. A Hamilkár kertjeit 
díszítő növényeket később ott találjuk az istennő temploma körül, az épí tmények, 
kertek, udvarok kőfallal körülkerített szövevényében: 

9 Alexandre H . K R A P P E : La genese des mytlies. Payot, Párizs, 1 9 3 8 . 1 0 4 . 

I ß K R A P P E : I. M . 2 3 8 . 

1 1 C H E V A L I E R — O H E E R B R A N T : i. m. 5 7 7 . Lásd még Hans B I E D E R M A N N : Szimbólum-lexikon. H A V A S Lujza és 
K Ö R I S E R Ágnes fordítása. Corvina, Budapest, 1 9 9 6 . 2 4 5 . 
1 2 H O P P A L M . - J A N K O V I C S M . - N A C V A . - S Z E M A D Á M Gy.: felképtár. Helikon, Budapest , 1994. 7 5 . Lásd m é g 
C I I E V A L I E R - G I I E E R B R A N T : i. m . 4 8 5 . 
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„Gránátalmafák, mandulafák, ciprusok, mirtuszbokrok álltak egymástól szabályos tá-
volságban, [...] s a fasor egész hosszában sátorként borultak össze a nyíló rózsák. [...] Kö-
zépen roppant cédrus magaslott." (666-556.) 

„A pisztácialigetben [...] itt-ott kőből faragott phallosz meredt, nagy szarvasok kóborol-
tak békésen, patájuk alatt odébb gördültek a lehullott fenyőtobozok. [...] Lótuszok fogtak 
körül egy medencét, melyben halak úszkáltak, olyanok, mint Szalambó kertjében; a hát-
térben a templom falára szőlő kúszott." (557.) 

Az istennő titokzatos figurája - Hami lkár ker t je inek szimbolikus dimenziójá-
hoz hasonlóan - látszólag kibékí thetet len ellentéteket hordoz m a g á b a n . így jele-
nik m e g Szalambó imájában is, amely az íziszt kérlelő, szamártes t -bör tönéből 
szabadulni vágyó Lucius szavainak távoli visszhangja:1 4 

„Az asszonyok nevedet sikoltják vajúdásuk kínjában! Te duzzasztód a kagylókat! Te er-
jeszted a borokat! Te rothasztod a tetemeket! A tengerek mélyén te formálod a gyöngyö-
ket! És a te nedveid titokzatos mélységeiben bomlik minden csíra, ó istennő!" (533.) 

Tanit - aki hol he rmaf rod i t akén t je lenik m e g (aki ilyenkor a szintén hermafro-
dita, de inkább férfi Molochhal szemben mindazonál ta l a női p r inc íp iumot dom-
borí t ja ki), hol mint a világos e l len té tpár t alkotó isteni kettős női tagja - magá-
ban foglalja a Hold is tennők valamennyi ősi kul túrában fel le lhető, jellegzetes 
vonásait: Hathor , Istár, Asztarté, Anaitisz mind korlátlan ha ta lma t gyakorolnak a 
növényvilág felett . Tanit a Földanya szerepét tölti be: Szalambó szemében az is-
t e n n ő fátyla olyan, akár a te rmészet leple.1 4 

A kar thágói regényben a táj leírások nem választhatók el a szöveg mitológiai 
dimenziójától . Azokról a vidékekről, melyeken a zsoldosok serege vonul végig 
(II. fejezet) vagy Szalambó halad át, amikor Sahabar im emberéve l a za imph ke-
resésére indul (XI. fejezet), n e h é z volna pontos topográfiai leírást adni ; al igha 
lehet kijelölni helyüket valamilyen konkrét földrajzi térben. 1 5 Az olvasó, ha a sze-
replők útját kívánja n y o m o n követni, kénytelen elfogadni az ő nézőpont juka t , 
s m a g a is óhata t lanul a mítosz fö ld jére lép. A kar thágói r egényben nemcsak az 
emberek, a tá jak is képesek az alakváltozásra: a tenger apá ly-dagá ly mozgását , 
a zöldellő domboka t , a sivatag végtelen homokbuckái t , a végelá thata t lan messze-
ségbe kanyarodó utakat mintegy isteni ha ta lom lelkesíti. Ka r thágó egész környé-

1 3 A I T I . E I I . S : Az Aranyszamár. X I . könyv. ( R É V A V József fordítása. Európa, Budapest , 1 9 9 3 . 2 7 0 - 2 7 1 . ) 

Szalambó imája sajátos ötvözet, amely különböző ókori ( A P U L F J U S , P L L T A R K I I O S Z , P I . I M I S ) és modern 
( C R I I ZI R - G L H . M M I ) források felhasználásával jött létre. I.ásd A . H A M I L T O N : Sources of the Religious 
Element in Flaubert's Salaminbó. Elliott Monographs 4. szám. T h e Johns H o p k i n s Press, Baltimore; 
Librairie H. Champion , Párizs, 1917. 4 - 8 . 
14 Eásd „А VIII—XII. fejezet részletes vázlata." f° 201. In (Euvres completes de Gustave Flaubert. Club 
de l 'Honnéte H o m m e , Párizs, 2. kötet Salammbó. 1971. 324 . 

Lásd I . . B O T T I N E A U : La. representation de l'espace dans Salammbó. Revue Flaubert 1 . Flaubert, e l aprés. 
Minard, Lettres Modernes, Párizs, 1984. 7 0 3 - 7 0 6 . szám. 91. 
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két Tanit szelleme hat ja át. Az egyszerre h ívogató és riasztó, ernyesztő és bén í tó 
tájat el lenállhatat lan, megf oghata t lan erotikus feszültség j á r j a át - m i n d e n egyes 
e leme magában hordozza az i s tennő természetében rejlő kettősséget. Mintha a 
„völgykatlanokban"1 6 lebegő „rózsaszínű pá ra" (515.) is halálszagot árasztana, 
valami soha n e m tapasztalt , édeni gyönyör ígéretével. A lágy vonásokkal megra j -
zolt táj egy női test kerekded formái t idézi: 

„A hegyek csúcsa félhold alakú volt, másutt meg duzzadó kebelhez hasonlatosan feszült, 
és a barbárokat nemcsak a fáradtság, még valami kéjes csüggetegség is kábította." (519.) 

A termését gazdagon ontó, bódí tó illatokat árasztó táj r ánehezed ik az ember -
re: a zsoldosok valósággal fuldokolnak a nehéz levegőben. Ugyanez a foj togató 
légkör te lepedik a Tanit szentélyébe behatoló barbárokra: Mathót kábították „a 
megtermékenyí tésnek e je lképe i , ezek az illatok, e sugárzások, e fuvallatok". (557.) 
Kar thágó épületei és a várost övező táj mintha egy testet a lkotnának, mindket tő-
ből ugyanaz az isteni lényeg sugárzik:17 j e lképek titokzatos kapcsolatrendszerét 
magukban hordozva olyanok, akár egy hatalmas templom, a szó baudelaire-i ér-
te lmében. 

A Tanit i s tennő ural ta Kar thágóban erotika és misztika elválaszthatatlanul 
összefonódik: a kéjt és bujaságot árasztó légkör egyszerre érzéki, k i tapintható , 
m á r - m á r anyagszerű, ugyanakkor rejtélyes, megfoghata t lan . A tájat erotikus rez-
gés j á r j a át - le írhatat lan gyönyörrel kecsegtető ígéretében ott rejlik a földöntúl i 
régiók el lenállhatat lan varázsa s a halál fenyegető közelsége is. 

A táj változása mindvégig a mítosz logikájának engedelmeskedik . Az egymást 
követő természet i leírások az isteni szféra erőviszonyait tükrözik. Mivel az „iste-
nek ott lakoznak, ahol j e lképe ik vannak" (554.), az is tennő fátylának elrablásával 
egyidejűleg Tanit maga is elhagyja a várost. Kar thágó hamarosan szenvedni kezd 
a szárazságtól, s a várost övező, gazdag színekben p o m p á z ó táj kietlen, sivár pusz-
tasággá változik: 

„De a föld, noha szántás-vetés idejében jártak, ameddig csak elláttak, kihalt voll, mint 
a sivatag. Helyenként kiömlött gabonahalmokat láttak, másutt kiégett árpa pergett a ka-
lászból." (660.) 

A természet - megte rmékenyí tő eső hí ján - m e g d e r m e d , kővé válik, a kiszá-
radt , fe l repedezet t föld hata lmas kőlapokkal burkolt padlóhoz hasonlí t : 

„A nap perzselte a sárga füvet, a föld összevissza volt hasadozva, s a repedések miatt 
úgy tűnt, mintha hatalmas lapok volnának egymás mellé rakva." (661.) 

111 A magyar fordítás n e m adja vissza a francia fordulatban („dans les gorges des collines") rejlő me-
taforát, mely a dombokat a női mel lhez hasonlítja. 
17 Lásd Henri M A R C . L I.IKNV: Un décnr mythique: Carthage duns Salammbó. Circé, Le Retiige 2. I.ettres Mo-
dernes, Párizs, 1972. 2 9 4 - 2 9 5 . 
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Mintha Moloch, az emésztő N a p istene par t ta lanul á t adná magá t a M a t h o lel-
kében tomboló pusztítási vágynak: 

„Most Moloch szelleme szállta meg. Noha lelkiismerete lázadozott, iszonyatos dolgo-
kat művelt, azt képzelte, hogy egy isten szavának engedelmeskedik. Ha földúlni nem tud-
ta, követ hajigált a mezőkre, hogy terméketlenné tegy e őket." (659.) 

A regény kézirataiból k iderül , hogy e látszólag romboló gesztus a lapvetően 
más szimbolikus je lentés t is hordoz: Flauber t feljegyzése szerint köveket haj í tani 
a mezőre a birtokbavétel j e lképe . 1 8 

Bizonytalanság és kétértelműség az istenek - és a regény - köreiben 

B e m a r d Masson a Sza lambó-Tani t -Hold-v íz , illetve M a t h o - M o l o c h - N a p - t ű z 
képzetek szoros összetartozásából kiindulva a kar thágói regény szerkezetét hat 
egymást követő epizódra bont ja . Az elsőben a víz jó tékony hatása dominá l : 
Hamilkár lánya inni ad Mathónak; Spendius és Mathó a vízvezeték segítségével 
bejutnak Karthágóba, és el lopják az is tennő fátylát. A második nagyobb egységben 
a pusztító tűz az uralkodó: Kar thágó szenved a hőségtől; a zsoldosok táborában tűz 
üt ki. A ha rmadik epizód a víz pusztításának jegyét viseli m a g á n (Spendius elvágja 
a vízvezetéket), majd a negyedikben ú j ra az emésztő tűzé a d ö n t ő szerep: a csúcs-
pon t a Molochnak bemuta to t t gyermekáldozat . Az ötödik ep izódban ismét a víz 
jó tékony hatása az u ra lkodó (eső hull az égből, Kar thágó újjáéled), m íg a hato-
dik ké tér te lmű, a regény zárlata a Hold és a N a p egymást követő szimbolikus ha-
lálával megbon t j a a korábbi sémát . 1 9 A fent i elemzés, mely látszólag h íven köve-
ti a cselekmény fontosabb fordulatai t , a lapvetően leegyszerűsíti a szereplők és az 
e lemek (tűz/víz) közötti bonyolul t viszonyrendszert . A jó tékony és kár tékony jel-
zőket a ha t egység egyikében sem lehet egyér te lműen ér te lmezni : amikor 
Spendius és Matho a vízvezeték segítségével be ju tnak Kar thágóba , hogy megsze-
rezzék az is tennő fátylát, a víz csak a ba rbá rok szemszögéből jótékony, a másik ol-
dal nézőpont jábó l al igha; a vízvezeték elvágása u tán a város szomjúságtól szen-
ved, ami a barbárokat á tmenet i leg új reménnyel tölti el; a Molochnak bemuta to t t 
gyermekáldozatot követő eső megváltást j e l en t Kar thágó számára, ugyanakkor 
óriási zűrzavart okoz a zsoldosok táborában , és ez a kettősség a regény egészén 
végigvonul. Masson e lemzése ugyanakkor jel legzetesen példázza azt a Flaubert -
kri t ikában gyakran fe lbukkanó nézetet , amely a Szalambó nehezen k ibogozható 
cselekményét a regényben kirajzolódó e l lenté tpárok segítségével kívánja megfej-
teni, s eközben egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat a részleteket, amelyek 

14 Salammbó. 350. (f° 192.) 
10 Lásd Salammbó ou la barbarie á visage hamuin. R.H.I..F 1981. július-október, 4 -5 . szám. 5 9 0 - 5 9 2 . 
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az így kialakított merev keretet szétfeszítik, használhatatlanná teszik.20 A Szalambó 
elemeit már csak azért sem lehet valamilyen következetesen felépített kétpólusú 
rendszerbe foglalni, mer t a besorolandó elemek változ(hat)nak, n e m egyértelmű-
ek, osztályozásuk alapvetően a szereplők, illetve tágabb értelemben az egymással 
szemben álló két tábor nézőpontjától függ, de még ez utóbbi megállapítás is csak 
fenntartásokkal igaz, hiszen a két tábor maga sem olyan homogén, mint ahogy 
az egyes tanulmányokból kitűnik. A Szalambó szerkezeti elemzéseiben szereplő el-
lentétpárok - kint és bent, sivatag és város, barbárság és civilizáció - vitathatatla-
nul fontos szerepet játszanak a regényben, csakhogy mozgékonyságuk, kétértel-
műségük révén é p p azok az elemek feszítik szét az elemzésre kijelölt keretet, 
amelyekre az elemző munka kezdeti fázisa épült. Olyan ez, mintha a szöveg szán-
dékosan csalná csapdába az olvasót, azt a látszatot keltve, hogy fáradságos mun-
kával rendet lehet teremteni az eleinte szinte átláthatatlan zűrzavarban, aztán 
egyszer csak kiderül, az aprólékosan felépített rendszer gyenge lábakon áll, sem-
mi sem úgy van, ahogy azt korábban hittük: a férfi és női princípiumot megtes-
tesítő istenségekről megtudjuk, valójában hermafrodi ták, ugyanakkor egymással 
szemben továbbra is érvényesítik ellentétes nemi jellegüket. Tanit, Karthágó vé-
dőis tennője magára hagyja a szomjazó várost, s a kínokra enyhülést hozó eső csak 
a Molochnak felajánlott áldozat u tán érkezik. A víz és a tűz nem felváltva, hanem 
egyszerre lehet jótékony és pusztító, s ez a kettősség nemcsak a nézőpontok foly-
tonosan változó já tékára hívja fel a figyelmet, hanem ar ra is, hogy a regény szim-
bolikus dimenziója - a benne rejlő homállyal, feloldhatatlan kétértelműséggel -

2 0 Lásd R. B. I.KAI : Satammbó: an Aspect of Structure. French Studies 1973. január. XXVII. kötet. 
1. szánt. 27.: „Rissibly the most notable feature o f Flaubert's work to be revealed by this skeletal 
framework o f Salammbó is the importance for the writer of antithesis. We have seen that the novel, 
despite its ultimate complexity of style and structure, rests on the s imple antithesis of the male and 
female principles. This antithesis is expressed on various levels and finds, as we have seen, a clear 
reflection in the symmetrical structure of the work." Veronica F O R R E S T - T H O M S O N a beszédet (speech) és 
a látomást (vision) állítja szembe egymással (lásd The Ritual of Reading; Salammbó. T h e Modern 
Language Review 1972. október. LXVIL kötet. 4. szám. 787.). Catherine L O W E Lacanból merítő elem-
zése (Salammbó ou la question de l'autre de la parole. LArc 1974. 58. szám. 8 6 - 8 7 . ) a karthágói regény tü-
körszerűen megkomponál t szerkezetét olyan retorikai térként írja le, amelyben meghatározó szere-
pet játszik kint és bent, lent és fent, vidék és város, női és férfi princípium, háború és béke stb. 
e l lentétes pólusa. Francois I . V F O R G K szerint a Szalambó a bent és a kint szigorú szembenállására épül, 
mely egyúttal civilizáció és barbárság ellentétpárjának felel meg (lásd Salammbó: les mythes et la revo-
lution. R.H.I..F. 1985. január-február. I. szám. 33. ). Michal Rded G I N S B E R G a hasonló cikkek megál-
lapításait vitatva kijelenti, hogy bár a felsorolt el lentétek ténylegesen fellelhetők a regényben, nincs 
egyetlen olyan következetesen fenntartható paradigma, amelyben egyik vagy másik csoport, illetve 
szereplő valamely másikkal egyérte lműen szembeáll ítható volna. (Lásd Flaubert Writing. Л Study in 
Narrative Strategies. Stanford University Press, Stanford, California, 1986. 1 13.) Ervelése szerint a ha-
sonló el lentétpárokban g o n d o l k o d ó szereplők kudarca saját történetük értelmezésében intő például 
szolgálhat a kritikus számára. (I. m. 114.) A túlzott leegyszerűsítésre hajlamos és joggal kritizált e lem-
zőknél l ényegesen árnyaltabban fogalmazó Ginsburg paradox m ó d o n m a g a sem szabadul az ellentét-
párok bűvöletéből , jó l lehet az általa kijelölt két pólus é p p e n azt jelzi, hogy a karthágói regény kicsú-
szik m i n d e n , a szöveg egészét egy séges keretbe záró értelmezés alól: szerinte a Szólamból a lapvetően 
meghatározó ellentét ismert és ismeretlen, bensőségesség és idegenség, illetve a jelentéssel bíró és a 
jelentés nélküli között feszül. (Uo. ) 
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a mí tosz jel legzetes jegyeit viseli magán . A cselekmény előrehaladtával a tűz sze-
r e p e egyre erősödik, a regény utolsó fejezeteiben szinte m i n d e n a l ángok marta-
lékává lesz. Ugyanig)' a víz és a tűz e lemeihez kö tődő istenségek, Moloch és Tanit 
viszonya is egyre á t tek in the te t lenebb: a termékenységet je lképező Ho ld i s t ennő 
csak a Nap el lenál lhatat lan erejétől leigázva oltja a szárazságtól szenvedő embe-
rek és mezők szomját: 

„Egész éjszaka esett, bőségesen zuhogott, mennydörgött, Moloch hangja volt ez, legyőz-
te Tanitot, ki most megtermékenyítve megnyitotta roppant ölét az égi magasságban." (723.) 

A kar thágói regényben fel lelhető pólusok, e l len té tpárok - a kozmogónia i di-
menz ióban főszerepet j á t szó is tenségekhez hasonlóan - összecsúszhatnak, elmo-
sódha tnak , keveredhetnek egymással. A látszólag szilárd rendszert a lkotó e lemek 
mélységes ambivalenciája ellenáll az á t fogó értelmezési kísérleteknek, kibújik az 
egyér te lmű je len tés re épü lő interpretációs sémákból . A mozgékonyság, többér-
te lműség, a variációk j á t é k a és a j e l en tés nyitottsága csupa olyan jel legzetesség, 
mely szoros rokonságot t e remt a mítosztöredékekből építkező ka r thágó i regény 
és a mítosz alkotóelemei között.2 1 

A Szalambó ciklikus szerkezete jó l követhető Hami lká r kert jeinek egymást kö-
ve tő leírásaiban. A gyönyörök e kü lönös kertje, mely a paradicsomi bőség és nyu-
ga lom állapotából egyet len szemvillanás alatt képes a r émá lmok látomásai t vetí-
teni az olvasó elé, sorozatos alakváltozásával Bosch t r ipt ichonját idézi. Az első 
fejezet édenker t je , melyet tönkretesznek a lerészegedett zsoldosok, a VII. fejezet-
ben a legszörnyebb kínzások helyszíne lesz, majd a regény végén ú j r a a Paradi-
csom időtlenét je lení t i meg . Szalambó idilli környezetben, a pásztorköltészet ro-
kokó díszletében fogadja a háborúból meg té rő Narr 'Havasz t . A j e l ene t , mely a 
XIV. fejezet elején kap helyet, vagyis a Molochnak felajánlot t gyermeká ldoza t és 
a Bárd-szoros an t ropofág iába torkolló kegyetlenség-sorozata közé ékelődik, fur-
csa zárójelet képez, min tha az elbeszélés egy pi l lanatra kiszakadna a ro thadó hul-
lahegyektől bűzlő tö r téne lem lineáris idejéből: 

„Körülöttük a pálmafákon édesen turbékoltak a galambok, más madarak meg a zöld-
ben röpködtek [...] A régóta gondozatlan kert szertelenül zöldellt, colocynthisek nyúltak 
fel a kassziák ágaira, aszklepia borította a rózsaligeteket, ezerfajta növény font szövedéket, 
lugasokat; és a rézsút hulló napsugarak, akár az erdőben, egy-egy levél árnyát rajzolták a 
földre. A háziállatok elvadulva menekültek a legkisebb neszre. [...] A város messzi zaját el-
nyelte a hullámok moraja." (741.) 

21 Lásd Pierre BRUNEI.: „Emergence, flexibilité, irradiation." In Mytliocritique. Theorie et parcaurs. 
H U . F . , Párizs, 1 9 9 2 . 7 2 - 8 6 . ; M . - M . M Ü N C H : Le mythe et In Httérature. Cahiers de littérature generale et 
comparée. S . F. I.. G . C „ Aix-en-Provence, 1 9 7 7 . ősz. 1. évfolyam. 2 . szám. 6 7 - 7 8 . 
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A leírás - a nőiség és a termékenység je lképeivel - a regény első fe jeze tében 
megfes te t t paradicsomi kertet idézi, melyet m é g n e m dúltak fel a barbár ka tonák , 
s egyúttal a hosszú háború u t án ismét békében élő Karthágót , a várost, mely ek-
kor m é g (a bőség és jó l é t vakságába zárva) n e m is sejti, hogy hamarosan ú j a b b 
h á b o r ú b a sodródik. Sza lambó és Narr 'Havasz találkozása ugyanakkor a regény-
zárlatát is előrevetíti, az új jászületés tiszavirág-életű ígéretével. A kéziratos szer-
kezeti vázlatokban a r e n d helyreállását és a kör bezárulását jelzi a ga l ambok 
visszatérése is, melvek a h á b o r ú alatt (az i s tennő fátylának visszaszerzése előtt) 
Szicíliába vándorol tak. 2 2 

A ga lamb és a rózsa egyarán t a Hold i s tennőjéhez kapcsolódik,2 ; i Moloch, 
vagyis a tűz és a vér u r a l m a u t án a békét és bő termést hozó Tani t m i n d e n h a t ó -
ságát sugallják. Szalambó ker t je Tanit t e m p l o m á n a k a t t r ibú tumai t hordozza, a 
szentély misztikus légköre lengi be. A rózsa egyébként is szoros összefüggésben 
áll a beavatási misztér iumokkal , ahogy ezt az Aranyszamár - F lauber t egyik leg-
kedvesebb regénye - muta t j a : a szamárrá változtatott Lucius csak úgy nyerhe t i 
vissza ember fo rmá já t , ha az i s tennő tiszteletére rendezet t k ö r m e n e t b e n megeszi 
a főpap kezében tartott rózsakoszorút . 2 4 A regény e pont jához érve Szalambó sor-
sa is hamarosan beteljesül: lefoszlik róla mozdula t lan bálványmaszkja, s halálá-
ban e s e n d ő e n ember i lesz. 

A galamb ugyanakkor Szemirámisz és anyja, Derketo alakját idézi, akit Szalambó 
imájában Tanittal azonosít. A ga lamb és a hal - a Holdis tennő a t t r ibútumai - to-
vább erősítik a regény kezdete és vége közti összetartozást. Hami lká r lánya első 
megjelenésekor, a zsoldosok lakomája során szikrázó kövekből kirakott csatot vi-
sel, melynek „színpompája akár a m u r é n a pikkelye". (505.) A m u r é n a rendkívül 
fa lánk és kegyetlen hal h í r ében áll, furcsa, tekergő mozgással, t enger i kígyóhoz ha-
sonlóan úszik a vízben.25 Szalambó a kígyóra és a szirénre is emlékeztet: családja 
ősatyjának, Melkartnak ka landja i t mesélve énekével csillapítja le a d ü h ö n g ő zsol-
dosokat . A halak tisztelete és a halfogyasztás t i lalma a Derketót tisztelő népek kö-
rében ál talánosan el ter jedt szokás volt.2 6 A XI. fejezetben Szalambó, akit hosszú 
és fárasztó út ja során egy asszony mézben főtt hüppo-zar i t i hallal kínál, elfordul a 
tisztátalan étektől. (661.) A zsoldosok lakomája alatt a Barkasz család halainak el-
pusztítása az első szentségtörés, melyet nem sokkal később a legfőbb bűn, az isten-
nő fátylának elrablása követ. A zárófejezetben a város megmen tő jekén t ü n n e p e l t 
Szalambó Derketo (Atargatisz) j e lmezé t ölti magára : 

„Bokától csípőig halpikkelyt utánzó szűk hálóba volt szorítva, mely fénylett, mint a 
gyöngyház." (758.) 

22 Vö. f ° 208. Salammbó. 347. 
2 3 I . á s d CREUZF.R-GUIC.NIAUT: i. n i . I I / I . 2 3 7 . 
•U AIM I KII Y i. m. XT. könyv. VI-XIIF 
2"> I.ásd Pierre L A R O U S S E : Grand dictiurmaire du XIX' siecle. Librairie Larousse et Bover, Párizs, 
1865-1890 . XI. kötet. 700. 

2 B L á s d CREUZER-GUIGNIAUT: i. m . I I / 1 . 3 1 . 
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A szíriai i s tennő tö r téne te sok szempontból rokon Szalambóéval: Derke to 
megsér te t te Aphrodi té t , s az i s tennő bosszúból szerelmet ébreszt benne egy fiatal 
p a p iránt . Derke tónak gyermeke születik, m a j d szégyenében megöli szeretőjét , a 
gyermeket kiteszi a sivatagba, ő maga ped ig egy tóba veti magá t , ahol hal lá vál-
tozik. Magára hagyott lányát, Szemirámiszt csodás m ó d o n galambok táplá l ják, 
ma jd pásztorok nevelik fel, tő lük kapja nevét is, mely ga l ambo t (hegyi gerlét) 
j e len t . 2 7 Szemirámisz Ninosz babilóniai király felesége lesz - halála után ga l amb-
bá változik. Derketo egyszerre gyilkos és á ldozat : eg)' bosszúálló istennő gyújtot-
ta szerelemre, s így a mitológiai történet t ragikus végkifejlete egyér te lműen roko-
ní tha tó a Szalambó egyik lehetséges olvasatával. 

A zárófejezetben a menyegzőjé re felékesített Szalambó végignézi M a t h o kín-
halálát, ak inek valamennyi ba rbá r bűneiér t lakolnia kell. A kar thágóiak szemé-
ben az utolsó életben m a r a d t zsoldos kivégzésével a háború végleg lezárul, a béke 
és jólét , a fe lhőt len derű korszaka következik: a város ú j r a m a g á r a talál a t e rmé-
kenység i s tennőjének védőszárnyai alatt: 

„E napon egyébként a női princípium uralkodott s vegyített össze mindent: misztikus 
bujaság járta át a nehéz levegőt; már kigyúltak a fáklyák a szent erdők mélyén, mely az éj-
szakai nagy kéjelgés színhelye lesz." (758.) 

A kör bezárult . A szöveg zárlata a nyitófejezethez tér vissza, a Ho ld i s t ennő 
m i n d e n h a t ó ura lma alatt ú j életre kelő Karthágóval . A regény ívét jelzi az ünne-
pi díszbe öltözött város ciklikus térszerkezete, közepén az ö n n ö n farkába h a r a p ó 
kígyóval: 

„Az asztalokkal körülfogott térségen Esmun templomának tigriskígyója feküdt, s far-
kába harapva nagy fekete kört rajzolt a rózsaolaj-tócsákba. A kör közepén rézoszlop tar-
tott eg)' kristálytojást; s miután a Nap rásütött, minden irányba sugarakat lövellt." (759.) 

Csakhogy a regény befe jezése a Flaubert-szövegek többségéhez hason lóan ne-
héz helyzetbe hozza a biz tonságra vágyó, kételyeire választ kereső olvasót.2 8 A kör 
bezárul és megnyílik, a mintaszerűen lekerekített szerkezethez kérdőjelekkel teli 
jelentés társul. A látszólag zavartalan idill az emberá ldoza t vértócsájába fullad. 
Matho kínhalála a Moloch haragját kiengesztelni hivatott rítusra felel: míg a 
gyermekáldozat nap ján „a férfiúi p r inc íp ium zsarnoki ere je lett ú r rá mindenk i 
e lméjén, és az Is tennőről olyannyira megfeledkeztek, hogy még csak észre sem 
vették f ő p a p j á n a k távollétét" (719.), az u j j o n g ó várost mos t a Rabbet szel leme töl-
ti be. Ma tho kollektív megkínzatásával és legvilkolásával a kar thágóiak nemcsak 

Mitológiai enciklopédia. Szerk. Sz. А. Токлккг. Magyar fordítás: Gondolat , Budapest, 1988. I. kötet. 
756. VÖ. C r u z i . k - G i k . m u I: i. ni. II/l . 33. 
2» I t ter Wi m к: Téléologie et imnie. 'techniques de la cloture chez Flaubert. Le Ránt final. Clermont-
Ferrand, Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Clermont-Ferrand IL 1984. áp-
rilis. fasc. 20. 8 7 - 9 9 . 
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legsötétebb ösztöneiket ereszthetik szabadjára, az áldozattal a sértett Holdisten-
nőt akarják kiengesztelni, aki bosszújában éppoly kegyetlen, mint a halált és 
pusztulást hozó Moloch. Flaubert a regény kézirataiban egyértelmű párhuzamot 
von a két véres rítus között.29 A szöveg végső változatában a korábban egymással 
szembeállított két fő istenség viszonya szinte az áttekinthetetlenségig összekuszá-
lódik: a szerkezeti vázlatokból pedig egyértelműen kiderül, hogy az író tudato-
san kelt zavart, s tünteti el a tájékozódást segítő nyomokat. Az első tervek szerint 
Matho szívét Moloch főpapja hasítja ki az élettelen testből.40 Sahabarim választá-
sa látszólag az áldozati rítus logikájába illeszkedik: a lehetséges olvasatok egyike 
szerint a zsoldosvezér halálával a sértett istennő főpapja úrnője haragját csillapít-
j a le. (Ezt az értelmezést sugallja a Matho legyilkolását Szalambó hőstet teként ün-
neplő csőcselék magatartása.) Csakhogy a barbár testét felmetsző pap korábban, 
a kudarc feletti elkeseredésében maga is megtagadta hitét . A Tanittól elforduló 
Sahabarim végképp magára marad: bár fehér ruháját levetve most Moloch pap-
ja inak vörös köntösét viseli, az önsanyargatásba belesorvadt herélt n e m vehet 
részt a Bál kultuszában. A hitehagyott eunuch nem szolgálhatja sem a férfiúi, sem 
a női princípium megtestesítőjét - alakja így a hermafrodi ta istenek el lenpontja . 
Sahabarim a regény végére elveszíti hitét, isteneit, az olvasó pedig az értelmezés 
fonalát, s lassacskán minden reményt arra, hogy a zárófejezetben akár a legcseké-
lyebb hasznát vegye a szöveg többszöri újraolvasása közben gondosan össze-
gyűjtött támpontoknak. A szöveg végső változatában Matho szívét egy istentagadó 
p a p mutat ja fel az uj jongó tömegnek, s Moloch főpapjának kése annak a testébe 
hatol, akit a szereplők - és a gyanútlan olvasók - mindadd ig hol Moloch földi 
másával, hol magával az istenséggel azonosítottak. 

Mivel a regény mitológiai dimenziójában nincs semmilyen logikusan követhe-
tő ok-okozati összefüggéslánc, semmilyen következetesen érvényesíthető magya-
rázat, mely az áldozati rítust lezáró aktus jelentését egyértelművé tenné, Matho 
szívének kimetszése szimbolikus leplét vesztett kegyetlenség, puszta féltékenység-
ből elkövetett csonkítás, a tehetetlenség és frusztráció bosszúja a férfiasság jel-
képe felett.41 Sahabarim színre lépésével a Karthágó „mélységes, egyetemes, fék-
telen, tomboló" örömével kezdődő fejezet végkifejlete már-már groteszk, de 
legalábbis mélységesen kétértelmű. A végső megbékélés záloga a meghasonlot t 
eunuch, aki egyébként nevében is hordozza a rend látszata mögött megbúvó 
káoszt: a kéziratok szerint a Sahabarim szó jelentése törés, szétzúzás (brisement 
Az ünnep lő város az uj jongó tömeg, a szó szigorú ér telmében vett alattvalók és a 
magaslaton trónoló vezérek szigorú hierarchiájával a háború zűrzavarából rendet 
teremtő katonai diktatúra, az anarchiát felváltó önkényuralom szorongató képét 
vázolja fel. Mintha a rendetlenség, mely bármelyik pillanatban káoszba csúszhat, 
kitörölhetetlenül ott lapulna a rend mélyén: a megbékélés csak látszólagos, a tör-

29 f ° 208°. Salammbó. 347. 
so I.ásd f° 207. Salammbó. 338. Vő. f° 208. , 346. 
3 1 V ö . F. L A F O R G E : i . m . 3 9 . 

32 A kéziratban: „Schabhariin" ( P 191 v°. Salammbó. 322.) 
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t éne lmi idő szempont jából pillanatnyi kitérő a m á r elszenvedett s a következő, 
ú j a b b vérontást és k ínoka t hozó h á b o r ú között. 

Szalambó és Nar r 'Havasz menyegzője elmarad: Kar thágóban n e m lesz esküvő, 
lesz viszont - s ezt m á r az olvasó fűzhet i hozzá, G i r a u d o u x d rámac ímét kifordítva 
- h á b o r ú és teljes megsemmisülés . A regény végkifejlete szerint csak a halál te-
r e m t h e t egységet és ha rmóniá t : az áhí tot t békéhez és ú j élethez az e levenen meg-
nyúzot t zsoldosvezér vérző testén át vezet az út, a város lakóira ped ig a tör ténelem 
ciklikus ismétlődése folytán újabb öldöklés, pusztítás és rombolás vár. 

Örök visszatérés: rémkép és vágyálom 

A Szalambóhan színre állított tö r t éne lem a mítosz kér le lhetet len logikáját követi: 
a kö r bezárulása - kezdet és vég egymásba csúsztatásával - jelzi, bogy a tiszavirág-
életű békét hamarosan újra elsöpri a csírájában ott lapuló, s időről időre kérlelhe-
tet lenül előtörő, fékezhetetlen erőszak. A barbárok felett d iadalmaskodó Kar thágó 
a puszta földdel válik egyenlővé, s legyőzője, R ó m a m a g a sem kerülhet i el a tün-
döklés re és pusztulásra ítélt nagy b i roda lmak sorsát. 

A kör felnyílására és egy ú jabb ciklus kezdetére számtalan a p r ó jel utal a re-
gényben . Az elbeszélt tör ténelmi események u táni korszakok k é p e többször is fel-
sejlik a szövegben: az elbeszélő i d ő n k é n t mintegy eltávolodik a diegézis idejétől, 
mely így a távoli m ú l t b a kerül, és kommentá roka t fűz a felvázolt tör ténelmi tab-
lóhoz. Tipikus pé lda e r re a vízvezeték leírása, mely a megbízha tónak tekintet t 
fo r rások szerint anakronizmus a regényben, s melyet egyébként Flaubert -
Sainte-Beuve-nek írt válaszlevelében - maga is az írás közben tudatosan vállalt 
a p r ó csalások, e n g e d m é n y e k közé sorol:33 

„A vízvezeték, amelyről [Szpendiosz] beszélt, rézsútosan szelte át az egész földszorost; 
a jelentékeny építményt a rómaiak később kibővítették. Karthágó, noha megvetett min-
den más népet, titokban átvette tőlük ezt az új találmányt [...]" (551.) 

A másik hason ló eset a regény ha todik fe jeze tében fordul elő, Kar thágó poli-
tikai-gazdasági r endsze rének leírása közben: 

„A Karthágónak közvetlenül alárendelt területeken túl éltek a csak nagyon közepesen 
adózó szövetségesek, s e szövetséges területek mögött kóboroltak a nomádok, akiket rájuk 
lehetett szabadítani. Ezzel a rendszerrel mindig bőségesen hozott az aratás, hozzáértő kéz-
ben voltak a ménesek, pompásan teremtek a kertek. Az idősebb Cato [...] kilencvenkét év-
vel később csak ámulni tudott; s mikor Rómában szüntelenül halált kiáltott Karthágóra, 
valójában az irigy kapzsiság hangja beszélt belőle." (569.) 

3 3 I.ásd 1862. d e c e m b e r 23-24- i levél. Corr. 3. kötet. Sajtó alá rendezte: [ean BRCNKAC. Callimard, 
Pléiade, Párizs, 1991. 2 7 7 - 2 7 8 . és 284. 
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A zsoldosok és Karthágó háború j á t elbeszélő tö r t éne tben a város ádáz ellen-
fele, Róma k é p e szinte észrevétlenül ra jzolódik ki a há t t é rben , szorongató, foly-
tonosan ott leselkedő veszélyként. A hosszú távollét u tán haza té rő H a m i l k á r az 
utolsó, vesztes h á b o r ú tör ténése in mereng , s a gyűlölt város felé fordul, ame ly ké-
sőbb be igazolódó félelme szer int birodalmi álmait meghiús í that ja : 

„Ó, ha Hanno ama reggelen nem késve érkezik az Aegati-szigetekhez! Tekintete a tá-
voli látóhatárt kémlelte, s két reszkető karját Róma felé nyújtotta." (588.) 

A kar thágóiak álnokságán és fukarságán felbőszült ba rbá rok egy da rab ig a r ra 
gondolnak , hogy a korábbi el lenséggel , Rómával összefogva lerombolják a p u n 
várost. (523.) R ó m a azonban fe lmér i a zsoldoslázadás veszélyének súlyát, s ezút-
tal a ba jba jutot t Kar thágó segítségére siet. A lázadást elfojt ják, de az első p u n há-
bo rúban komoly anyagi és vérveszteséget szenvedő K a r t h á g ó később v é g k é p p 
meggyengül a második, Róma ellen folytatott harcban, s a h a r m a d i k - d ö n t ő -
összecsapásban a végső megsemmisülés várja. A Szalambó egy ünnep i l akoma le-
írásával kezdődik: a zsoldosok az eriixi csatára emlékeznek az első p u n h á b o r ú 
befejezése u tán , ami óhatat lanul a későbbi összecsapásokat és Kar thágó sóval be-
hinte t t földjét idézi az olvasó elé. 

A pusztulásra ítélt város sötét jövőjét a szövegben számos, látszólag j e l en t ék -
telen ap ró je l vetíti előre. Az elnyomott , szolgasorban ta r to t t népek s zemében 
legyőzhetetlen, tündöklő város a hanyatlás könyörtelen jegye i t viseli m a g á n . 
A zsoldosok l akomáján Szalambó panaszszavai Ezékiel és J e r e m i á s p ró fé t a sirá-
mait idézik, a bukot t b i rodalmak emlékével. Hami lkár a kar thágói e löl járók fu-
karságán és gyávaságán fe lháborodva elátkozza a bűnös várost, megjósolva sorsa 
beteljesülését: 

„— Elveszítitek hajóitokat, földjeiteket, kocsijaitokat, függőágyaitokat és rabszolgáito-
kat, kik lábatokat dörzsölgetik! Palotáitokban sakálok hálnak majcl, s az eke megfordítja 
sírhantjaitokat. Csak a sasok rikoltozása, romhalmok omlása hallatszik majd! Elpusztulsz, 
Karthágó!" (596.) 

A város kövei is magukban hordozzák a fenyege tő jövő jós la tá t . Kar thágó falai 
le tűnt korok emléké t őrző ép í tmények á t tekinthete t len együttesét övezik: 

„Az oszlopcsarnokok az oromdíszekig magasodtak, voluták íveltek az oszlopsorok kö-
zött, a téglafalak gránit falazatokra támaszkodtak; mindez káprázatosan és érthetetlenül 
egymás hegyén-hátán, egymást takarva. Korok váltakozásáról s valamiképpen az elfeledett 
hazák emlékéről tanúskodott itt minden." (539.) 

A táj és az ember i kéz nyomát viselő épü le tek az idő könyör te len ha ladásá ra 
emlékeztetnek, mely megál l í thatat lanul sodor a szétesés és végső összeomlás fe-
lé. A Siccába vezető utat szegélyező sziklák „el tűnt szoborkolosszus" ta lapzatára 
hasonl í tanak. (517.) 
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A felhőtlen béke és derű pi l lanatai mindig va lami megfogha ta t l an idő t lenben 
úsznak, a tö r t éne lem idejéből kiszakadva: ezt pé ldázza Szalambó és Nar r 'Havasz 
találkozása Hami lká r kert jeiben vagy Matho á l m a a távoli szigetről, mely az 
Aranykor mitikus képét vázolja fel (a leírás F lauber t kéziratos jegyzetei szerint 
P la tón Atlantiszából merít) :4 4 

„Gadesztől húsz napra a tengeren van egy sziget, csupa aranypor, csupa lomb, csupa 
madár! A hegyeken nagt' virágok illatoznak, himbálózva, mint örökkévaló füstölőedények, 
a cédrusnál magasabb citromfákról tejszínű kígyók a torkukban viselt gy émántokkal verik 
le a pázsitra a gyümölcsöt, a levegő olyan envhe, hogy ott nincs halál." (668.) 

A város lassú hanyatlását j e lképez i a leprás H a n n o fokozatosan leépülő teste. 
A szuffet a n a r r á t o r jellemzése szerint „istenfélő, agyafúrt , az afrikaiakkal szem-
b e n könyörte len, igazi kar thágói" (573.), aki a szintén Kar thágó sz imbólumaként 
é r t e lmezhe tő Szalambó e l l enpont ja , negatív al teregója. Jean-Louis Cabanes a 
Szakimból „fiziológiai regénynek" nevezi, me lyben a szereplőkről készült m á r -
m á r klinikai látlelet a t á r sada lom rothadását , lassú lebomlását je lení t i m e g . 
A kar thágói regény e szempontból közelebb áll a natural is tákra je l lemző organi -
kus szemlélethez, mint az 1869-es Érzelmek iskolája, amelyre ped ig az i rányzat 
képviselői gyakran hivatkoznak mintaként . 4 5 

A két szereplőről készült le í rásokban sok a közös vonás: mozdula t lanságuk , 
hieratikus test tar tásuk bálványra emlékeztet; arcuk fe l tűnően sápadt, kü lönös 
m ű g o n d d a l bemuta to t t ö l tözékük gazdagon ékítet t , drága kelmékből készült, tes-
tüket fürdőkkel , kenőcsökkel, illatos olajokkal ápolják-kényeztet ik, s ami a leg-
szembeszökőbb: mindket ten fátylat viselnek. H a n n o viselete első megje lenésekor 
Szalambó ruháza t ának első leírását idézi: fekete köpenyt, virágosra festett tuni-
kát hord, fekete nemezcs izmájá t ezüst holdacskák - Tanit a t t r ibútumai - díszítik. 
(524.) A regény végén Szalambót , aki a r áagga to t t ékszerek súlyától szinte moz-
dulni sem tud, b íborba ldachinos gyaloghintón viszik fel a pa lo ta teraszára - a be-
tegségétől fokozatosan e le rő t l enedő H a n n o a regényben sokszor gya loghin tón 
közlekedik. 

Amikor a gennyes fekély tel jesen elborítja testét, a szuffet kénytelen fátylat vi-
selni, hogy azzal takarja el az ijesztő látványt: 

„Betegsége, szétroncsolva ajkát és orrlyukait, nag)' üreget rágott az arcába, tíz lépésről 
be lehetett látni a torkába, s olyan undorítónak tudta magát, hog)', mint eg)' nő, fátylat bo-
rított a fejére." (684.) 

3 4 „Reves de Matho. lies Fortimées. Ophir /At lant ide , voir le Critias de Platón." (F° 188. A n n e ORKEN 
javításával. Salammbó. 299. ) 
s s I.ásd J.-J. CABAKÉS: Le Corps et tu Matadie duns les récits réalistes (1856-1893). Klincksieck, Párizs, 
1991. 2. kötet. 560 . 
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A ragyogó szépségében Tanitot idéző Szalambó elválaszthatatlan a testét bor í tó 
ékszerektől ,3 6 m ikén t a t e m p l o m b a n őrzött isteni lepel is hozzátartozik az isten-
nőhöz . (554.) Ezzel szemben „dús öltözéke, kék kövekből fűzött nyaklánca, 
aranycsat jai és n e h é z fü lönfüggői még visszataszítóbbá tették [Hanno] fo rmá t l an -
ságát". (524.) A regény utolsó fejezetében Szalambó leírása a hallá vál tozot t 
Derketo mitológiai alakját idézi; Hanno gyötrelmes kínhalála előtt „tajtékozva 
vonaglot t , m in t t enger i szörny, melyet pa r ton gyilkolnak le". (745.) A regény szü-
letése közben - a részletes szerkezeti vázlatok fázisában - a ké t szereplő közti 
rokonságot egy ide ig nevük ( H a n n a és H a n n o ) is erősítette.3 7 Hamilkár lánya 
- Tanittal való ti tokzatos kapcsolata révén - az erős falakkal védet t , kápráza tos 
város sz imbóluma: a Kar thágó bevétele és Szalambó birtoklása közti ana lógia a 
regény egyik visszatérő mot ívuma. Hanno, e „kőtömbből kivágott idomtalan bál-
vány" (524.), ak inek „lila foltos ajkai közül ho l t t e t em szagánál bűzösebb lehe le t" 
csap ki (582.), a halál és enyészet képét idézi, a pusztulásra ítélt várost, m e l y n e k 
bevehe te t l ennek hit t falai hamarosan romokban hevernek: 

„...könnvek csorogtak az arcán, mint téli eső az omladozó falon". (594.) 

H a n n ó n be tegsége elhatalmasodásával fékezhetet len nemi vágy lesz ú r rá , a m i 
fe l t ehe tően Flauber t leleménye.3 8 A források viszont azt bizonyítják, hogy a re-
gényíró m i n d e n m á s szempontból tartja magá t a korban e lé rhe tő klinikai d iag-
nózishoz: a szuffet betegsége az elefantiázis vagy elefántkór sz imptómáit m u t a t -
j a . Pierre Larousse 19. századi enciklopédiája szerint a lepra egyik alfajáról van 
szó: az e k ó r b a n szenvedő betegek bőre az e le fánt bőréhez lesz hasonló . 3 9 A kife-
j ezés azonban két, lényegében különböző be tegsége t takar - H a n n o kórképe kö-
zelebbről az elefantiázis görög változatának felel meg . 

Az e lefánt és az elefantiázis közti kapcsolat Hami lká r gúnyos megjegyzéséből 
is kiolvasható. A t enge r i szuffet H a n n ó t okolja az Aegati-szigeteknél elszenvedett 
vereségért : 

„A nyílt tengeren kellett volna hajóznod, mi akadályozott benne? O, persze, elfelejtet-
tem, minden elefánt fél a tengertől!" (594.) 

3(i Lásd Naomi SCHOK: „Salammbó encha ínée ou femme et ville dans Salammbó " In Flaubert, lafemme, 
la ville. HU.F., Párizs, 1983. 9 2 - 9 3 . 
37 Lásd f° 238 és f° 182. Salammbó. 2 8 6 - 2 8 7 . és 288-289 . 
38 Szalambó. 742. Vö. Salammbó. XIV. fejezet. 256. A regényíró kéziratos jegyzetei mindazonáltal sa-
játos magyarázattal szolgálnak: eszerint a leküzdhetetlen erotikus vágy az elefánt é s a Nap, Moloch 
tii/.E kö/ti szoros összefüggéssel magyarázható. (F° 230. A n n e GRF.F.N közlése. Lásd -Salammbó« 
Reassessed. 145. ) Az. e lefánt és a Nap közti szimbolikus kapcsolat Flaubert közhelyszótárában is szere-
pel, lásd Elefántok. Dktionnaire des idées regues. 75. 

Grand dktionnaire universel du XIX' siécle. VII. kötet. Librairie Larousse et Boyer, Párizs, 
1 8 6 5 - 1 8 9 0 . 337 . 
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Csakhogy a gonosz hasonlat, mely hatalmas derültséget okoz Hamilkár híveinek 
táborában, H a n n ó t különleges jeggyel látja el: a szuffet alakja betegségénél fogva 
Moloch szent állatához, az elefánthoz kötődik, mely a kar thágóiak felfogásában 
a „Nap kegyeltje". (616.) Flaubert másfelől jó l ismerte Iosephus Flavius A zsidók 
története című munkájá t , melyben a szerző külön kitér a leprások iránti tiszteletre, 
akik bizonyos ókori népek körében fontos tisztségeket töl thettek be: 

mi több, számos nép esetében tudunk olyan leprásokról, akik közmegbecsülésnek 
örvendnek, és nemcsak hogy nincsenek megvetésnek és száműzetésnek kitéve, hanem 
még dicsőséges hadjáratokat is vezetnek, magas állami tisztségeket is betöltenek, sőt szent 
helyekre és templomokba is szabad bejárásuk van."40 

Ezt tanúsítja az Otes tamentumban a szíriai N a a m á n példája (2 Királyok 5, 1-18) . 
A Hami lkár tó l re t tegő kar thágó iak szeretik az „öreg Hannó t " , akárcsak az e le fán-
tokat , akiket j o b b a n kényeztetnek, mint t u l a j d o n gyermekeiket. 

Anne Green a Szalambót és a regény tö r t éne lmi forrásai t összevetve megá l l a -
pítja, hog)' egyet len ismert kar thágói hadvezé r sem szenvedet t a F lauber t által 
H a n n ó n a k tula jdoní tot t be tegségben. A d o k u m e n t u m o k között ugyanakkor sze-
repel egy szöveg, mely nagy valószínűséggel befolyásolhat ta a széteső-lebomló 
ember i testek és tá rsadalmak i ránt különleges érdeklődést tanúsí tó regényí ró vá-
lasztását. Polübiosz m u n k á j á b a n a következő részlet olvasható: 

„...nemcsak az ember teste s bizonyos rajta keletkezett kelések és daganatok jöhetnek 
gyulladásba, és válhatnak gyógyíthatatlanul beteggé, hanem ez az emberi lélekkel még 
sokkal inkább megtörténhetik. Mert a daganatok esetében is előfordulhat, hog)1 ezek, ha 
gyógyításukkal megpróbálkoznak, ezzel csak rosszindulatúbbá válnak, ha pedig abbahagy-
ják a gyógyításukat, pusztító hatásuk saját törvényeik szerint átterjed a többi testrészre is, 
s nem szűnnek meg előbb, csak akkor, ha az általuk megtámadott testet már teljesen tönk-
retették. Ugyanilyen módon támadhatja meg az emberi lelkei is valamilyen rosszindulatú 
kór vagy sorvadás, amelynek következtében minden más élőlénynél gonoszabbá és kö-
nyörtelenebbé válik."4' 

A fenti idézet jó l muta t ja , hogyan haszná l ja fel a regényí ró a tö r téne lmi for rá-
sokat eg)' tervezett i rodalmi m ű esztétikai koncepciójához. Flaubert H a n n ó j a , aki 
a szerző számára oly kedves groteszk szomorúságot ju t ta tha t ja az olvasó eszébe, 
az egyetlen olyan „ tör ténelmi" szereplő, ak inek nincs e lőzménye, illetve egyértel-
mű megfe le lő je Polübiosz művében . A szuffet alakja bizonyos é r t e l emben mégis 

4 0 JOSF.PIIUS FI -AVIUS: Zsidó régiségek. I I I . ' 2 6 6 . BuzAsi Gábor fordítása. (A m ű magyarul R F . V W József tol-
mácsolásában, A zsidók története c ímen jelent meg - Gondolat, Budapest, 1983 - , de ez a kötet csak a 
X I - X X . könyv fordítását tartalmazza. A fordító megjegyzése.) Vö. I O S E P H U S FLAVIUS: Les Antiquités juives. 
I — I I I . könyv. Fordította és jegyzetekkel ellátta Étienne N Ő D E T . Le Cerf, Párizs, 1 9 9 0 . 2 . kötet. 1 8 0 . 

4 1 P O L Ü B I O S Z Történeti könyvei. 1. könyv. M U R A K Ö Z Y Gyula fordítása. Attraktor Kiadó, Budapest , 2 0 0 2 . 

I . kötet. 7 0 . Vö. Anne G R E E N : •>Salammbö« Reassessed. Flaubert and the Historical Novel. 1 9 8 2 . 5 3 - 5 4 . 



A tér és а/. Idő körei Flaubert karthágói regényében 2 3 

sokat köszönhet a görög tör téne t í rónak . A be teg , magányos H a n n o , aki úgy hal 
meg , hogy n e m hagy maga u t á n utódokat , n e m egyszerűen ember i t ragédiá t 
példáz, h a n e m tágabb é r t e l emben Karthágó sorsát , s az abban körvonalazódó ál-
ta lános t endenc iá t jelképezi (a város bukását Türoszé előzte m e g és Rómáé kö-
veti). E t endenc ia pedig vi lágosan kirajzolódik Polübiosz tör ténelem-fe l fogásá-
ban . A Szalambó-kiadások egy része a regény szövege u tán közölt függe lékben 
idézi azt a n é h á n y szakaszt, amelye t a görög tö r téne t í ró K a r t h á g ó és a zsoldosok 
kegyetlen h á b o r ú j á n a k szentel. Flaubert a zonban valószínűleg nemcsak az ese-
mények elbeszélésében támaszkodot t Polübioszra, hanem hatással volt rá a m ű 
egészéből k i ra jzolódó tör ténelem-koncepció is. A polit ikafilozófus Jul ien Freund 
szerint Polübiosz m u n k á j a a dekadenc ia első tör ténet i ér te lmezése. 4 2 Eszerint az 
ember i t á r sada lmak az élő szervezethez hason lóan fej lődnek: megszületnek, fo-
kozatosan gya rapodnak , elérik virágkorukat, m a j d hanyat lásnak indulnak és el-
pusztulnak. A g ö r ö g tör téne t í ró e lméletének lényegét Freund a m ű egy i smer t 
részletével illusztrálja, amelyben Polübiosz barát jával , a Kar thágót legyőző Scipio 
Aemilianusszal beszélget a város romja i felett. 

„Scipio hirtelen felém fordult, megfogta a karomat, és így szólt: »Dicső pillanat ez, 
Polübiuszom! De az a balsejtelem gyötör, hogy egy napon majd az én hazámra is ugyan-
ezt az ítéletet mondják ki.«."43 

Az üzenet világos: Róma sem kerülheti el K a r t h á g ó sorsát. A Polübiosz művé-
ben kidolgozott sorskoncepció sok szempontból rokon Machiavelli és Vico későb-
bi elméletével. Machiavelli, aki vi lágosan látta kora fényűző fe jede lmi udvara inak 
ingatagságát , törékenységét , úgy vélte, hanyatló korszakban él. A reneszánsz gon-
do lkodó a dicső m ú l t r a emlékezte tő távoli ős, R ó m a tör téneté t bármely későbbi 
korszakra a lka lmazha tó pa rad igmává emeli (Beszélgetések Titus Livius első tíz 
könyvéről).44 Az antikvitás hagyományára építve elutasítja a hanyat lás középkor-
ban el ter jedt , eszkatológikus ér telmezését , és a tör ténelmi fo lyamatok lényegét, 
mozgatóelvét az ö r ö k visszatérésben látja. E folytonosan ismét lődő mozgást szim-
bolizáló geometr ia i fo rma a kör.4 5 

A Machiavelli í rásaiban k i ra jzo lódó tör ténelem-koncepció e szempontból ha-
sonlít Vico több m i n t kétszáz évvel később megfoga lmazot t e lméle téhez . Az Új 
tudomány46 szerzője a tö r téne lmet egymást követő ciklusok (corsi és ricorsi) egysé-
gekén t értelmezi. A hanyatlás e lkerülhetet len, és mind ig m a g á b a n rejti az újjá-
születés csíráját. A tör téne lem e ciklikus felfogása nem torkollik apokalipt ikus 

4 2 Ju l ien F R E U N D : La decadence. Sirey, Párizs, 1984. 27 -33 . 
4 : 1 P O L Ü B I O S Z . Történeti könyvei. XXXVIII. könyv. FORISKK Péter fordítása. Attraktor Kiadó, Budapest, 
2002 . II. kötet. 456. Vö. FRF.UND: i. ni. 34—35. A Karthágó romjai felett síró Marius alakja megjelenik 
a kamasz Flaubert egyik első írásában, az 1839-es Rome et les Césars-ban. (CEuvres completes. Senil, Pá-
rizs, 1964. I. kötet. 219 . ) 
44 Discorsi sopra la prima Deca ti Tito Livio. 1513-1519. 
4 5 V ö . J . F R E U N D : i . m . 9 7 . 0 
40 Principi di line scienza nuova. 1725. (A művet a szerző később többször is átdolgozta.) 
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lá tomásba - a szerző a civilizáció tör téneté t mint két ba rbá r ság közé eső per ió -
dus t írja le. A hanyatlás az a lantas ösztönök elszabadulásával és minden t e lön tő 
e rőszakhul lámmal párosul.4 7 

A romant ika időszakában széles körben e l te r jedt felfogás szerint az e lpuhu l t , 
elcsökevényesedett , fizikai-erkölcsi oszlásnak indult civilizációt elsöprő b a r b á r 
h a d a k pusztítása - akár az özönvíz vagy tisztítótűz - a k i sa r jadó ú j élet r eményé t 
is magában hordozza. A megvál tást hozó barbárokról szőtt elképzelés többször is 
fe lbukkan Flauber t fiatalkori írásaiban és leveleiben.4 8 

„Lehet, hog)' mégis szükségünk van a barbárokra? Utóvégre az emberiséget, ezt az 
örök aggastyánt csak egy-egy kiadós vérátömlesztés tudja átsegíteni rendszeresen visszaté-
rő agóniáin."49 

E gondola t rendkívül szuggesztív kép fo rmá jában j e l en ik m e g a Szalambó ha-
todik fe jezetében: az egyre súlyosbodó be tegség valósággal halotti maszkot fest 
H a n n o arcára (582.), aki a színe előtt kivégzett barbárok friss véréből p róbá l e rő t 
mer í teni a gyógyuláshoz: 

„Az etióp hosszú tőrt rántott ki az övéből, és a három fej lehullott. [...] A falnyílásokon 
át besütött a reggeli fény, a hason fekvő három test mint három bővizű forrás bugyogott, 
a kék porral behintett mozaikon szétterült az omló vér. A szuffet megmártotta kezét ebben 
a kellemesen meleg iszapban, bedörzsölte vele térdeit: orvosság ez." (583-584.) 

A Szalambóhan a l egapróbb szimbolikus je lentés t ho rdozó elemtől a r egény tel-
jes tér- és időszerkezetét befolyásoló tendenciákig m i n d e n a fokozatos fe lépülés 
és lebomlás, felívelés és hanyat lás körkörös mozgásának engede lmeskedik . Az el-
beszélt tö r téne lmi események ugyanakkor egy lineáris időszerkezetet is felvázol-
nak, amelyben minden a halál , a megsemmisülés felé tar t . Mintha a szereplők 
akaratuktól függet lenül véghezvinnék, ami t a sors kiszabott rá juk. A tö r téne lmi 

47 „De ha a népek abba a végső bajba jutnak, hogy sem a maguk kebelében nem akad egyeduralko-
dó, akinek engede lmeskednének , sem kívülről n e m j ö n jobb nép, hogy meghódítsa és fenntartsa 
őket, akkor a gondviselés ebben a szélsőséges bajban szélsőséges orvosságot alkalmaz. Az. ilyen népek 
állatok módjára hozzászoktak ahhoz, hogy mindenki csakis a maga egyéni érdekeire g o n d o l s végső 
elpnhultságában, vagy helyesebben gőgjében, egy csekélységtől megbántva éktelen dühre gerjed. így 
bár testileg nagy tömeget alkotnak, lélek és akarat tekintetében a legnagyobb magányosságban élnek 
kegyetlen állatok módjára: nincs két ember, aki egyetértene egymással, mert mindegyikük a saját tet-
szését vagy szeszélyét követi. Mindezen okokból, a legtsökönyösebb pártoskodások és kétségbeesett 
polgárháborúk közepett, erdőkké változtatják a városokat és emberek búvóhelyeivé az erdőket. Ily 
m ó d o n hosszú barbár századokon át rozsda borítja a szellemeket; megrontották őket az ízetlen f inom-
ságok és a rosszakarat, s az e lmélkedésből eredt barbárság kegyetlenebbé tette őket az. érzékek szülte 
barbárságnál." (Giarnbattista Vico: Az új tudomány. D I E N ES Gedeon és S Z E M E R E Samu fordítása. Akadé-
miai K., Budapest , 1979. 615.) 
4 8 Lásd Pierre M I C H E L : Un mythe romantique: les Barbares, 1789-1848. P U. L„ Lyon, 1 9 8 1 . 4 1 5 - 4 2 1 . 
4 9 Levél Louise GoLEi-nak. 1 8 5 2 . szeptember 1 . Corr. 2 . kötet. Sajtó alá rendezte: J e a n B R C N E A L . 

Gallimard, Pléiade, Párizs. 1 9 8 0 . 1 4 7 . Á D Á M Péter fordítása. 
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források felhasználása jelzi , hogy a regényíró bizonyos ér telemben m a g a is fel-
gyorsítja az elháríthatatlan végzet rendelését . Jacqueline Touze-Vons megjegyzi, 
hogy Flaubert furcsa m ó d o n megrövidítette Hamilkárt, akinek Titus Livius sze-
rint négy fia (Hannibal, Hasdrubal, Mago, Hanno) és két lánya volt (nevük nem 
szerepel a római történetíró művében).5 0 A magyarázat persze egyszerűen az is 
lehetne, hogy a regényíró ebben is fő forrását , Polübioszt követi, de Touze-Vons 
jogosan jegyzi meg. hogy Hamilkár - a Szalambó összes fontosabb szereplőjéhez 
hasonlóan - alapvetően magányos hős. A tengeri szuffet legnagyobb ellenfele, 
Hanno , u tódok nélkül hal meg. Hamilkárnak és leszármazottainak személyes 
tragédiájával egy egész n é p sorsa pecsételődik meg: egyedül a Barkasz családból 
érkezhetett volna a kiválasztott, aki Hamilkár - s vele egész Karthágó - birodal-
mi álmait megvalósítja. 

A hanyatlás mint ciklikusan ismétlődő történelmi folyamat értelmezése, 
melyet Flaubert oly jól ismerhetett Poliibiosz, Montesquieu, Vico vagy francia 
fordítója, Michelet munkáiból , valójában kamaszkora óta foglalkoztatja az írót. 
Az 1862-es karthágói regény e szempontból is olyan kérdést feszeget, amely csí-
rájában már Flaubert egészen korai írásaiban jelen van,51 s amely a francia szel-
lemi életben az 1870-es évek végén és a századfordulón különösen időszerűvé 
válik - részben ez magyarázza a kései műveivel általában gyér közönségsikert arató 
író óriási tekintélyét az úgynevezett dekadens művészek körében. Huysmans Des 
Esseintes-je n e m véletlenül őrzi nagy m ű g o n d d a l összeválogatott könyvtárában a 
Szalambót és a Szent Antal megkisértését. A karthágói regényben felvetett kérdések-
kel - civilizációról és barbárságról, illetve a barbárságba torkolló civilizációról -
Flaubert több századdal korábbi szerzőkhöz visszanyúlva több évtizeddel meg-
előzte korát. 

5 0 „De l'histoire au román: presence d e Tite-Live dans Salammbó de Flaubert." In Presence de Tite-Live. 
А / . 1992-es tours-i konferencia anyaga. Sajtó alá rendezte R. CHEVALLIER et R. P O I G N A U L T . Centre de 
Recherches A. Piganiol. Tours, 1994. 199-209 . (Caesarodimum-sorozat. XXVII bis.) 
г>| A kiadatlan és j e l e n l e g nem fe l le lhető fiatalkori kéziratok között szerepel egy 48 oldalas feljegy-
zés Vico történelemfilozófiájáról, mely valószínűleg 1837-ből származik. Lásd Jean B R U N E A L : Les 
Débuts littéraires de Gustave Flaubert 1831-1845. 587. Vö. Mémoires d'un fou, Novembre et autres textes de 
jeunes.se. Sajtó alá rendezte Yvan LECLERC. Flammarion, Párizs, 1991. 521. 
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„EGYIRÁNYÚ UTCÁK" 

- Paul de Man: Esztétikai ideológia -

„ M e g l e p ő d v e értesülök, róla, micsoda é r d e k l ő d é s övezi de M a n 
m u n k á s s á g á t Magyarországon (különösen mive l Észak-Amerikában, 

úgy tűnik, m i n d e n é r d e k l ő d é s elszállt). Azt h i s z e m , de Man írásainak 
megvi tatása - pi l lanatnyi lag legalábbis - Európában folytatódik." 

(Rodolpht Gasché) 

Am., Ей., Mo. 

A The Wild Card of Reading c ímű 1998-as Paul d e Man-monográf ia szerzőjének 
fent idézett sorait olvasva - a d e Man-részvények Amerikában m á r j ó ideje tar tó 
mélyzuhanásának hallatán - bizonyára sokan vannak, akik megkönnyebbül ten 
néznek a honi kritika jövője elé, sejtve-remélve, hogy a korábban felkapott e lmé-
leti áramlatokhoz hasonlóan a jelenlegi de Man-áhítatnak is hamarosan végét 
látjuk, s amilyen gyorsan jöt t , legalább olyan gyorsasággal odébb is áll ez a vél-
hetően megint csak átmeneti klímaváltozás. Akadhatnak persze olyanok is, akik 
- a de Man-értelmezés Európába való áttelepülését hallva ki Gasché szavaiból -
heroikus pátosszal vállalják fel a kínálkozó küldetést , némi nosztalgiával s olykor 
nem kevés dogmatizmussal próbálva visszahozni a dekonstrukció sosem volt „vi-
rágkorát". De Man írásai azonban mindkét esetben olvasatlanul maradnak: vag)' 
a paranoid iszony, vag)' a dogmatikus kántálás következtében. Pedig nem pusztán 
arról van szó, hog)' nem a szerzőt kellene bünte tn i szövegeinek olykor egyoldalú 
intézményesítése miatt, h a n e m arról is, hogy a már-már tárgyiasult „demanémá-
kat" éppen a dogmatizálódás elkerülése végett kellene egytől egyig alapos, me-
rész és a szó minden ér te lmében „kritikus" olvasásnak alávetni. 

Mindenekelőtt azonban érdemes óvatosnak lennünk Gasché kijelentéseivel: 
mind borúlátása (Amerika vonatkozásában), m i n d optimista várakozása (az euró-
pai érdeklődést illetően) kissé eltúlzottnak tűnik. A helyzet valamivel kiegyen-
súlyozottabb Amerika és Európa között. Egyfelől e lmondható , hog)' egyes dis-
kurzusokban (például az ideológiaelmélet vagy a romantikakutatás bizonyos 
műhelyeiben) az Egyesült Államokban ma is komoly érdeklődés mutatkozik 
de Man írásai iránt, másfelől pedig, ami de Man szövegeinek európai karr ier jé t 
illeti, ez talán csak annyiban gondolható el az amerikai diskurzus „folytatása-
ként", amennyiben ezen fordításokban és értelmezésekben való továbbélést ér-
tünk, ami folytonosság helyett sorozatos töréseket produkál, át- és felülírások, 
hozzáadások és csonkítások szövevényes történetét . 
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A legkülönfélébb olvasásmódok jelei a magyar kritikában is jól érzékelhetők: 
az elemzések, kommentárok, alkalmazások, idézések és hivatkozások skálája igen 
széles. Ami a jelen írás témáját is adó fordításokat illeti, az elmúlt tíz év folyamán 
számos tanulmány je lent meg elszórtan különféle folyóiratokban és antológiák-
ban, a kötetfordítás azonban egészen a közelmúltig váratott magára . Az olvasás 
allegóriáinak 1999-es hazai megjelenése pontosan húsz évvel követte a könyv 
amerikai kiadását, az Esztétikai ideológia magyar változata pedig mindössze négy 
évvel marad el az 1996-os első megjelenéstől.1 Az Esztétikai ideológia lefordítása 
messzemenően indokoltnak tűnik, s a kiváló választás Bókay Antalt, az Orbis 
Universitatis című irodalomtudományi sorozat szerkesztőjét dicséri. 

Kontextualizálás 

Az Esztétikai ideológiában foglalt elemzések - melyek között publikált tanulmány 
éppúgy van, mint magnófelvételről lejegyzett, vagy előadásjegyzetekből összeállí-
tott eszmefuttatás - Pascal, Locke, Condillac, Kant, Schiller, Friedrich Schlegel, 
Fichte és Hegel írásaira összpontosítanak, de az elemzések holdudvarában az angol 
romantikusok éppúgy jelen vannak, mint a francia felvilágosítok vagy a posztroman-
tikus kritikai elmélet jeles képviselői (Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Heidegger, 
Benjamin, Adorno, Lukács és mások). A számos szerző között kiemelt helyet fog-
lal el Immanuel Kant, akinek kritikai filozófiája nemcsak az őt követő (főként né-
met) filozófiai és művészetelméleti hagyományra nyomta rá bélyegét, d e - amint 
d e Man olvasata sugallja - a 17-18. századi metafizikai és nyelvfilozófiai törek-
véseket is kiteljesítette. A kötet írásai egymást is kontextualizálva villantanak fel 
pillanatképeket „az esztétikai" kategóriájának filozófiai színre lépéséből, felérté-
kelődéséből és átértelmeződéseiből, s teszik nyilvánvalóvá e kategória episztemo-
lógiai és morális-politikai küldetését csakúgy, mint e küldetés beteljesítésének 
elemi buktatóit. 

A tanulmányok ugyanakkor n e m csupán egymás kontextusában olvashatók 
eredménnyel , de tágabb szövegösszefüggésben is termékenyen forgathatók. Elő-
ször is, „virtuális" kontextusként ott van az a néhány képzeletbeli (elszórt meg-
jegyzésekből azonban homályosan körvonalazható) tanulmány, amelynek meg-
írását de Man tervbe vette ugyan, elkészítésükre azonban már nem volt ideje. 
Ezek közt lett volna Diderot-, Kierkegaard- és Marx-elemzés éppúgy, mint egy el-
méleti következtetéseket levonó írás („Retorika/ideológia"), továbbá egy tanul-
mány az esztétizmusról: Schiller és Friedrich Schlegel Kant- és Fichte-olvasatáról 
mint félreolvasásról. Az Esztétikai ideológia első öt tanulmánya ezekkel a megírat-
lan elemzésekkel kiegészülve adta volna ki de Man eredetileg tervbe vett kötetét, 
melynek Esztétika, retorika, ideológia lett volna a címe. Amint az eredeti kötetcím 

1 Paul de M A N : Esztétikai ideológia. Ford. K A T O N A Gábor. Janus/Osiris, Budapest, 2000. 
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jelzi, az „esztétikai ideológia" vizsgálatát de Man retorikai összefüggésben, „kriti-
kai-nyelvi elemzésként" gondolta el. Amikor az 1983-as Messenger-előadások be-
fejeztével Stefano Rosso a készülő kötetről, az ideológia és a politika problémá-
jának előtérbe kerüléséről kérdezte, d e Man így válaszolt: „soha nem álltak távol 
tőlem ezek a problémák, mindig is erősen foglalkoztattak. Mindig azt tartottam, 
hogy az ideológiai és politikai problémákat csak kritikai-nyelvi elemzés alapján 
lehet megközelíteni, amit a saját maga közegében, a nyelv közegében kell elvé-
gezni. és úgy éreztem, hogy ezeket a problémákat csak azután tudom megközelí-
teni, hogy bizonyos mér tékben bánni tudok ezekkel a kérdésekkel.'"2 

A m e g nem írt tanulmányok mellett kínálkozik egy másik, „kézzelfoghatóbb" 
kontextus is, az a három elemzés, amely az imént említet t (Retorika és esztétika cí-
mű) Messenger-előadássorozatbari de Man Kant-, Hegel- és Schiller-olvasatait 
keretezte. Az első két előadásnak Baudelaire, illetve Kleist volt a témája , míg az 
utolsó alkalomra bejelentet t „konklúziókat" de Man eg)' Benjámin-értelmezés ke-
retében tálalta (illetve végül mellőzte).4 Baudelaire Correspondances és Obsession cí-
m ű szonettjeinek együttes elemzése hasonló problémát j á r körül, min t a Kant és 
Schiller viszonyát tárgyaló előadás, s ezzel rávilágít, hogy materiális inskripció és 
ideologikus reinskripció összeütközésekor nem annyira szerzők, mint inkább szö-
vegek közötti viszonyról van szó, sőt amennyiben e tanulmányban a (kanti) 
Correspondances a (schilleri) Obsession infrastruktúrájaként jelenik meg , illetve ha 
az Obsession minden Correspondances-тк velejárója, akkor azt is be kell látnunk, 
hogy inkább szövegen belüli szétválásról, egyazon szöveg különböző aspektusai-
ról, aporetikus működéséről kell beszélni, melynek elgondolásakor a „viszony" 
fogalma, miként a lokalizálás és historizálás minden eljárása is, i m m á r könnyen 
elégtelennek bizonyulhat. A Kleist-tanulmány, amennyiben a schilleri „esztétikai 
állam/állapot" implicit formalizmusát a nyelv inskripcionális működéséhez köti, 
az „esztétikai nevelés" tervezetében rejlő textualitásra, s e textuális mozzanat lé-
nyegi embertelenségére mutat rá. A fordítás Benjamin-féle fogalmának elemzé-
se pedig, amint erre később még bővebben kitérek, a nyelv nem-organikus, nem-
emberi történetiségének elgondolásához, s ezen keresztül de Man (benjamini) 
történelem-felfogásának körvonalazásához (az „esemény", a „történés", az egy-
irányú, visszafordíthatatlan „átmenet" gondolatának értelmezéséhez) nyújthat 
rendkívül hasznos szempontokat, bár nem árt tisztában lenni azzal, hog)' de Man 
maga sem rendelkezik világos fogalommal arról , mit is ért „történelmi ese-
ményen". Az előadást követő vitában Hölderlin Szophoklész-fordításait, Luther 
Л/WM-fordítását, ma jd Rousseau Társadalmi szerződését hozza rá példának, végül 

2 А/ interjú magyar fordítását F.n filológus vagyok... címmel (ford. SAJÓ Sándor) lásd Alföld 1995/5. 73. 
5 A három előadás: „Antrapomorfizmus és trópus a lírában." In Paul de MAN: Olvasás és történelem 

/I'('dugatott írások). Szerk. SZEGKDY-MASZÁK Mihály. Ford. N E M E S Péter. Osiris, Budapest , 2 0 0 2 . 3 6 9 - 3 9 4 . ; 

Esztétikai formalizálás: Kleist Über das Marionettentheater;«. Ford. BECK András. Enigma 1 1 - 1 2 . 

8 0 - 9 8 . , valamint Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. Ford. KIRÁLY E.dit. Átváltozások 2 . 

( 1 9 9 4 ) 6 5 - 8 0 . 
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azonban hozzáfűzi: „Látom, hogy mindez bonyolult - kissé homályos és nincs is 
jól megfogalmazva. De úgy érzem, van itt valami. Szó van valamiről, ami vala-
hogy fontos nekem, ami, azt hiszem... ami nem világos."4 A történelem fogalma 
bevallottan kidolgozás alatt áll, s ez a lezárulatlanság talán szükségszerű is, ha a 
konceptualizálás maga is történelmi munkafolyamat. 

Az Esztétikai ideológia fejtegetései az eddigieken túl t emérdek szállal kö tődnek 
egyéb írásokhoz is, a Wordsworth- és Shelley-értelmezésektól a Riffaterre-ről, 
Jaussról vagy Bahtyinról írt tanulmányokon keresztül egészen az Ellenszegülés az 
elméletnek vagy a Visszatérés a filológiához című szövegekig. Hiszen a prozopopoeiá-
ra tett gyakori utalásokat nehéz de Man Wordsworth-olvasatai nélkül ér telmezni 
(mindenekelőtt az alakzat sajátos de Man-i olvasata és ambivalens státusa miatt), 
mint ahogy az emlékezet materiális, inskripcionális működése és az élet (nem-
természeti, nem-organikus) történelmi folyamata is nehezen volna megragadha-
tó / íz élet diadalát elemző Shelley-tanulmány nélkül. Úgyszintén szorosan kapcso-
lódik a kötet problematikájához Riffaterre „formalista" és Jauss „hermeneutikai" 
hátterű értelmezéseinek kritikája, amennyiben de Man szerint, ha eltérő irány-
ból is, de mindkét kritikus „az esztétikai" kategóriájára építi módszerét, s valójá-
ban e kategória problematizálatlan volta biztosítja olvasataikban jelentés és for-
ma konvergenciáját. Ami Bahtyint illeti, elmélete Riffaterre olvasáspoétikájához 
hasonlít, amennyiben a regény diskurzusának formalista elemzéséből kiindulva 
halad a jelentésképződés hermeneutikai vizsgálatáig, ugyanakkor Jauss szemléle-
tével rokonítható, amennyiben a dialogicitás meghatározó mozzanata elemzései-
nek. Az exotópia fogalmában azonban Bahtyin a másság olyan elgondolását ad-
ja, amely mint szövegeken és kultúrákon belüli „dialogizmus" nem redukálható 
„dialógusra" (a dialogicitás ama elgondolására, amely például Jauss történeti 
megértésmodell jét szervezi). Az exotópia fogalma a másság olyan affirmációját 
implikálja, amely megelőzi m é g annak lehetőségét is, hogy ezt a másságot egyál-
talában valaha is felismerjük. „Hogy a másságtól a másik felismeréséhez tör ténő 
átmenet [amely átmenet tu la jdonképpen újabb verziója a Kant és Schiller, illetve 
a Correspondances és az Obsession apropóján tárgyalt átmenetnek], vagy más szóval, 
a dialogizmusról a dialógusra való áttérés valóban megtörténik-e Bahtyinnál, az 
kérdés",5 ír ja de Man, az viszont nyilvánvaló, utal rá később, hogy „a dialogikus 
ideológiának" lényeges szerepe van Bahtyin újólagos népszerűségében. Számos 
könyv bizonyítja, hogy Bahtyin munkássága még ma, húsz évvel de Man tanul-
mánya u tán is rendkívül pozitív fogadtatásra talál az inter-X (az interkulturalitás, 
intertextualitás, interdiszciplinaritás, interaktivitás stb.) különféle, politikai vo-
natkozásoktól sem mentes diskurzusaiban, s ez többnyire a dialógus ideológiájá-
nak kitartó továbbélésére utal. Mivel a dialogicitás mint etikai probléma (az arc 

4 Kzek A Benjamin-előadás vitájának zárószavai, lásd Paul de MAN: The Resistance to Theory. 
University of Minnesota Press, Minneapolis , 1986. 104. 

3 Paul de MAN: „Dialogue and Dialogism." In The Resistance to Theory. 110. 
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lévinasi problematikáján keresztül) a prozopopoeia kérdésköréhez vezet vissza, 
s a dialogizmus etikai imperatívusza de Mannái kifejezetten a nem-prozopo-
poetikus, „materiális" látással társítható (szemben Lévinas felfogásával), ezért a 
dialogicitás és az etika kérdését tárgyaló Bahtyin-elemzés hatékonyan olvasható 
együtt mind a prozopopoeia alakzatát elemző Wordsworth-, mind a „materiális 
látást" fejtegető Kant-tanulmányokkal. 

Az Esztétikai ideológianak és de Man többi kötetének (főként a The Resistance to 
Theory és a The Rhetoric of Romanticism) kapcsolódási pontjait m é g hosszasan so-
rolhatnám, de azt hiszem, ennyi utalás is megfelelően jelzi az elemzések bonyo-
lult összefonódását. Éppen ezért nem teljesen világos, hogy a magyar kiadáshoz 
írt utószavában Bókay Antal miér t helyezi oly végletesen kitüntetet t pozícióba a 
kötet írásait. Még meglepőbb azonban, hogy az Esztétikai ideológia súlyát hangsú-
lyozva érveit nem az Esztétikai ideológia elemzéseiből meríti, h a n e m más, kevésbé 
elemző (vagy legalábbis kevésbé elemzőnek tartott) és éppen ezért sűrűn antolo-
gizált de Man-írásokra támaszkodik, leginkább is három ún . „kulcs-tanulmánv-
ra", melyek Bókay szerint „az interpretatív írások közé épülve, azok értelmezési 
hozadékát integrálva magát a dekonstruktiv diskurzus természetét próbálják m e g 
tisztázni" (218.): ezek Л temporalitás retorikája, a Szemiológia és retorika, valamint az 
Ellenszegülés az elméletnek. így az a különös helyzet áll elő, hogy míg az utószó a 
könyv központi jelentősége mellett érvel, s az Esztétikai ideológiát a de Man-i élet-
mű betetőzéseként állítja elénk, addig e teleologikusan centrált olvasat nemcsak 
hogy más kötetekben megjelent, s akár évekkel (sőt az 1969-es A temporalitás reto-
rikája esetében évtizeddel) korábbi írásokra építi érveit, hanem hogy mindeközben 
maga a kötet, amelynek végül is utánaszól, teljes mértékben szét nélkül marad . 
A valós helyzet az, hogydz olvasás allegóriáinak 1979-es megjelenése után de Man 
(haláláig, 1983-ig) a kisebb időbeli eltolódásokat leszámítva egyszerre há rom 
könyvön dolgozott (pontosabban fogalmazva: bizonyos meglévő írásait, a meg-
írandó tanulmányokkal kiegészítve, három kötetbe tervezte összegyűjteni): The 
Rhetoric of Romanticism (1984), The Resistance to Theory (1986), valamint az itt tár-
gyalt Aesthetic Ideology (1996). Amint az évszámok jelzik, ezek mind posztumusz 
jelentek meg, s igaz ugyan, hogy az Esztétikai ideológia csak j ő tíz évvel a másik ket-
tő után jö t t ki (a kiadó először 1987-re tette a kötet várható megjelenését.. .), a 
bennük foglalt írások azonban fókusz és problémafelvetés szempontjából (de ke-
letkezésük idejét tekintve is) igen szoros viszonyban állnak egymással. (Gondol-
junk csak a prozopopoeia köteteken á thúzódó problematikájára.) Arról n e m is 
beszélve, hogy a hazai diskurzusban eleddig kevéssé tárgyalt párhuzamokon és 
allúziókon keresztül Az olvasás allegóriái (s persze megannyi korábbi tanulmány) 
is elhagyhatatlan kontextust kínál az Esztétikai ideológia értelmezéséhez. Legyen 
elég példaként Az olvasás allegóriái befejező Rousseau-elemzésére utalnom (Men-
tegetőzések), mely de Man Kant-olvasata mellett minden kétséget kizáróan az 
egyik legalaposabb elemzése a tropológiai és a performatív működés esemény-
szerű szétkapcsolódásának, s ezzel összefüggésben nemcsak az irónia ama kései 
felfogását villantja fel, amelyet Az irónia fogalma című (egyébkent 1977-es) elő-
adás A temporalitás retorikáját revideálva körvonalaz, hanem a nyelv mechaniszti-
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kus, zajszerű materialitásának gondolatát is bevezeti.6 Az olvasás allegóriáinak 
Pascaltól vett mottója pedig („Amikor az ember túl gyorsan vagy túl lassan olvas, 
semmit nem ért") nemcsak hogy f rappánsan tömöríti a későbbi kötet Pascal- és 
Kant-tanulmányainak fontos mozzanatait (azáltal, hogy az olvasás folyamatát a 
kettős végtelen, illetve a matematikailag-fenséges problematikájához köti), de 
a kötetek kronologikus sorrendjé t akár fel is függesztve az Esztétikai ideológiát 
bizonyos ér te lemben Az olvasás allegóriáinak prolegomenájává is teszi. 

Mindezek fényében nem érzem igazán indokoltnak (s különösen olvasatokkal 
alátámasztottnak) azt a többszörösen is „csúcsra" járatott retorikát, miszerint e 
könyv „egy hosszú szellemi építkezés összefoglalója" (218.) és egyenesen „az 
amerikai dekonstrukció művészetfilozófiai csúcsteljesítménye" (217.) volna, mely 
magá t „az európa i metafizika csúcskorszakát" (uo.) elemzi. N e m inkább maga a 
kommentátor akar-e itt a csúcsok csúcsára hágni, „összefoglalni", „integrálni", 
„tisztázni", vagy ahogy másutt írja, „a dekonstrukció pozíciójának átfogó megér -
tésére" (225.) törni? Mindezt ped ig úgy, hogy ezt az ambíciót szinte minden al-
kalommal de Mannak tulajdonítja, miközben a kötet írásairól - néhány közvetett 
utalást leszámítva - , ismétlem, egyetlen szót sem ejt. Véletlenül sem gondolom, 
hogy a de Man-i dekonstrukció olyasfajta szent tehén volna, amelyet csúnya do-
log karámba haj tani , azaz hogy vele szemben az interpretációnak a sematizmus 
(integrálás, összefoglalás stb.) nullfokát kellene elérnie. Éppen ellenkezőleg: az 
egyetlen módja annak, hogy kiderítsük, megérdemli-e kitüntetett figyelmünket, 
az az. hogy a lehető legalaposabb olvasással és a lehető legtöbb módon p róbára 
tesszük. Jellemző, hogy ez é p p e n akkor marad el, amikor a kommentátor az 
adott mű vagy elmélet „tisztázását" tűzi ki célul. 

N e m vesztegetném a szót er re a nem-olvasásra, ha nem volna az a benyomá-
som, hogy ennek messzemenő következményei vannak a magyar Esztétikai ideoló-
gia egészére, vagyis magára a fordításra nézve is, hiszen az utószó szerzője egy-
szersmind szakmai lektora is a könyvnek. Az igazi probléma azonban sajnos az, 
hogy maga a fordítás is hagy némi kívánnivalót maga után. A továbbiakban azt 
próbálom meg körbejárni, kissé ad hoc módon, és csak a legszükségesebb utalá-
sokkal, hogy milyen lényeges különbségeket muta t a magyar és az angol változat 
- ez és az - , illetve hogy ezek az eltérések mennyiben indokolhatók a fordítás min-
denkori nehézségeivel, nyelvi diszkrepanciákkal, mennyiben tekinthetők szük-
ségszerűnek és következetesnek, és (ha egyáltalán) miféle fordítói olvasatra en-
gednek következtetni.7 

6 A két kötet (különösen pedig az említett Rousseau-fejezet és a későbbi Kant-elemzések) együttes ér-
te lmezésének két kiváló példájaként lásd: Jacques DERRIDA: „Typewriter Ribbon: Limited Ink (2) (»within 
such limits«)." In Material Events. Rad de Man and the Afterlife of Theory. Szerk. Tom COHEN, Barbara 
C O H E N , J. Hillis M I L L E R , Andrz.ej W A R M I N S K I . University of Minnesota Press, Minneapolis, 2 0 0 1 . 2 7 7 - 3 6 0 . , 

valamint Andrz.ej W A R M I N S K I : „ » A S the Piets Do It«: On the Material Sublime." I. m. 3 - 3 1 . , különösen: 
2 4 - 2 8 . Vagy lásd Andrz.ej W A R M I N S K I és Frances F E R G U S O N vitáját a Helikon 2 0 0 0 / 1 - 2 - e s számában. 

7 Az angol változatot az alábbi kiadásból idézem: Paul de MAN: Aesthetic Ideology. Szerk. Andrzej 
WARMINSKI. University o f Minnesota Press, Minneapolis, 1996. Az egyszerűség kedvéért mindvég ig 
csak a magyar kiadás oldalszámait közlöm. 
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Ez és az 

A) „Formai" észrevételek 
Haladjunk sorjában. Mindenekelőtt zavaró lehet a magyar olvasó számára a külön-
böző narrációs szintek keveredése. Sem a lábjegyzetek, sem a főszövegben találha-
tó zárójeles közbevetések esetében nem különül el egymástól a szerző (de Man), a 
szerkesztő (Warminski) és a fordító (Katona) szólama. Míg a lábjegyzetek össze-
mosódása főként „csak" az angol és a magyar változat együttes használatát nehezíti 
meg, addig a zárójelek következetlen alkalmazása nemcsak a szerző által megadot t 
idegen kifejezéseket keveri egybe a fordító által meghagyottakkal, hanem - idéze-
teken belül - de Man közbeszúrását is gyakran az idézett szerző eredeti zárójeles 
megjegyzésének tünteti fel (például 121. és 194.; megjegyzem, ebben az angol vál-
tozat is elmarasztalható). A fordítói és a szerzői szólam egybecsúszásának vagyunk 
tanúi, amikor de Man „kiemelés tőlem [emphasis mine]" megjegyzését a fordító „ki-
emelés Paul de Mantól"-nak fordítja (24.), ami de Man saját szövegén belül fölöt-
tébb komikusan hat, minthogy a szerzőt - magasröptű fejtegetése közepén - nagy-
jából bölcsődés korba röpíti vissza. (Nem merül fel ez a probléma a tulajdonnév 
aláírásszerű használatakor: „Kiemelés: Paul de Man" [105.].) 

A narrációs szintek közötti csúszkálás a narrációs helyzet tisztázatlanságával 
párosul, amikor de Man jellegzetesen személytelen beszédmódjá t a fordító az ol-
vasóval való bratyizássá változtatja. Л metafora ismeretelmélete c ímű írás vége felé ta-
lálható de Man alábbi monda ta : „The apparent symmetry of these statements is not as 
reassuring as it sounds since what seems to bring literature and philosophy together is, as 
in Condillac's argument about mind and object, a shared lack of identity or specificity." 
Ahogy én fordítanám: „Az iménti állítások látszólagos szimmetriája korántsem 
olyan megnyugtató, mint amilyennek hangzik, hiszen ami az irodalmat és a filo-
zófiát összeköti, az - ahogy Condillacnak az elméről és a tárgyról szóló fejtegeté-
sében - az önazonosság vagy specifikusság közös hiánya." A magyar változatban 
ezen a ponton azt olvassuk: „Állításaim látszólagos szimmetriája azonban n e ül-
tessen el hamis biztonságérzetet az olvasóban, hiszen ami a filozófiát és az irodal-
mat e ponton összeköti, az nem más, mint az azonosság és a pontosság közös hiá-
nya (emlékezzünk csak Condillac elméről és objektumról szóló érvére!)" (28.). 
Anélkül, hogy most az idevonatkozó tanulmányokra (főként a Genezis és genealó-
gia címűre) utalva, hosszasan értekeznék arról, de Man milyen rendkívüli je len-
tőséget tulajdonít a személyes hangnem és az olvasóval való előzékeny kapcsolat-
tartás retorikai alakzatainak (vagy ezek hiányának), hadd említsek egy másik, az 
előbbinél egyszerre tömörebb és szórakoztatóbb példát. A Kant materializmusa cí-
mű írás, amint a szöveg eleji (szerkesztői) lábjegyzetből kiderül , egy kongresszu-
si előadás szövege, ennek ellenére a magyar változatban az olvasható: „Nem há-
borgatlak, Kedves Olvasó, Kant Európán kívüli nemzetekről szóló fejtegetéseinek 
ismertetésével" (124.; I spare you Kant's considerations on non-European nations). Mit 
mondjak, üde színfolt a száraz fejtegetésben. Ezt a merőben „stiláris" eltérést ön-
magában talán nem kellene jelentékeny hibának ér tékelnünk (bár, hangsúlyo-
zom, de Man számára igen nagy súlya van), csakhogy a közelebbi vizsgálat sze-
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rint az ilven és ehhez hasonló esetekben ez a formai pontat lanság csupán tüneti 
oldala annak az érvelésre nyilvánvalóbban kiható pontat lanságnak, amely az 
egyes kifejezések fordításában észlelhető. Visszatérve a korábbi példához, ilyen 
problémát je len t az identity és a specificity szavak magyarítása. Az identity „azonos-
ságként" való fordítása pontos, d e félreérthető, hiszen az idézett helyen nem két 
dolog (az irodalom és a filozófia) azonos voltáról (sameness) van szó, hanem e dol-
gok (önmagukban vett) „identitásáról", önmagukkal való azonosságáról, azaz ön-
azonosságáról. Hasonlóképpen a specificity is az irodalom és a filozófia saját-
lagosságára, megkülönböztető jegyeik (specifikumaik) meglétére utal, s ilyen 
ér te lemben illeszkedik a monda tba és lesz szinonim az önazonossággal. Az értel-
mezésbeli zavart mutatja, hogy a fordító itt a szavak közti szinonimitás törlésére 
is rákényszerült: „önazonosság vagy specifikusság" helyett „azonosságról és pon-
tosságról" beszél. 

Még mindig „formai" szempontoknál maradva, lássuk, mi a helyzet a hivatko-
zásokkal. Először is az, hogy tömegével hiányoznak. Úgy tűnik, a létező magyar 
fordítások számos esetben nem kerültek a fordító látóterébe. Néhány példa (ter-
mészetesen csak a 2000 előtt megje lent fordí tások figyelembevételével): 
H a r t m a n n (7.), Rousseau (19.), d e Man (79., 133., 137., 160., 184., 196., 200.), 
Hegel (83., 105-116., 182., 207. skk.), Kierkegaard (176., 182.), Frye (177.), 
F. Schlegel (180., 186., 193., 197., 203.). A de Man-utalások teljes hiánya minden-
esetre elgondolkodtató. Bókay utószava ilyen tekintetben mindenképpen tájéko-
zottabbnak tűnik, bár a láthatóan sietős munka tempó ott sem hagyta érintetlenül 
a hivatkozásokat. Nekem mint Az olvasás allegóriái fordítójának őszintén szórakoz-
tató volt például az utószó elején Az olvasás retorikája (215.) című opuszról érte-
sülnöm, majd nyomon követnem, ahogy a következő oldalakon e műből előbb 
Az olvasás allegóriája lesz (216., 217.), majd rend jén megkerül a többes szám is 
(218., 231.), hogy végül - mintegy csattanóként - az utolsó előtti oldalon megint 
e l tűnjön. 

Van úgy persze, hogy a fordító megadja a hivatkozottnak vélt szöveget, de mel-
léfog. Ez különösen fájó a Kant és Schiller című előadás esetében, ahol de Man 
hangsúlyosan Schiller korábbi (magyarra eddig le nem fordított) Vom Erhabenen cí-
mű esszéjére összpontosít, szemben a későbbi (magyarul is elérhető) Über das 
Erhabene cíművel. A hivatkozáskor a fordító richtig összekeveri a kettőt (végül is 
magyarul a két cím ugyanúgy hangzik), és a lefordítatlan szöveghez adja m e g 
a magyar fordítás adatait (138.). Máskor a fordító a megfelelő szöveg adatait közli, 
ám az oldalszámot csendben lehagyva mégis saját fordítását adja meg, de Man 
angol verziója alapján. Ez megint elsősorban amiatt sajnálatos, mert a szóban forgó 
de Man-fordítást a létező magyar verzió esetleg pontosabban adta volna vissza (ez 
a helyzet Hegel Esztétikai előadásainak idézésekor a Pascal-tanulmány elején 
[29.]). A pontos oldalszámok egyébként más esetekben is el-elmaradoznak (vö. 
Nietzsche [19.], Kant [120.], Hegel [121.]). Akad példa arra is, hogy a fordító 
korszerűtlen fordítással dolgozik. Egyértelműen ez a helyzet Kant harmadik 
Kritikájának hivatkozásakor. Szemben Л tiszta ész kritikájának dicséretesen felhasz-
nált legfrissebb fordításával, Az ítélőerő kritikájának 1997-es mérvadó verziója 
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méltatlanul látókörön kívül maradt . Hajlamos vagyok a sors iróniáját látni abban, 
hogy ez a fordítói (és lektori) tájékozatlanság akarva-akaratlanul is éppen egy 
olyan, párat lanul alapos fordítói (és lektori) munkát szorított háttérbe, amely a 
90-es évek egyik legjelentősebb kritikai-fordítási vállalkozásaként rendkívül ma-
gas színvonalon „olvasta meg" Kant máig nagy hatású művét. 

Olykor úgy tűnik, n e m ártott volna egybevetni a felhasznált magyar fordítást 
de Man angol változatával. Elvégre de Man a fordítás keretében önálló olvasatát 
adja a fordított szövegnek, amely olvasat nem feltétlenül cseng egybe az elérhe-
tő magyar verzióval. Ennek az egybevetésnek a hiányát érzem Friedrich Schlegel 
42. kritikai töredékének idézésekor (194.). Egyrészt Tandori fordítását pontat la-
nul veszi át a fordító, amikor az irónia „követelése" helyett (Schlegel: fordern-, 
de Man: postulate) az irónia „követéséről" beszél, másrészt elkerüli figyelmét, 
hogy két ponton lényeges különbség van Tandori és de Man fordítása között. 
Egyrészt elírás lehet Tandori változatában az, hogy a költészet ironikus hangula-
ta „mindenen feltételesen végtelenül túlemelkedik" (saját kiemelésem), hiszen itt 
Schlegel is, de Man is arról beszél, ami „minden feltételesen" (alles Bedingte-, 
everything limited) túlemelkedik. Másrészt viszont Tandori fordítása egy pon ton 
komolyabb korrekcióra is szorul, amikor azt olvassuk: „Egyedül a költészet emel-
kedhet erről az oldalról is a filozófia magasáig, és alapját nem a retorikához ha-
sonló ironikus passzusok képezik." Schlegel (akit de Man megint pontosan for-
dít) itt úgy fogalmaz: „Die Poesie allein kann sich auch von dieser Seite bis zur 
Höhe der Philosophie erheben und ist nicht auf ironische Stellen begründet , wie 
die Rhetorik." Schlegel mondatában a költészet és a retorika összevetéséről és 
elkülönböztetéséről van szó: a költészet, szemben a retorikával, nem ironikus 
passzusokon alapul. Vagyis: „Egyedül a költészet emelkedhet erről az oldalról is 
a filozófia magaslatára, és nem ironikus passzusokon alapul, mint a retorika." 

Előfordul persze olyan eset is, és ezt mindenképpen méltányolnunk kell, ami-
kor tisztán látható a fordítói igyekezet az adott idézet lehető legpontosabb vissza-
adására. Az irónia fogalmáról szóló fejtegetés elején, amikor de Man előbb né-
metül idézi Schlegelt, majd angolra is lefordítja az idézetet, a magyar fordító 
lábjegyzetben megadja ugyan a Tandori-féle magyar változatot, a főszövegbe 
mégis saját fordítását illeszti (175-176.). Pedig Tandorié alapvetően jónak, kisebb 
módosítással felhasználhatónak tűnik, az övé viszont kifogásolható (mind 
Schlegel eredetije, mind de Man angol fordítása alapján). Friedrich Schlegel az 
alábbit m o n d j a az iróniáról: „Wer sie nicht hat, dem bleibt sie auch nach dem 
offensten Geständnis ein Rätsel." De Man: „The one who doesn't have it, to him 
it remains, even after the most open disquisition, an enigma." Tandori: „Aki nem 
képes rá, annak számára a legnyíltabb színvallás után is talány marad." De Man 
és Tandori olvasatának összeolvasásakor két eltérésre lehetünk figyelmesek. Egy-
részt nyilvánvaló, hogy Tandori fordítása „laza", amikor birtoklás helyett képes-
ségről beszél. Másrészt viszont de Man fordítása lehet félrevezető, amennyiben 
a disquisition „vizsgálódásnak" is érthető, szemben a Geständnisszel, amely „be-
ismerést" vagy „vallomást" je lent . A fordító félre is érti, s mivel a szó ezen olva-
satát nem tuclja (nem tudhatja) összeegyeztetni a szóhoz tartozó jelzővel, magát 
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a je lzőt is kénytelen megváltoztatni. így beszél végül „legnyíltabb színvallás" 
(Tandori) helyett „legrészletesebb vizsgálódásról". Bedig a disquisition inkább a 
disclose vagy a display mintájára működ ik , „kifejtés", „kinyilvánítás" vagy „expozí-
ció" értelemben, nagyjából úgy, ahogy a német Darstellung. A disquisition tehát nem 
vizsgálódás, nem inquisition. Hiszen d e Man itt - az előadás legelején vagyunk -
é p p azon viccelődik, hogy azok a hallgatók, akik n e m rendelkeznek már most az 
iróniával, akár haza is mehetnek, m e r t az előadás (mint „előtárás", mint az irónia 
fogalmának nyílt „kifejtése") úgysem fog nekik segíteni abban, hogy az irónia ter-
mészetét megértsék. Schlegellel szólva: „Szellemek csak szellemek számára mutat-
koznak [Geister zeigen sich nur Geistern]."8 A szellemeket lehetetlenség előtárni: fel-
tárni és mások elé tárni. Nem lehet őket megragadni és másoknak átadni, 
megér teni és másokkal megértetni, azaz mások értésére adni. Minden „előadás" (le-
gyen mégoly akadémikus is) kudarcra van ítélve, a szellemek ugyanis „nem hagy-
ják, hogy kézzel megfogják és mások orra elé odatartsák őket [sie lassen sich nicht 
mit Händen greifen und dem andern vorhalten]" 9 De Man irónia-előadása éppen egy 
ilyen lehetetlen Vorhaltung (egy lehetet len Vortrag) példájaként fogható fel. 

B) Terminológia 
1. aesthetics (Ästhetik), the aesthetic (das Ästhetische) 
Nézzünk néhány terminust. Először is itt van a lépten-nyomon visszatérő „eszté-
tika". A magyar fordítás - figyelmen kívül hagyva a d e Man által tendenciózusan 
fenntar to t t különbséget - ezt a kifejezést nemcsak az aesthetics megfelelőjeként 
használja, hanem a the aesthetic magyarí tására is. Pedig a különbség lényeges, s rá-
adásul egyszerűen megragadható. Az előbbi ugyebár annak az elméleti diskur-
zusnak, annak a diszciplínának a neve, amelyet magyarul „esztétikának" hívnak. 
Az utóbbi viszont mást jelent, és valamivel összetettebb fogalom. Egyrészt nyil-
vánvalóan az említett diskurzus (az esztétika) alapját képező tárgy. Ez az, amit 
Lukács György nagyszabású művének (Die Eigenart des Ästhetischen) magyarra ül-
tetője „esztétikumnak" fordított. Az esztétikum (das Ästhetische) az esztétikai elmé-
letnek, az esztétikának (Ästhetik) a tárgya. Pontosan ilyen ér te lemben beszél 
de Man a Hegel a fenségesről elején Kant , illetve Hegel esztétikája kapcsán az esz-
tét ikummal való „foglalkozásról", az esztétikum problémájának „tárgyalásáról" 
vagy „kezeléséről" (the treatment of the aesthetic). A magyar változatban ez „az esztéti-
ka kanti tárgyalása", illetve Hegel „MZ/CÜ/M fel fogása" formában szerepel (100.). 
Persze, a magyar verzió a Kant materializmusa legelső lábjegyzetében is „az esztétika 
problematikájáról" beszél „az esztétikum problémája" (the problem of the aesthetic) 
helyett. Ugyanebben a tanulmányban ezért olvasunk később - még mindig csak-

8 „ 4 4 . Kritikai töredék." Ford. T A N D O R I D e z s ő . I N August Wi lhe lm Sein.TOO-Friedrich Sein EGF.L: 

Válogatott esztétikai írások. S / erk . Zoixu D é n e s . G o n d o l a t , Budapest , 1980. 220. N é m e t ü l : „I.yceunis-
F r a g m e n t 4 4 . " In Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801). Szerk. H a n s F . I G I I N E R . Kritische Friedrich 
Schlegel Ausgabe (KFSA). Verlag Ferdinand S c h ö n i n g h , Paderborn-Wien-Mi inche i i , 1967. 2. kötet. 152. 
» U o . 
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is a magyar változat szerint - meghökkentő módon „az esztétika [...] frivolitásáról", 
az esztétikáról mint „szabad játékról", mint „tiszta észről" vagy „az esztétika dina-
mikájáról" stb., holott az angol szöveg végig az esztétikumról, az esztétikai szfé-
ráról beszél. Hasonlóképpen eredetileg az esztétikumról szól a Kant és Schiller 
azon szakasza is, mely szerint Schiller művei „az esztétika hangsúlyozásához, föl-
értékeléséhez, példaként állításához, példaszerű, egységesítő kategóriaként keze-
léséhez, az esztétikának a nevelés, sőt, az állam model l jeként történő felfogásához" 
vezettek (133.; saját kiemelésem). 

Másrészt, de Man több ízben kitér arra, hogy az esztétikum nem merü l ki ab-
ban, aminek az esztétikai elmélet tárgyát hagyományosan elgondolják. Az eszté-
tikum nem redukálható puszta művészi eszközzé (Kunstmittel), nem azonosítható 
egyszerűen a „szabad játékkal", hanem komoly filozófiai és politikai téteket hor-
dozó kategória. (Ezzel összhangban egyébként talán megfelelőbb az „esztétikum" 
helyett az „esztétikai" kifejezést használni magyar fordításként, épp a szóban for-
gó különbség jelzése végett. Bókay az utószóban maga is az „esztétikairól" beszél, 
ami különösen ér thete t lenné teszi, hog)' akkor a fordítás miért nem tud az eszté-
tika és az esztétikai megkülönböztetéséről.) Valahányszor a magyar változatban 
az esztétika kategóriájáról olvasunk - és ez j ó párszor megesik (például 78., 81., 
96., 133.) - , az esztétikum/esztétikai kategóriáját kell é r t enünk rajta. De Man olvkor 
az esztétikai „birodalmáról" (realm) beszél, mint ahogy beszél „a szimbolikusról" 
(the symbolic) és „a szimbolikus rendjéről" (the order of the symbolic) vagy „a politi-
kairól" (the political) és „a politikai rendjéről" (the order of the political) is. E kifeje-
zésekjelentős része a magyar fordításban nyomtalanul eltűnt, pedig legalább az 
angol kifejezést érdemes lett volna feltüntetni. A „politikait" sehol sem tartja meg 
a fordító (99., 101., 112.). A „szimbolikus" megmarad egyszer-kétszer, bár „szim-
bolikus rend" (symbolic order) helyett például „a szimbólumok világáról" olvasunk 
(24.). „A szimbolikus rendje" (the order of the symbolic) szintagma egy ponton sze-
rencsésen át jön (85.), ám itt sem lehet teljes az ö römünk, mert a szintagmát meg-
előző szót elnézi a fordító, s ennek nyomán a művészetet „visszavonhatatlanul" a 
szimbolikus rendjébe utalja, holott az Hegel számára „minden fenntar tás nélkül" 
(unreservedly) tartozik a szimbolikushoz. A fordító feltehetőleg a reverse-1 látta bele 
az angol szóba, talán ezért olvasta irreversibly é r te lemben, s ezért fordította félre 
-visszavonhatat lanul . Pontosabban vissza/ordí/hatatlanul, hiszen a fordítás ilyetén 
alakulását épp a betűk sorrendjének megfordítása eredményezte: reserve/reverse. 

Egy megjegyzés, mielőtt továbblépnénk. Két bekezdéssel ezelőtt azért mond-
tam, hogy az „esztétika" és az „esztétikai" megkülönböztetése de Mannái tenden-
ciózus, mer t napnál világosabb, hogy nem beszélhetünk a két terminus használa-
tának merev és tiszta elhatárolásáról. Egy afféle éles elhatárolás egyébként is 
eleve kétséges és naiv volna, hiszen maga az „esztétika" valójában az aiszthétikosz 
jelző főnevesült változata, azaz etimológiailag maga is jelző. Úgy tűnik, mintha 
de Man szóhasználatában a két kifejezés olykor át is csúszna egymás területére. 
Ez a helyzet például akkor, amikor az egyik Hegel-esszében azt olvassuk, hogy az 
esztétikai - mint esztétikai ítélet? vagy mint esztétika? - „kritikai reflektálás a mű-
vészetre" (critical reflection on art). (A magyar fordítás e ponton о/пак olvassa az 
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ont, és „a művészet kritikai reflexiójáról" beszél - 100.) Vagy amikor ugyanezen 
írás legelején de Man előbb az esztétikainak kirekesztési elvként való működését 
tárgyalja, majd a következő bekezdésben az esztétikáról kezd hasonló fejtegetésbe: 
„Az esztétika elméletének [aesthetic theory] Kant óta tartó tör ténetében az esztéti-
ka [aesthetics] éppenhogy nem a kirekesztés elvének, hanem egy szükségszerű, 
ámbár problematikus, összeillesztés elvének a szerepét játssza" (100.). Bár kellő 
értelmezői erőfeszítéssel a különbség még itt is fenntartható, az ilyen és ehhez 
hasonló szöveghelyek mégis igen közel, már-már az elkülöníthetetlenségig közel 
viszik egymáshoz a két terminust. Minderről lemaradunk viszont, ha a két szót 
eleve ugyanazzal a kifejezéssel fordít ják. Ezek a kritikus pillanatok tökéletesen el-
vesznek a magyar fordítás homogenizál t szövegterében, mely kizárólag az egyik 
terminusról tud, és mindenütt , m é g a legabszurdabb kontextusban is „esztétiká-
nak" fordítja az „esztétikait". 

2. ideology, ideologue 
T é r j ü n k át a másik címszereplőre, az „ideológiára". Ennek fordítása rendben zaj-
lik, bár igazán nincs is mit elrontani rajta. Egy apró baki azért mégiscsak akad. 
Nevezetesen az, hogy egyszer olyasmit is így fordít a magyar változat, amit nem 
így kellene. A Kant materializmusa c ímű írás bevezető fejtegetésében olvasható a 
következő mondat (benne eg)' Foucault-idézettel): „A Marx előtti ideológiákkal 
el lentétben, amelyek az analitikus ítélet naiv sémája szerint haladtak az egysze-
rűtől az összetett felé, Kant filozófiáját »a megismerésnek és a tudásnak a repre-
zentáció teréből tö r ténő kivonása« jellemzi" (119.). Itt az angol szöveg egész egy-
szerűen nem „ideológiákról" (ideologies), hanem „ideológusokról" (ideologues) 
beszél, és úgy folytatja: „akik" (who). (Ezzel összhangban pedig a monda t máso-
dik felében Kantról és nem Kant filozófiájáról esik szó.) Ideológiákról de Man-
nak már csak azért sem volna sok ér te lme beszélnie, mivel itt a francia kutatáso-
kat tárgyalja (Destutt de Tracy, Cabanis stb.), ahol is az „ideológia" még 
egyáltalán nem a mai értelemben vett ideológia volt, hanem egy tudományág ne-
ve, s így tipikusan egyes számban volt használatos. Az idézett fordításnak azon-
ban további két vitatható pontja is van. A mondat angolul így végződik: „...Kant 
marks »the retreat of cognition and of knowledge out of the space of representation«". 
A Foucault-idézeten belüli retreat n e m „kivonást", hanem „kivonulást" (vag)' 
„visszavonulást"10) je lent , hiszen a kanti filozófia episztemológiai önkorlátozásá-
ról, önként felvállalt kritikai programjáról , aszketikus önvizsgálatáról van szó. 
Másrészt nem azt m o n d j a de Man, hogy ez a kivonulás „jellemzi" a kanti filo-
zófiát, hanem azt, hogy a kanti filozófia - mint fordulópont vagy fontos állomás 
- egyfajta kivonulást „jelent" vagy „jelez" (marks) a gondolkodás tör ténetében 
(akár egy mérföldkő, eg)' kilométertábla vagy bármilyen más „marker"). 

111 Vö. Michel F O U C A U L T : A szavak és a dolgok. Ford. R O M H Á N Y I T Ö R Ö K Gábor. Osiris, Budapest, 2 0 0 0 . 2 7 4 . 
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Mindez azért különösen érdekes, mer t van a kötetben egy másik Kant-tanul-
mány, egy későbbi írás, a Fenornenalitás és materialitás Kantnál, amely tu la jdonkép-
pen a Kant materializmusának továbbírt, jócskán átdolgozott változata. Ennek ele-
j é n de Man ismét a francia ideológusokról beszél, s üdvözítő módon itt a magyar 
fordítás követi is ebben. Ám ami a Foucault-idézetet és annak környékét illeti, 
nos, ott nem várt izgalmaknak lehetünk részesei. Pedig de Man szóról szóra 
ugyanazt mondja , mint korábban. A magyar verzióban ennek ellenére arról olva-
sunk, hogy Kant kritikai tevékenysége „Foucault szerint »menedékhelyet biztosít 
gondolkodás és tudás számára a reprezentáció körén kívül«" (54.). A marks itt 
„biztosít" je lentésben lazán az idézeten belülre kerül, a retreat pedig egy csapásra 
„menedékhellyé" alakul. Ebben nem az a szomorú, hogy a mondatnak így a szö-
vegkörnyezethez vajmi kevés köze van, még csak nem is az, hogy az angol erede-
tivel nehezen összeegyeztethető. (Elvégre szigorú ér te lemben sem a kontextus je-
lentése, sem az eredeti szövegé nem áll rendelkezésünkre biztos támpontként . ) 
A sajnálatos az, hogy ez a mondat Katona saját, fentebb idézett fordításával nin-
csen, nemhogy összhangban, de még csak köszönő viszonyban sem, pedig az an-
gol szöveg ugyanaz. Ráadásul nem is egy eldugott szövegfoszlányról, h a n e m nyi-
tópasszusról és felütésszerű idézetről van szó. így arra m á r számítani sem merek, 
hogy a két tanulmány szövegének legkézzelfoghatóbb egybeesésekor (nevezete-
sen a 64-65. , illetve a 122. oldalon) a fordítás következetesen érzékelteti az angol 
verzióban megfigyelhető azonosságokat és változtatásokat. Csak egy példa: míg 
a korábbi esszé magyar változatában azt olvassuk - helyesen - , hogy a dinamikai 
fenségesről szóló 28. paragrafus „első szava a Macht", addig a későbbiben az áll: 
„első monda ta a Macht". Mondanom sem kell, hogy de Man „gondolkodása" 
ilyen (vissza)fejlődésen azért nem ment keresztül a két tanulmányt elválasztó röp-
ke két év alatt. Mindkét helyen azt mond ja : „the first word of section 28 is Macht". 

3. position, positing (Setzung) 
Némi tanácstalanság tapasztalható a kötetben az angol posit ige (és e kifejezés kü-
lönféle származékos alakjainak: positing, position, positional) fordításakor. A fordító 
az angol terminus feltüntetése mellett több ízben két vagy három magyar kifeje-
zést is megad, máskor viszont egyszerűen a latinos alakban magyarítja az illető 
szót. Ez a nvilvánvaló fordítási nehézség a Hegel a fenségesről című tanulmányon 
belül ütközik ki leginkább (108-113.), a fejtegetés azon szakaszában, ahol 
ele Man az isteni teremtő aktus (schaffen) verbális aktusként való elgondolásának 
implikációit próbálja kibontani. „A teremtés tisztán verbális aktus, az ige felszó-
lító, muta tó és létrehozó hatalma [the imperative, pointing, and positing power of the 
word]" (108.). A teremtés mozzanatát de Man beszédaktusként értelmezi, s az ige 
három aspektusára (felszólítás, mutatás, tételezés) utalva e verbális aktus létesítő 
erejét hangsúlyozza. Ez nem igazán jön át akkor, ha az ige „tételező" erejét 
{positing power) eleve „létrehozó" erőnek fordítjuk. Mivel a létesítést mind a há-
rom mozzanat implikálja, ezért a fordítás ennyi erővel „az ige létrehozó, létreho-
zó és létrehozó hatalmáról" is beszélhetne. Az a valamelyest elterjedt kritikai gya-
korlat, amely a német setzent „létesítésnek" fordítja, hasonlóképpen é p p azt a 
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tézist veszíti el, miszerint a tételezés bizonyos értelemben létesítés, s ekképp me-
rő tautológiába sodorja (és eleve feleslegessé is teszi) például A meggyőzés retorikája 
című Nietzsche-tanulmány fejtegetését, melynek egy jelentős darabja épp ennek 
a tézisnek a demonstrálásán fáradozik. Ebben a Nietzsche-elemzésben de Man 
világosan m e g is adja а setzen fordítását: a posit, illetve aput ige által, amiből min-
denekelőtt az szűrhető le, hogy maga a posit (de Man szótárában legalábbis) aput 
(„helyezni", „tenni") konnotációival, vagyis „tételezni" ér te lemben használatos. 
Ezzel az olvasattal azonban de Man koránt sincs egyedül. Meg kell őriznünk ezt 
a jelentést Nietzsche fordításakor is, hiszen máskülönben igencsak meggyűlne a 
bajunk az olyan részekkel, ahol Nietzsche az „értelem-tételezés" aktusát annak 
teljes konkrétságában ironizálja. Ez történik például Az értékek átértékelésében: 
„Nem létezik »magánvaló tényálladék«, hanem tényálladék csak aztán j öhe t lét-
re, miután már belehelyeztünk egy értelmet", ma jd ugyanott néhány oldallal ké-
sőbb: „Az ember a dolgokban végső soron csak azt találja meg, amit ő maga tett 
bele."11 A „tény", miként a magyar szó etimológiája is mutatja, egy tételezési ak-
tus eredménytárgya, azaz mindig tételezett tény, i lyenformán ped ig minden tény-
feltárás értelem tételezésen, a megtalálandó ér telem előzetes odatevésén alapul. 
Ez az ironikus kifordítás távolról sem egyedi eset. A „tételezés" holt metaforájá-
nak életre keltése visszatérő gesztusa Nietzschének. A gesztus tu la jdonképpen 
már Friedrich Schlegelnél is „megtalálható", aki a 25. Athenáum-töredékben az 
értelmezést (Auslegen) belehelyezésként (Einlegen) értelmezte: „Az értelmezés 
gyakran: értelem-elhelyezés, vagyis a m ű b e így helyeznek bele kívánt vagy célsze-
rű ér telmet . . ." A töredék egy költői kérdéssel zárul: „nem gyermeki öröm-e, ha 
vidáman bámuljuk a csodát, melyet magunk rendeztünk?"1 2 Nietzschénél valami 
egészen hasonlót olvashatunk: „Ha valaki elrejt valamit egy bokor mögé, majd 
ugyanott keresi és meg is találja, úgy az ilyen keresésben és megtalálásban vajmi 
kevés magasztalnivaló van: márped ig ugyanígy áll a dolog az »igazságnak« az ér-
telem tartományában való keresésével és megtalálásával."13 Látható tehát, hogy 
a „teoretikus" kontextus (akár de Man, akár Nietzsche, akár Schlegel szövegeire 
gondolunk) nemhogy megkívánná, kifejezetten ellenáll annak, hogy a Setzungot 
„létesítésnek" fordítsuk. A Setzung (a tételezés min t odatevés, belehelyezés, mö-
gérejtés stb.) szoros kapcsolatban van a létesítéssel, de ezt a kapcsolatot csak ak-
kor vagyunk képesek tárgyalni, problematizálni, artikulálni, predikatív szerkezet-
ben állítani vag)' tagadni, ha nem mossuk eleve egybe a két szemantikai mezőt.1 4 

11 Friedrich N I E T Z S C H E : AZ értékek átértékelése. Ford. R O M H Á N Y I T Ö R Ö K Gábor. H o l n a p , Budapest, 1 9 9 4 . 

8 0 . , 8 9 . 
12 August Wilhelm SCHI.EC.ia.-Friedrich S C M I . E G E I . : Válogatott esztétikai írások. 266 . KFSA. 2. kötet. 169. 
13 Friedrich N I E T Z S C H E : A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. Ford. T A T Á R Sándor. Athe-
n a e u m 1/3. (1992) 9. 
14 Mindez talán e légséges válasz lehet K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán ez irányú fenntartásaira, melyeket elő-
ször Allegorézis, ismétlés, dialógus c í m ű tanulmányában fogalmazott meg (Irodalomtörténet 1998/1. 
161.), majd a „teoretikus kontextusra" hivatkozva eg)' recenzióban is el ismételt (Ex libris. F/let és Iro-
da lom 2000/46.) . Az utóbbi írás egyébként „jól megoldott fordításnak" nevezi az Esztétikai ideológia 
magyar változatát. 
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Mindezek fényében nem egészen tűnik szerencsésnek a „létrehozás" (vagy „lé-
tesítés") kifejezéssel fordítani a positing, position szavakat. Valamivel jobb, de szin-
tén vitatható fordítás az „állítás", mivel ezt a kifejezést é rdemes inkább fenntar-
tani a propositionre (melyet ugyanebben a passzusban maga a fordító is így fordít) 
vagy a statements (amelynek etimológiailag is sok köze van az „állításhoz"). Mi-
vel a position éppúgy „tételezést" jelent, mint a főnévi ér te lemben vett positing, 
ezért a positional (a position melléknevesített alakja) is ugyanaz, mint a positing 
melléknévi értelemben véve. így amennyiben a positing power „tételező erőt" je-
lent, akkor a positional power is ugyan mi mást je lentene, mint ezt, nem pedig 
(ahogy a következő oldalon olvassuk) „pozicionális" vagy „pozícionális" erőt 
(109.). A magyar „pozíció" szóval való átfedés itt inkább félreviszi, mint segíti 
a kifejezés értelmezését, bár ez a megoldás m é g mindig jobb , mint az, amikor a 
magyar változat „a nyelvben rejlő helyzeti potenciál erejéről [the positional power 
inherent in language]" beszél (17.; saját kiemelés). Egyébként ha már a „pozíció-
nál" tartunk, hadd utaljak arra , hogy a másik Hegel- tanulmány (Jel és szimbólum 
Hegel Esztétikájában) így fordít ja a positiont, s bár erre talán hajlamosak volnánk 
azt mondani , hogy a lehető legpontosabb és legkevésbé kockázatos fordítás, én 
mégis úgy gondolom, hogy vajmi kevés köze van ahhoz, amiről az adott szöveg-
részben szó esik. (Körülbelül annyi köze van hozzá, amennyi például a magyar 
„szenzációnak" volna a locke-i sensationhöz.) Tudniillik ott az én öntételezéséről és 
e tételeződésben való öntörléséről van szó, ehelyett a magyar változat az én „pozíció-
járól" és „önérvénytelenítéséről" beszél, arról, hogy az én „háttérbe szorítja ön-
magát" (90.). Utóbbi két kifejezés egyaránt a self-effacing magyarításaként szere-
pel. Két bekezdéssel korábban a szöveg az önmagát eltörlő én műveletét az 
önfeledéshez kötötte. Az elemzés egy későbbi pontján erre az öntörlésre vagy ön-
feledésre utal vissza de Man: „Az emlékezet pontosan úgy törli el a visszaemléke-
zést (vagy felidézést), ahogy az én törli el önmagát [Memory effaces remembrance (or 
recollection) just as the I effaces itself]". Nos, a magyar változatban az „én" e ponton 
ténylegesen törölve lett: „Az emlékezet kitörli az emlékezetbe idézést (vag)' felidé-
zést), éppúgy, ahogy önmagát is elfeledteti" (95.). Visszatérve a „tételezés" kérdé-
séhez, az angol változat például nem „az önmegtagadás szimmetrikus pozíciójá-
ról" (90.), hanem „az én tagadásának [nevezetesen a fichtei nem-énnek: nicht-Ich] 
szimmetrikus tételezéséről" (the symmetrical position of its negation) beszél. Továbbá 
a szóban forgó bekezdés végén az én nem azt felejti el, „hogy ki ő", h a n e m azt, 
„ami" (what it is), nevezetesen azt, hog)' egy én. 

4. recollection/remembrance (Erinnerung), memory (Gedächtnis) 
A következő problémakört a német Erinnerung és Gedächtnis kifejezések értelme-
zése, valamint a hozzájuk társított angol terminusok fordítása jelenti - d e Man 
Hegel-elemzéseiben. Az Erinnerungot de Man olyan visszaemlékezésnek, olyan 
élmény idézésnek fogja fel, melyet a tapasztalatok előzetes bensővé tétele tesz le-
hetővé. Erre az interiorizációs műveletre maga a német kifejezés (Erinnerung) is 
utal, s ez a jól láthatóan kódolt implikáció gyakorlatilag lehetet lenné teszi, hog)' 
e kifejezésnek akár az angolban, akár a magyarban minden szempontból kielégí-
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tő fordítását adjuk. Ezt a szót de Man két, egymással szinonim értelemben hasz-
nált kifejezéssel fordítja, olykor recollectionnek, olykor remembrance-nek. A két szó 
egyaránt „emlékezést" („visszaemlékezést", „felidézést", „visszaidézést" stb.) jelent. 
Ám, hogy ennél valamivel többről is szó van, azt világosan jelzi, hogy de Man 
- mindjár t a fejtegetés elején - a recollection etimológiai vonatkozásaira (és 
heideggeri zöngéjére) is rájátszik, nevezetesen arra, hogy a szó az „összegyűjtés" 
aktusára utal. Mindez a magyar változatból nem derülhet ki, mivel az illető m o n -
datból a fordí tó egyszerűen kihagyta a recollectiont, illetve annak magyar megfe-
lelőjét (holott itt nemhogy mindkettőre, a magyar és angol terminusra egyaránt , 
de még eg)' fordítói lábjegyzetre is szükség lett volna): „[Az] Erinnerung, a tapasz-
talat benső összegyűjtése és megőrzése [Erinnerung, recollection as the inner gather-
ing and preserving of experience] a történelmet és a szépséget a rendszer koheren-
ciájában egyesíti" (92.). Amikor itt de Man „benső összegyűjtésről" beszél, akkor 
az Erinnerungban rejlő interiorizációs mozzanatot pontosan a recollection által 
implikált „összegyűjtéssel" ötvözi. 

A Gedächtnist de Man Hegel nyomán a gondolkodás alapjául szolgáló m e m ó -
riaként fogja fel, s mindjár t az első meghatározáskor el is határolja mindat tól , 
amit az Erinnerunghoz társít. Az eredetiben ez áll: „Gedächtnis, of course, means 
memory in the sense that one says of someone that he has a good memory but not that he 
has a good remembrance or a good recollection." A magyar verzióban az alábbit olvas-
suk: „A Gedächtnis természetesen emlékezetet (memory) je lent abban az ér telem-
ben, ahogyan valakiről kijelentjük, hogy jó emlékezete van, de ez nem jelenti azt, 
hog)T az illető j ó felidézőkészséggel (recollection) rendelkezik" (93.). A monda t má-
sodik felével alapvető gondok vannak. Azt, hogy a fordító itt megint egyszerűsít 
(csupán a good recollection kifejezést fordítja le, és nem fárad az azzal szinonim 
good remembrance lefordításával), már megszokhattuk.1-' Ettől a monda t „lényege" 
még nem sérülne. Csakhogy de Man nem azt mondja , hogy a j ó emlékezet (a j ó 
emlékezőtehetség) nem feltétlenül párosul j ó „felidézőkészséggel" (bármi legyen 
is az, a recollection mindenesetre nem jelent ilyesmit), hanem azt mondja : „jó em-
lékezetről" (a good memory) szoktunk beszélni a memória kapcsán, „jó visszaemlé-
kezésről vagy j ó felidézésről" (vagy j ó emlékről) (a good remembrance or a good recol-
lection) viszont nem. A „jó visszaemlékezés/felidézés" (vag)' „jó emlék") kifejezés 
pontosan ezért kell hog)' alapvetően másképp hangozzon. Ezzel szemben a ma-
gvat fordítás éppenséggel domesztikálja, és az emlékezettel szinonim szintagmát 
gyúr belőle, hiszen „jó feli dézőkészségrő 1" beszél, mintha itt is good memory szere-
pelne a szövegben. De Man következő mondata hasonló ellentétezésre épül, és ez 
már a magyar fordításban is át jön: „Németül mondhat juk , hogy »er hat ein gutes 
Gedächtnis«, d e ugyanebben az értelemben nem mondha t juk azt, hogy »er ha t 
eilte gute Erinnerung«" (93.). 

т* К/ it fajta kényelmi egyszerűsítés vagy gallyazás visszatérő gesztusa a fordítónak. Másutt „ha egyálta-
lán, akkor hol [whether and where]" helyett egyszerűen „hol" (66.), „még akkor is és különösen akkor" (also 
and especially) helyett egyszerűen „különösen akkor" (108.), „képes, sőt kénytelen tételezni" (it can also, 
and it has to, posit) helyett pedig egyszerűen „szükségessé válik, hogy [.. .] posztulálja" (188.) szerepel. 
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Az interiorizáló emlékezés (Erinnerung) és a gondolkodó emlékezet (Gedächtnis) 
összefüggéseinek megértését fölöttébb megnehezíti , hogy a magyar változat oly-
kor a legkisebb zökkenő nélkül használja egyazon kifejezést a szóban forgó két fo-
galom jelölésére. A kiinduló (és következetesen fenntartandó) helyzet szerint 
ugyebár a remembrance és a recollection „emlékezés" (visszaemlékezés, felidézés, 
visszaidézés stb.), a memory „emlékezet" (memória, emlékezőtehetség stb.), a memo-
rization pedig „emlékezetbe vésés" (memorizálás) volna. (Ezt a megoldást készen 
kínálja az a magyar Hegel-fordítás, melyet a fordító a 93. oldalon lábjegyzetben 
idéz.) Ám mi történik: a recollection, ahogy az imént láttuk, „felidézőkészséggé" vá-
lik (93.), a remembrance „emlékezetté" (94.), sőt „emlékezetbe vésődéssé" alakul 
(97.), ezzel egyidejűleg pedig a memory és a memorization többször is „emlékezés" 
formában szerepel (94.). Hiába van megadva számtalanszor az angol kifejezés, a 
fordítás a magyar terminusok cserélgetésével igencsak lerontja annak az esélyét, 
hogy az olvasó kihámozhassa az Erinnerung és a Gedächtnis fogalmi különbségét. 
A legfatálisabb eset a Hegel a fenségesről elején található. Miután de Man az előző 
írásban (Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában) hosszú oldalakon keresztül, izzadsá-
gos elemző munkával megpróbál ta artikulálni az interiorizáló emlékezés és a gon-
dolkodó emlékezet különbségét és kapcsolatát, itt egy kitérő keretében visszautal az 
ottani fejtegetésre, mintegy támpontul használva annak megállapításait. Nos, a 
fordító ezen a ponton a Gedachtnist, melyet de Man itt „memorizálásnak" (memori-
zation) fordít, habozás nélkül „emlékezésnek" fordítja, az angol kifejezés megadá-
sa nélkül: „...az idea az emberi értelem mentális színpadán pontosan abban a pil-
lana tbanje len ik meg, amikor a világról alkotott tudatunk [our consciousness of the 
world], amit az érzékelés és képzelet képességei a felidézés (recollection, Erinnerung) 
segítségével interiorizáltak, már nem tapasztalat , hanem csak emlékezés 
(Gedächtnis) út ján hozzáférhető" (103.). Memorizálni távolról sem ugyanaz, mint 
„emlékezni" (vagy mint „emlékezni és emlékezetbe vésni", ahogy pár sorral ké-
sőbb szerepel). A memorizálás egy konkrét műveletet vag)' műveletsort implikál. 
A feljegyzés, a bevésés, a leírás, az emlékeztető nyomhagyás aktusát foglalja ma-
gában, vagyis azt a mozzanatot, amelynek során az idea „materiális inskripció" 
formájában „megjelenik" vagy „megtörténik", s amely aktus a gondolkodás hegeli 
fogalmának szükséges (ha nem is elégséges) feltétele. Azonkívül az angol szöveg 
nem azt mondja , hogy világtudatunk innentől csak a memorizálás „útján" hozzá-
férhető, hanem azt, hogy „csak a memorizálás számára marad hozzáférhető 
[remains accessible only to memorization]" (saját kiemelésem). Ami megintcsak nem 
mindegy, hiszen a szöveg szerint a memorizálás, a tapasztalattal ellentétben, 
semmilyen közvetítést nem visz véghez, sem térbeli (külső/belső), sem időbeli 
(múlt/jelen) viszonylatban. A tudat tapasztalás „útján" hozzáférhető archívumból 
memorikus műveletek színterévé, a mnemotechnika (a memorizálás tekhnéje) szá-
mára hozzáférhető inskripcionális felületté, egyfajta winchesterré válik. Ilyen érte-
lemben mondhat juk , hogy a memorizálás számára hozzáférhető marad, nem 
mondhat juk viszont, hogy a memorizálás „útján" maradna hozzáférhető valami 
másnak (például egy másik tudatnak vagy tudatállapotnak) a számára. Az archivá-
lás művelete, miközben az archívum létrehozásával az archiválandó megőrzését 



Paul tic Man: Esztétikai ideológia 4 3 

célozza, egyszersmind lehetetlenné is teszi e cél elérését. A bekezdés zárlata é p p e n 
a tudat (mint archívum, mint világtudat, mint a világról kialakított tudatunk: our 
consciousness of the world) tudatos elfelejtésében látja a memorizálás alapvető működé-
sét: „Az esztétikai pillanat [az eszme érzéki megjelenésének pillanata] Hegelnél 
úgy megy végbe, mint a tudatosság [consciousness: tudat] tudatos elfelejtése a 
notáció vagy inskripció (inscription) [azaz a memorizálás] materiálisán aktualizált 
[az actualized itt inkább: megvalósított, realizált, létrehozott] rendszere által" (104.). 

A másik Hegel-tanulmány, a Jel és szimbólum. Hegel Esztétikájában a memorikus 
inskripció és a felejtés iménti összefüggése felől értelmezi újra - egymásra olvas-
va - Hegel két híres tézisét, miszerint „a szép az eszme érzéki megjelenése" (the 
beautiful is the sensory manifestation of the idea), illetve „a művészet számunkra а 
múlté" (art is for us a thing of the past). De Man olvasatában „az eszme érzéki meg-
jelenése" n e m más, mint a memorizálás ama művelete, amelynek során a gon-
dolkodó elme materiális inskripció formájában nyomot hagy a világon. Mármost , 
a művészet (a szép) mint „az eszme érzéki megjelenése" annyiban „a múlté" , 
hogy miközben memorikusan, materiálisán bevési, egyszersmind örökre el is fe-
lejti eszmei tartalmát. A művészet ilyen ér te lemben per definitionem a múlthoz tar-
tozik, ezért beszélhet de Man (egy radikális értelemben) a művészet múl t -
beliségéről. Azaz beszélhetne, ha a magyar fordítás nem monda tna vele valami 
egészen mást, még akkor is, ha első ránézésre szóról szóra ugyanazt látszik m o n -
dani. Például ahelyett, hogy „a művészet számunkra a múlté" (art is for us a thing 
of the past), azt olvassuk, hogy „a művészet számunkra a múlt dolga" (95.), „a mú l t 
ügye" (96.). A tükörfordítás (a thing of the past - „а múlt dolga") itt, miként min-
den idiomatikus kifejezésben, fatálisan félreviszi a gondolatmenetet , s amint lát-
ni fogjuk, a magyar változat félre is megy. Például rögtön a fejtegetés elején va-
lami egészen mélyértelműt is olvasunk: „a történelem számunkra a múlt dolga" 
(95.). Igen, a „történelem". Az angol art fordításaként. Majd nemsokára ú jabb 
csemege következik, melyből világosan látszik, hogy az előbbi, tükörfordítással 
átültetett kifejezés idiomatikus értelme elkerülte a fordító figyelmét: a művészet 
ezúttal „a múltról szól" (96.; Art is „ of the past"), pedig még mindig egyszerűen a 
művészet múltbeliségéről van szó, vagyis arról, hogy a művészet „a múlté". Ezt az 
előző monda t is világossá teszi (még a magyar változatban is): „A művészet mint 
olyan ténylegesen ahhoz a múlthoz tartozik, amely - Proust szavaival sohasem 
érhető már el újra, sohasem retrouvé". (96.) Ugyanez a kifejezés (a művészet 
„múlthoz tartozása") a későbbi Hegel-esszében (Hegel a fenségesről) is előfordul, s 
ott de Man le is fordítja, mit ért rajta: „Ha a művészet [...] számunkra a múl thoz 
tartozik, akkor e múltbeliség [pastness] szükségképpen az eszme fenomenali tásá-
nak, megjelenési módjának egyik funkciója" (103.; saját kiemelésem). A Jel és 
szimbólum Hegel Esztétikájában magyar változata nem tud a „múlthoz tartozásnak" 
erről az olvasatáról, de láthatólag nem veszi észre azt sem, hogy az az állítás, mi-
szerint a művészet számunkra „a múlthoz tartozik [belongs]", ugyanazt a birtok-
viszonyt artikulálja, amelyet a másik állítás, miszerint a művészet számunkra „a 
múlté" (of the past). Ezért alakul így a magyar verzió: „A művészet mint olyan 
ténylegesen [...] a múlthoz tartozik [...] A művészet »a múltról szól« [Art is »of the 
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past«]" (96.). Pedig ha valami, hát „a múltról szólás" igazán kétségessé válik 
azután, hogy az archiválandó eszmei tartalom a memorikus inskripcióval eltörlő-
dik. A művészet minden, csak nem „múltról szólás". 

5. prosopopeia 
Bár a fordítási problémát je len tő alapkifejezések sorát hosszan folytathatnám, 
ehelyütt már csak a „prozopopoeiáról" és néhány ahhoz kapcsolódó bonyoda-
lomról szeretnék szót ejteni. Ez a kifejezés A metafora ismeretelmélete című tanul-
mányban je lenik meg nyíltan, de görög fo rmájában az egyik Hegel-tanulmány-
ban is felbukkan, impliciten pedig a kanti fenséges de Man-i olvasatának egyik 
legfontosabb viszonyítási pont já t képezi. Ha eltekintünk de Man másutt olvasha-
tó ez irányú fejtegetéseitől (mint ahogy a fordító, úgy tűnik, el is tekintett tőlük), 
akkor a prozopopoeia könnyen a „perszonifikáció" görög megfelelőjének, a 
megszemélyesítés alakzatának tűnhet. Az említett tanulmány magyar változata 
„megszemélyesítésként" fordítja, az angol kifejezés megadása nélkül. Kétségte-
len, hogy ebben az ér te lemben szerepel számos retorikai kézikönyvben (például 
a Kis magyar retorikában). Az a jelentés azonban, amit de Man társít hozzá, kétsze-
resen is különbözik ettől az egyszerű megfeleltetéstől. Ez világosan látható abból 
a leírásból, amelyet A metafora ismeretelméleteben ad róla. De Man meghatározása 
(a fordítás számottevő módosításával) így hangzik: „legszűkebb jelentése szerint 
a prozopopoeia hozzáférhetővé tesz érzékeink (ez esetben a fül) számára egy han-
got, amely hallótávon kívül van, mivel már n e m él. Legátfogóbb és egyszersmind 
etimológiai jelentése szerint magának a figurációnak a folyamatát jelöli, melynek 
során arcot adunk valaminek, ami arc nélküli" (23.; a fordítás módosításával). 
A prozopopoeia az iménti leírás szerint szűkebb jelentésében még csak-csak, tá-
gabb je lentésében azonban semmiképp nem tekinthető puszta megszemélyesí-
tésnek. Még hagyományos értelme is, amelyet de Man szűkebb je lentésnek 
nevez, túlmutat az egyszerű megszemélyesítésen, amennyiben nem csupán a 
nem-emberi (élettelen vag)' animális) világ személyi attribútumokkal való fel-
ruházását jelenti , hanem egész konkrétan a holtaknak saját beszédünkön belüli 
beszéltetését, az eltávozottak hangjának színrevitelét vag)' fenontenalizációját is. 
Ilyen ér te lemben igen közel áll a fictio personae alakzatához, s így ahhoz a példá-
hoz is, melyet a Kis magyar retorika ez utóbbi alakzat szemléltetésére Kölcsey 
Mohácsából idéz. Ez a je lentés korántsem új keletű, s pláne nem korlátozódik de 
Man egyéni nyelvezetére. Példaként hadd utal jak Thomas I íobbesnak A rétorika 
mestersége című, 17. századi értekezésére, amelynek VIII. fejezetében a prozopo-
poeia „a személv költésének" alakzata ugyan, ám ezen Hobbes nem egyszerűen 
perszonifikációt ért, hanem egész konkrétan „idézést" (vag)' „megidézést"): egy 
hang, egy beszélő személy jelenvalóvá tételét. Mint írja, a prozopopoeia „által 
úgy teszünk, mintha beszédünkben egy másik személy szólalna meg".1 6 Ez volna 

111 T h o m a s H O B B K S : „ A rétorika mestersége." In nő: Logika, rétorika. szofisztika. S/erk. és törd. B Á N K I 

Dezső. Kossuth, Budapest, 1998. 170. 
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hát a szó szűkebb (elterjedtebb, hagyományos) értelme, s ilyen ér te lemben roko-
nít ja a prozopopoeiát de Man a kanti szimbolikus hipotipózissal (23.). De Man 
azonban - immár saját nyelvezetében - jelentősen ki is terjeszti a terminus alkal-
mazási körét, és jóval tágabb ér te lemben is használja a szót, kiaknázva annak 
etimológiai implikációit. Ennek kapcsán beszél a szó „legátfogóbb és egyszer-
smind etimológiai jelentéséről". A prozopopoeia ugyanis - ahogy a Hegel a fensé-
gesről című tanulmányban olvasható - „az arcot-adás trópusa" (111.). Itt de Man 
a görög kifejezést is megadja: prosoponpoiein, ami annyi, mint „arcköltés" vagy 
„arcalkotás" (vagy ahogy de Man fordítja: face-giving, facing). Deleuze és Guattari 
kifejezésével úgy is mondhatnánk: visagéificationJ7 Nos, ennek az etimológiai 
vonatkozásnak esélye sincs arra, hogy de Man leírásában megjelenjen, ha a 
prozopopoeiát egyszerűen „megszemélyesítésnek" fordítjuk. Ez történik A meta-
fora ismeretelmélete magyar változatában, pedig de Man értelmezése - amint a fen-
ti idézetből látható - nyíltan és nyomatékosan a szó etimológiai jelentésére tá-
maszkodik. Azonkívül de Man az esszé egy korábbi pont ján is ügyel arra, hogy a 
prozopopoeia alakzatát egy olyan katakrézis u tán említse, amelyben egy termé-
szeti tárgy nem egyszerűen csak „lábat" (egy tetszőleges testrészt a sok közül), ha-
nem egyenesen „arcot" kap. A helyzetet bonyolítja, hogy míg a legs of the table tö-
kéletesen fordí tható „asztallábként", addig a face of the mountain, mely magyarul 
„hegyoldalt" je lent , nem adható vissza tükörfordítással (17.). 

Az „arc" (prosopon) de Man olvasatában nem más, mint a par excellence alak vagy 
alakzat, s ennyiben minden figurációs (alakzatképzési) művelet egy „arc" megal-
kotását célozza, és az „arcalkotás" analógiájára működik. Más szóval, minden figu-
ration = facing (vagv' visagéification). Ezért mondja azt de Man, hogy tág értelem-
ben a prozopopoeia magát a figurációs folyamatot jelöli, és ezért mondható , hogy 
a prozopopoeia a fignráció figurája, vag)' kicsit másként: az olvasás alakzata (ha az 
olvasást alakzatképzési folyamatként fogjuk fel). Amennyiben szűkebb jelentésé-
ben a prozopopoeia az „idézés" (vagy „megidézés") alakzata, annyiban a tolmácso-
lás vagy közvetítés aktusára utal, és nyilvánvalóan implikálja az iménti átfogóbb 
értelmet, nevezetesen a figuráció figurájaként vag)' az olvasás alakzataként való ér-
telmezést, hiszen mindenfaj ta idézés és tolmácsolás eg)' előzetesen létező szöveg 
olvasásaként határozódik meg, melynek során a beszélő valamilyen alakzatot vagy 
figurációt vél kiolvasni valahonnan. Ez történik akkor, amikor egy előadó az elő-
adás részeként felolvas valamely kötetből (vagy fejből idéz), de ez történik akkor 
is, amikor Rousseau, Wordsworth vagy Shelley a természeti törvény tolmácsolói-
ként, a természet könyvének értő olvasóiként próbálják legitimálni „saját" mon-
dandójukat . Ezért utal de Man a kanti fenséges tárgyalásának talán legsarkalato-
sabb pont ján a természet „beszélő arcára" (Wordsworth), hangsúlyozva, hogy a 
kanti „materiális látásban", mely az olvasás és a szimbolizáció felfüggesztődését 
implikálja, nincsen szó sem „arcadásról" (facing), sem „arctalanításról" (defacing). 

17 Lásd Gilies D E L E U Z E - F é l i x G U A I T A R I : Milte Plateaux: Capitalisme et Schizophrenie (Mimiit, Paris, 1980) 
c ímű könyvének „Année zéró - Visagéité" c í m ű fejezetét. 
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A kanti fenséges „mentes" (free) - a magyar fordítás szerint „független" - „a ter-
mészeti világ arccal tör ténő felruházásától [facing] vagy arctalanításától [defacing]" 
(129.). Kant architektonikus világában de Man szerint nincsen szó az elme és a ter-
mészet at tr ibútumainak semminemű „felcserélődéséről" (exchange). 

A Fenomenalitás és materialitás Kantnál magyar verziójának idevágó bekezdése 
néhány figyelemre méltó megoldást tartalmaz: „Az épületként felfogott ég és 
óceán a priori minden megértéshez képest, megelőz minden olyan kapcsolatvál-
tást [ez itt az exchange fordítása akarna lenni; a 129. oldalon szerencsére m á r »cse-
re« szerepel] vagy antropomorfizmust , ami lehetővé fogja tenni Wordsworth szá-
mára, hogy a Prelúdium 5. könyvében megszólítsa a természet »beszélő arcát« 
[speaking face-, ugyanez a 129. oldalon »beszédes arc«]. Kant egyöntetű [flat: la-
pos], első szám harmadik szentélyű világában nincs hely hasonló megszólítás szá-
mára" (70.). Csak magyarázatként: Kant világa, illetve diskurzusa nem egyszerű-
en „egyöntetű", hanem egész konkrétan „lapos", abban az ér te lemben, hog)' 
mélység nélküli (akár az a víztükör, amelyről a szóban forgó kanti passzusban szó 
esik, s amely a lapos, síkbeli felület metaforája , nem pedig a visszatükrözésé), 
tisztán harmadik szentélyű narráció, nincsenek benne megszólítások, az olvasó 
nem pillanthatja meg b e n n e magát, mint valami tükörben, nem képződik meg 
benne a megszólító és a megszólított kiazmikus szimmetriája. „Laposnak" tekint-
hető továbbá a kanti diskurzus egy sajátosan schlegeli érteleniben is, amennyiben 
de Man olvasatának hát terében a „permanens parabázisként" felfogott irónia 
gondolata húzódik meg. Ne feledjük, hogy az irónia ebben a sajátos ér te lemben 
éppen azért permanens parabázis, mert nem nyilvánvaló, lokalizálható, térben 
vag)' időben elhelyezhető szétválás, hanem olyan esemény, amely virtuálisan min-
den szöveghelyen, m i n d e n pillanatban megtörténik. Valójában de Man egész 
Kant-értelmezését a parabázis permanencializálása szervezi, hiszen a matematikai-
lag-fenséges „tropológiai" és a dinamikailag-fenséges „performatív" nyelvi mo-
dellje közötti „materiális" hasadás vagy átmenet konstatálását követően éppen 
azért tér át az Altalános megjegyzések tárgyalására, mert ott a két működésmód kö-
zötti feszültség immár n e m „explicit paradoxonként" (azaz lokalitásként), hanem 
„összeegyeztethetetlen működések látszólag békés (mivel teljesen reflektálatlan) 
egymás mellé tételeként [the apparently tranquil, because entirely unrefiected, juxtaposi-
tion of in compa tibles/"jelenik meg (66.; a fordítás módosításával). Hasonló értelem-
ben nevezi „laposnak" egy másik tanulmányában Baudelaire Correspondances című 
szonettjét is. A flat m inden bizonnyal ott is a schlegeli platt megfelelője. 

De Man fejtegetése a magyar változat szerint így folytatódik: „Kant látását 
(vision) aligha nevezhetjük irodalminak [az eredetiben nem literary van, hanem 
literal-, betű szerinti, szó szerinti], ami magában hordozná a látvány szimbolikus-
sá vagy átvitt értelművé tételének lehetőségét az ítélőerő aktusa által [by an act of 
judgement: eg)' ítéletalkotási aktus által]. Egyedül a materiális látás fogalma ju t 
eszembe [The only word that comes to mind is that of a material vision-. Az egyetlen 
szó, ami az embernek eszébe jut , a materiális látás], de egyelőre még nem világos 
az sem, hogy miként kell e materialitást nyelvészeti [a linguistic itt inkább: nyelvi] 
ér te lemben felfognunk" (70.). Egyetlen megjegyzés: minthogy az eredetiben 
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literal és nem literary szerepel, de Man itt eredetileg épp az ellenkezőjét m o n d j a 
annak, amit a magyar változat mondat vele. Míg a magyar változat az „irodalmi" 
és a materiális látás szembeállításával a figurális és a literális meglehetősen banális 
oppozícióját sugallja, addig az angol szöveg a literális és a materiális el lentétére 
épül, tehát a materiálist éppenhogy nem a figurálissal, h a n e m a literálissal állít-
ja szembe. De Man a materialitást hangsúlyosan nem a figuralitás egyszerű ellen-
téteként, valamiféle sértetlen, őseredeti literalitásként gondol ja el. A „materiális" 
látás ugyan n e m figurális, d e nem is valamiféle természethű „betű szerinti" látás-
módot je lent . Ezt akkor is észben kell tar tanunk, amikor másutt épp „a betil p ró-
zai materialitásáról" esik szó: de Man számára a betű nem be tű szerinti, nincs betű 
szerinti betű. A betű betűsége sosem lehet abszolút, elemi, szubsztanciális betű-
szerintiség.18 

C) További észrevételek 
Megannyi látványos és kevésbé látványos, fontos és kevésbé fontos, szórakoztató 
és kevésbé szórakoztató esetre kitérhetnénk, de ezekből a szórványos példákból 
annyi van, hogy sorolásukba inkább bele se kezdek. Félek, többségük inkább fá-
rasztó, mint tanulságos volna. Mert talán mégsem itt kellene rámutatni arra , 
hogy a creates ige bajosan fordítható „fátyol"-nak (12.); hogy a not easy helyes for-
dítása a „nem könnyű", nem pedig a „nem nehéz" (81.); hogy az anagnorisis nem 
„végkifejletet", hanem „felismerést" j e len t (91.; lásd Arisztotelész Poétikáját)', 
hogy a de Man által bírált Kant-értelmezés nem „sürgeti" a harmadik Kritika el-
sietett és felszínes olvasatát (abszurd gondolat!), hanem ilyen olvasatot „sugall" 
(suggests), ilyen olvasatra enged következtetni (119.); hogy Kant szövege n e m „el-
kötelezi magát" , hanem „burjánzik" (proliferates) (119.; ezért esik szó néhány sor-
ral később parazitákról és daganatokról); hogy a 115. oldalon az utolsó előtti be-
kezdés vége eredetileg nem a szerzői és az olvasói nézőpontot állítja szembe 
egymással (újabb banalitás...), hanem a gondolkodást mint memorikus aktust a 
vágyakkal; hogy a 123. oldalon nem a „lelkiismeret fogalmának megannyi j e len-
tésére" történik utalás, hanem „a consciousness szó minden jelentésére", vagyis ar-
ra, hogy a consciousness nemcsak „tudatot" jelent (ahogy a hétköznapi használat-
ban), h a n e m etimológiailag „lelkiismeretet" (conscience) is (vö. a francia conscience 
kettős értelmével); hogy a Kant és Schiller második lábjegyzetében nem a je len 
„fejezet", hanem a jelen „kötet" (volume) egyik esszéjére történik utalás (132.); 
hogy ugyanezen előadás vitájában Abrams kommentár jából kimarad egy tag-
monda t (167.); hogy a szétválás Hegelnél n e m „érvényre fog jutni", hanem „meg 
fog nyilvánulni" (will manifest itself), és nem „mihelyst a tapasztalat gondolkodás-
sá, a tör ténelem elméletté fakul" (98.; saját kiemelésem), hiszen az angol kifeje-

18 Lásd ehhez Derridának „a betű prózai materialitásához" fűzött kommentárját: „A betű literalitása 
n e m azért foglalja magában ezt a materialitást, mert afféle fizikai vagy érzéki (esztétikai) szubsztan-
cia vagy akár anyag volna, hanem mert annak a prózai ellenállásnak a helye [.. .], amely m i n d e n f é l e 
organikus vagy esztétikai totalizálásnak, mindenfé le esztétikai formának ellenszegül" ('.typewriter 
Ribbon. 3 5 0 . ) . 



4 8 Fogarasi Gyöigv 

zés nem a fades, hanem a shades, tehát nem „fakulásról" van szó (bármit ér tsünk 
is ezen), hanem „áttűnésről", „átmenetről". Stb. 

És akkor a tömérdek elírásról, nyilvánvaló egyeztetési és szórendi hibáról n e m 
is beszéltem (például: „egy teljes kötet, az, amit most tartja kezében az olvasó" 
[218.], vag)' eg)' igazán mulatságos eset, amikor a Kant és Schiller elején saját sza-
bad, kötetlen, rögtönző előadásmódját de Man azzal indokolja, hog)' így „kicsit 
egyszerűbb követni lesz azt, amit mondok" [131.]). A francia ékezetek rendre el-
maradnak, a német kifejezések több ponton látványos burjánzásba kezdenek 
(Einbildungskraflból Einsbildungskraft, Verwunderunghöí Verwendung, die bői sie, 
verbirgstbő\ vergibst lesz), ábrák cserélnek helyet (a Kant és Schillerben de Man több 
példával demonstrálja az analogikus fogalompárok közt lejátszódó kiazmikus 
helycserét, ennek ellenére rögtön a legelső alkalommal az ábrák é p p fordított sor-
rendben kerültek a magyar szövegbe, miáltal a kiazmus utáni állapot a kiazmus 
előtti elé került), cezúrák iktatódnak be és ki (A metafora ismeretelmélete eredetileg 
világosan négy részre tagolódik: 1. Locke, 2. Condillac, 3. Kant, 4. konklúzió, s ezt 
de Man sorkihagyásokkal jelzi, a magyar verzióban ezzel szemben az utolsó cezú-
ra eltűnik, miközben keletkezik két másik), továbbá lefordítatlan angol szöveg-
részek maradnak a „magyar" változatban (a 110. oldalon „csak" egy idiomatikus 
kifejezés, a 113. oldalon viszont egy egész mondat ) . 

Fordítás és történelem 

Az Esztétikai ideológia fordításkritikai elemzése aligha kerülheti meg magának 
a „fordításnak" a kérdését, értve ezen mind az angol translation fordításának 
problematikáját, mind a fordítás de Man-i fogalmát. Amint látni fogjuk, maga a 
translation sem mentes a fordítási nehézségektől, s e nehézségek kibontása alkal-
mat adhat arra, hogy rámutassak a fogalom de Man-i értelmezésének néhány lé-
nyeges mozzanatára. A fordítás fogalma A metafora ismeretelmélete című tanul-
mányban kap lényeges szerepet, így a továbbiakban elsősorban erre a fejezetre 
kell koncentrálnunk. 

A tanulmány egésze szempontjából meghatározó jelentősége van azoknak a szö-
vegszervező szemantikai „játékoknak", amelyek az angol változatban a translation és 
néhány más kifejezés (például a passage, az understanding vagy a support) több-
értelműségéből adódnak. De Man érvelése je len tős részben ezekre a többértel-
műségekre épül. A fordító azonban e kifejezéseket mindvégig egyetlen je len-
tésben ülteti át, a translation „fordítás", a passage „átmenet", az understanding 
„megértés", a support pedig „támogatás" lesz, s így elvész a szavak másik ér telme, 
vagyis az. hogy a translation „átvitel", a passage „passzus", az understanding „aláállí-
tás", a support pedig „alátétei, alátámasztás" is lehet. Pedig ami az utóbbi két ki-
fejezést illeti, de Man kifejezetten a megalapozás tételező aktusával, a német 
unterlegenneí és a görög hüpokeimenonmí állítja őket párhuzamba. A translationt 
pedig hangsúlyosan a német Ubersetzung, illetve a görög meta phorein mintá jára 
használja („átültetés", „áthelyezés", „átvitel" értelemben), és ezért van az, hog)' 



Paul tic Man: Esztétikai ideológia 4 9 

Kantot idézve az Übertragungen is translationnek fordítja. A magyar változat azon-
ban m é g ez utóbbi esetben is kitart a „fordítás", egész pontosan az „átfordítás" 
mellett (24.), pedig elég lett volna felütni és beidézni a mérvadó magyar Kant-
fordítást, ahol természetesen „átvitel" szerepel.19 De Man egyébként direkt idé-
zőjelbe is teszi a szóban forgó angol kifejezéseket, jelezve, hogy az illető szót an-
nak másik ér telmében (is) érti. Ezt a másik értelmet vajmi kevéssé fedi fel a 
magyar olvasó előtt az, ha a magyar változat egyszerűen csak idézőjelbe teszi az 
illető magyar kifejezést, például a „fordítás" szót. A magyar szövegből persze vilá-
gosan látszik, hogy a fordító maga sem észlelte e szavak kettős jelentését . Félre-
értve az idézőjel funkcióját, eg)' helyen például „Locke saját »átmenet« fogalmá-
ról" beszél (12.), holott „Locke saját »passzusáról« [Locke's own »passage«]" kellene 
beszélnie, hiszen de Man arra a Locke-részletre utal vissza, amelyet é p p az imént 
hosszan idézett, s amelynek utolsó monda tá t mellesleg a magyar változatban se-
hol nem találom, pedig a tanulmány későbbi fejtegetése arra épül. 

A hiányzó mondat (This is to translate and not to define...-. „Fordítás és nem 
meghatározás... '"-0) éppen azért volna perdöntő, mer t abban mutat rá Locke, 
hog)' amikor egy ún. „egyszerű ideát" definiálunk (például a „mozgást", motion), 
akkor valójában nem teszünk mást, mint hogy valami mással helyettesítjük (példá-
ul az „átmenet"-tel, passage), vagyis „lefordítjuk", „átvisszük" (translate) egy másik 
kifejezésre. Ennyiben pedig minden definiálás - így a „mozgás" „átmenetként" 
való definiálása is - „átvitel" (translation), azaz maga is mozgás és á tmenet . Nem 
csoda, ha de Man a passage kettős értelmével játszva megállapítja, hogy Locke sa-
já t szövege, saját „passzusa" is belesodródik a folyamatos „átmenetbe", a fordítás 
tautologikus mozgásába, mely fogalmi tisztázás helyett az egyszerű idea egyre fo-
kozódó összebonyolítását eredményezi csupán. „Az egyszerűnek ez a bonyodalma 
[complication] végigvonul az egész érvelésen, mely maga nem is más, mint e bonyo-
dalom (a mozgás bonyodalmának) mozgása" (13.; a fordítás módosításával). Az át-
vitelek megállíthatatlan mozgását de Man később, immár Condillacot tárgyalva, 
„végeláthatatlan burjánzásnak" nevezi, és a gázosodás vagy rákosodás visszafordít-
hatatlan folyamatához hasonlítja, amely elszabadul, uralhatatlanná válik, akár a 
gótikus regények önállósuló teremtményei: „A történet egy gótikus novella [novel: 
regény] cselekményére emlékeztet, melyben valaki megrögzötten létrehoz egy 
szörnyet, akitől aztán teljesen függeni kezd, és [akit] képtelen megölni" (20.). 
A fordítást mint átvitelek vég nélküli, rizomatikus burjánzását éppen történelmi 
fatalitása, beláthatatlan és kiszámíthatatlan jövője teszi szörnyűségessé. 

A fordítástól való gótikus borzongás itt a magyar változat olvasóit sem kerülheti 
el, és nem csupán a novel félrefordítása miatt. Hogy „regény" helyett „novelláról" 
olvasunk, az látványos, de valójában jelentéktelen hiba, elvégre a gótika nem 
tei jedelmi kérdés. (Mary Shelley például kiváló novellákat is írt, bár az általam 

19 Immanuel K A N T : AZ ítélőerő kritikája. Ford. PAPI' Zoltán. Ictus, Szeged, 1997. 284. 
2 0 John I . O C K E : Értekezés az emberi értelemről. Ford. D I E S E S Valéria. Akadémiai Kiadó, Budapest , 1 9 6 4 . 

2. kötet. 30. 
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ismertek egyike sem a teremtményétől megszállt teremtő alakját viszi színre, mi-
ként a Frankenstein.) A valódi borzongás a tanulmány következő bekezdésében le-
pi meg az olvasót, annak a sokat idézett részletnek az olvastán, amely a gu-
banc/cselekmény (knot/plot) szópár analógiájára értelmezi a (paradigmatikus) 
trópusok és a (szintagmatikus) narratívák viszonyát. Itt de Man lényegében azt fej-
tegeti, hogy a szövegen végigvonuló tropológiai bonyodalmat (a „gubancot"), 
mely - ahogy fentebb láttuk - a fordítások, átvitelek tautologikus mozgásából adó-
dik, miként temporalizálja és totalizálja a bonyodalmat elbeszélő narratíva (a „cse-
lekmény"). A szóban forgó rész a magyar változatban jócskán összegubancolódik, 
az értelmező pedig, az átvitelek burjánzó vegetációjában találva magát , aligha te-
het mást, mint hogy kényszeres bogozásba, a fordítási gubanc narrativizálásába 
kezd (talán még inkább összecsomózva a csomót). Az esetnek külön érdekességet 
kölcsönöz, hogy a bonyodalmat itt épp a „bonyodalom" kifejezés kettős használa-
ta okozza: a kifejezés egyazon monda ton belül egyrészt a complication magyar for-
dítása (s ekként a „gubanc" szinonimája), másrészt a plot magyar megfelelője (s ek-
ként a „cselekmény" szinonimája). A magyar verzió tehát egyazon kifejezéssel 
fordít (mondhatni összegubancol) két olyan kifejezést, amelyek az angol változat-
ban egymással ellentétes értelemben szerepelnek. Ezt a bonyodalmat tovább teté-
zi az, hogy míg az angol szöveg a narratívákat a t rópusok „időbeli kibontakozásá-
nak" (temporal deployment), a gubancok temporalis, szekvenciális kifejlésének 
nevezi, addig a magyar változat időbeli kibontakozás helyett „ideiglenes feltevés-
ről" beszél. A monda t mindezek következtében így alakul: „A kezdeti bonyodalom 
[complication], egy szerkezeti gubanc [knot] ideiglenes feltevése [temporal deployment] 
jelzi a szoros, ám nem szükségképpen komplementer viszonyt t rópus és narra-
tivum [sic!], gubanc [knot] és bonyodalom [plot] között" (20.). Ehelyett szerintem 
valami ilyesmit kellene olvasnunk (bizonyos szempontból szorosabb, más szem-
pontból szabadabb fordításban): „A kezdeti bonyodalom vag)' szerkezeti gubanc 
időbeli kibontakozása trópus és narratíva, gubanc és cselekmény szoros, bár nem 
szükségképpen komplementer viszonyát jelzi [The temporal deployment of an initial 
complication, of a structural knot, indicates the close, though not necessarily complementary, 
relationship between trope and narrative, between knot and plot]." A narrativizálás azál-
tal, hogy teret enged a tropológiai gubanc „időbeli kibontakozásának", úgy tűnik, 
mintha kibontaná, megoldaná, azaz eltüntetné a gubancot. De Man szerint azon-
ban a bonyodalom korántsem szűnik meg azzal, hogy elbeszéljük. A burjánzás 
narratívája maga is burjánzik, ezért a burjánzás minden narratív sematizmust 
meghalad. A kezdeti gubanc valójában az egész narratíván végigvonul, sőt akku-
mulálódik, és minden pillanatban töréssel fenyegeti annak kontinuumát, még ak-
kor is, ha az illető narratíva - gótikus regény módjára - épp e tropológiai burján-
zást beszéli el. Ezt a folytonos fenyegetettséget, ezt a latens fragmentalitást nevezi 
de Man másutt iróniának. Ha minden narratíva egy tropológiai bonyodalom, egy 
alapvető („kezdeti") gubanc időbeli kibontása vagy kiterjesztése, akkor minden 
narratíva allegória: az illető trópus (vagy trópusok) allegóriája. Amennyiben pedig 
az iróniát a tropológiai bonyodalom visszafordíthatatlan burjánzásaként fogjuk 
fel, melyet csakis redukció árán lehet ábrázolni, azaz narratív totalitásba foglalni, 
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akkor az irónia épp ennek a narratív totalitásnak (a trópusok allegóriájának) a sza-
kadatlan megbomlásaként fogható fel, vagyis nem más, mint „permanens 
parabázis". Az irónia fogalma című előadás éppen ilyen értelemben határozza m e g 
az iróniát „a trópusok allegóriájának permanens parabázisaként" (196.). Trópus 
és narratíva (avagy knot és plot) feszültségteli viszonyának hát terében tehát az iró-
nia aknamunkája húzódik meg. Ebben az aknamunkában a fordítás működését is-
merhet jük fel, amennyiben a fordítást - a fentiek alapján - átvitelek, átmenetek, 
rákos áttétek rizomatikus láncreakciójaként, minden organikus totalizálást és 
egész(ség)elvűséget meghaladó mechanikus burjánzásként fogjuk fel. 

Amikor a tanulmány végén de Man visszatér trópus és narratíva viszonyára, vilá-
gossá teszi, milyen értelemben nem komplementer ez a viszony. (A komplementa-
ritás kérdéséhez való visszatérés persze a magyar olvasó számára implicit marad , 
mivel de Man ez irányú zárójeles megjegyzése a magyar változatból kimaradt.) 
De Man „eredetileg" (vagyis a saját fordításomban) ezt mondja: „S ha elfogadjuk 
[...], hogy a szintagmatikus narratívak ugyanazon rendszer részei, min t a 
paradigmatikus trópusok (bár nem szükségképpen komplementerek velük), akkor 
felmerül annak lehetősége, hogy az időbeli artikulációk, úgymint a narratívák vagy 
történetek [histories], a retorika korrelátumai, nem pedig fordítva. Ez esetben a tör-
ténelem retorikájának elgondolása meg kellene hogy előzze a retorika, az irodalom 
vag)' az irodalomkritika történetének megalkotására irányuló kísérletet. A retorika 
önmagában azonban nem történeti, hanem ismeretelméleti diszciplína" (27-28.; 
a fordítás módosításával). Trópus és narratíva között tehát sajátos aszimmetria van. 
A narratívák tropologikusak, a trópusok viszont nem támaszkodnak narratív 
szekvencialitásra. Trópus és narratíva viszonyát retorika és történet (history) viszo-
nyaként értelmezve de Man azt hangsúlyozza, hogy míg a történetek retorikai mű-
veletekre épülnek, a retorika alapvetően nem temporális természetű, nem történet-
függő. A történetek korrelátumai és részei a retorikának, a retorika viszont nem 
korrelátuma és része a történeteknek. Ezért előbb kell elgondolnunk a történetek 
retoricitását, mintsem hogy történeti elbeszélésbe, jelesül a retorika történetének 
elmondásába fognánk. Fontos rámutatni, hog)' a historyt itt de Man történet vagy 
história érteleniben használja (épp ezért olykor többes számban), a történelem nar-
ratív totalizálását értve rajta, nem pedig „magát" a történelmet, a mindenfaj ta 
temporalizálásnak vag)' historizálásnak ellenálló történelmi materialitást. Mivel 
a retorika ezen a ponton e történelmi materialitás másik neve, ezért a retorika és a 
história feszültsége tulajdonképpen történelem és történet aszimmetriáját, a history 
szó kétféle jelentésének aszimmetrikus egymásnak feszülését, a historista ellenállás-
nak való történelmi ellenállást sugallják, pontosan úgy, ahogy Derrida jelezte: „a 
tényleges történelem anyagisága áll ellen a történeti, historizáló ellenállásnak".21 

A történelem meghatározza, sőt mindig túldeterminálja a leírására tett kísérleteket. 
Ez a túldeterminálás itt fordítási gubancok burjánzásaként jelenik meg, melyről 
semmilyen narrativizálás nem lehet képes megnyugtatóan számot adni. 

21 Jacques D E R R I D A : Mémoires - Paul de Man számára. Ford. S I M O N Vanda. Jószöveg, Budapest, 1 9 9 8 . 6 7 . 
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A történelem de Man számára nem temporális egymásutániságot jelent , hanem 
mindenféle temporalizálást „megelőző" a priori kategóriaként funkcionál. A Kant 
és Schiller idevonatkozó részlete, mely - kissé módosított nézőpontból - n e m tró-
pus és narratíva, hanem performancia és tropológia feszültségében gondolkodik, 
világosan értésünkre adja, hogy a történelmet de Man „a priori történetiségként 
[historicity a priori]" (136.; a fordítás módosításával), a kognitív (tropológiai) és a 
performatív működés közötti szétválás textuális eseményeként fogja fel. Az egyik 
módozattól a másik módozathoz való á tmenet az, amit de Man történésnek, tör-
ténelmi eseménynek nevez, és ezt az eseményszerűséget állítja szembe a narratív 
temporalizálással: „A történelem tehát nem időbeli fogalom, semmi köze sincs az 
időbeliséghez, hanem a hatalom nyelvének a megismerés nyelvéből való előlépé-
se [emergence]" (136.; a fordítás módosításával). A tropológiától a performanciához 
való átmenet eseményét de Man olyan „egyirányú mozgásként" (single-directed 
movement) fogja fel, mely alapvetően nem temporális természetű. 

Az „egyirányú mozgásként" felfogott „passzus" vagy „átmenet" gondolata 
Walter Benjamin Egyirányú utca (Einbahnstraße) és Passzázsok (Passagen-Werk) című 
munkáinak metaforikáját idézi, így már csak ebből a szempontból is megvilágító 
lehet egy pillantást vetni de Man Benjamin-előadására. Ez ugyan Benjaminnak 
nem az előbb említett írásait, h a n e m Л műfordító feladata című esszéjét elemzi, ám 
számos ismétlődés és utalás mutat ja , milyen szoros kapcsolatban áll a Kant és 
Schiller fejtegetésével. (A két előadást a Messenger-sorozatban egyébként is csak 
egyetlen nap választotta el egymástól.) A fordítás benjamini felfogásának elemzé-
se voltaképpen a történelem fogalmának újragondolására tett kísérletként, vagy-
is egy másik Benjamin-esszé (A történelem fogalmáról) közvetett olvasataként értel-
mezhető. A fordítást ebben az elemzésben d e Man három dologhoz hasonlítja: a 
filozófiához (amennyiben miméziskritikát vagy ismeretkritikát implikál), a kriti-
kához vagy elmélethez (amennyiben ironikus mozgása van),-2 valamint a történe-
lemhez (amennyiben nem fogha tó fel természeti folyamatként). Ami e legutolsó, 
s egyben legnehezebben felfogható analógiát, fordítás és tör ténelem párhuzamát 
illeti, de Man azt hangsúlyozza, hogy a tör ténelmet a fordításhoz hasonlóan nem 
szabad organikus, természeti változásként felfognunk: „A tör ténelmet inkább for-
dítva kell e lgondolnunk: a természeti változásokat kell a tör ténelem szemszögé-
ből felfognunk, s nem a tör ténelmet a természeti változások szemszögéből."23  

De Man értelmezésében tör ténelem és természet viszonya aszimmetrikus, meg-
fordíthatatlan, ezért kapcsolatukat, a köztük lévő meghatározási viszonyt a szok-
ványoshoz képest épp fordítva kell felfognunk. Tör ténelem és természet egyirá-
nyú összekapcsolása mögött az a benjamini gondolat bújik meg, miszerint maga 
az „élet" inkább történelmi, semmint természeti kategória. Amint Benjamin rá-

2 2 A fordítás, a kritika és a / irónia benjamini (és de Man-i) fogalmait másutt tárgyaltam, helyenként 
é p p fordítási kérdések kapcsán: »dz iróniáról—ról. Jelenkor 2002/4. 4 5 2 - 4 6 0 . I.ásd még: Minden irónia 
nélkül. Je lenkor 2002 /5 . 580 -584 . 
2:1 Faul de MAN: Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. 72. (A fordítás módosításával.) 
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mutat : „Még a legelfogultabb gondolkodás korszakaiban is föltételezték, hogy az 
élet nem kizárólag a szerves testiség sajátja. [...] ha elismerjük, hogy élete van 
mindannak , aminek története van, s ami nemcsak színhelye e tör ténelemnek, 
akkor helyezzük jogaiba e fogalmat. Mert az élet körét, végső soron, a történe-
lemből s nem a természetből kiindulva kell meghatározni [...] Ebből adódik 
azután a filozófus föladata, hogy minden természetes életet a tör ténelem át-
fogóbb életéből értsen meg."-'4 Az életet tehát Benjamin szerint nem elvont „ter-
mészeti" kri tériumok alapján kell e lgondolnunk, hanem a történelmi folyamat 
felől, sajátosan nyelvi dimenzióban. Amikor az életről és annak történetiségéről 
gondolkozunk, az „utóéletnek" (Nachleben) azt a logikáját kell szem előtt tarta-
nunk, amelyet é p p e n maga a fordítás példáz az eredetihez való viszonyában. 
Hiszen a fordítás mint az eredeti továbbélése vagy utóélete sosem puszta árny-
képe, hű leképeződése és közvetítője, hanem mindig átírása, kimozdítása az ere-
det inek, az eredeti egykori életének, s ennyiben az „élet" fogalmát sem hagyja 
érintetlenül. Mozgásba hozza az eredeti t azáltal, hogy rámutat: az eredeti mindig 
már mozgásban volt. Kimutatja az eredeti saját ironikus, áthelyeződéses struktú-
ráját , s ezzel rávilágít annak elemi „fordíthatóságára" vag)' „áthelyezhetőségére" 
(Übersetzbarkeit). A fordítás beavatkozása folytán az élet (az eredeti élete) mindig 
m á r a fordítás logikájába íródik bele, azaz utóéletnek bizonyul, s ilyen érte-
lemben természeti kategóriából történelmi (és nyelvi) kategóriává válik. Az ere-
deti mindig m á r történetiségében, beláthatatlan mozgásoknak és átviteleknek 
kitett p roduktumként gondolható csak el. De Man az eredeti „bolyongásáról" 
(wandering), „tévelygéséről" (errance), haza nélküli „permanens száműzetéséről" 
(permanent exile), „permanens szétválásáról" (permanent disjunction) beszél, majd 
hozzáfűzi: „a nyelv eme mozgását, e m e tévelygését [...], az élet (mely nem több, 
min t utóélet) eme illúzióját nevezi Benjamin történelemnek."2 5 A történelem 
ilyetén elgondolása az irónia fogalmára épül, minthogy ebben a permanens szám-
űzetésben vagy szétválásban a trópusok allegóriájának „permanens parabázisa" 
köszön vissza. (Talán a „permanens forradalom" marxi gondolatát is ebből a 
szemszögből kellene elgondolnunk, ú j ragondolnunk, a történelem folyvást zajló, 
de mindig csak utólag észlelhető ironikus hasadásának, meghasonlásának, ön-
magától való pe rmanens el idegenedésének szem előtt tartásával, a „sors" perma-
nens iróniájaként.) A történelem de Man felfogásában nem természeti, nem 
organikus, nem emberi , nem fenomenális, nem temporalis, nem messianisztikus, 
h a n e m - és ezt n e m mindegy, hogyan értjük - nihilista fogalom.2 6 „Nihilista", 
amennyiben a nihilizmust (pozitív értelemben) mindenfé le kritikai diskurzus 

2 4 Wolter B E N J A M I N : „A műfordító feladata." Ford. T A N D O R I Dezső. In uő: Angelus Novus. Szerk. R A D -

N Ó T I Sándor. Magyar Helikon, Budapest, 1980. 7 3 - 7 4 . (A fordítás módosításával.) 
2 5 Haid de MAN: Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. 79. (A fordítás módosításával.) 
2fi Erről de Man az e lőadás vitájának vége felé beszél, ahol - visszatérve az előző napi fejtegetés (a 
Kant és Schiller) a lapgondolatára - a történelmi eseményt és annak visszafordíthatatlanságát magv a-
rázza (lásd The Resistance to Theory. 103.). 
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szükségszerű és elkerülhetetlen mozzanataként gondoljuk el. Ezzel együtt de Man 
elismeri, hogy ezt a történetiséget többnyire időbeli metaforákkal szoktuk ki-
fejezni, de jelzi e figuratív narrativizálás reduktív jel legét: „A nyelven belüli szét-
válásokat persze temporál is metaforákkal fejezzük ki, de ezek csak metaforák." 2 7 

Mivel a historiográfiát a metafora totalizáló szerkezete, a nyelv „figurális mintá-
zata" (figura! pattern) szervezi, ezért a történelem a priori fogalma óhatatlanul 
meghaladja és szétbomlasztja a történeti narráció fenomenalitását. 

Redukálhatatlan hasadás van tehát történelem és história, tör ténelem és tör-
ténet között. Hasonló megkülönböztetés áll A metafora ismeretelmélete fentebb 
tárgyalt fejtegetésének hátterében. Retorika és tör ténet aszimmetrikus viszonyá-
nak tárgy alását de Man a historizmus retoricitásának, a korszakalakzatok ambi-
valens működésének hangsúlyozásával zárja. A „történeti korszakolás mintázatai 
[patterns of historical periodization]" (a magyar változat itt a „történeti felosztás sza-
kaszairól" beszél) egyszerre rendelkeznek heurisztikus, episztemológiai értékkel, 
minthogy olvashatóvá teszik a tör ténelmet (lehetővé téve ezáltal a történeti meg-
ismerést), ugyanakkor mint sémák vagy alakzatok e r re csakis redukció és totali-
zálás á rán képesek, ezért az általuk nyújtott ismeretek mindig m á r tévesnek 
mondha tók . Amennyiben minden historizmust alakzatok („a történeti korszako-
lás mintázatai", „figurális mintázatok") szerveznek, annyiban ezek az alakzatok, 
miközben lehetővé teszik, alá is ássák a történeti narrációt, s az abban előálló tör-
téneti megismerést: „Ez magyarázatot kínál arra, bogy a történeti korszakolás 
mintázatai miért oly termékenyek mint heurisztikus eszközök, s ugyanakkor miért 
oly kimutathatóan tévesek is. Egyik lehetséges módját képezik az irodalmi szöve-
gek tropológiai szerkezete megközelítésének, s mint ilyenek, szükségképpen alá-
ássák saját érvényességüket" (28.; a fordítás módosításával). Ennek az észrevétel-
nek különös jelentősége van, hiszen - miként a Kant és Schillerből tudhat juk 
(135.) - éppen ez a belátás, „a t rópus ismeretelméleti kritikája" az, ami lehetővé 
teszi a tropológiai modelltől a performat ív modellhez való átmenetet , vagyis azt 
a visszafordíthatatlan, „egyirányú mozgást", amit de Man Benjámin-elemzése fe-
lől a fordítás ironikus, történelmi eseményével azonosíthatunk, s amit maga 
Benjamin talán „passzázsnak" vagy „egyirányú utcának" nevezett volna. 

A metafora ismeretelméletének magyar fordítása mintha sejtene valamit mindebből, 
a magyar verzió e pont ján ugyanis különös módon éppen „egyirányú utcákról" ol-
vasunk. íme az előbbi idézet, módosítások nélkül: „Ez magyarázatot kínál arra, 
hogy a történeti felosztás szakaszai miért olyan termékeny heurisztikai eszközök, s 
ugyanakkor miért oly nyilvánvalóan tévesek is. Más megközelítésekhez hasonlóan 
egyirányú utcák az irodalmi szövegek figuratív szerkezetének megértésében [They 
are one way of access, among others, to the tropological structure of literary texts], s mint 
olyanok, elkerülhetetlenül aláássák saját érvényességüket" (28.). A magyar fordítás, 
mint már annyiszor, itt is literalizálja az angol szöveget, mintha itt csakugyan vala-

L)e MAN: Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. 79. (A fordítás módosításával .) 
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milyen „útról" (way) lenne szó, mintha a one way of access helyén one-way streets áll-
na, ezért emleget „egyirányú utcákat" a tropológia megközelítésének „egyik mód-
ja" helyett. A mögöttes asszociáció persze nem is olyan távoli, amilyennek első pil-
lantásra tűnik. A fordító gondolatai talán a szerző körül kalandoztak a mondat 
olvasásakor, képzeletben talán valahol az USA-ban járt , ahol az egyirányú utcák, 
mint tudjuk, sokkal gyakoribbak, mint Európában, ráadásul a jelzőtábla nyilában 
betűvel is ki van írva: one way. Akad-e bárki is, aki ellen tud állni egy ilyen (minden 
fantazmatikussága ellenére is) erős és gyakori impulzusnak? 

.Amikor de Man a történelmi esemény fogalma kapcsán Hölderlin Szophok-
lész-fordításairól beszél, pontosan efféle esetekre, a szó szerinti fordításban rejlő 
fenyegető veszélyre utal. A szóról szóra történő fordítás szélsőséges példáiban 
ugyanis a szavak függet lenednek a szintaxis rendjétől, hajmeresztő szófüzérek 
születnek, s e tropológiai burjánzás következtében a fordítás élesen mutat ja fel 
szó és monda t (avagy jelentés és grammatika) feszültségét. De Man ugyanakkor 
ar ra is rámutat , hogy lényegében ugyanez a feszültség jellemzi betű és szó viszo-
nyát is: „a szó úgy viszonyul a mondathoz , ahogy a betű a szóhoz, vagyis a betű a 
szóhoz viszonvítva jelentés nélküli, a-szemosz, jelentéstelen."2 8 Ahogy a szavak 
önálló élete, szemantikai burjánzása széttördeli a monda t szintaktikai koheren-
ciáját, úgy a betű já téka pedig éppen abban nyilvánul meg, hogy deformál ja a szó 
szemantikai totalitását. A betű aleatorikus öntörvényűsége nyilvánult meg koráb-
ban a novel „novellaként" való fordításában, de szemmel láthatóan ez a működés 
eredményezte az unreservedly /irreversibly és a literal/literary szavak összemosódását 
is. Ez utóbbi esetekben a betű játéka egyszersmind figyelemre méltó ironikus egy-
beesést is produkál. Mintha a magyar változat akarva-akaratlanul is é p p e n a for-
dítás mindenkori egyirányúságára hívná fel figyelmünket, amikor a betűk sor-
rendjének visszafordíthatatlan megfordításával reverse-1 lát reserve helyett, és 
(;irreversibly ér telemben) visszavonhatatlanul „visszavonhatatlanuf'-nak fordítja az 
unreservedlyt. A literal és a literary összekeveredése pedig egész konkrétan is magá-
nak a „betűnek" a já tékát viszi színre, amennyiben a két szó közös gyöke a letter. 
A one way of access „egyirányú utcákként" való fordítása, az iménti esetekhez hason-
lóan, szintén részesülni látszik a fatális iróniából. Mintha színre vinné, amiről be-
szél. Mintha arról beszélne, amit tesz. Mintha saját tévelygő performanciáját is 
beleértve épp a fordítás mindenkori egyirányúságát, „egyirányú mozgását" nevez-
né meg. Vajon hány hasonló példát találhatnánk még? Még hány pon ton hajlít-
ha tnánk vissza önmagára a magyar változatot, az ironikus „öntudat" ú jabb alle-
góriáit villantva fel benne? Megannyi említésre méltó eset, megannyi történelmi 
esemény: az Esztétikai ideológia magyar fordításának permanens zuhanása. Végül is 
nincs ebben semmi különös. Egyszerűen csak zajlik az élet (a szó benjamini ér-
telmében). „Egyirányú utcák" - „visszavonhatatlanul". A fordítás visszafordítha-
tatlan, m inden újabb verzió irreverzibilis. Kérlelhetetlen törvény, hogy az átme-

2 8 I. ni. 77. (A fordítás módosításával.) 
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net mindig egyik verziótól a másikhoz vezet, „nem pedig fordítva" (and not the 
reverse). Az átvitelek egyirányú, aszimmetrikus mozgása mindig csak újabb és 
újabb változatokat eredményez, a visszatérés (vagy j ó ú t ra térés) legkisebb esélye 
nélkül. A visszatérés már csak azért sem lehetséges, mer t nincs mihez visszatérni. 
A fordítás ugyanis beavatkozik az eredetibe, a fordítás intervenció, „közbejövés": 
módosul az eredeti program (az eredeti programja, maga az eredeti), mivel köz-
bejön valami (a fordítás), egy váratlan esemény (az esemény mind ig váratlan), 
amely átprogramozza az eredetit, átíija a programot, az „előírtakat". A „vissza az 
eredeti, angol változathoz" (miként a „vissza Kanthoz") ábrándja é p p e n ezért tör-
ténelmietlen: nem lehet visszamenni és újracsinálni „helyesen", „tisztán", „ahogy 
már eredetileg is kellett volna", a történtektől megfertőzetlenül. 

Akkor hát honnan ered a kritika iránti igény? Ha a fordítás csakugyan átírja az 
eredetit, akkor mi indíthat bárkit is arra, hogy kritikusként lépjen fel, s az erede-
ti nevében bírálja a fordított változatot? Elvégre, ha ez így volna, ha a fordítás 
mindig á tprogramozná az eredetit, sohasem keletkezhetne feszültség fordítás és 
eredeti között. A fordítás mindig megfelelne az eredetinek. Úgy tűnik, a „fordí-
táskritika" fogalmában egy alapvető apóriával kell szembenéznünk. Mintha a for-
dításkritika sosem lehetne a fordítás kritikája, sosem kritizálhatná a megtörtént 
fordítást, azt az eseményt, amely megesett vele, hanem mindig csak a meg-nem-
történt fordítást vehetné célba. Úgy tűnik, mindig csak a nem-fordítás, a fordítás 
elmaradása, az eredeti sikertelen átprogramozása indukálhat kritikát. Ha (szigo-
rú értelemben) csakis azokat a fordításokat nevezhetjük fordításnak, amelyek 
ténylegesen megtör ténnek az adott lektor adott lekciójában, akkor a „fordításkri-
tika" oximoronná válik. Hiszen a fordításnak mint olyan eseménynek, amely ma-
gában a lekcióban esett meg, óhatatlanul a lektor látóterén kívül kell maradnia. 
Más szóval: a kritika, még ha fordításkritikának nevezi is magát, valójában sosem 
eg)' fordítást kritizál (sosem eg)7 megtör tént átvitelt, egy, az eredetit ténylegesen 
átprogramozó átvitelt kritizál), hanem csupán ennek sikertelen kísérletét. Mert 
ha a kísérlet sikeres, vagyis ha a fordítás átírja az eredetit, ha felülíija az eredeti-
ről alkotott korábbi olvasatunkat (amit utólag úgy fogalmazunk meg, hog)7 „adek-
vát" volt vele), akkor az átvitel az adott lektor számára értelemszerűen észrevét-
len marad, és nem indukál b i t i ka i reflexiót. Szigorúan véve c sabs ebben az 
esetben tekinthetjük eseménynek a fordítást, és talán csakis ilyen esetben volna 
szabad tényleges fordításról beszélnünk. Az ilyen ér telemben vett fordítást kép-
telenség kontrollfordítani. Az ilyen fordítást se törölni nem lehet, se valamiféle 
autentikus fordítással helyettesíteni, mert eleve lokalizálni sincs módunk . 

Ha fordításon a nyelv mutáns szukcesszivitását értjük, akkor nincs lehetősé-
günk kontrolifordításra, párhuzamos fordításra, valamely fordítás egyidejű ellen-
őrzésére. Nem lehet egy fordítás mellett haladni, ebben az utazásban nincs útitárs, 
nincs navigátor, nincs Mitfahrer, min t a raliban. N e m lehet szinkrón nézőpontból 
szemmel tartani (kritikus távolságból, de egyazon időből felügyelni), kortárs szellem-
ként monitorizálni egy fordítás alakulását, lépést tartva vele, de biztos távolságot 
tartva tőle. Ha figyelemmel kísérjük, azt csakis kísértetként tehetjük meg, kísérő és 
kísért, megfigyelő és megfigyelt redukálhatatlan anakróniájában. Csak előtte 
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vagy utána lehetünk. Nincs módunk valamiféle alternatív, kritikai ál láspontról 
megítélni azt, ami a fordításban történik, mert a megí té lendő maga is mindig 
már saját múltunkká, saját alkotóelemünkké változott. Megítélni csak azt lehet, 
ami nem történt meg. A bírált fordítás azonban sosem tisztán csak tárgya, hanem 
mindig konstitutív eleme is a kontrollfordításnak, s ennyiben inkább az ellenőr 
mögött van, mint előtte. Felügyeli a felügyelőt. Olvasmányként a lektor szeme 
előtt lebeg, eseményként azonban mindig mögötte áll. 

Ezekről a bonyodalmakról könnyű megfeledkezni (sőt, óhatatlanul m e g is kell 
feledkezni) olyankor, ha valaki, miként az iménti oldalakon magam is, fordítás-
kritikai fejtegetésbe, egy fordítás kritizálásába fog, különösen pedig, ha a ma-
gamfaj ta lektor (vagy másodlektor) a vizsgált fordításban ordító hibákra bukkan, 
és azon a ponton van, hogy kommentár já t egyetlen fájdalmas vonításban össze-
gezze: Houdeeeers... J ó éve is van már, hogy 2001 nyarán Andrzej Warminski, aki-
nek egyik e-mailemben megemlítet tem, miféle recenzión dolgozom, s miféle for-
dítási gubancokra bukkantam, megköszönte, hogy fülön csíptem az összes 
baklövést: „I'm also glad you caught all the »howlers«in the translation of AI!" Eltöp-
rengtem ezen a szón: howlers, s különösen a körülötte álló idézőjeleken. Howler: 
„ordítót", „ordító hibát", farkasként üvöltő baklövést je lent , s most mindez t egy 
fordítással, az Esztétikai ideológia magyar fordításával összefüggésben. J o b b eset-
ben csak magányosan kószáló hibák üvöltését véljük hallani, rosszabb esetben az 
a benyomásunk, hogy a magyar változatban a leiterjakabok egész falkája verődöt t 
össze. (És ki tudja eldönteni, hogy a mindenfelől hal lható üvöltés n e m csupán 
egyetlen szegény pára ordításának végtelen ekhózása-e.) Fordítás és ordítás. . . 
Rejtélyes konstelláció. Mert végtére is mi egy ordító hiba? S különösen nű egy or-
dító hiba egy fordításon belül? Ordít-e az ordító hiba? Mikor és kinek? Ordít-e 
a fordítónak? Vagy mindig csak a lektornak? Vagy a lektor lektorának? Tehát a 
fordí tónak is csak annyiban, amennyiben önmaga lektora? Az ordító hiba, ami-
kor megtörténik, nem é p p abszolút néma-e, s nem é p p e n ezért lesz-e utólag ég-
bekiáltóan hangos, annál hangosabb, minél később figyelnek fel rá? Elképesztő 
kivédhetetlenség: a hiba mindig későn vagy mindig másnak ordít, min tha örökös 
anakróniában egy beláthatatlan alteritás monitorizálná a fordító munkájá t , s 
persze a lektorét is (bármelyik hatványon álljon is), hiszen ő sem mentesülhet 
ettől a fatalitástól. Ám megesik-e a hiba ordítás nélkül is, még mielőtt egy későb-
bi vagy másik olvasat szócsövén keresztül hangját hallatná? Mikor keletkezik, mi-
kor történik meg? Valóban létrejön-e n é m a hibaként, megtörténik-e n é m á n , be-
szélhetünk-e néma történésről, vagy csupán bizonyos hangoskodni szerető 
olvasók vetítik önelégült pillanataikban bele-vissza a szövegbe? Talán csak a min-
denkori lektor vonít farkasok tolmácsaként, holott sehol egy farkas. Ha a hiba 
csakis ordításként nyilvánul meg, akkor létezik-e azelőtt, hogy ordítana? Mond-
hatjuk-e, hogy „elkapunk", fülön csípünk, tetten érünk egy hibát? S különösen, 
hog)' elkapjuk az „összeset"? Van-e az ordító hibáknak végösszege, ha bármely 
újabb olvasat újabb hibákat lokalizálhat az adott szövegben, s ha a hibák létmód-
jához elengedhetet lenül hozzátartozik egyfajta latencia? Talán az ordí tó hibák 
(s különösen az ironikus egybeesést produkáló fordítási hibák) fatális latenciája 
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vagy' beláthatatlan eljövetele is beleér thető abba, amit Friedrich Schlegel „perma-
nens parabázisnak" nevezett. A fordítás iróniája virtuálisan mindenü t t és min-
denkor megtörténik, hiszen maga a történés, maga az eseményszerűség Schlegel 
szerint nem is más, mint éppen ez a virtualitás, egy olyan pe rmanens szétválás 
virtualitása, amely (anélkül, hogy veszítene fantazmatikus voltából) bármikor 
aktualizálható, bármely el jövendő olvasó által ellenjegyezhető, ugyanakkor a ma-
ga szinkrón performativitásában „senkinek sem tűnik fel, mert ál landóan meg-
történik".2 9 

2 9 „218. Athenaum-töredék." In August Wilhelm SCHI.EGEI.-Friedrich S C H L E G E L : Válogatott esztétikai 
írások. 304. KFSA. 2. kötet. 199. 
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Kappanyos András 

IRODALOM A DIGITÁLIS KÖZEGBEN 

/. Médium és üzenet 

A digitális írásbeliség alapjaiban változtatja meg az emberi kultúra szerkezetét, 
de a változás iránya meglehetősen váratlan. Míg alig néhány évtizede, az „infor-
mációs forradalom" kezdetén a vizualitás (különösen a televízió) térhódítása 
kapcsán sokan az írásbeliség alkonyát jövendölték, ma a terület kutatói, s mind-
inkább a politikusok is „új írásbeliségről" beszélnek, ahol a szöveg magába ol-
vasztja, maga alá rendeli a képeket, a hangokat és természetesen a kapcsolódó to-
vábbi szövegeket.1 Azt a mérhetet len információtömeget, amely a világhálón 
hömpölyög (vagy akár amit egyetlen multimédiás CD tartalmaz), csakis az írás-
beliség révén vagyunk képesek szervezni, tárolni, használni. Ha egy képet vag)' 
hangot keresünk, akkor is a címét, szerzőjét vagy más, szövegszerűen kódolható 
jel lemzőjét kell megadnunk . Vagyis az információtömeg szerkezetét, csontvázát 
változatlanul az írásbeliség alkotja, amelynek jövője ilyen formán hosszú távra 
biztosított. 

A digitális szöveg legfőbb előnye a nyomtatott szöveggel szemben, hogy 
virtualitásánál fogva kevésbé determinál t : a nyomtatott szöveg linearitásával, be-
fejezettségével, centrális jellegével szemben interaktivitást, „véletlen elérést" 
( random access) és decentráltságot kínál. Ha ezeket a jellemzőket a szabadság és 
demokrácia metaforájaként értelmezzük, akkor haj lamosak lehetünk kritika nél-
kül üdvözölni a változást.'- Az így elvetett alapelvek azonban nem mindig és nem 
kizárólag a rabság és elnyomás lényegére mutató metaforák, hanem az emberi el-
me alaptapasztalatai is: az időt és a történéseket a linearitás elve, önmagunk és a 
világ viszonyát a központ és periféria elve segít felfoghatóvá rendezni. 

A „Gutenberg-galaxisnak" nem az írásbeliség az a pillére, amelynek helyzete 
esetleg kérdésessé válik, hanem Gutenberg tu la jdonképpeni találmánya, a nyom-
tatott könyv. Ez természetesen szintén módot ad apokaliptikus víziókra, amelyek 

1 Vö . pé ldául N Y Í R I Kristóf: Multimédia és bölcsészettudomány. wwNv.fil.hu/uniNvorld/nviri/termtiid.litm. 
Je l lemző, hogy a kifejezés az oktatásügyi miniszter évnyitó b e s z é d é b e n is nagy hangsúllyal szerepelt 
(www.oin.hn). 
- A g o n d o l a t egy korai hazai megfoga lmazásá t lásd V Á M O S Tibor: „Számítástudomány és demokrá-

cia." In N Y Í R I Kristóf (szerk.): Informatika történetfilozófiai szempontból. A Magyar Filozófiai Társaság 
kiadványa, Budapest , 1990. 12-18. Az opt imis ta hozzáállás alapjait a l ighanem Ted N E L S O N - ma már 
szinte utópisztikusnak t ű n ő - írásai tették le, m i n t például A New Home for the Mind? www.datamati-
on.com/Plugln/issues/bestof/xanadu.html Magyarul: Hipervilág: a szellem új otthona, www.artpool.hu/hyper-
media /ne l son .h tml 
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közül a legszínvonalasabb talán Ray Bradbury híres novellája,4 de ez sem visz iga-
zán az árnyalt tárgyalás közelébe. A helyzet megértéséhez talán McLuhan sokat 
idézett maximáját kellene újra szemügyre vennünk, mely szerint „a m é d i u m ma-
ga az üzenet".4 

A könyv mint technológia, több hosszú evolúciós folyamat közös végpontja, 
számos találmány konglomerátuma. Annyiban „végpont", hogy bizonyos funk-
cióira évszázadokon át nem sikerült j obb megoldást találni - s némelyikre máig 
sem. Az írott információ tárolásában és rendezésében évszázadokon át hegemón 
szerepe volt, mint ahogyan a közlekedésben a keréknek. A kérdést le lehetne zár-
ni avval, hogy létrejött egy újabb technológia, a számítógép, amely szintén szá-
mos evolúciós folyamat közös végpont ja és számos találmány konglomerátuma, s 
amely e funkciókat (valójában persze n e m mindet!) célszerűbben képes betölte-
ni, ezért e funkciókban „leváltja" a nyomtatott könyvet. 

Ám a könyv nem puszta „forma", amely mintegy véletlenszerűen hordozza a 
rábízott „tartalmat". Már kezdetben is szakrális, t ranszcendens tárgy volt, hiszen 
Gutenberg nem általánosságban a könyvnyomtatást, hanem a Könyvek Könyvé-
nek nyomtatását találta fel. Ezt a tulajdonságát a könyv elődjétől, a kódextől örö-
költe, amely - mint szent életű szerzetesek áldozatos munkája , s mint kiterjedé-
séhez képest felbecsülhetetlen értékű, valamint az írástudók csekély száma miatt 
a tömegek számára misztikus jószág - eleve magában hordozta a szentség aurá-
ját . 5 A nyomtatott könyvet később a rábízott tartalmak és a nagyon is világi hasz-
nálatok természetesen profanizálták, szakrális aurája azonban sohasem szűnt 
meg, amit legjobban az bizonyít, hogy még a legutóbbi időkben is fizikai valójá-
ban ítélték tűzhalálra, márt íromságra. S ezek az akciók csak tovább erősítették 
a könyvnek mint a humanista kultúra első számú szimbólumának szerepét: a 
könyv maga a kultúra, a médium maga az üzenet. Ezek után nem meglepő, hogy 
a könyv szerepének esetleges visszaszorulása érzelmi reakciókat vált ki: sokan 
egyenesen az emberi kultúra pusztulását látják ebben. 

A másik lényeges szempont, hogy a könyv hegemóniá ja - bár, mint említet-
tem, evolúciós folyamatok eredménye - bizonyos ér te lemben véletlen. Ha ismert 
„evolúciós riválisaival", például a papirusztekerccsel, az agyagtáblával vagy a cso-
móírással (kipu) vetjük össze, fölénye természetesen vitathatatlan. Ez azonban 
nem je lent i azt, hogy nem jöhete t t volna létre a technológiák egy másik, szeren-
csés találkozása, amely megelőzte és feleslegessé tette volna a könyv feltalálását. 
Ha például Gutenberg vagy eg)' kortársa a tekercs egy olcsón nyomtatható és 
kényelmesen olvasható változatát gondolta volna ki, akkor az emberi kultúra nagy-

3 Ray BRADBURY: „Fahrenheit 415." In nő: Marsbéli krónikák. Kurópa, Budapest, 1982. 2 2 9 - 3 7 4 . 
4 Vö. H A L Á S Z László (vál., szerk.): Vége a Gutenberg-galaxisnak? Gondolat , Budapest, 1985, valamint 

( fé l ig -meddig önparódiaként) Marshal McLuiiAN-Quentin F I O R E : The Medium is the Message. Random 
House , New York, 1967. 

5 „ . . .nagy volt a távolság az ezoterikusnak m o n d h a t ó írásos kultúra és az exoterikus szóbeli között 
- és az írástudók érdekeltek voltak e távolság fenntartásában." Jack Goony-Ian WAIT: „Az írásbeliség 
következményei." In N Y Í R I Kristór-SzÉcsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és Írásbeliség. A kommunikációs 
technikák története Homérosztól Heidegger ig . Áron Kiadó, Budapest, 1998. 123. 
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jai a továbbiakban nem könyveket, hanem tekercseket írtak volna. Ezeknek a szö-
vegeknek nyilvánvalóan más lett volna a terjedelmük, a tagolásuk, a linearitáshoz 
való viszonyuk, egyszóval más szövegekjöttek volna létre.6 Az emberi kultúra alap-
vető viszonyulási pontjait képző szövegek tehát nem kis mértékben épp azért olya-
nok, amilyennek ismerjük őket, mert létrejöttük idején a nyomtatott könyv volt az 
információ tárolásának, átadásának, hosszú távú megőrzésének lényegében kizáró-
lagos közege. A digitális médiummal kapcsolatos félelmeket tehát az is táplálja, 
hog)7 amikor megszűnik a könyv hegemón helyzete, a szerzők többé nem könyve-
ket fognak írni, hanem valami mást, ezzel is igazolva McLuhan maximáját. 

A napjainkban zajló változás hasonlónak vagy még nagyobb mérvűnek ígérke-
zik, mint amit Gutenberg találmánya idézett elő. Csakhogy míg annak idején ez 
a változás (leegyszerűsítve: a polgári kultúra kialakulása) évszázadnyi léptékű idő-
ben ment végbe, a mostani változás hihetetlenül gyors, egy emberöltőnél is rövi-
debb időt ölel fel, s ezért traumatikus. Az általa keltett feszültségek nem kis mér-
tékben nemzedéki jellegűek. Azok a fiatalok, akik a digitális technológia által 
meghatározott környezetben szocializálódtak, nyilvánvalóan sokkal ot thonosab-
ban mozognak ebben a közegben, mint szüleik, akiket már felnőttként ért (vag)7  

folyamatosan ér) a változás sokkja. A világ tehát ebben a szűk értelemben demok-
ratikusabbá vált: a hatalom sajátosan megoszlik a nemzedékek között. A techno-
lógiai változások társadalmi folyamatokat indukálnak: létrejött egy fiatal tech-
nokrata ré teg (yuppie-k), amely benyomul a hatalomgyakorlás olyan területeire, 
ahol nem kell megmérkőznie az idősebb nemzedékkel, hiszen maguk a területek 
sem léteztek korábban. Ez azonban sajátos el lentmondást eredményez. A kultúra 
voltaképpen azt jelenti, hogy halálával az egyed tapasztalatai nem vesznek el 
a közösség és a faj számára, hanem továbbadhatók a következő nemzedéknek: 
erre jö t t létre a tagolt beszéd, az írás, a könyv. Jelenleg azonban úgy fest, min tha 
az információ átörökítésének leghatékonyabb technológiája a fiatal nemzedékek 
kezében lenne, miközben az á tadandó tartalmakat (a kultúra „örök értékeit") to-
vábbra is az idősebbek birtokolnák. Ez radikális hagyománytöréssel fenyeget, s 
valóban mindennapos tapasztalat, hogy a digitális médiában nyomasztó fölény-
ben vannak az önreferenciális, illetve efemer konzumtartalmak. Ebben az érte-
lemben McLuhan maximája mindinkább beteljesülő jóslatnak látszik, ahogy a 
médium üzenete mindinkább a r ra korlátozódik: „Nézz engem!" 

II. Intertextualitás és hipertext 

A szociológiai hatások elemzése a szociológia dolga, s noha ez az írás a továbbiak-
ban is fog irodalom- és olvasásszociológiai kérdéseket érinteni, fő csapásiránya 
poétikai: arra keresi a választ, hogy vajon új távlatokat nyit-e az irodalom számára 

" Vö. Michael H F . I M : „А/ e lme klasszikus modellje és a könyv." In N Y Í R I K . - S Z . É C : S I G. (sz.erk.): Szóbe-
liség é.s írásbeliség. 2 3 1 - 2 4 4 . 
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az új média, vagy az irodalom közeli végét jelzi, továbbá hogy valóban olyan újak-e 
a digitális világban feltáruló lehetőségek. 

Ezekre a kérdésekre azért nehéz a válasz, mer t bárki, aki kipróbálta, jól tudja, 
hog)1 a digitális szöveg, s különösen a hipertext mennyivel „többet tud" a nyom-
tatott szövegnél. Ugyanakkor regényt vagy verset mégiscsak könyvből szeretünk 
olvasni, és - hiába a mult imédia korlátlan lehetőségei - nem kívánunk lemonda-
ni arról a „multiszenzuális" élményről, amit egy új könyv látványa, szaga, zizegé-
se, súlya, textúrája ad. (Ez az informatika térhódításával szembeni laikus - olykor 
szentimentalizmustól, sőt demagógiától sem mentes - ellenérzések terepe.) Az el-
lentmondást az oldhatja fel, ha gondosan különválasztjuk az információtípuso-
kat, a nyomtatott és a digitális szöveg funkcióit. 

Hog)' az információs technológia és az irodalom problémái, változásai össze-
függnek, azt George E Landow az elsők között ismerte fel. Nag)' feltűnést keltő 
könyvében7 abból a megfigyelésből indult ki, hogy az utóbbi évtizedekben az iro-
dalomelmélet és az informatika jeles szakértői meglepően konvergens gondola-
tokat fogalmaznak meg. A konvergencia egészen odáig elmegy, hogy ugyanazt a 
terminust (hipertext) alkalmazzák a végső soron egybevágó koncepciókra: az egy-
mással kölcsönös kapcsolatban lévő szövegek hierarchikus rendszerére. A hiper-
text mindkét értelemben egy újabb, harmadik dimenziót ad a szövegnek. 

A térbeli metaforát kényszerűségből és a szemléletesség végett használjuk. Egy 
szövegnek szigorúan véve egyáltalán nincsenek dimenziói; nemhogy három, d e egy 
sem, nulla sem: absztrakt entitás. A szöveg azonban többnyire egyezményes vizuá-
lisjelek komplexumaként jelenik meg, egy kétdimenziós síkon elrendezve: könyv-
lapon, plakáton, fényreklámon, a számítógép vag)' a televízió képernyőjén. A hiper-
text szóban foglalt metafora arra utal, hogy ez az elrendezés „mélységében" is 
kiterjeszthető: elsődleges szövegünk előhívhat más, „alatta" vagy „felette" elhelyez-
kedő szövegeket, illetve beágyazott kapcsolódási pontjai (linkek) révén kapcsolato-
kat teremthet velük. Ez a kérdéskör, az intertextualitás (Genette-nél egyik speciális 
esete a hipertext8) az utóbbi egy-két évtized irodalomelméleti gondolkodásában ve-
zető szerepet játszott. Ugyanakkor a HTML (Hypertext Markup Language) nevű 
protokoll révén ma már lényegében ez az elv szervezi az egész világhálót. 

Eg)' régebbi írásomban9 megkíséreltem meghatározni a két koncepció viszonyát. 
Ugyanarról a jelenségről van szó? Metaforái egymásnak? Vagy az elektronikus 
hipertext az irodalomelméleti hipertext materializációja? Alighanem legcélszerűbb 
a kérdést a radikális médiumváltás kontextusában elgondolni, anélkül azonban, 
bog)' összemosnánk azzal. A digitális szöveg ugyanis még nem feltétlenül hipertext, 
noha a hagyományos szöveggel szemben már így is olyan bámulatos tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, mint a korlátlan kereshetőség vagy a veszteség nélküli másol-
hatóság. Ugyanakkor a hagyományos nyomtatott szöveg is hordozhat explicit 

7 George H L A N D O W : Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and 'technology. Johns 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 1992. 
« Gerard G E N E T I K: Transztextualitás. Hel ikon 1 9 9 6 / 1 - 2 . 8 2 - 9 0 . 

9 K A P P A N Y O S András: Kétséges Egység. [anus/Osiris-Balassi, Budapest, 2 0 0 1 . 2 7 8 - 2 8 0 . 
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hipertextes kapcsolódási pontokat, amilyen például egy lábjegyzet, egy névmutató 
vagy egy keresztreferencia. 

Az ú j médium körülötti zavart, a pozitív és negatív túlzásokat egyaránt jórészt 
az ilyen „összemosások" okozzák. A fent említett két jellegzetes lapszuson kívül 
(hog\' különböző tulajdonságokkal rendelkezik a „szimpla" digitális szöveg és a 
hipertext , s hogy a szövegközi kapcsolatok számos, akár explicit formában jóval 
előbb léteztek, min t a digitális szöveg) a legfontosabb annak tudatosítása, hog)' a 
médiumváltás különböző hatásokkal j á r a különböző funkciójú szövegeknél. Ha 
csak az irodalom és az i rodalomtudomány speciális szempontjait vesszük figye-
lembe, három nagy funkcionális szférát érdemes elkülöníteni. Az elsőbe a tisztán 
referenciális munkák: a lexikonok, enciklopédiák, szótárak, kézikönyvek tartoz-
nak. A második a szövegkiadások szférája, ahol befejezett, ér telemszerűen első-
sorban „klasszikus" szerzők által írt szövegeket és azok paratextusait kell célsze-
rűen elrendezni. Végül a harmadik szféra a most születő szövegé: hogyan ír az 
író a digitális környezetben. 

111. A médiumváltás aspektusai 

A továbblépéshez le kell fektetnünk két, elsőre talán banálisnak tűnő tételt. Az el-
ső: a szöveg, a nyelvi közlés (fizikai formájától függetlenül) sosem válhat tisztán 
atentporálissá. Ha egy lexikonban rálapozunk egy címszóra, akkor a „véletlen el-
érés" egy formáját alkalmaztuk, de magát a címszót kénytelenek vagyunk a ma-
ga linearitása szerint elolvasni, s ez a papírból készült lexikonra éppúgy igaz, 
mint a digitálisra. Természetesen előfordul, hog)- egy szövegben egy adot t nevet, 
fogalmat keresünk: ebben az esetben egy atemporális, vizuális sémára koncentrá-
lunk, előre elgondolva a grafémák egy meghatározott szekvenciáját. Amikor 
azonban rátalálunk, „hagyományos", lineáris módon el fogjuk olvasni a környe-
zetét, hiszen éppen ezért kerestük. Kétségtelen, hogy ez a „normális" olvasás sem 
betűről betűre halad, hanem inkább szavakat, szintagmákat tekint egységnek, 
csupán az ismeretlen, idegen szavakat kénytelen kibetűzni. (A gyorsolvasás is ezt 
az atemporális sematizálást használja fel, csak nagyobb egységekben halad, de 
éppúgy szekvenciálisan: bekezdésről bekezdésre, oldalról oldalra.) Ezenkívül a 
nyelvi tapasztalatok alapján nyilván működik egy előfeltevésekkel élő, m a j d azo-
kat visszamenőleg korrigáló alrendszer is. Vannak közlések, amelyeket képesek 
vagyunk a magtik teljességében, vizuális sémaként felfogni (például aligha kell 
kibetűznünk egy Coca-Cola feliratot), d e ezek valójában ikonok, amelyekben a ti-
pográfiai megjelenés fontosabb, mint a nyelvi tartalom. Röviden: az olvasásnak 
kiiktathatatlan e leme a linearitás. 

A másik axióma: a digitális szöveg valamennyi sajátossága (legyenek bár elő-
nyösek vagy hátrányosak) fizikai létének virtualitásához kötődik. Ez teszi lehető-
vé, hogy a nyomtatott szöveg linearitásával, befejezettségével, centrális jellegével 
szemben a digitális szöveg interaktív, „véletlen elérésű" (random access) és 
decentrá l t lehessen: mindennek eddig alapvetően a könyv, illetve a nyomtatot t 
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lap fizikai korlátai állták útját. A szöveg tehát ilyen értelemben felszabadult, sok-
kal közelebb került saját absztrakt mivoltához. Most már elválasztható egymástól 
az első axiómában kifejtett szubsztanciális temporali tás és a könyv fizikai valója 
által a szövegre kényszerített külsőleges szekvencialitás. (E kettő összemosása 
szintén számos félreértésre ad alkalmat.) Ez azonban azt is jelenti , hogy a szöveg 
tovább transzcendálódik, egészen addig, hogy mindennap i tevékenységünkben 
szembesülünk Shaftesbury egykori dilemmájával: létezik-e, amit é p p e n nem 
látunk. Az az információmennyiség, amit azelőtt egy enciklopédia biztató vaskos-
sága kínált, ma láthatatlanul helyezkedik el egy mágneses vagy optikai adat-
hordozó felületén: nincs érzékszervileg felfogható fizikai valósága, s é p p e testet-
lenség révén vált hihetetlenül könnyűvé a kezelése.10 

Másfelől bizonyos típusú információ valóban nemlétezővé válik: megszűnnek az 
írói kéziratok, nem marad nyoma a javításoknak és változatoknak, a szerző win-
chesterén lévő szöveg betűhíven azonos a megjelent variánssal. Miközben a filoló-
gia hozzájut azokhoz az eszközökhöz, amelyekre mindig is szüksége lett volna, tár-
gya lassanként elenyészik. S ez a paradoxon már a változások lényegét érinti. 

Aligha kétséges, hogy az olvasásnak valamilyen radikálisan új módja fog létre-
jönni , remélhetőleg anélkül, hogy a fennálló módokat eltörölné. Lehet, hog)' nem 
olvasásnak, hanem például szörfölésnek, navigálásnak fogjuk hívni - a lényegen 
ez mit sem változtat. A mostani folyamat ebből a szempontból összevethető a 
nyomtatott könyv feltalálásának hatásával. A kódexhez mint médiumhoz tartozott 
eg)' olvasási forma: ugyanazt a szöveget olvasták újra és újra, f ennhangon , közös-
ségben. A nyomtatott könyvet jel lemzően magunkban (egyedül és csendben) ol-
vassuk, s jellemzően csak egyszer, de végig.11 A régebbi olvasási forma visszaszo-
rult ugyan, de fennmaradt : számos vallásban ugyanazon szöveg hangos, közösségi 
újraolvasása áll a kultusz középpontjában. Az „új olvasás", a digitális olvasás alig-
hanem hasonlóképpen visszaszorítja majd a könyvolvasást, de elsősorban inkább 
olyan funkciókat tölt be, olyan igényeket elégít ki, amelyek eddig nem is léteztek. 
A könyvolvasás egyes funkcióinak átvételére pedig bizonyára képtelen. 

IV. Az Ideális Könyvtár 

Maga a technológia is létrehoz paradoxonokat . Jól követhető folyamat, hog)' az 
egyedi szöveg elveszti megfogható fizikai valóságát: a legtöbb ember talán nem is 
azért idegenkedik az elektronikus könyv (az e-book) használatától, mert zavarja a 

10 К/ a könnyű kezelhetőség a digitális kultúra sajátos „tétnélküliségével" is összefügg, amire a zár-
szóban m é g kitérünk. I.izbeth G O O D M A N a „Replav culture" fogalmában ragadja m e g a je lenséget : 
„The Politics of Fterformitivity in be Age of Replay Culture." In 1.. GoonMAN-Jane de GAY (szerk.): The 
Routledge Reader in Politics and Performance. Routledge, London and New York, 2 0 0 0 . 2 8 8 - 2 9 4 . 

N Matei C A L I N E S C U : Olvasás és újraolvasás. I.iteratura 1 9 9 1 / 1 . 1 - 5 1 . V Ö . m é g B A L O G H József: „Adalé-
kok A hangos és A hangtalan olvasás magyarázatához." In N Y Í R I - S Z É C S I (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. 
2 2 5 - 2 2 9 . 



Irodalom a digitális közegben 6 5 

szemét a képernyő, h a n e m mert sohasem lehet egészen bizonyos a következő 
oldal létezésében. Létezik azonban eg)' másik irányú folyamat: a szövegközi kap-
csolatok, amelyek eddig csak mentális szinten léteztek, belépnek a fizikai valóság-
ba. Ez a digitális hipertext technológiája, amely valós, tartós, fizikailag létező és 
f ennmaradó kapcsolatokat hoz létre szövegek, szövegrészek, szöveghelyek között. 
Ezek a kapcsolatok (ahogyan maguk a szövegek is) csak működésükben láthatók, 
maguk az éppen nem m ű k ö d ő (tehát potenciális) összekötő vonalak éppúgy a di-
gitális adathordozó közömbös felületén rejtőznek, mint az éppen nem olvasott 
szövegek. A „tulajdonképpeni" szöveg absztraktabbá válik, a szövegköziség mate-
rializálódik, a szöveguniverzum hatalmi hierarchikussága csökken, a „főszöveg" és 
a „kapcsolt szövegek" egymáshoz közeli ontológiai szintre kerülnek. 

A digitális szöveg önmagában csak egy rendkívül ügyes eszköz volna, noha ter-
mészetesen így is je lentős változásokat hozna az élet számos területén a veszteség 
nélküli másolhatóság és korlátlan kereshetőség révén. Hatékonyabbá tenné az in-
formáció szervezését, á tadását és elérését, de nem ígérné a kultúra viszonyrend-
szerének alapvető átformálását. A valódi minőségi ugrást a hipertext jelenti , 
amely a szöveges információ statikus, l ineáris (azaz mellérendelő) elrendezésével 
szemben dinamikus, n e m hatalmi, h a n e m logisztikai ér te lemben hierarchikus el-
rendezést kínál. 

Kézenfekvő, hogy az emberiség nemzedékről nemzedékre hagyományozott 
tudásállományának jó része természeténél fogva nem lineáris szerkezetű, így az 
e redendően lineáris könyv és könyvtár csak technológiai kényszermegoldás a 
tárolására. És nem csak a szótárakról, enciklopédiákról és hasonlókról van szó: 
az élővilág Linné által felállított rendszere például tisztán hierarchikus, a mitoló-
giai vagy a történelmi tudás pedig olyan, önmagukban lineáris történetekből 
épül fel, amelyek bonyolult, elágazó komplexumokban kapcsolódnak össze. Szá-
mos kísérlet történt a lineáris elrendezés meghaladására, mint a könyvtárak 
tárgyszó-katalógusa, a lexikonok keresztreferenciái vagy a kézikönyvek ellátása a 
tartalomjegyzék mellett tárgymutatóval is.12 Ez azonban n e m oldja meg a prob-
lémát. Eg)' lexikonban az egér címszó szomszédságában más E betűs szavak talál-
hatók, míg egy kézikönyvben például a nyúl és a hörcsög: egyik esetben sem 
választhatjuk a másik összefüggést, a másik keresési módot . A hipertextes környe-
zet nemcsak ezt a választást teszi lehetővé, hanem azt is, hogy közvetlenül elér-
j ük a macska vagy a sajt címszavakat. Ez azt sejteti, hogy a hipertext m inden ed-
digi információtárolási vagy -elérési technológiánál közelebb áll az emberi e lme 
működéséhez.1 3 

„Az első nemlineáris dokumentum, amit az információtudomány létrehozott, minden bizonnyal 
eg)' kereszt u falásokkal ellátott könyvtári katalógus lehetett." S L T H F . Ó Péter: Hypertext. Természetes intel-
ligencia az információtu/lományban. OSzK, Budapest, 1999. 15. 
IS Kg)' más szempontból e n n e k ellentéte is bizonyítható: a tudás „iránytalansága" kifejezetten in-
humánus, azaz „az információ pluralisztikus korszaka a konstitucionális közömbösség be tegségében 
szenved". Lásd Dieter M E N S C H igen árnyalt e lemzését : „Digitalitás és nem-diszkurzív gondolkodás." 
In N Y Í R I K. (sz.erk.): Informatika történetfilozófiai szempontból. 118-138 . (az idézett mondat: 136.) 
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Az Ideális Könyvtárban, ha létezne ilyen, ezek a kapcsolatok teljesen automa-
tizáltak lennének. Ha egy allúziót, kulturális utalást vagy lábjegyzetet látnánk, 
nem kellene kikeresnünk a katalógusból, ki írnunk a jelzetét egy kérőcédulára, 
majd a könyvtáros kegyét keresve remélni a legjobbakat: a kívánt könyv magától 
ott terenme, kinyitva a megfelelő helyen. Meghökkentő, hogy Vannevar Bush 
ezt a szerkezetet már 1945-ben leírta: ez a Memex, a hipertext ideológiai meg-
alapozása.14 

Nem túlságosan nehéz feladat végigtekinteni a hipertext különféle megnyil-
vánulásait az implicit, mentális reprezentációtól az explicit, automatizált válto-
zatig. Az alapvetően lineáris szövegeknek vagy szövegrészeknek háromféle hie-
rarchikus elrendezését lehet elgondolni (itt most természetesen zárt, integráns 
szövegentitásokat feltételezünk): 1) egyszintű szöveg belső keresztreferenciákkal; 
2) többszintű szöveg (főszöveg és alárendelt szövegek); 3) meghatározatlan szá-
mú, egyenrangú szöveg kölcsönös kapcsolatrendszere (a „hipertextuális tér"). 

Az első típus, a keresztreferencia számos formában megjelenhet . 
a) Nyelvészeti közhely, hog)' a szövegeknek a követhetőség érdekében muszáj 

bizonyos mértékű tautológiát tartalmazniuk. A már e lmondot t dolgokra va-
ló utalás tu la jdonképpen tudattalan, implicit keresztreferencia. 

b) Számos nyomtatott szöveg tartalmaz explicit keresztreferenciát: „lásd a 321. 
oldalon", vagy „erre a későbbiekben még visszatérünk". Ez főként a tudo-
mányos, értekező szövegekre, valamint a lexikon jellegű, nemlineáris forrá-
sokraje l lemző. 

c) Az elektronikus hipertext automatizálhatja ezeket a hivatkozásokat (ma vol-
taképp ez az egyik legfontosabb felhasználási módja). Elég rákattintani a 
„lásd" vagy a „később" szóra, s máris a szóban forgó helyre ugrunk, ma jd 
miután elolvastuk, visszamehetünk a kiindulási pontra. De ki is hagyhatjuk, 
csakúgy, mint a nyomtatott szövegnél. 

d) Az elektronikus hipertext n e m csak a nyomtatott hipertext imitációjára ké-
pes. Akár több, összeláncolt szövegrészt is tanulmányozhatunk előre meg-
szabott sorrend nélkül. Valamennyi link egy másik, további linkekkel rendel-
kező oldalt hív elő, ezek tetszés szerint já rha tók be, majd a megtett ú ton 
(vag)' akár egy másikon) vissza is térhetünk a kiindulási pont ra . Ez abban 
különbözik a 3. pont alatti elrendezéstől, hogy egy körülhatárol t szöveg-
univerzumon belül mozgunk. A ma ismert, hipertextre írt irodalmi művek 
j ó része ezt a metódust használja, jellegzetes példája Charles Deemer 
„hyperdrama" nevű elgondolása,1 5 ahol egy már megírt, tehát nem módo-
sítható drámaszöveget olvasva választhatunk, hogy melyik szereplőt követ-
jük, melyik szobában figyeljük a történéseket. 

14 Vannevar B U S H : AS We May Think. Atlantic Monthly 1 9 4 5 . július, www.csi .uottawa.ca/~dduchier/ 
misc/vbush/awmt.html Magyarul: Út az új gondolkodás felé. www.artpool.hu/hypermedia/bush.htni 
|г> www.ibiblio.org/cdeemer 
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e) Olyan környezetet is lehetséges teremteni, ahol a kapcsolódás is automa-
tikus. Az olvasó nem vesz részt az elemek kiválasztásában, csak passzív 
néző. Részben ilyen például a Grammat ron nevű projekt,1 6 amely linkekkel 
összekötött mondatok , szövegdarabok, olykor hangok és képek formájában 
ad elő egy narratívát, ám e n n e k ter jedelme ismeretlen. „Irodalmibb" 
Michael Joyce afternoon, a story1"7 című műve, amely egy hagyományos re-
gényre emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy ötszáznál több lexiája18 ki-
számíthatatlan módon következik egymásra, olykor ismétlődik, és nincs 
köztük kijelölt első vagy utolsó. Akkor „olvastuk el", ha már nem találunk új 
szövegrészt. 

A második, a „többszintű" kategória ugyanezen séma szerint osztható fel. 
a) A szövegek közti többszintű kapcsolat implicit formája mindennap i jelen-

ség: vol taképpen ezt hívjuk intertextualitásnak. A szerző szándékosan is 
használhatja, és egyes műfajok (palimpszeszt, paródia) kifejezetten erre 
épülnek. Ugyanakkor az olvasó is szabadon megteremthet i a maga kapcso-
latait, függetlenül a szerzői szándéktól. 

b) A többszintű kapcsolat explicit nyomtatott fo rmában is gyakori. Ilyen kap-
csolatot teremt a lábjegyzet és az annotáció hasonló formái. Irodalmi szöve-
gek esetében ilyen alárendelt szövegek a különféle paratextusok, a szerkesz-
tői megjegyzések, mindaz, ami n e m része a „ tulajdonképpeni" szövegnek. 
Ideális esetben ezek értékes információt nyújtanak, anélkül, hogy meg-
akasztanák az olvasás folyamatosságát. 

c) A digitális környezetben a lábjegyzet igazán kényelmes eszközzé válik. Nem 
kell keresgélnünk; a lábjegyzet szövege megjelenik, ha a kurzort a jegyzet-
szánt fölé visszük. Ettől a technológiától már csak egy lépés az igazi áttörés. 

d) A lábjegyzet-hivatkozás - bár ez egyelőre inkább csak elvi lehetőség - kicse-
rélhető valódi hiperlinkre. Ez azt jelenti, hogy nem a hivatkozott szöveg bib-
liográfiai leírása jelenik meg, h a n e m maga a szöveg, „fellapozva" a hivatko-
zott helyen. Ha ez teljes egészében megvalósulhatna, az maga lenne az 
Ideális Könyvtár. Barthes S/Z-je valami ehhez hasonlót valósít meg nyomta-
tott formában, és Ronald McHugh jegyzetei a Finnegans Wake-hez19 szintén 
egy ilyen olvasat link-rendszerének tekinthetők. A probléma nehézségét jól 
jelzi, hogy McHugh könyvének eddig még csak egyetlen oldalát sikerült 
(s azt is csak részben) egy internetes projekt keretében „lefordítani" az elektro-

10 www.grammatron.coni 
17 Michael J O Y C E : afternoon, a story. Hypertext edition, Eastgate Systems, Cambridge, MA., 1 9 9 0 . 

Megfonto landó , nem egy i lyenféle olvasat l ehe tőségé t veti-e fel a papír alapú médiumban a követke-
ző alcím: „Számozott m o n d a t o k az Esterházy család életéből", persze, amennyiben a számokat n e m 
sorszámoknak, hanem egyed i azonosítóknak tekintjük. (ESTERHÁZY Péter: Harmónia caelestis. Magvető, 
Budapest , 2 0 0 0 ) 
18 A kifejezést Roland B A R T H E S vezette be az S/Z-ben (Osiris, Budapest , 1997). 
19 Roland M C H U G H : Annotations to Finnegans Wake. Revised edition. Johns Hopkins University, 
Baltimore and London, 1991. 
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nikus hipertext nyelvére.20 De talán jobban el tudjuk képzelni a koncepciót 
egy kisebb ter jedelmű szöveggel: az Atokfóldje összes hivatkozott műveltség-
anyagát (amelybe beleértendő többek között számos Shakespeare-dráma, a 
Biblia több könyve, Frazer Aranyága és egy Wagner-opera) akár egy CD-11 is 
el lehetne helyezni. Ilyen lenne az Ideális Könyvtár egy kötete. 

A következő lépés magától ér tetődő: végtelen kiterjedésű médium, amely az 
Atokfóldje tői indulva nemcsak a Biblia és Shakespeare minden szövegét, hanem 
azok teljes intertextuális hálózatát megjelenítené. Ezzel nemcsak új linkeket (az-
az perifériákat), h a n e m új középpontokat is teremtene, amelyekből rögtön to-
vábbléphetnénk a következő középpontba. Ezzel megvalósulna a harmadik , fent 
említett elrendezés: a korlátlan számú, egyenrangú szöveg kölcsönös kapcsolata. 
Itt is vissza lehet térni a ki indulóponthoz, de ez nem cél többé. Nincs központ, 
nincs linearitás, nincs befejezettség, nincs kezdet és nincs vég. Voltaképpen ilyes-
mi lenne az Internet , ha filoszok tervezték volna: az Ideális Könyvtár a maga to-
tális alakjában éppoly riasztónak tűnik, mint Borges végtelen könyvtára. Lehet, 
hogy ez az az új olvasási mód, amit az új médium megkíván: az, amit talán mái-
nem is hívnak olvasásnak. 

V. A médiumváltás az írásbeliség különféle szféráiban 

Valójában azonban az sem egyféle olvasás, amit „hagyományos" olvasásként emle-
getünk. Más az, ha valamely konkrét kérdésre várunk választ eg)' szövegtől (jel-
lemzően így olvasunk például lexikoncikket), s más, ha az olvasással nyerhető esz-
tétikai tapasztalat a cél (ahogyan általában az irodalmi műveket olvassuk). Habár 
mindkét tevékenységnek van célja, s mindkettőben lelhető élvezet, azért a különb-
ség nyilvánvaló. A digitális szöveg nemlineáris elrendezése azt teszi lehetővé, hog)' 
konkrét kérdésünket hatékonyan megfogalmazzuk, és mindenféle keresgélés nél-
kül gyors, hatékony választ kapjunk rá, amennyiben a rendszer tartalmazza a vá-
laszt. Az esztétikai érdekű olvasásnál nincs ilyen előzetes kérdés, a leghatékonyabb 
módszer a teljes szöveg lineáris végigolvasása (ezt természetesen tarkíthatják elő-
re- és visszaugrások, de alapvetően mégis a szöveg elejétől a végéig halad). 

Másképp fogalmazva a linearitás kiiktatása az olyan információ-komplexu-
mokná l j e l en t egyértelmű előnyt, ahol az egyes egységek között nincs temporalis 
vagy kauzális viszony. Ilyen a szótár vagy a lexikon, ahol az ábécé által a korpusz-
ra kényszerített linearitás merőben külsőleges és önkényes, és tu la jdonképpen 
nem más, mint a „véletlen elérés" egy kezdetleges eszköze. A szekvenciális jelle-
get hát térbe szorító közvetlen elérés, amit a digitális médium tesz lehetővé, itt 
nyilvánvaló előnyt je lent . Bármilyen adattár, adatbázis esetén hasonlóan előnyös 
lehet a befejezetlenség, a javításokra és kiegészítésekre való nyitottság, a meg-
őrzött dinamikusság. Az ilyen típusú felhasználások esetén senki sem kérdőjelezi 

20 www.trentu.ca/ijoyce/js-60.htm 
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meg - hacsak nem érzelmi okokból - a digitális médium (s a hozzá kapcsolódó 
hipertextes rendszer) fölényét a nyomtatott papírral szemben. Az esztétikai érde-
kű olvasás esetén ilyen előny nem jelentkezik, sőt bizonyos esetekben, mint látni 
fogjuk, hátrányokkal kell számolnunk. 

Fentebb az új médiumok felhasználásának három szféráját különböztettük 
meg az irodalom és az i rodalomtudomány körén belül. Megállapíthatjuk, hogy 
ezek közül az elsőben, a referenciális szövegek (szótárak, lexikonok, adattárak 
stb.) szférájában (ahol az információ-egységek elrendezésében a linearitás nem 
szubsztanciális szempont , csupán a méd ium fizikai korlátaiból következik) a nem-
lineáris elérés, a decentráltság és az interaktivitás lehetőségei egyértelmű előnyt 
je lentenek. Elvileg ilyen szövegeket is lehet az esztétikai tapasztalatra irányultan 
olvasni, hiszen az olvasási stratégiák nincsenek szigorúan a szövegműfajokhoz 
rendelve, ez azonban egyfelől ritka és extrém esetnek tűnik, másfelől a digitális 
méd ium nemigen korlátozza ezt a fa j ta olvasást. 

A második szféra, ahová a kritikai szövegkiadásokat soroltuk, ebből a szem-
pontból sajátos h ibr idnek tekinthető. Az elrendezés itt is a konkrét kérdések 
hatékony megválaszolását szolgálja elsősorban, de a komplexum középpont jában 
mégiscsak az esztétikai érdekű szöveg, a klasszikus irodalmi mű áll. A szöveg-
kiadásnak tehát médiumtól függetlenül mind a kétféle olvasásmódra nyitottnak, 
alkalmasnak kell lennie. Minthogy ez (szemben a referenciaművek körével) spe-
cifikus szakmai kérdéseket is felvet, é rdemes röviden áttekinteni, miben jobb a 
digitális kritikai kiadás a hagyományosnál.2 1 Az előnyök lényege, hogy a sajtó alá 
rendező elkerülhet vagy elodázhat bizonyos döntéseket, amelyeket a lineáris 
könyvforma kényszerített volna rá. 

a) A kétes datálású műveket nem kénytelen besorolni a kronológiai sorba. 
(Például Vörösmarty Előszó című versénél csak a vers tartalmán alapszik a 
datálás.) 

b) Ahol több változat van, nem köteles kiválasztani egyetlen alapszöveget, 
amelyhez képest a többi csak változat - ez a szinoptikus kiadás gyakorlata. 
Az új kutatási eredménynek sem kell felülírnia, eltörölnie a kanonizálódott 
változatot (Karóval jöttél - Kóróval jöttél). 

c) Kétes esetekben n e m muszáj műfa j i döntést hoznia. (Eg)' ilyen döntés kö-
vetkeztében került Arany Poloska című makámája a prózák közé, ennél fog-
va a népszerű kiadásokban a versek és a prózák közül egyaránt rendszere-
sen kihagyják.) 

d) Több, alternatív (önmagában persze lineáris) elrendezésre van lehetősége: 
a csupasz kronológia mellett megmuta tha t j a a keletkezési sorrendtől füg-
getlen ciklus- és kötetkompozíciókat (az Ady-kiadások állandó dilemmája); 

21 Vö. H O R V Á T H Iván: Magyarok Bábelben. JATE Press, Szeged, 2000. Különösen figyelemreméltó 
Balassi Bálint műveinek a maga nemében egyedülál ló, Horváth Iván vezetésével készült internetes 
kritikai kiadása: http:/ /magyar-irodalom.eke.hu/gepesk/bbom. Vö. m é g Jerome M C G A N N írásaival: 
Rationale of Hypertext, www.vi l lage .v irginia .edu/publ ic / i jm2f/rat ionale .htm; Radiant Textuality. 
www.village.virginia.edu/public/jjm2fyradiant.htm. 
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vagy megmutathat ja az egy időben született, különböző műfajú írások össze-
függéseit (az egy napon írt vers és levél kiadását rendszerint számos kötet, 
s esetleg több évtized választja el egymástól). 

e) N e m kell a kötészeti korlátok (a kötetek megkívánt terjedelme) miatt mes-
terséges korszakhatárokat szabnia. 

f) Csak naprakésznek kell lennie, s nem definitívnek: módja van a kiegészítés-
re, korrekcióra, sőt mások (interaktív) korrekciós javaslatainak az elbírálásá-
ra, felhasználására. 

Ezek az előnyök azt sejtetik, hogy a filológia az új közegben találhatja meg 
valódi önmagát . Mindez bizonyos veszélyeket is rejt azonban, mint arra máshol 
utaltam már.22 A klasszikus szöveg változatainak, allúzióinak, paratextusainak 
és metatextusainak teljességre törő feldolgozása azt az illúziót keltheti, hogy a 
szöveg jelentéspotenciáljai kimerültek, már nincs vele tennivaló, fel lehet tenni 
egy polcra, és el lehet felejteni. Ezt az aggodalmat oszlathatja egyfelől az a tény, 
hogy ilyen feldolgozás még nemigen létezik, másfelől az a tapasztalat, hogy az 
általam ismert egyetlen komoly, ilyen irányú, hazai kísérlet rácáfol az aggoda-
lomra. Müllner András, Bocsor Péter és segítőik úgy helyezték át az új közegbe 
Esterházy Péter Fuharosok című regényét, hogy a teljességre törő (noha nem 
kimondot tan kritikai igényű) feldolgozás nyitott, továbbgondolásra inspiráló 
rendszert alkot.23 Célkitűzése szerint sem tudományos forrásanyag (bár annak is 
használható), hanem inkább oktatási segédanyag - kár, hogy az oktatási közeg 
nemigen ad alkalmat ilyen elmélyült munkára . 

Bizonyos kételyek fenntartása mellett leszögezhetjük tehát, hogy az első két 
szférában az új. digitális méd iumé a jövő. De mi a helyzet a harmadik szférában? 
Digitálissá, hipertextuálissá válik-e az irodalom? Vagy létrejön-e valami más az 
irodalom helyén? Van-e mód a linearitás megkerülésére, illetve (talán így lényeg-
re törőbb a kérdés) van-e erre esztétikai igény? 

Ebben a kontextusban az első eszünkbe ötlő példa a már-már önálló műfaj já 
váló szótárregény. Ezeket a munkákat azonban aligha olvassuk valódi szótárként, 
s csak akkor ütjük fel egy-egy címszónál, ha már az egészet olvastuk, s egy-egy 
részt vissza akarunk keresni. .Alapvetően regények ezek, s szótár-mivoltuk inkább 
„külső forma", ha még tulajdoníthatunk értelmet ennek a kifejezésnek. Ponto-
sabban azt mondha tnánk , a linearitást sugalló (sőt kikényszerítő) könyvforma 
szubsztanciálisabb jegy, mint a szótárszerű, nemlineáris elrendezés. Ezt egy kép-
zeletbeli kísérlettel ellenőrizhetjük: ha példátil Temesi Ferenc Por című regényét 
digitális szótárrá konvertálnánk, akkor a címszavak sorrendje nem lenne többé 
determinál t . A keresztreferenciák révén így is követhetné az olvasó az össze-
függések némelyikét, és végső soron rekonstruálhatná a történet szálait is, ha vol-
na hozzá elég türelme és kíváncsisága. Tevékenysége azonban végső soron arra 

22 Vö. K A P P A N Y O S András: i. ni. 2 8 2 - 2 8 5 . 
2 3 B O C S O R - M U . I . N F . R - N F M F . T I I - O D O R I C S - S Z F . C S F N Y I : Esterházy Péter: Fuharosok. Multimédiás CD-ROM. 
JATE Irodalomelméleti Csoport, Szeged, é. n. 
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irányulna, hogy megtalálja az elemek „helyes" sorrendjét, vagyis visszaállítsa a 
linearitást. N e m bizonyos, hogy ez minden ponton egyezne a szerzői szándék 
szerinti „eredeti" sorrenddel, de az egyes logikai, oksági sorok nagyjából helyük-
re kerülnének. 

A szótárregény egyik érdekes hatása, hogy felhívja a figyelmet az írás nem-
lineáris természetére. Az. átlagos, hagyományos regény ugyanis általában azt az 
illúziót táplálja, hogy olvasásunk során a megírás szekvenciáját követjük, a szer-
ző lábnyomában lépkedünk. Az a mintaszerző, akivel az olvasás során interakció-
ba lépünk, egyrészt pontosan tudja, hogy mit akar a tudtunkra adni (hiszen ez a 
tudása már teljes egészében ott van, ott vár ránk a könyvben), másrészt ezt ép-
pen ebben a sorrendben és t empóban teszi. A valódi, életrajzi szerző tevékenysé-
géhez természetesen sok olyasmi is hozzátartozik, amiről az olvasó nem értesül 
(például húzások, átszerkesztések, átírások: jellegzetesen nemlineáris tevékenysé-
gek), vagyis sok olyasmi, amit a mintaszerző nem csinál. A szótárregény ponto-
sabban képezi le az írás valódi, cédulázó, szerkesztgető természetét, noha ez a le-
képezés is imitáció, nem a valós folyamat lenyomata. A szótárregények tehát 
végső soron n e m billentik ki az olvasót megszokott, lineáris olvasási szokásaiból, 
ugyanakkor (egy hatékony nemlineáris visszakeresési eszköz bevezetésével) báto-
rít ják az újraolvasást, amely önmagában is eltávolodást jelent a linearitástól. 

A szótárregény példája is mutatja, hogy a linearitás hát térbe szorításával a 
szöveg nem válhat amorf tömeggé: szükség van valamilyen rendezőelvre, amely 
átveszi a felfüggesztett funkciókat. Az alábbiakban három ilyen elvet veszünk 
szemügyre: a cirkularitást vagy visszacsatolást, az elágazó alternativitást és az 
„építőkocka"-elvet, amelynek a szótárregény a maga „rendezett kockáival" egy 
speciális alesete. Hogy egyáltalán találunk ilyesmire példát, az önmagában is bi-
zonyítja, hogy a linearitás és a determináltság meghaladására, illetve valamilyen 
fokú interaktivitás kiépítésére m á r a digitális közeg bevezetése előtt is mutatko-
zott igény. Valós irodalmi példákból fogunk tehát kiindulni, s ezeket két fiktív 
kísérletnek vet jük alá. Az egyik értelemszerűen az adot t szöveg és az adott tulaj-
donság áthelyezése a digitális közegbe, s annak megfigyelése, hogy hogyan 
változnak m e g ezáltal az olvasási stratégiák. A másik kísérlet az adott gondolati 
konstrukció fizikai, térbeli megvalósítására irányul, illetve néhány esetben a 
művész által már megvalósított tárgy elemzésére. A szótárregénynél erre azért nem 
volt szükség, mert az már fizikailag is megvalósít egy szótárat: egy olyan tárgyat, 
amely legfőbb jegyeiben nem különbözik a hagyományos könyvformától. Az aláb-
biakban következő eljárás tehát emlékeztet a neves konceptuális művész, Joseph 
Kosuth Egy és három szék című installációjára, amelyben egy valódi széket, annak 
életnagyságú fényképét, valamint kinagyított szótári definícióját helyezte egymás 
mellé. A mi kérdésünk is hasonló ahhoz, amelyet e mű sugall: melyik az igazi? 
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VI. Nemlineáris modellek 

1: körkörös szöveg 
A csúcspontra kihegyezett linearitás megkerülésére (szó szerint) a cirkularitás az 
egyik leghatékonyabb eszköz. Itt most figyelmen kisül hagyjuk a posztmodern pró-
zára oly jellemző önreflektív technikákat, trükköket, amikor a narrációs szintek kö-
zöt t jönnek létre speciális kapcsolatok (például egy fiktív szereplő megszólítja a szer-
zőt; a szerző az általunk olvasott szöveg létrejöttére vagy akár magára az olvasásra 
reflektál stb.). Kifejezetten olyan szövegekről van szó, amelyeknek a (fizikai értelem-
ben vett) vége össze van kötve az elejével. A leghíresebb ilyen szöveg a Finnegans 
Wake, amelynek záró félmondatát a nyitó félmondat fejezi be. Ezzel a gesztussal 
Joyce a könyv egyik rendezőelvét, a körkörös (azaz nemlineáris és nem egyirányú) 
idő Giambattista Vico által kifejtett elméletét illusztrálja. A különös zárlat ezen kí-
vül azt is sugallja, hogy csapdába estünk, kénytelenek vagyunk újra és újra elolvas-
ni a könyvet, megrekedtünk egy álomban, amelyből nincs ébredés. S ez rendkívül 
izgalmas gondolat, ha nem is feltétlenül a felszabadulás eszméjét sugározza. 

A struktúra egy sokkal kisebb léptékű megvalósítása található John Barth köny-
vében. Az utasítás szerint a könyvlap széléről a függőlegesen nyomtatott sáv „a 
pontozott vonal mentén levágandó. Csavarjuk meg egyszer a papírszalag egyik vé-
gét, és erositsük/fß-t az ab-hez, CD-t a cd-hez". A sáv így Moebius-szalagot formáz. 
Az így elkészített tárgyon végtelen, rekurzív szöveg olvasható: „volt egyszer egy el-
beszélés, arról szólt, hogy volt egyszer egy elbeszélés... és így tovább".24 A textuális 
univerzum végtelenségéről ez a tárgy is látványosan meggyőz, és csapda jel lege is 
éppoly nyilvánvaló, mint a Joyce-könyvnek. 

Ezt a struktúrát meglehetősen egyszerű áthelyezni a digitális közegbe: egy 
program első sora a képernyőre ír egy szöveget, majd a második sora (GOTO 1) 
ezt végtelen ciklusban megismétli. A cirkularitás tekintetében ez meggyőzőbb, 
mint a könyvforma, hiszen Joyce regényének kezdete és vége nem kerülne külön 
lapra, így a kezdet és vég fogalmát hatékonyan ki is lehetne iktatni. 

A körkörös konstrukció fizikai megvalósítása némiképp nehézkesebb ugyan, 
de azért is különösen érdemes elgondolkodni rajta, mer t ez már Joyce könyvé-
nek megjelenése idején is lehetséges volt. Az ideális fo rma a körkörös könyv len-
ne, borítók és oldalszámozás nélkül, hengeres gerinccel. Lehetne azután végtele-
nített tekercset készíteni, Barth ötletét felnagyítva a Finnegans Wake léptékére. 
S ha ez utóbbit mikrofilmen képzeljük el, akkor már voltaképpen kezelhető esz-
köz van a kezünkben. Joyce azonban könyvet akart, amelynek van fizikai eleje és 
vége, s az éppen ott van, ahol lennie kell. A könyv a vicói körkörös idő egyetlen 
ciklusát járja végig, és csak sugallni kívánja a körkörösséget, az örök visszatérést. 
A könyv fizikai határai és a benne foglalt időfogalom közötti feszültség fontos 
hatáselem: bármennyire is körkörös az idő, az ember, létének behatároltsága 

2 4 Jolin B A K U I : Bolyongás az elvarázsolt kastélyban. Széppróza nyomtatásra, magnóra és élőbeszédre. 
Kurópa, Budapest, é. n. (Modern Könyvtár 345.) 11 —12. 
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miatt csak egyes szakaszaihoz férhet hozzá, lineáris, szekvenciális formában. Egy-
szerűen nem élünk elég sokáig ahhoz, hogy érzékeljük az idő körkörös természe-
tét, vagy akár, hogy újra és ú j ra elolvassuk a Firmegans Wake-et. 

2: elágazó struktúrák 
A nemlineáris írás másik lehetséges formája az, ahol a szöveg több lehetséges, 
önmagában lineáris útvonalat ajánl fel olvasásra. Kibernetikai szempontból ezt 
fa-struktúrának hívhatjuk: az ágak elágazásánál dönthet jük el, hogy merre aka-
runk menni . Amikor azonban nem kívülről, térben látjuk a rendszert , hanem a 
belsejében, időben haladunk előre (például egy szöveget olvasunk), akkor hely-
zetünket sokkal hívebben szemlélteti a labirintus metaforája. Az ilyen elágazások-
nak egészen egyszerű példái is vannak, ilyen például J o h n Fowles regénye, 
A francia hadnagy szeretője, amely két, választható befejezést kínál fel. Az olvasó 
kiválaszthatja azt, amelyik jobban megfelel neki. A választáshoz természetesen 
előbb el kell olvasni mind a kettőt, s minthogy két szöveget egyszerre olvasni 
nemigen lehetséges, az olvasás hagyományos módon, szekvenciálisan zajlik. 
Vagyis az olvasó akkor kerül döntési helyzetbe, amikor a döntés már értelmetlen. 
Előbb elolvassa az egész könyvet, és csak azután dönt, hogy neki melyik befeje-
zés tetszett jobban . Ez az olvasóra mintegy rákényszerített retrospektív értékelés 
azonban már az újraolvasás felé mutat, mondhatn i , egyfajta didaktikus éllel. 
A helyzet nyilvánvalóvá teszi a naiv olvasó számára, hogy a könyv és a tör ténet 
nem azonosak egymással (ahogyan például a silányabb detektívtörténeteknél 
azonosak). A könyv teljes elolvasása magában foglalja az első olvasás tapasztala-
tai alapján elvégzendő újraolvasást, hiszen vissza kell térni az elágazási pont ra . 
Valójában persze nem valószínű, hogy az olvasók akár az újraolvasás során való-
ban elhagynák az egyik befejezést a másik kedvéért. Az író itt lemond ha ta lma 
egy részéről: nem dönti el, hogy mi a fiktív tör ténet vége. A döntés felelősségét 
és szabadságát látszólag átengedi az olvasónak. Valójában azonban a tapasztalt és 
kifinomult olvasó magát az alternatívát, a já tékot értékeli, míg a naiv olvasó, aki 
tényleg szívesen élne egy ilyen választás jogával , kétségek között marad: hogyan 
végződött a történet valójában. 

A jelenség nem is kifejezetten huszadik századi. Laurence Sterne nagyszerű 
könyve, a Tristram Shandy számos hasonló hamis elágazási ponto t tartalmaz. Ezek 
a metadiszkurzív megjegyzések olyasmikre szólítják fel az olvasót, hogy „akit n e m 
érdekel a téma, nyugodtan lapozzon a következő fejezethez". Az ajánlattal persze 
nem sok olvasó él. Szocializációnk azt diktálja, hogy egy könyvet elejétől végéig 
kell elolvasni; egyszerűen ezt értjük elolvasáson: „mindent vagy semmit". Az új ra-
olvasás során néha á tugor juk a részeket, amelyek tényleg n e m érdekeltek, d e 
ehhez előbb tudnunk kell, mi az, amit á tugrunk, és ezt a tudást csakis az adot t 
rész elolvasása révén szerezhetjük meg. Mindez az olvasás alapvető lineáris, 
temporalis természetének következménye. Sterne kihasználja ezt, és ő is felelős-
ségelhárító gesztust tesz: „én mondtam, hogy ne olvasd el!" 

A digitális médiumban ezek a metadiszkurzív jelek úgy je lenhe tnének meg, 
mint egy interaktív kérdés-ablak (dialog box), két gombbal: „az olvasás folytatása" 
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és „ugrás a következő fejezetre". Vagy még egyszerűbben, hipertext technológiá-
val: a „lapozzon a következő fejezethez" kifejezésre kattintva máris ott terem-
nénk. És gyanítható, hogy ebhen a formában több olvasó élne az ajánlattal. 

Képernyőről olvasni egy íróasztal előtt természetesen kényelmetlenebb, mint 
eg)' biztatóan vaskos kötetet olvasni egy öblös fotelben, d e a különbségnek n e m 
ez a lényege (s másfelől ez a kényelmi különbség a technológia fejlődésével egy-
re csökken). A médiumok közötti (financiális értelemben vett) ér tékkülönbség 
azonban fontos összetevője a helyzetnek. Egy átlagos számítógép ára mintegy 
százszorosa az átlagos könyv árának, s az átlagos számítógép merevlemezére rá 
lehetne másolni egy több ezer kötetes könyvtár teljes anyagát. Itt tehát a biztató-
an vaskos kötet helyett eg)- hatalmas raktár egyetlen tételével állunk szemben. 
S még csak nem is a legvonzóbb tétellel, hiszen vannak itt képek, filmek, adat-
bázisok, térképek, enciklopédiák, játékok, kommunikációs eszközök és m é g sok 
egyéb. így aztán könnyebb a következő fejezetre ugrani. 

A tradicionális médiumban ezt az elágazást úgy lehetne reprezentálni, ha ki-
lépnénk a könyv alapvetően lineáris dimenziójából. Sterne átugorható szöveg-
részeit például kivehető fo rmában nyomtathatnánk, Fowles elágazásánál ped ig 
ketté lehetne osztani a könyvoldalt: a két befejezés fu tha tna párhuzamosan, 
külön hasábban, de talán még hatásosabb lenne vízszintesen kettévágni a könyv-
lapot. Ru sze ez sem hozna lényeges változást bevett olvasási szokásainkban. 

A könyvlap vízszintes elvágása azonban olyan fogás, amelyre van már valós iro-
dalmi példa. Raymond Queneau írt (vagy inkább szerkesztett) egy könyvet, amely 
negyven szonettet tartalmaz, s valamennyinek azonos a r ímsémája. Bármelvik el-
ső sor felcserélhető a többi harminckilenc bármelyikével, m inden második sor a 
többi másodikkal és így tovább. Ezt a cserélgetést fizikai ér te lemben az teszi lehe-
tővé, hogy az oldalak csíkokra vannak vágva, egy-egy sort is át tudunk lapozni 
a teljes oldal helyett. A könyv címe - Százezermilliárd vers'27 - jelentősen alábecsli a 
lehetőségeket, hiszen csupán tizenöt jegyű számot nevez meg, a megalkotható 
szonettek valódi mennyisége (4014) pedig huszonhárom jegyű számmal írható le. 
Ennek a versmennyiségnek a raktározására sok milliárd számítógépre lenne szük-
ség a fentebb említett átlagos fajtából. A föld minden lakosára több ezernyi jutna, 
s mind tele szonettel. Az elgondolás ismét felidézi Borges lidérces könyvtárát. 

A könyv hatása azonban é p p e n abban áll, hogy ezt az elképesztő mennyiséget 
potenciálként negyven lapon képes tartalmazni. A könyv programjának átírása 
számítógép-programmá nem jelentene különösebb nehézséget: 14 darab 1 és 40 
közötti véletlen számot kellene generálni, s az eredménynek megfelelően kivá-
lasztani a készletből a sorokat, ú j ra és újra. Vagy végig lehetne menni az összes 
lehetőségen numerikus sorban. Minden alkalommal új szonettet olvashatnánk, 
és ez kitartana a Naprendszer várható életkorának végéig.26 

2 5 Raymond Q L E N E A L : Cent mitte milliards de poémes. Gallimard, Paris, 1982. 
2 0 Többé-kevésbé hasonló elven működik, csak a verssornál kisebb egységekkel operál P\IT Tibor mun-
kája: Disztichon Alfa. Első magyar automatikus versgenerátor. Magyar Műhely, Párizs-Bécs-Budapest, 1994. 
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A digitális megoldások sajátos módon a valós mennyiség extenzív feltárása fe-
lé viszik el a vállalkozást. Pedig a lényeg éppen az, hogy saját szonetteket készít-
hetünk, olyanokat is, amelyekre a szerző soha nem is gondolt . Szonetteket készí-
teni szórakoztató, szonetteket készítő számítógép-programot írni szintén, de 
számítógép által készített szonetteket olvasni (akár sorrendben, akár véletlensze-
rűen) merő unalom. Ha egy valódi olvasó (egy ember) választja a sorokat, nem 
véletlenszerűen választ, s m é g kevésbé olvas sorrendben. Olyan sorokat fog kivá-
lasztani, amelyek jól összeillenek, vagy lesznek kedvenc sorai, amelyekhez társa-
kat keres, egyszóval megpróbál rendet teremteni a káoszban. Esetleg saját rende-
zési elveket talál ki, például az első sort az első lapról a másodikat a másodikról 
veszi, és így tovább. Kísérletezik, beavatkozik a folyamatba, játszik. Itt vitathatat-
lanul je len van az interakció, a szabadság eleme, ha nem is az olvasásban, h a n e m 
az olvasás tárgyának elkészítésében. A Százezermilliárd szonett valójában nem is 
könvv. inkább egy rendkívüli, magányosan is űzhető társasjáték. 

így a Százezermilliárd szonett valójában m á r átvezet a ha rmadik kategóriához, az 
építőkockaszerű szövegszervezéshez. A szonettsorokat építőkövekként használ-
hatja az olvasó (vagy inkább játékos), az egyetlen korlátozás, hogy nem mozdít-
hatja el őket: az első sorok mindig elsők maradnak, és az egyik kiválasztása a má-
sik 39 kizárását jelenti (vagyis paradigmatikus viszonyban vannak). Ezért 
ésszerűbb itt a labirintus-metafora használata: 14 egymást követő elágazásnál kell 
választanunk 40 ösvény közül. 

3: permutáció 
Az építőkocka-elv teljes megvalósulása azt jelenti, hog)' a felhasználható elemeket 
strukturálatlan, amorf halmazként kapjuk meg, és nekünk kell felépítenünk az ol-
vasás tárgyát. A sorrendet mi határozzuk meg, de fel kell használnunk az összes ele-
met. Ez a síkbeli kirakós játékokra is emlékeztet, de azoknál az egyetlen helyes, 
determinált megoldás a cél, míg itt az elemek kreatív felhasználása. A legjobb példa 
alighanem B. S.Johnson regénye, a Szerencsétlenek, amelyben nincs előre meghatá-
rozva a fejezetek sorrendje. A könyvet eredetileg dobozos formában adták ki, 17 fü-
zetben. Minthogy a füzetek nem voltak megszámozva, az olvasó maga dönthet te el 
a sorrendet. Később olcsóbb, egybekötött kiadás is megjelent, a magyar változat is 
ezt a gyakorlatot követi, és ebben a formában az olvasók többsége alighanem a ké-
nyelmes, bevett rend szerint, lineárisan halad, de mi most maradjunk a füzetes for-
mánál, az elgondolás valóságos, fizikai megvalósításánál. Ebben az esetben az elekt-
ronikus változatra sem kell külön kitérni, hiszen az gyakorlatilag ekvivalens lenne: 
nem tenne hozzá az eredeti élményhez, d e nem is venne el belőle, ugyanúgy meg-
mutatná az éppen kiválasztott fejezetet, és ugyanúgy háttérben tartaná a többit. 

A füzetek szövegeit a szereplők személye és az epizódok összefüggései össze-
kötik, és végső soron felépíthető egy l ineáris eseménylánc, de a füzeteket n e m le-
het „helyes" sorrendbe rakni, mert e ldönthetet len, hogy egy adott epizódot meg-
tör téntének ideje vag)' felidézésének, a rá való emlékezésnek az ideje szerint 
soroljunk-e be. Az elrendezés a kauzalitás rendjét is összezavarja, ok és okozat 
kiszámíthatatlan távolságra kerül egymástól, kiszámíthatatlan sorrendben. Az a 
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szöveg, amely az olvasás során létrejön, mindenképpen tele van időbeli ugrások-
kal, de ez önmagában nem je lent forradalmi újdonságot . Je lentősebb az a hatás, 
hogy az elbeszélő pozíciója nem lokalizálható az időben, nem ragadha tó meg az 
a biztonságos „utániság", ahonnan a narrátor beszél. A szöveg ebben az értelem-
ben válik decentrált tá. Az olvasónak szabadságában áll megválasztani a fejezetek 
sorrendjét , de ezzel voltaképpen n e m ér el semmit, hiszen a sor rendnek nincs je-
lentősége: nem változtatja meg a történetet vagy annak jelentését. Jelentősége 
épp e meghatározatlanságnak van. Nehéz elgondolni olyan olvasót, aki az első, 
véletlenszerű olvasás után tudatosan összeállít magának egy új sorrendet , és új el-
várásokkal lát az új ráolvasáshoz. Ez valójában félreértés is volna: a sorrend tekin-
tetében nincs helyes válasz, minthogy kérdés sincs. Az akció célja é p p a sorrend 
(s vele a linearitás, a kauzalitás) ideájának kijátszása, a fejezetek - legalább szim-
bolikus - egyidejűvé tétele. 

A legradikálisabb építőkocka-elven működő szöveg tula jdonképpen csak elmé-
letben létezik. Tristan Tzara azt javasolja, úgy í r junk verset, hogy egy szavakra 
szabdalt újságcikket dobjunk egy zacskóba, és véletlenszerűen húzzuk ki a cédulá-
kat. „A vers hasonlítani fog önhöz.'"-7 Nem valószínű, hogy valaha is komoly szán-
dékkal alkalmazták volna a metódust . Eredetileg sem reális gyakorlati tanács volt, 
hanem egy manifesztum része, tehát inkább maga az instrukció az olvasás tárgya, 
mintsem az alkalmazása révén létrejött végeredmény. A komolytalan tanács a da-
daizmus komoly alaptéziseit hivatott illusztrálni, melyek szerint a költészetet m e g 
kell fosztani a magasztosság aurájától; mindennapi események és véletlen folya-
matok is hordozhatnak esztétikai értéket; általánosságban meg kell szabadulnunk 
hazugságainktól és előítéleteinktől, és friss elmével kell a világra tekintenünk. 

A példa, amelyet módszere eredményeként Tzara bemutat, a l ighanem meste-
ri hamisítvány. Egyáltalán nem az az értelmetlen káosz, amit várnánk: tele van 
szóviccekkel, erőteljes képekkel, meghökkentő asszociációkkal. Lehet , hogy for-
rása egy valódi újságcikk, de a szavak sorrendje bizonyosan n e m véletlen, aho-
gyan az újságcikk kiválasztása sem. Tzara bizonyára ezt érti azon, hogy a vers ha-
sonlítani fog ránk. Csalni fogunk, hogy értelmet, rendet csempésszünk bele. S az 
ér telemmel természetesen cent rumot , linearitást. S nem azért, m e r t a káosz em-
bertelen, hanem mer t unalmas. Ezért aztán azt is könnyű megmondan i , hová ve-
zetne a módszer átplántálása az elektronikus médiumba. A számítógép a totális 
szabadság (a totális véletlenszerűség) szabályát követné, s így megfosztana attól a 
szabadságtól, hogy áthágjuk a szabályt: hogy csaljunk. 

4: a kísérlet értékelése 
A hagyományos értelemben vett szövegnek térbeli kiterjedése van, amit mi az idő-
ben vagyunk képesek felfogni. Van eleje, van vége, és a kettő között az elemek meg-
határozott sorrendet alkotnak: ez a linearitás. Az olvasás másfelől igen bonyolult 

Tristan T Z A R A : „Dada manifeste sur l 'amour faible et l 'aniour amer." In T T Z A R A : Dada est tatou. 
Tout est dada. GR-Flammarion , 1996. 2 2 8 - 2 2 9 . Eredeti megje lenés: I.ittérature n. 15. 1920. július. 
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tevékenység, különböző szintű elmeműködések összjátéka. Minden olvasásban fel-
idéződnek korábbi élmények és tapasztalatok (olvasottak és más jellegűek egy-
aránt), ebben az értelemben minden szöveget mentális hipertextként használunk. 
Az olvasásnak tehát megkülönböztethetjük egy komprehenzív szintjét (a világ és 
önmagunk megismerésére irányuló tevékenység) és egy perceptív szintjét (megha-
tározott sorrendű grafikus jelek, jelkomplexumok dekódolása). A komprehenzív 
szint sohasem volt a linearitáshoz kötve, míg a perceptív szint al ighanem mindig 
is lineárisan fog működni . A fentebbi példák nem törlik el ezt a linearitást, habár 
jelentősen megváltoztatják az olvasás hagyományos tárgyát. Többé-kevésbé eltör-
lik a kezdetet, a véget és az elemek determinált sorrendjét . A körkörös szövegnél 
(s itt nem Joyce regényéről, hanem az elvi konstrukcióról van szó) módunk van 
megválasztani a belépés és a kilépés pontját . A labirintus típusú szövegnél útvona-
lat választhatunk a felajánlottak közül. Az építőkockaszerű szövegnél a megadott 
elemek sorrendjéről dönthetünk. .Akármit választunk, perceptuális olvasásunk 
nem szakad el a linearitástól. De az említett művek a tradicionális médiumon 
belül megmutat ják a lehetőségek olykor hihetetlen bőségét: nem élünk mind-
egyikkel, nem já runk be minden ösvényt, de érzékeljük, értékeljük a sokaságukat. 
Ebben kétségkívül je len van a fenségesség, s így a szabadság eleme. 

Az elektronikus méd ium steril és célelvű világában ez a lehetőség jórészt el-
vész. A komprehenzív olvasás a puszta percepció szintjéhez közelít. Ülhetünk a 
képernyő előtt, szonetteket olvasva a világ végezetéig, de a „végtelen" immár csak 
egy nagyon nagy szám, nincs benne a szakadékba tekintés szédülete. 

VII. Sejtések 

Milyen következtetéseket vonhatunk le ezek után a digitális irodalom jövőjére, illet-
ve az irodalom digitális jövőjére vonatkozóan? Láthattuk, hogy a látszólag a digitá-
lis médiumból adódó lehetőségek közül a hagyományos, papíralapú irodalom már 
j ó néhányat felfedezett magának, ráadásul az általa feltárt terepeken többnyire 
határozott fölényben is van. A digitális médium technikailag olykor látványosabban 
tuclja megvalósítani az interaktivitás vagy a véletlen processzusok működtetését, 
de úgy tűnik, a lényegen ez keveset változtat, legalábbis keveset javít. Az érintett 
alkotóelvek elsősorban a kontroll átadására irányultak: a bemutatott művek az ele-
mek kiválasztását, sorrendjük megállapítását bízták az olvasóra vagy a véletlenre. 
A kombináció vagy a permutáció elvét kapcsolták össze az interaktivitás vagy az 
aleatória elvével. Ehhez minden esetben kötött elemkészletet és szigorú szabály-
rendszereket alkalmaztak: Queneau rendszerében csak tizennégy soros szonetteket 
lehet gyártani, B. S. Johnsonnál mind a tizenhét fejezetet el kell olvasni stb. Talán 
ez az a pont, ahol a digitális médium esetleg többlettel, újdonsággal szolgálhat. 

Egy digitális szöveguniverzum - szemben a könyvvel - lehet valóban határ-
talan. A legnagyobb regényfolyamoknak is van kezdetük és végük, s ez - éppen a 
könyvforma miatt - azoknál a műveknél is nyilvánvaló, amelyeket soha senki 
nem olvas el. A digitális médium virtualitása azonban megszünteti a kezdet és vég 
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kitüntetett helyzetét, és elrejti, álcázza a korpusz végességét: tu la jdonképpen fel-
számolja az integritását. Képzeljük el a szöveget úgy, mint egy úszómedencét , 
amelyben ide-oda úszkál az olvasó, l é s t e újabb és ú jabb vízmolekulákkal érint-
kezik, de régiekkel is ú j r a találkozik ú j kombinációkban. Amikor elfáradt , kimá-
szik, s ha kedve tartja, ú j r a kezdi, de sohasem gondolja úgy, hogy itt m á r minden 
vízmolekulát ismer. Az ilyen fajta szöveg nemigen lehet egy ember műve, illetve 
nemigen lehet „mű": n e m lehet statikus, befejezett. Inkább egy számítógépes 
p rogramra hasonlít, amely bizonyos szabályok alapján, néha a véletlenre, néha az 
olvasó döntésére hagyatkozva, folyamatosan készíti a következő fejezetet, oldalt 
vag)' mondato t . 

Ismét olyasmit találtunk ki, ami már létezik. Egyrészt létezik az interaktív stra-
tégiai és szimulációs j á t ékok formájában, másrészt az ú j médiumtól függet lenül 
is létezett már a fantasy-szerepjátékok formájában. Mindez persze nagyon külön-
bözik attól, amit az irodalomról, a műalkotásról, az esztétikumról gondolunk. 
Michael Joyce fentebb említett műve mégis valami ehhez hasonlót valósít meg, 
kifejezetten irodalmi igénnyel, habár itt ismert az elemek száma. Elképzelhetünk 
ilyen m ó d o n felépítve akár egy egész mitológiát, narrat ív univerzumot, amelyben 
egy-egy szereplő bőrébe bújva, autonóm (de a szabályoknak megfelelő) döntése-
ket hozva, küldetéseket ha j tha tunk végre, míg más személyek más, velünk inter-
akcióba lépő szereplők tetteit vezérlik. Ezen az alapon a világirodalom számos 
nag)' narrat ív műve újrajátszható volna, olyan módon, hogy a végső kimenetel 
minden já tékban végig nyitott maradna . Persze a moderátoroknak ügyelniük kell 
az adot t és a megváltoztatható körülmények helyes arányára: például ha valaki a 
kezdet kezdetén királlyá koronázza Hamletet , vagy bemuta t ja atyjának Oidipuszt, 
az elrontja a játékot. (Ez ugyanakkor úgy is felfogható, mint a minden demokrá-
ciában je len lévő bizonytalansági tényező: előfordulhat, hogy nem kedvünk sze-
rint alakulnak a dolgok.) 

Érdekes tapasztalat, hogy az irodalom terrénuma valamennyi modellkísérlet-
nél a j á t ék irányába mozdul t el: ha bevezetjük az interaktivitást vagy a véletlen-
processzusokat, ha megszüntet jük a determináltságot, az integritást vagy a 
linearitást, hasonló a végeredmény. Valószínűleg az irodalomnak, sőt talán magá-
nak az esztétikai befogadásnak is a lapeleme az a patetikus, tragikus színektől sem 
mentes tudat, hogy szemléletünk tárgya éppen ilyen, és örökre ilyen marad . Ha 
közben megváltozhat, akkor már nem vehető olyan komolyan.2 8 

Ez a súlytalanná válás eg)' másik, szintén ígéretes területen is megfigyelhető: a 
nem verbális elemek bevonását szintén könnyebbé teszi az új közeg, d e n e m te-
szi hatékonyabbá, nem mélyíti el, sőt inkább felszínesebbé teszi magát az esztéti-
kai működést . A h ipermédiának nevezett környezetben nemcsak szövegek, ha-
nem m i n d e n f é l e egyéb (elsősorban kép , hang, mozgókép) kapcso lha tó 
hipertextszerűen a szöveg egyes helyeihez. Igen eredményesen használható ez az 

- s Lényegében ebből a tapasztalatból vezeti le a lapvetően pesszimista következtetéseit a digitális mé-
dium i n h u m á n u s jel legéről Dieter M E N S C H (lásd a 13. jegyzetet). 
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eszköz az adattáraknál , referenciamunkáknál vagy „alkalmazott" információát-
adásnál. például reklámoknál, de az au tonóm műalkotásoknál látványosan gyen-
gébb az eredmény. Ahogy a képvers is, legyen bármilyen tragikus vagy patetikus, 
mindig hordoz valamilyen frivol, játékos elemet. A nyelv árnyalt, pontos, szimbo-
likus absztrakciójához képest az ikonikus jelentésközvetítés egyidejű je len lé te 
óhatat lanul profánnak, banálisnak tűnik. 

A szövegre épülő hipermédia jövője talán a mindinkább önálló műformává 
váló DVD közelében kereshető. (Itt természetesen nem a kommersz filmek m é g 
kommerszebb promóciós anyagaira gondolok.) A DVD módot ad rá, hogy a ma-
ga teljességében és integritásában élvezzük az eredeti műalkotást (a filmet), d e 
ugyanakkor módot ad az analitikus újranézésre (lassítás, visszatekerés, kikockázás 
stb.), továbbá nemlineáris, interaktív m ó d o n bemutat ja az elérhető nieta- és 
paratextusokat: kommentárokat, inter júkat , werkfilmeket, vázlatokat, változato-
kat, kihagyott részeket stb. Voltaképpen ez volna a kritikai kiadás ideális f o r m á j a 
és közege. Ha majd létrejön az a technológia, amely hasonlóan kényelmessé te-
szi a verbális műalkotás minden járulékos információjának elérését, ugyanakkor 
nem ront ja el magának az olvasásnak az élményét (a fentebb említett Fuharosok 
CD már nincs messze ettől), akkor meglehet , hogy ismét el kell gondolkodnunk 
a könyvet min t médiumot fenyegető veszélyről. Bár a DVD technológia sem lát-
szik veszélyeztetni a mozifilm létét. 

Könyvet valószínűleg akkor is olvasunk majd, ha rendelkezésünkre állnak ezek 
a technológiák, mer t olyan technológia egyelőre n e m látszik a horizonton, amely 
a könyvet eredeti funkciójában képes lenne leváltani. A mobiltelefon bizonyosan 
leváltja a vezetékest, mivel annak m i n d e n funkcióját teljesíti, s m é g továbbiakat 
ad hozzá. A menedzser-kalkulátor ugyanakkor nem váltja le a ha tár időnapló t és 
a telefonjegyzéket, mert aránytalanul drágább, nehezebben kezelhető, megbízha-
tatlanabb, s közben semmi lényegeset nem ad a régi funkciókhoz. A könyv tehá t 
addig marad fenn, amíg a funkció f ennmarad . És bármennyire is statikus, de te r -
minált, lineáris, azért ott hordozza magában az újraolvasás szabad, dinamikus 
lehetőségét. Mert ha a folyó ugyanaz marad is, bizonyosan megváltozik a láb, 
amellyel belelépünk. 



Müllner András 

A HIPERTEXTUÁLIS KÖZLÉS ANOMÁLIÁI 
ÉS A MEGBOCSÁTÁS HIPERTEXTUALIZÁLÁSÁNAK KÉRDÉSE 

A hipertext elméleti kérdései 

A hipertext médiumának filozófiai megalapozása sokak szerint a posztstruktura-
lizmusban keresendő, de az ősök körét tetszés szerint bővíthetjük. Ha a hiper-
textet úgy tekintjük, mint ami már önmagában, mintegy performatív módon 
kritikusan viszonyul az európai gondolkodás olyan elemeihez, mint a linearitás, 
a kronológia, a teleológia, az ok-okozati viszony, a hierarchia, a középpont , akkor 
kánonunk (amely hierarchikusságánál fogva pontosan egy a hipertext elvének 
el lentmondó intézmények közül) kezdődhet Nietzschével, Borgesszel, Walter 
Benjaminnal, Joyce-szal és sokakkal másokkal, akiknek bár még csak a könyv 
médiuma állt rendelkezésükre, de akik már tematikusai! kifejtették véleményüket 
annak elégtelen voltáról. Ebből jogosan vonhat juk le azt a következtetést, hogy 
a hipertext hagyománya „könyvből van", a n n a k ellenére (vagy azzal együtt), hogy 
a hipertext teoretikusai ezt a médiumot sokszor a könyvvel szemben definiálják. 
Ha az elméletíróknak igazuk van, és valóban egy új korszaknak vagyunk a hajna-
lán,1 akkor szembekerülünk egy radikális kérdéssel: hogyan kell írnunk a hiper-
texttel/a hipertextben, vagyis hogyan kell használnunk a hipertextet, hogy meg-
feleljünk a hipertext elvének, magyarul, hogy ne könyvnek használjuk azt? 
Milyennek kell lenni egy hipermediális konstrukciónak (ami lehet egy weboldal 
vagy eg)' CD-ROM), hogy hipertextszerű legyen? 

Egyesek szerint az interaktivitás a kulcsszó. Ha a művészet tör ténetének lehet-
séges olyan fejlődéselvű interpretációja, amely szerint a műalkotás az ember i tör-
ténelem folyamán egyre „nyitottabb" lesz,2 akkor a médiumtör ténet is felmutat-
hat a maga részéről olyan, az interaktivitásra épülő történetet , amelynek utolsó 
fejezete, egyelőre legalábbis, a hipertext. Az interaktivitásnak azonban különbö-
ző fokozatai vannak. Mennyiben minősül például interaktívnak egy linkelés? Azt 
mondják, a választás szabadsága, az, hogy egy hálózati oldalról potenciálisan 
több helyre lehet „ugrani", minősíti ezt a helyzetet (és magá t a médiumot) inter-

1 Vagy kicsit talán később: Vannevar B U S H 1945-ben írta híres cikkét a könyv és a könyvtár egy 
lehetséges alternatívájáról, Marshall M O L U I I A N sz intén abban az időben kezdett írni. Ted N E L S O N az 
1960-as években nevezte el h iper textnek a szövegek összekapcsolásából létrejövő nj s z á m í t ó g é p e s 
rendszert. 

2 N e m vé le t lenül használom ezt a szót: Umberto EGO nyitott mű-koncepc ió ja nagyjából ezt a törté-
netet sugallja, bár a határ és a fe j lődés kérdésével v é l e m é n y e m szerint n e m tud e lszámolni . 
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aktívnak. Ebből a szempontból m á r akkor megfele lünk a h iper tex tnek , m á r 
akkor „médiumspeci f ikusan" cselekszünk, ha szerkesztőként legalább egy ú n . 
hotwordöt, „ for ró nyomot" hagyunk az ado t t oldalon. (Ha n e m hagyunk egyet 
sem, akkor a felhasználó csak úgy tud továbbhaladni , ha lapoz, és akkor n e m töb-
bet m i n t eg)' virtuális könyvet ad tunk a kezébe.) 

A pé lda kedvéért tegyük föl, hogy egy tanulmányt olvasunk az I n t e r n e t e n . 
Ha e t anu lmány írója egyszerűen leközli az esetleg már folyóiratban m e g j e l e n t 
írását, akkor a hálózati közlést nem nevezhe t jük hiper textuál isnak. Ha eg)' követ-
kező szinten lábjegyzeteit belinkeli, hogy azok eg)' kattintással, kénye lmesen 
megköze l í the tők legyenek, akkor azt m o n d h a t j u k , hogy kihasználta azoka t a 
prakt ikus előnyöket, amelyeket a h ipe r t ex t technológiája számára biztosított . Ha 
a t a n u l m á n y b a n közölt idézeteit szintén linkelés út ján teszi elérhetővé, akkor m á r 
az interakt ivi tásnak egy magasabb szint jén j á r el, amenny iben lehetővé teszi, 
hogy a fe lhasználó m a g a döntse el, mely idézeteket akar ja elolvasni, melyeket 
óhaj t ja kihagyni . Amikor ped ig a t anu lmányí ró , bízva az olvasó kombinációs ké-
pességében , kihagyja saját érvelését, és csak idézeteket ír, akkor lehetővé teszi, 
hogy a t anu lmány olvasója maga alkosson m e g egy lehetséges a rgumentác ió t 
ahhoz az idézetgyűj teményhez, amelyet számára mintegy bázisként biztosított a 
szerző. Ez az interaktivitás nagyon magas szintje, ahol a m é d i u m b a n m a g á b a n 
rendelkezésre álló „jegyzetfüzet" lehetővé teszi a konkrét, írásos, érvelő beavatko-
zást. Ezt a kommunikác iós formát k ö n n y e n e lképzelhet jük például a t a n á r - d i á k 
viszonyban. Ez az interaktivitásnak olyan elmélete , amely a fe lhasználónak a le-
he tő legtel jesebb szabadságot biztosítaná, akár azon az á ron is, hogy „el téved" a 
rendelkezésére álló, cédulák alkotta hiper textuál is há lóban . Többek között 
Gregory L. U lmer volt az, aki kidolgozta az általa „interaktív pedagóg iának" ne-
vezett p a r a d i g m á t . 

„[...] a jelentést az olvasás során kell kikövetkeztetni, így a kritikai érvelés felépítése az 
olvasóra marad. Ezek az eljárások markáns pedagógiát körvonalaznak, amelyben a kuta-
tás invencióként működik (...] A hipermédiában a szerkesztő nem alkotja meg kinyilatkoz-
tatás formájában az érvelés egy határozott vonalát, hanem a lehetőségek egész paradig-
máját bontakoztatja ki, az állítások készletét, meghagyva a kifejtés elvégzését - a specifikus 
szelekciót és kombinációt - a felhasználónak."3 

U l m e r Walter Ben jamin Árkádok-tervezetére építi az interaktív pedagóg iá t : 

„A befejezetlen Árkádok-program a 19. századi ipari kultúráról készített jegyzetek ha-
talmas gyűjteményében ölt alakot, ahogy ez a kultúra Párizsban realizálódott - és átalakí-
totta ezt a várost. Ezeket a jegyzeteket a történeti források hatalmas készletéből válogatott 

Greg U L M E R : Grammtdology Hypermedia. (Hipermédia-grammatológia . ) Fordította B O C S O R Péter és 
M C I . L N E R András. (Kéziratban) Postmodern Culture v. 1 . П. 2. ( 1 9 9 1 . January) 00028. 
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idézetek alkotják. Benjamin a lehető legkevesebb kommentárral egészítette ki őket, vala-
mint az arra vonatkozó legáltalánosabb megjegyzésekkel, hogy miként rendeződtek el 
ezek az idézetek." 

T h e o d o r W. Adornónak a Német emberek c ímű levélgyűjteményhez írott Utó-
szava pedig beavat Benjamin e tárgyban alkalmazot t „poét ikájába": 

„Miként utolsó éveiben Benjaminnak az volt az eszménye, hogy a saját filozófiáját ne 
annyira megírja, mint inkább ahol csak lehetséges értelmezés nélkül önmagukért beszélő 
anyagokból összerakja, úgy' jár el a leveleskönyvben is. Benjamin filozófiájának a kiválasz-
táson és az. elrendezésen keresztül kell érvényesülnie anélkül, hogy általános, fogalmi alak-
ban megjelenne, ami ellentmondana saját lényegének. Filozófiai s nem szellemtörténeti 
vagy irodalmi művel állunk itt szemben."4 

A hiper text elvének való megfelelés, a médiumspeci f ikus gyakorlat, vagyis a 
m é d i u m h o z való adekvát viszony azonban csak az egyik része a n n a k a p rob léma-
körnek, amely a h iper texte t övezi. Ha ugyanis (például U lmer kapcsán) előkerül 
a pedagógia kérdése, akkor a navigáció ké rdése is megkerülhe te t len . Maga 
U l m e r utal a r ra , hogy Susan Buck-Morrs a 19. századi Párizs olyan h iper tex tuá-
lis, mul t imed iá l i s megje len í t ésé re vállalkozott , amely B e n j a m i n .Árkádok-
p rog ramjá ra épít , és virtuális vi lágában maga Ben jamin a virtuális idegenvezető. 
Bár megbecsüléssel adózha tunk Benjamin azon kísérletének, hogy „önmaguké r t 
beszélő anyagokból" kombinál t egy gyűj teményt , ennek el lenére n e m fel tét lenül 
kell e l h i n n ü n k azt, hogy léteznek is ilyen t ípusú anyagok. Az interpretáció, m á r 
pusztán szelekció fo rmájában is - navigáció, és navigálni szükséges. Úgy tűnik, itt 
e l l en tmondan i látszik egymásnak a hipertext m é d i u m á n a k elve és a szélesebb 
é r t e lemben vett hipertextuális pedagógia gyakorlata. A kérdés az, hogy lehet -e 
egy hiper textuál is közlés (például egy tanu lmány vagy egy szélesebb körű mult i-
mediál is interpretáció) egyszerre radikális és közben (ahogy a hálózati diskurzus-
ban nevezik) fe lhasználóbarát . 

Az irodalom és a hipertext strukturális rokonsága - a motiváció kérdései 

A fent elősorolt elméleti kérdések teljes m é r t é k b e n gyakorlatiak is egyben, ami 
azonban é p p e n azt jelenti, hog) ' a gyakorlaton kívül, elvonatkoztatva egyedi 
esetektől n e m a d h a t ó rájuk válasz. Ugyanúgy egyedi esettől f ü g g annak a kérdés-
nek a megválaszolása, hogy pé ldául miér t készül egyáltalán in terpretációs cél-
zattal mult imediál is CD-ROM egy irodalmi műből . Pontosabban: miért éppen az 

4 T h e o d o r W A D O R N O : „Utószó." Fordította BERF.NYI Gábor. In Walter B E N J A M I N : Német emberek. 
Kurópa Könyvkiadó, Bp., 1984. 152 -153 . 
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a d o t t műből készül ilyen CD-ROM. Számos irodalmi művet a d a p t á l n a k ma-
n a p s á g CD-ROM-ra , anélkül, hogy egyáltalán fe lmerü lne az az igény, hogy a fel-
dolgozásra magyarázatot ad janak . N é h a azonban h a n g o t kap a motiváció, és a 
készítők m e g p r ó b á l n a k bizonyos konvergenciát k imutatni az adott i rodalmi m ű és 
a m ű megjelení tésére használt m é d i u m strukturális sajátosságai között . 

„A technológia [értsd: a hipertext - M. A.] arra bátorít minket, hogy radikálisan újra-
gondoljuk a szöveg fogalmát. Azonban azok, akik otthon vannak James Joyce fikcióiban, 
felismerik, hogy a textualitás késő huszadik századi formái nem teljesen előzmény nélkü-
liek. Bonyolultan önreflexív és sűrűn alluzív - vagy inkább, erre a médiumra illő termino-
lógiával, linkek sokaságát tartalmazza, melyek belső és külső dokumentumokat idéznek -
Joyce munkássága anticipálja az ún. hipertextet. Például az Ulyssesneк és a Finnegans Wake-

nek az enciklopédikusságra való törekvése hasonlít az Internetnek ahhoz az igényéhez, 
mellyel mindent mértéktelenül magába akar kebelezni. Hasonlóképpen a pókháló meta-
foráját gyakran és jogosan használják Joyce munkáinak jellemzésére (például Margot 
Norris Joyce's Web: The Social Unraveling of Modernism című könyve és Cesar Abin 1932-es 
karikatúrája Joyce-ról, amely egv pókhálós kérdőjelként ábrázolja a szerzőt), és pontosan 
ugyanazt a metaforát használják a keresztkapcsolatokkal rendelkező internetes szövegre is, 
amit egyébként www-пек, világhálónak nevezünk."5 

Joyce műveinek gazdag intertextuali tásával, enciklopédikusságával, hálószerű 
s t ruktúrájával indokolják Joyce műve inek kvázi-hipertextualitását és e n n e k gya-
korlati következményét , a Joyce-ntűvek hipertextualizálását , h iper tex tben való 
feldolgozását . Ez a konvergenciaszerű folyamat azonban pa radoxonoka t is rejt. 
A h iper tex t teoretikusai, miközben radikál isan másnak, tehát (ahogy a latin szó, 
a radix a magyarban is őrzi eredeté t ) gyökeresen másnak ta r t ják a h iper tex te t , min t 
a könyvet , aközben szükségesnek ta r t j ák kinyomozni a h iper text könyvszerű elő-
dei t , és ezzel megpróbá l j ák kialakítani a fevízí-hipertextuális könyvek kánonjá t . 
Magyarul a hiper text előtt is f e lmuta t j ák a hipertextet , pontosabban bizonyos 
könyvek kvázi-hipertext-jellegét m u t a t j á k ki. Ahogy Hinta Gabriella fogalmaz: 

,,[a] modern és posztmodern kor több filozófusának és írójának fejében születtek a 
komputer megjelenése vagy használata előtt is virtuális hvpertextgépezetek".6 

Joyce , Proust, Mallarnté mellet t az egyik legtöbbet emlegete t t pé lda a Biblia, 
amelye t a keresztény egyházatyák al legorikussá olvastak, megalapozva így a bib-
liai t ipológiát : ablakokat nyitottak az Ószövetségből J ézus r a (Ádánt, Mózes, J ó n á s 
stb. a lakján keresztül), hogy igazolják őt visszamenőlegesen is. Ezek a „mágikus 

http://www.2street.com/joyce/ 
« Hl мл Gabriella: A textustól a hypertextig. Alföld 1998/2. 105. 
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ablakok" (George P Landow) a mai hipertext-teoretikusok szerint úgy működ-
nek, mint a tu la jdonképpeni hipertext a maga linkjeivel, vagyis megtör ik a lineá-
ris struktúrát, és hálószerűvé avatják a Bibliát. Azonban a Biblia hipertextuálissá 
olvasása nemcsak azzal jár, hogy a könyvek könyve bekerül a hipertextuális köny-
vek kánonjába, h a n e m azzal is, hog)' a hipertext elméletírói megismétlik az egy-
házatyák „visszafelé-olvasását". Különös módon olyan tényre hivatkoznak, mely 
tény (a Biblia allegorikus olvasata) a keresztény kanonizálást megelőző legitimá-
cióként, olvasási aktusként jöt t létre a maga korában. Ezt a kanonizációt ismétlik 
m e g tehát a hipertext mai „teológusai". A Biblia hipertextuális jel legét és ön-
magukat igazolandó „felfedezik", vagy másképpen fogalmazva , feltalálják a Bibliát 
- azt, hogy a Biblia a hipertext nagy anticipálója. 

Érdekes módon tehát két, egymással szöges ellentétben álló, egymást teljesen 
kizáró érvelés hangzik el a teoretikusok szájából. Az egyik a hipertext radikális 
újdonsága, előd-nélkülisége - ebből következik a könyvvel való reflektálatlan 
szembeállítás. A másik pedig a hipertextuális struktúra feltalálása bizonyos köny-
vekben - ebből következik egyes könyvek specifikus jel legének állítása, legalább-
is struktúrájuk hipertextuali tásának szempontjából. Az első érvelés fejlődést és 
tör ténelmet ír az oppozícionális struktúra segítségével, a második pedig azzal, 
hogy bizonyos könyvekre tartja csak jel lemzőnek a hipertextuális struktúra jelen-
létét, olyan kánont alapít meg, amely alap nélküli. Hiszen a posztstrukturalista 
ér te lemben vett intertextualitásra hivatkozni a kvázi-hipertextualitás kimutatása-
kor el lentmondásos gesztus: posztstrukturalista ér te lemben véve nincsen különb-
ség szöveg és szöveg között azok intertextualitása szempontjából. Ha pedig nem 
lehet létrehozni teoretikus el lentmondások nélkül eg)' intertextualitásra alapo-
zott kánont, akkor ugyanez a helyzet az intertextualitásra alapozott hipertextua-
litással is. Nincsenek „hipertextuálisabb" és „kevésbé hipertextuális" művek. Ilvet 
állítani egyenlő az immanencia állításával - min tha a hipertext felfedezése bizo-
nyos könyvekben nem olvasási teljesítmény volna. Jól lehet a motiváció a tudomá-
nyos világ elismert és megkövetelt eljárásai közé tartozik, azonban latens módon 
mindig a motiváltság állításával j á r együtt. A motiváció (a hipertextuális struktúra 
felfedezése bizonyos szövegekben) azt jelenti, bog)' az olvasók az új médium 
megtévesztő sajátosságain keresztül látnak, és könnyen a motiváltság hitének 
vagy az ahhoz kapcsolódó retorikának az - általuk egyébként mélyen elítélt - hi-
bájába esnek. Ahogy fentebb m á r említettem: belső, immanens struktúraként gon-
dolják el bizonyos könyvek hipertextualitását, és ily módon alakítják ki (egyéb-
ként paradox módon) a kvázi-hipertextuális könyvek kánonját. 

Hogyan lehet kihasználni a hipertext nyújtotta lehetőségeket oly módon, hogy 
valamennyire kikerüljük ezeket a csapdákat? A CD-ROM, illetve annak alapstruk-
túrája, a hipertext alkalmas ar ra a feladatra, hogy egyszerre több motivációt tar-
talmazzon potenciálisan, több magyarázatot eg)' problémára. Ezzel pedig leg-
alábbis őrzi annak a lehetőségét, hog)- az egymás mellett olvasott motivációk a 
motiváltság illúzióját csak bizonyos határig tudják felkelteni. A hálóstruktúrának 
köszönhetően relatívvá, ennek következtében pedig kevésbé ideologikussá válnak 
a különböző magyarázatok. A hiper text nyelvszemlélete nominalista, nem-motivált 



A hipertextuális közlés anomáliái és a Megbocsátás. 8 5 

- bá r teoretikusai sokszor elfelejtik ezt, és tematizálásakor motivált nyelvszemlé-
letről tesznek tanúságot . 

M i n d e d d i g azonban csak az anomál ia egyik oldaláról beszéltem, ar ró l ugyan-
is, hog)' miér t e l l en tmondásos egyes könyvek hipertextual izálásának megideolo-
gizálása. Akkor m á r j o b b volna hal lgatni , és keresetlenül, magyarázat nélkül há-
lóba fogalmazni azt, amihez kedvünk van? A dolog n e m ilyen egyszerű. Hiszen 
jogga l kérhe tő számon a teoret ikusokon a magyarázat: mié r t é p p e n azt a köny-
vet választották, amelyiket. Nos, ebbe a csapdába bele kell sétálni. Meg kell 
p róbá ln i igazolni, ha másér t nem, a j á t é k kedvéért, hogy miér t hálószerű az adot t 
m ű . Annyit talán m o n d h a t u n k , hogy ez az igazolási m u n k a mind ig lehetséges, de 
soha n e m magától é r te tődő . 

Két példa arra , hogy némely átírásokkor, vagyis (Kappanvos András kifejezésé-
vel élve) „médiumváltáskor" hogyan kell figyelembe venni mediális sajátosságo-
kat. A zenében hangszerszerű szólamról, a filmművészetben a filmszerű filmről 
van szó. Az előző azt je lent i , hogy egy zongoradarab különböző szólamainak ze-
neka r ra való átírásakor nem automat ikusan j á r u n k el, h a n e m az egyes szólamok 
lefordításánál figyelembe vesszük az adot t célhangszer sajátosságait. Illetve egy 
film elkészítésekor n e m a történet , az anekdo ta hangsúlyos, hanem a kép, mivel a 
film legelsősorban is abból van: képből . Még egy példa, most a fotózás területé-
ről: miér t harcol Lucien Hervé a fotó (és önnön) anekdot izmusa ellen? 

„Kérdező: Hogyan látod munkásságod egészét a kezdettől mostanáig? 
Lucien Hervé: Két periódust különböztetek meg, az első 1949-ig tartott, amikor riporto-

kat készítettem, a második a Le C.orbusier-vel való találkozással kezdődik, s napjainkig tart. 
Az első szakasz, melyet én »anekdotikusnak« nevezek, már távol áll tőlem, bár bizonyos ké-
peket ebből a korszakomból ma is elvállalok. Kezdetben még történeteket akartam elmon-
dani, vag)' illusztrálni, s ezért rengeteg apró részletet benne hagytam a képekben, amelyek 
elterelték a figyelmet az alapgondolatokról. Mai álláspontom ettől eltér, s ezt leginkább 
Eluard egy mondásával tudnám jellemezni: »Egy versben minden szó dolgozik.« Én is azt 
szeretném elérni, hogy képeimben minden egyes vonalnak, formának, tónusnak elenged-
hetetlen szerepe legyen. Egyszerűsíteni akarok, de nem szegényíteni, tömören kifejezni, 
hogy többet mondjak el, mint egy részletező történet. Ezért válaszoltam Le Corbusier-nek 
arra a kérdésre, hogy hogyan lettem fényképész, úgy, hogy »ollóval«, mert azzal vágtam le 
a felesleget. Később már nem volt szükségem ollóra." 

Min t kiderült , a művészetben fontos , hogy a „ tar ta lom" összhangba kerül jön a 
„formával" , az „üzenet" a „méd iummal" , a konstatív a performatívval , így próbál-
va elkerülni , hogy az oppozicionális logika túlságosan rányomja bélyegét a két 
összetevő viszonyára. Ezt az összhangteremtés t motivációnak is nevezhet jük: ha 
bebizonyít juk, hogy egy mű kvázi-hipertextuális, akkor mega lapozha t juk az adot t 
m ű hiper textuál is feldolgozását . 
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A Megbocsátás kvázi-hipertextuális sajátosságai - az intertextualitás 

Például Esterházy Péter Fuharosok c ímű regényének CD-ROM-on való kiadása, 
e regény hiper textuál is s t ruk túrában való feldolgozása legit imációt szerezhet 
abból a tényből, hogy a Fuharosok az intertextuali tás egyik m a r k á n s képviselője 
a magyar i roda lomban . Az intertextuali tás ped ig egyfaj ta kvázi-hipertextusként a 
hiper textual i tás könyvbeli realizációját jelenti. A Megbocsátást és a n n a k kritikáját 
olvasva sem nehéz olyan szövegeket találni, melyek a mészölyi í rásmód és 
a h iper text konvergenciá jának látszatát keltik. Mészöly esetében is, hasonlóan 
Esterházyhoz, lehet az intertextuális mozgásokra hivatkozni, amikor a Mészöly-
é le tmű lehetőségeit mérlegel ik egy esetleges hiper textuál is közlés tervbevétele-
kor. Hiszen több t anu lmány is leírja azt az önfelforgatást , amit Mészöly művel a 
szövegeiben, illetve azok egymással való „összejátszatásakor", és biz tosnak m o n d -
ha tó az a közmegegyezés, amely szerint a Megbocsátás is részt vesz e m u n k á b a n . 
H a a teoretikusok Joyce kapcsán „belső" idézésekről beszélnek, az Mészölyre is 
áll. Mészöly ugyanis merészen bán ik a mot ívumokkal , például n e m tart attól, 
hog)' bizonyos a t t r ibú tumok elosztása sokszor radikál isan megkérdője lez i a sze-
replők identitását, figurálisán h í rbe hozva őket egymással. Az ily m ó d o n szöveg-
szerűsített szereplők ped ig „hálózati" viszonyban vannak. 

„A szerkesztő-térképező tevékenység leglátványosabban a szövegköziségben mutatko-
z ik m e g : Az Én Pannóniáin, a z Alakulások, a Volt egyszer egy Közép-Európa, a Hamisregény 

stb. változatainak szerkesztőjeként és a mindig újra elmondott történetek (céhlegények 
fája, bácskai lómészárszék stb.) és újra megismert szereplők, a Mariosa Jakab, Farda kis-
asszony, az. írnok családjának variálójaként a Magyar novella, a Megbocsátás, a Családáradás, 

A balsejtelem lüktető pontocskái, Nyomozások 1-4., a Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról 

(stb.) szövegekben. De természetesen a szövegekben ismétlődő helynevek is, amelyek 
lehetővé teszik, hogy térképről beszéljünk, erről a szerkesztő-térképező tevékenységről 
tanúskodnak."" 

„Minthogy Mészöly a különböző gyűjteményes kötetekkel amúgy is folyton rákényszeríti 
értelmezőit szövegeinek (a kánonnak?) az újrarendezésére, ezt a feladatot a kritika sem 
háríthatja el. A »legradikálisabb« késztetést erre az 1995-ös Hamisregény jelentheti, amely 
a korábbi szövegek határait »eltörölve«, ezeket »egybenyitva« hoz létre egy különös, »új« 
művet. A másik 1995-ös (kis)regény - a cím (ön)meghatározása szerint »beszély« - , a Család-

áradás szintén alkalmat teremthet erre. Egyrészt a legkülönbözőbb formákban kapcsolja be 
a szöveget a korábbi »művek« világába (nevek, szereplők, helyszínek intertextuális utalásai; 
a cím maga a Megbocsátásban »szereplő« Acrotophorius-művet, а Templomáradást idézi meg, 
de található olyan fejezetcím is a regényben, amely szintén egy korábbi Mészöly-műre utal; 

7 S / . O L I Á I U Dávid: „Térképek áradásban." In Megbocsátás. Osiris-Hampeji, Budapes t -Szeged , 
2 0 0 1 . 9 5 . 
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más idézetek stb.): a Családáradás tehát mintegy újraszelektálja és -kombinálja, vagyis - ha 
lehet így fogalmazni - »újraképzeli« a korábbi művek bizonyos »világait«."8 

Mindezeket f igyelembe véve az a feladat há ru l tehát a Megbocsátásról készített 
esetleges hiper textuál is „olvasó" szerkesztőire, hogy egyrészt e konvergencia, a 
Megbocsátás és a hipertext rokonságának szöveges d o k u m e n t u m a i t összegyűjtsék, 
másrészt felhívják a figyelmet a r r a a tényre, hogy egy m é d i u m strukturális ado t t -
ságainak felfedezése egy regényben mind ig metaforizáció és azzal p á r h u z a m o s a n 
m i n d i g totalizáció is. Ha Mészöly regényének kvázi-hipertextuali tásáról beszé-
lünk, e regény és a h iper text „különleges" együttállásáról, konvergenciájáról , 
akkor elkerülhetet lenül szelektív lesz az olvasásunk. Nem „eleve adott" e r egény 
ilyen m ó d o n való olvasása. 

Akronologikusság és a mészölyi jelenlét-koncepció 

Az inter textual i tás mellett mely sajátosságok teszik lehetővé a f en t említett kon-
vergencia i l lúziójának felkeltését? Egy pi l lanat ig m é g Esterházynál maradva , ró la 
szólva, pé ldául az idő nem-kronologikus szerkezetére hívják föl a figyelmet a kri-
tikusok. Amikor Balassa Péter a Termelési regény térbeli olvashatóságáról , há ló -
szerűségéről beszél, akarat lanul is fe lmerül a h ipe r t ex t -pá rhuzam lehetősége. 

„Olvasáskor közelítenünk kényszeríttetik a vers- és partitúraolvasás strofikus, illetve 
vertikális és rétegelt metódusához. Ez a szöveg valamilyen egyidejűséget követel meg, lé-
nyegénél fogva, valamint hálószerű appercepciót. Mert a textus sokszorosan szőtt háló. 
Nem végigolvassuk, lineárisan, hanem körbe, sőt átlósan. Esterházy térben ír, nekünk tér-
ben kell olvasnunk."9 

Bár sok tekinte tben más helyzet a Fuharosoké, de Balassa olvasatában ott is 
megje len ik a hagyományos idő valamifajta kri t ikája vagy archaikus al ternat ívája . 

„Ami az időkezelést illeti: szimulált időmúlást érzékelünk. Hajnaltól »későig«, »talán 
alkonyatig« történnek az események, valójában nincs igazi belső, tagoló ideje a cselek-
ménynek, mert megszünteti azt az »ősi rend«, mely elnyeli a haladó időt, és csak a múlás 
örökkévaló egyidejűségét ismeri: »Talán este van. Talán alkonyat. Egy bizonyos: későre 
jár.« »Túl vagyunk rajta megint...« Inkább egy archaikus, mitikus szertartás idejében va-
gyunk tehát, a kezdettől tartó, ősi megesés és lejátszódás tehetetlen jelen idejében."10 

8 In K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: „A múltnál úgyse tudnak jobban hullámozni (A Családáradás javaslata 
Mészöly-olvasásra)." In uő: Az olvasás lehetőségei, József Attila Kör-Kijárat Kiadó, Budapest, 1997. 
188-189 . 

9 B A L A S S A Péter Vagyunk. Jelenkor 1 9 8 0 / 2 . 1 6 8 . 
1 0 B A L A S S A Péter: Az ősi rend. Je lenkor 1984/1. 72. 
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Meg kell itt emlékeznünk a Fuharosokról azér t is, mer t Balassa Péter A cselek-
mény rejtélye mint anekdotikus fonna című t anu lmányában egy lapon emlí t i 
Esterházy e regényét és Mészöly Megbocsátását. Balassa olvasatában a két szöveg 
olyan közös pa rad igma képviselője, mely látszólag a tör ténet nyolcvanas évekbel i 
visszatéréséről tanúskodik, valójában azonban új , a megelőző „nominal is ta" kor-
szak tapasztalatait magába o l d ó korszakról van szó. Balassa, m é g mielőtt je l le-
mezné ezt a korszakot, elsorolja „reprezentatív műveit": 

„Ennek az új szakasznak több reprezentatív műve van, melyek közül - a kritikus jog sze-
rinti szelekciója révén - kiemeljük Mészöly Miklós újabb novellisztikáját (különösen: Magyar 

novella, Indián ebéd, Szárnyas lovak, Ló-regény, Anyasirató, Megbocsátás), Nádas Péter készülő re-
gényét, melyre azért lehet már hivatkozni, mert számos részlete olvasható folyóiratainkban, 
továbbá Esterházy Péter Fuharosok című regényét, végül Krasznahorkai László prózáját."" 

Л hetvenes évek irodalmi parad igmájá t Balassa egyfaj ta nominalista atti-
tűdben látja, amelynek oka a világ elbeszélhetőségébe, a nyelv erejébe vete t t hit 
és ezzel párhuzamosan a nagy ideológiákhoz fűzött r e m é n y meggyengülése . 
E folyamat során egyre inkább a reflexióra került a hangsúly, a „mit?" helyett a 
„ki beszél?" és a „hogyan beszél?" vált érdekessé. Mivel a z o n b a n „a végigvitt ön-
tükrözés felszámolja a tör ténete t" , 1 - ez az út Balassa Péter szerint zsákutcába ve-
zetett. A hegel i szintézisre rendkívüli m ó d o n emlékeztet az az i roda lomtör téne t , 
amely így keletkezik Balassa t anu lmányában , hiszen az i roda lom hagyományos 
formáihoz való olyan visszatérésről beszél, amely egy közbeeső, antitézisszerű 
időszak tapasztalataival gazdagodva új í tot ta m e g e hagyományos fo rmáka t , és 
azokkal együtt az egész magya r i rodalmat. 

„[...] Mészöly nem a Film analitikus útján haladt tovább (nyilván nem volt hová), hanem 
újra a történetközpontú próza felé fordult, odahagyva a narrációközpontú prózát [...] Az újabb sza-
kasz lényeges ismertetőjegyei összefoglalóan: a történetközpontúság visszahódítása, de 
nem tradicionális értelemben, hanem a káosszal való szerkesztés értelmében (lásd ké-
sőbb). Fontos továbbá a nyelvi öntükrözés és felbontás ismertjegyeinek háttérbe szorulá-
sa, a stílus, a narráció mint téma másodlagossá válása. Az »elbeszélhetók-e egyáltalán a 
dolgok?« kérdése mintha megoldódna.""1 

így tér vissza a tör ténet a nyolcvanas évek magyar i rodalmába. Balassa é r t e lme-
zésében azonban mind a Fuharosok, mind p e d i g a Megbocsátás kapcsán csupán szi-
mulált időmúlásról beszélhetünk. Balassánál az idő fejlődést eredményező, hagyo-
mányosan lineárisként elképzelt s truktúráját egy „ősi rend" ál landósága győzi le. 

1 1 B A L A S S A : „ A cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma". In nő: Észjárások és formák. Budapest , 
1985. 106. 
12 I. m. 1 10. 
о I. m. I 14-1 15. 
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„E pillanatban a világ rendjének kaotikussága világosodik meg a rettegő előtt. Termé-
szetünk (külső és belső egyaránt) reménytelen homálya, rendnélkülisége, amit meghaladni 
látszott bizalom, hit és igazságszeretet, nem más, mint a legtompább rend és szabadság-
nélküliség. Legyőzhetetleníil nyers kezdetlegességünk tapodtat sem mozdult - s ez az 
egyetlen bizonyosság rettegéssel telítődik. Az ősi rend tartalma tehát a rejtélyes emberi 
természeté: káosz és kiismerhetetlenség, amely azonban nappali, tudatos felünknek még-
is moccanatlan rendként jelenik meg, vagy is tehetetlenek vagyunk vele - önmagunkkal -
szemben. Ismétlődünk, öröktől tartunk, így. Az erőszak s a szeretet kezdetleges káoszának 
meddő, alkonyati jelen ideje ez, mely reménytelenül bennünk múlik, mindig." 

Ugyanez a „káosz" je lenik m e g a Megbocsátás Balassa-féle e lemzésében: 

„A megbocsátás itt a káosz mélyén rejlő kiismerhetetlen, »irracionális« rend előtti meg-
hajlás."14 

Balassa írása t ehá t az ember által be nem lá tható , csak e l fogadha tó kaotikus 
r e n d e t vizionál; olyan jelen idejű rendet , mely a tör ténete t és a n n a k egyszerű 
l inearitását ellensúlyozza, és biztosítja a tör ténet nem-egyszerű visszatérését a ma-
gyar i rodalomba. 

Nemcsak Balassa érvel a Megbocsátás „mélyén" rej lő nem-tör téne tszerű , nem-
lineáris szervezőerők mellett, a rgumentációs a l apo t szolgáltatva ezzel a kvázi-
hipertextual i tás kutatóinak, a konvergencia és a motiváció érdekel t je inek, h a n e m 
szinte az összes Mészölyről szóló kritika és tanulmány, az é len magával 
Mészöllyel. Л »természetes jelentkezés« térképe című, műhelyt i tkokat is fe l fedő esszé-
j é t azzal kezdi, hogy az anyag (egy regény anyagáról van szó) „köti m a g á t a szer-
ves szét töredezet tség halmazál lapotához". Ez a szét töredezet tség p e d i g a krono-
lógiaként értett i dő ellen dolgozik. 

„Mindebben, persze, az idő a legravaszabb. Az idő arculatai. A pillanat, az idő-helyszín, 
az elszeletelt, az éppen csak tetten ért, a rejtjeles időrétegek. Valahogy- úgy, ahogy egy ve-
gyi folyamatban x számú elem újat hoz létre, evidens lehetőségként hordozva az összes 
többi változatot. Bizonyos, hogy e tekintetben megalkuvásra lesz szükség - valamennyit is 
visszaadni az áthallások természetességéből, a lehetőségek (a tartalék) állandó jelenlétéből 

[kiemelés tőlem - M. A.]. Sőt, még vásári trükkhöz is lehet és kell folyamodni, ha más nem 
kínálkozik. Például, a tisztázatlan időbeliségbe - időnélküliségbe - bedobott időhatáro-
zókkal, határozókkal, kötőszavakkal. Remélhetőleg segítenek olyan időérzést adni, ami 
nem kronológiába kényszeríti az olvasó átélő közérzetét, hanem az időnélküliségben való 
szüntelen mégis-előrehaladás szuggesztióját kelti. Vagyis, epikai dinamizmust teremt, meg-
fogható múlt-jövő nélkül. Ahogy a múltnak-jövőnek a valóságban is csak jelene van."15 

i-t I. m. 126. 
'"> MKS/.ÖLY Miklós: „A 'természetes jelentkezés' térképe." In NŐ: A tágasság iskolája. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1992. 189-190 . 
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Az „ál landó jelenlét" kifejezés egyrészt áthallást e n g e d Balassa je len idős-
koncepciójához, másrészt térbeli képzete t nyújt a p i l lanatba sűrített e lemekről . 
Ezt m é g plasztikusabban írja le az esszé következő bekezdésében. (Bár Mészöly 
úgy kezdi a bekezdést, hog)' „más problémáról" beszél, a kaleidoszkóp-hasonlat , 
az e lemek szüntelen ú j ra rendeződése és pillanatot alakítása, az „egybeesés mágiá-
ja" tekinthetők úgy, mint ugyanannak a problémának m á s megfogalmazásai . ) 

„Más probléma a motívumok szüntelen visszatérése, kereszteződése, ellentmondó meg-
forgatása - amit az anyag adott formátlansága követel. Ez olyan kísérletezésre szorít rá az 
egybeesés mágiája körül, amivel a mindennapos élet. persze, egy pillanatig sem »kísér-
letezik« - a lehető legbanálisabban produkálja. Ugyanis mit tesz az élet a múlttal, a nteg-
éltségek milliárd mozaikjával, állandóan kivetítve és anticipálva őket a jövőbe? Képszerű 
hasonlattal: a kaleidoszkóp alján x számú elem hever mintegy »arche« rejtőzésben - és ké-
szenlétben. Az aktuális pillanatok mindegyike - mint ahogy a kezünk billenti meg a kalei-
doszkópot - ugyanazokat az elemeket (megtörténtségeket) rendezi minden alkalommal 
aktuális rendbe, reflektál rájuk; majd egy másik aktuális pillanat megint. Van tehát össz-
hang, amit az elemek azonossága biztosít; és van minőségi különbség, minthogy nincs két 
hasonló aktuális pillanat. Nem vitás: ilyen mindent egymásba tükröző, emlékező-kalkulá-
ló mechanizmussal élek és tervezek, feldolgozok, elaborálok - a legintimebben, legbelül. És 
éppen ezt fedi, takarja el a szükségszerűen »szerkesztett« életem, a külső, a megvalósított, 
ami nem engedheti meg magának, hogy folyamatosan az aktuális pillanatok pillanatnyi 
ajánlataihoz tartsa magát. Helyette kiszűr, választ, kiemel bizonyos »elemeket«, és azokkal 
vezetteti magát - miután célja van."IH 

A mészölyi oppozíció a kaleidoszkóp-jellegű „ m i n d e n t egymásba tükröző, 
emlékező-kalkuláló mechan izmus t" állítja szembe a „szerkesztett élettel", amely 
n e m e n g e d a pil lanatnyi hangula tszerűségnek , asszociációknak, h a n e m szelektál, 
mivel „célszerű". A lineáris, hierarchikus könyv és a mult i l ineáris , sőt „holiszti-
kus",17 ncm-teleologikus h iper text e l lenté tére i smerhe tünk ebben a szembeállí-
tásban. Mészöly saját poé t iká ja szerint is olyan időfelfogás alapján dolgozik, mely 
n e m annyi ra a tör ténet a lapjául szolgáló l ineáris-kronologikus időt tekint i vezér-
elvnek, h a n e m azt a fa j ta többdimenziós időt, mely egyszerre több „pil lanat" 
megélését teszi lehetővé, nagyban támaszkodva az emlékezés folyamataira , meg-
teremtve a koincidenciaszerű lá tomások és érzetek esélyeit. Mindaz azonban , ami 
Mészölynek és például Balassának a hagyományos időt é r in tő krit ikája alapjául 
szolgál, bizonyos szempontból e l lentmondásos . Bár az időnek radikál isabb felfo-
gását vallják, amenny iben a nyugati teleologikus időszemlélet al ternatívái t pró-
bálják megte remten i , azonban ezzel együt t a je lennek olyan apoteózisa történik 
írásaikban, mely a nyugat t ö r t éne t ének szintén alapí tó mítosza, és amely mítosz 

I . M . 1 9 0 . 
17 „A hypermedia holisztikus világ- és tudásmodell." Su.ák János: A gondolkodás médiuma, www.art-
pool .hu/hypermedia/ index.html 
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közvetítésére elsősorban is a reprezentáció szolgálatában álló könyv m é d i u m a 
szolgál(t). Amikor Mészöly azt írja, hogy „a múl tnak- jövőnek a valóságban is csak 
j e l ene van", akkor a je lenlé t fogalma alá gyűjt i be az idő kü lönböző d imenzió i t , 
és aki ezt a jelenlétet megéli , az egyér te lműen az emlékező, ö n m a g á n a k je lenlévő 
szubjektum. Paradox m ó d o n tehát míg az egyik oldalról a sorok mögül a l inea-
ritás (és azzal együtt a könyv) kritikája olvasható ki a Mészöly-idézetből, a d d i g a 
másik oldalról az idézet radikal i tása elvész a j e l en idő és j e l en lé t kritikátlan affir-
mációjában. Hiszen megkérdezhet jük , hogy vajon miért „valóságosabb" a j e l e n , 
mint a múl t vagy a jövő? É p p Mészöly á l láspont jára hivatkozva lehet azt áll í tani, 
hogy a valóságban sosincs j e l e n , csak egy olyan „fekete lyuk", ami egyrészt egy 
konstelláció (más idők pi l lanatainak együttállása) e redménye , másrészt m e g e 
konstelláció folyamatos megváltozását , á t rendezését , e l tűnését eredményezi . 

Könyv és hipertext 

Egy oppozíció, amellett , hogy tagjai folytonosan hierarchikus viszonyokba r e n d e -
ződnek, m i n d i g létrehozza a tör ténelmet . Pontosabb azonban , ha úgy foga lma-
zunk, hogy egy oppozíció azér t hozza létre mind ig a tö r téne lmet , mer t tagjai 
hierarchikus viszonyokat alkotnak. Erre (már csak t émánk szempont jábó l is) a 
könyv-h iper tex t oppozíció hozha tó fel pé ldának . A könyv általános vélekedés 
szerint a logocentr izmus m é d i u m a . 

„A jó írás léhát mindig is komprehendált: felfogott, magában foglalt, megértett - annak 
megfelelően, amit komprehendálni kellett: a teremtett vag)' nem teremtett, mindenesetre 
egy örök jelenlétben elgondolt természeten vagy természeti törvényen belül. Tehát totali-
táson belüli olyan 'felfogás', ami kézirattekercsben vagy nyomtatott könyvben van elrejtve. 
A könyv eszméje a jelölő véges vagy végtelen totalitásának eszméje; a jelölőnek ez a tota-
litása csak akkor lehet totalitás, ha létében megelőzi a jelölt által létesített totalitás, ellen-
őrzi inskripcióját és jeleit, és eszmeiségében független tőle. A könyv eszméje, minthogy 
mindig egy természetes totalitásra utal, mélységesen távol áll az írás értelmétől. Ez az esz-
me a teológia és a logocentrizmus enciklopédikus védekezése az írás darabokra szaggató 
hatása, aforisztikus energiája ellen, és - ezt majd később fejtjük ki bővebben - általában a 
különbség, a differencia ellen."18 

18 Jacques D E R K U M : Gramm/etológia. Fordította M O L N Á R Miklós. Eletünk-Magyar Műhely, B P . , 1 9 9 1 . 

40—41. 
Röviden megemlékezhetünk itt a már sokat endegete t t Benjáminról is, aki a könyv mai kritikusai-

nak nagy e lődei közt tartható számon. Benjamin könyvkritikája azonban, e l lentétben a posz.tstruktu-
ralistákéval, a lapvetően retorikaellenesnek mondható. 

„S a könyv, tanítja az. aktuális tudományos termelési mód, már ma is csak elavult közvetítést jelent 
két különböző kartotékrendszer közt. Mert minden, ami lényeges, ott található a könyv szerzőjének, 
a kutatónak a cédulás-ládájában, és a tudós, aki a könyvet tanulmányozza, az. anyagot saját kartoték-
jába asszimilálja." Walter B E N J A M I N : „Egyirányú utca (Hites könyvvizsgáló)." Fordította T A N D O R I Dezső. 
In W. B.: Angelus Nävus. Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1 9 8 « . 4 9 9 - 5 0 0 . 
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A könyv által képviselt korszakot, a könyv korszakát a h iper tex t teoretikusai 
egy másik m é d i u m m a l , a h iper text te l váltják le. A könyv-h iper tex t ellentét így 
hozza létre a tör ténelmet . Míg a könyv eszméje (ahogy Der r ida is mondja) a j e -
lölő total i tásának eszméje, és tovább, a je löl t total i tásának eszméje , mindebbő l 
következően ped ig a metafizikus hierarchiák él tetője, fennta r tó ja , addig a h i p e r -
text-diskurzusban a hierarchia krit ikátlanul megfordu l , és az „aforisztikus, d a r a -
bokra szaggató írás" közvetlenül azonosítódik egy m é d i u m m a l , a hipertexttel és 
annak munkájáva l . A h iper tex t eszméje totálissá válik, hűen követve a m i n d e n -
kori, totalizálásra törő m é d i u m o k sorsát. 

„Miller rámutat, hogy Derrida Glas című írása és a személyi számítógép többé-kevésbé 
egy időben jelentek meg. Mindkettő tudatosan és szándékosan azon munkálkodik, hogy-
kivonja a használatból a hagyományos lineáris kódex-könyvet és felcserélje az új multi-
lineáris multimédia-hypertexttel, amely hamarosan a kultúra, illetve a kulturális formák 
vizsgálatának meghatározó kifejezési formája lesz. [...] Bush és Barthes, Nelson és Derrida 
- akárcsak a többi író, aki ezekkel a feltehetőleg előre nem látható módon összefonódó 
témákkal foglalkozik - , valamennyien abból a vágyból indulnak ki, hogy felszámolják a 
nyomtatás korlátait."19 

De, min t emlí te t tem, a könyv és a h iper text oppozíc ió jának munká ja csak egy 
példa a sok közül. Ilyen és ehhez hasonló oppozíc iók megta lá lha tók a Megbocsá-
tás d iskurzusában is. Hangsúlyozni kell azt, hogy a dolog (legalább) két lépésből 
áll. Minden oppozíció vagy hierarchikus e l lenté t úgy épül fel, hogy a két a lkotó 
„mitologikus" harcából az egyik tag győztesen kerül ki. E győzelem (nemcsak a 
Mészöly-diskurzusban, de másho l is) emanc ipá ló vagy az ado t t tárgyat (esetünk-
ben a Megbocsátást) radikalizáló projektum része. Ez az első lépés. A második lé-
pés ped ig az, hogy egy lehetséges motiváció során az oppozíció egyik tagja, é p p 
elért győzelméből fakadóan , alkalmassá válik a r ra , hogv rá hivatkozva felfedez-
zük, vagy m a r a d v a a már használ t kifejezésnél: feltaláljuk a Megbocsátásban re j lő 
kvázi-hipertextuális tu la jdonságokat . A kri t ikák szerint tehát a Megbocsátás bizo-
nyos elemei e m a n c i p á l ó d n a k és emancipá lnak , s ezzel együtt radikális változást 
hoznak a hagyományos i rodalomszemléletbe, vagyis meg te remt ik eg)- i rodalom-
tör ténet feltételeit. A mi szempontunkbó l p e d i g éppen ezek az emancipá ló és 
radikális e lemek lesznek azok, melyek ideológiai alapozásul szolgálnak a Meg-
bocsátás kvázi-hipertextual i tásának kimutatásához, és aztán a következő l épésben 
a Megbocsátás h iper textual izálásához. Nézzük elsőként rög tön a Megbocsátást. 

1 3 G. H L A N D O W : Hypertext 2.0. I V A C S Agnes fordítása. (Hypertext: The Gonvergence o f Contemporary 
Literary Theory and Technology) T h e Johns Hopkins University Press, Balt imore/London. Elérhető: 
http://www.artpool.hu/hypermedia. 
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A kritika oppozíciói és a Megbocsátás „kvázi-hipertextualitása" 

„Egész beszélgetésük alatt ezt a lassuló pillanatot várta, mikor az ujjaiban ott érzi már 
az egyetlen lehetséges vonal tervét. Ez a technika nem tűrt javítást, próbálkozást; olyan 
volt, mint a megbocsátás fordítottja."20 

Ez a kri t ikában sokszor ön tükröző be té tként olvasott rész m e g t e r e m t egy el-
lenté te t . Anita úgy alkot, hogy az egyetlen lehetséges vonal tervét akar ja érezni 
u j ja iban, hog\ ' a puha fa táblába égetet t rajz tökéletes legyen. Mivel égetésről van 
szó, é r t he tő az óvatosság: a hibát itt n e m lehet retusálni. (Anita arcán amúgy van 
m á r egy ilyen vonal; e n n e k e rede te apjá ig nyúlik vissza.) A regény tehá t első ol-
vasatban az alkotást szembeállít ja a megbocsátással, ami ese tünkben a változtat-
ha tóságot jelenti. í rni (a je lenet tükrében) annyi, min t megvál toz ta thata t lant lét-
rehozni . T h o m k a Beáta azonban a „formaalakí tó tuda t" elemzésekor é p p e n az 
el lenkező végeredményre jut , min t amilyen következtetést a égetőpálcás jelenet 
ön tükröző , mise en «/ryme-jellegű, az alkotási folyamatot (látszólag) szimbolizáló 
j e l l ege lehetővé tesz. Mint m o n d j a , Mészöly regényében semmi n e m válhat köz-
vetlen elbeszélhetőség tárgyává, és e n n e k következményeképpen ál landóvá, örök 
érvényűvé. Bár a Megbocsátással és egyéb, azzal közel egy időben született művei-
vel Mészöly min tha visszatért volna a közvetlen elbeszéléshez, az egyszerű törté-
netmeséléshez , valójában azonban í rásmódja , az „oda-vissza, előre s há t r a lépe-
ge tő szerkezet", a „javítás, a próbálkozás gesztusai"21 jóval nagyobb m é r t é k b e n 
hozzák létre az interaktivitás elemi feltételeit, mint ahogy arról például egy köz-
vet lenül elbeszélt tö r téne t esetében beszélhetünk. T h o m k a amellet t érvel, hogy a 
mészölyi írás n e m vál toztathatat lan beleégetés, h a n e m az olvasásra, így a m ó d o -
sításokra vagy (a regény saját metaforájával) megbocsátásokra erősen ráuta l t , ú j ra 
és ú j r a ki töl tendő, be ra jzo landó tér. (Ezt az olvasatot erősíti egyébként a j e l ene t 
összeolvasása a c ímmel: ha az égetés a megbocsátás fordí tot t ja , akkor a megbo-
csátás - a Megbocsátás az égetés fordítot t ja .) 

„A Megbocsátásnak van története, mely azonban csak megszorításokkal tekinthető egy-
ségesnek, folyamatosnak. Semmiképpen sem láncszerűen szőtt e történet, hanem ugrá-
sokkal előrehaladó, betétekkel, idézetekkel visszatartott, időben is oda-vissza ingázó. 
A végső formacél nem valamiféle látszatrend megteremtése, sokkal inkább a meghatároz-
hatatlan módon sűrűsödő és lecsapódó, az emlékezet működését, a közérzet állandósulá-
sát, a lelkiállapotot meghatározó észlelet és élmény-szilánkok laza együttesének mint élet-

eseménynek a kifejezése. A törvényszéki írnoknak és családjának történetét legalább olyan 
mértékben alakítják a különböző észleletek, álmok, vágyak, mint a konkrét helyzetek és 
események. Az efféle 'elágazások' s a mikrovilág rezdüléseinek rögzítésében megnyilvánuló 

2 0 M É S Z Ö L Y Miklós: „Megbocsátás." In uő: Volt egyszer egy Közép-Európa. Magvető Könyvkiadó, lip., 
1989. 510. 

21 Тномкл lieáta: Az ötödik kérés. Jelenkot 1985/5. 497 . 
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'érzékletes; életszerű körülményesség' (A. W. Schlegel) pillanatokra jelentősebbé válik a 
külső folyamatok elbeszélésénél. Mindez lüktető, kiegyensúlyozatlan szerkezetet eredmé-
nyez. A formaalakító tudat tehát csak részben vállalja a hagyományos prózaforma követ-
kezményeit, ám azzal, hogy világot és hősöket ábrázol, történetet beszél el, nem kanyaro-
dik vissza ahhoz a közvetlenséghez, melv az elbeszélést s ennek 'zsánerét' eredendően 
meghatározta. Ezt ugyanis sem az elbeszélő világvíziója, sem a szereplők - az írnok, a 
nagyapa, Anita, Mária - létérzékelése, helyzete, története nem biztosítja. A mű eseménye így 
csupán az ösztönös vagy egzisztenciális szférában találkozó helyzetekből állhat össze, 
melyet a mű kompozíciós és jelentéstani szerkezete utalásokkal, belső megfeleltetésekkel, 
rímeltetésekkel tesz érzékelhetővé. Az elbeszélő eljárásait a kapcsolás, váltás, társítás nyo-
mán kibontakozó hullámmozgás vezérli. [...] Mészöly elbeszélését úgy igazgatja a forma-
alakító tudat, hogy abban hiátusokat hagy, melyeket nekünk, olvasóknak kell (lehet) jelen-
tésátadással, értelmezéssel kitöltenünk [...]"--

T h o m k a oppozíc iója szerint Mészöly tör ténet- í rását n e m a régi , tör ténetelvű 
i roda lomnak (Jókai, Mikszáth) a közvetlen elbeszélhetőségbe vetett h i te jellemzi, 
h a n e m látszólagos tör téne tszerűsége ellenére ez az í rásmód kikezdi a tör ténete t , 
krit ikusan viszonyul ahhoz , s t ruktúrá já t és idejét fe lbont ja , összesűríti. T h o m k a 
segítségével nagyon is könnyű ideologikusan alá támasztani a Megbocsátásba) ké-
szülő hiper text létét: a Megbocsátás, akárcsak a h iper text , sok szálon fut; motivikus 
szerkezetének köszönhe tően a jelenetek, akárcsak egy hiper text h ierarchia nél-
küli felületei, egymásba p rése lődnek ; a je len és a mú l t folyton idézik egymást; az 
alakok sokszor egymásba folynak - mindezek könnyen elvonják a figyelmet ar-
ról , hogy milyen íves a szerkezet, mennyire „poénszerű" a regény vége stb., és 
könnyen e l fogadjuk , hogy m a g a az í rásmód inkább az asszociációt, és azzal 
együtt a me ta fo rá t részesíti e lőnyben, mintsem a logikát és a me ton ímiá t . Ahogy 
Alexa Károly ír ja: 

„Az egyszerű mese elmondása, az alakok és a környezet rajza világos és egyértelmű. 
A részletek hallatlanul plasztikusak. Az egész azonban mégis különös, szavakkal leírhatat-
lan, csak intuícióval megközelíthető. A mesébe ugyanis minduntalan belefonódnak régi 
történetek szálai, az alakok mindig mások is, mint pőre önmaguk, s a környezet tárgyai is 
mindig emlékeztetnek valamire. Szabad - vagy annak látszó - motívumok lebegnek be a tör-

2 2 I. m. 496. A Megbocsátás például sokban rímel a nagy „befelé terjeszkedő" modernekre: 
„A 20. századi európa i és amerikai regény sok m e g h a t á r o z ó alkotása n e m a T h o m a s 

Mann-Joyce-Proust-nagyregény formátumának, hanem egy szerkezetileg n e m kevésbé bonyolult, 
terjedelmileg mégis karcsúbb modelljének jegyében született. A Kafka-Broch-Canius-V. Woolf-regé-
nyek határozottan csökkentetlek a történet külső kiterjesztésén, s más-más m ó d o n ugyan, de lénye-
g e s e n megnövel ik egyes korábban kevésbé hangsúlyos regénysíkok je lentőségét . Kafkánál ilyen sze-
repet töltetlek be az alaphelyzet és az. eseménysor metaforikus, szimbolikus, parabolisztikus 
értelemtartalmai, Virginia Woolfnál a belső történet, a tudattörténések síkjai, Canius-nél, Brochnál a 
filozófiai je lentésrétegek. A bonyolultabbá váló epikai szerkezet nem kíván többé terjedelmi bővítést, 
s a metonimikus elvtől, a külső eseménysortól és a linearitástól való eltávolodás a méretek jelentős 
csökkenését vonja magával." Тиомкл Beáta: „Átrendeződő magyar regénytérkép." In uő: Mészöly 
Miklós. Kalligram Könyvkiadó, ftizsony, 1995. 90. 
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ténetbe, hol látványukkal, hol hangulatukkal mélyítik és bizonytalanítják el a jelentést. 
Az idő éppígy rögzíthetetlen, noha események sorozata fogalmazza meg, mint a tér, jól-
lehet az metszően pontos képek mozaikja."23 

Alexánál m i n d e z a realizmus és egy Mészölytől kölcsönvett kép , az „ötcentis 
ferdeség" e l l en té tpár já ra épül. 

„»Lóg a falon egy realista kép, csak éppen abban különbözik minden más realista kép-
től, hogy az egész - mondjuk - balra öt centit ferde [,..]«"24 

De számos me ta fo ra alkalmas a „racionálisként", „sőt szociologikusként" je l -
lemzet t real izmus ellentétezésére, így a (szintén Mészöly-metaforaként ismert) 
„rés" is például . 

„S újra a rés szóhoz jutunk, Mészöly írói filozófiájának alapképéhez. Az események, 
a képek közötti rések, a mozaikdarabok közötti hiány csak látszatra űr, létszünet. Valójában 
a viszonyokba való bepillantás alkalma és lehetősége, a csak érzékelhető, de meg nem 
fogalmazható homály és rendetlenség."25 

.Alexa kri t ikája arról tanúskodik, hogy (és ez n e m meglepetés) az ok-okozati 
vagy „racionálisnak" nevezet t kapcsolatok (ezeket ál talában meton imikus felépí-
tésűnek tart ják) inkább alkalmasak a realizmus és (ami itt azzal egyenér tékű) a 
tö r téne t i l lúziójának felkeltésére, m i n t az asszociatív-intuitív képekre épülő szö-
vegszervezés (ezek az „eszközök" a közmegegyezés szerint metafor ikusak) . 
T h o m k a Beáta Mészöly-monográf iá jában a fentiekkel összhangban azt írja, hogy 
az í ró metafor ikus- f ragmentá l i s „átér te lmezet t narra t ív logikája" az asszociáció és 
a szimbólum ura lkodására épül , ami Mészölynél „az érzékelés, a szemlélődés, a 
belső idő tuda t" hangsúlyát je len t i . 

„A tudatfolyamatok rugalmasabb, hajlékonyabb elbeszélésére irányuló újabb kori pró-
za szükségszerűen eltávolodott a linearitástól, folyamatosságtól."26 

Mindez úgy hangzik , min tha „az ú jabb kori próza" , párhuzamosan egyrészt a 
h ipe r t ex t megá lmodóiva l és realizálóival, másrészt a posztstrukturalista írás- és 
in ter textual i tás- fogalom kidolgozóival, olyan narratív vagy mesélő gép elkészítésén 
f á radozna , amely gép megtör i a l inearitást és a tör ténete t . Ezek a rendszerek és 
in tézmények biztosították és a lapozták m e g ugyanis a hierarchikus nyugati gon-
dolkodást . Vannevar Bush 1945-ben m e g á l m o d j a a mernex e lnevezésű eszközt, 

2 3 A L E X A Károly: „Tanúsítás és kegyelem." In 116: A szerecsen komornyik. Kortárs, Bp., 1999. 75. 
2 4 I. m. 73. 
2 5 I. m. 75. 
2 T I T H O M K A Beáta: Mészöly Miklós. 1 8 . 
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amely a hierarchikus könyv és könyvtár helyett egyfaj ta asszociációs p a r a d i g m a 
alapján működik , és melynek u tód já t most a h ipe r tex tben üdvözölhet jük; a 
francia poszts t ruktural is ták ped ig olyan írásról á lmodnak , amely (ahogy Der r ida 
írja) „da rabokra szaggató és aforisztikus", és amelynek feladata a könyv méd iu -
mának kri t ikája és kimozdítása. Losoncz Alpár szerint: 

,,[m]anapság már nem az egészet, a tagoltság rendjében fennálló létezők egészét átfogó 
gondolkodás járja. A totalitás metaforájának, a középpont, az okozatiság, a referencia, a 
célirányosság, a jelenlét, a tudat és a szimmetria eszméinek és az ész hagyományos eszmé-
nyeinek kritikai újragondolása határozza meg komnk arculatát. Tehát ama, valamikor 
tiszteletet ébresztő eszmék némelyike, amely a könyv metaforájában élt tovább, korunkban 
gyökeres megkérdőjelezésnek vettetett alá. Derrida, például, a Grammatológia című művé-
ben, amelyben a nyugat-európai Iogosz-hagyományt az írás elátkozása szempontjából teszi 
tárggyá, egyenesen a könyv végéről, a könyvcivilizáció berekesztódéséről és az írás kezde-
téről értekezik."27 

A metafizika kritikája azonban mindig magában rejti a történelmet és az utópiát, 
azaz a másik metafizikát. Paradox m ó d o n a linearitás-ellenes gondolkodás hoz 
létre egy ú j linearitást, és egy új kronológiát. Az ily m ó d o n felfogott kritika, amikor 
tör ténelmet létesít az oppozíciók segítségével, elfeledi önnön radikális eredetét : 
gondol junk például az intertextualitásra vagy akár az ú j regény idejében divatos 
„per format ív" írásra, melyek kevésbé voltak alkalmasak arra, hogy i rodalom-
tör ténete t í i janak a segítségükkel, vagy szövegimmanens tu la jdonságként í r ják le 
őket, m é g akkor is, ha pé ldáu l maga Bar thes többször beleesett ebbe a csapdába . 
Úgy tűnik, e lkerülhetet len, hogy a metaf iz ikák egyidejű működésének legyünk 
tanúi mind ig . Ilyen metafizikus következmény a mészölyi jelenlét-koncepció, 
amely a kronológiát és a linearitást hivatott ellensúlyozni. 

„Mészöly intenciója egy olyan időkategórián alapuló epikai hitelesség megteremtése, 
amely a történetszerű elemek, megtörténtségek és események elrendezésében nem a meg-
történésekben uralkodó kauzalitást és kronológiát követi, hanem a felidézésükre sokkal 
inkább jellemző szinkronitás/aszinkronitás-ritmust és az asszociativitást. A felidézésről írja, 
»nem grammatikailag, hanem a hatás- és időélmény szempontjából - csak jelen időt 
ismer«. [...] »Nem annyira múltról és jelenről, nem pillanatról és örökről szeretne tudni, 
hanem a lét és az emberi relációk egyidejűsített történelméről. [...] még kevésbé radikális 
művekben is megtaláljuk azt a törekvést, hog}' mentesítsék az időhierarchia merevségétől. 
Hog}' az ábrázolt világ ne csak időtávlatba kényszerülő látvány és visszatekintés legyen, 
hanem elsősorban inzultáló jelenlét.«"28 

27 I.OSONCZ Alpár: A könyv metaforájától a szimulációig: a világ kérdése. Gondolat-jel 1993/ITI—IV. 86. 
2íi Тпомкл Beáta: i. m. 19. 
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Ennek az „inzultáló je len lé tnek" , a múltat és jövő t a j e l enbe préselő nar rá -
c iónak talán parad igmat ikus me ta fo r á j a az emlékezet , és azon keresztül Proust. 
N e m véletlen, hogy Mészölyről szólva többen megemlí t ik Proustot is, pé ldául Ba-
konyi István a Megbocsátás kapcsán: 

„Talán nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy prousti hatások is érvényesülnek 
itt [...]"» 

és T h o m k a Beáta: 

,Az eltűnt idő nyomában kapcsán Paul Ricoeur fiktív időtapasztalatról beszél. A reproduktív 
tapasztalat jelentőségének megnövekedése az imagináció és az emlékezés mechanizmusai-
ra támaszkodik, a perceptív tapasztalat pedig a narráció helyét az asszociáció és a szimbó-
lum kereszteződésében jelöli ki. Az érzékiség, szemlélődés és a belső időtudat rapszodikus-
sága a temporalitás új retorikáját alapozza meg. Ricoeur a filozófia, Mészöly az elbeszélés 
felől érkezik el a belátásig, hogy a tapasztalás inherens időbeli formájával interpretálja a 
narratív szerkezetet, és viszont, illetve az emlékezet szimultaneitásával a szerkesztést. 
Gérard Genette az anisochrome (nem egyidejűség) fogalmával jelöli a prousti típusú elbeszé-
lésjellegzetes időelvét. A probléma filozófiai és narratológiai egy időben, s Mészöly poéti-
kájának értelmezésében különös jelentőségű az elbeszélés időelveinek, a temporali-
tás/narrativitás összefüggésének kérdésköre."30 

Ebben az idéze tben megf igyelhe tő a fejlődéselvű tör téne lem koncepciójának 
kialakulása, amit T h o m k a Beáta Mészölyhöz köt, illetve ezzel pá rhuzamosan 
Ricoeurön és Gene t t e -en keresztül Prousthoz, vagyis a modern i t á shoz . A konver-
gencia működik („Ricoeur a filozófia, Mészöly az elbeszélés felől érkezik el a be-
látásig"), és lehetővé teszi, hogy Proust és Mészöly rokonokká legyenek a mode r -
nista narráció gépeze tének működte tésében . Azt is lehe tne m o n d a n i , hogy 
nar ra t ív m u n k á j u k egyfajta modern hipertextet hoz létre: a mészölyi (és egyébként 
a prousti) „mesé lőgép" úgy m ű k ö d i k (újabb konvergencia), m i n t a hipertext-
teoret ikusok szerint a hiper text . Az e l l en tmondások azonban a konvergencia 
ö römte l i konstatálásától még n e m szűnnek meg, sőt azt lehet m o n d a n i , hogy fo-
lyamatosan ú j r a t e rme lődnek . 

2 Í I B A K O N Y I István: Mészöly Miklós: Megbocsátás. Forrás 1985/9. 86. 
3 0 T H O M K A Beáta: i. m. 17-18. 



Benke Gábor 

INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK AZ IRODALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÁSBAN 

- Módszertani és gyakorlati problémák -

A kutatási feladat ismertetése 

Az informatika irodalomtudományi célú alkalmazási lehetőségeiből szakdolgozó 
hallgatóként kaptam lehetőséget arra, hogy részt vehessek a dr. Milbacher Róbert 
egyetemi adjunktus által vezetett, 065330822 témaszámú FKFP pályázat mun-
kálataiban. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalom-
tudomány Doktori Iskolájának doktoranduszai által végzett kutatás célja a 19. 
század második fele kritikai irodalmának lehető legteljesebb feldolgozása és az. 
így nyert tudományos eredmények közzététele. Ennek érdekében a következő 
folyóiratok feldolgozására kerül sor: Új Magyar Múzeum, Hölgyfiitár, Magyar Emlék-
lapok 1848- és 49-ből, Magyar írók Füzetei, Pesti Röpívek, Pesti Füzetek, Remény, 
Csokonai Lapok, Értesítő, Budapesti Visszhang, Családi Lapok, Divatcsarnok, Szép-
irodalmi Lapok, Délibáb, Magyar Nép Könyve, Vasárnapi Újság, Critical Lapok, Nő-
világ, Szépirodalmi Közlöny, Napkelet, Kelet Népe, Budapesti Szemle, Pesti Napló, Buda-
pesti Hírlap, Magyar Hírlap. 

A kutatás konkrét munkálatainak első lépcsőfoka az adott folyóiratok vala-
mennyi évfolyamának átvizsgálása egy-egy hallgató által. Ennek során a hallgatók 
a periodikák szövegbozótjából valamiképpen ki kell válogassák azokat az íráso-
kat, amelyek a kutatás t émájá t illetően relevánsak. Hogy ez milyen problémákat 
vet fel, arról később lesz szó. A munka ezen a szinten elsősorban olvasást és a 
relevánsnak ítélt szövegek bizonyos adatainak rögzítését jelenti . Az adatok „ki-
termelése" által felvetett problémára később ugyancsak bővebben kitérek. 

Az első lépcsőfokon túllépve tehát valamennyi folyóiratra nézve rendelkezésre 
fog állni egy-egy releváns szövegkorpusz, pontosabban egy-egy, e szövegkorpuszok-
kal kapcsolatos adathalmaz. A második munkafázis ezért ezen adathalmazok egye-
sítését és végleges rögzítését foglalja magába. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy 
valamennyi kinyert adatot egyetlen elektronikus adatbázisba kell betáplálni. Való-
jában ez a munkafázis is többlépcsős, hiszen talán még az adatbevitel unalmas 
és fárasztó munkájánál is komolyabb feladatot jelent a megfelelő adatbázis-struk-
túra kidolgozása és megvalósítása, illetve a kísérleti céllal részben feltöltött adat-
bázis tesztelése. Csak ezután veheti kezdetét az adatvagyon begépelése, hiszen ha az 
adatbázis-struktúráról az adatok bevitele után vagy akár közben derül ki, hogy nem 
képes feladata elvégzésére, akkor minden fáradozásunk hiábavalónak bizonyult. 
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A harmadik munkafázis a fent említett szövegkorpuszokkal kapcsolatos adatok 
után a korpuszt alkotó szövegeknek a „kinyerése" és rögzítése. Ez ismét több-
lépcsős eljárást je lent , hiszen a folyóiratokból vagy az őket megörökítő mikro-
filmekről készített fakszimilék ebben a formában még kezeihetetlenek, szükség 
van a fénymásolatok digitalizálására (a papír lapok alkotta szövegeket lapolvasó 
[szkenner] és karakterfelismerő szoftver segítségével fájlokká konvertáljuk), illet-
ve az így létrehozott digitális szövegobjektumok igen alapos szöveggondozására, 
hiszen a lapolvasás segítségével tör ténő digitalizálás a technika jelenlegi szín-
vonalán egyelőre m é g igen nagyszámú hibát generáló eljárás. Előzetes becslése-
ink alapján a kutatás során felhasznált munkaóráknak akár a felét is kiteheti a 
munka e harmadik fázisa. A gondozott szövegek hozzácsatolása a szövegek ada-
tait tároló adatbázishoz ezek után már könnyűszerrel megvalósítható. 

A m u n k a utolsó fázisa az előbb leírt m ó d o n létrejövő adatbázis és szövegtár (az 
adatbázis hétköznapi fogalmába beleér thető ez utóbbi funkció is, hiszen maga a 
szöveg digitalizált változata is ér telmezhető az adott irodalmi cselekvés1 - valamely 
szöveg létrehozása és nyilvánossá tétele - valamely tulajdonságát rögzítő adat-
ként) közzététele, azaz az esetleges érdeklődők számára hozzáférhetővé tétele. 
A hozzáférés vonatkozhat egy szűk körre (például egy bizonyos tanszék dolgozói-
ra), demokratikusabb, elegánsabb és profitábilisabb azonban a teljes körű hozzá-
férés. Ennek legkorszerűbb és legracionálisabb módja az adatbázis elhelyezése a 
számítógépes világhálózaton. Ez a megoldás egyrészt olcsóbb a kötetben tör ténő 
publikálásnál, másrészt az. adatvagyonhoz való hozzáférésen túl az adatok teljes 
halmazára lehetővé teszi a legkülönfélébb információ-szerzési műveleteket, értve 
ezen elsősorban a különféle adatcsoportok egymással tör ténő összevetését, a kü-
lönböző típusú kereséseket és a speciális szempontok szerinti adatstrukturálást 
megengedő lekérdezések generálását, illetve az adatvagyon statisztikai feltérké-
pezését. Mindennek érdekében az utolsó munkafázis során el kell készíteni egy 
weboldalt, ezen el kell helyezni az adatbázist és mindezt hozzáférhetővé kell ten-
ni, azaz. egy szervergépet üzembe állítva vagy egy internetes tárhelyet igénybe vé-
ve kell az Interneten publikálni, vagy egy már meglévő honlap-konstrukcióhoz 
kell illeszteni. 

Az adatgyűjtés nehézségei 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos legkülönfélébb nehézségek elsősorban az iroda-
lomtudományi kontextusban releváns adatok nagyfokú bizonytalanságából, az 
adathiány kiküszöbölhetetlenségéből és az adatok elkerülhetetlen interpretálásá-
ból adódnak . A legalapvetőbb gond azonban annak a látszólag magától é r te tődő 
döntésnek a meghozatala, hog)' a folyóiratokban fellelhető szövegek közül 

1 Az irodalmi cselekvés mint az imdalmiság alaptényezője elméleti megalapozásához lásd O O O R I I S 

Ferenc: Empirizmustól a konstruktivizmusig. Ictus, Szeged, 1996. (deKON Könyvek) 
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melyeket tekintünk egy kritikatörténeti kutatás szempontjából relevánsnak, 
vagyis hogy voltaképpen hogyan különböztet jük meg egymástól a kritikai és a 
nem kritikai szövegeket. Mivel nincs olyan elvi kritérium, amely ebben az eset-
ben hasznosítható lenne, mindig az adott folyóiratot feldolgozó kutató személyes 
döntése lehet csupán a kiválasztás alapja.2 Konkrét példával élve: a Divatcsarnok 
című periodika utolsó évfolyamaiban egyre inkább speciálisan női magazinná 
válik - a szó mai jelentéséhez közelítve (megjelennek például az ételreceptek, 
csökken a szépirodalom aránya stb.), vagyis ebből a szempontból elveszíteni lát-
szik relevanciáját egy kritikatörténeti kutatás számára; ugyanakkor ez az arculat-
váltás nem is marad reflektálatlanul az adott orgánumban, m é g egy kisebbfajta 
vita is kibontakozik a lap hasábjain az olvasóközönség átalakulása (azaz tulajdon-
képpen a női olvasók számának nagymérvű emelkedése) által előállt helyzetről 
- ez a vita pedig már kifejezetten érdekelheti, sőt kell is érdekelje kutatásunkat, 
hiszen az olvasás korabeli megítéléséről szolgál pótolhatatlan információkkal. 

Némi leegyszerűsítéssel azonban ezt a problémát - azaz a releváns szövegek 
kiválasztását a korpuszból - akár e fejezet rövidesen kifej tendő pontjai alá is 
sorolhatnánk, hiszen voltaképpen az adatok, határok, kategóriák bizonytalan-
ságával és az értelmezés kiküszöbölhetetlenségével kapcsolatosak. 

Lássuk most a korábban említett három fő nehézségforrást: 
1. Míg a hétköznapi, például a gazdasági életben használt adatbázisok esetében 

a létező dolgok egy adott csoportjára vonatkozóan rendelkezésre álló különféle 
tulajdonságtípusok tulajdonságértékeinek egyetlen adathalmazban való egyesíté-
se nem okoz különösebb elméleti problémákat, hiszen a szükséges tulajdonságérté-
kek (például különféle értékesített terméktípusok számossága, bizonyos fontos 
tulajdonságértékei, az egyes terméktípusokhoz rendelhető forgalmi és nyereség-
összegek vagy éppen ezekre vonatkozó becslések, beérkezett reklamációk stb.) 
többnyire problémátlanul adottak, ugyanez az i rodalomtudomány számára fel-
használható adatok köréről sajnos (?) nem mondha tó el. Az irodalomtudományos 
kutatás számára alighanem legfontosabb vizsgálati objektum, az irodalmi mű 3 

csak nagy nehézségek árán - vag)' még úgy sem - hajlandó megadni magát az 
adatgyűjtő vizsgálódás számára. Ennek legalapvetőbb oka az adathiány. 

Korábban magam is bírálat tárgyává tettem egy ígéretes i rodalomtudományi 
adatbázis4 készítőjének azon eljárását, melynek során a 18. század végének iro-
dalmi intézményeivel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat feldolgozó adat-
bázisában olyan tulajdonságtípusnak is helyet adott , amellyel kapcsolatban előre 
látható kellett legyen, hogy tulajdonságértékekkel való feltöltése megoldhata t lan 
problémákat fog okozni. T h i m á r Attila az irodalmi intézményekben részt vevő 
személyek nemzetiségét is megjelenítet te adatbázisában, maga is utalván ezen 

- A kutató személyes döntésének e lmélet i megalapozásához lásd POIÁNYI Mihály: Személyes tudás. 
Úton egy posztkritikai filozófiához. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest , 1994. 

3 Uo. 
4 Ismertetését lásd T I I I M Á K Attila: „A társaság állapotja". Egy irodalmi intézménytörténeti adatbázis meg-

tervezésének tanulságai. Irodalomtörténeti Közlemények 2 0 0 1 / 1 - 2 . 90 -106 . 
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adatok bizonytalan voltára. Véleményem szerint az adatbázis készítője ezen a 
ponton jóval túllépett illetékességi körén, mivel ahogy általában emberek tetsző-
leges csoportjára, úgy a nevezett adatbázisban szereplő emberekre nézvést sem 
állapítható meg egyértelműen nemzetiségi hovatartozásuk, annál is kevésbé, mi-
vel T h i m á r nem vett fel egyetlen kri tériumot ezen tulajdonságtípus értékeinek 
meghatározására, márpedig anélkül, hogy legalább azt tisztáznánk, adott esetben 
mit tekintünk tetszőleges személy nemzetiségi hovatartozásának („etnikai" szár-
mazását, önmaga általi identifikálását, kortársai általi identifikálását stb.), ho-
gyan kezeljük például az esetleges többszörös kötődéseket (kettős, hármas iden-
titás) vagy éppenséggel a teljes adathiányt, e kérdésben megnyilatkozni aligha 
kellőképpen megalapozott cselekedet. 

T h i m á r eljárásával szembeni kritikám fenntartása mellett ehelyütt azonban arra 
is szeretném felhívni a figyelmet, hogy mivel irodalomtudományos kontextusban 
adott tulajdonságtípussal kapcsolatban egy-egy vizsgálati objektumot (például szö-
veget, szerzőt) illetően éppen nem ritka a teljes adathiány, ezért az adatbázis szer-
kezetének meghatározása során az egyes tulajdonságtípusok elhagyása vagy fel-
vétele az adatbázis szerkezetébe különös gondosságot igénylő feladat. Hogy egy 
másik, általam tervezett irodalomtudományi adatbázis tapasztalatára hivatkozzam: 
a magyar irodalom verses epikai alkotásainak adatbázisában a korpuszt alkotó mű-
vek eg)T csoportjára (a 16-17. századi művekre, vagyis a teljes korpusz egy szűk há-
nyadára) nézve talán célszerűnek tűnik a nótajelzés szerepeltetése, hiszen az adott 
műcsoporttal kapcsolatban nélkülözhetetlen információkat hordozhat, ám a teljes 
korpuszra nézvést a szempont oly mértékben irreleváns, hogy az adatbázisban való 
rögzítése legalábbis meggondolandó, ha nem éppen elvetendő. .\zt azonban min-
denféle irodalomtudományi célú adatbázissal történő foglalkozás előtt be kell lát-
nunk, hogy az adathiány magának a kutatásnak, illetve a kutatás tárgyának olyan 
sajátossága, amelytől képtelenek vagyunk eltekinteni: valószínűleg lehetetlen 
olyan, kicsit is informatív irodalomtudományi adatbázist szerkeszteni, amely egy-
általán nem tartalmaz kitöltetlen tulajdonságértékeket. 

2. A következő leküzdendő akadályt az adatok nagyfokú bizonytalansága je-
lenti. Ezt a témát részben már tárgyaltam az előző pontban, néhány észrevételtől 
azonban ehelyütt sem tartózkodom. 

Az irodalomtudomány vizsgálati objektumaival kapcsolatban rendelkezésünkre 
álló adatok többnyire nem tőlünk függetlenül létező tulaj donságértékek (akármit 
is ér tsünk ezen a függetlenségen), mint amilyen például egy cég által eladott ter-
mékek számossága, hanem az esetek j ó részében az adatgyűjtő aktív részvételét, 
valamiféle döntését igénylő kvázi-értékek. Konkrét példával élve: bár adott művek 
műfajisága az esetek igen jelentős részében eléggé jól körvonalazható (a sorstra-
gédia és a kroki viszonylag könnyen elhatárolható egymástól), egy adott korpusz 
minden szövegének konkrét műfaji besorolása sohasem történhet másként, mint 
személyes döntések sorozata révén. Mivel a műfajiság nem kizárólagos kategória, 
adott esetben még az is megtörténhet , bog)' egyetlen művet több kategóriába is 
besorolhatnánk (így például lehet egy m ű egyszerre regény és szatíra, eposz és 
komédia stb.). Magam e többértelműségeket redukálandó a 19. század második 
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felének kritikai irodalmát feldolgozó adatbázisban csak a legegyszerűbb, legalap-
vetőbb műfajt ípusok szerint disztingváltam az egyes művek között a műfajiság 
tekintetében. Megkülönböztettem egymástól például recenziót, műbírálatot, színi-
kritikát, tanulmányt, pályaismertetést (életrajzot), de az ennél aprólékosabb tago-
lástól tartózkodtam. 

A bizonytalan státuszú adatok egy jól ismert körét jelentik az álnevek. Az álta-
lunk vizsgált korpuszban nagyszámú olyan álnév található, amelyeknek irodalom-
történeti feloldása még nem történt meg (és ezúttal ne foglalkozzunk azzal a prob-
lémával, hogy a már feloldott álnevek azonosítása vajon mennyire megbízható). 
Mivel a minket érintő szövegcsoport számos példányát csak álnévvel jegyezte szer-
zője, magától adódot t a megoldás, hogy a művek címét összesítő főtáblában a szer-
zőkre referáló tulajdonságértékek helyén az a név szerepeljen, amely alatt az írás 
valaha megjelent, és az esetleg rendelkezésre álló feloldások (az egyes álneveknek 
megfelelő „valós" szerzők neve) külön táblázatban legyenek összesítve. Tudnunk 
kell azonban, hogy ezek az adatok csupán kikövetkeztetettek, folyamatosan szem 
előtt kell tar tanunk a tévedés lehetőségét, ellenkező esetben bizonytalan státuszú 
adataink önhatalmúlag megindulnak a kanon izálódás útján, amelv folyamat csak 
bizonyos nehézségek árán tartóztatható fel. (Ilyen kikövetkeztetett adat kanonizá-
lódása vezetett például ocla, hogy 20. századi irodalomtörténetünk tényként kezelte 
Vörösmarty Előszó című műve és a szintén általa irt Három rege mint pretextus, értel-
mezési keret kapcsolatát, amely kapcsolat megalapozatlanságára éppen az általam 
ismertetett kutatást vezető Milbacher Róbert mutatott rá két cikkében.5) 

A bizonytalan adatok egy ú jabb csoportját alkotják például a bizonytalanul 
ránk maradt évszámok, dá tumok. Az általam most ismertetett kutatás során sze-
rencsére ez a probléma kisebb jelentőségű, hiszen megjelenési időponttal rendel-
kező folyóiratszámokra irányul a vizsgálódás, ám a már említett verses epikai 
adatbázis esetében komoly szerkezeti aránytalanság előidézője, hogy számos mű 
keletkezési/publikálási időpont ja nem vagy n e m eléggé egyértelműen ismert. 
Elektronikus adatbázis esetén ez különösen előnytelen adottság, hiszen a számí-
tógép eg)' adott tulajdonságtípus esetén csak azonos ada t fo rmátumban megadot t 
adatokat képes kezelni. 

3. Napjaink irodalomtudományában közhelyszámba meg)', hogy értelmezetlen, 
értelmezés előtti mű (szöveg, adat stb.) nincsen, a mű, a szöveg létmódjához tartozik 
- hagyományba ágyazottságán túl - , hogy csak befogadott, hermeneutikai értelem-
ben megértett, azaz értelmezett formában tudunk, tudhatunk találkozni vele.5 

5 I.ásd M I L B A C I I K K Róbert: „Az F.liiszó filológiájának bizonytalanságairól." In T A K Á C S József (szerk.): 
I iiriismarly és a romantika. Művészetek Háza-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Pécs-Buda-
pest, é. n. [2001]; nő: Az Előszó egy lehetséges értelmezése. Tiszatáj 2001. december (melléklet) 

6 Lásd például: „Elvileg az. olvasásban is mindig érte lmezés rejlik. [ . . . ] A zenének és a költészetnek 
az az interpretációja, amely az. előadásban történik, elvileg n e m különbözik a szövegnek attól a meg-
értésétől, amely az olvasásban megy végbe: a megértésben mind ig benne rejlik az értelmezés. A filo-
lógus tevékenysége abban áll, hog)' a szövegeket olvashatóvá és érthetővé teszi. így tehát nincs elvi 
különbség a műnek a reprodukció révén történő érte lmezése és a filológus érte lmezése között." 
(Hans-Georg G A D A M K K : Igazság és imidszer. Gondolat , Budapest, 1984. 280.) 
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Voltaképpen hasonló dologról beszéltem korábban az adatok bizonytalansága 
apropó ján is: a n e m egyértelműen adot t adatok személyes döntést igényelnek, ez 
a döntés pedig aligha lehetséges másként, mint értelmezésre alapozva. Csakis 
az értelmezés segíthet például annak eldöntésében, hogy egy adot t mű milyen 
műfa jú (az eleve értelmezésként felfogott olvasás miat t azonban ez többnyire első 
olvasásra eldönthető). Th imár Attila adatbázisával kapcsolatosan is elsősorban 
azt az eljárást bírál tam, ahogy egy nyilvánvalóan értelmezésen alapuló adatt ípus 
egzaktságának látszatát igyekezett fenntartani , amikor azt írta, nem könnyű (ám 
véleménye szerint, úgy tűnik, lehetséges) annak eldöntése, hogy valaki milyen 
nemzetiségű. 

Az adatrögzítés nehézségei 

Az adatbázis-építésnek ma már Magyarországon is komoly szakirodalma van. 
Ehelyütt csak néhány szempontra szeretném felhívni a figyelmet. 

A megfelelő adatbázis-szerkezet kiépítése különösen nagy gondosságot igénylő 
tevékenység. Mivel a megfelelő adatbázis-szerkezet szinte teljes egészében a vizs-
gált korpusz függvénye, lehetetlen általános érvényű instrukciókkal szolgálni e 
téren. Még csak azt sem lehet egyértelműen meghatározni, hogy az adatgyűjtés és 
az adatbázis-építés milyen módszertani és időrendben épüljenek egymásra. Az 
adatok „vaktában", válogatás nélkül történő gyűjtése éppúgy gondot okozhat, 
mint az ellenkező véglet, az adatbázis megtervezése az adatgyűjtés előtt. Előző 
esetben előfordulhat, hogy a már kigyűjtött adatok egy része „elveszik", ha példá-
ul azok nem a számítógép által kezelhető formában lettek kigyűjtve, míg a másik 
eset oda vezethet, hogy a már elkészült adatbázisról lépten-nyomon kiderül alkal-
matlansága. Egyfajta produktív arányosságot célszerű szem előtt tartani: az adat-
bázis végleges megépítését ajánlatos az adatgyűjtés közbenre, u tánra halasztani, 
ám az adatgyűjtés megkezdése előtt mindenképpen ki kell kérni az adatbázis-
tervező véleményét az adatgyűjtés leendő szempontjaival kapcsolatban. Minden-
esetre az adatbázis struktúrájának kidolgozása után, ám még az adatok végleges 
betáplálása előtt mindenképpen szükséges az adatbázis tesztelése: az adatok egy 
csekély részének betáplálása után ellenőrizni kell, hogy a kiépített adatbázis-struk-
túra megfelelően működik-e, vagyis elsősorban képes-e arra, hogy az adatbevitel 
után a kívánt többlet-információkhoz hozzájuttasson minket. 

Az adatbázis-kezelésben já ra t lan laikusok gyakran elkövetik azt a hibát, hogy 
valamennyi adatot egyetlen táblázatban szeretnének egyesíteni, hiszen egy külső 
szemlélő számára ez tűnik át tekinthető formának. Ez a gyakorlati nehézségeken 
túl logikai korlátokba is ütközik, hiszen egy táblázat minden esetben a „létezők" 
egy adot t kategóriájának (például műveknek vagy szerzőknek) a leírására szol-
gál. Technikailag megoldható ugyan például a szerzőkre vonatkozó adatok „be-
csempészése" a művek táblázatába, ám ez zavaros logikai szerkezetet, átláthatat-
lanságot és komoly r edundanc i á t eredményez. Az adatbázis ugyanakkor 
lehetőséget ad számos táblázat összekapcsolására - éppen ezt, vagyis táblázatok 
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összekapcsolását egyetlen adatszerkezetben nevezzük hétköznapi szóhasználattal 
adatbázisnak vagyis a táblázatok számosságán a legkevésbé sem érdemes taka-
rékoskodni. 

Amiről viszont semmiképpen sem szabad megfeledkeznünk: az adatbázis-
készítés célja nem az adatok egyszerű - és öncélú - tárolása, hanem olyan adat-
szerkezetben történő rögzítése, amely biztosítja az adatok tárolásán túl azt is, 
hog)' bizonyos műveletek segítségével a betáplált adatok felhasználásával új, 
korábban nem ismert információkra tegyünk szert. Ez pedig azt jelenti , hogy az 
adatbázis elkészítése n e m a munka végeredménye, h a n e m pusztán egy munka-
fázis elvégzése: a munka érdemi, tartalmi része - a kutatás, illetve az adatbázis 
használata révén nyert információk feldolgozása, összevetése az e területről ko-
rábban rendelkezésre álló információkkal, tanulmányok készítése és publikálása, 
konferenciák szervezése stb. - még csak ezután kezdődik. 

A szövegközreadás nehézségei 

Az általam ismertetett kutatás egyik legfontosabb célja a felkutatott szövegkor-
pusz jelentősebb műveinek nyilvánosságra hozatala. Ennek legmagátólértető-
dőbb módja a könyvtárakban fellelhető folyóiratpéldányokban (vag)' mikrofilm-
másolatokon) található szövegek fénymásolatának digitalizálása lapolvasó 
(szkenner) segítségével. Ez azonban sajnos nem jelenti azt, hogy ez az eljárás ne 
okozna komoly nehézségeket. 

Számottevő mennyiségű szöveg esetén már a fénymásolatok elkészítése is jócs-
kán idő-, munka- és költségigényes feladat, a munka dandár já t azonban aligha-
nem maga a digitalizálás jelenti. Olyannyira így van ez, hog)r korántsem jelent-
hető ki egyértelműen, hog)' ez a leggazdaságosabb eljárás. Amennyiben például 
a kutatásban részt vevő hallgatók egyike-másika gépírói készséggel bír, legalább-
is érdemes a szkennelés helyett a szövegek eg)' részét inkább begépelni . Sajnos 
mindket tő idő- és munkaigényes tevékenység, így nehéz megmondan i , melyik 
előnyösebb. Mindenesetre ne tévesszük szem elől, hogy a rendelkezésre álló ka-
rakterfel ismerő szoftvereket napjainkban készült, bizonyos szabványokat követő 
szövegek digitalizálására tervezték. A szkenneléssel digitalizált szöveg m é g opti-
mális esetben is számos hibát tartalmaz, amelyeket javítani kell, és ez annál in-
kább így van, minél különlegesebb a beolvasott objektum. Egy 150-200 éves 
nyomtatott szöveg minden bizonnyal meg sem fogja közelíteni ezt az opt imum-
szintet, ami annyit je lent , hogy arányosan több - akár nagyságrendekkel több! -
időt és munkát kell a szövegek gondozásába fektetni. 

A szöveggondozási munkálatok redukálása végett általában felmerül annak le-
hetősége, hog)' a beszkennelt szöveget fakszimileként, fotómásolatként hozzák 
nyilvánosságra. Bár ez valóban a kutatás összmunkálatainak jelentős csökkenését 
eredményezheti , véleményem szerint a valódi probléma megkerülését, illetve a 
tényleges feladat elvégezetlenül hagyását jelenti. Mivel a fakszimile nem alkal-
mas szövegszerű rákeresésre, ezért a kutatás az egyik legfontosabb célját nem éri 
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el. Az ideális megoldás természetesen az, ha a fakszimiléket és a digitalizált szöve-
geket egyaránt hozzáférhetővé tesszük. Ha erre valamilyen okból nincs elég ka-
pacitás, akkor természetesen választanunk kell. A fentebb elősorolt indokok mi-
att én mindenképpen a digitalizált szövegek választását javaslom. 

Módszertani problémát vethet m é g fel az internetes publikálás számára meg-
felelő fáj lformátum(ok) kiválasztása. Az informatikai i rodalomtudomány magyar 
kutatói bőségesen foglalkoztak a különféle szabványok, ajánlások, fáj lformátu-
mok kérdésével, így ehelyütt az ő műveikre szeretnék hivatkozni.7 

A publikálás nehézségei 

Megfelelő weboldal elkészítése m a m á r nem okozhat gondot egy egyetem számá-
ra, az erre vonatkozó szakirodalom is bőséges, problémát j e len the t viszont a pub-
likálás költségeinek fedezése. Sajnos a magyar kulturális örökség digitalizálására 
kiírt pályázatokjelenleg múzeumok, levéltárak stb. számára hozzáférhetők, egye-
temi kulturálisörökség-digitalizálási programok pályáztatása j e len leg nem meg-
oldott . Ezen az ál lapoton a pályázatokat kiíró - elsősorban állami - szervezetek 
tudnának változtatni. 

Mindez annál sürgetőbb feladat lenne, hiszen m é g ma is igaz az, amit Horváth 
Iván lassan évtizede írt, kritikai céllal, az Internettel mint kommunikációs csator-
nával kapcsolatban: az Internet súlyos tartalomínségben szenved, megfelelő tar-
talomszolgáltatás h í ján viszont n e m egyéb, mint egy praktikus és sok mindenre 
igen alkalmas lehetőség, amivel alig tudunk mit kezdeni. A minőségi tartalomszol-
gáltatás igénye egyrészt magától é r te tődően feltételezi az egyetemek mint tarta-
lomszolgáltatók fellépését a tar ta lomipar terén, másrészt az egyetem mint (nem 
csak) oktatási intézmény számára kiváló lehetőséget jelenthet arra , hogy egy di-
namikusan változó oktatási, információs és kulturális környezetben rátalálhasson 
saját helyére, ú jabb funkciókkal, szolgáltatásokkal igazolhassa nélkülözhetetlen-
ségét és rátermettségét , illetve hogy - az oktatás mellett - talán legfontosabb te-
vékenységének, a tudományos kutatásnak az eredményeit nyilvánosságra hozza, 
valamennyi érintett vagy csak é rdek lődő fél számára hozzáférhetővé tegye. 

Az összegzés nehézségei 

Az ehhez hasonló írások esetében bevett gyakorlat, szinte elvárás a cikk által fel-
vetett problémák, a felhalmozódott tapasztalatok összegzése, a mondot tak rövid, 

7 Lásd például T Ű R I Lás / ló: Számítógép az irodalomtudományban. www.mek.iif.hu/porta/sziut/tarsad/irod-
tud / tur i l ; B A K O N Y I Géza : Digitális Dante, www.mek. i i f .hu/porta/sz int /muszaki /szamtech/wan/forra-
s o k / d i g d a n t e ; B Ü K I Balázs: Elektronikus szövegek könyvtári kezelése - A Magyar Elektronikus Könyvtár. 
www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/tei;SZ.AI.AI Mónika: TFJ - Text Encoding Initiative. 
www.mek. i i f .hu/porta/sz int / tarsad/konyvtar/ekonyvt/ te i . 
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ám tanulságos áttekintése. Esetünkben ez annál nehezebb, hiszen az általam tár-
gyalt problémák egymástól távol eső tudományterületek, illetve konkrét gyakor-
lati tapasztalatok felé mutatnak. A legkomolyabb problémát éppen ez a sajátos 
- n e m kifejezetten a szó megszokott ér te lmében használt - interdiszciplinaritás 
jelenti . Sajnos az irodalomtudósok informatikai képzése legkevésbé sem megol-
dott (bár ma már az éles elhatárolódás sem jellemző), é p p e n ezért vetet tem fel 
szakdolgozatomban is, hogy legalább néhány kurzus erejéig be kellene épí teni a 
konkrét, gyakorlati alkalmazások felé muta tó informatikai képzést is (a szöveg-
szerkesztés professzionális alkalmazása, nem szöveges ál lományok kezelése, fájl-
formátumok problémája, az adatbázis-kezelés alapjai, in ternetes publikálás stb.). 
Ha ugyanis Horváth Ivánnak s igaza van, és az informatikai i rodalomtudomány 
kutatójában valóban a jövő bölcsészének paradigmatikus alakját, afféle előképét 
tisztelhetjük, akkor az informatikai „analfabétizmust" éppolyan alkalmatlansági 
tényezőnek kell tekintenünk, mint amilyen a „valódi" írástudatlanság lenne a 
bölcsészettudományi kutatásban. 

Igaz persze, hogy mindez nem csak a bölcsészettudományok esetében érvé-
nyes - ami viszont már az oktatási rendszer egészét ér intő bizonyos átalakítások 
felé mutat . 

8 H O R V Á T H Iván: Magyarok Bábelben. ]ATF.Press, Szeged, 2000. 



Szemle 

Benyovszky Krisztián 

A KÖZÖSSÉG ÉRTELMEZÉSE - AZ ÉRTELMEZÉS KÖZÖSSÉGE 

-Az értelmező közösségek elmélete. Szerkesztette Kálmán C. György. Balassi Kiadó, 
Budapest, 2001. 204 1. -

Az értelmező közösség (Interpretive Community) fogalma Stanley Fish 1980-ban 
megjelent könyve (Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Commu-
nities) révén került be a tudományos köztudatba, s vált közkeletűvé - még akkor 
is, ha a fogalom pontos jelentése, érvényességi köre kezdettől fogva vita tárgyát 
képezte. Volt ebben némi része a szerzőnek is, hisz - mint ahogy azt többen is 
megjegyezték - ő maga sem igyekezett pontos definícióval előállni, ami egy je-
lentésében meglehetősen elasztikus, „lebegő" terminus kialakulásához vezetett. 
Ez aztán a későbbiekben nagyban meghatározta a róla szóló elméleti diskurzus 
alakulását, a szövegek modalitását (szkepszis, irónia), a tanulmányok kérdésfelve-
téseinek jellegét, mint ahogy az applikációk eredményességével kapcsolatos el-
várásokat is. Jól példázza ezt Kálmán C. György tanulmányának (Elméletalkotói 
közösségek) indítása is: „A diskurzus szempontjából ennek a probléma-komple-
xumnak nem a megoldása, megválaszolása a lényeges (ha ez egyáltalán lehet-
séges volna), h a n e m sokkal inkább jelenléte; az, hogy áthat ja a diskurzus egy 
részét, hogy új ra meg újra átfogalmazódik, lebontódik és megint felépül, félre-
tolható és mindunta lan visszafurakszik, az egyes elméleti iskolák kénytelenek 
vele (elutasító vagy problematizáló, megkerülő vagy szembenéző, átalakító vag)' 
megőrző) viszonyba lépni." (113.) A témakör magyarországi recepciójában és iro-
dalomelméleti továbbgondolásában úttörő munká t vállaló szerző által szerkesz-
tett kötet szintén ennek a szembenéző-megkerülő folyamatnak újabb állomása. 
Az értelmező közösségek teoretizálása két további kérdéskörrel függ szorosan 
össze. Az egyik a jelentés kollektív determinációjának felfogása (a szöveg önmagá-
ban nem tartalmazza a jelentést , mindig a befogadó rendel hozzá valamilyen jelen-
tést, tulajdonít valamilyen ér te lmet a műnek, az egyén jelentés-tulajdonítása azon-
ban nem tetszőleges, nagyban befolyásolja ezt az a közösség, amelynek tagja), a 
másik a kánon fogalma és a kanonizáció folyamata (a kiemelten kezelt, a többi-
től értékesebbnek, fontosabbnak tartott művek listája, kanonikus rendszere mö-
gött értelmező közösségek állnak, akik megalapozói, fenntartói és védelmezői az 
irodalmi kánonoknak). Az ér te lmező közösség fogalma az „értelmezés önkényes-
sége és az értelem rögzítettsége közti" (Odorics, 64.) interszubjektív hézag kitöl-
tésére, ennek elméleti kezelésére születik meg. 

A fogalommal szembeni kételkedő attitűd m á r a tanulmányok címében is 
kifejezésre ju t : Mi a baj az értelmező közösségekkel? Az értel.mez(end)ő közösség...; 
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Az értelmező közösség: fikció vagy realitás ? Tegyük fel, hogy vannak értelmező közösségek. 
A kötet felépítése a dialogikusság elvét követi. Az írások reflektálják egymást: 
vitáznak, kérdeznek, idéznek, kommentálnak. Győrök Edinának a kötet második, 
Post scriptum című részében olvasható tanulmánya (Kommentár) pedig röviden is-
merteti az egyes megszólalók legfontosabb gondolatait , illetve felvázolja a kiraj-
zolódó vitapozíciókat, az egymásnak feszülő és az egymást támogató-kiegészítő 
állítások, érvek rendszerét is. Ezzel a kötet végső soron elvégzi saját maga kom-
mentálását is, s jelen sorok írója számára nem marad más út, mint megírn i a 
kommentár kommentár já t , újabb szólammal hosszabbítva így meg a könyv által 
indított beszéd szétfutó láncolatát. Mindazonáltal nem kívánok belebonyolódni 
a viták érveinek és ellenérveinek, az erős és a mérsékeltebb, megengedő állítások 
összetett fogalmi struktúráinak az ismertetésébe, mérlegelésébe, helyette inkább 
a kötet „főhősének" számító két kifejezés értelmezéstörténetét tekintem rövi-
den át. Azaz: azt veszem elsősorban szemügyre, hogy a tanulmányok, kommen-
tárok, hosszabb-rövidebb reflexiók szerzői miként látják értelmezés és közösség 
viszonyát, mit értenek közösségen és mit értelmező közösségen, milyen jelenté-
seket is tulajdonítanak (hoppá!) ezeknek a kulcsfogalmaknak. Egy ilyen szemle 
csak a fogalom jelentésmezejének pontosabb körülhatárolásához já ru lha t hozzá, 
s korántsem vezet a jelölt rögzítéséhez. Sokkal inkább megnyitja a lehetséges 
megközelítések, értelmezések és előfeltevések Pandora-szelencéjét, felszabadítja 
mindazokat a definíciós nehézségeket, amelyeket Stanley Fish szövegének olva-
sása önkéntelenül is implikál. 

Ahogy Veres András fogalmaz, az értelmező közösségekről szóló diskurzus az iro-
da lomtudomány részéről „óvatos nyitás a szociológia felé", ami némileg azért 
paradox jelenség, mivel az önálló, m o d e r n i rodalomtudomány megalapozása a 
huszadik század elején é p p a szociológiával és a pszichologizáló módszerekkel 
való szembefordulás révén vált lehetségessé. (77.) Jóllehet, a fishi fogalom törté-
nete azt mutat ja , hog)' a befogadás és az interpretáció szociokulturális tényezőire 
való rákérdezés a mai napig számos kérdést és problémát vet fel, s alig hihető, 
hogy valaha is nyugvópontra jut . Az igazsághoz tartozik azonban az is, hogy a 
fogalom előbukkant nemcsak a szociológiai irányultságú elméletekben (olvasás-
szociológia), hanem a különböző befogadás-elméletekben, a recepció-esztétiká-
ban és az empirikus i rodalomtudományban is. (Kálmán C., 45.) A nehézség már 
a kifejezések je lentéstar ta lma szintjén megmutatkozik. Stanley Fish szövegében 
kérdéses, írja Veres András, hogy a szópár esetében a „közösség" vajon szociológiai 
szempontból is je l lemezhető csoportot, társadalmi alapú összetartozással nem 
bíró kvázi-közösséget je lent , vagy pedig a kettő sajátos ötvözeteként fogha tó fel. 
A szerző tanulmánya végén ez utóbbi lehetőség mellett foglal állást, mondván , 
hogy az értelmező közösség közvetlenül nem jel lemezhető szociológiai néző-
pontból, de közvetve talán igen („különféle társadalmi reprezentációkon keresz-
tül - mint az irodalmat előállítók, kutatók, tanítók vagy más módon művelők kö-
zössége"); kvázi-közösség viszont annyiban, hogy az értelmezés közösnek 
mondha tó tevékenysége által kialakuló/kialakított kollektíva inkább egy alkalmi 
társulásnak tűnik, mely „a különféle értékek és érdekek köré szerveződik", s nem 
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jelöl szociológiai összetartozást. (83.) Ha jdú Péter szintén három irányból köze-
líti m e g a terminus jelentését. Az első megközelítés szerint egy-egy közösségbe 
való tartozás meghatározza, befolyásolja az egyén által választható, és a szöveg 
interpretációja során alkalmazott eljárásokat, értelmezési stratégiákat. Ebben az 
esetben az „értelmező" pusztán minősítő fogalom. Amennyiben eg)' társadalmi 
csoport preferenciái felől közelítjük meg a kérdést, s ezt megpróbál juk általános 
érvényű teorémaként kifejteni, megvan az a veszélye, írja Hajdú, hogy kísérle-
tünk „a vulgármarxizmusra emlékeztető (a lét határozza meg a tudatot) determi-
nizmushoz vezet". (153.) A második megközelítésben azok alkotnak eg)' inkább 
virtuálisnak tekinthető közösséget, akik egy adott szöveget hasonlóképp értel-
meznek. Ez volt egyébként az értelmező közösségek kutatásának egyik motiváló 
tényezője is: miért van az, hogy bizonyos emberek értelmezései hasonlí tanak egy-
másra, míg másokéitól különböznek, többé-kevésbé eltérnek. Ha ebben az eset-
ben arra kérdezünk rá, hogy mi a közös ezekben az értelmezésekben, ördögi kör-
be kerülhetünk: „Az bennük a közös, hogy hasonlóképpen értelmeznek egy adott 
szöveget." (152.) Míg az egyetértés azonos, a egyet-nem-értés különböző értel-
mezői közösségbe való tartozásról árulkodik. A harmadik felfogás ér te lmében az 
emberek bizonyos csoportja az interpretációs tevékenység érdekében hoz létre 
valós közösségeket. Ezek főként az akadémiák és más tudományos intézmények 
keretében létrejövő profik csoportját, az értelmezésre „szakosodott" közösségeket 
je lölnek. Hajdú szerint Fishnél mindhárom jelentés „egy szétbogozhatatlan fona-
dékban" (156.), együttesen jelen van. Odorics Ferenc azon az állásponton van, 
hogy egv „irodalmi értelmező közösség összetartozását sokkal inkább a kanonikus 
funkció teremti meg, mintsem a közösen végzett interpretációs tevékenység. A ka-
nonikus funkció épp abban a közösben működik, ahová az irodalmi értelmezők 
visszahátrálnak: a megértés-szerkezetben, [...] az irodalmi kompetenciában, az 
elvárási horizontban: a kánon közösségében". (68.) A kánonnak azért lehet kö-
zösségformáló ereje, mivel nemcsak ér tékrenddel szolgál, hanem megadja a mű-
vek interpretálásában engedélyezett és javasolt eljárásokat, illetve meghatározza 
az adot t korpusz érvényesnek elismert jelentéseit, olvasatait is. Az ér telmező kö-
zösség tagjai - Ha jdú Péter és több más szerző véleménye szerint is - ebben az 
esetben a hivatásos olvasók, „akik egzisztenciálisan érdekeltek az interpretációban, 
akik nemcsak fenntart ják, de akiket eltart a kánon". (68.) Odorics szerint az értel-
mező közösség és a tudományos közösség (Kuhn) közt funkcionális analógia figyel-
hető meg: mindkettő olyan csoport, amely egyedül hivatott a paradigma (az iro-
da lom esetében a kánon) legitimálására és esetleges megváltoztatására. Győrök 
Edina (Kánon, közösség, identitás) a közösség megragadható oldalát, az intézmé-
nyeket, azok működését , legitimáló és szubjektumformáló erejét veszi szemügyre. 
Hangsúlyozza a szimbolikus funkciók (identitások, szerepek, forgatókönyvek, de-
finíciók stb.) autoritativ jellegét, s ezzel összefüggésben a jelentésadás-értelmezés 
körkörös lefolyását: „a jelentést egy személy adja, aki fel van ruházva a jelentés-
adás jogával . . . az adományozott jelentést egy közösség elismeri a dolog tulajdon-
ságaként, ezáltal visszafelé adományozza a jogot a beszélőnek az elismerés aktu-
sában." (133.) Eg)' közösség kialakulásában szerepet játszik a közös életforma is, 
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mely azonos feladatokat , célokat biztosít tagjainak, ugyanakkor bizonyos szintű 
jártasságot és tudást követel meg tőlük; ettől azonban fontosabb egyfajta „közös 
identi tásnak.. . belső megképződése". (135.) Bojtár Endre meglehetősen szkepti-
kus hangvételű írásában különbséget tesz természetes, „spontán" és tudatosan vál-
lalt, hivatalos közösségek között, miközben értelmezői közösségeknek csak az 
utóbbiakat ismeri el. Szerinte m i n d e n olvasó először az emberek közösségének a 
tagja, s aztán attól függően válik valamely szélesebb olvasóközösség tagjává, hogy 
mi t akar az irodalomtól. Az oktatás során kialakuló kisebb kollektívák képezik az 
á tmenete t a valódi értelmezői közösségekhez. (184.) Döntő fordulatot az egyete-
mista azon döntése hozhat, ha elkötelezi magát valamely tanár vagy' kritikai 
irányzat mellett. Egy-egy tekintéllyel bíró szakember közösségformáló hatását 
Bezeczky Gábor is érinti (az „élcsapat karizmatikus vezéré"-ről beszélve), s akár-
csak Bojtár, ironikus tónusú érvelésben fejti ki az ilyen közösség működésével 
kapcsolatos véleményét: „Az élcsapat nem egymással egyenrangú tagokból áll. 
Ahol nagyfőnök van, ott kisfőnököknek is és vezctetteknek is kell lenniük. Az él-
csapat hierarchiája a beavatottság fokozatai, a tudás koncentrikus körei függvé-
nyében alakul." (174.) Elképzelhető, hog)' csak az én önkényes beleolvasásomról 
van szó, de min tha az általánosító megállapítások mögül konkrét eset(ekk)el. sze-
mélyekkel összefüggő tapasztalatok rezonanciáit hal lanám ki. 

Sok külső tényező befolyásol(hat)ja a szövegek értelmezését, s ezek mindegyi-
ke felfogható közösség-megkülönböztető kr i tér iumnak is. A kötetben olvasható 
tanulmányok alapján csak néhányat említek: életkor, hivatás (profi és laikus olva-
sók), a nyelvismeret foka (anyanyelvi beszélő és a szöveg nyelvét idegenként, csu-
pán bizonyos szinten elsajátító olvasók csoportja), nem (férfi és női olvasás közti 
különbségek), műveltség, tudományos képzettség jel lege (valamely irányzathoz, 
iskolához tartozás) politikai álláspont, vallás. Némely szerzők viszont (Bojtár 
Endre , Szili József) megpróbál ják az értelmező közösségek problémáját a szocio-
lógiai/szociologizáló megközelítésektől visszaterelni a textuális alapok felé. Szili 
József egy speciális tudást és bizonyos fokú beavatottságot is igénylő vers elemzé-
sén keresztül igyekszik demonstrálni , hog)' az olvasatok szóródásának mezejét (s 
így különböző olvasói-értelmező közösségek kialakulását is) a szöveg előre kódol-
ja. A költemény jelentése attól függően fog változni, hogy a befogadók mennyi-
re ismerik fel b e n n e a különböző számelméleti, skolasztikus és ontológiai össze-
függéseket. Azok a mozzanatok, tényezők tehát, amelyek megosztják az olvasók 
közösségét, „bele vannak írva a költemény textúrájába". (34.) Ezért Szili szerint 
csak azok az értelmezések (s azok a közösségek) fogadhatók el legitimnek, ame-
lyek/akik „nem adnak hozzá semmit a szöveg legitim jelentéseihez, és semmit 
sem vesznek el belőle" (32.), csupán kibontják azt, ami a szövegben már „benne 
foglaltatott". Itt csupán utalok rá, hogy a szövegcentrikus és a szociológiai szem-
pont hasonló irányú összebékítésére már Jan Mukarovsky kísérletet tett, amikor 
a befogadónak az irodalmi kommunikációban betöltött aktív szerepét hang-
súlyozta - úgy, bog)' azt mindig alárendelte eg)' kollektíva (a nyelvhez, valláshoz, 
tudományhoz hasonlóan szociális ténvként értet t kollektív ludat) regulativ szerepé-
nek, erejének. Tanulmányaiban ugyanúgy érintet te a különböző társadalmi 
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csoportok, közösségek által támogatott kánonok konkurenciaharcát, mint ahogy 
az eltérő kor, nem, hivatás eredményezte értelmezésbeli különbségeket is. Fish el-
mélete ennyiben nem teljesen új, és nem előzmények nélkül való. Éppen ezért 
ígéretesnek mutatkozik a Mukarovsky-szövegek újraolvasása a közösségekről és a 
kánonokról szóló tanulmányok, illetve a cseh esztéta munkásságát értékelő újabb 
szakirodalom tükrében. 

Ahogy a bevezetőben már érintet tem, néhány szerző részéről kételyek fogal-
mazódtak meg az értelmező közösségek teoretizálásának hatékonyságát, a vita 
tényleges hozadékát illetően: az értelmező közösség kérdésének nagy feneket 
kerítünk, s a válaszok »haszna« ugyanannyi, mint más, nagy horderejű tudomá-
nvos válaszoké" - írja Bojtár Endre. (180.) Kijelentésének ironikus élét némileg 
tompít ja egy lábjegyzet, mely szerint ez rendjén is van, hisz „ tudományunk talán 
másból sem áll, mint e nagy fenék kerítéséből". (184.) A kötet olvastán az a be-
nyomásom, hogy a definíciók, erős állítások, egy-egy véleményt elfogadtatni 
kívánó szigorú érvelések, deklaratív kijelentések helyett sokkal fontosabbak a 
szerzők által megfogalmazott kérdések, melyek a tárgyalt problémakör újabb és 
újabb horizontját nyitják meg. Kálmán C. György bizonyul (nemcsak a kötet kon-
textusában) a „legjobban kérdező" teoretikusnak, s ezt a beszédmódot sikeresen 
folytatja Bezeczky Gábor is, akitől ismertetésem zárómondatá t kölcsönzőm: Miért 
ne lehetne kérdéssel válaszolni? 



Bengi László 

A KÖZTES LÉT KÁRHOZATOS KEGYELME 

-Az értelmező közösségek elmélete. Szerkesztette KÁLMÁN C. György. Balassi Kiadó, 
Budapest, 2001. 204 1. -

„[ . . . ] a d i l e m m a doesn ' t invalidate t h e rival goods . 
O n the contrary, it p r e s u p p o s e s them." 

(('.hartes Taylor: The Conflicts of Modernity у 

Habár személyes emlékem nem lehet róla, bizonyos vagyok benne, professzoraim 
és idősb pályatársaim készségesen megerősítenék: a hajdani Opus-sorozat köte-
tei igen fontos szerepet játszottak a magyar i rodalomtudomány és -elmélet látó-
körének kitágításában és érvrendszerének összetettebbé tételében. Ekképpen 
nem kevés bátorságra vall, annál nagyobb lehetőséget sejtet a sorozat újraindítá-
sa, mely jelképes érvénnyel Bonyhai Gábor életművének gyűjteményes kiadásával 
történt. Az értelmező közösségek fogalmát vizsgáló és elemző, kilenc szerzőtől 
tizenöt írást magában foglaló kötet gerincét egy 1995-ös tanácskozás - tanul-
mánnyá bővített és kiegészített - előadásai adják.2 A körüljárt kérdéskör ugyan 
honi irodalmi eszmecseréink tekintetében sem mondha tó kevéssé ismertnek, 
a tanulmánygyűjtemény mégis méltó marad az egykori és az ú jonnan körvonala-
zódó Opus-sorozat célkitűzéséhez, illetve feladatvállalásához. Hiszen - a hiány-
pótlásnak a magyar bölcsészettudományokban m é g mindig nem időszerűtlen 
igénye mellett - a vállalkozás tétje nem kevéssé é p p e n az, hogy rámutasson, eg)' 
fogalom ismertsége és viszonylag széles körű használata nem jelenti szükségkép-
pen eme fogalom elmélyült (meg)értését vagy a fogalom elemzésére való képes-
séget és - sajnos! - készséget. 

Aligha tévedhetek, ha egy többszerzős tanulmánykötet sokszínűségét dicsérem 
és kárhoztatom. Dicsérem, hisz a nézőpontok ütköztetése izgalmas, gazdag, gon-
dolatébresztő játékot eredményez; kárhoztatom, mer t ugyanebből az okból 
vegyes, akár ellentmondásoktól sem mentes, feszültségekkel teli kép tárulhat az 
olvasó elé. Ámde az értelmező közösségek elméletét tárgyazó és tárgyaló könyv 
a vitát é p p mint az egyet nem értésből kibontakozó, építő szellemi párbeszédet 
hangsúlyozza. Nem csak a kötet fölépítése emeli ezt ki már önmagában is - lévén, 

1 Char les T A Y L O R : Sources of the Self. The Making of the Modem Identity. Cambridge Univers i ty Press, 
C a m b r i d g e , 1989. 511 . 

2 A köte t szerzői: BEZF.CZ.KY Gábor, B O J T Á R Endre , G Y Ő R Ö K Edina , H A J D Ú Péter, K Á L M Á N G. György, 
K O V Á C S S á n d o r s.k., O D O R I C S Ferenc, SZILI J ó z s e f , V E R E S András. 
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hogy a korábbi tanácskozás eredeti, illetve további tanulmányokkal kibővített 
anyagát Post scriptum címmel olyan rövidebb rész követi, amelyben a megjelente-
tés apropójából írott és a konferenciát évek múltán kommentáló-értékelő írások 
kaptak helyet. Mindettől persze a recenzens dolga sem lesz könnyebb: a könyv 
második szakasza mintegy már elvégzi helyette az ismertetés és a kritika mun-
káját. De nem is csupán az teszi hangsúlyossá a kötet vitától ihletett párbeszéd-
helyzetét, hogy a tanácskozás anyagában is találunk példát nyílt (nyilván csak utó-
lag írott formába öntött) és rejtett, ki nem mondott (akár öntudatlan, a helyzet 
szülte)4 polémiára. Érdekesebb és jelentőségteljesebb talán, hogy számos esetben 
mintha a tanulmányok és kommentárok szerzői is vitát folytatnának - önmaguk-
kal, önmagukban, saját írásukon belül szembesítve különféle lehetséges válaszai-
kat. Aki végigolvassa a kötetet, megítélésem és tapasztalatom szerint nem annyira 
egyértelmű állásfoglalásokkal találkozik, mint inkább az elfogadás és elutasítás kö-
zött egyensúlyozó, óvatos megfontolások egymáshoz kapcsolt és gondosan mérle-
gelt sorával. .Ahogy a szerkesztő fogalmaz: „lezárhatatlan folyamatot indítottunk 
el: a vita folyik tovább, ú j és új válaszok szület(hetné)nek [...]. Csak abban bízha-
tunk, hogy a vita a kötet végén nem ér véget: az olvasó is csatlakozik majd , bevo-
nódik a dialógusba, m é g ha nem is szól bele." (8.)4 A maga módján messzemenő-
en támogatható fölfogás ez: az olvasó alapos áttekintésre tehet szert a fölvethető 
kérdésekről, ám végső választ nem kap. Azt vagy maga adhatja meg ízlése és ha-
bitusa szerint, vagy folytathatja a megfellebbezhetetlen következtetésektől tartóz-
kodó, ekként nyitott, legnemesebb értelmében játékos szellemi viadalt. 

Ezzel azonban már javában az értelmező közösségek elméleti problémaföl-
vetésénél tartunk. Mert joggal kérdezhetjük: ízlés és habitus, avagy ne tán értel-
mezői kör és (meg)szokás függvénve-e, ki melyik utat választja? Persze azt is mér-
legelnünk kell, az ilyen és ehhez hasonló fölvetések halmozása nem válhat-e egy 
pon ton part talanná, és a kérdések szinte vég nélkül szaporítható sora előbb-
utóbb nem fordul-e át terméketlen körben forgásba, egy helyben toporgásba. 
Számot kell ezzel vetnünk, hiszen a Post scriptum - miközben tiszteletet érdemlő 
vállalkozás, példamutató gesztus - megítélésem szerint csak kevés é rdemi kiegé-
szítést tud a tanulmányokhoz fűzni. Úgy érzékelem, a tanulmányok „belső vitá-
j ának" sem csak álláspontok szembesítése a tétje - a kötet szerzői olyasmin is rá-
gódnak, hogy vajon akkor tanulhatunk-e többet, ha némi nagyvonalúsággal 
használjuk az értelmező közösségek fogalmát, vag)' ha szép rendben előadjuk, 
mely okokból nem szerencsés használni. Világos és jól megalapozott ugyanis az a 
számos kétely és kétség, amely a fogalommal kapcsolatban a tanulmányokban 

3 A „helyzet szülte" öntudatlan, helyzet szülte fordulatának egyébként könnyen adható „fishiánus" 
olvasata, hiszen a „Van szöveg ezen az órán?" kérdésének Fish adta híres-hírhedt fölfejtése n e m kevés-
sé é p p e n A helyzet eltérő megítéléseire (vagy eltérő helyzetek megítélésére?) épül. I.ásd Stanley F I S H : 

„Vari szöveg ezen az órán?" Fordította K Á L M Á N C . György. I N Kiss Attila Atilla et al. (szerk.): Testes könyv. 
t. Ictus-JATE, Szeged, 1996. 2 6 5 - 2 8 2 . (deKon-Könyvek 8.) 

4 A szövegben könyvészeti utalás nélkül, zárójelben található oldalszámok kivétel nélkül a recenzeált 
kötetre vonatkoznak. 
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fölmerül. Mégsem olyan könnyű elvetni. Valami a r ra csábít, tegyünk engedmé-
nyeket a(z ördögi?) körben forgás kísértésének.. . Valami arra sarkall, vállaljuk az 
érvek és az ellenérvek, akár a kétkedő megjegyzések már-már el idegenítő sorjá-
zását, de ne ír juk le végleg az értelmező közösségek fölvetését. Rosszmájúaknak 
könnyű préda: valamivel csak ki kellett tölteni egy tanácskozást, m a j d a kötetet. 
De lehet, másról, többről van szó.5 

A kötetből gyorsan kiderülni látszik, a középpontba állított fogalom valame-
lyest a „két szék között a pad alá" esetét példázhatja: a kritikus vizsgálódások 
szigorú ostromában sem elméleti, sem tapasztalati fogalomként n e m maradha t 
állva. A cím ezért kicsit megtévesztőnek is mondható : a könyv nem az értelmező 
közösségek elméletét adja, hanem é p p ennek hiányát állítja, illetve a létező elmé-
leti közelítések kidolgozatlanságának, elégtelenségének tapasztalatában részel-
tet. „Az értelmező közösségekről szóló irodalom megdöbbentően szegényes, 
épphogy csak létezget. Ezt a hiányt jelentésteli h iánynak tekinthetjük." (39.) Be-
tudható ez akár annak is, hogy „egy ilyen sikamlós, homályos és természeténél 
fogva ál landóan változó fogalom leírása reménytelen és haszontalan vállalkozás-
nak tetszhetett". (40.) Talán odáig is merészkedhetünk: tu la jdonképpen nem is 
elméleti fogalomról van szó. Másrészről az empirikus vonatkozások nem szorul-
nak ugyan bizonygatásra, az értelmező közösségek föltételezésének m é g sincs ki-
fejezett, jól meghatározható empirikus hozadéka (vö. 32., 37-38., 41-42. , 83.). 
Sőt lehetséges, hogy „nemcsak a gyakorlat, az empirikus háttér hiányzik tehát, 
h a n e m a praxis próbája eleve és elméletileg ki is rekesztődik". (42.) Ennek fényé-
ben pedig akár azt is joggal kérdezhetnénk, „miért is találtatott ki ez a kategó-
ria?" (39.) Ugyanakkor megfoganhat a gyanú, vajon némely esetekben nem a fel-
világosodás (avagy általában az újkor) kodifikálódott tudományeszménye, annak 
mindmáig ható öröksége munkál-e az értelmező közösségeket é rő kritikákban. 
Hiszen amikor vitatott-elemzett kategóriánk az elméletnek tapasztalati színezetet 
ad, az empíriát pedig a teória szintjére vonja - old egy közkeletű szembenállást, 
és egybefonja azt, amit kü lönneműnek hittünk, hiszünk. Könnyen lehet, az „ér-
telmező közösség" leginkább egyfajta határfogalomként gondolható el, melyet 
így nem is lehet pontosan meghatározni, talán csak körüljárni, körülírni. Határ-
fogalomként pedig kikezdi a szigorú tudomány egyre avíttabb eszméjét. Ami a 
hátránya, alig megfogha tó köztes helyzete, egyben talán az előnye is. 

A tudománybölcseleti vitákat böngészve legalábbis régebb óta meggondolan-
dónak mutatkozik immár, hogy módunkban áll-e éles határvonalat húzni elmé-
leti és tapasztalati kijelentéseink közé. Ebből, ha belegondolunk, következik 
az is, hogy át kell ér te lmeznünk, korlátoznunk kell a tapasztalat szférájától az 
elmélet felé töretlenül vezető - végső soron a tapasztalat révén mind tökéle-
tesebbé munkál t elmélet hitén nyugvó - okozati összefüggés klasszikus elvének 
hatókörét . Ugyanazok a tapasztalatok többféle elméletet is igazolhatnak, és 

5 „A diskurzus szempontjából ennek a problémakomplexumnak n e m a megoldása, megválaszolása 
a lényeges (ha ez egyáltalán lehetséges volna), hanem sokkal inkább jelenléte." (113. ) 
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viszont.6 Ha messzebbre tekintünk, mdománytörténet és -bölcselet határvidékére, 
kirajzolódik ennek egy olyan vetülete, mely szerint a jelentős elméleti, fogalmi, a 
fogalmaink egész hálózatát érintő változások nem lépésről lépésre fej lenek ki az 
időben, hanem egy csapásra következnek be. Thomas Kuhn elhíresült tudomány-
történeti látomása mellett osztoznak ebben a fölfogásban a lélek új keletű „termé-
szettudósai" és a megismeréstudomány képviselői közül is számosan. Márpedig 
nemegyszer mintha az értelmező közösségek problémája is a tyúk és a tojás kérdé-
sét ismételné: a közösség van-e előbb vagy az egyén, az értelmezést vezérlő társa-
dalmi kötöttségek s kötődések vagy az egyéni föltalálás és kitalálás? Ha nem fogad-
juk el, hogy ezek a fogalmak óhatatlanul feltételezik egymást, miáltal külön-külön, 
szétválasztottságukban nem is képzelhetők el, hanem az előbb és az utóbb, az ere-
det és a következmény kategóriáiban gondolkodunk, komoly erőfeszítésbe kerülhet 
a végtelen regresszió veszélyének elhárítása.7 Talán nem felelőtlenség akként fogal-
mazni, az értelmező közösségek elmélete ama fölfogások közé tartozik, melyek 
(gyakorta öntudatlanul) túllépni igyekszenek a kétértékű logika - hol másutt, a 
görögöknél fogant, majd az igaz-hamis lélektelenül merev szembeállítása révén 
a logikai pozitivizmusban szinte mindent maga alá gyűrő, végül napjainkra igen-
csak megrendült - keretein, miáltal az értelmező közösségeknek ebből a nézőpont-
ból nem is adható (ellentmondásmentes) értelmezése.8 Vagyis egyszerre megbukni 

Durva egyszerűsítéssel ilyesmiről szól a Duhem—Quine-tétel, amelynek elfogadása fö l t ehető leg az 
érte lmező közösségek logikai előfeltétele. Ugyanakkor ez azt is magában foglalja, hogy a tudás társa-
dalmi megoszlásának nehezen cáfolható tapasztalatára éppúgy többféle magyarázat illik. Más szavak-
kal: nem adódnak olyan logikailag szükségszerű következtetések sem, amelyek az egyetemes (észel-
vű) igazságba vetett hit föladását kényszerítenék ki. Ez utóbbin legfeljebb saját elveinek következetes 
alkalmazása kérhető számon, miként az értelmező közösségek legtöbbjén. Sőt kifejezetten követke-
zetlen l enne a viszonylagosság következetes elfogadását szorgalmazni - ebből adódik a relativizmus 
egyik sajátos, rejtett aszimmetriája. Hiszen a relativistának végeredményben azt kell várnia (sőt elvár-
nia!) a realistától, hogy elutasítsa vitapartnerének álláspontját, míg ez fordítottan - a viszonylagosság 
sze l lemében - nem történhetik meg. A vitának ez a szintje tehát csak egyoldalúan nyitott, míg a má-
sik álláspontjának belső e l lentmondásai kölcsönös párbeszéd tárgyát képezhetik, amely talán csak a 
legszélsőségesebb esetekben válik az összemérhetet lenség áldozatává. Pirítósabban szólva ez így len-
ne (szép lenne) , ha a tudomány és társadalom (inkább politika) között semleges viszonyról beszélhet-
nénk. Ezt viszont é p p a relativisták vonják - egyébként jogosan - kétségbe, méghozzá nem é p p e n a 
viszonylagosság jegyében, s gyakorta kárhoztatható egyoldalúsággal helyezve a társadalmi-politikai 
törekvéseket a tudomány fö lébe . . . („[.. .] az érte lmező közösségekre történő hivatkozás nemcsak affé-
le tudományos ötlet, hanem fegyver is: szembeszállás az Új Kritika gondolkodásmódjával" —40.) 

7 A fönti megfonto lás az ér te lmező közösségre mint olyanra, ha tetszik, az első érte lmező közösség-
re vonatkozik, s nem érinti a közösségek átformálódásának, egymásba alakulásának tapasztalati (és 
erőteljesen társadalomtudományi jellegű) problémáját, melyre röviden majd m é g vissza kell t érnem. 

8 N e m tisztem, s itt nem is lehetséges filozófiai vitákhoz részletesebben hozzászólnom. Mindazonál-
tal - a félreértések mégoly csekély hányadának elkerülése végett - nem árt fölhívni a f igyelmet, hogy 
az okság közvetlen és egyirányú fölfogásának föladása magától értetődően éppúgy nem jelenti a ta-
pasztalat és az. e lmélet - ebben az esetben m é g mindig elválasztottnak gondolt - területe közti rang-
sor puszta megfordítását (a „bármely e lmélet egyazon m ó d megfelel" elvét), miként a többértékű lo-
gika szorgalmazása sem a kétértékű logika kiküszöbölését vagy kiküszöbölhetőségét. Ugyanis 
tapasztalat és e lmélet dinamikus - bonyolult, s/.étszálazhatatlansága folytán nem kijátszható - összjá-
tékáról a l igha szólhatunk a kölcsönhatásba lépő tényezők el- és körülhatárolása nélkül. Ennek elle-
nére ez a föl fogás a „szigorú" (polarizált és hierarchizált) tudomány számára — állítás és tagadás egy-
másrautaltságát, sőt egyidejűségét hirdetve - természetesen továbbra sem fogadható el. 
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és kibújni látszanak a „bevett" logikai nézetek ítélőszéke előtt, illetve elől. Ahogy 
föntebb már megkockáztattam, ami a gyengéjének látszik, könnyen bizonyulhat az 
erényének is. 

Lehetséges, hog)' Stanley Fish szóválasztása-fogalomalkotása nem volt a leg-
szerencsésebb, de fontosnak tetsző elmozdulást jelez az i rodalomtudományban 
— a közösséghez, az ember e r e d e n d ő társas voltához való visszatérést, visszafordu-
lást. És miközben az értelmező közösségek elmélete fölforgatni látszik - persze 
nem önmagában és nem is először - az újkor fölvilágosult(an atomisztikus) esz-
ményeit, a h o n n a n ehhez az erejét veszi, és ahol alapját találja, az nem más, mint 
a zsidó-keresztény ember- és közösségszemlélet.9 Meglepő, de nem je lentőség 
nélküli alátámasztása lehet ennek , hogy Fish gondola tmenetének - egyébként 
némiképp ironikus - értelmezése egy ponton a kabbala nyelvszemléletének át-
iratába látszik átfordulni: „Az általunk ismert világ mellett valahol létezik eg)' 
másik, nyelvvel telt világ, amelyben hiánytalanul megvan mindaz, amit mondani 
lehet. Az egymásnak e l len tmondó jelentések és értelmezések békésen éldegélnek 
egymás mellett, várva jelenésüket az általunk ismert világban. [...] Louis Milic 
Fish-értelmezése, és Milic értelmezésének értelmezései is mindöröktől készen 
vannak a nyelv összes többi lehetőségének a társaságában." (104-105.) Érdemes 
ezt összevetni azzal, amiképp Gershom Scholem elemzi a kabbala nyelvelméle-
tét: „Az isteni nyelv betűinek kombinációjából jö t t létre minden." Majd később: 
„minden teremtet t dolog lényege nyelvi természetű, és ez az alapbetűk valami-
féle kombinációjában rejlik". Megint később: „a Tóra a legfelső világban [...] 
mindenkor csupán a héber ábécé két-két mássalhangzójából keletkezett kombi-
náció. Ősi rend jében benne rejlenek a nyelvi mozgás minden további lehetősé-
gének csírái. Csak a második világban jelenik meg a Tóra misztikus istennevek 
sorozataként, amely nevek az első elemek további kombinációi révén j ö n n e k lét-
re. [...] A Tóra csak a legutolsó világban válik a hagyományos módon láthatóvá, 
n o h a rejtett m ó d o n , implicite ekkor is megtalálható benne minden dolog és min-
den emberi lény neve, vagyis megtalálható b e n n e teljes egészében a nyelv és a 
nevek világa."10 Mindezek után pedig már meglepőnek sem nagyon mondha tó , 
hogy a fölemlített Fish-értelmezés kifutása szinte a negatív teológia modorában 
szólal meg: „ha bárki arra vetemedik, hog)' véleménye legyen arról, hogy mi iro-
dalom és mi n e m az, akkor óhatatlanul téved, mert irodalom, Fish szerint, min-
den lehet". (110.) 

9 Az utóbbi időben Vári György mutatta föl szép példáját (egyébként Derrida személyében) annak, 
hogy a nyugati (metafizikai? modern?) hagyomány fölforgatásának erőteljes szándéka mélyen rokon 
tud lenni a zsidóság és a kereszténység é lő , újra és újra e levenként megé lhe tő hitével. Sőt a fo l fo iga-
tó elhatározás gyakorta ott torpan és csontosodik meg, ahol elhagyja, hűt lenné lesz a zsidó-keresztény 
hagyományban föltáruló úthoz, utakhoz. Lásd V Á R I György: A kísértetről. Marxtól Mózesig. Pannonhal-
mi Szemle 2001/3. 5 1 - 6 3 . Végűi, f on toskodó pontoskodásként: nem társadalomtudományosán leír-
ható vallási kötelékekről és közösségekről, hanem vallási hagyományról - félrevezető, de a különbsé-
g e t jobban érzékeltető szóval: szemléletről - beszélek. 
10 Gershom SCIIOEEM: „Isten neve és a kabbala nyelvelmélete." Fordította BÉNIM. Júlia. In nő: A kabbala 
helye az európai szellemtörténetben. Válogatott írások II. Atlantisz Kiadó, Bp., 1995. 116., 121., 145-146 . 
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A párbeszéd igazsága - egyfajta közhelyet parafrazeálva - valahol a beszélgető 
felek között van. Avagy azt is mondhatnánk, éppúgy van az egyik oldalon, mint 
amiképpen a másikon is. Ha pedig valamiről egyszerre állítjuk, hogy itt is meg ott 
is van, két különböző helyen egyszerre, akkor - a klasszikus logika szerint - ellent-
mondáshoz jutunk. Ilyeténképpen a párbeszéd (köztes-közvetítő) igazsága nem ír-
ható le, nem ragadható meg pusztán egyik vagy másik fogalmi hálóval (az iroda-
lom „minden lehet", és egyben semmi sem igazán). S persze amiről nem (vagy 
alig) lehet beszélni, az még mindig megmutatkozhat.1 1 Mindeközben e teljesség-
gel nem meghatározható „hely" (amely m i n d j o b b a n az esemény karakterét veszi 
magára, pontosabban önmagában egyre inkább eseményként kezd megmutatkoz-
ni) számos különböző kérdés egybecsavarodásának a színtere is lesz. A legátfogóbb 
kérdés talán az, hogy egyetlen egyetemes érvényű igazsággal kell számolnia az 
emberiségnek, avagy több érvényes értelmezés is elgondolható. Csak ezt követő-
en, ha az utóbbi válaszlehetőség mellett döntünk, tehetjük föl a kérdést, hog)' az 
értelmezések sokféleségének társadalmi-tapasztalati megjelenése közösségi szer-
kezetet mutat-e. S ha a különnemű meggyőződések egyéni-anarchisztikus voltát 
elvetettük, még mindig kétségessé tehetjük, hogy a társas jel leg az értelmezés ter-
mészetéből következik, avagy csupán dőre gyorsasággal általánosított tapasztalat, 
megfigyelés. Vagyis: az értelmező közösségek kialakulása esetlegesen vagy elméle-
ti (a priori) szükségszerűséggel történik-e? Amennyiben odafigyelünk, láthatjuk, 
ahhoz jutot tam ismét, amit korábban megkérdőjeleztem-elvetettem: az elméleti és 
a tapasztalati kijelentések elhatárolásának igényéhez, mely valójában már az első-
ként említett, általános kérdést, illetve az erre adha tó gyors válaszokat is átszíne-
zi. Ráadásul nem gondolkodunk szükségképp azonos módon attól függően, hogy 
a filozófiát vagy az irodalmat tartjuk-e szem előtt. E szempont révén az egyetemes 
vag\' viszonylagos igazságba vetett hitünket fürkésző tekintet elé ugyan kevesebb 
különbség tárulhat, annál több eltérés adódhat azonban a társadalmi jelenségek 
és hatások mérlegelése során. A bölcselet megelégszik annak keresésével, ami 
megerősíti vagy cáfolja a közösségi jelleg szükségszerűségét; a tapasztalatban 
megmutatkozó társadalmi „eloszlás" lehetséges formáinak ( immár a társadalom-
elmélet körébe utalt) leírása és magyarázata - ha természetesen nem is lehet füg-
getlen a filozófiai alapállástól - nem tétje a bölcseleti kutakodásnak. Hiszen az ér-
telmezések óhatatlan társadalmi beágyazottságát állítva nem kell zavartatnunk 
magunkat , ha szigorú és szűkre vett kritériumok esetében netán „egyszemélyes 
közösségekkel" is szembetalálkozunk. Márpedig az irodalommal való foglalatosság 

11 A Wittgenstein-utalás természetesen több puszta vélet lennél , hiszen a f i lozófus e lgondolásainak és 
az érte lmező közösségek elméletének az összefüggése legalábbis megfonto landó (a névmutató tanú-
sága szerint a szóban forgó kötetben az 50. és a 137. lapon fordul elő Wittgenstein neve). Talán az 
sem véletlen, a neves bölcselő munkásságának elemzése során is gyakorta fölmerül a vallásos áthallá-
sok je lentőségének kérdése. A kimondhatóság problematikáját tekintve - természetesen számos 
p o n t o n eltérő úton járó közelítésként - vö. például N F . U M E R Katalin: „Van-e helye a wittgensteini filo-
zófiában szubjektumnak?" In tiő: Határútok. Ludwig Wittgenstein késői filozófiájáról. MTA Filozófiai Inté-
zete, Budapest, 1991. 102-130. , de lásd m é g 172-175. 
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épp olyan emberi tevékenységforma, ahol elképzelhető, hogy valamely hivatásos 
értelmezés lényegében csak egyvalakihez kötődik. Míg a filozófiát választva tehát 
nem kell törődnünk a társadalomtudományi távlat kérdésével, az irodalomtudo-
mány már sokkal inkább függvénye ennek: a nagyobb szociális szerveződések 
részrendszereként kezelve (bármily botrányosnak vagy szomorúnak tetsszék is ez 
„belülről") az irodalmárok akár egyetlen csoportnak is tekinthetők, ámde az olva-
sás folyamatainak részletekben kimunkálódó finomságai felől a különneműség 
esik nagyobb súllyal latba.12 Az irodalmi értelmezésről ezért önmagában n e m sok 
újat mond az általános-átfogó bölcseleti vélekedések elismétlése, ha mindez nem 
jár együtt az irodalom sajátszerűségeinek ösztönző újragondolásával. A kötet írá-
saitól megerősíttetve arra hajlok, az értelmező közösségek elmélete e tekintetben 
kevésbé emlékezetes, s a (tipologizáló kedve ellenére sem par excellence empirikus) 
tudásszociológiai elemzés természetszerűleg adódó föladatával (egyelőre?) nem 
igazán boldogul. Úgy tűnik föl, a fogalom erénye, tudniillik az, ahogyan uta t nyi-
tott tudomány és tapasztalat, egyén és közösség viszonyainak összetettebb fölfogá-
sa felé,14 egyben a hátulütőjének is bizonyul. 

Nem elképzelhetetlen, hogy az értelmező közösségek körül folyó elméleti vita, 
bármennyire szükséges és hasznos volt is, nem szolgál távlati lehetőségekkel az iro-
dalomelmélet számára. Vajon azt jelenti ez, hogy felesleges volt a kötetnek végigjár-
ni azt az utat, amelynek végén még mindig ama kérdés forog kockán, a h o n n a n in-
dult? Semmiképpen. Beszélhetünk tudósi felelősségről. Beszélhetünk arról, hogy 
a kézzelfogható eredményekre nem vezető utak végigjárása is számos tanulsággal 
jár. De beszélhetünk arról is, hogy a megértés kapcsán gyakorta emlegetett szókép 
a köré. Oly sokszor hallhatjuk például, hogy az ókori görögök tu la jdonképpen 
már mindent tudtak, mi lényeges. Ez talán igaz - csakhogy tudásunk nincs (mert 
értelmetlen) megértés nélkül. Megértésünk pedig mindig más, újra és ú j r a teret 
kell nyitnunk számára jelenünkben. Föltehetőleg nem közhelyeinkkel (netán köz-
helyeinkkel, az igazság köztes-közösségi helyével?) van a baj. A kérdés inkább az, 
hogy lehelünk beléjük életet.14 Vajon érdemes továbbra is használnunk az értel-
mező közösség fogalmát? Kiegyezhetünk-e homályosságával? Nem tudom, adhat-e 
valaki választ, ám bizakodom: az utolsó szó nem lehet csupán egyvalakié. 

12 Másként, a kötet egyik mondatát átfogalmazva, és n e m feltétlenül Fishsel egybehangzóan: a szo-
ciológiai látószögnek kiszolgáltatott érte lmező közösségek nem világosan „lehatárolható, egymástó l 
elválasztható, diszkrét entitások". ( I I . , vő. 22.) Mindennek következtében az irodalomértelniezés 
(legáltalánosabban, az olvasás munkáját értve ez alatt) nemcsak az ér te lmező társadalmi-közösségi 
kapcsolatainak megmutatkozását, h a n e m é p p e n e kötődések megnyilvánulása által a reflexiónak, s 
ennek mentén álláspontunk átformálásának a (nyilván szintén nem korlátlan) lehetőségét is magá-
ban foglalja. 
1:1 Vö. „az ér te lmező közösségek eszméj[én]e[k] [ . . . ] alkalmazása fényt der í thet számos problémára, 
valamint látszólag különböző problémák kezelése számára teremthet közös alapot". (43.) 
14 Ezzel többé-kevésbé igennel válaszolok arra a kérdésre, hogy vajon a tanulás során „mindössze 
annyit teszünk, hogy elhárítjuk az akadályokat, hogy visszaemlékezhessünk a tudásra". (177. , vö. 
180.) Ugyanakkor ez a „visszaemlékezés", a közhelyeinkben megmutatkozó e r e d e n d ő tapasztalat föl-
találása m é g s e m jelenti azt, hogy „ha tanulni vélünk valamit egy szövegből , akkor azt vo l taképpen 
magunktól tanuljuk". (Uo.) 
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Béládi Miklós (1928-1983) 

Balla Hemeler felvétele 

„Az irodalom valóban elvesztette hegemón szerepét a kulturális életben, 

s erről a tényről többféleképpen vélekedhetnek, 
de nem vesztette el sajátos szerepkörét és annak korlátozhatatlanságát,.." 

A Magyar írószövetség és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 
A közvetítő kritika címmel közös megemlékezést tartott 

Béládi Miklós kritikus, irodalomtörténész 
születésének 75. és halálának 20. évfordidója alkalmából 

2003. március 26-án. 
A Literatura Pomogáts Béla és Rónay László írásával tiszteleg 

Béládi Miklós emléke előtt, aki 1974-től haláláig, majd egy évtizeden át jegyezte a folyóiratot. 





POMOGÁI S BÉLA 

MARADANDÓSÁG A VÁLTOZÁSBAN 

Az igazi irodalomkritikus nemcsak műveivel van jelen, hiányát is megérzi a szel-
lemi élet, különösen olyan időkben, amikor az okos szóra és józan megfontolás-
ra nagy szükség volna. Béládi Miklós ilyen irodalomkritikus volt. Ebben a két év-
tizedben hányan és hányszor gondoltunk arra: de jó is volna, ha egyszer csak 
megjelenne, és nyomtatásra kész, szabatos mondatokban eldöntene egy elfajult 
vitát, néhány okos szóval helyreigazítana egy agresszív ostobaságot, helytállna a 
maradandó - a megőrzésre érdemes - értékek védelmében. Szükség lenne rá, hi-
szen a szellem emberének, mint Németh László tanította, egyszersmind egy sze-
repet is el kell vállalnia, és azt, hogy Béládi Miklósnak az irodalmi életben betöl-
tött szerepe milyen meghatározó volt, csak később ismertük föl igazán. Nélküle 
még sötétebb a táj, amelyen irodalmi életünk törzsi háborúi zajlanak. 

Fellapozom könyveit, az Érintkezési pontok at, a Válaszutakat, az Értékváltozások at, 
és újra meg újra meg kell állapítanom, hogy az a gondolati erő és kifejezésbeli vi-
lágosság, az az értéktisztelet és kritikai készség, a hagyománynak és az újításnak 
az az egyforma megbecsülése, amely Béládi Miklós írásaiban tapasztalható, mi-
lyen ritka erény, valószínűleg nemcsak napjainkban, hanem a hazai irodalmi 
gondolkodás régebbi évtizedeiben is. Manapság többnyire értékválságról, az ér-
tékek merész átrendeződéséről beszélünk, és aki haladni akar a korral, sikereket 
akar elérni a tömegkultúrán nevelt sokaságnál, az hajlamos elfeledkezni arról, 
hogy nem az értékek kerültek válságba, inkább az értékelés és az értékelők. 
Béládi sohasem ismerte, pontosabban ismerte el ezt a válságot, nemcsak az érté-
kek átrendeződésével vetett számot, hanem maradandóságukkal is, és mindig 
azokat a műveket, eszméket, gondolatokat mutatta fel, amelyek a jelen szellemi 
válságaiban is tájékozódási pontok lehetnek. 

Ez a minőségigény és biztos értékismeret tette lehetővé, hogy mint irodalom-
történész, mint kritikus, egyforma elmélyültséggel, tárgyismerettel és hadd 
mondjam így: értő szeretettel foglalkozzék huszadik századi irodalmunk egymást 
váltó és egymást kiegészítő vonulataival. Az avantgárddal és a népi mozgalom-
mal, a hagyományos regénnyel és a kísérletező prózával, olyan írókkal mint Illyés 
Gyula, Németh László, Kassák Lajos, Pilinszky János és Mészöly Miklós. Egyfor-
ma érdeklődéssel vizsgálta és értelmezte a klasszikus értékek és hagyományos 
poétikák vonzásában született műveket és a modern nyelvfilozófiák tanítására tá-
maszkodó merész kísérleteket. Béládi sohasem az irányzatot magát, hanem min-
dig a nyomában létrejövő szellemi értéket tekintette a megítélés kritériumának. 
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Béládi Miklós párhuzamos, sőt egymással küzdő irodalmi áramlatokat je lensé-
geket vizsgált és értelmezett, eközben mindig kereste az „érintkezési pontok"-at. 
A magyar irodalmi fejlődés sajátos természetét vizsgálva jelölte ki a biztos és ér-
vényes értékeket, még akkor is, ha tudatában volt annak, hogy ez a fejlődés egyál-
talán nem folyamatos, ellenkezőleg, belső rendjét többnyire a diszkontinuitás 
szabja meg. Irodalmi arcképcsarnokában kezdettől fogva Illyés Gyulának volt 
központi szerepe, annak az írónak, aki az avantgárd forradalmával indult és a 
nemzeti „sorskérdések" költője lett, s pályája így szemléletes parabolaként mutat-
ta azt az utat, amelyet az irodalom és a nemzet egymással sohasem szembeállít-
ható ügyének szolgálata megjelölt. A változó idők során Illyés központi alakját 
Németh László egészítette ki, elsősorban annak a morális igényességnek követ-
keztében, amellyel Béládi Miklós nem mindig kedvező irodalomközéleti tapasz-
talataira választ adott. Végül (vagy közben) Mészöly Miklós munkássága került 
Béládi Miklós érdeklődésének középpontjába, arról tanúskodva, hogy a modern 
emberi személyiség ügye és ezzel együtt az egyetemes gondolkodás legalább 
olyan fontos volt számára, mint a nemzeti nézőpontból kialakított értelmezés. 

Az avantgárd vagy a népi mozgalom műveinek értelmezése, a valóságos irodal-
mi haladás menetét felmérő irodalomtörténeti és kritikai elemzések arra utalnak, 
hogy Béládi Miklós nem egyszerűen irodalmi jelenségekben, nem is csupán írói 
egyéniségekben és művekben, hanem irodalomtörténetben gondolkodott. Már-
pedig az irodalomtörténet-írás mindig többet jelentett szellemi életünkben, mint 
pusztán az irodalomnak a történetét: a magyar irodalom historikusának mindig 
a nemzeti önismeret felelős gazdájának, a nemzeti önazonosság, a kulturális 
identitás védelmezőjének is kellett lennie. Béládi Miklós következetes felelősség-
tudattal, személyes áldozatok árán is vállalta ezt a nehéz küldetést. Személyes ál-
dozatokról beszélek, mert értékek védelmében nemegyszer került szembe a hata-
lommal, munkásságát következésképp elkerülte a méltó hivatalos elismerés. 

Jól átgondolt és megalapozott képet alakított ki huszadik századi irodalmunk-
ról, önálló véleményt mondott a korszak lényegi kérdéseiről, és nem zárkózott el 
a vitáktól sem, amelyekben igen gyakran széles körben elfogadott, jóformán ka-
nonizált nézetekkel kellett szembeszállnia. Módszere igazi irodalomtörténet-író-
ra vallott. Az esszéíró Németh Lászlóról állapította meg, hogy „a normatív, érték-
mérő elvek alkalmazásával egyenrangú fontosságot tulajdonít a mű legbensőbb 
világát megközelítő érzékenységnek". Béládi Miklós maga is elméleti megalapo-
zottsággal, egyszersmind olvasói érzékenységgel végezte az értelmezés és értéke-
lés feladatát, ezt egészítette ki a rendszerbe foglalás magasabb követelményével. 

Általában tanulmányokat olvastunk tőle, nem a szó szoros értelmében vett 
módszeres összefoglalásokat, rendszere azonban, ha rejtetten is, kitapintható. Aki 
ezeket a tanulmányokat írta, annak egész irodalmunk belső rendjéről, ennek a 
rendszernek az arányairól, esetleges feszültségeiről volt határozott elgondolása. 
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Ez a rejtetten is nyilvánvaló rendszer adott tanulmányainak önértékükön túl is 
igazán jelentőséget. Béládi Miklós tanulmányaiban modern irodalmunk történe-
tének néhány, igaz, lényegbevágó fejezetével találkozunk csupán, mégis úgy érez-
zük, hogy az egészről kapunk képet, a kor és a folyamat igazi természetéről és 
meghatározó törvényeiről. Fájdalmas arra gondolni, hogy ez a rendszer milyen 
biztos tervek szerint épülhetett volna tovább. Fájdalmas gondolni erre, különösen 
most, midőn szellemi és kritikai életünkből talán éppen a rendszerépítő gondol-
kodás hiányzik legjobban, az az értékek „egészére" irányuló értelmező figyelem, 
amely át tudja világítani a nemegyszer kaotikusnak látszó szellemi jelenségeket, 
és fel tudja mutatni a maradandóságot a változások között. 



RÓNAY LÁSZLÓ 

EGY ÉVTIZED BÉLÁDI MIKLÓS MELLETT 

Némi döbbenettel nyugtázhatjuk, hogy csak hetvenöt éves volna. És húsz éve ha-
lott! Annak a generációnak tagja volt ő is, amely értelmetlenül és korán lépett ki 
az életből. Nem voltam szűkebb baráti körének tagja, mint Bodnár György, Czine 
Mihály, Szabó B. István vagy Mészöly Miklós, de utolsó tíz éve során megállás nél-
kül közösen dolgoztunk a „spenót" utódán, a „sóská"-nak becézett irodalomtör-
téneten, melynek torzó voltával kezdettől tisztában volt, s annál hősiesebbnek ne-
vezhető kitartása és az a törekvése, hogy az adott korban a lehető legjobbat adja. 
A sikertelenség tudata iszonyúan nyomasztotta, s részben a folyamatos stressz 
okozta érzelmi kilengéseit és korai halálát. 

Aki a mából visszatekintve mond ítéletet a kézikönyv fölött, nincs tisztában az-
zal, hogy akkor és ott mit lehetett és mit kellett megírni. Aki egy ilyen mű elké-
szítésében részt vett, gyakran ízlése és meggyőződése ellenében tevékenykedett. 
Megalkuvás lett volna? Mi valamennyien abban a tudatban írtuk a fejezeteket, 
hogy annak az intézménynek a megmentésén munkálkodunk, amely a béke és a 
szabad véleménynyilvánítás szigete volt. S ez be is bizonyosodott, amikor a kézi-
könyv lektorálására került sor. Három lektorunk közül kettő olyanokat kért szá-
mon, amiket utóbb ironikus mosollyal megtagadtak. Gondolják meg, milyen ér-
zülettel vette tudomásul Béládi Miklós, hogy a kelleténél kisebb hangsúlyt kapott 
Kónya Lajos, Kuczka Péter és még néhányan. Elolvasta ezeket a halvány fenyege-
tő árnyalattal megírt véleményeket, melyek készítői - ez meggyőződésem -
ugyancsak ízlésük ellenében, de fölfelé kacsintva ragaszkodtak olykor elképesztő 
ötleteikhez; zordan nézett - tudott így is nézni! - , majd néhány napra eltűnt. 
Amikor kissé ziláltan újra megjelent, lemondott a szerkesztésről. Lemondását 
természetesen az intézmény érdekeire hivatkozva nem fogadták el. Folytattuk a 
szövegek gyalulását és kozmetikázását. Őt is, Bodnár Györgyöt, atyaian megértő 
osztályvezetőnket is kértem, tekintsenek el további közreműködésemtől, hiszen 
egyik lektorunk fő kifogásainak egyike az volt, hogy Rónay György túl sokat sze-
repel a hivatkozások között. Akkor is úgy gondoltam, s úgy gondolom most is, 
hogy Az olvasó naplója érvényes kritikai megfigyelések sorát tartalmazza; semmi-
képpen sem szerettem volna elárulni apámat. Összeült az agytröszt, azaz ők ket-
ten, majd tetemre hívtak. Hiperurbanisztikus hajlamaimnak engedve kissé fino-
mítom az elhangzottakat. Béládi úgy fogalmazott: üljek a fenekemre, elég nagy, 
és folytassam a munkát. Rónay György nevét itt-ott kihúzta, de az idézeteket idé-
zőjeleivel meghagyta. Azt mondhatom, semmi rendkívüli nem történt. 

Még egy epizód. A kultúra irányítója át akarta nézni, s magához vitette a majd-
nem elkészült köteteket. Sosem kaptuk vissza őket. Amiről volt másolatunk, azt 
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pótoltuk, amiről nem, újra kellett írni. Talán el tudják képzelni Béládi lelkiálla-
potát. Utálta már az egészet, de csinálta, mert csinálnia kellett. 

És közben - ez volt a példamutató - figyelemmel kísérte az irodalmat, nyitot-
tan, önkorrekcióra készen, a közvetítő felelősségével. Az a cím, amelyet Pilinszky-
tanulmányához választott (Költő a senkifóldjén) emblematikus lett a szakirodalom-
ban, s ha meggondoljuk, hogy e kitűnő tanulmányt egy protestáns szerző írta 
- akivel olykor vallásháborúkba bonyolódtunk - , elképedhetünk érzékenységén 
és beleérzésén. De hasonlóképpen méltathatjuk azokat a tanulmányokat és bírá-
latokat is, amelyekben Mészöly Miklós jelentőségét, prózájának újszerűségét tár-
ta föl. 

A népi irodalomhoz vonzódott, és ez élete adottságai okán természetesnek 
mondható. Nagy és beteljesületlenül maradt vágya egy Illyés Gyuláról és Németh 
Lászlóról írt monográfia tető alá hozása lett volna. Ehelyett harmadrendű szer-
zők műveit kellett olvasnia, s az írókról kisportrékat írnia, mint egy diszkrét ano-
nimitásba húzódó munkaközösség alázatos tagja. Végül szíve két kedves írójáról 
sikerült két szerényebb terjedelmű, de finom meglátásokban bővelkedő művet 
megírnia. Prológusnak tekintettük mindkettőt, s ha a sorsa engedi, kiteljesíthet-
te volna őket. Mint ahogy tőle várhattunk egy Kassák-monográfiát is, hiszen az 
író tevékenységét és az avantgárd jelentőségét tárgyaló tanulmányai az összefog-
laló mű előkészületeinek minősültek. 

A magyar irodalom épsége és teljessége szempontjából alapvető volt a nyugati 
és tengerentúli magyar irodalom el- és befogadásáért vívott harca. Mert ez is harc 
volt a javából! Sok, kicsit sértett nyugati írónk aligha sejti, hogy jelenlétét 
Béládinak (és Pomogáts Bélának) köszönheti. Csak halála után, amikor egy-két 
általa vállalt és neki való feladat teljesítése rám maradt, döbbentem rá, mennyi 
mindent tett és vállalt ez ügyben. Ma is szívesen emlékszem vissza azokra az 
együttlétekre, amikor hármasban olvasmányainkról és a szenvedve megszerzett 
könyvekből nyert benyomásainkról csevegtünk. Ilyenkor megnyílt, derűs volt, és 
megmutatkozott az a jellemvonása, amelyet úriemberségnek lehet nevezni. Mert 
az volt: nagyvonalú, elegáns. Csak kapkodtam a fejem, midőn ruhái és ingei be-
szerzéséről eszmélkedett. Viselkedett, mosolygott, figyelmes és készséges volt. 

Láttam letörtnek és kivirágzottnak. Egy időben a Debreceni Tudományegye-
tem meghívta oktatójának. Ezek voltak legszebb hónapjai. Lelkesen számolt be 
tapasztalatairól. Ez lett volna működésének igazi terepe. A másik: a folyóirat-
szerkesztés. Pompás érzékkel figyelt föl a fiatal tehetségekre, bátorította, segítet-
te, irányította őket. Az irodalomtudomány ismert művelői közül j ó néhányan em-
lékeznek hálával támogatására. 

Ellentétekből szőtt ember volt. Párttag és a legkülönfélébb politikai tiltakozá-
sok, petíciók aláírója. Tóth Dezső barátja és az akkori művelődéspolitika ostoro-
zója. Kifejezetten feldühítették az előregyártott, a marxizmus szellemiségéhez 
szolgaian alkalmazkodó vélemények. Emlékezetes az az egyetemi tanszéki érte-
kezlet, amelyen Király Istvánnal hadakoztak a kézikönyvben szereplő írók meg-
ítélése és értékelése ügyében. Szelíd és derűs volt, hogy a következő pillanatban 
széket vágjon a földhöz, s így vezesse le váratlan haragját, amelyet egy időben az is 
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táplált, hogy lemondott egyik szenvedélyéről, a dohányzásról. Az az érzésem, 
hogy jellemének ez az összetett volta tette képessé egymással ellentétes szellemi 
törekvések elfogadására, s ezért lehetett kora egyik legnyitottabb irodalomtudósa. 

Máig úgy tartom számon, mint a rendszerváltozás egyik szellemi előkészítőjét. 
Volt alkalmunk politikai véleményünk kicserélésére. Halála évében orvosai azt ta-
nácsolták, pihenjen. Néhány napot együtt töltöttünk Balatonszárszón, s a tornácon 
esténként hármasban folytatott eszmecseréink során nemcsak véleményét, de 
múltjából is megismerhettem egyet-mást. Pihenésről persze szó sem volt. Míg mi 
a Balatonban áztattuk magunkat, ő dolgozott, s ellenszenvvel szemlélte a tűző 
napot. Egyre nyugtalanabb lett, a kikapcsolódást nem neki találták ki; jóval a meg-
beszélt idő előtt összepakolta családját, hazautazott könyvei és feladatai közé. 

Amikor súlyos infarktusa leterítette, feleségem ült mellette a mentőben. (Ezt a 
hálátlan szerepet mérte rá az ég: hasonlóképp kísérte Sőtér Istvánt is utolsó út-
jára, de folytathatnám még e szomorú sort.) Sosem szoktam betegeiről faggatni. 
Amikor hazajött, elég volt arcára tekintenem. 

A Farkasréti temetőben talált nyugalmat. Sírja a szüléimé közelében van. 
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SZABÓ GÁBOR 

„ . . .HA MINDIG MÁS HELYEN ..." 

- Esterházy Péter: A próza iszkolása -

A próza iszkolása poétikai megformáltsága nem csupán az e szöveggel indító Beve-
zetés a szépirodalomba (Magvető Kiadó, Budapest, 1986 - a továbbiakban: BeSz) 
szövegkomplexumában foglal el kitüntetett és - egyedül talán A mámor enyhe sza-
badságán al összekapcsolhatóan - némiképp társtalan pozíciót a kötet egyéb írásai 
között, hanem, amint ezt monográfiájában annak idején Kulcsár Szabó Ernő is 
megjegyezte,1 Esterházy poétikáját sem addig, sem azóta nem jellemző megoldá-
sai az egész életmű legegyedibb darabjává avatják. Vélhetőleg éppen ez a ma-
gány lehet az egyik oka annak, hogy az Iszkolássa] meglepően kevés értelmezői 
nyelv kísérelt meg párbeszédbe elegyedni, jóllehet értékeire olyan erős kritikusi 
diszkurzusok hívták fel a figyelmet - Kulcsár Szabó előbb említett monográfiáján 
kívül - , mint például Radnóti Sándor egyik izgalmas tanulmánya is.2 

A szöveg értelmezéséhez kapcsoló másik probléma viszont a Bevezetés... min-
den egyes darabját illetően felmerülhet az értelmezőben; az tudniillik, hogy a kö-
tet önállóan is megjelent, mindeddig autonómnak tekintett írásai a Bevezetés... 
hálózatába kerülve mennyiben képesek megőrizni saját önállóságukat, illetőleg 
hogy egy bonyolult mátrixba történt illesztésük eredményeképp lehetséges-e 
még egyáltalán jól körülhatárolható, identifikálható korpuszokként kezelni az 
egyes részeket, vagy jelentésük immár csupán a Bevezetés... rizómatikus terében 
elfoglalt mozgékony pozíciójuk függvényeként lesz értelmezhető. Ez a kérdés kü-
lönösen érvényesnek tűnik az Iszkolás esetében, hiszen kötetnyitó írásként a szö-
veg orientálhatja a Bevezetés... egészének olvasói stratégiáit - ami ugyanakkor azt 
is jelenti, hogy visszamenőleges hatállyal magába is sűríti a többi szöveg által já-
tékba hozott lehetőségeket - , így hát valóban „ez az egyik legtöbb előreutalást 
tartalmazó, ugyanakkor a továbbiakban visszafelé is a legtöbbször értelmezett ré-
sze a könyvnek".3 Tekinthető egy olyan belső tükörnek, amelyben a Bevezetés... 
önmagához való lehetséges viszonyai mutatkoznak meg, ám ami - Radnóti véle-
ményével szemben - talán mégsem nevezhető a könyv „rejtett középpontjának",4 

lévén hogy a narratív láncban elfoglalt helye - épp az előbbiekből következően -

1 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Esterházy Péter. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1 9 9 6 . 1 8 1 . 

- RADNÓTI Sándor: „Az ambivalens műbírálat." In Diptychon. ]AK-líizetek 41. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1988. 80. 

:T KULCSÁR SZABÓ Ernő: i. m. 1 8 2 . 
4 RADNÓTI Sándor: i. m. 8 0 . 
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korántsem tekinthető statikusnak, hanem a rizóma bármely pontján igen eltérő 
jelviszonyokat, sőt nem-jel állapotokat is működésbe hozni képes pozíciók, variá-
ciók iszkoló együttesének. 

A Bevezetés... jelkomplexuma ugyanis olyan teret alkot, amely - Deleuze termi-
nológiájával - „nem egységekből, hanem dimenziókból áll", amelynek „nincs se 
kezdete, se vége", s amely tehát egy „középpont nélküli, nem hierarchián alapuló" 
rendszerként tűnik definiálhatónak.5 Ebben az értelemben nem vezethető vissza 
az Egyre, semmiféle olyan középpontnak kinevezett szövegszegmensre, amely 
maga alá rendelhetné, és ekképp szabályozhatná a többi elem mozgását. A szöveg-
felszínek egymásba mosódásának következményeképp kialakuló többdimenziós, 
palimpszesztikus struktúra a szövegek autonómiáját biztosító határtapasztalatok 
feloldásán keresztül a „centrum" integratív és monisztikus funkcióját is érvénytele-
níti, mégpedig úgy, hogy végtelen számú ideiglenes és mozgásban lévő pszeudo-
középpont áramlására cseréli. 

Alighanem ezt a szövegstruktúrát hivatott vizualizálni a kötet elején látható 
Megyik-installáció, amely az Hommage a Pascal címet viseli, és amely egyébként 
többször is megjelenik a kötet lapjain (például BeSz 598. és 600.). Az installáció 
egy meghökkentő, számtalan kapcsolódási ponton keresztülhaladó, átláthatat-
lannak tűnő hálózatot alkot, amely egyszerre állítja és tagadja az őt térbeli határ-
ként keretezni próbáló gömb-alakzat létjogosultságát. Címe alapján nagy való-
színűséggel Pascal azon kijelentésére reflektál, amelyben a janzenista bölcselő eg)' 
szakralizált univerzum milyenségéről elmélkedve a következőképpen fogalmaz: 
„Olyan gömb ez, amelynek a középpontja mindenütt van, a kerülete sehol."0 Saját 
írástechnikájának jellemzésére egyébként Esterházy előtt már a posztmodern szö-
vegelméleteket előkészítő Borges is ezt a Pascal-citátumot alkalmazta a Bábeli könyv-
tár című elbeszélésében, némileg torzítva: „La Biblioteca es una esfera cuyo centre 
cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible.'"7 (A könyvtár olyan 
gömb, amelynek középpontja bármelyik hatszög, és kerülete felfoghatatlan.) 

Ilyenformán tehát a Bevezetés... megformáltságát emblematizáló műalkotás 
nem csupán a kötet poétikai struktúrájának autoreferenciális tükrözése, hanem 
egyúttal olyan áttételes idézet is, melynek segítségével a Bevezetés... szövegépít-
ménye a a Bábeli könyvtár - vagy tágabb értelemben az általa reprezentált borgesi 
szövegfelfogás - emlékezete nyomán jelöli ki eredetének helyét. A próza iszkolása 
így nem a középpont - mint ahogyan az eddigiekből következőleg a kötet egyet-
len szövege sem az, annak ellenére, hogy adott esetben bármelyikük funkcionál-
tatható lehet akár így is - , hanem jelek, szövegalakzatok felidézését és összekap-
csolhatóságát lehetővé tevő terjeszkedés, viru.lenc.ia, melynek voltaképpeni tárgya is 
e saját maga által végzett mozgás: a variációkon keresztüli elrendeződés, össze-
kapcsolás, tulajdoníthatóság biztosítása és jelezése. 

5 Gilles L)F.LEU7.K-Felix ОСАГГЛК! : Rizíím/i. Kx Symposion 1 9 9 6 / 1 5 - 1 6 . 1 4 . 
(i Blaise PASCAL: Gondolatok. Gondolat Kiadó, Budapest, 1 9 8 3 . 7 2 . 
7 J . L . BORGES: Narruciones, Catedra. I.étras Hispánicas 1 9 9 2 . 1 0 6 . 
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A próza iszkolása vizsgálata során ezért kikerülhetetlen azoknak a kapcsolatok-
nak, allúzióknak, jelentésgeneráló effektusoknak legalábbis részleges megraga-
dása, amelyek a kötetegész bizonyos nyomvonalainak, fontosabb kapcsolódási 
pontjainak kialakításában, beindításában és mozgásban tartásában érdekeltek. 

Az Iszkolás úgy posztulálja magát, hog)' közben állandóan változik: folytonosan 
átrendezve és semlegesítve határait, egyszerre lesz önmaga és valami más. Mái-
címét is ennek a többirányú mozgásnak a játéka alakítja, hiszen a benne foglalt 
kettős - a Prózára, és az Iskola a határonra vonatkozó - Ottlik-utalás, illetőleg az 
ezek kontaminációjából kreált új szókapcsolat jelentésének kölcsönhatása olyan 
bonyolult szemantikai teret alkot, amelyben egyszerre jelenik meg az eredet kije-
lölése és ugyanabban a pillanatban a tőle való eltávolodás gesztusa, illetőleg 
olyan új „prózaiskola" megteremtésének igénye is, amely expressis verbis az isz-
kolás, mozgás, úton levés által definiálja magát. A próza iskolája - sugallhatja a 
cím - ezért voltaképpen az Iszkolás iskolája, vagyis az irodalmi szöveg olyan 
(újra)meghatározási kísérlete, amely Paul de Man Irodalomtörténet és irodalmi mo-
dernség című tanulmányában foglaltakhoz hasonlóan az irodalmat mint állandó 
mozgásban lévő entitást láttatja. 

„Másként fogalmazva - írja de Man - az irodalom mozgásként ábrázolható, 
alapjában véve nem más, mint e mozgás fiktív elbeszélése."8 Amikor ugyanis a 
szövegek saját modernségüket állítják - érvel a flamand irodalmár - , akkor „arra 
ítéltetnek, hogy felfedezzék függőségüket irodalmi elődeik hasonló feltételezései-
től: saját új kezdet iránti igényük olyan igény ismétlésének bizonyul, amelyet 
mindig már megfogalmaztak".9 

Az irodalom ezek szerint az önnön lényegiségében benne rejlő ellentmondás 
allegóriája: kudarcra ítélt kísérlet arra, hogy elforduljon önnön sajátlagosságától, 
ami épp e „sajátlagosság" magtagadása lenne. Miközben képtelen arra, hogy e 
sajátlagosság előli örök menekülésben ezt a specifikumot leírja, reménytelenül, 
de állhatatosan magáról beszél, biztosítva ezzel saját ellentmondásos létének foly-
tonosságát. 

Az Iszkolás... létmódjának ilyesfajta értelmezhetőségét erősítheti az az egyszerű 
tény is, hogy a szöveg az e szempontból igencsak árulkodó Bevezetés a szépirodalom-
ba főcím alá rendelődik. Hiszen azzal együtt, hogy e cím felidézi a tudományos 
szakmunkák doktriner követelését egy meghatározott normarend szerint szerve-
ződő diszkurzus - ha úgy tetszik - „iskolás" rögzítésére, eléggé nyilvánvalóan jelen-
ti be önnön kanonizációs törekvéseit is. így a „bevezetés" a beavatódás értelmével 
is kiegészülve egy olyan, különböző fázisokon keresztülvezető folyamatként, moz-
gásként utal a kötetegészre, amely elvileg teleologikusnak mutatja magát, hiszen 
végcéljaként a „szépirodalom" titokzatos révébe történő elérkezést jelöli ki. 

8 Paul de MAN: „Literary History and Literary Modernity." In Blindness and Insight. University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1983. 159. 
я I. m. 161. 
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Minthogy azonban ez a folyamatszerűség-képpen elgondolt „bevezetés" volta-
képpen maga a szépirodalmaiként közreadott és olvasott) szövegcsoport, ismét csak 
egy, az irodalmiság specifikumát állandó fluktuációként megfogalmazó meghatá-
rozással szembesülhetünk, ezúttal azonban már a kanonizáció problémakörének 
játékba hozásával együtt. A „szépirodalom" terminusa ugyanis a szövegek olyan 
kiválasztott csoportjának lefedésére szolgáló megnevezés, melynek alapja bizo-
nyos konszenzuális értékpreferenciák mentén történő, intézményi-hatalmi hátte-
ret is feltételező, az írás szabályrendszerét rögzítő gesztus. „Szépirodalomnak" 
lenni és „kanonikusnak" lenni voltaképpen egyet jelent, Esterházy címválasztása 
így egyrészt önkanonizációs törekvéseinek emblémája, ugyanakkor pedig - az 
előzőek értelmében - egy provokatív kánonfelfogás körvonalait is megrajzolja. 
Sajátossága előli menekülése során ugyanis az irodalom egyrészt ellenszegül 
azon szövegek kánonjának, melyek addig szépirodalminak minősültek, másfelől vi-
szont ez a menekülés óhatatlanul kudarcot vall, és e kudarc elbeszélése ismét csak 
irodalom lesz. 

Minél határozottabb mindannak a visszautasítása - állítja de Man10 - , ami ko-
rábban létrejött, annál erősebb a múlttól való függése. A kánonnak való ellen-
szegülés elkerülhetetlenül saját ellentétébe hanyatlik vissza, paradox módon ez-
zel biztosítva az irodalmi kánon folytonosságát. Ha tehát igaz az, hogy „a kánon 
a kánon destrukciója, saját lerombolása által építi fel önmagát",11 akkor a kánon 
lerombolására tett minden egyes kísérlet a kánon rögzítését szolgálja, s így kriti-
kájának tárgyát erősíti, míg ha egy szöveg elismeri a kánont, azzal egyúttal gyen-
gíti is azt. 

A Bevezetés a szépirodalomba, illetőleg a kötetnyitó A próza iszkolása címek össze-
olvasása ilyenformán az irodalom létmódjának, s egyúttal persze Esterházy saját 
írástechnikájának provokatív (ön)definíciós kísérleteként válik értelmezhetővé. 
A mozgásban levés, a menekülés éppen ezért tematikusan is beleíródik az Iszkolás.. .-
ba, hiszen a szöveget a szavak bevonulása indítja útjára - erre a későbbiekben vissza 
kell még térnünk - , ezen kívül pedig az írás leggyakrabban felbukkanó figurája 
az a viharkabátos katona, aki gyakorlatilag „végigmeneküli" a szöveget, melynek 
tárgya - ha ebben az esetben lehet még egyáltalán ezzel a fogalommal élni - nem 
is több, mint e menekülés rögzítési kísérleteinek fragmentumszerű sorozata. 

Jelzésszerű leírásai alapján (BeSz 16., 24., 33., 36., 55., 117., 125.) e viharvert 
obsitos kétségkívül Robbe-Grillet - címével Esterházy szövegalkotó stratégiáját is 
modelláló - Útvesztődéből vándorolt át az Iszkolás... szövegtájaira. Ez a vidék pe-
dig háborús pusztítás nyomait viseli magán: sebesültek, vér, füstölgő romok és a 
háttérben csendesen terjeszkedő erőszak képei szegélyezik a menekülő katona 
útját. Ezek a leírások azonban csupán egy töredékes univerzumot képeznek meg, 
ahol nincs olyan lokalizálható logosz, amely az összes töredéket - jeleket vagy jel-
csoportokat, azok szövevényes egymásrahatását - összegyűjthetné, egységes tör-

I" Uo. 
II I . HL. 1 4 8 . 
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vény alá rendezhetné, s amely által helyreállíthatóvá, vagy megteremthetővé válna 
valamiféle „egységes egész" képzete. A menekülése során fel-felbukkanó katona -
akivel kapcsolatban mindvégig homályban marad mind úticélja, mind pedig cse-
lekedeteinek és egyéb megnyilvánulásainak oka - talán épp e nem-lokalizálható 
logosz jelen lévő hiányának jel-meze lehet. S az is valószínűsíthető, hogy az általa 
bejárt háborús vidék sem lesz értelmezhető valóságreferenciák segítségével, csu-
pán a szöveg poétikai megformáltságát explikáló vagy értelmező trópusok lánco-
lataként. Ezzel pusztán arra a közismert tényre utalok, mely szerint Esterházy szö-
vegeinek létalapját az „every text is intertext" (azóta közhellyé nemesedett) 
belátása, illetve ennek reflexiói alakítják. Nos, különösen tetten érhető ez az 
lszkolás... esetében, hiszen itt a szövegfelszín mintázatát szinte teljes egészében 
vendégszövegek egymásba fonódó struktúrája alkotja - ezek egy része ráadásul a 
margón is jelölődik - , ezért azután a menekülő katona voltaképpen szövegromok, 
egy irodalmi hadszíntér textuális maradványai közt szedi a lábát ismeretlen célja felé. 

A szöveg diszkurzív megformáltsága és tematikai tárgyiasulása ekképp egy-
másba játszik: tükrözi és kölcsönösen értelmezi egymást. A szöveghagyomány 
emlékeinek e meglehetősen militáns képszerűsítése annak a küzdelemnek a le-
nyomata, amellyel - a címek értelmezése kapcsán már említett módon - a szöveg 
győzedelmeskedni próbál az intézményesült irodalmi hagyomány kanonikus 
stratégiái fölött azzal, hogy szelektálja, feldolgozza, kijavítja és újrastrukturálja e 
szövegeket egy általa elképzelt, újfajta „irodalmiság" normáinak megfelelően. 
A katona útja ezért ismert (és kevéssé ismert) szövegtöredékek és szerzők hulláin 
keresztül vezet, hogy ezeken túljutva érkezhessen el arra a „saját" helyre, ahol az-
tán létét egy autentikus, semmi mással össze nem téveszthetően identifikálható 
megszólalásmód keretein belül posztulálhatja. 

Mindez bizonyos értelemben a „friss kezdet", a tabula rasa iránti avantgardista 
hevület munkálkodására emlékeztethet - ami talán minden modernség specifiku-
ma - , ami azonban az irodalmi szövegtájak szerteágazó megidézésén keresztül a 
tradícióra utaltság kikerülhetetlenségének beismerésével is párosul. Mozgása nem 
tud egyetlen olyan lépést sem tenni az elődökkel szembeni kritikai távolság fenn-
tartása vagy növelése érdekében, amellyel ne csúszna vissza nyomban abba a for-
mába, fogalmiságba és egyéb implicit posztulációkba, amely ellen tiltakozni akar, 
illetőleg amitől eltávolodni vágyik. A katona menekülése ezért nyilvánvalóan nem 
érheti el célját: szükségképpen és mindig a szöveg(ek)en belül marad, lényegisé-
géből fakadóan nem juthat túl a destruálni kívánt hagyományon, azaz - amennyi-
ben fenn akaija tartani magát - nem inthet búcsút önnön irodalmi sajátosságai-
nak, és vezethet el valami irodalmon kívülihez. S valóban, a szövegzárlat éppen 
ezért nem a lezárulás, a vég beteljesülésének metafizikai képzete szerint szervező-
dik, hiszen az lszkolás... utolsó sorai a Függő első soraiba futnak bele. 

Ennek tudatában a szöveg olyan ideologikus egyezség létrehozása érdekében 
iszkol, melynek eredményeképp úgy tudna az autoritás kánoni rangjára emelked-
ni, hogy egyúttal reprezentatív formában az elődöktől való interpretatív függését 
is deklarálhatja. A szövegmozgásnak alighanem ezt az ambícióját allegorizálja a 
Kis Magyar Pornográfia következő részlete: 
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„Egy télen nagy hideg volt, és a sündisznók nagyon fáztak. Egyikük kitalálta, hogy bújjanak össze 
és úgy melegítsék egymást. Megpróbálták, de a tüskéikkel összevissza szurkálták egymást. Végül meg-
találták azt az ideális távolságot, ahol már nem szúrnak, de még melegítik egymást. Naluít! Épp azt 
gondolta, hogy a könyve másról se szól, mint erről a szerencsétlenkedésröl a távolsággal." (BeSz 524.) 

Már az Iszkolás... felütése is ennek a távolságnak a bemérését igyekszik elvégezni. 
Olyan, a margó demarkációs vonalán túllépő, különálló hasábba tördelt, apró be-
tűs szövegmix indítja ugyanis Esterházy művét, amely Joyce, Danilo Kis, Vörösmarty, 
Borges és Musil idézettöredékekből, illetőleg az Agnes, az Egy nehéz nap éjszakája, a 
Fuharosok, az Útmutató és A próza iszkolása című Esterházy-írásokból vett önidéze-
tekből áll össze. 

Nem csupán a „saját" és az „idegen" közötti határvonal tűnik el ebben a játék-
ban (amelyet egyébként még érdekesebbé tesz az, hogy az „idegen" szerzők citá-
tumai elvileg önidézetekként is kezelhetők, hiszen valamennyi feltűnik Esterházy 
írásaiban is), hanem az „eredet", a „kezdet" és a „vég" metafizikai elképzelése is 
felülíródik általa, hiszen az Iszkolás... e hangsúlyozottan a távolba vesző nyomvo-
nalak szövevényes hálózatának látszólag tetszőleges pontján ragadja magához a 
szót - korántsem „kezdef'-ként, hanem elkerülhetetlen folytatásként és örökös, 
mozgékony bennelétként nevezve meg önmagát. A szöveg ezzel nem csupán sa-
ját nyelvi megelőzöttségét jelenti be, hanem önnön létmódját teoretizálva azt is, 
hogy б maga sem más, mint „a kultúra számtalan központjából vett idézetek 
szövedéke".12 A nyelvi prioritás megerősítéseképpen az idézetkomplexum mel-
lett A szavak bevonulása indítja az Iszkolás... - betűméretei alapján legalábbis -
„főszövegnek" nevezhető részét. Az alfabetikus rendben masírozó szavak a szöveg 
már előre kódolt elemeiként a nyelv készletszerűségét hangsúlyozzák, ahogyan 
ezt állítja A fogadós naplójának reménytelenül bizakodó scriptora is: 

„Olykor az az érzésem, mintha Isten egy igazságtalan raktáros volna, és engem a szíve gyökeréig 
gyűlölne." (BeSz 395.) 

Míg azonban transzcendens utaltja révén az utóbbi idézet a nyelv és a világ egy-
máshoz rendelésének a korai Wittgensteinre emlékeztető megfogalmazásaként 
olvasható, A szavak bevonulása pragmatikus, használat- és kontextuselvű jelentés-
képzés alapján körvonalazódó nyelvfelfogás megjelenését is lehetővé teszi. 

Ez a használatelvűség képezi a már említett, idézetroncsokból összeeszkábált be-
vezető passzus létalapját is, mint ahogyan a teljes Bevezetés... szövegtere is a variá-
ciók, a kommunikációs stratégiák összjátékának köszönhető jelentésképződések 
változékony pragmatikai szituáltságában ragadható meg. Úgyhogy az Iszkolás... 
e párhuzamos indítása egyszerre kínál eg)' olyan meglehetősen provokatív szöveg-
koncepciót és nyelvfelfogást, mellyel a szöveg többek között megszólalásmódjá-
nak fikcionalitását is erőteljesen hangsúlyozza. Azt sugallja, hogy - de Man sokat 

12 Roland BARTHES: Image, Music, Text. Fontana Press, London, 1977. 146. 
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idézett szavaival - diszkurzusának szabályait nem feltétlen gondolja megegyezőnek 
a jelenségvilág törvényszerűségeivel, elbizonytalanít tehát a tekintetben, hogy „sa-
ját nyelvén kívül bármire nézve is megbízható információforrás lenne".1:1 

A szavak bevonulása még egy aspektusára szeretném felhívni a figyelmet, mégpe-
dig ennek a menetelésnek a katonai konnotációira. A szavak hadrendbe állítása 
ugyanis ismét csak a Bevezetés... agresszív kanonizációs törekvéseinek jelezésére, 
illetőleg a szöveg specifikumát annak állandó áramlásként meghatározó elképzelé-
sére utal, hiszen ez a sajátságos enumeráció azoknak az erőknek a számbavételét és 
mozgósítását jelenti, amelyek a szöveghagyomány fölötti autoritás megszerzéséért in-
dulnak küzdelembe, s ráadásul - az előzőek értelmében - még harcmodorukat sem 
igen rejtik véka alá. A nyelvi agresszió képzetét erősítheti az is, hogy a Bevonulás... 
elején és végén olvasható marginália - „Hát megjöttek!" (BeSz 8. és 12.) - annak a 
Fuharosok című történetnek az első mondata, melynek címadó szereplőit a nyolcva-
nas évek kritikája szinte egyöntetűen valami eszmei-politikai-hatalmi erőszak 
egyértelműsíthető allegóriáiként értelmezte. (Ugyanakkor viszont az Iszkolás... 
felől nézve, ezen idézet újrakontextualizáló erejét figyelembe véve a Fuharosok akár 
a „nyelv hatalmának figurációs példázataként" is felfogható lehet, miközben per-
sze a Fuharosok - a hozzá tapadó értelmezői szövegek révén - visszamenőlegesen 
befolyásolhatja a Bevonulás... említett passzusát.) És még egy adalék a szavak be-
vonulásának nyelvi agressziót konnotáló lehetőségéhez. A bevonulással szembeni 
oldalon a „Mottó ütött, talált ötöt" enigmatikus bejelentése olvasható címként. Ez 
a mondat a Spionnovella című Esterházy-szöveghez utalhat, ahol is ennek a kimon-
dásával indul el a nyelvi alávetettség megtapasztalása, ráadásul az Iszkolás... -ban a 
későbbiekben személyesen is megjelenik egy Ottó nevű vallatótiszt. (BeSz 129.) 

Úgy tűnhet tehát, hogy az Iszkolás... felütését egy megnyugtatóan stabil teoreti-
kus hálóval sikerült lefedni, ám a szemközti lapon szereplő Máté-idézet, és annak 
- némiképp egy dadaista szövegre emlékeztető parafrázisa - máris újrakontextuali-
zálni látszik az eddig érvényesnek tartott értelmezéshorizontot, új jelentéslehető-
ség játékba hozásával rendezve át annak mozgásterét. 

Ez a passzus ugyanis a vagylagosság választási kényszerén alapuló logocent-
rikus gondolkodás nietzschei relativizálását hajtja végre, azt sugallva, hog)' a gon-
dolkodás legeredendőbb aktusain - az igenlésen és a tagadáson - „már eleve egy 
hit uralkodik, mégpedig az, hogy létezik megismerés, hogy az ítéletek valóban az 
igazságot érintik, röviden, a logika nem kételkedik benne, hogy valamit a magán-
való-igazról mond ki".14 Ez a felismerés visszamenőlegesen is megkérdőjelezheti 
az Iszkolás... poétikájáról adott eddigi értelmezés egyértelmű érvényességét, illető-
leg egy furcsa dupla csavarral módosítja annak interpretatív lehetőségeit. Az eddi-
giek alapján a szöveg olyan írásként definiálta magát, melynek nincs eredettörté-
nete és lokalizálható oka, egyfajta telosz nélküli megszólalás, amely felforgatja a 
dialektikát, teleológiát, folytonos mozgásban léte pedig ügyesen cselezi ki a meta-

Paul de MAN: „Ellenszegülés az elméletnek." In Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi kiadása, 
Budapest, é. n. 104. 
14 Friedrich NIETZSCHE: A hatalom akarása. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2 0 0 2 . 2 2 8 . 
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fizikai igazságfogalmak rögzülésének veszélyét, kezdve onnan, hogy még saját 
„igazságától" is állandó menekülésben van. (Jól láthatóan támasztja ezt alá az 
a megoldás, ahogy A szavak bevonulását a szöveg vége felé a szavak „kivonulása" 
követi, a szövegindító alfabetikus felsorolást minden egyes esetben a kifejezés elé 
illesztett „nem" tagadószóval módosítva. - BeSz 118-119.) 

A Máté-parafrázis relativizáló gesztusa viszont a szöveg ezen öndefiníciós kí-
sérletét - ami természetszerűleg egy valamivel szembeni választás eredménye, s 
mint ilyen, hierarchikus jellegű kizáráson alapul - a viszonylagosság még tágabb 
perspektívájába helyezi. Mintegy a saját fegyverét fordítva maga ellen, a relativiz-
mus nézőpontját mint esetleges és perspektivikus látásmódot vonja kérdőre. A ké-
tellyel és a bizonytalansággal szemben táplált kétely és bizonytalanság tovasikló 
reflexivitása a továbbiakban így mint a szöveg működésébe integrálódó, önmagát 
mindegyre felülbíráló random alakítja a Bevezetés... megszólalását. 

Az igenek és nemek kavalkádja így bizonyos értelemben annak a - Barthes 
Kafka-tanulmányában definiált - örökös „igen-de" viszonynak a megfeleltetése-
ként is kezelhető, ahol az állítás és tagadás közti áthatolhatatlan távolságot a je-
leknek az a bizonytalansága teremti, melynek a létét köszönheti az irodalom.15 

(Az előzőek értelmében természetesen azzal a kiegészítéssel, hogy a jelek bizony-
talanságának állítása maga is önnön gyanúja alá vonódik.) 

Talán ennek a perspektivizmus perspektivikusságát is reflektáló beszédmód-
nak köszönhető, hog)' Esterházy szövegeivel kapcsolatban gyakorta olvashattunk 
olyan kijelentéseket, amelyek szövegeinek egyes, a totalizáló, példázatszerű érte-
lemképzést alátámasztó vagy megkönnyítő elemeit a maguk narratív, diszkurzív, 
strukturális helyzetéből önkényesen kiragadva mint a corpus lényegi dimenzióit 
sajátítják ki. Ahogyan Radnóti fogalmaz: Esterházy szövegeiben mindenki „meg-
találhatja a maga poétikai és még inkább bölcseimi ideálját".16 

Ami egyfelől talán nem is túlzottan meglepő, tekintettel minden értelmezői te-
vékenység alapvetően erőszakos mivoltára, mellyel valamely ideológiai séma rá-
csozatába akarná kényszeríteni értelmezésének tárgyát.17 Ám minthogy erre a 
tényre épp Esterházy szövegeinek megformáltsága hívja fel a figyelmet azzal, 
hogy ideiglenesnek és perspektivikusnak tekinti a diszkurzus által rögzíteni kí-
vánt lehetséges beszédpozíciókat, egyúttal a róla szóló értelmezői megnyilatkozá-
sok szempontjait is magába építi és relativizálja. És nem is csupán azzal, hogy 
- mint de Man szerint minden tisztességes szöveg18 - önmagát dekonstruálva, 
illetőleg folytonosan reflektálva is erre a sajátosságára, meggátolja a fixált, tota-
lizáló igényű értelmezői pozíciók kialakíthatóságát, hanem azzal is, hogy de facto 
saját szövegébe építi a róla adott interpretációk egy részét. Az Iszkolás... -ban pél-
dául egy helyütt a következőket olvashatjuk: 

15 Roland BARTIIES: „Kafka válasza." In Válogatott írások. Európa Könyvkiadó, Budapest, é. n. 163. 
I S RADNÓTI Sándor: i. m. 69. 
17 Friedrich NIETZSCHE: i. m. 2 3 4 - 2 4 4 . 
1,1 Raul de M A N : /tz olvasás allegóriái. Ictus Kiadó és J A T E Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1 9 9 9 . 1 7 1 . 
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„mindez kicsit túldimenzionált, a játékos, ironikus allúziók, az intellektuális tréfák, szójátékok, 
reminiszcenciák néha túlságosan tág asszociációs mezőt nyitnak, amely mögött nincs kellő gondolati 
fedezet, nagyon szép írói elgondolások, mély belső asszociációk, finom áttünések váltakoznak olcsó 
poénokkal, gyengébb írói ötletekkel —". (BeSz 32.) 

Nos, ez a passzus Mészáros Sándor egyik kritikájának'9 idézése, és bekebelezésé-
nek eredményeképp annak játékos semlegesítése, illetőleg önmaga ellen fordítá-
sa. Esterházy diszkurzusának végtelenített önreflexiója maga a retorikai műkö-
désmód allegóriája, hiszen láthatólag sosem képes megmenekülni azoktól a 
fikcionált igazságoktól, amelyeket éppen leleplez. Ez az önrombolás helyeződik át 
vég nélkül az egymást követő jelentéskioltások és újratermelésük során, az „igaz-
ság és az igazság halála között tartva felfüggesztve" ennek az önrombolásnak 
a szöveg egészén végigfutó fenyegetését.20 Az lszkolás... tárgya így az azonnali 
összeomlás veszélyének kinyilvánítása, míg története e fenyegetés állandó ismét-
lődésének repetitív elbeszélése lesz. 

A szöveg képtelen, sőt nem is igen szándékozik uralma alatt tartani saját 
episztemológiai tételeződését, s az ellentmondás-mentesség elvének ilyetén meg-
tagadásával - mely princípium már Nietzsche szerint sem tartalmaz „igazság-
kritériumot, hanem csupán azzal kapcsolatos imperatívuszt, aminek igaznak kell 
lennie"21 - saját diszkurzusát a hiteltelenség, az alap nélküli megalkotottság gyanú-
ja alá helyezi. A szöveg első, Transzformáció címet viselő szegmense (BeSz 35.) 
mintha csak a logikai alapkategóriák ezen megbillentését tematizálná, ráadásul 
annak a tudományos diszkurzusnak játékos nyelvi parafrazeálásával, amelyet 
egyébként épp kérdőre von. Középpontjában a logikai terminusként értett „A" 
jelölés áll, amelynek tételezése Nietzsche szerint már eleve a logikai axiómák 
és a valóság adekvát mivoltának elképzeléséből fakadó hiedelem,22 Ennek de-
monstrálására Esterházy több jelentéssel is telíti a jelet - „torokhang", „Lipton 
negyeddöntő" - azután egy valószínűsíthető Gertrude Stein-parafrázison át 
-„AestaestaestAest...." - önmagával azonosnak, azaz definiálhatatlannak állítja, 
majd „további információk" kezdettel így ír: „Tisza nem Tisza, Duna nem Duna, pat-
kány nem patkány, igen nem igen, nem nem nem." 

E helyt a szöveg szinte tételesen forgatja fel mindazon alapelveket, amelyeket 
Eco a „nyugati racionalizmus" alappilléreiként nevez meg: 

„the principle of identity (A =A), the principle of non-contradiction (it is impossible for something 
both to be A and not to be A at the same time) and the principle of the excluded middle either A is 
true or false and tertium non datur."2 s 

1 9 MÉSZÁROS Sándor: Ki szavatol a lady biztonságáért? Alföld 1 9 8 3 . február, 9 4 . 
20 Paul de MAN: i. m. 159. 
21 Friedrich N I E I T S C H E : i. m. 228. 
22 Uo. 
23 Umbert Eco: „Interpretation and History." In Interpretation and Overinterpretation. Cambridge 
University Press, 1992. 27. 
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Úgy tűnik, a szöveg saját diszkurzusának aláásásán keresztül természetszerűleg és 
ha lehet így fogalmazni: önhibáján kívül a nyugati gondolkodás metafizika-kriti-
káját is nyújtja, hisz megszólalásmódja épp azt a határfogalmat nem tartja tiszte-
letben, mely terminus megkreálása, létrehozása és megkérdőjelezhetetlensége a 
nyugati gondolkodás meghatározó, immanens eleme, sőt alapfeltétele.24 Érthe-
tő, hogy a szöveg explicit módon is megjeleníti ezt az alapjait érintő problémát, 
és többször is tematizálja a határok áthághatóságával, lebonthatóságával vagy át-
helyezhetőségével kapcsolatos kérdéseit, amelyek végső soron ezen határok szük-
ségességét, azaz a rendelkezésére álló episztemológiai feltételek kizárólagosságát 
lennének hivatva megkérdőjelezni. S mivel az Iszkolás... történetmondása - mint 
erről már szó esett - saját megszólalásfeltételeit tárgyiasítja, így a „határ'-problé-
ma egyképp jelentkezik a szöveg nyelvi mintázatába kódoltan, és bukkan fel a 
szöveg tematikus elemeként is. Minthogy a műben ez utóbbi érhető könnyebben 
tetten - már amennyiben hajlandók vagyunk az Iszkolás... végigolvasását a 
könnyű, pihentető tevékenységek közé sorolni - , ezért előbb néhány példával e 
kérdés tematikus megjelenését fogom a teljesség igénye nélkül jelezni. 

„Az összes határok érvénytelenek..." (BeSz 106.), „Nincs hierarchia, rangsor, egymás-
után" (BeSz 107.), „Csötul van, határ, itt állok" (BeSz 110.) - olvashatjuk többek kö-
zött az Iszkolás... lapjain, ám e kiragadott idézetek önmagukban nyilvánvalóan 
nem lehetnek alkalmasak semmiféle bizonyító erejű argumentációra, hiszen ezt 
épp a szöveg már tárgyalt, a kisajátító-ideologikus értelmezői önkénnyel szembe-
szegülőjátékos mozgékonysága teszi értelmetlenné. 

Kecsegtetőbbnek tűnik ezért a szöveg diszkurzív rendjében és vizuális felületé-
nek strukturálódásában posztulálódó határ-felfogás szemügyre vétele. Ennek 
megjelenésére az eredet és a vég metafizikai képzetének szöveg általi elvetésével 
már utaltam, ebben az esetben a mű ugyanis az önidentikus szövegtest határai-
nak megszüntetésén keresztül, „más" szövegekbe íródva, illetőleg „más" szövege-
ket áramoltatva magába, szünteti meg az azonosságelv logikai imperatívuszát, 
vagyis hagy figyelmen kívül egy elvileg kötelező érvényű modust. 

Ennek vizuális megjelenítése a margó ,,-tól" ,,-ig" határvonalának eltörlése, 
a szöveg esetenkénti átcsordulása a margó demarkációs vonalán. A Bevezetés... 
számára ugyanis a lapszél nem a lezárás kinyilvánítója, hanem a középpont ki-
mozdításának a helye, olyan tér, amely végtelenbe utaztató kijelentések, érdekelt-
ségek és kontextusok működését játékba hozva teszi kérdésessé a szöveg autonó-
miáját és befolyásolja jelentésének meg/iatórozhatóságát. Annak az egyszerű 
belátásnak megfordításaként, mely szerint minden keretezés kijelöl egy kereten 
kívüli teret is, a Bevezetés... ezt a „kívüliséget" mint a szöveg egyenrangú tettestár-
sát szerepelteti, olyan cinkosként, aki ugyancsak felelős a szöveg által véghezvitt 
cselekedetekért. Ez az ötlet az egység és az oszthatóság kérdéskörét is problema-
tizálja. Az anyag oszthatósága itt azt jelenti, hogy részei különféle halmazokhoz 
sorolhatók, amelyek további részhalmazokra osztódnak, vagy egy másik, nagyobb 

24 I. m. 27-29. 
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halmaz részeivé válnak, miközben persze a szöveg maga is egy nagyobb halmaz 
részhalmazaként funkcionál, és így tovább. Ezért lehet egy szöveget egyszerre 
meghatározni zárt rendszerként, és ennek azonnali megtagadásaként, ahol a 
rendszerhez való tartozás és az onnan való kilépés egyidejű mozgását a halmazok 
közötti állandó kommunikáció irányítja. Ennek kapcsán Deleuze a „képenkívüli-
ség" jelentéséhez jut el: 

„Minden keretbe foglalt, tehát látható halmaz mellett mindig létezik egy nagyobb vagy egy látható 
halmaz is, amellyel az első még nagyobb halmazt alkot, ami viszont akkor válik láthatóvá, ha egy új 
képen kívüli teret idéz fel stb. Mindezen halmazoknak a halmaza homogén kontinunmot hoz létre, 
egy univerzumot vagy az anyagnak egy határtalan síkját.'-ö 

Ez a megfogalmazás a Bevezetés... végtelenbe futó struktúrájának olyan jelezése, 
amely a határok tiszteletben tartásának kartéziánus modellje helyett a részek 
megállíthatatlan egymásba-alakulásának és újrarendeződésének határolhatatlan 
mozgását állítja úgy, hogy ehhez a felismeréséhez a mind ez idáig hallgatag szem-
tanúként felfogott margót a szemantikai tér beszédes alakzataként képes kezelni. 

A Bevezetés... tördelése azonban nem csupán a margó megszólaltatásával jelzi a 
maga burjánzó szövegszerűségét, hanem azzal is, hogy időnként kisebb-nagyobb 
hasábokba tördelt szöveghalmazokat jelenít meg egy nagyobb teret betöltő jel-
csoport felületén belül. Optikailag ez arra a jelenségre emlékeztet, amikor a szá-
mítógép monitorján újabb és újabb ablakok nyílnak egymásba, a hálózat végte-
lenbe tartó áramlásának jeleként. Az Iszkolás... ablakai egyképp nyílnak 
„idegen-saját" szövegekre (például BeSzl26.: itt a Logikai-filozófiai traktátus egy 
részlete olvasható) és „saját-idegen" szövegekre, amelyek a Bevezetés... egy „má-
sik" történetét idézik (például BeSz 36. lapján a Kis Magyar Pornográfia néhány 
sora olvasható, az idézett rész pedig a Bevezetés... 408-409. lapjához kapcsol). 
A rész és egész ilyen egymásba játszása természetszerűleg relativizálja is e fogal-
makat a köztük lévő határvonal semmisnek nyilvánításával, miközben egy homo-
gén, végtelen térbe terjeszkedő szövegkontinuum képzetét is kelti. Ez azonban 
- ahogyan Deleuze véli - aligha nevezhető „egész"-nek: 

„Az egész sokkal inkább az, ami megakadályozza, hogy a halmazok önmagukba záruljanak, és 
ami arra kényszeríti őket, hogy még nagyobb halmazokba rendeződjenek. Az egész tehát olyan, mint 
a halmazokon keresztülhúzódó szál, amely minden egyes halmaz számára biztosítja a reális lehetősé-
get, hogy kommunikáljon egy másikkal a végtelenségig. "26 

Ez a megfogalmazás egyrészt sikeresen érzékelteti a Bevezetés... szövegépítményé-
nek architektonikáját (óhatatlanul a Bábeli könyvtárat idézve ismét), ugyanakkor 
arra is módot nyújt, hogy Kulcsár Szabó már idézett meglátását, mely szerint az 

25 Gilles DELEUZE: A inozgéis-kép. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 27. 
-'<"' I. m. 27-28. 
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Iszkolás... lenne a kötet legtöbb előreutalást tartalmazó és visszafelé is a legtöbb-
ször értelmezett szövege, ennek a deleuze-i kijelentésnek a szemantikai terébe 
helyezve értelmezhessük újra. Ebben a dimenzióban ugyanis az „előre", illetőleg 
a „hátra" kifejezések kevés érvényességgel bírnak, hiszen pontosan annak a teleo-
logikus logikai axiomatikának a posztulátumai, amelyet ez a fajta szövegstruktúra 
enyhén szólva is erős gyanúval illet. A Bevezetés... különböző részei, halmazai, 
csomópontjai közti viszonyok semmiképpen sem képzelhetők el valamiféle linea-
ritás mentén, sokkal inkább olyan nonszekvenciális kapcsolódások hálózataként, 
amelyen belül a kapcsolódó szegmensek pragmatikai szituáltsága is állandó vál-
tozásban van. Az intentional fallacy vétkébe esve hadd utaljak most Esterházyra, 
aki saját bevallása szerint is egy számítógépes program mintájára képzelte el an-
nak idején az éppen íródó Bevezetés... szerkezetét. (Esterházy-kalauz. 22.) Ezért 
nem is különösebben meglepő, hogy az újabb kutatások homlokterébe került 
hypertext-elméletek fogalmi és ismeretelméleti apparátusa által definiált tudás-
forma, illetőleg szövegfelfogás jelentős egyezéseket mutat a Bevezetés... korlátla-
nul újraközéppontozható rendszerével. 

A művet így olyan hypertextként lehetne elgondolni, amely a könyv fonna börtönébe zár-
va próbálja meg szétfeszíteni kényszerű fizikai kereteit. 

(Az Iszkolás... egyébként, és ez talán nem is áll messze ettől a hipotézistől, 
Moebius-szalagként reflektálva magát - BeSz 121. és 123. - hasonlóképp kizárja 
az alá-fölérendelhetőséget, megszünteti a szövegen kívüli és belüli közt húzódó 
határvonalakat és tagadja a célelvűséget.) 

Ennek megfelelően a Bevezetés...-1 linkek, kapcsolódási pontok, file-ok és 
nyomvonalak sűrű összjátékaként határozhatjuk meg. Ebben a többdimenziós 
térben többé-kevésbé érvénytelenné válnak a temporalitás és a térbeliség meg-
szokott kategóriái, a szövegek végtelen számú halmazának folyamatos egybeíró-
dása olyan textust hoz létre, amely képtelen meta-textussá válni, kon-textusként 
rögződni, hanem a szövegek egymásba(n) játszásainak, egymás felületein hagyott 
(le)nyom(at)ainak egymásban és egymásból való (meg)foganásának, eredezésé-
nek, elvetélésének mozgását írja.27 Az egyik hypertexttel foglalkozó tanulmány 
ezt a fajta szerkesztettséget az Alef „struktúrájához" hasonlítja,28 és ez a hasonlat 
már csak azért is helyénvalónak tűnik, hiszen a Bevezetés... számos helyén épít 
magába Borges-citátumokat, így Az Alef például A szív segédigéiben ju t fontos sze-
rephez. 

Miközben tehát a Bevezetés... önnön részeként foglalja magába az Iszkolás...-t, 
a beleíródó szöveghalmazokon keresztül az Iszkolás... saját részeként tartalmazza 
is a kötetegészt, és ennek a szédítő mise en abyme-nek az örvénylését a szöveg 
linkként működő jelölői szabályozzák. A szöveghalmazok közt működő nyom-
vonalak által teremtődő bonyolult kapcsolatokat és az így mozgásba lendülő 
szemantikai fluktuációt valószínűleg lehetetlen lenne a megfelelő passzusok 

2 7 V Ö . O K B A N Jolán: Derridti írás-fordulata. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1 9 9 4 . 1 7 2 . 
28 George P L A N D O W : Hypertextaális Derridti, posztstrukturalista Nelson? (Hypertext4-Multimédia/ 
G.HLandow:) 
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egymáshoz rendelésével és „összeolvasásával" rögzíteni és magyarázni, lévén, 
hogy ez a művelet csak egy olyan hierarchikusan szervezett, az idő- és térkategó-
riákat struktúrájában magában hordozó nyelven lenne lehetséges, amely épp e 
tulajdonsága miatt alkalmatlan e feladat elvégzésére, s amely jellegéből adódóan 
rögzíteni akarna egy jellegéből adódóan rögzíthetetlen áramlást. Egy egyszerűnek 
tűnő példát mégis kiemelnék. 

Egy helyütt például ártatlannak tűnő margináliaként a „koppanj" szót olvashat-
juk (BeSz 56.), minthogy a margón „belüli" szövegrészben a menekülő katona feje 
éppen összeér az őt ebéddel kínáló asszony homlokával. Ez a felszólítás ugyan-
akkor az Agnes zárlatában is elhangzik (BeSz 384.), egy kétségbeesett szeretkezés 
során, amely egyben a lektorijelentésíró és Ágnes utolsó találkozása is. 

Az Iszkolás... békés ebédjelenete így szexuális és valamiféle veszteséget 
konnotáló jelentéssel is telítődik, sőt a húsos káposztát, disznótorost, vadhúst kí-
náló asszony a gyakori házibulikon zsíros kenyeret felszolgáló Ágnes képét is ma-
gába sűrítheti és vica versa. És természetesen az Ágnesben elhangzó „koppanj" a 
menekülés, a fenyegetettség, az ostromállapot szemantikumával szituálhatja újra 
a vonatkozó szövegrészt, illetőleg a szöveg politikai dimenzióinak erőteljes alá-
festéseként is szolgálhat. 

A Bevezetés... e jelölőnyi szegmense tehát valóban funkcionáltatható lehet 
olyan pontként, amely az Alefhez hasonlóan valóban tartalmazza a (szöveg)-
univerzum összes többi pontját. A (be)helyettesít(őd)ések játékában mindig vala-
miféle többlet termelődik, és eldönthetetlen lesz az, hogy a két helyen előfordu-
ló kifejezés közül melyik vindikálhatja magának az „eredet" elsőségét, hiszen 
jelenlétük biztosítéka minden esetben eltűnésükben, tovasiklásukban van, ponto-
sabban a távollévővé válás folyamatában írják és törlik a „jelenlétet". Ezen a pon-
ton talán hasznos lehet a „nyom" derridai fogalmának felidézése, minthogy vél-
hetőleg ennek nyomai szegélyezik a menekülő katona útját, illetőleg befolyásolják 
a Bevezetés... sokdimenziós szövegterének viszonyrendszerét. 

A különböző linkek vagy kapcsolási pontok révén egymásba omló szövegek 
nyomok és a lenyomatok szövedékében artikulálódnak, s ez az, ami megnyitja a 
megjelenést és a jelölést. „A nyomok tehát csak oly módon hozzák létre bevéső-
désük helyét, hogy lehetővé teszik eltörlődésük periódusát. Kezdettől fogva, első 
bevésődésük jelen'-ében az ismétlődés és kitörlődés, valamint az olvashatóság és 
olvashatatlanság kettős ereje hozza létre őket."29 A „saját jelenlét eltűnése", „az 
időbeli tapasztalat minimális egységében való késleltetés nélkül" létrehozott 
mozgás és az így produkálódó differencia fogalmi terében képződő derridai ki-
fejezésjói körülírja a Bevezetés... „lexiáinak" (Barthes) hypertextuális működését. 
És mintha csak ennek a mozgásnak szövegszervező erejét reflektálná az Iszkolás... 
azon állítása is, mely szerint „Ahogy tisztítja a nyomot, úgy szűnik meg a nyom" 
(BeSz 42.). A szövegstruktúra jellegéből adódóan azonban ez az önértelmezésként 

29 Jacques DERRIDA: „Freud és az írás színtere." In Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum kiadó, 
Budapest, 1998. 280. 
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is olvasható állítás egyúttal olyan kapcsolódási pont is, amely az Ulysses szöveg-
emlékének lenyomatát hordozza magán. Egészen pontosan azét a jelenetét, ahol 
Bloom a tengerparti homokba kezdi írni önmeghatározását, ami befejezetlen 
marad, hiszen miután belátja, hogy a dagály úgyis elmossa homokba vésett jeleit, 
összetapossa írását.30 Ám Joyce idézett szöveghelye megint csak továbbkapcsol, 
mégpedig a János-evangéliumhoz, ahol Jézus az összegyűlt nép előtt a porba ír 
ujjával, ám hogy mit, azt nem tudjuk meg. Esterházy idézett mondata tehát tova-
gyűrűző szövegnyalábok, nyomok, eredet nélküli behelyettesítések lenyomata: 
önreflexív pozíciójából kimozdítja Bloom sikertelen éndefiníciós kísérletének 
szövegnyoma, ugyanakkor a Bibliára vonatkozó kapcsolódása arra utal, hogy bár 
a porba írt szavak, általában: az írás jelentése nem rögzített, ám a bevésés igénye 
és gesztusa ennek ellenére óhatatlanul valamiféle metafizikum hordozója. 

Egy másik irányba linkelve Bloom önidentifikációjának kudarca Esterházynak 
a szerzői szubjektum eltüntetésével kapcsolatos, változatos poétikai stratégiái irá-
nyába is utat nyithat, hogy szövegeinek egyéb Joyce-allúzióit már ne is említsük. 

Az Iszkolás... jelei jól láthatóan hordozzák magukban saját kontextusukkal 
mint beíródásuk pillanatával szembeni ellenállásukat, ami végső soron ismét csak 
jelenlétük eltörlésének igényét posztulálja, azaz a végső jelentés elérésének teleo-
logikus eszméjét tagadja. 

Ennek „történetszerűsítése" egyrészt az Iszkolás... „végének" már említett át-
csordulása a Függő kezdősoraiba, illetőleg ezt közvetlenül megelőzve egy olyan 
szövegrész, amely szintén ezt a belátást erősítheti. Itt ugyanis a következőket 

katona ezek szerint - A mámor enyhe szabadságának diákjához hasonlatosan - szin-
tén a fény felé tör, és ebben az esetben egy vizuális kód az, ami a beteljesülés hiá-
nyát értelmezhetővé teszi. A „fény" jelölő megjelenéséig a szavak egyre nagyobb 
betűtípussal szedve sorjáznak, mígnem a jelek harsogó mérete már-már a vágyott 
világosság eljövetelének azonnali bekövetkeztét hirdeti. Ámde a reveláció elma-
rad - normál betűméretre váltva a szöveg különösebb megrázkódtatás nélkül 
folytatja magát a Függőben. A nagybetűs Fény-jelsor, lett légyen bármely méret-
ben is igézővé vizualizálva, nem hozhatja el a hőn áhított megvilágosodást, hisz 
nem más, mint annak csupán írott ismétlése, grafikus mása, az eredet(i)hez való 
eljutás elhalasztása. E tipográfiai játék a szöveg „igazságát" a nyelv hatáskörébe 
utalva, annak jelszerűségét hangsúlyozva, lemond a transzcendens értelemben 
felfogott jelenlét beteljesíthetőségéről. A menekülő katona, a megtestesült „isz-
kolás" így egy végeláthatatlan mátrix járataiba történő bevezetés befejezhetetlen 
processzusátjárja, a megérkezés legcsekélyebb reménye nélkül, a szépirodalomba, 
ami nyilvánvalóan nem is más, mint ennek az állandó úton levésnek folyamatos 
kinyilvánítása. 

30 James JOYCE: Ulysses. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986. 499. 

ittvan ." A menekülő 



KORDA ESZTER 

SZÖVEGJÁTÉK A NÉZŐPONTOKKAL 

- Kamarás István Ipiapi atya című regényének elemzése -

Kamarás István munkássága nagyon sokrétű, mert több tudományterületet és mű-
fajt átfog, s kifejezetten jellemző rá a határterületek felfedezése. A szépirodalomban 
regényt, ifjúsági regényt és meseregényeket írt, de a szépirodalmat ötvözve másik 
szakmájával, a szociológiával, írt utópiát is. Szociológiai munkássága az olvasás-
szociológiával foglalkozik, illetve általában a befogadással: A Mester és Margaritát, az 
Iskola a határont és Tarkovszkij Stalkerjét elemző munkái egyedülállóak a szocioló-
gián belül. Ezen kívül a vallásokat tanulmányozta még szociológiai nézőpontból: a 
nagymarosi katolikus ifjúsági találkozókról, a magyarországi krisnásokról és a ki-
ugrott katolikus papokról írt. A pedagógia területéhez tartozik, hogy megalkotta a 
NAT Embertan című tantárgyának a tantervét, és egyetemi tankönyvet is írt ebben 
a tárgyban. Az Ipiapi atya című regénye az életmű csomópontja, szintézise. 

Az Ipiapi atya tulajdonnév a fogócska gyermeknyelvi kifejezését idézi fel. Ajá -
ték, a gyermeki nyitottság: a világra való rácsodálkozás, a derű valóban egyaránt 
jellemzi a címszereplőt és az egész könyv hangulatát. Azonban a név az apa szót is 
magában rejti becézett formában: api, amelyhez furcsán, groteszkül kapcsolódik 
az atya tiszteletreméltó megszólítása. Emiatt összefonódik a családapa és a szerze-
tes képzete. Ez jelzi, hogy a szövegben a hívő nézőpontja a kisgyermek nézőpont-
jával mosódik össze. A figura kettősségét fejezi ki az Ipiapi név ellentmondásossá-
ga: amelynek viselője az Ordo Joculator Dei. Az istenbohócai rend tagja tehát a 
gyermeki, a szent és a bolond szerepek metszéspontján áll. A regény erről az esen-
dő, csetlő-botló, de az „életszentségtől sugárzó" figuráról szól, akinek missziós 
területe a rendszerváltás Magyarországa. A regényidő 1989-ben kezdődik és 2000 
húsvétvasárnapja után ér véget. Ipiapi atya élettörténetén és a magyarországi hát-
téren kívül a vallás helyzetének megváltozásáról is szól a regény: szépirodalmi mű 
először tematizálja az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységét. Ez azonban mé-
lyen megrendítő hatásossággal történik, ugyanis a fő szál Ipiapi atya élettörténe-
te. A többi téma pedig egy-két jól eltalált utalásból, illetve a szerkezetből bomlik 
ki: hitről, emberségről és szentségről, megbánásról és szeretetről szól a regény. 

A regény szövegét nem nehezíti el a súlyos társadalmi mondanivaló, mert tö-
mör, pergő stílusa és nyelvi humora könnyed, szórakoztató hangnemet eredmé-
nyez. Például a mennyországba került frissen üdvözültek olyan ricsajosan örül-
nek, hogy azt a finom lelkű angyalok „üdvöziillésnek" tartják (kiemelés - К. E.). 
Vagy az „életszentségtől sugárzó" Ipiapi atyát azért küldik Mikronéziába, mert 
„halálos dózist" jelent az egyház számára. 
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Narráció 

A regény szerkezeti vizsgálata adhatja meg a regényvilág kulcsát, ugyanis 1992-
ben már megjelent egy elószöveg, amely a könyv első fejezetét alkotja: Ipiapi atya 
levelei (Zászlónk Stúdió, Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1992. Összegyűjtötte és ki-
adta Kamarás István). Ez a gesztus hasonló Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolánnal 
és a Test angyala című könyvvel kapcsolatos partizánakciójához, amelynek lényege 
a szereplő/elbeszélő helycseréje az életrajzi szerzővel. A 2000-es Ipiapi atya című 
regény még ennél is bonyolultabban játszik el a szereplő, az elbeszélő és a szerző, 
sőt a befogadó szerepeivel. 

Három fejezetre tagolja a regényt összeállítója: К. I., aki be is vezeti azt az 
Állami Egyházügyi Hivatal című nyitánnyal. Ez a gesztus hasonlít a 1992-es szöveg-
hez, de a második rész már К. I. saját jelentéseit tartalmazza, amelyek az Ipiapi 
atya utáni nyomozásról szólnak. A harmadik fejezet az Állami Egyházügyi Hiva-
tal megbízottjának látomásai, amelyek nem mások, mint Ipiapi atya őrangyalá-
nak üzenetei. 

Az elemző befogadását mintázza a regény nyitánya, tehát az interpretáló sze-
repében van К. I., amikor hivatkozik Ipiapi atya leveleinek előző kiadására, illet-
ve elárulja, hogyan kerültek hozzá Zákány elvtárs, a megyei egyházügyis iratai. 
Ráadásul - e sorok írójának kenyerét elvéve - történeti kontextusba helyezi Ipiapi 
atya alakját, felsorolva a falu bolondjától a habókos szenteken át Dosztojevszkij 
szereplőiig a szent együgyűeket. Az egész regény tétjéül Ipiapi atya szent voltá-
nak eldöntését állítja ez a bevezető, amit az olvasó döntésére bíz, megőrizve (lát-
szólag) önmaga tudományos objektivitását. 

A regény első részében Ipiapi atya az egyes szám első személyű elbeszélő. A le-
vélforma miatt explicit a történések ideje, amelyre a dátum utal és a befogadó, 
akit a megszólítás nevez meg. Emiatt időrendben tudjuk meg az Ipiapi atyával 
történteket 1989 és 1991 között. Az OJD rend vezetőihez, Provinciális atyához és 
Bíboros atyához szóló levelek beszédmódja az alá-fölérendelt viszonyt a tetszike-
zéssel fejezik ki, amitől Ipiapi atya a gyermek pozíciójába helyezkedik. A naivitás, 
amivel engedélyt kér a hazatérésre a mikronéziai Nauruból, pár mondattal fo-
nákjáról mutatja a rendszerváltás Magyarországát: „nagy változások történnek ám 
ott. De egyelőre még csak a politikában (megszűnt a kommunista diktatúra, visszanyerte az 
ország függetlenségét, megkezdődött a demokrácia), még nem a szívekben". A kéréshez 
még a melbourne-i állatkert meglátogatása kapcsolódik, amivel teljesen gyere-
kessé válik a beszélő: „tessék nekem megengedni, hogy átszálláskor [...] meglátogathas-
sam kedvencemet, a kacsacsőrű emlőst". Később azonban motívumként egészen ko-
moly jelentést kap a kacsacsőrű emlős. A második levél az otthoni felettesnek 
szól, amely egyben bemutatkozás is: kiderül, hogy mi az OJD, hogyan lett rend-
tag Ipiapi atya. Mivel a levél magánjellegű szöveg, ezért kifejtetlenebb a nyilvá-
nos szövegtípusoknál, hiszen a mindkét fél számára ismert információ kimarad: 
ezért csak sejthető, hogy Magyarországon nincsenek más OJD tagok, és így 
Ipiapi atya a katolikus egyházhoz tartozik. A katolikus egyházat is bemutatja te-
hát a regény azon keresztül, hogy hogyan boldogul Ipiapi atya Magyarországon. 
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Ugyanis érkezésekor sem a ruhája, sem a liturgiája nem elfogadható, és a sok 
vizsgáztatás eredményekéntdz óceániai népek művészete című kiállításon talál egye-
düli menedékre. Tehát emiatt tekinthető hazatérése „belhoni missziónak", ami 
azt jelenti, hogy Ipiapi atya egyszerre érzi magát otthon és idegenben. 

Levelezőpartnereinek másik csoportja a nauruiak: egyrészt utódja, a szintén 
OJD Tiakitai, másrészt bérmagyerekei, Yualayi és Yagara. Az itthoni jelenségek-
nek a mikronéziai, természeti ősközösség számára való elmagyarázása egész más 
fényben, mintegy görbe tükörben mutatja azokat. Ez ugyanakkor a humor forrá-
sa is, hiszen egyszerre belső, közeli és külső, idegen a nézőpont: „Napról napra 
változik a politikai helyzet, és az emberek úgy ízlelgetik a szabadságot, mint a nauru gye-
rekek a barna uzsonnapókot. Itt sok minden 'már nem', sok minden 'még nem", így aztán 
elég nagy a zűrzavar." A hasonlat nauru szemszögből bájosan ártatlan, míg az euró-
pai számára a szabadságnak egy gusztustalan, félelmetes, ugyanakkor képtelen 
módon ennivaló pókhoz való hasonlítása groteszk módon fejezi ki a „felszabadu-
lás" ellentmondásosságát. 

Ipiapi atya kalandjait levelezőpartnerein keresztül ragadhatjuk meg, hiszen 
bárhová vetődik, továbbra is személyes kapcsolatban marad az újonnan meg-
ismertekkel, akiknek azután megírja újabb kalandjait. Ezáltal az egyik történet 
szereplői a további történetekről szóló elbeszélések befogadóivá válnak. A repülő-
téren őt fogadó Keddieknek a világ végi elhelyeztetéséről ír, amelynek tréfás be-
szélő neve: Legalsószentbenedek. A legalsószentbenedekieknek Mária és József 
címére ír, amelynek Jézusra való utalása az orosz irodalomban szereplő elesett, ki-
szolgáltatott, mégis fenséges Jézus alakját kapcsolja a címszereplőhöz. Mivel 
Ipiapi atya Legalsószentbenedeken a liturgikus cirkusszal hódít híveket az egy-
háznak, Betonbarcikára helyezik. A beszélő név a szocialista iparvárost remek 
humorral jelzi. Itt az óvodai hittan számára megválaszolhatatlan kérdéseiben a 
főszerkesztő atya segítségét kéri levelében. Majd rocker, popper fiataloknak és 
csöveseknek megszervezi Jézus bandáját, azaz zenekarát, de ők teleszotyolázzák 
a templomot, és mivel a többi j ó szándékú kezdeményezés is rosszul sül el, Ipiapi 
atyát kitiltják a plébániáról. О azonban kitart fiataljai mellett: Mária és József 
ötlete nyomán a javítóintézetben liturgikus cirkuszt szervez. Tehát a fikció teljes 
világ képzetét kelti, hiszen implicit módon a válaszok is benne vannak a levelek-
ben. A liturgikus cirkusz végül még az egyház tetszését is elnyeri, és függetlení-
tett lelkipásztorként a maga lábára állhat Ipiapi atya egy nagymarosi ifjúsági 
találkozó és a bencéseknél töltött lelkigyakorlat után. Az előbbin találkozik Kamarás 
István fiatal szociológussal, aki Lelki erőmű Nagymaroson címmel könyvet is írt, és 
aki személyesen felkéri Ipiapi atyát, hogy kutathassa a rendjét. Ez azért érdekes 
számunkra, mert a bevezetőben К. I. leszögezi, hogy sosem találkozott személye-
sen Ipiapi atyával. Tehát a névrövidítés fiktív személyként ugyan perszonálissá te-
szi az elbeszélőt, mégis el kell választanunk az életrajzi szerzőtől, aki ugyanakkor 
szereplőként is megjelenik a fiktív regényvilágban. Ez a szövevényes játék fikció 
és valóság határával éppen hogy elmossa azt, tehát a regényvilágot valóságossá 
tételével hitelesíti, illetve fordítva: a valóságot fikcionalizálja. Ipiapi atya első tet-
te, a balatoni kallódó fiatalokkal való zenekar-alapítás rögtön börtönbe is juttatja, 
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pedig semmit sem vittek el a próbák helyéül szolgáló nyaralóból. Végül egy cir-
kuszigazgatónak szóló levél által teljessé válik a liturgikus banda a kiöregedett cir-
kuszi állatokkal, és egy budapesti aluljáróban kötnek ki, ahol a kallódó fiatalok 
számára hirdetik az örömhírt, és hat rendtaggal megalapítják a magyarországi 
OJD-t. Fontos levelezőpartner még a pápa, akit a legalsószentbenedeki Lepkeház 
megnyitójára hív meg Ipiapi atya. Az utolsó levél 1991 pünkösdjén pedig egye-
nesen a Szentháromsághoz szól mint slusszpoén, és ez a rész így végződik: „Mit 
csináljak? Egy lángnyelv van a fejem fölött!!" 

A második rész К. I. religiográfus tizenkét jelentését tartalmazza, amelyek 
címzettje az Országos Lelkipásztori Intézet. Ennek is van egy bevezetője, amely 
párhuzamba állítható a regény bevezetőjével. Az előbbi nemcsak annak eldönté-
sét hárítja el, hogy Ipiapi atya tevékenysége „modellértékű-e", azaz szent-e, ha-
nem még azt is, hogy valóságos vagy kitalált személy-e. Az intézmény nyilatkoza-
ta a Főtisztelendő atyákhoz szól, és Ipiapi atya eltűnésével, illetve furcsa 
körülmények között való felbukkanásával indokolja Kamarás István religiográfus 
felkérését, aki összegyűjtötte Ipiapi atya leveleit. Tehát megtörténik a rövidítés 
feloldása, ami miatt kétes hitelűvé válik a bevezető. Erre utalhat a bevezető nem 
pusztán szellemes mondata: „szívesen tárom a legnagyobb nyilvánosság elé mindazt, 
amit Ipiapi atyáról tudok, és azt is, amit nem tudok, csak sejtek, sőt még azt is, amit nem 
is sejtek". К. I. perszonális elbeszélő korlátozott tudását bizonyítja az, hogy téved, 
amikor azt állítja, hogy nem találkozott Ipiapi atyával személyesen? Vagy annyi-
féle Kamarás István létezik, ahány könyv szerzőjeként szerepel, tehát nem egy 
egységes személyiség, és ezért nem lehet egyértelműen megragadni? 

Ez a megragadhatatlanság Ipiapi atyára is jellemző, hiszen ajelentések a nyo-
mozás kudarcáról tanúskodnak. Az elbeszélő ugyanis végig Ipiapi atya nyomában 
jár ugyan, de nem sikerül utolérnie. Viszont számos kalandjából sikerül épségben 
hazatérnie. Ezek során hasonlóan ügyefogyottnak és j ó szándékúnak bizonyul, 
mint Ipiapi atya. Az a legkedvesebb kaland, amikor Legalsószentbenedeken elté-
vedve ügyesen megtalálja a helyes irányt felmászva egy fára, ahonnan meglátja, 
hogy a plébánia kertjében van, csakhogy nem tud lemászni a fáról. Ezt a csetlés-
botlást az koronázza, hogy hazatérésekor ájult álma alatt találja meg őt Ipiapi 
atya. A nyomozás fogócskájában a játékszabályok megszegésével a fogót ipiapa-
csolják le. Ez a nyomozás felszámolását jelenti. Azonban К. I. olyan mélyen alszik, 
hogy nem lehet felébreszteni, így nem jön létre a találkozás, ami dupla kudarcot 
jelent a fogócskában. De mivel Ipiapi atya belép az elbeszélő világába, bizonyos-
sá válik létezése. És mert К. I. sokszor csak pár órával já r Ipiapi atya mögött, és 
végül álma alatt jelenik meg, kézenfekvő a romantikus doppelgänger feltételezé-
se, ami az elbeszélő és a szereplő hasonmás voltával fejezi ki azonosságukat és kü-
lönbözőségüket egyszerre. Ezt a regény narrációja többszörösen alátámasztja, 
mert akkor К. I. és Kamarás István is hasonmása egymásnak, és akkor Kamarás 
István Ipiapi atyának is hasonmása, és így tovább. Hasonmás ráadásul Rakonca 
és Ficánka, a két őrangyal, Pepe és Pimpa, OJD tanoncok, sőt Rik és Ruk, a két 
liturgikus madár. 
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A harmadik rész feladója Zákány elvtárs, volt megyei egyházügyis tizenkét 
álmát, látomását tartalmazza 2000 júliusából, Ipiapi atya halála után. A befoga-
dó nem implicit, hanem mindenkihez szól: „szeretném, ha minél többen olvasnák el 
ezt az írást azok közül, akik szemben álltak a vallással, vagy távol maradtak tőle". De köz-
vetítőnek kell tekintenünk K. I.-t, akihez az egyik OJD rendtag által elkerült a 
szöveg a Magyarázat az olvasónak bevezetője szerint. Az első jelentésben pedig 
К. I. Zákány úrnál száll meg Alsószentbenedeken, amivel kapcsolatban már a má-
sodik részben kiderül Zákány úr egyházügyis előélete. A beszélő azonban nem 
Zákány elvtárs, hanem Ipiapi atya Hábriel nevű őrangyala, aki egyes szám első 
személyben meséli el, hogyan lett őrangyal, és Ipiapi atya életének utolsó szaka-
szában mi mindennek volt tanúja. Tehát Zákány úr is közvetítő, méghozzá transz-
cendens üzenetet közvetít, egyházügyis létére. A narráció ellentmondásossága,az 
Egyházügyi Hivatal ellentmondásosságát fejezi ki. Zákány elvtárs lábjegyzetei ki-
egészítik az őrangyal üzeneteit. Ezek a lábjegyzetek arról szólnak, hogy 1989-ig 
a papokat hogyan „szuttyongatta" Zákány elvtárs, erről egészen pontos informá-
ciókat adva leplezi le ezt az intézményt. Ez a kettős nézőpont groteszk kifejezés-
módot eredményez. Hiszen Ipiapi atya tettei nyilvánvalóan nem érdemlegesek a 
politikai figyelemre, inkább játékosak, megfoghatatlanok, csodásak tettei, ami 
miatt abszurdnak bizonyul a figyeltetése. Viszont Hábriel, más néven Pempóke 
őrangyal, hasonlóan voyeur szerepben van Ipiapi atya mellett, mint az egyház-
ügyis, csak a másik oldalról. A lábjegyzetek ugyanakkor arról is vallanak, hogyan 
változtatta meg Zákány elvtárs értékrendjét és életét az Ipiapi atyával való talál-
kozás. A regény zárlatában a két szólam ezért kiegyenlítődik és összeolvad azáltal, 
hogy az utolsó három mondat grammatikailag és jelentésbelileg szorosan össze-
tartozik: „És megtörtént az a furcsaság, hogy ezúttal védence vezette át őrangyalát Urunk 
örömébe, vagyis Cosinus-Tupuapati OJD, akit őshazájában, Magyarországon egyszerűen 
csak Ipiapi atyának hívtak,53 53 Aki engem mély álmomból felébresztett. Aki visszaadta becsületemet." 
Az aki vonatkozó névmás tehát anafora, visszautal általa a lábjegyzet a főszöveg-
re, ami megadja a fogalmi jelentését. 

A regény narrációja hármas nézőpontváltást eredményez. Az első szerkezeti 
egység közvetlen, vallomás jellegű, mivel a szereplő önmagáról vall. A második 
szerkezeti egységben külsővé válik, és eltávolodik a nézőpont: ez К. I. nyomozá-
sa. A harmadik szerkezeti egységben Zákány elvtárs szólama még távolabbi és 
általánosító jellegű amiatt, hogy a régmúltra is visszatekint, és más papok figyel-
tetéséról is szól. Másrészt az angyal nézőpontja belső. Sőt még inkább bensősé-
gesebb, mint a szereplő szövege az első szerkezeti egységben, mert nemcsak a 
külső valóságról, hanem a szellemi valóságról is szól. így olyasmit is megtudunk 
Ipiapi atyáról, amiről б nem tudott (például előző őrangyalairól), illetve amiről 
levélben nem számolt volna be (például az álmairól). 

Az elbeszélők váltogatásának nemcsak az a szerepe, hogy minél több néző-
pontból mutassa be a szereplőt, és ezzel a teljességélménnyel a hitelesség eszkö-
ze legyen: azaz a befogadó önállóan dönthessen Ipiapi atya szentségéről; hanem 
több lelki folyamat kifejezése és ezek összefüggésének ábrázolása. Az Ipiapi atya 
levelezését tartalmazó első rész Ipiapi atya hazatéréséről szól a szó mind szó 
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szerinti jelentésében, mind átvitt értelmében. Kalandjai során bejárva az orszá-
got egyre több jó ismerősre lel, ezzel párhuzamosan találja meg saját útját, való-
sítja meg önmagát. Az első rész végére válik igazán szent emberré azáltal, hogy 
egyre több mindenki szemében bizonyul annak. A második rész К. I. útkeresése, 
aki tudósként a semleges álláspontról indul, de Ipiapi atya nyomdokain haladva 
az azonosulás olyan fokára jut, hogy megkapja Ipiapi atya egyetlen betegségét, 
amelyben életében szenvedett: az óceániai váltólázat. A harmadik szerkezeti egy-
ség nemcsak Zákány elvtárs „felébredéséről" szól, hanem arról is, hog)' az erede-
tileg karbéli angyal Bempóke hogyan válik igazi őrangyallá. Ezt a névváltozás is 
kifejezi, mert a Hábrielt már csak egy betű választja el az arkangyal nevétől, a 
Gábrieltől. 

Szövegfajták 

A különböző nézőpontok különböző szövegfajtákban nyilvánulnak meg. A levé-
len, a jelentésen és az üzeneten kívül is még sokfajta szövegtípus alkotja a re-
gényt, amelyek változatosságában megragadható Ipiapi atya lelki változásának 
folyamata és annak következménye. 

Ipiapi atya levelei közt gyakorlati szövegmű a plakát, amellyel szereplőket és 
nézőket toboroz a liturgikus cirkuszhoz, és a távirat. K. I.-t közvetlenül Ipiapi atya 
látogatása után arról értesíti táviratban az Országos Lelkipásztori Intézet, hogy 
Ipiapi atya valóságos személy. Ugyanis őket is meglátogatta előzőleg, és ezért fel-
függesztik a nyomozást. Tehát a Magyarázat az olvasónak két kérdése közül, hogy 
élt-e egyáltalán, és hogy szent volt-e, az elsőre igenlő válasz születik a második 
részben. Emiatt kérdésessé válik az alcím önmeghatározása: egy legenda doku-
mentumai. Ugyanis a legenda (a szentek életéről szóló elbeszélés) valóság és fikció 
határán mozog, míg a dokumentum a valóságot rögzítő objektív, nem művészi 
szöveg. Míg a legenda fiktívvé minősítése egyrészt a szentség bebizonyosodásától 
függ, másrészt a hittől, addig a dokumentálás mindkettőtől távol áll. 

Az első szerkezeti egységben sok a művészi szövegtípus. A liturgia szempont-
jából fontosak a dalok, amelyeket Bolond Pista és a kallódó fiatalok zenekarai 
énekelnek. Bolond Pista, a legalsószentbenedeki szent együgyű a maga számára 
értelmessé torzítja a szent énekeket. A rocker ifjak pedig a maguk szlengjében 
fogalmazzák meg ugyanazokat a gondolatokat: ,zJöjj, Szentlélek Úristen, / zuhanó-
repülésben! / Mert le vagyok lombozva, / Mert le vagyok lombozva!" Ezek tulajdonkép-
pen zsoltárparafrázisok, a nyelvi humor eszközei. Ugyanakkor Ipiapi atya út-
kereséséhez hozzátartozik, hogy ilyen egyedi módszerrel térítsen. Ezért először 
nemcsak az egyház nem fogadja el, de még börtönbe is kerül. Azonban az ő 
nauru imádságai hasonlóan komikusak az elején. 

A vers és a mese a csodákkal kapcsolatos, amelyeket Ipiapi atya megél. Bartos 
Gergő négyéves kisfiú első verse csoda Ipiapi atya számára. A nauru mese viszont 
nem komikusan, hanem szépen fejezi ki a regény egyik fő motívumát. Ez a kará-
csonyi mese azt a kettóslényegűséget fejezi ki, amit a regény narrációja is, hiszen 
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a csodalény, aki megszületik, „isten is, meg ember is". Ez Jézus születésének tör-
ténete nauru állatmesébe ágyazva. Ugyanis a csudalény tojásból bújik elő, amelyet 
a kacsacsőrű emlős tojt, aki madár is és emlős is. A pásztorok szerepét pedig az 
emu, a vombat és a kenguru tölti be, akik bölcsen segítenek, anélkül, hogy ponto-
san tudnák, mi történik. Felettük pedig madár-angyalok énekelnek a régi időkről. 

Ez a kettősség Ipiapi atya szent és bolond voltának egyidejűségére utal: „Tojást 
tojik, mégis emlős, csőre van, mégsem madár. Ritka fajzat, mint jómagam, de hát éppen 
erről akarok írni" - vezeti be Ipiapi atya rendjének bemutatását a levelek elején. 

Hazaérkeztekor viszont az Állami Egyházügyi Hivatal utódszervénél kell je-
lentkeznie, akik azt mondják, hogy majd figyelni fogják, mert „megszüntetve 
megőrizték magukat". Emiatt a Nauru bemutatására szolgáló rajz a kacsacsőrű 
emlősről az utódszerv képviselőjére hasonlított, amiből meg feljelentés lett. így 
kapja a bolond a gyerek-jelentést: ártatlan naivitást és lényeglátást összekapcsol-
va, ebből fakad a szent együgyű alakja, aki a földi dolgokban csetlik-botlik, de 
(vagy mert?) az égiekben otthon van. 

Mivel a különböző típusú és nézőpontú szövegeket a motívumok fogják össze, 
most a kacsacsőrű emlőshöz kapcsolódó tenger-motívumot vizsgáljuk meg. Elő-
ször Ipiapi atya egyik levelében a világ és saját állapotának összefüggését fejezi ki 
a tenger: „Úgy érzem magam, mint az ámbrás cet, aki kimenekül az olajkoszos tengerből, 
s most ott fulladozik, amíg ki nem cserélődik a maszatos tengervíz." A hasonlat a világ 
megtisztulására való várakozást ábrázolja, amely az egyén létezésének ellehetet-
lenüléséveljár, remélhetőleg ideiglenesen. Ipiapi atya kudarcélményekor írja ezt, 
amikor értelmetlennek tűnik missziós tevékenysége a fiatalok körében. A máso-
dik szöveghely értelmezi az elsőt: a harmadik szerkezeti egységben Ipiapi atya 
álma Pempőke nézőpontjából. A tenger mélye eszerint csudavilág, amely össze-
függ a transzcendens világgal is, ugyanis a színes, csillogó lények benne püspö-
kök, érsekek és bíbornokok. Mindannyian Ipiapi atya ismerősei, akik glóriájukat 
dobálják a feje fölött, hogy ne tudja elkapni. Ez a „cicázásnak" nevezett gyermek-
játék azt a kételyt, önbizalomhiányt fejezi ki, amit Ipiapi atya az egyházi tekin-
télyekkel szemben érez. Ez a másik oldala az éremnek. A következő álomban a 
tenger a paradicsomhoz hasonlít, amelyben az angyalok szárnyai uszonyokká vál-
nak. Felébredve Ipiapi atya ujjai között is úszóhártya feszül, amelyet őrangyala 
csodaként értelmez még akkor is, ha igazi stigmáknak jobban örülne. A tenger 
képzete az óceániai Nauruval függ össze, a honvágyat is kifejezi. Ugyanakkor a 
sikeres misszióra utal az úszóhártya, arra, hogy Ipiapi atya kezd igazi kacsacsőrű 
emlőssé válni. A regény zárlatában nemcsak szimbolikusan, hanem valóságosan 
is jelen van ez a csudalény, méghozzá egy pár. Ugyanis a mű végén a húsvétvasár-
napi világtalálkozón mindenki összegyűlik Legalsószentbenedeken: a nauruiak 
és К. I. is. Húsvéthétfőn pedig megtörténik az átvezetés „Urunk örömébe": szin-
tén groteszk módon, szárnyakkal és úszóhártyákkal Ipiapi atya halálakor levezeti 
őrangyalát a tengeri világba. Ez egyrészt Ipiapi atya megdicsőülése, másrészt 
Pempőke őrangyallá válásának csúcspontja, aki fokozatosan sajátítja el a „szak-
mát", ami nem könnyű folyamat, még fegyelmit is kap egy illetéktelen homlok-
csókért. Zákány úrnak ezzel párhuzamosan zajló megtéréséről már volt szó. 
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A második részjelentései eleve többfajta szövegtípusra játszanak rá. A jelenté-
sek hivatalos szövegek, és inkább Zákány elvtárs előző szerepkörét idézik. De a 
szociológiai kutatásra rájátszva tudományos szöveg képzetét keltik a felsorolások, 
a vázlatszerűség. A hivatalos jelentés és a „religiográfia" gyakorlati szövegtípusai 
csak felidéződnek, de nem teljesednek ki, mintegy önmaguk paródiájaként 
„megszüntetve megőrzik" magukat. A kacsacsőrű emlős fogócskázik a szöveg-
típusokkal, ugyanis a mese „morféniái" kapcsolódnak ezekhez a szövegfajtákhoz. 
Az Országos Lelkipásztori Intézettől kapott segítő tárgyak felsorolása, majd az is-
métlésük a próbák elé néző legkisebb királyfi elindulására emlékeztetnek. A pró-
bák viszont a detektívtörténet nyomozására utalnak. Amikor pedig mind 
titkosügynökként, mind szociológusként, mind királyfi/szegénylegényként, mind 
felügyelőként kudarcot vall К. I., megjelenik Ipiapi atya a nyomozó otthonában. 
К. I. magyartanár feleségével beszélget, aki el sem indult, nem is kereste, mégis 
találkozhatott vele. Az ottliki jelmondat kívánkozik ide e sorok írója számára: 
„Sem nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut." 

Az eddig még nem említett intertextusok az istenbohóca szerep értelmezései. 
К. I. jelentései közt szerepel Shakespeare parafrázisa: „Öltöztess bohócnak, Uram, 
s engedj beszélnem, / Ahogy akarod, kipucolom én / E megfertőzött világ ronda testét, / 
Csak szedje gyógyszerem türelmesen." A bolond kimondhatja az igazságot együgyű-
ségének álarca mögött. Ehhez szorosan kapcsolódik Assisi Szent Ferenc alakja. 
Ipiapi atya egyik levélzárlata a Naphimnuszra utal: „Ti se feledjétek el nap mint nap 
dicsérni Urunkat-bátyánkat, a Napot..." Ezután három levéllel pedig csudálatos 
élményét fogalmazza meg. A madaraknak prédikálva, Szent Ferenc szellemét 
idézve ráébredt, hogy nem méltó erre, amikor apró lények, a parányok hangjára 
lett figyelmes, akiknek mesélni kezdett Nap-fivérről és Hold-nővérről. Állítása 
szerint ettől fogva többen látogatják hittanóráit. Az 1990. augusztus 20-i levél a 
Szent Ferenc atyával való álombéli fogócskázásról számol be, aki miután azt mond-
ta, hogy „Ipiapi egy-kettő-három, te vagy a fogó!", még azt is hozzátette: „Nosza rajta!" 
Ezután kér Ipiapi atya állatokat a cirkuszból a liturgiájához. A harmadik részben 
az őrangyal dokumentálja, hogy Ipiapi atya prédikál a kóbor kutyáktól kezdve az 
ebihalakon keresztül a kukából kiszedett kenyerekig mindennek, amit ő nem cso-
daként értelmez, hanem a ferences hagyomány életben tartásának. Végigkövetve 
Szent Ferenc alakját a regényben kirajzolódik Ipiapi atya magára találása. 

Ide kapcsolódnak a saját versek szövegei: Ipiapi atya imái a második két rész-
ben. Ezek is azt mutatják, hogy megtalálta önmagát, ugyanis sikerül átadnia álta-
luk a nuru természetközeli hitet, amikor úgy fogalmazza meg imádságait, hogy 
szintetizálja egész munkásságának eredményét. A második rész ezzel a két imával 
zárul. Az egyik a Lepkeházról szóló vers: „az út a Lepkeházban van, / a Lepkeház az 
út, / a cél a Lepkeházban van, / a Lepkeház a cél, / a kezdet a Lepkeházban van, / a Lepke-
ház az Lepkeház, / a Lepkeház a Lepkeházban van". Az önazonosságot fejezi ki az ön-
magába csavarodó csigaházszerkezet-logikájú gondolatmenet. Minden önazonos 
tárggyal és lénnyel behelyettesíthető lenne a szöveg, de jelentést hordoz, hogy 
miért épp a Lepkeház a vers tárgya. Fentpőke őrangyal adja a bizonyosságát an-
nak a magasztos célnak, amit a lepkeház építése jelent Legalsószentbenedeken, 
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miszerint a lepkék az állatok őrangyalai. Tehát a vers nem pusztán arról az öröm-
hírről szól, hogy a dolgok mégiscsak önazonosak, hanem hogy kapcsolatban van-
nak a transzcendenciával. Tehát az identitás kegyelem. A másik versnek motívu-
ma is a csigaház: „Taora a szépvilágot, / kagylóhéjul, csigaháznak, / önmagának / és 
minékünk /szeretetből/ megteremtő." Ez bizonyítja, hogy mindenre vonatkozik az elő-
ző vers is, általános, tehát a mindenségre utal. A világ csigaház metaforája nem-
csak az önmagába csavarodás belső teljességét szimbolizálja, hanem a ház utótag 
által az otthont, a hazaérkezést is. Tehát ahogyan megtalálja saját magát Ipiapi 
atya, úgy egyre inkább otthon érzi magát Magyarországon, emiatt már Nauru 
sem honvágyat jelent, hanem valós jelenlétet. Ezt fejezi ki a kagyló-kép kapcso-
lódása a csigaházhoz, ami ugyebár a tenger motívumkörébe tartozik. A tenger ez-
által szintén pozitív jelentésűvé válik a kezdeti bizonytalansággal szemben. 

A regény végén a már említett halál, mint átvezetés az üdvösségbe, összegzi a re-
gény motívumait. A felemelően magasztos, ugyanakkor meghatóan groteszk búcsú-
jelenethez szintén intertextus kapcsolódik. A harmadik részben egy nagy, közös 
gyónást ugyanis Nagy László Ki viszi át a szerelmet című versének parafrázisával vé-
geznek. Ez is spirális szerkezetű, mint a csigaház, mert először Ipiapi atya és 
Blanckenstein atya gyónják meg egymásnak soronként a verset úgy, hogy a vers 
kérdő mondataira nemleges választ adnak. „Felváltva vallották meg egymásnak bűnei-
ket: /[...] hogy nem mindig marad elegendő tüzük lángot lehelni deres ágra, / hogy oly sok-
szor nem mernek felfeszülni a szivárványra." Prózaversszerű a szöveg, mert a főmon-
dathoz kapcsolódnak külön-külön sorban a Nagy László-vers sorainak átiratai 
egyes szám első személyből többes számra, kérdő módból kijelentőbe, állításból ta-
gadásba. Ezután ismétlődnek a mondatok, de azzal az információval bővülve, hogy 
hányan teszik fel a kezüket, csatlakozva a vallomáshoz. A regény végén Ipiapi atya 
szöveghűen teszi fel a kérdéseket, amelyekre mindre jelentkezik valaki: „Lángot ki 
khel deres ágra'? - Lángost? - kérdezte Bolond Pista. Ipiapi atya bólintott. - Én! Én! -
kiabálta Bolond Pista." Ez Pempőke magára találásának pillanata. Első alkalommal 
őrangyal, és folyton azzal a kérdéssel kerül szembe, hogy mi is a feladata, de min-
dig csak az derül ki, hogy mi nem az. Maga előtt is szégyelli, hogy fiatal lányként 
vágyik megjelenni Ipiapi atya álmában. Most viszont, amikor Ipiapi atya utolsó ere-
jét feszíti meg, minden megfontolás nélkül segít neki: felvállalva önmagát, fiatal 
lány képében jelenik meg, hogy szárnyaival óvja védencét. Egyébként a többi OJD 
számára is ez az önmagára találás pillanata, ami nem más, mint a vállalásé, hiszen 
jelentkeznek Ipiapi atya/Nagy László kérdéseire. Az önmagunkra találás, az önazo-
nosság felfedezése egyfajta fordított fogócska, magunkat kapjuk el ilyenkor. 

Az átvezetés előtti búcsú a parton, illetve csónakban állva történik, így a regény 
tenger-motívuma azonosul a vers által felidézett víz-, illetve folyó-képzettel: „Ki 
viszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra?" A tenger így egyszerre kapja meg 
a halál és a túlvilági örök élet jelentését, ami ugyanakkor visszahat a Nagy László-
versjelentésére is. Elsődleges jelentését, a halált átértelmezi, méghozzá annak el-
lentétévé, az örök életté. így fogócskáznak a szövegtípusok egymással. 

* 
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Érdemes végigtekintenünk Kamarás István műveit abból a szempontból, hogy mi 
az, ami jelenségként vagy problémafelvetésként tovább él az Ipiapi atyában. An-
nál is inkább, mert - talán éppen összetettsége miatt - a kritika nem nagyon vett 
tudomást eddig erről az életműről. 

A meséknél kezdjük itt is. A Csigamese (Budapest, 1998) és a Világverseny a be-
rekben (Budapest, 1999) című mesék humánuma és humora miatt előzményei az 
Ipiapi atyának. A csigamesében a csigaház központi szereppel bír, illetve a Jóisten 
szájharmonikázása hasonlít az üdvözültekkel való fogócskázásra. Az azóta megje-
lent Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka (Budapest, 2001) cím önmagáért beszél, 
hasonló elnevezéseket a regény is tartalmaz. A jelentések számítógépes jeleit fej-
leszti ki a Jeles mesék című (Budapest, 2001) kísérletező mesekönyv, amely a Word 
szimbólumaival mesél. 

A Betonbarcika nevű város a Reformvár című utópia helyszíne. A főszereplő 
szakállas szociológus, ahogyan a Megjelöltek című regényben is. A kritika furcsáll-
kodva fogadta az utóbbinál a tudományos téma szépirodalmi kifejezését. Nógrádi 
Gábor szerint az objektív tényekkel feltárt „valóságot görbe tükörben mutatja 
meg, így az egyedi jelenségeket általános szintre emelve sajátos irodalmi művet 
teremt, amelyben a játékosság és a tényszerűség, a bohócbukfenc és az adatszerű 
pontosság összhangban áll egymással" (Könyvvilág 1989/12. 9., kiemelés - К. E.). 
Kamarás olvasáskutatási és könyvtártudományi tapasztalatainak párlata adja a re-
gény tudományos adatait, de az egész magyar szocialista társadalmat mutatja 
meg egy könyvtáron keresztül. Az Ipiapi atyának hasonló a szerepe, ugyanis a ka-
tolikus vallásnak tartva görbe tükröt az egész rendszerváltoztató Magyarországot 
mutatja be. 

A religiográfia nagy port felkavart műfaját a Júdások vagy Péterek? (Budapest, 
1992) című munkájában teremtette meg Kamarás, amely a vallást mint szocioló-
giai jelenséget vizsgálja. Az Állami Egyházügyi Hivatal megfigyelői szinte ördögi 
figurákként jelennek meg benne, akik miatt többen is elhagyták a papi hivatást. 
Nyilván nem ők, hanem a mögöttük álló hatalmi rend okozott például Gammánál 
idegromlást (26.). Az Ipiapi atya harmadik része kiegészíti ezt a képet azzal, hogy 
egy ilyen megfigyelő megtéréséről szól. Megmutatja az érem másik oldalát, ho-
gyan látták, láttatták a továbbképzéseken az egyházi személyeket a megfigyelők-
kel. Ugyanakkor a könyv kritikájára is válasz a regény. Az egyes papi sorsokat kom-
mentáló jegyzetek közül egy durva megjegyzés a papok vidékié helyezéssel való 
eltávolítását a mellékhelyiségbe való bezárásként értelmezi. Ezt a könyv kritikusa 
még durvábban visszautasítja: „Vagy az afrikai, dél-amerikai, polinéziai misszioná-
riusok is a klozetban vannak?" (Pályamódosító Papok? Lénárd Ödön és Kamarás 
István levélváltása. Távlatok 1993/11. 378.) Bár a megjegyzést nem Kamarás tette, 
de azzal, hogy az Ipiapi atya a mikronéziai Naurut pozitív példaként állítja Magyar-
országgal szembe, nyilvánvalóan nemleges választ ad erre a szemrehányó és 
számonkérő kérdésre. 

A szentséggel kapcsolatos profán nézőpont negatív visszhangot váltott ki, 
holott Kamarás egész munkásságára jellemző a különböző szférák keverése, ez ad-
ja groteszk, egyéni stílusát. Egyetértünk vele, és az egész életműre vonatkoztatva 
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idézzük Heller György véleményét (Távlatok 1993/11. 387.): „Kamarás működé-
se folyamán egy olyan sajátos stílust fejlesztett ki, mely őrá jellemző. így született 
a religiográfia, melyben a szociológia, a szépirodalom és a teológia elemei sajá-
tosan keverednek." Csak az egyes művekben más-más arányban. 

Amiben viszont megegyeznek a művek, az annak a magatartásnak az ábrázo-
lása, amelyet hagyományosan az írástudók felelősségének nevezünk. A közjóért 
való felelősség vállalása, és a bármely (az összes lehetséges) szellemi síkon való 
törekvés a jobbításra. A groteszk stílus pedig az önironikus szemléletmódból fa-
kad, ami nélkül hiteltelen heroizmusba fulladna ez a mindenféle úton-módon, 
normákon és határokon átlépő törekvés a jobbításra. 



TVERDOTA GYÖRGY 

V Á L J U N K G Ö R Ö G Ö K K É ! 

írásom címe francia fordításban Rimbaud Egy évad a pokolban című műve híres 
mondatának, az „II faut étre absolument moderne!" („Modernnek kell lenni min-
denestül!") felkiáltásnak parafrázisa lenne, s így hangzana: „II faut étre absolu-
ment grec!" („Görögnek kell lenni mindenestül!") Ajelszó a huszadik századi ma-
gyar klasszikus filológia nemzetközi hírű képviselőjétől, Kerényi Károlytól 
származik, s azt a programot foglalja tömören össze, amelynek eredményeként a 
magyarországi klasszikus filológia történetének egyik kanyarulatában kilépett 
egy réges-régi korról szóló iskolai tanítás keretei közül, s váratlanul a szellemi élet 
tanítómesterének szerepét követelte magának.1 Rimbaud - talán félreértett - jel-
szava mögé felsorakoztak mindazok a költők, írók, akik a modernséget tűzték 
zászlajukra a 19. század utolsó évtizedeitől kezdve. Kerényi felhívásának is volt fo-
ganatja a magyar glóbuszon. A magyar tudós annak a nagy mozgásnak egyik ak-
tív szereplője, amelynek köszönhetően régen letűnt birodalmakról, elenyészett 
népekről szorgos kutatók által átörökített tudás, holt nyelveken ránk maradt kul-
turális teljesítmények, az európai kultúra történetében immár sokadszor költők, 
írók, kritikusok, Jean Moréas, André Gide, Stefan George, Thomas Mann, 
Herman Hesse, Babits Mihály, Németh László, Szerb Antal művészi törekvéseit 
mélyen befolyásoló szellemi hatalmakként éledtek újra. A magyar klasszikus filo-
lógiának ezt, a harmincas-negyvenes években lezajlott különös kalandját szeret-
ném röviden föleleveníteni. 

Első pillantásra, valljuk be, kalandor vállalkozásnak, egy életidegen ókortudós 
nevetségesen anakronisztikus ambíciójának tűnik az, hogy a 20. században, az 
irodalmi modernség kellős közepén egy kissé idejétmúlt, az iskolai oktatásból ép-
pen kikopott szakma bele akar avatkozni az irodalom sorsának alakulásába. Nem 
olvasta volna Kerényi Apollinaire Égőfe jének híres kezdősorát, amely Radnóti 
fordításában így hangzik: „Végül is únod e régi világot, csupa rom". Vajon nem 
hallotta volna Itáliában jártában-keltében Marinetti ismert szépség-meghatározá-
sát, amely szerint egy versenyautó szebb, mint a Szamothrakéi Niké? Úgy látszik, 
hogy a „Váljunk görögökké!" jelszó az avantgárd hagyománytagadása, a múlttal 
való radikális szakítása felől nézve maga a legteljesebb anakronizmus. Rimbaud 
„II faut étre absolument moderne!"-jével szemben Kerényi felhívása úgy hangzana: 
„II faut étre absolument retrograde!" („Retrográdnak kell lenni mindenestül!") 

1 Ez a gondolat többféle megfogalmazásban felbukkan Kerényi harmincas években írt munkáiban: 
Klasszika-filológiánk és a nemzeti tudományok, Ókortudomány, Az antik költő. 
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vagy finomabban: „II faut étre absolument conservateur!" („Konzervatívnak kell 
lenni mindenestül!") Azaz, ha a klasszikus filológia a hermeneutika helyét bito-
rolja, ebből az irodalom holttá merevedése, az értékteremtés szünetelése követ-
kezhet csupán. Vajon valóban ez következett-e be? 

Mint többek között Kosztolányitól is tudjuk, nem a kakas kukorékolása idézi 
elő a hajnalt. Sem Kerényi, sem más, a világ legzseniálisabb klasszikus filológusa 
sem lett volna képes arra, hogy a modern írók jóindulatú figyelmét az antikvitás 
felé fordítsa. A „Váljunk görögökké!" jelszónak a Mában vagy a Dokumentumban 
biztosan nem lett volna sikere. A kezdeményezésnek az irodalom világából, s an-
nak egy más pontjából kellett kiindulnia. Bizonyos fokú nyitottságnak, kereslet-
nek kellett kialakulnia bizonyos költők, írók, kritikusok közösségében, amelyre az 
ókortudományi szakma egyes képviselői megfogalmazhatták a kínálatukat. 

Ez a nyitottság, ez a kereslet határozottan megnyilvánult, mire 1930 táján 
Kerényi a klasszikus filológia hódító törekvéseinek egyik kezdeményezőjeként a 
színre léphetett. Az ókortudomány kalandja számára kedvező helyzet kialakulá-
sában Babits Mihály tevékenységének kulcsszerep jutott. Csak kiragadott példa-
ként említem első korszakának néhány jelentős versét, amelyek költői gondolko-
dásában és formaadásában az antik minta hangsúlyos jelenlétéről árulkodnak: In 
Horatium, Hegeso sírja, Hiszekegy, A Danaidák, Protesilaos és legfőként a Laodameia, 
а nietzschei értelemben vett ditirambikus költészet újraélesztésének nagyszabású 
kísérlete. Említhetem mitikus tárgyú novelláit vagy Szophoklész-fordításait, illet-
ve Goethe Iphigeniejának magyarítását. A mi szempontunkból azonban a húszas 
évek derekán és második felében írott esszéinek van közvetlen fontossága. Az Új 
klasszicizmus felé az avantgárd kezdődő hanyatlásának pillanatában fogalmazza 
meg egy új irodalmi korszak döntő jelszavait. Az Ezüstkor ugyanezt a koncepciót 
ismétli meg, amelynek lényege, hogy a mai írástudónak a római ezüstkori költők-
höz hasonlóan vállalnia kell a kultúra, a nemes hagyományok védelmét a modern 
kor új barbárságával szemben. Babits programhirdetése nem járt azonnali zajos 
sikerrel, de - ahogy ő Jónás prófétáról mondja - szava néhány szívben kicsírázott, 
s kezdeményezése a hagyományvédő modernség irányába fordította a korízlést. 
Elég, ha ezzel kapcsolatban Németh László nevét említjük, akinek görögös kor-
szaka Kerényi fellépése előtt és attól függetlenül kezdődött. 

A húszas években tanúi vagyunk a magyarországi világirodalmi tájékozódás 
áthangolódásának is. Nietzsche korai műve, A tragédia eredete már a századelő 
értelmiségére nagy hatást gyakorolt. A magyar versolvasók fölfedezik Stefan 
Georgét és a platóni Akadémia mintájára szervezett exkluzív körét. Thomas Mann 
A varázshegyé nek nagyon korán, 1926-ban jelenik meg első magyar fordítása, s ezt 
a regényt épp Kerényi fogja a görög mitológia felől értelmezni. D. H. Lawrence 
és J . C. Powys, Gide és Valéry gondoskodnak arról, hogy az olvasóközönség, 
amely kockákról és kúpokról, üvegpalotákról és acélhidakról, Iokomotívokról 
és aeroplánokról olvasott a tegnapi Mában, azon vegye magát észre, hogy 
Apollónnal és Hermésszel, Szophoklésszel és a Múzsákkal, Néróval és Marcus 
Aureliusszal, s horribile dictu a Szamothrakéi Nikével kell ezentúl foglalkoznia. 
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Az irodalom tehát szabad teret biztosított a klasszikus filológusok számára, csak 
érzékelni kellett ezt a fogadókészséget. Ez a tudomány azonban - az egyszerűség 
kedvéért így is kifejezhetjük magunkat - Nietzsche előtti állapotában, amely a fi-
lozófus fellépését követően még jó sokáig eltartott, alkalmatlan lett volna annak a 
szerepnek a betöltésére, amelyet az irodalom igényei felkínáltak számára. A Nietz-
sche előtti klasszikus filológiát - hogy Hatvany Lajos 1908-as könyvcímét idézzem 
- a századelő értelmiségije die Wissenschaft des nicht Wissenswerten-ként, a tudni 
nem érdemes dolgok tudományaként bélyegezte meg. A filológia megújulásá-
nak tehát Nietzsche volt a kulcsszereplője, s az elváló utak kiindulópontján 
Wilamowitz-Moellendorfnak A tragédia eredete fölött gyakorolt kritikája áll. A vitá-
ban, mint ismeretes, a „princeps philologorum" győzedelmeskedett, de diadala 
pirruszi győzelemnek bizonyult. Ahogy az egyik tudománytörténeti elemző fogal-
maz: a közeljövő Wilamowitz-Moellendorfé volt, a távolabbi jövő azonban Nietzsche 
követőinek javára billentette a mérleget.2 

A nagy német klasszikus filológus legjobb tanítványainak egy része szakított 
mesterük historicizmusával. Köztük Paul Friedländer, aki Wilamowitzhoz írt 1921-
es levelében beismeri, hogy már évekkel korábban eltávolodott mesterétől: „Sok 
éve harcban állok Önnel.. . vagy helyesebben a magamban őrzött Wilamowitzcal... 
Ha meg akarom nevezni azokat, akik ezt a fordulatot hozták bennem, a követke-
zőkről van szó: Nietzsche, aki fiatalkorom óta lassan belém hatolva meghatározta 
egész életszemléletemet, és különösen a »történetiről« vallott nézeteim kialakítá-
sában segített. Továbbá Wölfflin és mögötte Burckhardt, akik egészen új, a filoló-
giában hiába keresett követelményekre tanítottak egy 'mű' megértésében, és eze-
ket a képzőművészetre vonatkozólag bizonyos mértékben meg is valósították; 
rajtuk kívül pedig általában a 'filozófusok' és az utóbbi években George."3 

Wilamowitz hűtlen tanítványai között, akiket Nietzsche megboszorkányozott, feltét-
lenül meg kell említeni Whiter F. Ottót, a Görögország istenei és egy Dionüszosz-mo-
nográfia szerzőjét, mert ő meghatározó befolyást gyakorolt Kerényire, aki - fiatal-
korában természetesen - szintén Wilamowitz-tanítvány volt. 

Ilyen tájkép tárul a szemünk elé a klasszikus filológia megújításért folytatott 
csata után, amelynek következtében az ókortudomány alkalmassá vált arra, hogy 
a reneszánsz vagy Goethe klasszicizmusa óta újra közvetítsen az élő irodalom és 
a görög-római hagyomány között. Kerényi ilyen irányú tevékenységének három 
csomópontját jelölhetjük meg. Először is a magyar tudós - a rezignált Babitscsal 
ellentétben - úgy látta, hogy „az istenek nem halnak", hogy Szapphó napjai újra 
megzendültek, azaz a görög-római politeizmus istenei nem a régi népek puszta 
képzeletének termékei voltak, hanem olyan lények, akik - ahogy még a fiatal, 
„politeista" Babits vélte - örökké élnek, vagy legalábbis örökké fennállnak a min-
dennapi valóság fölött lebegő hatalmakként. Mondanom sem kell, hogy nem az 
antik görög hit tért vissza ezzel, hanem Kerényi úgy gondolta, hogy a görög és 

2 S/.iiAgyi János György: „Mi, filológusok." Antik tanulmányok 1984.2. 171-175. 
s I. m. 175-176. 
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latin istenségek sűrítve tartalmazzák a világ valóságának különböző aspektusait. 
A kozmosz nagy tényei úgy jelentek meg az archaikus és klasszikus görög korok 
emberei előtt, mint autonóm személyiségek. A mitikus gondolkodás nem más, 
mint az univerzum szintetikus megismerésének módja. 

Ebből következik, mint második csomópont, hogy a klasszikus filológia célja 
nem korlátozódhat arra, hogy távoli korok törmelékeit szorgosan összegereblyéz-
ze, sem pedig arra, hogy ezekből az adalékokból objektív és integrált módon re-
konstruálja a kései szemlélő előtt egy régen eltűnt korszak képét. Az igazi filoló-
gus nem elégszik meg azzal, hogy a régi szövegeket kijavítsa, a töredékeket 
kiegészítse, hogy jegyzeteket fűzzön antik szerzők műveihez. Az antik örökség se-
gítségére van a modern embernek abban, hogy mélyebben megismerje önmagát, 
hogy jobban megértse a valóságot. A legégetőbb, legfájóbb kérdéseinket kell te-
hát föltennünk a görög és latin auktoroknak és műveiknek. Kerényi meg volt 
győződve arról, hogy a kapott válaszok a modern ember számára nagyon tanul-
ságosak lesznek. Az igazi filozófust nem a pozitivista tudós profán kíváncsisága 
ösztönzi munkára, hanem egyfajta hideg extázisban dolgozik, amely a költői ih-
let rokona. 

Harmadik mozzanatként azt emelném ki, hogy a magyar tudós környezetében 
egyes szakemberek arra tettek kísérletet, hogy - megmosolyogni való naivitással -
visszavezessék a legújabb tudományos felfedezéseket vélt antik premisszáikra.4 

Maga Kerényi szerint azonban az irodalom és a művészetek a szellemnek azok a 
területei, amelyek közös nevezőt teremtenek az antikvitás vallásai és korunk em-
berének világképe között. Az ókori istenségek reinkarnációit a korszak irodalmi 
műveiben kereste, és ezzel arra ösztökélte a modern költészetet, hogy térjen 
vissza a világértelmezés mitologikus módjához. 

Ez a hármas eszme nem maradt utópia a magyar klasszikus filológus munkás-
ságában. Tételeit két szintéren is kipróbálta: európai kontextusban és a magyar 
irodalmi életben. Európai kontextuson elsősorban Thomas Mann-nal való barát-
ságát, a vele folytatott levelezését értem. Nemzeti kontextuson pedig aktív rész-
vételét tekintem a harmincas évek magyarországi irodalmi életében, a korszak 
íróival és kritikusaival folytatott dialógusát. Vegyük számba előbb a Thomas 
Mann-nal való kapcsolatát. A német íróval 1934 januárjában vette föl a szemé-
lyes kapcsolatot, amikor elküldte neki Halhatatlanság és Apollón-vaUás című esszé-
jének német változatát. Levelezésük ettől kezdve folyamatosan tartott Thomas 
Mann haláláig. Emeljük ki ennek az írásos kapcsolatnak három aspektusát! 

Rögzítsük előbb azt a stádiumot, amikor a fiatal tudós találkozott a német író 
műveivel. Nem véletlen, hogy Kerényit nem a Buddenbrook ház című regény nyű-
gözte le igazán, hanem a A varázshegy iránt lelkesedett. Ugyanis Hans Castorp 
alakjában egy görög istennek a regénybeli reinkarnációját vélte felismerni. Ezt az 
istent aztán rendre felfedezte Thomas Mann későbbi regényeiben is. Hermészről 
van szó. Az ifjú regényhős, mint tudjuk, az élet és a halál, a J ó (Settembrini) és a 

4 KÖVENDI Dénes: Pliysica mturaliter platonica. Sziget II. 69-82. 
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Rossz (Naphta), a test és a szellem, az Észak és a Dél keresztútján áll. Ő az, aki 
közvetít a végletek között, azaz az oppozíciók pólusait összekötő hermeneutikus 
funkciót gyakorolja. 

Kerényi magát Thomas Mannt is a görög isten újjászületéseként ünnepli. Az 
író hatvanadik születésnapjára írt gratuláló levelét a következőképpen kezdi: 
„Levelemet a 'Doctor Hermeticus' megszólítással kellene kezdenem, mert az ön 
műve és az ön alakja ennek az istenségnek a megnyilvánulása." A levél a követ-
kező formulával zárul: „Hálás vagyok azért az isteni ajándékért, amelyet az ön 
műve jelent, Önnek és Hermész istennek.""' Több ez, mint egyszerű udvariassá-
gi formula. „Túlzás nélkül mondhatom - konstatálja Kerényi Thomas Mann ha-
lála után - , hogy az európai szellem történetébe Nietzsche által bevezetett kettős 
formula - az apollói és dionüszoszi dualizmus uralmáról beszélek - csak a mi le-
velezésünk publikálása nyomán tört meg. Ez azért történt, mert harmadik elem-
ként a kezdeti oppozícióhoz a hermészi fűződött hozzá."6 Az író és a tudós kö-
zötti dialógus első aspektusa tehát Mann regényeinek a szerzői szándéktól 
független mitologikus értelmezése volt. 

A kapcsolatfelvétel idején azonban Thomas Mann már hozzákezdett bibliai 
tetralógiájának megírásához. A második aspektust az a közreműködés jelenti, 
amellyel a magyar klasszikus filológus hozzájárult a mű alakulástörténetéhez. 
Talán túlzás B. A. Sörensen állítása, amely szerint Kerényi „Mann szaktanács-
adója volt a mítosz kérdéseiben".7 Az mindenesetre bizonyos, hogy az író Kerényi 
publikációit rendszeresen kiaknázta a József és testvérei alkotása folyamán, és hogy 
a tudós levélben is tanácsokkal látta el őt. Mann több ízben is megadja bizonyos 
helyzetek és hősök értelmezésének kulcsát oly módon, hogy megjelöli 
Kerényinek azokat a fejtegetéseit, amelyekre a tetralógiában támaszkodott. Bár-
mennyire érdekes ez a szerző-szakértő kapcsolat a maga egyediségében, nem 
állhatunk meg a részleteinél. Egészében véve nem lépi túl a mitológia és az iro-
dalom hagyományos összefüggését, amelyre Kosztolányi és Révay József együtt-
működésében magyar példát is találunk a Nero, a véres költő kapcsán. Még akkor 
is így van ez, ha a Thomas Mann-Kerényi kapcsolat meghaladja a kognitív di-
menziókat és eléri az írói magatartás úgynevezett „egzisztenciális" rétegeit. 

Sokkal érdekesebb ennél a fordított hatás, amelyet az író gyakorolt a mitológia 
szakértőjére. Ez ugyanis érdekes fényt vet a Kerényi-féle filológia kutatási mód-
szereire. A hagyományos értelemben vett klasszikus filológia szempontjából 
ugyanis botrányosnak tekinthető, ha egy kutató, tételeinek igazolása érdekében 
vagy tudásának kiegészítése céljából arra a spontán mitológiai tapasztalatra hagyat-
kozik, amellyel a kortársi irodalomban találkozik. Márpedig ezzel, a hagyományos 
pozitivista klasszikus filológus szemében kockázatos, kevéssé tudományos mód-
szerrel él Kerényi, amikor a Mann tetralógiájában használt művészi eljárásokat 

5 KERÉNYI Károly-Thomas M A N N : Beszélgetések tevéiben. Gondolat, Bp., 1989. 77. 
в I. т . 31. 
7 I. ni. 32., 35. 
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helyben hagyja. És csakugyan, tudományos hipotéziseinek megfogalmazása so-
rán mintegy engedi magát inspirálni azok által a szaktudományosán alá nem 
támasztott intuíciók által, amelyekkel a József és testvérei szerzője élt. 

Egy ilyen módszer csakis abban a meggyőződésben gyökerezhet, amely szerint 
a(z élő) költészet és a mitikus gondolkodás közös eredetű, amely szerint az egy-
korú irodalomban a távoli korok mitikus világlátása még mindig tevékenyen jelen 
van. Ebből következik Kerényi programja a két terület közelítésére: újra egyesí-
teni kell a mitikus gondolkodást és az irodalmi alkotást, mert elválasztásuk ter-
méketlenséget, az alkotóerő csökkenését idézi elő a modern költők körében. 
Thomas Mann pályája a bizonyítéka Kerényi szemében annak, hogy a denii-
tizáció folyamatai megfordíthatok. A Buddenbrook ház naturalizmusa után Mann 
A varázshegy ben rátalált a mítosz útjára, és a Józsefben a modern regény vállalja a 
bibliai és, általánosabb értelemben, a mediterrán mitológia újraélesztését. Jól tu-
dom, hogy sok utópikus illúzió van Kerényi munkásságának ebben a tartományá-
ban. Ettől függetlenül azonban, egyrészről a vallástudomány és az antikvitás, 
másfelől a modern irodalom általa létrehozott időleges szimbiózisa látványos és 
végeredményben meggyőző eredményeket hozott. 

Kerényi tevékenységének másik területe, a kortárs magyar irodalommal folyta-
tott, elég jól feldolgozott dialógusa ugyanezt a képletet valósítja meg, s ezért ezzel 
itt csak érintőlegesen foglalkozhatunk.8 Az a munka, amelyet Thomas Mann 
Kerényi publikációi közül legtöbb haszonnal lapozgatott, alighanem az 1927-ben 
megjelent Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher 
Beleuchtung (A görög-orientális regény vallástörténeti megvilágításban) volt. Ez a publi-
káció a magyar szellemi életre is megtermékenyítóen hatott. Elméleti (vagy pon-
tosabban: esszéírói) téren Szerb Antalnak a modern európai regényről nyújtott 
Hétköznapok és csodák című könyvét kell kiemelnünk. Szerb Antal Kerényi egyik 
legtehetségesebb tanítványa volt. Koncepcióját a regényműfajról részben a tudós 
említett publikációjára, részben a fiatal Lukács A regény elmélete című munkájára 
alapozta. 

A másik nagy kortárs esszéíró, aki - mint említettem - Kerényitől függetlenül 
talált rá a görögségre, de azután a magyar klasszikus filológussal szoros együtt-
működésben fejlesztette tovább koncepcióját, Németh László volt. Kapcsolatuk, 
még ha mindkét magyar írástudó pályáján epizód maradt is, el nem tüntethető 
nyomot hagyott mindkettőjük életművén. A klasszikus filológia kalandjáról szól-
va nem lehet említetlenül hagyni a Sziget című évkönyvet és az időszaki kiadvány-
hoz kapcsolódó esszéírói, kritikusi kört. Elég, ha itt Hamvas Béla nevét emeljük 
ki az illusztris szerzőgárdából. A harmincas évek Horatius-kultusza elképzelhetet-
len a Kerényi és Trencsényi-Waldapfel Imre által készített és tanulmányokkal kí-
sért antológia, a Horatius Noster nélkül. Az időszak Berzsenyi-kultusza egy szálon 

8 LACKÓ Miklós: „Sziget és külvilág." In nő: Szerep és mű. Gondolat, Bp., 1981 . 248-297.; M O N O S T O R I 

Imre: „Kerényi Károly magyarországi fogadtatásának története (1935-1996)." In uő: Rég múlt? Kor-
társ, Bp., 1998. 81-105. 
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ugyancsak a klasszikus filológus hódító aktivitásához kapcsolható. A Nyugat 
harmadik nemzedékének programja, Rónay György, Hajnal Anna és társaik neo-
klasszicizmusa nemcsak Babitsra, hanem nem kisebb mértékben Kerényire vezet-
hető vissza. Kerényi kezdeményezéseinek természetesen nemcsak pártfogói akad-
tak a kor magyar irodalmi életében, hanem ellenfelei is, amint ezt Szentkuthy 
Miklós nagy port felvert Л mítosz mítosza című írása mutatja.9 

Gyakorlati téren elsőként ugyancsak Szerb Antalt említem. Az Utas és a hold-
világ nem született volna meg anélkül az indítás nélkül, amelyet az író messze-
menően felhasznált és Waldstein alakjában egyúttal ironikus távolságtartással is 
kezelt. A Németh László regényalakjai mögött húzódó mitológiai üstököscsóva, 
Kurátor Zsófi és Kárász Nelli görög mitológiai modelljei annyira közismertek, 
hogy beérhetjük a puszta utalással. Gulyás Pál, valamint a Nyugat harmadik nem-
zedékének költői, s köztük is elsősorban Radnóti Miklós a klasszikus filológia iro-
dalomalakító szerepe nélkül bizonyos, hogy nem azt az irányt követték volna, 
amelyről ránk maradt örökségük vall. Végül Weöres Sándor radikális archaizá-
lása sem függetleníthető Kerényi Babitsot folytató kezdeményezésétől. 

A „Váljunk görögökké!" jelszó tehát épp annyira meghallgatásra talált, illetve 
visszhangot váltott ki a korszak irodalmi köreiben, mint Rimbaud „Modernnek 
lenni mindenestül" jelmondata. Stílszerű hasonlattal a Nílus áradásaihoz hason-
líthatnám Kerényi klasszikus filológiájának kalandját, amely termékeny lösztalajt 
terít szét az ártéren, s az ezen a termékeny talajon kikelt növények bő termést 
hoznak. Kerényi pozitivista értelemben vett klasszikus filológusi szakmai tájéko-
zottsága és kompetenciája volt olyan kiterjedt és alapos, hogy példája meggyőző-
en bizonyítsa számunkra: a filológia bizonyos történeti konstellációkban kerülhet 
olyan helyzetbe, hogy közvetlenül és érdemi módon beleszólhat az irodalom ala-
kulástörténetébe. És ha ez így van, akkor - pusztán egy példát szerettem volna er-
re felmutatni - nemcsak ilyen kegyelmi pillanatokban, hanem általában véve sem 
választja el egymástól kínai fal a filológusi és textológusi aprómunkát, módsze-
rességet és az eleven irodalomértelmezést és kánonképzést. 

9 SZENTKUTHY Miklós: A mítosz mítosza. Magyar Csillag 1941. 2 . (nov. 1.) 86-90. 
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Hajdú Péter 

AZ ELBESZÉLÉSCIKLUSOK ELMÉLETE* 

Nem könnyű az elbeszélésciklusokat általános elméleti szinten tárgyalni. Ennek 
egyik oka, hogy napjainkban már maga a műfaj fogalma, a műfajiság is proble-
matikusnak tűnhet elméleti szempontból. Vajon a műfaj olyan fölérendelt logikai 
kategória, amelybe az egyes létező irodalmi szövegek besorolhatók, vagy a létező 
szövegek csoportjait nevezzük műfajoknak, amelyeknek leírásához a szövegek 
közös tulajdonságait absztraháljuk? Vagy a műfajok genezise volna a megfelelő 
kiindulópont? Az az elképzelés, hogy az újszerű művek hoznak létre műfajokat 
azáltal, hogy poétikai sajátosságaikat a későbbiek adaptálják, illetve hogy azokhoz 
alkalmazkodnak? A műfaj leírásához akkor elegendő lenne a műfajkonstituáló 
remekműveket megnevezni, legfeljebb még az irodalomtörténeti folyamatban 
nagy hatásúnak bizonyult poétikai sajátosságok listáját lehetne mellékelni. Rá-
adásul nem is feltétlenül biztos, hogy ezek között a lehetőségek között elméleti-
leg vagy logikailag lehet választani, hiszen különböző korszakok különböző iro-
dalmi rendszereiben a műfajiság más-más szerepet tölthetett be. A klasszicista 
poétikákban a műfaj mintha önálló logikai sémaként működött volna, míg ma-
napság inkább szövegcsoportként (ami nem zárja ki, hogy a szövegcsoportnak 
legyen egy történetileg azonosítható archetípusa). De akármelyik megoldást vá-
lasszuk is, az olvasásnak, a befogadói oldalnak döntő jelentőséget kell tulajdoní-
tanunk. Ha a műfaj absztrakt logikai séma, akkor ennek releváns sajátosságait az 
olvasó kompetenciája az adott műben azonosítani; ha a műfaj szövegcsoport, akkor 
az olvasás rendezi a szövegeket ezekbe a csoportokba az olvasó által relevánsnak 
választott szempontok szerint. Én magam, jelenünk horizontján, az utóbbi meg-
közelítés mellett tenném le a garast; annál is inkább, mert ebből talán még a mű-
faj mint absztrakt logikai séma koncepciója is levezethető. Legalábbis akkor, ha 
nem hiszünk ezeknek a sémáknak eredendő, idealisztikus létezésében. Hol létez-
nek, honnan jönnek ezek a sémák? Leginkább a kritikából jöhetnek: az olvasók-
nak meg kell tanulniuk ezeket a sémákat, el kell sajátítaniuk a releváns vagy rele-
vánsnak tekinthető szempontok rendszerét, hogy aztán ezt a kritika által kínált 
tudást az olvasásban alkalmazhassa. A kritikus viszont ezeket a sémákat a csoport-
alkotás a második koncepcióban leírt módszerével mint olvasó alakította ki. Ez a 
folyamat természetesen nem korlátozódhat a kortárs szövegek olvasására. Ha 
pedig ez így van, akkor nemcsak az képzelhető el, hogy egy adott szöveg meg-
változtassa műfaját a befogadás története során,1 hanem az is, hogy műfajok utó-

A tanulmány a T 3 4 3 0 2 számú OTKA-pályázat keretében készült. 
1 SZECF.DV-MASZÁK Mihály: Kemény Zsigmond. Szépirodalmi, Bp., 1 9 8 9 . 4 3 . és 5 0 . 
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lag keletkezzenek, vagyis hogy egy adott történeti korszak bizonyos szövegei a 
későbbi olvasás során relevánsnak tűnő sajátosságok mentén csoporttá szerve-
ződjenek, azaz olyan műfaj alakuljon ki utólag, amely szinkrón horizonton még 
nem létezett. 

Ahhoz, hogy az irodalomról egyáltalán beszélni tudjunk, szükségünk van vala-
miféle fogalmi nyelvre, még akkor is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy fogalma-
ink konstruáltak. Természetesen alapvető fontosságú, hogy meglássuk, miként 
jöttek létre ezek a fogalmak, koncepciók, milyen problémákkal jár, ha nem az iro-
dalomról folytatott diskurzus számára kialakított eszközöknek tekintjük őket, 
hanem olyasminek, ami a dolog lényegéből adódik. Éppen ez a tudatosítás teszi 
lehetővé, hogy a koncepciókat magukat is vita tárgyává tegyük, alakítsuk, vagy 
akár elvessük. De ha a közelmúltban problematizált fogalmak közül csak néhá-
nyat megemlítünk (szerző, korszak, tartalom, az irodalom története), rögtön vilá-
gossá válik, hogy ilyesfajta koncepciókra az értekező nyelvnek, de minden való-
színűség szerint az olvasásnak is szüksége van, ha meg akarja tapasztalni az 
irodalmat, aminthogy a világ megtapasztalásában is szükségünk van a fogalma-
inkra. Az irodalomolvasás csoportosító tevékenységét, amely nem csupán szöveg-
szintű, hanem működésbeli, azaz műfajszerű kapcsolatokat ismer fel vagy teremt, 
és az ilyen kapcsolatokat akár absztrakt műfaji kategóriákkal is megpróbálja 
megragadni, majd az absztrakt műfaji jegyeket szintén felhasználja az olvasásban, 
nem kell okvetlenül gyanakvással szemlélni, bár feltétel nélkül ráhagyatkozni 
sem szabad. 

Az utóbbi évtizedekben új műfajként látszik létrejönni az elbeszélésciklus. Ol-
vasók (kritikusok) egyre inkább úgy érzik, hogy bizonyos szövegek, illetve szöveg-
csoportok vagy könyvek (erre rögvest részletesebben ki kell térnünk) jelentéskép-
zésük működési mechanizmusaiban olyan hasonlóságokat mutatnak, hogy 
műfajként tárgyalhatók. Hadd idézzek azonban egy meglehetősen naiv és reflek-
tálatlan példát arra, ahogyan a műfaji hagyományt a kritikai diskurzus utólag 
megkonstruálja: 

„A 20. század két utolsó évt izedében egyre vi lágosabbá vált, hogy a novellaciklus 
h a g y o m á n y a az egyik legfon tosabb az amer ika i széppróza (fiction) t ö r t é n e t é b e n , és hogy 
micsoda fé l reér tésekhez , fé l reér te lmezésekhez , az i r oda lomtö r t éne t e l torzí tásához veze-
tett , hogy az i r o d a l o m t u d o m á n y makacsul n e m volt h a j l a n d ó t u d o m á s t venn i e r rő l az 
ö rökségrő l . " 2 

Jól látszik itt, hogy a műfaji hagyomány akkor alakul ki, amikor valami a jelen-
ben fontossá válik, és hogy ez a folyamat ugyanakkor átírja az irodalomtörténe-
tet és a korábbi értelmezéseket is. A naivitás abban mutatkozik meg, hogy ez a 
szerző félreértésként utasítja el a korábbi értelmezéseket, és azt hiszi, birtokában 

2 James N A G E L : The Contemporary American Sliort-Story Cicte. The Ethnic Resonance of Genre. Lousiana 
State UP Baton Rouge, 2000. 8. 
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van egy helyes irodalomtörténetnek, amelyet korábban eltorzítottak. Példát is 
hoz az olyan novellaciklusra, amelyet következetesen regénynek olvastak, holott 
„valójában" 14 elbeszélés sorozata.3 Magam tehát inkább az olvasás csoportosító 
tevékenységének tekinteném a műfajok létrehozását, de természetesen olyannak, 
amely visszahat az olvasásra, és ha fogalmi kerete, apparátusa már kialakult, ol-
vasási stratégiaként is működik. 

A fentiekből következik, hogy a túlságosan aprólékos megkülönböztetéseknek, 
a műfaj „adekvát" megnevezése körüli vitáknak nem kívánok jelentőséget tulaj-
donítani. Forrest L. Ingram, aki az első és láthatólag nagy hatású monográfiát ír-
ta az elbeszélésciklusról, igen képszerű tipológiát javasolt a műfajba sorolható 
művek csoportosítására. Szerinte az egyszerű és rendezetlen, vagyis puszta novel-
lagyűjteménytől folyamatos átmenet vezet a regényig; a két végpont közötti terü-
let a novellaciklusé; de éppúgy vannak ciklusok, melyek a novelláskötethez, mint 
amelyek a regényhez állnak közelebb.4 Azt hiszem, ez a lényegében az olvasásra 
hagyatkozó koncepció elegendő ahhoz, hogy kifejezze azt a benyomásunkat, sej-
tésünket, hogy bizonyos szövegek összetartoznak, összességükben műfajként ke-
zelhetők, és a kategórián belüli csoportok megcímkézése (például egységesített 
novellagyűjtemény, novellasorozat, novellaciklus, összetett regény») túlságosan 
tág teret engedne az olyan műfajelméleti spekulációknak, amely a műfajokat 
mintegy ideaként létező entitásoknak tekintené. 

Tekintsük tehát a műfajt művek halmazának; egy halmaz kétféleképpen írha-
tó le: vagy az összes az adott halmazba tartozó elem felsorolásával, vagy azon spe-
cifikumok megadásával, amelyek alapján bármely elemről eldönthető, hogy be-
sorolható-e a csoportba vagy sem. Hozzátehetjük: hogy mit tekintünk, vagy 
fogadunk el specifikumnak, az nagy mértékben rajtunk múlik, és ezért változhat-
nak a műfaji kategóriák, műfaji besorolások időről időre. A diskurzus valóban e 
kérdések körül folyik. Noha az összes elem felsorolása irodalmi művek esetében 

3 I. m. 9., AZ említett mű Louise ERDRICH: Love Medicine. Reinehart Holt, New York, 1984. Valóban 
mókás, bogy а/, egyik rész díjat is kapott mint az év legjobb novellája. 

4 Foriest L. INGRAM: Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century. Studies in a Literary Genre. 
Monton, The Hague-Paris, 1971. Az egész, könyv szerkezetét ez a tipológia határozza meg. Ezért tű-
nik sportszerűtlennek, hogy ezt a koncepciót mint saját vizsgálódásainak talán legfontosabb eredmé-
nyét prezentálja Robert M. LUSCHER, anélkül hogy Ingramra hivatkozna, sőt ezt az ingrami koncep-
ciót mintegy Ingram ellen játszva ki, hiszen az б másik, sokat kritizált és később általam is tárgyalandó 
tipológiai kísérletének ledorongoló kritikájához kapcsolja fejtegetéseit. LUSCHER: „The Short Story 
Sequence: An Open Book." In Susan L O I I A F E R - J O Ellyn CI.AREV (szerk.): Short Story Theory at a 
Crossroads. Lousiana State UP Baton Rouge-London, 1989. 163-166. 

5 Mivel valóban nem kívánok ebben az aprólékos szubkategóriákat kidolgozó, illetve a műfaj apró-
lékos jellemzésében az egyes vonások fontosságát mérlegelő diskurzusban részt venni, hiszen úgy 
gondolom, a számos vitapont ellenére ugyanarról a műfajérzetről szólnak a publikációk, itt csak cí-
meket sorolok fél: P Lams REED: The Integrated Short Story Collection: Studies of a Form of Ninteenth- and 
Twentieth-Century Fiction. Indiana University, Bloomington, 1974. thesis; J. Gerald KENNEDS: 'Toward a 
Poetics of the Short Story Cycle. Journal of the Short Story in English 11. évf. 1988/Autiimn. 9-24.; 
J. Gerald KENNEDY (szerk.): Modern American Short Story Sequences. Cambridge UP 1995 (ez a tanul-
mánykötet egyébként az előbb említett folyóiratszámon, egy a short story cycle-пЛ szóló tematikus szá-
mon alapul); Ann R . MoRRis-Margaret M . D U N N : The Composite Novel: The Short Story Cycle in 
Transition. Twayne-Maxwell Macmillan, New York-Toronto, 1995. 
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illuzórikus vállalkozásnak tűnhet, annál is inkább, mert minden pillanatban ke-
letkezhetnek és valószínűleg keletkeznek is újabb elemek, mindazonáltal mind 
Susan Garland Mann, mind a Morris-Dunn szerzőpáros az elbeszélésciklusok ex-
tenzív annotált listájával is megpróbálja leírni a műfajt; az egyik lista mintegy 
130, a másik mintegy 230 elemet tartalmaz.R Természetesen egyikük sem állítja, 
hogy a lista teljes lenne, mindössze a listák extenzitása sugallja, hogy itt a halmaz 
elemek felsorolásával történő definiálására tesznek kísérletet, ha nem is az összes 
elem, legalább jelentős részük felsorolása révén. A vállalkozás talán legjelentő-
sebb korlátja egyébként a szerzők Amerika-centrikus tájékozódása.7 Számomra 
nyilvánvalónak tűnik, hogy egy műfajelméleti, tehát komparatisztikai célú meg-
közelítésnek súlyos fogyatékossága, ha csak angol fordításban hozzáférhető 
szövegek kerülnek látókörébe, ha saját amerikai kultúráján nem lát túl. Ennek a 
fogyatékosságnak azonban ezúttal rendkívül súlyos következményei vannak, 
minthogy ezek a könyvek tulajdonképpen megalapozták az elbeszélésciklusokról 
folyó diskurzust, és az Amerika-centrikusságból adódó aránytalanságok később 
többeket félrevezettek. Margot Kelley tényként szögezi le, hogy jellegzetesen 
amerikai műfajról van szó, hiszen a Morris-Dunn-listán szereplő művek döntő 
többsége amerikai.8 J . Gerald Kennedy pedig kalandos spekulációkba bonyoló-
dik, hogy megmagyarázza azt az egész amerikai népre kiterjedő mohóságot, 
amellyel a megszerkesztett elbeszélés-gyűjteményeken kapnak.9 Úgy látja, ez ta-
lán az amerikai állam berendezésével függhet össze, hiszen az elbeszélésciklus is 
úgy áll össze egy nagy egésszé, ahogyan az Egyesült Államok nagy országa is sok 
államból áll. És még olyan is akad, aki ezt az abszurdumot egyetértőleg idézi, sőt 
kiegészíti azzal, hogy a soknemzetiségű ország bevándorló és kisebbségi csoport-
jai azért szeretik különösen ezt a formát, mert éppúgy köztes állapotban van no-
vella és regény, mint az etnikai csoport a régi haza és az új környezet között.10 

6 Susan Garland M A N N : The Short Story Cycle: A Genre Companion and Reference Guide. Greenwood 
Press, New York-Westport, Connecticut-I.ondon, 1 9 8 9 . 1 8 5 - 2 0 8 . ; M O R R I S - D U N N : i. m. 1 5 9 - 1 8 2 . 

7 Mann ezt írja saját listájáról: „Bár többségük amerikai, van néhány brit, kanadai és ausztrál ciklus 
is, valamint fontos (fordításban könnyen hozzáférhető) példák Olaszországból, Franciaországból, Né-
metországból, a Szovjetunióból, Lengyelországból és Dél-Amerikából" (MANN: xiii). Bár Mann szerint 
a műfaj a 19. században keletkezett, csak a 20. századi ciklusok listáját állította össze. A nem ameri-
kai ciklusok jelenléte ebben a felsorolásban tényleg elenyésző. A nem angol nyelvűek a következők: 
Babel, Calvino (5 db), Levi (3 db), Camus, de Beauvoir, Kafka, Lem (3 db), Qtiiroga. Érdekes módon 
szintén csak angol nyelvű és főként amerikai példákra hivatkozott Dieter MKINDI. is: Der Kurz-
geschichtenzyklus als modernistische Genre. Germanisch-romanische Monatsschrift 33. évf. (n. s.) 1983. 
2 1 6 - 2 2 8 . 

8 Margot KELLF.V: „ A Minor Revolution: Chicano/a Composite Novels and the Limits of Genre." In 
Julie BROWN (szerk.): Ethnicity and the American Short Story. Garland, New York-London, 1997. 63. 

9 „...« national avidity for organized story collections." J. Gerald KENNEDY: „Introduction: The American 
Short Story Sequence - Definitions and Implications." In KENNEDY (szerk.): Modern American Short 
Story Sequences, viii. 

10 Rat io G. DAVIS: „Identity in Community in Ethnic Short Story Cycles: Amy Tan's The Joy Luck 
Club, Louise Eidrich's Love Medicine, Gloria Naylor's Women of Brewster Place." In Julie BROWN 

(szerk.): Ethnicity and the American Short Story. Garland, New York-London, 1997. 4-5., 7. 
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Ilyen messzire vezethet, ha a diskurzus nem lát túl saját nemzeti irodalmának ho-
rizontján, és ezért kellene a műfaj olyan megközelítését, amely az oda tartozó ele-
mek felsorolására vállalkozna, kollektív munkával, sok irodalom összehasonlító 
vizsgálatával végrehajtani. 

A másik lehetőség azon specifikumok leírása, amelyek alapján az olvasás az 
adott műfajhoz tartozóként ismer fel egy művet, szöveget, szövegcsoportot. Ki-
indulásképpen érdemes a lehető legáltalánosabban fogalmazni: az elbeszélés-
ciklus önálló elbeszélések olyan halmaza, amelyet az olvasó valamilyen tartalmi 
szempontból összetartozónak tekint. Ezt az általános megfogalmazást nyilván 
számos szempontból lehet, vagy érdemes, vagy kell korlátozni. A legfontosabb és 
a szakirodalomban kisebb eltérésekkel mindenütt meglévő korlátozás a követke-
ző: az elbeszéléseknek egyetlen szerző szövegeinek kell lenniük, melyeket maga 
a szerző egyetlen kötetbe rendezett. Ennek az önkorlátozásnak, illetve egyes ele-
meinek külön-külön nyilvánvalóan számos gyakorlati előnye van a probléma tár-
gyalásában, de talán vannak bizonyos hátrányai is. 

Ingram első lépésben még e korlátozások nélkül definiálta műfaját: „Az elbe-
szélésciklus olyan elbeszélések halmaza, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, 
hogy az olvasó számára minden egyes darab megértése módosul az összes többi 
megismerése által."11 Nos, a recepcióesztétika és az intertextuális olvasásmódok 
tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy ez a definíció általában írja le az iro-
dalomolvasást: minden, amit olvasunk, módosítja az összes általunk olvasott szö-
veg megértését. Sőt, így tapasztaljuk meg a világot is: az új tapasztalat rendszer-
szerű változást idéz elő világszemléletünkben, a világról való tudásunkban, azaz 
módosítja korábbi tapasztalatainkat is. Ez a kiinduló definíció tehát igen kevéssé 
műfajspecifikus. És Ingram kifejezetten állítja is, hogy egyáltalán nem tartja elvi 
szükségszerűségnek, hogy az elbeszélések egyazon szerzőtől származzanak, vagy 
hogy egy könyvbe legyenek összegyűjtve. Ezeket a korlátozásokat ő kifejezetten 
az elemzés gyakorlati szempontjai miatt, saját elemzése céljaira és valószínűleg 
csak annak érvényességi körében vezeti be, másoknál azonban a műfaj definíció-
jának mint elengedhetetlen sajátosságok váltak részévé. Az azonos főhősről szó-
ló, de kötetbe soha nem rendezett novellákról például azt írja: „Úgy döntöttem, 
hogy kizárom saját gondolatmenetemből ezt a fajta ciklust [...], mert ennél nem 
vetődik fel a sajátos esztétikai séma kérdése, így nem segíthet annak felderítésé-
ben, milyenfajta struktúrára is illik a »ciklus« kifejezés."12 Ingram tehát ciklusnak 
nevezi azt a fajta szövegcsoportot is, amelyet nem akar tárgyalni, mert úgy véli, 
az ő saját, egy speciális esztétikai séma feltárására törekvő megközelítésébe nem 
illik bele. Más megközelítések talán ezekre a típusokra is kiterjedhetnek. Ha nem 

11 ,A story cycle is a set of stories so linked to one another that the reader's experience of each one is modified by 
his experience of the others." INGRAM: i. m. 13. 

12 „/ have clioosen to exclude firm my discussion this kind of cycle [...] because it does not raise the question of 
specific aesthetic pattern, and so cannot help us to discover to what kind of structure the term 'cycle' applies." 
INGRAM: i. m . 1 6 . 
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egy könyvről beszélünk, akkor azonban a jelenünkben szokásos irodalomelméleti 
megfontolások alapján nehéz lenne megalapozni, hogy miért korlátoznánk a po-
tenciális ciklusokat egy-egy szerző életművén belülre (amivel persze egyáltalán 
nem szeretném kizárni a megalapozatlan önkorlátozások lehetőségét). 

A fenti korlátozások nélkül az elbeszélésciklus akár olyan szövegcsoport is le-
het, melyet az olvasó a legtágabban értelmezett világirodalom egészéből válogat 
ki saját használatra. Az elbeszélésciklus ilyen fogalmát a magam részéről poszt-
modern horizonton teljesen elfogadhatónak is tartanám, ugyanakkor nem látom 
igazán produktívnak. Egyrészt minden olvasó válogat magának ilyen értelemben 
vett ciklusokat, az összehasonlító irodalomtudomány egy része olyan kultúrák kö-
zötti tematikus hasonlóságokat kíván feltárni, melyek nem genetikus kapcsolato-
kon alapulnak, és a könyvkiadás területén nem ritkák a tematikus alapú antoló-
giák, válogatások. Másrészt azonban ezt a fajta ciklusképzést meglehetősen ad hoc 
jellegűnek látom, és nem vagyok benne biztos, hogy az általánosságokon túlme-
nően is termékeny diskurzust lehet folytatni róla. Bár ki tudja? Québecben egy 
kutatócsoport a gyűjtemény poétikájával foglalkozik, és publikációik nem érdek-
telenek. Az azonban mindenképpen valószínű, hogy nem ez a fajta elbeszélés-
ciklus az, ami köré a műfaji egybetartozás olvasói tudata vagy sejtése szerveződik. 

Ha viszont ragaszkodunk ahhoz, hogy az elbeszélésciklus egy szerző műve kell 
legyen, az szintén felvet bizonyos problémákat. A pozitivizmussal asszociálható 
irodalomtudomány vagy akár a hagyományos irodalomtörténet-írás az egyes 
szerzői életműveket gyakorlatilag elbeszélésciklusokként kezelte: az egyes műve-
ket olyan autonóm részeknek tekintette, melyek összességükben koherens egé-
szet alkotnak. A hangsúly egyértelműen az utóbbira, az egységes életműre esett. 
A strukturalizmus leszámolt ezzel az elképzeléssel, és az egyes művet zárt univer-
zumként fogta föl. A posztstrukturalista megközelítések tagadják ugyan az egyes 
mű immanens értelmezésének lehetőségét, de ettől még nem kívánják a szerző 
koncepcióját új életre kelteni. Sőt. A szerzőt emlegetni manapság kissé gyanús 
dolog, mintha nem sikerült volna leszámolni egy illúzióval. Ha viszont az olvasó-
nak szabadságában áll elbeszélésciklusokat összeválogatni, nem tekinthető-e a 
szerző neve olyan paratextuális markernek, amely a szövegek összekapcsolható-
ságának nagyobb potenciáljaira utal? A kulturális beágyazottság azonosságát 
mindenképpen garantálni látszik. 

Ha jól belegondolunk, az elbeszélésciklus egy könyvre korlátozott modellje 
sem oldja meg, mindössze elfedi ezt a problémát. Igaz ugyan, hogy a könyv va-
lami objektíve zárt egység, amely ilyenként tárgyalható. De végleges-e ez a zárt-
ság, és a könyv adottként tételezése valóban eltörli-e az eredet kérdését? Hiszen 
a könyvként megjelent elbeszélésciklus azért jelent meg könyvként, mert a szer-
ző összegyűjtötte és elrendezte szövegeit. Meg kell itt jegyeznem, hogy nem én 
erőszakolom rá itt a diskurzusra a szerző, illetve a megalkotás folyamatának ge-
netikus szempontját, hanem ez igen erőteljesen jelen szokott lenni az elbeszélés-
ciklusokkal kapcsolatban. Mann majdnem minden elemző fejezetében részlete-
sen tárgyalja a mű keletkezésének és publikálásának történetét. James Nagel a 
kiadástörténeten túl a textológiai munka fontosságát is hangsúlyozza, minthogy 



А/. elbeszéléscikltisok elmélete 1 6 9 

szerinte a szöveg módosulásaiból és az előzőleg külön-külön megjelentetett no-
vellákat kötetté szervező struktúrákból látszik a legjobban az egységes forma és 
az egész mű együttes működésének kialakulása.18 Ingramnél, aki mint korábban 
említettem, kétféle tipológiát is kínál, az egyik explicit módon genetikus; eszerint 
háromféle ciklus van: (1.) a folyamatos egészként megalkotott, (2.) a sorozattá 
rendezett és (3.) a ciklussá kiegészített.14 A tipológia szempontját a szerzői tudat-
tal kapcsolatos spekuláció és a szerzői tevékenység leírása adja. Bár van, aki el-
fogadja ezt a gondolkodásmódot,1!i sokan kritizálják is. De feltétlenül privilegi-
zált helyzetben van a szerző? Ingram szerint (becsületére legyen mondva) nem 
feltétlenül, hiszen a második csoportnál, ahol meglevő szövegek összegyűjtéséről 
és elrendezéséről van szó, ott a ciklust egy szövegkiadó is létrehozhatja. Ha egy 
későbbi kiadó más szövegeit válogatja össze, és másképp rendezi el, akkor másik 
ciklust hoz létre? Luscher hosszan kritizálja Philip Youngot, amiért egy kötetbe 
összegyűjtve adta ki Hemingway összes Nick Adams-történetét; szerinte ez a vál-
lalkozás problematikus, hiszen Hemingway elrendezte saját Nick Adams-ciklusát 
az In Our Times című kötetben, és ezért a Young kötetében kialakuló Nick Adams-
életrajz nem Hemingwaytől, hanem Youngtól származik. A végső ítélet így hang-
zik: „Lehet, hogy mind a sajtó alá rendező, mind a szerző kötete hasonló modell-
alakító képességeket alkalmaz, csakhogy a sajtó alá rendező egy új dimenziót ad 
hozzá a műhöz, az irodalomtudományos értelmezés eg)' új szintjét helyezi az ol-
vasó és a történetek közé."16 Ez az éles kritika implicite azért elismeri, hogy a 
Philip Young által kialakított ciklus éppen úgy ciklusként olvasható, ugyanúgy 
működik, mint Hemingwayé. Éppen ez vele a baj Luscher szerint, mert hamisí-
tásnak tartja, mert úgy gondolja, csak a szerzőnek van joga novelláit ciklussá ren-
dezni. Én magam nem látok akkora problémát abban, ha az olvasó és a szöveg 
közé beékelődik egy értelmezési szint, mert nem hiszek abban, hogy létezik olyan 
ideális eset, amikor ez a helyzet nem áll fenn, amikor az olvasó közvetlenül elér-
heti a szöveget. Egy különbséget azonban talán mégis megállapíthatunk a szerző 
és a szövegkiadó ciklusrendezési tevékenysége között: az utóbbi elvileg kénytelen 
ciklusalakítási elveit feltárni, bemutatni és vita tárgyává tenni. Vele lehet vitázni, 
lehet neki módosításokat javasolni, vagy akár egész javaslatát el lehet vetni. 
A szerzővel mintha más lenne a helyzet. Vagy mégsem? És még egy kérdés: ha a 
szövegkiadó ezt az új elrendezést könyv formájában is megjelenteti, akkor az el-
beszélésciklus lesz, ha csak tervezet marad, akkor nem? 

1 8 NAC.EI.: I. NI. 2 4 8 . 
1 4 INGRAM: i. m . 1 7 - 1 8 . 
16 Gerald LYNCH valószínűleg túlzásba esik, amikor általánosan elfogadottnak mondja ezt a tipoló-

giát (The One and the Many: F.nglish-Canadian Short Story Cycles. Canadian Literature 130. évf. 
1991/Autumn. 94. Ingram gondolkodásmódjának keretein belül marad viszont Robert M. Luscher 
kritikája, amikor éppen a szerzői tudattal kapcsolatos spekulációk alapján állítja, a tipológia azért 
használhatatlan, mert a ciklusok döntő többsége a harmadik kategóriába esik (LUSCHER: i. m. 162.). 
16 „Both ail editor's and an author's volumes may engage similar pattern-making faculties, hut the editor adds 

another dimension to the work, interposing yet another Uiyer of critical interpretation between the reader and the 
stories." LUSCHER: i. nt. 161-162. 
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Ha már ragaszkodunk a könyv fizikai megjelentetéséhez mint műfajkonsti-
tuáló kritériumhoz, miért szükséges feltétlenül, hogy a ciklus az egész könyvet 
kitöltse? A 19. század végén és a 20. első felében Magyarországon igen elterjedt 
szokás volt a novellásköteteken belül külön címmel ellátott csoportokat kialakíta-
ni, igaz ezeket a csoportokat általában csak a tartalomjegyzékben tüntették föl. 
Ez az eljárás a versesköteteknél mindmáig szokásos, és az így létrejött csoporto-
kat ciklusoknak nevezik. Persze ezek a belső címek a novelláskötetekben néha 
meglehetősen formális, külsőleges csoportokat jelölnek. Mikszáth Kálmán Az 
apró gentry és a nép című kötetében például a következő belső címek szerepelnek: 
„Alföldi emberek", „Felföldi emberek", „Történetek a »folyosó«-ról",17 „Saját kü-
lön regényeink" és „Egyéb históriák". Az egyes csoportokban 5-6 elbeszélés talál-
ható, kivéve az utolsót, amelyben 11, illetve a második kiadásban 13.18 A címek 
is azt sugallják, hogy az egyes csoportok valamiféle tematikus egységet képeznek, 
az utolsó, legnagyobb csoport kivételével, amely talán éppen azért a legnagyobb, 
mert mindenféle belekerülhet. Ezt az utolsó csoportot csak vonakodva nevezné 
ciklusnak az ember, de a többivel kapcsolatban már el lehet ezen gondolkodni. 
Kisebb tematikus csoportok kialakítása a novellásköteteken belül olyan bevett ki-
adói eljárás volt, hogy Rubinyi Mózes is létrehozott ilyeneket Mikszáth hátraha-
gyott írásainak novellásköteteiben, és a csoportoknak б maga adott új címeket.19 

Azt hiszem, ha nem akarjuk is az ilyen köteten belüli csoportokat minden eset-
ben ciklusnak tekinteni, előfordulhatnak olyan csoportok is, amelyek a darabok 
tematikus kapcsolatai révén annak nevezhetők. Ilyen lehet például Cholnoky 
Viktor Tammúz című kötetéből a „Trivulzió kalandjai" című, négy elbeszélést tar-
talmazó ciklus vagy Kosztolányi Dezső Tengerszem című kötetéből az „Esti Kornél 
kalandjai". És ha ezeket a belső tematikus csoportokat ciklusoknak tekintjük, 
akkor persze a ciklusnak nem feltétlenül kell kitöltenie eg)' egész könyvet. 

Ha a fentiekből az tűnik ki, hogy a ciklus fogalmát a könyv terjedelméhez és 
fizikai meglétéhez kötni külsőleges és logikailag nehezen megalapozható eljárás, 
akkor arról is beszélni kell, hogy ezzel szemben milyen előnyökkel kecsegtet a 
gyakorlati elemzés szempontjából. A legfontosabb a zártság, rögzítettség. Ha 
könyvről beszélünk, akkor pontosan rögzítve van, hogy mely darabok tartoznak 
a ciklushoz, és ezek milyen sorrendben követik egymást. Kijelentéseink érvényét 
nem befolyásolja esetleges újabb elemek felbukkanása, és az egyes elbeszélések 
sorrendjéből is következtetéseket lehet levonni. Ingram szerint az elbeszélés-
ciklus legfontosabb, a műfajt konstituáló jellegzetessége az ismétlődés és a fejlő-
dés.21» Könnyű belátni, hogy mindkét szempontot sokkal könnyebb úgy tárgyalni, 

17 Az. első kiadásban (Révai, Bp., 1884) még „Történetek a tisztelt »folyosódról". 
18 Mindkét kiadás alcíme: „Harminc kis elbeszélés", a második kiadás (Révai, Bp., 1889) azonban az 

előzéklap szerint „bővített". Mikszáth valóban felvett öt új elbeszélést a kötetbe, öt másikat viszont ki-
hagyott. így mindkét kiadásban azonos szánni elbeszélés, 34 szerepel. 
19 Dekameron I-IV = Hátrahagyott iratok. 40-43. 

2 , 1 INGRAM: i. m . 1 4 . 
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ha az ismétlődő, illetve fejlődő elemek egymáshoz viszonyított sorrendje adott.21 

(Egyébként Malcolm Cowley már 1958-ban azzal jellemezte az elbeszélésciklu-
sokat, hogy mindegyikben megvan az egységes háttér, egy általános keret és egy 
központi szereplő, de „a legjobbakban van még ezeken kívül egy tulajdonképpeni 
cselekmény, amelyet minden egyes történet továbbvisz vagy gazdagít".22) Érde-
mes Ingram második, módosított definícióját is idézni, amelyben már rögzített 
készlettel és rögzített sorrenddel számol: „Az elbeszélésciklus olyan elbeszélések-
ből álló könyv, amelyeket szerzőjük úgy kapcsolt egymáshoz, hogy a szukcesszív ol-
vasói tapasztalat az egész sémájának különböző szintjein jelentősen módosítja 
minden egyes alkotóelem megértését."23 Úgy látszik, a szakirodalomban ez a 
megközelítés vált meghatározóvá, sőt majdhogynem kizárólagossá. Most csak a 
szukcesszivitásra koncentrálva jegyezzük meg, hogy Mann például a műfaj leg-
fontosabb altípusának azt tartja, amely a fejlődésregényen alapul, márpedig ta-
lán ebben a regénytípusban a legfontosabb az elbeszéltek linearitása. A rögzített 
sorrend mint az egy kötetre korlátozott cikluskoncepció fő előnye jól látszik 
Morris és Dunn azon érvelésén is, amellyel elvetik azt a lehetőséget, hogy ciklus-
nak lehetne tekinteni a Sherlock Holmes-típusú sorozathősök történeteit: „Való-
ban, az ilyen kulturális ikonok történetről történetre ugyanabban az ismerős és 
ismétlődő szereplőkkel berendezett világban élnek. De nagy általánosságban az 
egy adott sorozathősről szóló történetek megengedik, hogy újra és újra különfé-
le gyűjteményekbe és kiadásokba rendezzük őket, melyek közül egyik sem lesz 
mint egész szöveg bármely másiktól megkülönböztethető."24 Tehát éppen azért 
nem ciklusok, mert a valóban összetartozónak tekintett szövegek a legkülönfé-
lébb módokon csoportosíthatók és rendezhetők el: vagyis sorrendjük nem rögzí-
tett, sőt talán még készletük sem. 

Mit mondanak a diskurzust döntően befolyásoló monográfusok, mi az, ami is-
métlődik és ezáltal fejlődhet a novellaciklusokban? Az egységességet biztosító le-
hetséges sémákra tett javaslataik táblázatban is bemutathatok.2"' 

2 1 Hogy milyen nehéz az elemzés során a rögzített sorrendről lemondani, arra igen szép példát szol-
gáltat Szilágyi Zsófia, aki egyazon oldalon képes leszögezni, hogy elemzését Toporov szövegtér fogal-
mára kívánja alapozni, amelyet „a hagyományos szemiotika, illetve a narratológia által tételezett li-
neárisan, az időben kibomló szöveggel szemben egyfajta paradigmatikns rendezettség jellemfez]", és 
hogy „a paradigmatikus rend mellett mindenképpen tekintetbe kell vennünk a motívumoknak, illet-
ve az egyes szereplők felbukkanásának lineáris sorrendiségét is, hiszen [...] például a visszatérő ala-
kok ismételt megjelenésekor a hősök alakjának »olvasatát« első előfordulásuk már előzetesen meg-
határozza". SZILÁGYI Zsófia: Műfaj és szövegtér (A tót atyafiak - A jó palócok értelmezéséhez). ItK 102. évf. 
1998. 519. 
2 2 Malcolm COWLEY: „Introduction." In Sherwood ANDERSON: Winesburg. Ohio. Ed. M. Cowley, Viking, 
New York, 1958.15. 
23 „[A] short story cycle fis] a book of short stories so linked to each other by their author tluit the reader's succes-

sive experience on various levels of the pattern of the whole significantly modifies his experience of each of its 
component parts." INGRAM: i. m. 19. (kiemelések tőlem) 

2 4 M O R R I S - D U N N : I. M . 1 7 . 
2 5 INGRAM: i. i n . 1 4 . ; M A N N : i. m . X I I . ; M O R R I S - D U N N : i. m . 1 5 - 1 6 . 
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Ingram Mann Morris-Dunn 

helyszín helyszín helyszín 

t éma (theme) t éma (themes or ideas) mot ívum (story pattern, 
motif pattern) 

szereplő (character) szereplő (character) egyéni vagy kollektív főhős 
(single or collective protagonist) 

cselekmény (action) cselekmény 
(plot or chronological order) 

sz imbólum (symbol) kép (imagery) 

idő 

mítoszok 

n é z ő p o n t 

elbeszélői tevékenység 
(story telling) 

Nos, ha ezek a lehetséges egységesítő sémák,2« akkor alig találunk köztük olyat, 
amelyben az egyes elbeszélések sorrendjének különösebb jelentősége lehetne. 
Talán a cselekmény lehet ilyen (bár azt semmiképpen sem mondhatjuk szükség-
szerűnek, hogy az elbeszélés sorrendje alkalmazkodjon az elbeszélt cselekmény 
sorrendiségéhez), valamint és leginkább a főhős, ha nem statikus alakként, ha-
nem változó, fejlődő személyiségként jelenik meg. Ha összességükben tekintünk 
a monográfusok által ajánlott egységesítő elemek készletére, leszögezhetjük, 
hogy a sorrendiség inkább az elemzéshez, a jelentésképződés mint folyamat le-
írásához szükséges a számukra. Különösen feltűnő ez Mann nézőpontjának ese-
tében. Nyilvánvaló, hogy a sorrend nem volna fontos, ha a nézőpont mint egysé-
gesítő elem azt jelentené, hogy minden egyes elbeszélés ugyanazt a nézőpontot 
alkalmazza. De Mann nem is erről beszél. Joyce Dublini emberek című ciklusának 
elemzésében éppen az egységességet próbálja hangsúlyozni azáltal, hogy a lehe-
tő legkülönbözőbb elbeszélői nézőpontok egymásutániságának tulajdonít jelen-
tést.2" Hertha D. Wong elutasítja ugyan, hogy a szukcesszivitás és linearitás olva-
sási stratégiáját ráerőltessük az olyan sokhangú, akronologikus és eredendően 

2 6 A problémához hozzászólók nemigen álltak elő további lehetőségekkel. Érdemes azonban megem-
líteni Kennedy első, 1988-as télvetését. О a narrátoron kívül háromféle intertextuális jelét tárgyalja a 
kapcsolatoknak: toposszerű, tér-időbeli és funkcionális jeleket. A toposz minden olyan ismétlődő tárgy, 
kép vagy cselekvés, amelyet az olvasó szimbolikusnak érzékel; a tér-idő nem egyszerűen helyszín, ha-
nem egy történelmi állapot tudata; a funkció pedig egy szereplő viszonya a többihez (KENNEDY: Toward 
a Puetics of die Short Story Cycle. 19-21.). 
2 2 MANN: i. m . 3 6 - 3 8 . 
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nem lineáris narratívákra, mint Erdrich Love Medicine-je, és ehelyett a háló vagy 
konstelláció képeit javasolná, mégis leszögezi, hogy az egyes elbeszélések nem ol-
vashatók tetszőleges sorrendben.'28 Tanulmánya címében Wong novellasorozat-
ként kategorizálja Erdrich művét, de lehet, hogy ezt csak a tanulmánykötet szer-
kesztője kényszerítette ki; az azonban szintén jellemző, hogy a műfajt Kennedy 
1988-ban még ciklusnak, 1995-ben már novellasorozatnak nevezte. 

Kétségtelen, hogy a rögzített vagy rögzítettnek tekintett sorrend megkönnyíti 
az elemzést, különösen akkor, ha ismétlődésekről van szó. Ilyenkor úgy lehet leírni 
a jelentésképződés folyamatát, hogy van egy eredeti jelentés, amelyet az ismétlő-
dés majd módosít. Csakhogy ez a könnyebbség bármily csábító is, nem veszélyte-
len, hisz meglehet, hogy az ismétlődés, maga a módosulás lehetősége megkérdő-
jelezi az első előfordulás jelentésének eredetiségét, és olyan módon relativizálja 
valamennyi előfordulást, hogy egyiknek sem lesz kitüntetett pozíciója. 

Talán könnyebb olyan szöveghalmazokat elemezni, amelyekben az egyes szö-
vegek sorrendje rögzített, bár a sorrend rögzítetlensége is nagy távlatokat 
nyithat.29 De talán inkább úgy kéne fogalmaznunk, hogy könnyebb a szöveghal-
mazokat úgy elemezni, mintha a sorrend rögzített lenne. Kétségkívül vannak no-
vellaciklusnak tekintett könyvek, amelyekben az oldalszámok növekvő számtani 
szekvenciája igen erőteljes olvasási utasításként szabályozza az egyes szövegek 
sorrendjét. Csakhogy egyfelől második olvasásra a sorrend amúgy is sokat veszít 
a jelentőségéből,311 másfelől az oldalszámok olvasási utasítását nem feltétlenül kell 
betartani. Egyáltalán nem bizonyos, hogy a posztmodern állapotban is a konzer-
vatívnak nevezhető olvasási szokásokból és csak azokból kell kiindulni. Manapság 
nem minden olvasó gondolja úgy, hogy a könyvet az elejétől a vége felé haladva, 
folyamatosan és azonos intenzitással kell olvasni. Versesköteteknél például talán 
még gyakoribb is, hogy ide-oda lapozgatva hol ezt, hol azt a verset olvassa el va-
laki, és egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy végül valamennyi versre sort kerít-
sen. Novellásköteteknél ez éppúgy előfordulhat. A számítógépes olvasás, az 
internet használata valószínűleg tovább fogja erősíteni ezt a kevésbé obediens vi-
szonyt a szövegekkel szemben.31 

2 8 He r tha D. WONG: „Louise Erdrich's Love Medicine: Narrative Communi t ies and the Short Story 
Sequence." In KENNEDY (szerk.): Modern American Short Story Sequences. 1 7 2 . , illetve 1 7 5 . 
2 9 Üdí tő kivételként érdemes megemlíteni Eberhard Alsent, aki nem ragaszkodott a szerző által 
könyvként publikált ciklus követelményéhez, és úgy vélte, Salingernek a Glass családról írt szövegei 
(többnyire kisregényei) sokkal többféle és érdekesebb jelentéseket sugalmaznak azáltal, hogy sorrend-
jük rögzítetten, és az olvasó maga kísérletezhet a legkülönfélébb elrendezési lehetőségekkel. („... since 
we have all the major pieces, we can arrange them in various ways to see how they best fit together. And as we do 
this, we find that the series has a wider latitude of meaning in its incompleted form than it could possibly luwe if 
Salinger luid arranged the stories in a fixed pattern.") ALSEN: Salinger's Glass Stories as a Composite Novel. 
Whitston, Tmy, NY, 1983. x. 
SO SZEG KDY-MASZÁK Mihály: „Az Esti Kornél jelentésrétegei ." In uő: „A regény, amint írja önmagát": Elbe-

szélő művek vizsgálata. 2. kiad. Tankönyvkiadó, lip., 1987. 123. 
Armando PETRUCCI ezt az „anarchikus olvasást", az „olvasás rendezetlenségét" az elektronikus mé-

diával, főként a televíziózással és a kapcsolgatás szokásával hozza genetikus kapcsolatba: „Olvasás az. 
olvasásért. Az olvasás jövője." In Guglielmo CAVAI.i.o-Roger CHARTIER (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete 
a nyugati világban. Fordította: SAJÓ Tamás. Balassi Kiadó, Bp., 2 0 0 0 . 3 9 5 - 3 9 6 . 
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Összefoglalva az eddigieket, az elbeszélésciklusok meghatározásában a szerző 
életében publikált könyv szempontját technikai jellegű és lényegében indokolat-
lan önkorlátozásnak tartom. Kétségtelen, hogy bizonyos elbeszélésciklusokat szer-
zőjük könyv formájában publikált, de ebből nem következik, hogy csak ilyen szö-
veghalmazokat szabad elbeszélésciklusoknak tekinteni. Ez az önkorlátozás arra 
szolgál, hogy garantálja a zárt szövegtestet és a rögzített sorrendet, mert ezek a 
körülmények megkönnyítik az elemzést. De talán éppen azért érdemes lemonda-
ni róluk, mert e könnyítések nélkül az elemzés nagyobb kihívásokkal nézhet szem-
be. Biztosan vannak olyan elbeszélésciklusok, melyeknél a sorrendiség termékeny 
elemzési szempont lehet, de biztosan vannak olyanok is, amelyeknél nem. A ma-
gam részéről azzal a javaslattal állok elő, hogy a ciklusok összeválogatását utaljuk 
az olvasó kompetenciájába: legyen az elbeszélésciklus önálló elbeszélések olyan 
halmaza, amelyet az olvasó mint valamilyen tartalmi szempont alapján összetarto-
zókat a maga számára kiválasztott. Az olvasó természetesen elfogadhatja a szerző 
javaslatait is: nagyobb eséllyel fog ciklusnak tekinteni egy könyvet vagy a könyv 
egy olyan részét, amely különféle paratextuális jelekkel is hangsúlyozza az egyes 
szövegek összetartozását. Az olvasó persze éppolyan jogosan ki is terjesztheti vá-
logató tevékenységét a könyv terjedelmén túlra is, bár valószínűleg szívesebben 
marad meg egyetlen szerző életművén belül. Én például olyan olvasó vagyok, aki 
novellaciklusait csak egy-egy életművön belül válogatná össze. 

Tanulságos példa lehet Mikszáth novelláinak az a csoportja, amelynek feltéte-
lesen A gyerekek címet adhatjuk. Ezek az alapvetően önéletrajzi ihletésű szövegek, 
melyekben Mikszáth egyes szám első személyben beszél a saját gyermekeiről, aki-
ket valódi nevükkel nevez meg, a fikcionáltság számos jelét is mutatják. Körülbe-
lül egy tucat elbeszélésről van szó, amelyeknek összetartozását olyan közös jegyek 
teremtik meg, mint a hasonló elbeszélői pozíció, az azonos szereplők és az azo-
nos tematika (tágan értelmezve a gyermeki világ). Úgy látszik, az elbeszéléseket 
már a kortársak is együvé tartozónak tekintették. Révai Mór, Mikszáth barátja és 
egy időben könyvkiadója így ír róluk: 

„Amikor a gyermekek m i n d e n f é l e dolgai t e lőadta , azokat, amikből azu t án a világ leg-
szebb gyermekköl tésze te fakad t (»A ló, a bárányka és a nyúl«, »A fiam uram lovai«, 
»A németke«, »Az első bánat«, »Az [!] én pohárom«, »A diplomata« és többiek) a szel lemes és for -
du la tos causeur ihletet t köl tővé magasztosul t . Soha m é g gyermekekrő l ily szépen n e m me-
séltek, soha viselt dolgaikról ily gyönyörűen n e m írtak. Boldog gyermekek! Még ők n e m 
is se j the t ték , m i n ő híres a p á n a k gyermekei és m á r az egész ország tudo t t ró luk, i smer te 
őket, j o b b a n , min t akár a király gyerekeit . Mer t a legszebb mesék ró luk szóltak. 

Mind ig kedvenc g o n d o l a t o m volt ezeket a saját fiairól szóló elbeszéléseket egy kö te tben 
egyesí teni - n e m t u d t a m keresztülvinni, csak a jub i lá r i s k iadás »A gyerekek« c ímű 
kö te tében . " 3 2 

3 2 RÉVAY Mór János: írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. 2. kötet, Révai testvérek, 
Bp., 1920. 196-197. 
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A szerző személyes intenciója a fentiek értelmében ugyan nem túlságosan fontos 
szempont önmagában, de azért leszögezhetjük, hogy Révai, aki hosszú éveken át 
személyes kapcsolatban állt Mikszáthtal, valószínűleg megosztotta vele ezt a tervét. 
Már ha valóban volt ilyen terve, hiszen az elbeszélések nem egyszerre, még csak nem 
is pár év alatt, hanem egy hosszabb, mintegy tizenöt évnyi időszak (1888-1903) 
során keletkeztek,88 és voltak eközben olyan évek is, amikor nem Révai adta ki 
Mikszáth műveit, amikor tehát ilyen kötetet nem igazán tervezgethetett. Nehéz 
kérdés, hogy mennyire vehetett részt Mikszáth a jubileumi kiadás előkészítésé-
ben. Egyrészről Révai azt állítja emlékirataiban, hogy nagy lelkesedéssel kapcso-
lódott be a munkába, és mindent egyeztettek vele. Ez azonban nem feltétlenül 
igaz, hiszen kiadói érdekei nem is engedhették, hogy mást állítson. Két utalást ta-
lálunk Mikszáth közreműködésére: 

„Új kiadás a lka lmat a d h a t o t t a szerzőnek a r ra , hogy munká i t akkén t r endezze el, ahogy 
azokat végleges k iadásban látni szeretné." 

„A kiadás előkészí téséhez a szerző m a g a hozzálá tot t és mi bízva a s ikerben m á r saj tó alá 
is ad tuk ; [...] í rása inak e l r endezésében Rubinyi Mózes segített a szerzőnek." 3 4 

Az első utalás kellőképpen talányos: a kiadás „alkalmat adhatott a szerzőnek", te-
hát nem feltétlenül adott, és az nem feltétlenül élt az alkalommal. Hogy Rubinyi 
Mózes segítsége pontosan miben állt, szintén tisztázatlan. A jubileumi kiadás 
szövege általában véve igen gyenge minőségű (a kritikai kiadás többnyire nem is 
veszi figyelembe), és ennek alapján inkább azt gyaníthatjuk, hogy a szövegeket 
a szerző ellenőrzése nélkül vagy legfeljebb eléggé felületes ellenőrzésével adták 
ki. Olyan stratégiai kérdésekben azonban, mint a korábban megjelent novellás-
kötetek anyagának átcsoportosítása, talán mégis konzultáltak vele. A gyerekek úgy 
jött létre, hogy Mikszáth különböző novellásköteteiből kiemelték a fiairól szólókat, 
és egyetlen kötetbe, a jubileumi kiadás 16. kötetébe gyűjtötték össze. Ez azonban 
még nem tett volna ki egy teljes kötetet; a novellák után ezért a Kísértet Lublón 
című kisregény következik, amely nem a fiairól szól, de a kerettörténet szerint azt 
a történelmi tárgyú elbeszélést nyújtja, amelynek főhősével a gyermekeket ijeszt-
getni szokták. Közvetlenül a Kísértet Lublón előtt pedig egy emlékezés jellegű írás 
áll: a narrátor saját gyermekkorából idézi fel egy gyermekszerető öregúr alakját. 
Függetlenül attól, hogy a kötet ilyen elrendezése, ha úgy tetszik a ciklus kiala-
kítása megfelelt-e a szerző intencióinak, a pálya legvégén, az életműkiadásban 
együvé kerültek azok az elbeszélések, amelyeket összetartozónak éreztek a szöveg 
gondozói. A ciklus tehát végül könyv formájában is megjelent. 

Mint láttuk, Révai Mór utólag úgy emlékezett, hogy ő már jóval korábban is 
egy kötetbe valóknak tekintette ezeket a szövegeket. Tehát, ha nem az emlékezet 

3 3 Lásd MIKSZÁTH Kálmán: Összes müvei. (Kritikai kiadás, a továbbiakban M K Ö M ) 41,168-169. 
3 4 RÉVAV: i. m . 224 . , i l letve 231 . 
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utólagos módosításai befolyásolták őt, akkor már a külön-külön megjelenő novel-
lákat is volt, aki ciklusként olvasta. És a novellák közül ötöt („A én pohárom", Aussi 
brebis, A Berci fogai vagy a képek roppant értéke, Az első bánat, Az öregek) maga 
Mikszáth is ciklusba rendezve jelentetett meg A fiaim címmel.3"' Az Öreg szekér fakó 
hám című novelláskötetben minden egyes elbeszélésnek saját szennycímlapja 
van, a cím minden páratlan oldal tetején is szerepel az élőfejben, az elbeszélés 
legvégét pedig az utolsó sor után egy körülbelül 2 centiméter hosszú, vízszintes 
vonal jelöli a sor közepén. A fiaim cím az elbeszéléscím szintjén szerepel: ez áll a 
szennycímlapon, és ez szerepel mindvégig az élőfejekben. Viszont az elbeszélése-
ket rendszerint záró vízszintes vonal mind az öt rész után megtalálható, és vala-
mennyi új oldalon kezdődik, vastagon szedett saját címmel. A kötet tartalomjegy-
zékében a novellacímek kurzívval vannak szedve; A fiaim cím is kurzívval szerepel, 
az öt belső cím viszont álló betűkkel, kb. egy centiméterrel beljebb kezdve; oldal-
számok viszont csak az utóbbiak mellett találhatók. Az öt, korábban külön-külön 
megjelentetett szöveg tehát egyetlen elbeszélésként jelenik meg a kötetben, 
amelynek azonban viszonylag önálló, egymástól elkülönülő részei vannak, bár 
ezek a részek nem különülnek el egymástól annyira, mint a kötet egyes elbeszé-
lései. Azt hiszem, ezt a csoportot joggal nevezhetjük ciklusnak. 

Nos, a jubileumi kiadás ezt A fiaim című ciklust felbontotta, és alkotóelemeit a 
más kötetekből kiemelt elbeszélésekkel egyenlő szinten sorolta be A gyerekek 
ciklusba.36 Relatív sorrendjük egyébként megmaradt, noha a második és a har-
madik darab közé bekerült A diplomata a Kísértet Lublón és egyéb elbeszélések című 
kötet „egyéb elbeszélései" közül. A sorrendről egyébként is érdemes szót ejteni. 
A fiaim ciklusban az elbeszélések keletkezésük időrendje szerint követték egymást, 
és ez legalábbis logikus, hiszen ez egyben a gyermekek cseperedésének kronoló-
giáját is jelentette. Ezt a kronológiát A gyerekek lényegében feloldotta. A legfeltű-
nőbb, hogy az egész kötet legkorábban keletkezett novellája, Az apró gentry és a 
nép második kiadásában megjelent 1888-as írói birtok közvetlenül a legkésőbben 
keletkezett novella, az 1905-ös Л Szontagh Pál kutyái elé került. Szomszédságuk ki-
emelte azt a motivikus kapcsolatot, amely a birtokvásárlás témájában rejlett, és 
ugyanakkor elfedte a különbségeket, hogy nem ugyanakkor, nem ugyanazokkal a 
gyerekekkel, nem ugyanazt a birtokot akarják a két novellában megvásárolni. 
A ciklusnak tehát ebben az 1910-es formájában nem a keletkezés, illetve a törté-
netek kronológiája határozza meg a sorrendet, mint az 190l-es változatban, ha-
nem a tematikus kapcsolatok. Szigorúan kronológiai alapon egyébként a Kísértet 
Lublón helye is a kötetnek inkább az elején lett volna, mintsem a végén. Azt a 
tényt azonban, hogy az elbeszélések sorrendje nem felel meg az elbeszéltek kro-
nológiájának, nem csak a filológiai adatok birtokában tudatosíthatjuk, hiszen ezt 
a novellákban szereplő gyerekek neve is jelzi. A kötet élére A ló, a bárányka és a 
nyúl került, valószínűleg mint Mikszáth kisprózájának legnépszerűbb vagy talán 

3 5 MIKSZÁTH Kálmán: Öreg szekér fakó liám. Légrády testvérek, Bp., 1901. 35-1 10. 
86 Jubileumi kiadás. 16. Révai, Bp., 1910. 
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mint leghatásosabbnak ítélt darabja. Ez a szöveg Jánoska halálára emlékezik. 
A következő elbeszélésben, A fiamuram lovaiban Jánoska még él, viszont a harma-
dikban, A németke címűben újra témává válik az emlékezés a halott Jánoskára. 
A további elbeszélésekben csak Bercike és Laci szerepel, egészen az írói birtokig, 
amelyben viszont csak Laci és Jánoska (hiszen ez az elbeszélés még Bercike szü-
letése előtt íródott). Jánoska időnkénti szereplése tehát elég nyilvánvalóan jelzi, 
hogy az elbeszélések sorrendjét nem a történések kronológiája határozza meg, 
hanem más, tematikus szervezőelvek érvényesülnek. 

Mindez azt mutatja, hogy egyrészt az elbeszéléseket mind a szerző, mind kor-
társai tematikusan összetartozónak és ciklussá szervezhetőnek érezték, másrészt a 
ciklussá alakítást meglehetősen szabad olvasói/szövegkiadói eljárásnak tekintet-
ték. Bár maga Mikszáth szüntette meg öt elbeszélés önállóságát, amikor egyetlen 
elbeszélés (vagy ciklus) részeiként szerepeltette őket egy novelláskötetben, ezt az 
önállóságot a jubileumi kiadás minden további nélkül visszaadta a novelláknak, 
amikor egy bővített ciklus egymással és a többi elemmel egyenrangú és azonos 
erősségű kapcsolatokkal egymáshoz rendelt részeiként szerepeltette. Ha ma ad-
nánk ki Mikszáth saját gyermekeiről írt novelláit, akkor nyilván elválasztanánk a 
Kísértet Lublón című kisregénytől, és ugyanakkor további novellákkal is bővíthet-
nénk a ciklust, olyanokkal, amelyeket a jubileumi kiadás azért nem szerepeltetett, 
mert kötetben nem jelentek meg. Ilyen lehetne az 1893-as A nyúl, а doktorok és 
а betegség, amely A gyerekek kötetbe nem, csak a Hátraluigyott iratok első kötetébe 
került be.37 

A magyar kritikai irodalomban nem találunk az elbeszélésciklus problémáját 
teoretikus szempontból tárgyaló szövegeket, bőven akadnak azonban elemzések 
egyes elbeszélésciklusokról. Ezeket szemügyre véve azt tapasztaljuk, hogy Ma-
gyarországon nincs erőteljes hagyománya az egy ciklus-egy könyv azonosításnak, 
sokkal gyakoribb, hogy a ciklusokat a könyv határain túlterjedő, kevéssé zárt kor-
puszoknak tekintik. Ezt a hagyományt megpróbálom néhány példával, természe-
tesen a teljesség igénye nélkül, illusztrálni. 

Szokás például beszélni Cholnoky Viktor Trivulzió-novelláiról, melyeket a fő-
szereplő személyén kívül (vagy talán inkább keresztül) a megformáltság, a téma 
és a világkép meglehetősen szoros egysége jellemez. Hol találhatók ezek a novel-
lák? A Tammúz című kötet 17 novellát tartalmaz, 4 ciklusba csoportosítva. Ezek 
egyike a négy tagból álló „Trivulzió kalandjai".38 Amikor Fábri Anna sajtó alá ren-
dezte a szerző válogatott novelláit, lényegében a szerző három, életében megje-
lent novelláskötetének anyagát egyesítette (mindössze három olyan szöveget 
emelt be a válogatásba, melyek csak folyóiratban jelentek meg korábban), és új, 
saját címekkel ellátott ciklusokba szervezte. Ezek egyike lett a „Trivulzió szeme", 
amely immáron hét szöveget tartalmaz.39 Ebben a hétben természetesen benne 

37 Jubileumi kiadás. 33. = Hátrahagyott iratok. I. A saját ábráz/itomról. Vallomások, levelek, följegyzések. 
Révai, Bp., 1914. 164-176.; MKÖM 41.,88-97. 
3 8 C H O L N O K Y Viktor; 'Ihmmáz. Franklin-társulat, Bp., 1910. 79-144. 
3 9 C H O L N O K Y Viktor: Trivulzió szeme. Magvető, Bp., 1 9 8 0 . 4 1 5 - 5 0 3 . 
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van a Tammúz Trivulzió-ciklusának négy darabja is, de nem alkotnak egyetlen 
tömböt, hanem elkeverednek a többivel: az első, a második, az ötödik és a har-
madik helyen szerepelnek. Fábri Anna tehát egyrészt összetartozónak tekintette 
a Trivulzió-novellákat, másrészt azonban nem tartotta megbonthatatlan egység-
nek a szerző saját elrendezését, hanem úgy vélte, szövegkiadóként jogában áll sa-
ját szempontjai szerint elrendezni a szövegeket, ami éppúgy vonatkozik a csopor-
tok kialakítására, mint a sorrendiségre. A novellacsoport, vagy ahogy ő nevezte, 
a füzér elemzése során Sánta Gábor további bővítést is szükségesnek tart: „Végül 
érdemesnek érezzük felhívni a figyelmet A farkas című Trivulzió-novellára [...]. 
Kidolgozottságát tekintve ez az elbeszélés is megüti a kötetben közöltek színvo-
nalát, érthetetlen, miért maradt ki mégis a novelláskötetekből."411 Sánta, úgy lát-
szik, tulajdonképpen elfogadja, hogy a ciklusba kerülést az elrendezés szerzői ak-
tusa hivatott legitimálni, és külön magyarázkodásba bocsátkozik, miért tartja 
fontosnak egy adott szöveg tárgyalását a novellafüzér elemzése során annak elle-
nére, hogy a szerző nem válogatta be a ciklusba. Nota bene, Sánta két további 
Trivulzió-novellát is megemlít,41 mindkettő 1910 előtt keletkezett, következéskép-
pen, ha a genetikus szempontra koncentrálunk, Cholnoky betehette volna őket a 
Tammúz Trivulzió-ciklusába. Sánta végezetül felülemelkedik a problémán, mivel 
„érthetetlen", miért maradtak ki az adott szövegek, ő úgy tárgyalja, mintha nem 
maradtak volna ki. Vagyis a ciklus elemeinek kiválogatásában fenntartja a szerzői 
intenció szempontjának legitimitását, csak éppen azzal a feltétellel korlátozza, 
hogy az elemző számára érthetőnek kell lennie ennek az intenciónak. Sánta 
Gábor azonban nem áll meg ennél a felemás megoldásnál, és a továbbiakban 
végképp lemond a szerzői szelekció szempontjáról, hogy még további elemekkel 
bővíthesse a ciklust. Ezt a lépését már csak így indokolja: „a novellafüzér még ve-
lük [ti. a fent említett két novellával] sem teljes." A teljesség igénye vezérli tehát 
a szelekciót, hogy az életművön belül minden összetartozónak ítélt szöveget 
egyetlen novellafüzérként tárgyalhassunk. Ennek érdekében Sánta a kilenc 
Trivulzió-novellához további nyolc olyan szöveget csatol, amelyek kötetben soha 
nem jelentek meg, és amelyekben Amanchich Trivulzió nem szerepel. Szerepel 
viszont egy bizonyos Amanchich Filippó, „aki - úgymond - külsejét és élettörté-
netét tekintve kétségtelenül azonos Amanchich Trivulzióval".42 Az azonos vezeték-
név mindenesetre erősen jelez valamiféle kapcsolatot, de a különböző keresztnév 
majdnem ugyanolyan erőteljesen utal valamiféle különbségre. Sánta Gábor oda 
konkludál, hogy a főszereplő a két csoportban azonos, az eltérő név mindössze a 
Filippó-szövegek didaktikus célkitűzéséből adódó műfaji különbséget jelzi.43 

Mindazonáltal a két szövegcsoportot egyetlen novellafüzérnek tekinti. 

4 1 1 SÁNTA Gábor: Cholnoky Viktor Amanchich-novellái. Vár utca tizenhét I . évf. 1 9 9 3 1. 9 5 . 
41 I. ni. 99., 15. jegyzet 
4 2 I. in. 95. (kiemelés tőlem) 
4 3 I. m. 97. 
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Szegedy-Maszák Mihály „Az Esti Koméi jelentésrétegei" címmel írt tanul-
mányt. Mi is az a mindig kurzivált Esti Kornél című alkotás, amelyről ír, és amely 
„1925 és 1936 között keletkezett"?44 Ez egyáltalán nem azonos azzal a könyvvel, 
amelyet 1933-ban Kosztolányi Dezső ilyen címen megjelentetett, mert az ebben 
a tanulmányban megkülönböztetésképpen nem kurziválva, hanem idézőjelben 
szerepel. Szegedy-Maszák Mihály nem a ciklus-könyv megfeleltetésben gondol-
kodik. Számára az Esti Koméi két részből áll: „a mű két fele, az »Esti Kornél« 
címen 1933-ban önálló könyvként megjelentett szöveg és a Tengerszem című, 
1936-ban kiadott kötetnek »Esti Kornél kalandjai« című része."45 A mű tehát áll 
egy könyvből, amelyet nyilván az elbeszélésciklus teoretikusai is elfogadnának 
ciklusnak, és ezen kívül egy másik könyv egy részéből, egy novelláskötet öt - ne-
vezzük így - ciklusa közül a másodikból. Az Esti Kornél tehát egyrészt túlnyúlik a 
könyv határain, másrészt viszont nem kell, hogy kitöltsön egy könyvet. Ugyan-
akkor a tanulmány végén szereplő „Jegyzet" mintha mégiscsak elutasítaná azt a 
lehetőséget, hogy az Esti Koméi további novellákkal is bővíthető lenne, mégpedig 
éppen a szerzői intencióra, a szerző szelekciós és elrendező tevékenységére hivat-
kozva: „Föltételeztem, hogy a történetek sorrendjét mindkét esetben maga 
Kosztolányi alakította ki, és szándékosan hagyott ki más szövegeket, amelyekben 
ugyancsak szerepel Esti Kornél."46 De nem mindenki állt meg az Esti Kornél-
ciklus bővítésében a ciklusszerűen is publikált novellák csoportjainál. Amikor az 
életműkiadásban Réz Pál Kosztolányi összes novelláit rendezte sajtó alá, a máso-
dik kötetnek az Esti Koméi címet adta.47 A kötet két részből áll, melyeknek saját 
szennycímlapja is van. Az első az 1933-as „Esti Kornél" a maga 18 fejezetével, a 
második az „Esti Kornél kalandjai" címet viseli, de nem azonos a Tengerszem-kötet 
ciklusával, hanem annál jóval több, 23 novellát tartalmaz, mégpedig keletkezésük 
kronológiai sorrendjében. Mondhatjuk, hog)' a második ciklust Réz Pál bővítette 
és átrendezte. Az azonos cím mindenesetre azt sugallja, valamiféle azonosság lát-
szatát is fenn akarta tartani, de a ciklust az azonosság fenntartása mellett is bő-
víthetőnek és átrendezhetőnek tartotta. Az persze már más kérdés, hogy az átren-
dezés vezérlő elvéül meglehetősen mechanikus szempontot választott, ami 
különös eredményekre is vezetett. Hiszen nyilván nem véletlenül zárta a Tenger-
szemben a ciklust Az utolsó fólolvasás Esti halálával, míg Réz Pál változatában ezt 
még két további novella is követi. 

Rubinyi Mózes, amikor sajtó alá rendezte Mikszáth könyv formában nem pub-
likált novelláit négy kötetben, Dekameron címmel, akkor az általa kialakított tema-
tikus csoportok közül az elsőnek „Ajó palócok" címet adta. Ezzel elég világosan 
jelezte, hogy A jó palócok című novelláskötetet nem tekinti véglegesen zárt 
egységnek, hanem további elemekkel is bővíthetőnek tartja. Riedl Frigyes később 

4 4 SZF.GEIIY-MASZÁK: AZ Esti Kornél jelentésrétegei. 1 2 3 . 
4 5 I. m. 117. 
4 6 I . M . 1 5 1 . 
4 7 KOSZTOLÁNYI Dezső: Esti Kornél. Kosztolányi Dezső összes novellái I I . Vál., gond. RF.Z Pál. Szép-
irodalmi, Bp., 1981. 
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tanítványainak jegyzeteiből kiadott Mikszáth-előadásaiban A jó palócok tárgyalá-
sában különböző tematikus csoportokba sorolta az elbeszéléseket. Az „Elhagyott 
asszony" elnevezésű csoport ismertetését lényegében egy olyan elbeszélés elem-
zésére alapozta, amely nem szerepelt A jó palócokban, hanem csak a ciklus Rubinyi 
által összeválogatott kiegészítésében. így írt erről: 

„... és Asztaltól-ágytól. Ez az u tóbb i nincs b e n n e a gyű j t eményben , d e Mikszáth bá t r an 
fe lvehe t te volna; valami vélet len ha tá rozha to t t itt. Kétségtelen, hogy ez stí lusára, m o d o r á -
ra, tá rgyára nézve e n n e k a gyű j t eménynek egyik kiegészítő da rab ja , mely véle t lenül ma-
r a d t ki. Megje len t ú j a b b a n a D e k a m e r o n első kö te tében ." 4 8 

Riedl tehát egyrészt szorosan összetartozóaknak tekintette A jó palócok novelláit, 
másrészt azonban ezt az összetartozást nem korlátozta az 1882-ben megjelent no-
velláskötetre. Vadai István is úgy gondolja A jó palócok elbeszéléseiről, hogy „szá-
mukat akár szaporítani is lehet" a Rubinyi által kiadott három további elbeszélés-
sel.49 Az újabb recepcióban azonban nem csupán ezen kiegészítés felé nyílt meg 
az út, hanem A tót atyafiak felé is. Többször előfordul, hogy a két egymást követő 
évben megjelent novelláskötetet egyetlen szövegegyüttesként kezelik,30 amit a 
megjelenés története szempontjából egy 190 l-es kiadás, valamint a Jubileumi ki-
adás 15. kötete igazolhat, amelyek együtt tartalmazták a két szövegegyüttest. 
Ezektől eltekintve Mikszáth életében a kettő mindig külön-külön jelent meg, és 
még később is gyakorta. 

A recepció egyébként, amennyire én látom, sokkal kevésbé próbálta megala-
pozni A tót atyafiak, mint A jó palócok ciklusként olvasását. Sokan hangsúlyozták, 
hogy a négy elbeszélésből álló korábbi kötet szövegei igen kevés textuális kapcso-
latot létesítenek egymással, világképük igen különböző, és színvonaluk sem 
egyenletes.31 De ha A tót atyafiak ciklusként tárgyalása önmagában is problemati-
kusnak tűnik, hozzákapcsolása A jó palócok hoz különösen nehéznek látszik. Min-
denesetre, ha valaki két, a szerző által külön-külön megjelentetett novelláskötet 
anyagát egyetlen ciklusként kezeli, akkor nem tekintheti a szerző által kiadott 
könyveket véglegesen zárt szöveghalmazoknak. Ilyen alapon bízvást bevonhatók a 
tárgyalásba a Rubinyi által ciklusba szerkesztett szövegek is. Persze akad példa arra 
is, hogy az egyes köteteket zártaknak tekintik ugyan, a kettőt együtt mégis egyet-
len egységes szöveghalmaznak, de a két kritérium egyidejű alkalmazása komikus 
módszertani baklövésnek látszik, amelynek végső tanulsága mégiscsak az, hogy 
a ciklusokat elvileg nehéz zártaknak tekinteni, de az elemző visszariad a ciklus 

4 8 R I E D L Frigyes: Mikszáth Kálmán. Magyar Irodalmi Ritkaságok 47. [Bp., 1940.] 73-74. 
4 9 VADAI István: A majornoki hegyszakadék (Mikszáth Kálmán: A jó palócok). Tiszatáj 1 9 9 7 / 1 . 7 4 . 
3 0 PRAZNOVS/.KY Mihály szerint „mindenki együtt olvassa A kettőt; egy könyvnek, mi több, egy regény-
nek tartja, amelynek 19 fejezete van". („Utószó." In MIKSZÁTH Kálmán:/! tót atyafiak - A jó palócok. Bp., 
1993. 225.) 
31 Ennek A kritikai hagyománynak az áttekintéséhez lásd SZILÁGYI Zsófia: i. m. 5 1 6 - 5 1 7 . 
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teljes megnyitásának következményei előtt.32 De vajon nem vonhatók-e be még to-
vábbi szövegek is? Az 1882-ben keletkezett és az 1885-ös A tekintetes vármegye című 
novelláskötetbe bekerült Mikor a sírkövet hoztuk című elbeszélés egyik főszereplője 
Filcsik, akit könnyen azonosíthatunk egy A jó palócokban több helyen szereplő alak-
kal, Az а pogány Filcsik című elbeszélés hősével. Ha Ingram első, általánosabb (no-
ha túlságosan is általános) definíciójára gondolunk, hogy is ne befolyásolná ennek 
az elbeszélésnek a megértését A jó palócok Filcsik-figurája, és hogy is ne módosíta-
ná ez az elbeszélés utólag A jó palócok Filcsik-képét? És Filcsik még számos más szö-
vegben is szerepel.33 Érvelhetnénk talán A jó palócok zártsága mellett azzal, hogy 
mégiscsak a bunda elvesztésének pillanata Filcsik életének csúcspontja, és lényege-
set ezután már nem lehet róla mondani. Bisztray Gyula így írt erről: 

,A jó palócok-beli tö r téne t te l , ahogy a koldusasszonyra terí t i b u n d á j á t [...] te rmészetsze-
rű leg megszűnik Filcsik u r a m é le tének m i n d e n érdekessége. [...] Mikszá thnak n incs is to-
vábbi mesé j e róla. Ahányszor később m é g felidézi a lakját , m i n d i g e nagylelkű j e l e n e t előt-
ti időkből ábrázol ja ót ." 3 4 

Ebből mintha az következne, hogy ha már A jó palócokból ismeijük a történet 
lényegi elemeit, valamint az utólag mindent átszervező végpontot, akkor az elő-
történet egyes részleteinek megismerése mégsem változtathat megértésünkön 
érdemben. Csakhogy az újabb szövegek megértését ezek szerint mégis alá kell 
rendelnünk az előzetesen ismert végpontnak, tehát az újabb szövegeket is a cik-
lus felől kell olvasnunk. Másrészt pedig, amit Bisztray állít arról, hogy Filcsik 
később mindig a bunda elvesztése előtti időkben bukkan föl, az egyszerűen nem 
igaz. Maga Bisztray még ugyanazon az oldalon ismerteti az ellenpéldát is, a Láto-
gatás egy alakomnál című szöveget.33 

Ha arra próbálunk rákérdezni, miért volna fontos a szerző által elrendezett 
kötetek előfeltevése a műfaj tárgyalásában, az eddigiek mellett (az elbeszélések 
készletének és sorrendjének olyan rögzítettsége, melyet maga a szerző tekintélye 
garantál) még egy szempontot kell tárgyalnunk. A legtöbb elemző leszögezi, 
hogy ez a műforma azért vonzó és érdekes, azért látszik éppen jelenünk számára 
nagy lehetőségeket nyújtani, mert a regénynél (vagy persze a novellánál) sokkal 
nagyobb aktivitásra számít az olvasó részéről. A regénynek is vannak részei, csak-
hogy ott a részek összekapcsolásának módjait a szöveg (például egy narrátori 
diskurzus vagy a lineáris cselekményvezetés révén) többé-kevésbé előírja. A novella-

5 2 Ilyen következetlenséggel jár el Szilágyi Zsófia, aki azon az alapon utasítja el Vadai István felveté-
sét a A jó palócok-cMus esetleges kiterjesztéséről, hogy „a két ciklus közös egészét megbonthatatlan-
nak tételezzük fel" (i. m. 520.), és a két szövegcsoportot valóban együtt elemzi, sőt közös címmel mint 
,A tót atyafiak-A jó palócok"-at emlegeti. A logikai következetlenségek persze az б szövegére amúgy is 
jellemzők, vö. 1 1. jegyzet. 

3 3 KIRÁLY István A kritikai kiadás munkálatai során alaposan téltérképezte előfordulásait, lásd M K Ö M 

2. 379. 
3 4 In MKÖM 32. 308. 
3 3 In MKÖM 34. 220-223. 
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ciklus esetében viszont ezek az előírások teljesen hiányoznak, és csak az össze-
kapcsolás felhívását olvashatjuk ki bizonyos textuális vagy paratextuális jelekből. 
Az összekapcsolás értelmező végrehajtása, módozatainak kialakítása az olvasó fel-
adata marad, amelyet meglehetős szabadsággal hajthat végre. Ez egyrészt na-
gyon megfelelni látszik a mi korunknak, amely az értelmezőt szereti az olvasás 
aktusában a művel egyenrangú, autonóm szereplőnek tekinteni, másrészt azon-
ban sokan látnak kapcsolatot az elbeszélésciklus műformája és a 20. századi világ-
érzékelés között is. 

Az elbeszélésciklusban az egyes elbeszélések önmagukban is értelmezhetők, ez 
nem vitás. Ugyanakkor azonban azzal a sugalmazással terhesek, hogy van valami-
lyen nagyobb rend is, amelybe illeszkednek, csakhogy ezzel a renddel kapcsolat-
ban semmilyen explicit információt nem adnak. A, mondjuk így, hagyományos 
regény ezzel szemben mintha éppen erről a rendről szólna, amely átfogja az 
ábrázolt világ jelenségeit. Az elbeszélésciklus eszerint afféle ellenregény volna, 
amely éppen a világrendet kérdőjelezi meg, illetve engedi át a tetszőlegesen 
variálható olvasói kísérletezés játékának. Ezzel a helyzettel kapcsolatban kétféle 
álláspont látszik kirajzolódni (amelyek gyakran egyszerre vannak jelen az elem-
zésekben). Az egyik a hangsúlyt az egységre helyezné: az olvasó rendet építő tevé-
kenysége lényegében arra szolgál, hogy az elkülönült elbeszélésekben felfedezze 
a kapcsolatokat, megteremtse a szövegegyüttes egységét. Az elbeszélésciklusokról 
szóló irodalom döntő hányadában ezért lesz kulcsfogalom az egység, az egységes-
ség. A másik lehetőség, hogy a hangsúlyt éppen a fragmentaritásra, diszjunktivi-
tásra tegyük: a homályos kapcsolatokra utaló gyakori jelek ellenére az olvasó 
állandóan azzal a tapasztalattal szembesül, hogy az ábrázolt világ elemei elkülö-
nülnek egymástól, egyáltalán nem folytonosak, az őket összefogó rendet illetően 
legfeljebb találgatásokba lehet bocsátkozni, és a rendet valójában semmi sem ga-
rantálja. A szerző által elrendezett novelláskötet előfeltevésére tulajdonképpen 
mindkét koncepció rászorulhat. Az egységesség fürkészőinéi ez kézenfekvőnek 
látszik, hiszen meg kell határozniuk azt az egészet, amelyre az egységesség kiter-
jed; mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy vannak, akik az egészet a szerzői 
köteteknél tágabban határoznák meg, de ők is fontosnak tartják, hogy az egészet 
előzetesen lehatárolják, hiszen ez biztosíthatja állításaik, eredményeik érvényes-
ségét: ha a ciklus bármikor tovább is bővíthető, akkor a szűkebb korpuszról tett 
kijelentések automatikusan megkérdőjeleződnek. Ez a teljességet lehatároló igye-
kezet éppoly jól látszik az extenzív szövegkiadásokon (a Réz Pál szerkesztette Esti 
Kornélon vagy a Kozocsa Sándor szerkesztette Szindbádokon), mint az elemzendő 
szövegkorpuszt előzetesen meghatározó, azaz lehatároló tanulmányokon.5® De 
a ciklus szerző általi elrendezettségére az is rászorulhat, aki a novellaciklusban a 

5 6 Ennek a példáit fentebb említettem, de azért álljon itt egyetlen paradigmatikus idézet: „Ha teljes 
képet akarunk nyerni a Szindbádról, ezeket A novellákat is feltétlenül vizsgálni kell." F INTA Gábor: A lét 
vándora (Krúdy Szindbádjáról). ItK 104. évf. 2000. 406. Ez a tanulmány egyébként „a Krúdy által el-
képzelt Szindbád-korpusz" (405. és 406.) elemzésével próbálkozik, és így a parapszi tbológia kutatási 
területére téved. 
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széttöredezettség tapasztalatának adekvát kifejeződését látja. Sőt talán még job-
ban, minthogy a diszjnnktivitással különálló szövegek csak akkor szembesíthet-
nek, ha valami eleve garantálja a kapcsolatukat. A legegyszerűbb, ha ez a garan-
cia az a tény, hogy szerzőjük a szövegeket egymás mellé helyezte egy kötetben. 
J . Gerald Kennedy már 1988-ban erősen kritizálta az egységesség kritériumát a 
novellaciklusok megközelítésében mint az új kritika holisztikus szemléletének 
örökségét, mely konzervatív szemlélethez vezet, és ezzel szemben a fragmenta-
ritás és diszkontinuitás fontosságát hangsúlyozta. О úgy látta, a cikluson belül is 
mindig vannak kisebb, alárendelt csoportok, sőt bármely két egymás mellett sze-
replő novella között létrejönnek szorosabb kapcsolatok.37 Az egyszerű egymás 
mellé rendezés eleve kapcsolatteremtő erő, amely az olvasásban mindenképpen 
aktualizálódik. Mindezt továbbgondolva 1995-re már kénytelen volt lemondani 
a ciklus koncepciójáról, és ehelyett a novellasorozat fogalmával állt elő, amely 
gyakorlatilag minden, saját szerzője által elrendezett novelláskötetet lefedett. 
Úgy vélte, az összes olyan gyűjteményt novellasorozatnak kell tekinteni, amely 
legalább három egyazon szerző által írt és elrendezett novellát tartalmaz.58 Lát-
hatólag éppen azért kell ragaszkodnia ehhez, mert б szembenézett azzal, hogy a 
novellaciklusok nem feltétlenül az egységesség, hanem esetleg éppen a frag-
mentaritás tapasztalatával szembesítenek, és hogy a különálló elemek között az 
olvasás mindenképpen kapcsolatot teremt; attól azonban már visszariadt, hogy a 
ciklusépítést teljesen az olvasás kompetenciájába utalja, ami gondolatainak logi-
kus folyománya lett volna, hiszen ha az olvasás minden egymás mellé kerülő két 
szöveg között kapcsolatokat teremt, akkor ez nem csak a szerző által kötetben 
egymás mellé helyezett szövegekre igaz. 

De hogyan viszonyul a kétféle stratégia a modernizmus tapasztalatához? Kerül-
ném az olyan kijelentéseket, hog)' a széttöredezettséggel szembesítő műforma 
adekvát kifejeződése volna a modernkori ember történeti szituáltságának, mert ez 
az irodalomnak implicite valamilyen tükröző szerepet tulajdonítana. A széttörede-
zettség, vagy másképpen, a korlátlan mellérendelés lehetőségének tapasztalata 
azonban korunkban alapvetőnek látszik. Nem gondolom, hogy az elbeszélésciklu-
sok (amelyek joggal tekinthetők akár a legősibb műformának is59) kifejezik ezt a 
tapasztalatot, vagy akár szembesítenek vele. De hogy a ciklusokat hogyan olvas-
suk, az valószínűleg attól függ, hogyan viszonyulunk ehhez a tapasztalathoz. Ha 
nosztalgiát érzünk az egységes világmagyarázatok iránt, akkor valószínűleg meg 
fogjuk találni az egységet a ciklusokban, és elégedetten vesszük tudomásul, hogy 
a látszólag különálló elemeket egy mindent átfogó rend szervezi össze. De az is 
lehetséges, hogy a kapcsolatok kiépítésének játékát annak ellenére vagy éppen 
azért élvezzük, mert lemondtunk az átfogó egység illúziójáról, és hálásan fogad-
juk el a ciklus egyes elemei közti diszjunktivitást, mint ami megkímél minket az 
amúgy sem túl meggyőzően ránk erőltetett kapcsolatrendszertől. 

5 7 KENNEDY Toward a Poetics of the Short Story Cycle. 11-17. 
5 8 KENNEDY: Introduction, ix. 
5 9 NAGEL: i. ni. 2 5 5 - 2 5 6 . 
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Ha nevet akarnánk adni ennek a kétféle olvasásmódnak, az előbbit regénysze-
rűnek, az utóbbit ciklusszerűnek nevezhetnénk, hiszen néha találkozunk azzal a 
kifejezéssel, hogy egy-egy ciklust „regényként" szokás olvasni.60 Csakhogy ma-
napság már a regény sem olyan, hogy könnyen asszociálhatnánk vele a folyama-
tosság, a mindenre kiterjedő rend és egységesség fogalmait.61 És ha egyszer ki-
alakult egy olyan olvasói magatartás, amely a regényektől nem ilyesmit vár, vagyis 
a fenti értelemben nem „regényként" olvas, akkor ennek hatása valószínűleg a 
régebbi regényekre is kiterjed majd. Ha ez így van, ha a ciklusszerűség nemcsak 
egyes irodalmi szövegek, szövegcsoportok sajátossága, hanem olvasásmód is, ak-
kor azzal a lehetőséggel is számot kell vetni, hogy nemcsak elbeszélésciklusokat 
lehet regényként olvasni, hanem módunkban áll elbeszélésciklusként olvasni re-
gényeket. 

6 0 Például EISEMANN György: Mikszáth Kálmán. Korona, Bp., 1 9 9 8 . 2 5 . : „ A j ó palócok kapcsán még 
nagyobb nyomatékkal merülhet fél [!] a kérdés, vajon mennyiben olvasható novellaciklusként, avagy 
regényként a szövegegyüttes." A továbbiakban folytonosság és megszakítottság szembeállításáról ol-
vashatunk, és ha jól értem, az előbbi a regény, az utóbbi a ciklus sajátossága. 
6 1 Kennedy éppen arra alapozza a 20. századi világérzékelés és a novellasorozat lényegi kapcsolatát, 
hogy a regény is fragmentálódott, és egy decentralizált narratív ábrázolásmód terepe lett. Példaként 
Amy TAN: The Joy Fun Club című regényét hozza fél, amely szerinte azért is érdekes, mert azt mutat-
ja, hogy korábban publikált novellákra is lehet regényt alapozni (KENNEDY: Introduction, X). Ugyanezt 
a művet mások novellaciklusnak olvassák, és teljes tanulmányokat szenteltek neki olyan könyvekben, 
mint Jul ie BROWN (szerk.): Ethnicity and the American Short Story és James NAGEI. : The Contemporary 
American Short-Story Cycle. 



BEZECZKY GÁBOR 

AZ ELBESZÉLÉSCIKLUS POÉTIKÁJA 

A szakirodalom szűkössége 

Bár az utóbbi évtizedekben megjelent néhány szakmunka az elbeszélésciklus kér-
désköréről, jelentőségéhez képest még mindig alig van irodalma a témának.1 

Legalábbis a mintegy húsz-harminc könyv, kiadatlan Ph.D.-értekezés és tanul-
mány aligha számít hatalmas mennyiségnek. Magyarul pedig szinte csakis elej-
tett megjegyzéseket, j ó esetben bekezdésnyi fejtegetéseket olvashatunk az elbe-
szélésciklusokról. Ráadásul a nemzetközi szakirodalomban megjelent könyveket 
és tanulmányokat valószínűleg csak az fogja megtalálni, aki eleve gyanítja, mit és 
hol kell keresnie. Ha valaki kizárólag a novella szakirodalmában keresgél, nagy 
valószínűséggel szinte semmit nem fog találni. Az elbeszélésciklusokról szóló 
könyvek közül néhány mostanában jelent meg, de igazán nem lehet azt monda-
ni, hogy nagy port vertek volna fel. Jól látható, hogy megindult ugyan valami, de 
az elbeszélésciklus kérdésköre még nem került a narratológiai szakirodalom ér-
deklődésének középpontjába. Mivel a szakirodalom álláspontja még csak formá-
lódik, most érdemes bekapcsolódni a kutatásba. 

1 A következő felsorolás nem teljes. Kimaradtak egyebek mellett azok az tanulmányok, melyek nem 
vizsgálják egy-egy elbeszélésciklus műfaját vagy a darabjainak a viszonyát. Forrest L. INGRAM: 

Representative Short Story Cycles of the 'Twentieth Century: Studies in a Literary Genre. Mouton, T h e Hague, 
1971; Eberhaid ALSF.N: Salinger's Glass Stories as a Composite Novel. T h e Whitston Publishing Company, 
Troy, New York, 1 9 8 3 ; Susan Garland M A N N : The Short Story Cycle: A Genre Companion and Reference 
Guide. Greenwood Press, New York, 1 9 8 9 ; Margaret D U N N - А П П MORRIS: The Composite Novel: The Short 
Story Cycle in Transition. Twayne, New York, 1 9 9 5 ; J . Gerald KENNEDY (szerk.): Modern American Short 
Story Sequences. Cambridge University Press, Cambridge, 1 9 9 5 ; Robert M. LUSCHER: „The Short Story 
Sequence: An Open Book." In Susan L O I I A I E R - J O F.llyn CEAREY (szerk.): The Short Story Theory at 
a Crossroads. Louisiana State University Press, Baton Rouge and London, 1 9 8 9 . 1 4 8 - 1 6 7 . ; Susan 
V DONALDSON: „Contending Narratives: Go Down Moses and the Short Story Cycle." In Evan 
H A R R I N G I O N - А П П J . ABADIE (szerk.): Faulkner and the Short Story: Faulkner and Yoknapatawpha. 
University Press of Mississippi, Jackson and London, 1992. 128-148. ; Joanne V C R E I G H T O N : Dubliners 
and Go Down, Moses. Ph. D.-értekezés. University of Michigan, 1969; Harlan Harbour W I N N III: Short 
Story Cycles of Hemingway, Steinbeck, Faulkner, and O'Connor. Ph. I).-értekezés. University of Oregon, 
1975; Dallas Marion LEMMON: The Rovelle, or the Novel of Interrelated Stories: M. Lermontov, G. Keller, 
S.AiuIerson. Ph. D.-értekezés, Indiana University, 1970; Raymond Joel SILVERMAN: The Short Story 
Composite: Forms, Functions, and Applications. Ph. D.-értekezés, University of Michigan, 1970; Pleasant 
Larus REED: The Integrated Short Story Collection: Stwlies of a Form of Nineteenth- and Twentieth-Century 
Fiction. Ph. D.-értekezés, Indiana University, 1974. A Ph. D.-értekezések publikálatlanok. Dunn és 
Morris meg is jegyzik (i. m. 151), hogy csak a nagyon elszánt és anyagiakban sem szűkölködő tudó-
sok férhetnek hozzájuk. Bár anyagiakban szűkölködünk, Hajdú Péterrel nagyon elszántak vagyunk, 
s így van olyan értekezés a felsoroltak között, melyet olvastunk. 
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Hazai kontextusban a kérdés súlyát az adja, hogy a magyar irodalom számos 
művének tárgyalása közben kapóra jönne, ha lehetne valamire hivatkozni - vagy 
akár az is, ha lehetne valamivel vitatkozni. A művek között egyebek mellett a 

Jó palócokra, a Tót atyafiakra, a Szindbád ifiúságára, a Szindbád utazásaira, és az Esti 
Kornélra gondolhatunk. Ebből a röpke felsorolásból azonnal kiderül az is, hogy 
elsőrangú remekművek értelmezésének hiányzik az elméleti háttere. 

A nagyarányú érdeklődést tehát még az újonnan megjelent könyvek sem ala-
kították ki, és ezt részben talán az magyarázhatja, hogy ezeknek a könyveknek és 
tanulmányoknak számottevő részét viszonylag hagyományos megközelítés jel-
lemzi. Alkalmazott szempontjaikon és kategóriáikon nemigen érződnek a narra-
tológia utóbbi néhány évtizedének fejleményei. Sok közöttük az egyedi műveket 
tárgyaló műértelmezés, viszonylag kevés az általános, elméleti jellegű dolgozat 
vagy gondolatmenet. Az egyes művekre vonatkozó éles elméjű meglátások és ér-
dekes állítások mellett elméleti kérdésekben gyakran megejtő naivitással találko-
zunk. Akad például olyan irodalmár is, akit jól érzékelhetően meghökkent az a 
kijelentés, hogy az egymás társaságában megjelenő elbeszélések alapvetően mó-
dosíthatják egymás jelentését, és - szinte megjósolható módon - előfordul olyan 
álláspont is, mely szerint az elbeszélésciklus a modern korszak töredezett világ-
képérejellemző, viszonylag friss fejlemény. A műfaji és terminológiai rendterem-
tés igénye szintén elő szokott fordulni, de az ilyen törekvések szinte azonnal nem 
egykönnyen megoldható klasszifikációs és definíciós nehézségekbe ütköznek. 
Megesik még az is, hogy a novella, a kisregény, az elbeszélésciklus és a regény el-
különítésének alapjául kiragadott tartalmi elemeket ajánlanak, vagy az „ábrázolt" 
valóság, sőt az is, hogy a „valóság" irányából közelítenek ezekhez a kérdésekhez. 

A kifejezetten narratológiai szakirodalom viszont rendszerint nem azzal az 
igénnyel lép fel, hogy rendet tegyen a műfaji megjelöléseken belül, hanem egé-
szen más szempontok és megfontolások alapján vizsgálja - és osztja csoportokra -
a narrációt. Gerald Prince Dictionary of Narratology című művéből például teljesen 
hiányoznak az olyan elbeszélő műfajok, mint amilyen a regény, az eposz vagy a 
novella.2 Mivel ezek a művek egészen más dimenziókban mozognak, nem lehet 
csodálkozni azon, hogy mellőzik az elbeszélésciklusok által előhozott problémákat. 
Az elbeszélésciklusokról írt Ph. D.-értekezések meglepően nagy száma egyébként 
talán azt mutatja, hogy nem az irodalmárok érdeklődése hiányzik teljes mérték-
ben, hanem valószínűleg a kiadók nem látnak fantáziát az ilyen jellegű könyvek 
megjelentetésében. 

2 Gerald PRINCE: Dictionary of Narratology. University of Nebraska Press, Lincoln and London, 1987. 
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Megkésettség? 

Ha az elbeszélésciklus gyaníthatóan ősi és fontos jelenség az irodalomban, akkor 
mi magyarázhatja, hogy ennyire keveset lehet olvasni róla? A válaszkísérlethez 
először is érdemes megfontolni, hogy az irodalomtudomány minden látszat elle-
nére valószínűleg sokkal konzervatívabb, mint maga az irodalom. Az írók időn-
ként látványosan és messzire elrugaszkodnak a megszokott és számukra kiürült 
művészi formáktól, az irodalomtudományban a hagyomány jóval nagyobb tehe-
tetlenséggel rendelkezik. Arisztotelész drámaíró kortársainak a mai szerzők a 
maguk gyakorlatában közel sem tulajdonítanak akkora jelentőséget, mint az iro-
dalomtudósok Arisztotelésznek. Egyesek szerint végső soron még az irodalom-
tudományban bekövetkező változásoknak is az irodalmi újításokban kell keresni a 
magyarázatát. Ha van igazság ebben az állításban, akkor ez szintén az irodalom-
tudomány hagyományőrző vagy - másképpen fogalmazva - invenciószegény jel-
legére vonatkozó állítást erősíti meg. 

Az is közismert, hogy a regény megjelenése, majd hihetetlen népszerűsége a 
19. század első felében nem azonnal váltotta ki az irodalmárok érdeklődését. 
Henry Fielding még az eposzhoz képest helyezte el és határozta meg saját mű-
veit, nagyjából fél évszázaddal később a regénynek már semmi hasonló mentségre 
nem volt szüksége: eltartotta a keresettsége. Másfél évszázada még a legnagyobb 
magyar írók is rendkívüli jelentőséget tulajdonítottak a nemzeti eposznak.3 A két 
műfaj viszonya azóta az ellenkezőjére fordult: immár az eposzt soroljuk a regény 
előzményei közé. A regény nagyjából a 20. század elejére feljutott az elbeszélő mű-
fajok csúcsára, de hatalomátvétele nem hirtelen következett be, hanem évszázados 
folyamatként írható le. Egyebek mellett magukból a regényekből értesülhetünk 
arról, hogy a műfaj kezdetben egyáltalán nem tartozott a magas irodalom kifino-
mult formái közé, hanem sokkal inkább igénytelen időtöltésnek, tömegszórakoz-
tatásnak számított. Az irodalomtudomány nemcsak konzervatív, hanem némiképp 
elitista is, és fanyalgással szokott a tanulatlan nép mulatságaira tekinteni.4 Rész-
ben ez lehet az oka annak is, hogy a műfaj gyors ütemű kibontakozását nem kí-
sérte azonnal a regénnyel foglalkozó szakirodalom hasonló fellendülése. A kivéte-
lek érdekesek és számosak ugyan, de egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy a 19. 
század első felében a regény és általában a prózai narráció messze nem kapott 
annyi figyelmet az irodalomtörténészektől és teoretikusoktól, mint amennyit meg-
érdemelt volna, vagy amennyit a 19. század vége óta kap. Fontos megjegyezni azt 
is, hogy amikor a regény fontos lett az irodalomtudomány számára, vagyis a 19. 
század végén, 20. század elején, vagy már az enyhén elavult, vagy az éppen ural-
kodó formáját nevezték ki a narráció alapvető mintázatának. Lukács György szá-
mára például szinte minden, ami a realizmus után történt, hanyatlásnak számított. 

3 A prózát és verset egyaránt művelő írók között valószínűleg Kosztolányi volt az első, aki közel egy-
forma jelentőséget tulajdonított mindkettőnek. Ady és Babits ebben nem voltak Kosztolányi kortársai. 
4 Melyik tekintélyes irodalmi vagy irodalomtudományi lap lenne hajlandó arra, hogy rendszeresen 

közöljön részletes, és nem végletekig szarkasztikus elemzést az észak- és dél-amerikai szappanoperákról? 
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Ha maga a regény is csak fokozatosan - és nem is olyan nagyon régen - került 
az irodalmárok érdeklődésének középpontjába, akkor azon sem lehet csodálkoz-
ni, hogy elhanyagolták azokat a prózai elbeszélő formákat, melyek nem teljes 
mértékben a regény mintázata szerint alakulnak. Ezek a formák - nevezhetjük 
műfajoknak is - jóva l nagyobb számban vannak jelen, mint ahányat az irodalmá-
rok eddig érdeklődésükre méltattak. Az elbeszélő formák sokféleségének jelentős 
részét művelődéstörténeti, társasnyelvészeti és társadalomtörténeti szempontok 
segítségével lehet értelmezni. Nem múlik a véletlenen, hogy a társadalom egyes 
rétegeiben milyen és miképpen elmondott történetek számítanak érvényesnek, 
értékesnek és hatásosnak egy adott pillanatban. Annak is feltételei vannak, hogy 
az egyes elbeszélésfajták mikor és hogyan szabadulhatnak meg eredeti szociális 
kötöttségeiktől, és tehetnek szert másféle jelentésre. 

Amit a köznyelvben regénynek szoktak nevezni, hatalmas belső változatossá-
got és tagoltságot mutat. A regény műfajába sorolható művek nem egyetlenegy 
koherens és zárt szabályrendszer fokozatos kibontakozásaként írhatók le. A re-
gény egy-egy meghatározása kisebb halmazokat hoz létre a létező műveken belül. 
Az efféle meghatározások nem összefoglalják a művek lehetséges csoportosítása-
it az eleve létező hasonlóságaik alapján, hanem sokkal inkább létrehozzák a lehe-
tőséget, hogy hasonlóságokat fedezzünk fel a művek között, és az egyes csopor-
tokat további példányokkal gyarapítsuk egyéni vagy csoportos katalógusunkban 
- ha vezetünk ilyet. 

A hasonlóságok és a szempontok, melyek az alapjukat képezik, részben átfedik 
egymást, részben pedig óhatatlanul részlegesek a köznyelvi szóhasználathoz ké-
pest, mely a regény kategóriáját meglehetősen rugalmasan, átfogó értelemben 
használja. A köznyelvben sokak számára regénynek számíthat minden terjedel-
mes prózai elbeszélő mű a földrajzi és tudományos felfedezések történetétől az 
állattörténetekig, a naplótól a rémtörténetekig, az útleírástól a levélregényig, 
a bűnügyi történetektől az önéletrajzig. Ehhez a változatossághoz képest talán 
apróságnak szánút, hogy Jonathan Swift és Dániel Defoe némely műve, melyek 
- egymástól hatalmas távolságban a szociális és a stiláris térben - a velük egykorú 
közönség számára hozzávetőleg annyi rokonságot mutattak egymással, mint pél-
dául számunkra Konrad Lorenz állattörténetei és a Micimackó, manapság időn-
ként egyaránt a regény korai példányainak minősülnek. A köznyelvi értelemben 
vett regény talán nem annyira a művek belső hasonlóságán alapul, mint inkább 
arra szolgál, hogy durván elhatárolja ezeket a műveket az értekező művektől, 
kézikönyvektől, tankönyvektől, szótáraktól, lexikonoktól, antológiáktól, verses-
könyvektől, drámáktól és a könyvek számos más fajtájától. Ha a regény köznyelvi 
értelmére vagyunk kíváncsiak, akkor valószínűleg nemcsak - és talán nem is első-
sorban - a regénynek nevezett műveket, hanem a köznyelv és a felhasználói szo-
kások tárgyiasulásának tekinthető könyvesboltok és közkönyvtárak belső tagoló-
dását érdemes tanulmányozni. 



Az elbeszéléscikltis poétikája 189 

Műfaji előítéletek 

Bár az elbeszélésciklus kérdésének vizsgálatát sokféleképpen lehet elkezdeni, in-
duljunk ki ezúttal a műfajból. Ebből valamelyest következtetni lehet a gondolat-
menet irányára is, de ez csak abban az értelemben igaz, hogy sejteni lehet, mi 
lesz az, ami a gondolatmenet túlsó végén kérdésessé válik. Az elbeszélésciklusok 
tanulmányozása olyan gondolatokat indít el, melyek végigkövetése - egyebek 
mellett - megrendíti a hagyományból örökölt műfaji kategóriák helyzetét, de 
messze nem ez a legfontosabb tanulság. Visszatekintve látszani fog az is, miért 
csökken számottevő mértékben a műfaji kérdések jelentősége más problémákhoz 
képest. A gondolatmenet végének egyes elemeit előre lehet bocsátani, mert a 
hozzájuk vezető út legalább annyira érdekes, mint maga a végpont. 

Ha nem fenyegetne a veszély, hogy olyan szempontok - mint amilyen például 
az egységesség vagy a folytonosság - alapján ítéljük meg az elbeszélésciklust, me-
lyek esetleg helytállóak lehetnek a regény némely fajtája esetében, s melyek 
ugyanakkor alkalmasak arra, hogy eleve előnytelen színben tüntessék fel az elbe-
szélésciklus halmazába sorolható műveket, akkor ezúttal is mellőzni lehetne a 
műfaji megfontolásokat. 

Amikor a regény felváltotta a verses elbeszélő műfajokat az elbeszélő művek 
hierarchiájának csúcsán, egyúttal alkalmassá vált arra is, hogy a narráció alap-
megvalósulásának számítson, és bizonyos tulajdonságait át lehessen vinni a pró-
zai elbeszélés más formáira, és értékkritériumokként lehessen számon kérni raj-
tuk. A regénynek az a fajtája, melyet hagyományos vagy 19. századi regénynek 
nevezhetünk, bizonyos szempontból még a 20. század második felében is, mond-
juk Gérard Genette és Tzvetan Todorov narrációfelfogásában is alapvető szerepet 
játszott.3 Kézenfekvő módon adódik a lehetőség, hogy a nem regényszerű narra-
tív formákat is a regényhez képest határozzuk meg. Ekkor azonban fennáll a 
veszély, hogy úgy járunk el, mintha a legfontosabb tulajdonságaik éppen azok 
lennének, melyek esetleg hiányoznak belőlük, vagyis amelyekben eltérnek a (ha-
gyományos) regénytől. Ezzel az eljárással azonban így vagy úgy, de a (hagyomá-
nyos) regény egyes vonásait helyezzük vissza uralkodó helyzetükbe. Egyáltalán 
nem ismeretlen ez az eljárás az elbeszélésciklusok irodalmában. Az efféle reduk-
ció leggyakrabban az egység és a szerves egység szempontjai mentén megy végbe. 
Lehetséges, hogy vannak egységes regények, bizonyosan vannak olyan regény-
koncepciók, melyek az egységességre épülnek, de egyáltalán nem nyilvánvaló, 
hogy az elbeszélésciklusoknak is egységeseknek kell lenniük, és az sem triviálisan 
igaz, hogy a művészi értéknek és az egységességnek bármilyen módon egymás 
függvényében kell alakulnia. 

A regényszerűség mást és mást fog jelenteni, ha eltérő típusokat veszünk ala-
pul. Hagyományos regénynek ezúttal azt a regénytípust tekinthetjük, amelynek 

3 Gérard G E N E T T E : Narrative Discourse: A Essay in Method. Cornell University Press, Ithaca, 1 9 7 2 . 

1 2 3 . ; Tzvetan T O D O R O V : The Poetics of Prose. Cornell University Press, Ithaca, 1 9 7 7 . 1 1 1. 
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idő- és a térszemlélete a folytonosságra épül, és amelyben az események egysé-
ges és összefüggő ok-okozati láncolatot alkotnak. Az eseményekről rendszerint 
megtörténésük időrendjében olvasunk. Az elbeszélő számára nem jelent leküzd-
hetetlen akadályt a szereplők gondolatainak ismertetése. Az egységesség keretét 
gyakran a főszereplő élettörténete szolgáltatja. Születésétől a haláláig, esetleg 
születésétől a házasságkötéséig követjük a fejlődését és a sorsát. Az ilyen regé-
nyekben a cselekménynek íve és irányultsága van. A bevezető és befejező részek-
ben hosszabb időtartamokról rövid terjedelem, összefoglaló elbeszélés számol be, 
a tetőpont környékén az elbeszélés aprólékosabbá válik: rövidebb időtartamok-
ról hosszabb terjedelmű részek, gyakran párbeszédes jelenetek tudósítanak. 
A tetőpontban valami olyasmi történik, ami visszamenőleg értelmet ad az előké-
szítő részleteknek, ugyanakkor döntő hatással van a későbbi eseményekre. Nem 
véletlen, hogy nehéz példát hozni. Lehetséges, hogy az efféle hagyományos re-
gény csak elméletben létezik, illetve nem lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy 
még a hagyományos regénynek ezt a fajtáját is lehet másféleképpen olvasni. 

Az elbeszélésciklus - a vizsgálódás kezdete előtt - meglehetősen perifériális, 
csekély súlyú kérdésnek látszott a narratológiai problémák tömegében. Mit is 
szoktak mondani róla? Az egyik felfogás talán úgy foglalható össze, hogy az elbe-
szélésciklus állomás a kidolgozottabb, megformáltabb, összerendezettebb, egy-
szóval művészileg értékesebb regényhez vezető úton.6 A másik felfogás szerint az 
elbeszélésciklus átmeneti jelenség valahol a regény és a novella-értelemben vett 
elbeszélés, illetve a kisregény között. A gondolatmenet végén nagyot változik a 
helyzet: az elbeszélésciklus többé már nem lesz perifériális jelenség. Felvázolha-
tó ugyanis olyan felfogás, mely szerint az elbeszélésciklus középponti szerepet 
játszik az elbeszélő formák között, s egyebek mellett még a lehető leghagyomá-
nyosabb regény is leírható az elbeszélésciklus által megteremtett lehetőségek sa-
játos értelmezéseként, sajátos megvalósulásaként, illetve sajátos leszűkítéseként. 

Fogadjuk el az egyszerű tipológiát, melyhez hasonlót Forrest L. Ingram és 
Robert M. Luscher javasol, s mely szerint a könyv terjedelmű prózai elbeszélő 
műfajok kontinuumot alkotnak, melynek egyik vége közelében a regényt, másik 
vége felé a többé-kevésbé véletlenszerűen egymás mellé helyezett elbeszélések 
gyűjteményét, valahol a kettő között pedig az összetett regényt és az elbeszélés-
ciklust helyezhetjük el.7 A tipológia minden egyes tényezője és maga a tipológia 

6 Ilyen álláspont sok helyen olvasható. Lássunk ezúttal egy példát a Krúdy-irodalomból. Krúdy Zsu-
zsa a Budapest vőlegénye című könyvben gyűjtötte össze Krúdy Gyulának azokat az írásait, melyekben 
előfordul Pbdmaniczky Frigyes alakja. A kötet utolsó darabjának első mondata a következő: „Miért ír-
tam regényt Fbdmaniczky Frigyesről?" Erre utal a kötet bevezetőjében Szabó Ede, amikor megállapít-
ja, hogy az egyes írásokat „nemigen tekinthetjük fejezeteknek, s az. egész, úgy, ahogy van, semmikép-
pen sem kész regény." (11.) Szabó később is visszatér a regény kérdéséhez: „Akkor hát mégis: miért 
érdekes olvasmány ez a könyv, miért élvezhetjük maradéktalanul, nem ugyan 'regény'-voltában, de re-
gényességében? Talán legfőképp azért, mert ha kidolgozatlanul is - mégiscsak regény rejlik benne, 
embrionális regénylehetőség." (13.) KRÚDY Gyula: Budapest vőlegénye. S. a. r. KRÚDY Zsuzsa. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973; SZABÓ Ede: „Bevezető." In KRÚDY Gyula: Budapest vőlegénye. 5 -17. 

7 LUSCHER: i. m . 1 6 3 . 
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egésze is kérdéses. A nehezen besorolható, időnként „átmeneti"-nek nevezett 
művek miatt a hagyományból örökölt műfaji kategóriarendszer egyes elemeinek 
használata eleve gyanakvást ébreszthet. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az egyes 
prózai elbeszélő műfajokat semmi más, mint egyes esetekben viszonylag régi, 
más esetekben ősrégi olvasói és értelmezői szokások tartják életben - még akkor 
is, ha ezek a szokások felületesek vagy következetlenek. A kontinuumnak neve-
zett összefüggésrendszert nem vonalban, nem is síkban, hanem inkább sok-
dimenziós térben lehet elképzelni. A kontinuum négy megnevezett pontja, a 
kontinuum természetéből adódóan legkevésbé sem pontszerű. Mint láttuk, már 
maga a kontinuum egyik pontja, a regény is meglehetősen heterogén. 

Összetett regény, elbeszélésciklus 

Az „összetett regény" kifejezés az angol „composite novel" magyarítása. Dunn és 
Morris a következőképpen határozzák meg: „Az összetett regény olyan rövidebb 
szövegekből álló irodalmi mű, melyek - jóllehet önmagukban teljesek és autonó-
mok - koherens egészben kapcsolódnak egymáshoz egy vagy több szervező-
elvnek megfelelően."« Dunn és Morris az összetett regénnyel az elbeszélésciklust 
kívánják felváltani. Meghatározásuk alkalmazható ugyan egyes esetekben, de 
azonnal látszik, hogy túl szűk, és nem minden fér el a keretei között. A nehézsé-
gek nem az összetevők autonómiájából, nem is az egy vagy több szervezőelvből, 
hanem nagyrészt a „koherens egész" megszorításból következnek. Következés-
képpen érdemes ugyan megtartani az összetett regényt mint a narratív 
kontinuum egyik pontját, de továbbra is van helye egy másik kategóriának, me-
lyet az egyszerűség kedvéért nevezzünk változatlanul elbeszélésciklusnak. Ha azt 
vennénk alapul, hogy csakis azzal kell számolni, ami leírható meghatározott da-
rabszámú, meghatározott sorrendbe szedett, egy kötetben kiadott elbeszélések 
sorozataként, miképpen Dunn és Morris - Ingramot követve - teszik, akkor nem 
tudnánk mit kezdeni azoknak az elbeszéléseknek az összességével, melyek nem 
véletlenszerűen kerülnek egymás mellé, vagyis melyeket egyértelműen egymás-
hoz képest kell olvasni, de a fenti kritériumoknak mégsem felelnek meg. Létez-
nek ugyanis olyan elbeszélések, melyek összetartozását nemigen lehet vitatni, 
mégsem összetett regényként jelennek meg. 

Az összetett regény és az elbeszélésciklus időnként a megtévesztésig hasonlít-
hatnak egymásra. Összetett regény nek a meghatározott darabszámú és meghatáro-
zott sorrendű, egy kötetben kiadott, de önállóan is közölhető elbeszélések gyűj-
teményét fogjuk nevezni. Az elbeszélésciklus szintén önállóan is megálló 
darabokból áll, de előfordul, hogy a ciklusnak sem az egyes darabjai, sem a da-
rabok száma, sem a sorrendjük nem állapítható meg pontosan. Előfordulhat az 
is, hogy az efféle bizonytalanságok nem a most még fogyatékos tudásunk miatt 

8 D U N N - M O K R I S : i. m. xiii. 
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állnak elő, hanem azért, mert egyes ciklusok meghatározó szervezőelvét alkotják. 
Egy-egy kötetben több, egymástól független elbeszélésciklus is előfordulhat, és az 
sem biztos, hogy a ciklus minden darabját ugyanabban a könyvben kell keresni. 
Az összetett regény és az elbeszélésciklus viszonyáról megállapíthatjuk, hogy az 
összetett regény sajátos esete az elbeszélésciklusnak. 

Egyébként Dunn és Morris könyvében is fenyegetően jelen van a nagy testvér, 
a regény árnyéka. Mindvégig érződik a könyvön az a hiábavaló törekvés, hogy 
egyenrangúsítsák az összetett regényt a regénnyel. A törekvés hiábavaló, mert 
Dunn és Morris könyvében a játékszabályokat nagyrészt a regény szabja meg. Ha 
az összetett regény értékeit és lehetőségeit a hagyományos regényből próbáljuk 
meg levezetni, akkor ebből nem származik semmi jó az összetett regényre - vagy 
akár az elbeszélésciklusra - nézve. Talán nem arra érdemes alapozni az összetett 
regény valamennyi értékes vonását, hogy némely dologban hasonlít a regényre. 
Dunn és Morris azt állítják, hogy egyebek mellett azért választották az „összetett 
regény" terminust, mert a műfajok hierarchiájában az „elbeszélésciklus" alacso-
nyabb státuszt sugall, mint a „regény".9 Szerintük az „összetett regény" ezzel 
szemben a műfajnak a regénnyel fennálló affinitását állítja előtérbe. 

Összetett regénynek tekinthető például James Joyce Dubliners és Krúdy Gyula 
Szindbád ifiúsága című alkotása. Bár a szokások jelentős mértékben változnak kor-
ról korra, ma még nagyrészt olyan konvenció szerint élünk, melyben melléfogás-
nak számítana, ha valaki úgy adná ki - mondjuk - a Dublinerst, hogy megváltoz-
tatná az elbeszélések sorrendjét, egyet vagy többet kihagyna közülük, vagy más 
elbeszéléseket keverne közéjük - anélkül, hogy az ilyen változtatásokra valamilyen 
jól látható módon felhívná az olvasók figyelmét. Az Ulysses fejezeteinek sorrendjét 
sem szabad megváltoztatni, egyet vagy többet elhagyni közülük, vagy más műve-
ket, mondjuk a Dubliners egyes darabjait keverni közéjük. Könnyen lehet, hogy 
ezek a szokások változni fognak, de ma még van valamennyi kötelező erejük. 

Az ilyen és hasonló megfontolások nem szokták zavarni az olyan kritikai ki-
adások szerkesztőit, akik - mélységes életrajzi szemlélettől vezéreltetve - feldúl-
ják a megszerkesztett ciklusok szerzői sorrendjét, és a ciklusok egyes darabjait 
megírásuk megállapítható vagy kikövetkeztethető időrendjében teszik közé.10 Ez-
által rendszerint azok a szerzők járnak a legrosszabbul, akik feljegyezték, vagy 
más módon megállapíthatóvá tették műveik keletkezésének idejét. Ha az ilyen 
- rendszerint tudósoknak szánt - kiadások mindössze a változatosságot növelik, 
akkor tulajdonképpen nemigen lehet kifogásolni a létüket. Ha viszont a népszerű 
kiadások is követni kezdik ezt a példát, s esetleg másféle kiadás nem is forog köz-
kézen, akkor más a helyzet. Az olvasók, beleértve a szakembereket is, esetleg ar-
ra következtethetnek, hogy az általuk olvasott, időrendi elrendezésű műnek nincs 
is alternatívája, s hogy az időrend az egyedül helyes sorrend. Ezer szerencse, 

9 I. m. 5. 
10 Lásd Ian JACK: „A Choice of Orders. T h e Arrangement of 'The fbetical Works'." In Jerome J. 

M C G A N N (szerk.): Textual Criticism and Literary Interpretation. The University of Chicago Press, Chica-
go and London, 1985. 127-143. 
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hogy az időrendet nem szokás végletekig következetesen alkalmazni. Képzeljünk 
csak el egy olyan verseskönyvet, melyben a versek első fogalmazványát esetleg 
több száz oldal választja el a a versen végrehajtott változtatásoktól, és a második 
(harmadik, negyedik stb.) helyen csakis a változtatásokat olvashatjuk, a változat-
lanul maradt részeket - mivel azok korábban keletkeztek - nem; a vers végső szö-
vege pedig sehol sem található meg. Az olvasó nem a közelmúlt egyes értelme-
zéselméleteiben lépett fel először társszerzőként, hanem sokkal inkább akkor, 
amikor megjelent az a típusú szerkesztő, akinek nem jelentett leküzdhetetlen 
akadályt a műveknek az a sorrendje, melyet a szerzőjük szabott meg számukra. 

Ha az eddig elmondottak alapján kellene levonni a következtetést, akkor talán 
azt lehetne mondani, hogy a regény és az összetett regény esetében az összetevők 
és az összetevők sorrendje szempontjából nem szabad változtatni a szerzői kon-
cepción, az elbeszélésciklusok esetében viszont nincs semmi hasonló korlátozás. 
Mivel azonban a legtöbb esetben nem lehet minden kétséget kizáróan eldönteni, 
hogy egy-egy műnek melyik kategóriába kellene kerülnie, a következtetés lehet 
ugyan helyes, de bizonyosan nem sok gyakorlati értelme van. 

A Dubliners esetében minden bizonnyal hiba lenne felforgatni a szerző kialakí-
tott koncepciót, de mi a helyzet a Szindbád ifjiíságá\a\? Krúdy ugyanis két - egy-
mástóljelentős mértékben eltérő - könyvet adott ki ezzel a címmel. Az első 1911-
ben, a második 1925-ben jelent meg. Lássuk a két kötet tartalmát: 

Szindbád ifjúsága, 191 Iй Szindbád ifjúsága, 1925х2 

Szindbád , a ha jós (Első utazása) 
Sz indbád másod ik ú t ja 
Női a rckép a kisvárosban (A h a r m a d i k út) 
A h í d o n (A negyedik út) 
Sz indbád út ja a halá lnál (Ötödik út) 
Egy régi udvarházbó l 
Az első vi rág 
A h á r o m muska té ros 
Az á lombel i lovag 
Sz indbád titka 
Utazás éjjel 
Őszi n a p 
Sz indbád őszi ú t ja 
Egy régi dé l ibáb 
Szegény lányok élete 
Szegény lányok szere lme 
Szegény lányok kenyere 
Özvegyasszony á lma 

Tá jékoz ta tás 
If jú évek 
Sz indbád , a ha jós 
Egy régi udvarházbó l 
Az első vi rág 
A h á r o m muska té ros 
Az á lombel i lovag 
Sz indbád őszi ú t ja 
Női a rckép a kisvárosban 
Sz indbád út ja a halá lnál 
A h í d o n 
Sz indbád titka 
Utazás éjjel 
Szökés az életből 
Szökés a halálból 

1 1 KRÚDY Gyula: Szindbád ifjúsága. Nyugat, Budapest, 1 9 1 1 . 
1 2 KRÚDY Gyula: Szindbád ifjúsága. Athenaeum, Budapest, 1925. 
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A Szindbád ißiisägänak 1925-ös kiadásából kimaradt az első változat második, tizen-
kettedik, tizennegyedik, tizenötödik, tizenhatodik, tizenhetedik és tizennyol-
cadik elbeszélése. Újonnan került viszont az újabb kiadásba az első, második, 
tizennegyedik és tizenötödik elbeszélés. Megváltozott az elbeszélések sorrendje 
is: az első változat harmadik elbeszéléséből például a kilencedik elbeszélés lett az 
1925-ös kiadásban. Önmagában mindkét változat tekinthető összetett regény-
nek. Ugyanakkor az is látható, hogy Krúdy pontosan olyan változtatásokat haj-
tott végre, melyekkel azt, amit önmagában összetett regénynek vélnénk, vissza-
alakította elbeszélésciklussá: megváltoztatta a kötet összetételét és az elbeszélések 
sorrendjét. A legkevesebb, amit mondhatunk: mindkét kötetet el kell olvasni, ha 
ismerni akarjuk a Szindbád ifjúságát. Mert mindkét kötet a Szindbád ißüsäga - még 
akkor is, ha történetesen nem esnek egybe.13 S mivel az önazonosság bonyodal-
mai Krúdy legérdekesebb témái közé tartoznak, a két könyv megfeleltetése egy-
másnak egyáltalán nem véletlen. Ebből a példából jól látszik, hogy az elbeszélés-
ciklus és az összetett regény megkülönböztetése - és a megkülönböztetésből 
adódó következtetés, mely szerint az összetett regény szerzői változatán nem sza-
bad változtatni - egyes esetekben nem sokat ér. 

Van egyébként harmadik változata is Krúdy említett könyvének: az 1917-ben 
megjelent Szindbád ißüsäga és szomorúsága.14 

Szindbád ißi'isäga és szomorúsága 

Sz indbád - Bevezetés 
Tá jékoz ta tás 
I f jú évek 
Sz indbád a ha jós 
Eg)' régi udvarházból 
Az első vi rág 
A h á r o m muska té ros 
Az á lombel i lovag 
Sz indbád őszi ú t ja 
Női a rckép a kisvárosban 
Sz indbád ú t ja a halá lnál 
A h í d o n 
Sz indbád titka 
Utazás éjjel 
Szökés az életből 
Szökés a halálból 
De Ronch kapi tány 

13 Mivel a pénzes, de nem különösebben hozzáértő könyvgyűjtők szemében csak az első kiadás 
szokott értékesnek számítani, a Szindbád ifjúságának második változata még mostanában is kapható -
viszonylag olcsón. 

1 4 KRÚDY Gyula: Szindbád ifjúsága és szomorúsága. Táltos, Budapest, 1917. 
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Ez a kötet a címe, az első és az utolsó összetevője kivételével megegyezik az 1925-ös 
Szindbád ifjúságával. A három említett könyv közül kettőnek azonos a címe, de 
más a tartalma, kettőnek pedig különbözik a címe, de a tartalma sokkal kevésbé 
tér el egymástól, mint az azonos című könyveké. Bonyolult, de nem értelmez-
hetetlen helyzet - ráadásul Krúdy máskor is megtette, hogy ugyanazt a szöveget 
más címmel, egymástól mindenben különböző szövegeket viszont ugyanazzal a 
címmel adott közre. 

A Szindbád ifjúságának későbbi története sem teljesen érdektelen. A két kötetet 
alkotó elbeszéléseket - pontosabban szólva az elbeszélések többségét - 1957-től 
évtizedeken keresztül a Szindbád című könyvben lehetett megtalálni. Minden bi-
zonnyal ez lehetett az oka annak, hogy akadtak értelmezők, akik feltételezték a 
Szindbád-művek egységét. A Szindbádot azonban - Krúdy szövegeinek felhaszná-
lásával - Kozocsa Sándor hozta létre. Ez a Szindbád, bár nem teljesen következe-
tesen, az egyes elbeszéléseket keletkezésük időrendjében hozza, kimaradtak vi-
szont a könyvből azok a darabok, melyekben nem fordul elő Szindbád nevű hős, 
ugyanakkor szerepelnek benne elbeszélések, melyeket maga Krúdy minden 
Szindbád-kötetéből kihagyott. Bár a könyv címlapja alapján könnyű arra gondol-
ni, hogy a mű Krúdytól származik, Krúdy eljárásának tulajdonképpen csak az fe-
lel meg, hogy a Szindbádból is kettő van, az 1957-es és az 1975-ös változat, me-
lyek - megismételve azt, ami a Szindbád ifjúságával történt - nem azonosak 
egymással.15 A Szindbádók részben más műveket, részben más sorrendben tartal-
maznak. Létrejött tehát a Szindbád-ciklus, mely jól mutatja azokat az alapvető bi-
zonytalanságokat, melyek a ciklusokat megkülönböztetik az összetett regénytől. 
Lehet érveket sorakoztatni, hogy az olyan művek, mint például az Oszi nap, a 
De Ronch kapitány vagy az Almoskönyv részei-e vagy sem a ciklusnak, s ha igen, ak-
kor milyen sorrendben kellene közölni őket, de valószínűleg mindkét kérdésben 
leginkább az téved, aki azt hiszi, hogy létezik valamiféle végső, objektív igazság. 
Az elbeszélésciklusok egyik és talán egyik legfontosabb elve: kezdetben van - s az-
után mindvégig megmarad - a jelentésteremtő bizonytalanság. 

Összetartozás 

Nemigen lehet vitatni, hogy az olyan Krúdy-elbeszéléseket, mint például az 
Utolsó szivar az Arabs szürkénél és a Hírlapíró és a halál, a Milyenek az asszonyok? és a 
Milyenek a férfiak?, a Poprádi szállásai és a Kázmér, egymáshoz képest kell olvasni.10 

Talán még ennél is tovább lehet menni: valószínűnek látszik, hogy az ilyen párok 
annyira összetartoznak, hogy jelentést is elsősorban egymás kontextusában kapnak, 
vagyis még az egyes szövegek autonómiáját sem lehet nyilvánvalóan adottnak 

1 5 KRÚDY Gyula: Szindbád. Szerkesztette: KOZOCSA Sándor. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957; 
KRÚDY Gyula: Szindbád. 1-2. Szerkesztette: KOZOCSA Sándor. Magyar Helikon, Budapest, 1975. 
16 A Milyenek az asszonyok ? és a Milyenek a férfiak ?, illetve a Pt>prádi szállásai és a K/ízmér még soha nem 

jelentek meg együtt, egymás társaságában, egy kötetben. 
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venni. Az is valószínűnek látszik, hogy az ilyen pároknak, s általában véve számos, 
hasonlóképpen összetartozó elbeszélésnek nincs sorrendje. Ciklikusan, azaz kör-
körösen - s ha a ciklus kettőnél több tagból áll, akkor véletlenszerű sorrendben 
és körkörösen - érdemes olvasni őket. 

Természetesen vannak olyan ciklusok is, melyek sorrendje kötöttebb ennél, de 
a kötött sorrend - legalábbis Krúdy esetében - a véletlenszerűség sajátos eseté-
nek látszik, s nem megfordítva. A Pókhálós palackok című kötetben olvasható négy 
elbeszélés (Kárpáti szél, Kárpáti éj, Lengyel felhők, Lengyel tánc) az elbeszélt történet 
időrendje miatt tekinthető a fentieknél kötöttebb sorrendű ciklusnak.17 Hasonló-
képpen kötöttnek látszik a Szindbád ifjúságában található kisciklus (Egy régi udvar-
házból, Az első virág, A három muskatéros, Az álombeli lovag) sorrendje is, jóllehet 
ugyanezt talán nem lehet elmondani a kötet összes többi elbeszéléséről. 

Vannak tehát olyan elbeszélésciklusok, illetve ciklusok a ciklusokon belül, me-
lyek folyamatos, összefüggő eseménysort mesélnek el, a Szindbád ifúságátóX ennek 
ellenére idegen a cselekmény egysége és folytonossága. A Szindbád-ciklus egy-egy 
darabja alapján nemigen lehet kitalálni, miről fog szólni a következő elbeszélés -
bármelyik Szindbád-sorozatot tartsuk is a kezünkben. A Szindbád ifjúsága és Krúdy 
számos más ciklusa kevésbé kiszámítható, mint a hagyományos regény, melyet ol-
vasva tudjuk, hol tartunk benne, és gyakran megalapozott sejtéseink lehetnek ar-
ról, milyen fordulatot vehet a történet a következő fejezetben. A Szindbád ifjúságá-
ban egy-egy darab összefügg ugyan egymással, de az elbeszélések alapján nem 
lehetne hagyományos életrajzot írni Szindbádról. Az eseményeket gyakran évek, 
évtizedek választják el egymástól, és az elbeszélő - szemben a 19. századi nevelő-
dési regénnyel - a különböző helyeken elmondott történéseket nem illeszti egysé-
ges fejlődési történetsémába. A Szindbád ifjúsága első kiadásában és a Szindbád uta-
zásaiban még azt sem lehet biztosra venni, hogy a következő elbeszélésben is elő 
fog fordulni Szindbád neve. A két kötet az elhallgatáson, a töredékességen és a vé-
letlenen alapul. Maga a ciklus természetesen lezáratlan. Van első utazás, de nincs 
utolsó. Az elbeszélések egyikét sem lehet olyan tetőpontnak tekinteni, amely dön-
tő módon határozná meg az előtte és utána álló elbeszélések jelentését vagy a fő-
szereplővel megtörténő események jellegét. Gyakran a hős folytonossága is kérdé-
ses - még akkor is, amikor ismét a „Szindbád" szó utal a főszereplőre. Nem tudjuk 
meg, mi Szindbád polgári neve, és csak hozzávetőleges elképzeléseink lehetnek 
arról, miből és milyen körülmények között él, mi a foglalkozása. 

Megállapíthatjuk, hogy nem a cselekmény egysége alkotja a Szindbád ifjúsága 
szerkesztési elvét. Nincs olyan átfogó történet, melynek alá lehetne rendelni az 
egyes elbeszéléseket. De van-e valami más, egységes szerkesztési elve a ciklusnak? 
Szükséges-e, hog)' legyen? 

Általában véve az elbeszélésciklusokban nem szorul magyarázatra az idő- és 
térbeli vagy a logikai folytonosság megszakítása vagy hiánya. Nem kell külön in-

1 7 KRÚDY Gyula: Pókhálós palackok. Válogatta: BARI A András. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1 9 7 8 . 
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dokolni, ha a ciklus egyes darabjai a többihez képest más időben, más időfel-
fogásban, más helyszíneken, más szereplőkkel játszódnak le. Megeshet az is, hogy 
az egyes darabok nyíltan vagy rejtetten más és más értékeket helyeselnek. Az is 
előfordulhat, hogy az egyes darabok felfüggesztik, megtámadják, vagy egyszerű-
en csak semmibe veszik a másik előfeltevéseit. Az elbeszélésciklusok ilyen és ha-
sonló vonásait csak nagyon nehézkesen lehetne levezetni a 19. századi regényből. 

A Szindbdd ifjúsága 191 l-es kiadásában több szerkesztési elv is felfedezhető, de 
egyik sem terjed ki a mű egészére. A kötet a számozott elbeszélésekkel indul, utá-
nuk a - nevelődési regény fejezeteiként is leírható - kisciklus következik. A kis-
ciklus felfogható ugyan nevelődési regénynek, de még inkább a nevelődési regény 
paródiájának, melyből kiolvasható, miért nincs egységes cselekménye a műnek. 
Akadnak a kötetben olyan egymáshoz kapcsolódó elbeszélések is, melyekben 
nem fordul elő Szindbád neve, és vannak elbeszélések, melyeket - egészen más 
elv szerint - a címükben előforduló „ősz" szó köt egymáshoz. A kötet egymást 
részben átfedő szerkesztési elvei közül egyik sem átfogó, mindegyik csak a teljes 
halmaz néhány darabjára terjed ki. 

Azoktól az elbeszélésektől, melyeket nyilvánvalóan egymáshoz képest kell ér-
telmezni, villámgyorsan eljuthatunk azokhoz, melyek összetartozása sokkal 
bizonytalanabb. Meg lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy nemcsak az összetett re-
gényt és az elbeszélésciklust nehéz elhatárolni egymástól, hanem az elbeszélés-
ciklust és a véletlenszerűen összerakott gyűjteményt is. Ha leszámolunk azzal az 
elképzeléssel, mely szerint csakis az lehet elbeszélésciklus, amit a szerzője bizo-
nyíthatóan elbeszélésciklusnak szán, akkor lehetséges, hogy egyedül az olvasó ta-
lálékonyságán múlik, mennyi és milyen kapcsolatot tud találni a mások által vé-
letlenszerűen kiválogatott és egymás mellé helyezett elbeszélések között, 
mennyire tudja egymáshoz képest olvasni az elbeszéléseket. Ennek az eljárásnak 
a kontextualitás elve adja az alapját. Márpedig az elbeszélésciklus nem a szerzői 
intención múlik. Sejtelmünk sincs, milyen szándékkal írta Krúdy az Utolsó szivar 
az Arabs szürkénél és a Hírlapíró és a halál elbeszéléspárost, de az bizonyos, hogy a 
két elbeszélés nagyon jó helyen van egymás társaságában. 

De lássunk példát arra is, hogyan fest egy elbeszélésciklus, mely talán nem is el-
beszélésciklus. Sokan voltak, akik csak akkor fedezték fel Krúdyt, amikor 191 l-ben 
megjelent a Szindbád ifúsága. Hogy a népszerűsége ekkoriban számottevő mér-
tékben megnövekedett, lemérhető egyebek mellett abból is, hogy a Magyar Nemzet 
című napilap, melyben Krúdy már korábban is publikált, rendszerint havonta 2-6 
elbeszélést, nagyjából 1911 márciusától egyre sűrűbben közli az írásait. Sőt 1911. 
június 16. ésjúlius 21. között, valamint 1912. február 8. és április 13. között meg-
szakítás nélkül minden egyes lapszámban olvasható valami Krúdytól. Az elbeszé-
lések, melyek ekkor megjelentek, szinte kivétel nélkül, de az is lehet, hogy kivétel 
nélkül, Krúdy régebbi, legtöbbször évekkel korábbi írásai. Vajon elbeszélésciklus-
ként érdemes olvasni ezt a sorozatot vagy véletlenszerűen egymás mellé került el-
beszélések halmazaként? Akár így, akár úgy válaszolunk erre a kérdésre, mindig 
lehet majd találni a válasszal szemben felhozható ellenérveket. 
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Határok 

Az elbeszélésciklus tehát nehezen határolható el mind az összetett regénytől, 
mind az esetleges gyűjteménytől. De a határ más értelemben is nehezen állapít-
ható meg. Van-e - legalább elvben - felső határa az elbeszélésciklusoknak? Ha azt 
kellene mondanunk, hogy végül is minden elbeszélő mű egyetlenegy ciklus ré-
szét képezi, akkor a ciklus fogalma elveszítheti a használhatóságát. És hol a cik-
lus alsó határa? Igaz-e az, amit a józan ész sugall, vagyis az, hogy egy ciklushoz 
minimum két elbeszélés szükséges? Elméletileg ugyan igaz lehet ez az állítás, de 
semmi akadálya, sőt számos módja van annak, hogy két vagy több elbeszélést az 
írója egyetlen elbeszéléssé alakítson át. A nyilvánvaló lehetőségek mellett gon-
dolhatunk Krúdy egyik művének az alcímére is: Két novella, ami mégis egy.w Már 
Mikszáth Kálmán is foglalkozott hasonló problémákkal. A Galamb a kalitkában 
című művében a következőket olvashatjuk: „Az olvasó [...] azt hiszi, hogy két el-
beszélést olvasott tőlem. Hát ebben van a meglepetés. Csak egyet méltóztatott 
olvasni, de kétszer egymásután."19 Ebből az következik, hogy szélsőséges esetben 
akár már egyetlenegy elbeszélést is kénytelenek lehetünk elbeszélésciklusnak 
tekinteni. S ezen, ha elfogadjuk, hogy a történetmondás minimuma a mondat, 
nem is lehet csodálkozni. Érdemes elgondolkozni azon is, hogy vannak Krúdy-
nak olyan elbeszélései (például A megye özvegye vagy A ló meg a szoknya), melyek-
ben négy-öt egymásra halmozott nézőpont merőben másféle történetet kerekít ki 
az elmondott eseményekből. Vagyis az ilyen elbeszéléseket - a nézőpont függ-
vényében - négy-ötféleképpen lehet újraelmesélni. Vajon ez elegendő indok 
arra, hogy az ilyen elbeszéléseket latens ciklusoknak nevezzük? 

Középpont és végpont 

Képzeljünk el egy elbeszélésciklust. Bár nem szükségszerű, hogy egy-egy elbeszé-
lésciklusnak csakis egy főszereplője legyen, hogy az idő- és térszemlélete a folyto-
nosságra épüljön, hogy az elbeszélt események egységes és összefüggő ok-okozati 
láncot alkossanak, hogy az eseményekről többnyire megtörténésük időrendjében 
értesüljünk, hogy az egységesség keretét a főszereplő élettörténete szolgáltassa, 
ezeket a lehetőségeket kizárni sem lehet. Legyen tehát az elképzelt elbeszélés-
ciklusunk ilyen. Ha ezt elfogadjuk, akkor az is azonnal láthatóvá válik, miért fog-
ható fel még a hagyományos regény is az elbeszélésciklus sajátos eseteként. 

1 8 KRÚDY Gyula: Üres a fészek. Két novella, ami mégis egy. Országos Irodalmi Rt., Budapest , 1897. 
1 9 MIKSZÁTH Kálmán: „Galamb a kalitkában." In Mikszáth Kálmán Összes Művei 4. Akadémiai Kiadó, 

Budapest , 1 9 5 6 . 5 - 6 8 . , 6 7 . Ha jdú Péter részletesen tárgyalja a művet: H A J D Ú Péter: Történetek metafo-
rikus interakciója. Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában. I rodalomtörténeti Közlemények 1 0 3 . ( 1 9 9 9 ) 

6 8 8 - 7 1 0 . 



Művelődéstörténet 

Balogh Magdolna 

A NYELV ELRABLÁSA 

- Nyelv és totalitarianizmus -

„Nem volt kivel, és nem volt miről vitatkozni. 
Nem volt nyelv. A nyelvet elárulták, elhazudták, 
éppúgy, mint a hitleri időkben." 

(Zbygn iew Herbert)1 

A „totalitárius társadalom" fogalmának pontos jelentése és hatálya tekintetében 
nincs teljes egyetértés a társadalomtudósok között. Ahogyan Leszek Kolakowski 
figyelmeztet rá, a történelemben kialakult totalitárius rendszerek is többfélék, az 
elnevezés csupán egy ideáltípust takar, amelynek a valóságban több változat felel 
meg. Az azonban bizonyos, hogy a Hannah Arendt által forgalomba hozott foga-
lom legáltalánosabb vonásait illetően pontosan írja körül a náci és a bolsevik 
(sztálini) rendszer társadalomszervezési, politikai és ideológiai sajátosságait egy-
aránt. Arendt több helyütt hangsúlyozza, hogy a totalitárius diktatúrák lényegi-
leg különböznek minden más önkényuralmi rendszertől, a zsarnokság minden 
egyéb formájától. Az egyik legszembeötlőbb különbség éppen az uralom fenntar-
tásának eszközeiben, azon belül is az ideológia felhasználásában van, amiből 
egyenesen következik a nyelvnek a hatalmi manipulációban való felhasználása. 

A társadalomból a könnyebb manipulálhatóság érdekében tömegtársadalmat 
létrehozó totalitárius diktatúrákban ugyanis többről és másról van szó, mint a 
megszólalás puszta korlátozásáról vagy a közlemények cenzúrázásáról. A totalitá-
rius diktatúrák uralmi ideálja, vagyis az „állandó uralkodás minden egyes egyén 
felett, az élet minden egyes szférájában"2 más, mélyebbre hatoló eljárásokat igé-
nyelt. Ahogyan Kertész Imre pontosan fogalmazza meg A száműzött nyelv című 
esszéjében: „A 20. század totális diktatúráiban ugyanis az emberrel történik vala-
mi, amire az eddigi történelem során még nem akadt példa: a totális nyelv, vagy 
ahogyan Orwell nevezi, a 'Newspeak', az erőszak és rettegés jól adagolt dinami-
kájának segítségével ellenállhatatlanul behatol az egyes ember tudatába, és őt 
magát lassacskán kirekeszti onnan, kirekeszti a saját belső életéből."3 

1 J. TRZNADEI. : Haiiba domowa. Rozmowy zpúarzami. (Családi szégyen. Beszélgetések írókkal.) Instytut 
I.iteracki, Paryz, 1986. 185. 

2 Hannah A R E N D T : / ! totalitarizmus gyökerei. Európa Könyvkiadó, Bp., 1992. 396. 
3 KERTÉSZ Imre: A száműzött nyelv. Magvető Kiadó, Bp., 2002. 280. 
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A totalitárius diktatúrák korábban nem ismert módszert vetnek be a személyi-
ség felmorzsolása érdekében: a hatalmi manipuláció immár a gondolkodás és a 
nyelvhasználat totális szabályozására irányul. Emögött - ahogyan a legérzéklete-
sebben Orwell 1984-ébői tudhatjuk - az önálló cselekvés előfeltételének, az ön-
álló gondolkodásnak a blokkolása, s a gondolkodás befagyasztása révén az egyéni 
tudat kiiktatásának szándéka húzódik meg. „[...] sehol sem annyira nyilvánvaló, 
hogy a nyelv »nem neked van szánva, és nem is nekem« - mondja ismét Kertész 
Imre - , mint egy totalitárius államban, ahol nem létezik az Én és a Te, s amely-
nek kedvenc személyes névmása a misztikus és fenyegető »Mi«, mely mögött nem 
tudni, ki vagy kik rejtőznek."4 

A nyelv elrablásával az identitását veszik el az embertől, hogy a hatalmi gépe-
zet engedelmes fogaskereke váljék belőle. Ami a totalitárius diktatúrákban a 
nyelvből megmarad, az a hatalom nyelve, természeténél és lényegénél fogva 
„autoriter monologikus beszéd" - ahogyan a jelenséget a Bahtyin teóriája által 
inspirált terminussal Hans Günther nevezte5 - , amelynek évtizedekig tartó 
egyeduralma messzire ható következményekkel jár a társadalmi kommunikáció 
és a kultúra egésze szempontjából. Bár tisztában vagyok azzal, hogy az általam 
használt megnevezés manapság divatos, ráadásul kétségtelenül vitatható, mégis 
úgy vélem, megalapozottan mondhatjuk totalitárius nyelvnek. Az alábbiakban ré-
szint e nyelv sajátosságait, részint ennek az irodalomban való megjelenését kísér-
lem meg leírni. Megjegyezném, hogy irodalmi példáim ezúttal kizárólag az ún. 
szocreál köréből valók, noha véleményem szerint az, amit a totalitárius nyelvről 
állíthatunk, érvényes a náci korszak nyelvére és irodalmára is. Azonban a két to-
talitárius rendszer irodalmának alaposabb összehasonlítása még várat magára, s 
magam is csak annyit állíthatok, hogy kétségtelenül vannak - a két rendszer 
strukturális hasonlóságából adódó - analóg jelenségek a náci és a szovjet iroda-
lom között.6 

A hatalom nyelve, noha vannak közös vonásaik, alapvetően tér el a totalitárius 
nyelvtől. Természetes, hogy minden hatalom egy bizonyos nyelvet használ, s az is 
nyilvánvaló, hogy a társadalmi kommunikáció egészét befolyásolja az a mód, 
ahogyan a hatalom közli céljait a társadalommal (azaz a társadalmi nyilvánosság 
alakulásában fontos szerepe van a hatalom „kommunikációs stratégiájának"). 
A totalitárius diktatúrában azonban a kommunikáció egész rendszere átalakul. 

4 I. m. 287. 
5 Hans G U N T H E R : Die Verstaatlichung der Literatur. Ents tehung und Funktionsweise des sozialistisch-

realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30-er Jahre. Metzler, Stuttgart, 1984. 173. 
e Az általam ismert szakirodalomban egyetlen konkrét összehasonlítás szerepel: Hans Günther 

Osztrovszkij Az acélt megedzik című, a szocreál egyik etalonjának tekintett regényét vetette össze 
Schenzinger Der Hitlerjunge Quecks című művével, megállapítva, hogy a két m ű fölfogható az. európai 
Bildungsromati műfaji pervertálódásaként. Günther kiemeli, hogy a két mű elsősorban ideologikussá-
ga miatt vethető össze, noha kétségtelenül más tartalmi elemek kapnak bennük hangsúlyt. Részlete-
sebben lásd: H. G Ü N T H E R : „Education and Conversion: T h e Road to the New Man in the Totalitarian 
Bildungsroman." In H. G Ü N T H E R (ed.): The Culture of the Stcdin Period. Macmillan, 1990. 193-210. 
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A változás a legszembetűnőbben talán abban ragadható meg, hogy a nyelvi köz-
lés egyirányú utat jár be: a nyilvános kommunikáció csatornáin a hatalom küldi 
a társadalomnak a maga közleményeit, anélkül, hogy a társadalom ezekre a ma-
ga természetes módján reagálhatna. így azután a valódi kommunikáció ellehetet-
lenül: közlés és véleménycsere helyett a nyilvánosság terei és eszközei: a sajtó, 
a rádió, az újságok a hatalom „meghosszabbított kaijává" alakulnak át. „A Nép-
szabadság rögtön a puskák után jön - figyelmeztette az MSZMP Ideiglenes 
Intéző Bizottságának tagjait 1957 februárjában Kádár János a pártlap munkáját 
értékelő ülésen."7 

Noha kétségtelen, hogy a demokráciákban is előfordulnak antidemokratikus 
hatalomgyakorlási módszerek, a demokratikus berendezkedésű rendszerek kom-
munikációjában különböző elvek alapján a legkülönbözőbb réteg- és csoport-
nyelvek szerveződhetnek, s ezek értelemszerűen küldik üzeneteiket a hatalom 
számára. A totalitárius rendszerek meggátolják a hatalom által előírttól eltérő 
módon alakuló csoportok, s ezzel egyúttal más nyelvi rétegek artikulálódását és 
megnyilatkozását. A totalitárius nyelvet más hatalmi nyelvektől éppen kommuni-
kációs monopóliuma különbözteti meg: az ugyanis, hogy csak egyféleképpen, és 
csak a hatalom által megszabott módon lehet megnyilatkozni, a valóság jelensé-
geinek értelmezésére csak a hatalom jogosult, és mindenki a hatalom megszabta 
módját köteles elfogadni a valóság értelmezésének. Hans Günther találó megál-
lapítása szerint ez tükröződik a sztálini korszak hivatalos ideológiájának „ontolo-
gizáló kifejezésmódjában", aminek ismérve a valóság, reális valóság, élet, törté-
nelem szavak inflatorikus használata egyfelől, másfelől a „visszatükrözésre" való 
örökös hivatkozás.8 

A totalitárius nyelv genealógiája meglehetősen bonyolult, ma még alig vizsgált 
kérdés, melynek alaposabb körüljárásához összehangolt szociolingvisztikai, társa-
dalompszichológiai, és politológiai kutatásokra volna szükség.9 Az mindenesetre 
tény, hogy ez a nyelv az egyeduralkodó kommunista Párt propagandájának a 
nyelve, s mint ilyen, alapvetően a marxizmus-leninizmus-sztálinizmus dogma-
rendszerének csontvázára épült rá, amely viszont történetileg a forradalom előtti 
kommunista (bolsevik) párt nyelvében gyökerezik. Alapvető jellegzetességei: 
apodiktikussága, az a vonása, hogy minden tárgyalt problémára egyértelmű és 
határozott válasza van, valamint az ellenséggel szemben kérlelhetetlen verbális 
fellépése; a militáris szókészlet kedvelése nyilvánvalóan a forradalmi körülmé-
nyek között születtek. Az is valószínű, hogy - mivel a párt vezetőinek nagy hatá-
suk volt magára a mozgalomra - , a totalitárius nyelv kialakulásának vizsgálatakor 
előzményként feltétlenül figyelembe kell vennünk Lenin megnyilatkozásainak 
jellegzetességeit. Annál is inkább, mert a történészek körében eléggé határozott 

7 C S E H Gergő Bendegúz-KALMÁR Melinda-PÓR Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatás-
politika és cenzúra 1 9 5 6 - 1 9 6 3 . (Dokumentumok) Bp., 1 9 9 9 . 2 1 7 . 

8 H . G Ü N T H E R : I. M . 1 7 5 . 
9 E FIDELIUS: kec komunistické moci. (A kommunista hatalom nyelve.) Praha, 1998. 13. 
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vélekedés szerint a forradalom győzelmében igen nagy szerepe volt Lenin politi-
kusi és publicisztikai működésének. Vannak, akik azt állítják, ha nincs Lenin, ta-
lán 1917 sem lett volna.10 Emiatt aztán joggal tételezhetjük fel, hogy a pártvezér 
nyelvhasználata irányadó volt a forradalom utáni időszakban is. Lenin tökélete-
sen tisztában volt a szó erejével és hatalmával, nem véletlen, hogy 1918-ban egyik 
első rendelkezése a cenzúra visszaállítása volt. A monumentális propaganda gé-
pezetének terve is az ő fejében született meg. 

A húszas években, Lenin halála után, amikor még nem lehetett előre látni, mi 
történik majd a nyelvvel (és magával a rendszerrel), a korszak legkiválóbb nyel-
vészei, a formalista iskola köréhez tartozó tudósok elemezték Lenin nyelvhaszná-
latának sajátosságait a futuristák lapjában, a LEF-ben.11 Tinyanov szerint Lenin 
vitairatai és beszédei új fejezetet jelentenek az orosz szónoki beszéd és a politikai 
irodalom történetében, többféle tradícióból táplálkozva, egyszerre kapcsolódnak 
az európai forradalmi politikai irodalom hagyományához és az orosz elődök, kü-
lönösen Herzen munkásságához, aki főként a Kolokolban közölt rövid írásainak 
élesen polemikus, szándékosan vulgarizált nyelvhasználatával hatott Leninre.12  

Herzen inspirációjára egyszerűsíti vitairatai szókészletét a bolsevik pártvezér, s 
ugyancsak az ő inspirációjára vonja be a politikai publicisztika nyelvébe a beszélt 
nyelv stilisztikai rétegét. A vizsgálódások azt is kiderítették, hogy Lenin stílusá-
nak ereje mindenekelőtt a meggyőzés képességében, az egyértelmű, további 
megfontolást nem igénylő, cselekvésre késztető jelszavak alkalmazásában rejlik. 
Tomasevszkij és Georgij Vinokur előremutató elemként értékelték Leninnek azt 
a törekvését, hogy igyekezett „megtisztítani a forradalmi frazeológiát", és új je-
lentést adni a szavaknak. 

A nyelvészek az avantgardistákra jellemző jókora adag utópizmussal azt várták 
az új korszaktól, hogy az majd megteremti a maga új nyelvét, amely „felfrissíti, 
megújítja" a szókészletet és a frazeológiát. Ok még nem láthatták előre, ami csak 
később vált nyilvánvalóvá, hogy nem másról volt itt szó, mint az ismert frazeoló-
giának egy másik frazeológiával való felváltásáról. Ami pedig „a szókészlet fel-
frissítését" illeti, annak az elsők közt estek áldozatul a haladó Európának azok 
a jelszavai, amelyek a nagy francia forradalom óta megkérdőjelezhetetlennek 
és változatlanul mozgósító erejűnek számítottak. Ugyanis Lenin „nyelvátalakító" 
céljai között olyan kitételek szerepeltek, mint például „kevesebbet fecsegni 
a munkásdemokráciáról, a néphatalomról, a szabadságról, az egyenlőségről, a 
testvériségről és az ehhez hasonlókról".13 A forradalom alapító atyja által meg-
honosított stílus „leleplező képessége" abban állt, hogy ezeknek a jól ismert jel-
szavaknak a használatát az ellenség manipulációjaként állította be, ahogyan ez a 

1 0 M. HELLF.R: Maszyna is srubki. (A gép és a csavarok.) Instytut I.iteracki, PaiyZ, 1988. 229. 
1 1 V Ö . [ . TINYANOV: „Szlovar Lenina-polemiszta." ( 1 9 2 4 ) In uő: Probléma sztyiliotvornovo jazika. Sztatyji, 

Moszkva, 1965. 
12 I. m. 246. 
IS Idézi: i. ni. 222. 
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fenti idézet folytatásából is kiderül: „napjaink öntudatos munkása és parasztja 
ezekben a felfújt frázisokban éppolyan ügyesen felismeri a burzsoá értelmiségi 
szélhámoskodását, mint ahogyan a tapasztalt ember a feddhetetlenséget sugalló 
sima vonású arcra és a 'nemeslelkű embert mutató' külsőre tekintve, azonnal és 
tévedhetetlenül megállapítja: 'minden bizonnyal szerzetes.'"14 

A bolsevik vezér legfontosabb újítása az volt, hogy megváltoztatta a szavak tör-
ténetileg rögzült jelentését, és magától értetődővé tette, hogy a jelentésadás gesz-
tusa a vezér joga. A szó jelentését a legegyszerűbben úgy lehetett megváltoztatni, 
hogy az eredetileg jelző nélkül használt szó valamilyen jelzőt kapott, ami termé-
szetesen módosította a szó jelentését. Egy 1913-as levelében például Lenin meg-
rója Gorkijt egy cikke miatt, amelyben az író szerinte „sikertelen kísérletet tett" 
„a proletárdemokrácia álláspontja helyett valami egyetemes demokrácia állás-
pontjához való áthajlásra".15 Azután néhány sorral lejjebb, még egyértelműbben 
fogalmaz: „Mire való az olvasó elé demokratikus leplet dobni ahelyett, hogy vilá-
gosan megkülönböztetnénk a kispolgárokat [...] és a proletárokat, [...] akiknek 
meg kell tudniuk különböztetni a polgárság tudományát és közéletét a maguké-
tól, a polgári demokráciát a proletárdemokráciától?"16 A totalitárius nyelv egyik 
alapvető sajátosságát, a valóság jelenségeinek közvetlen értékelését-osztályozását 
érhetjük itt tetten, szinte születése pillanatában. Arról van szó, hogy a direkt nyel-
vi manipuláció talán legfontosabb eszköze az olyanfajta megnyilatkozás, amely-
ben az egyértelmű és határozott oppozíciók egyszer s mindenkorra megnyugtató 
módon szétszálazott, „megrágott", értelmezett valóságot „tükröznek". 

Természetes, hogy a nyelvnek van bizonyos immanens axiológiája.17 Azaz, ha 
kimondunk egy szót, ahhoz egy meghatározott, a nyelv használói számára ismert 
és konvencionálisan elfogadott érték tartozik. Itt azonban másról van szó, arról a 
gondolkodásmódról, amely a valóságot egyszerű sémákba szorítva, mindent a 
mienk-idegen, vagy még világosabban: baráti-ellenséges szemszögből ítél meg. 
S talán ebben a - sematikusságán túl - szükségszerűen intoleráns és ellenség-
kereső világfelfogásban rejlik a később kibontakozó totalitarizmus nyelvi manipu-
lációjának magva. Szervesen hozzátartozik ugyanis, hogy az, aki megmondja, mi 
a j ó és mi a rossz, mi a mienk és mi az ellenséges, értelemszerűen valamiféle te-
kintély lehet, s ki más lenne az egy totalitárius rendszerben, mint a Párt tekinté-
lyét megtestesítő Vezér. Lenin nyelvhasználatát bizonyosan joggal tekinthetjük 
a későbbi totalitárius nyelv ősének. Az ő vitairatainak stílusa tette elfogadottá azt 
a gyakorlatot, hogy a vezető kénye-kedve szerinti jelentésben használhatta a sza-
vakat, s az ő nyelvhasználatát kanonizálta azután a hivatalos nyelv. 

и Uo. 
15 V I. L E N I N : AZ irodalomról. Szemelvények Lenin műveiből, leveleiből. Szikra, Bp., 1949. 134. 
i« I. in. 135. 
1 7 M . GLOVVINSKI: „Nowomowa (Rekonesans)." ( A Newspeak.) In UÓ: Nowomowa po polsku. ( A lengyel 

Newspeak.) Wbrszawa, 1991. 11. 
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Ennek az önkényes jelentésadásnak - amely Micha! Gfowinski szerint is a to-
talitárius nyelv legfontosabb sajátosságai közé tartozik18 - egy másik példája az 
erkölcs fogalmának a párt utilitárius, nyíltan stratégiai-taktikai céljai érdekében 
történő átértelmezése az ifjúsági szövetségek feladatait kijelölő 1920-as Lenin-
levélből: „mi azt mondjuk: erkölcs az, ami elősegíti a régi kizsákmányoló társa-
dalom elpusztítását és az összes dolgozók egyesülését a proletariátus körül, 
mely megteremti a kommunisták új társadalmát. A kommunista erkölcs - az az 
erkölcs, amely ezt a harcot szolgálja, mely egyesíti a dolgozókat minden kizsák-
mányolás ellen [...]".19 És másutt, kertelés nélkül, önleleplezóen: „mi nem hi-
szünk az örök erkölcsben, és az erkölcsről szóló mindenféle mesével űzött csalást 
leleplezzük".-0 

A totalitárius nyelv másik, párthatározatokból, beszédekből, a korabeli publi-
cisztikából mindannyiunk által jól ismert vonása a megnyilatkozás személytelen 
többes számú formája. Ez a fogalmazásmód gyakran fordul elő Sztálin szövegei-
ben. A legújabb kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy legalábbis az orosz 
kultúrában megvolt ennek a formának a jól ismert hagyománya. Nemcsak arról 
van itt szó, hogy Sztálin szövegei a korabeli marxista nyelvezet kontextusába 
illeszkedtek. A marxizmus maga ugyanis - írja Sztálin nyelvének kutatója, Mihail 
Weiskopf - „baráti módon ölelkezett össze a honi vallási tradíció hagyományos 
személytelenségével és kollektivitás-felfogásával („szobornoszty"), amelyet pro-
letár és proletkult módra fazoníroztak át".21 Weiskopf részletes elemzéssel mu-
tatja ki a Sztálin által széltében-hosszában használt „mi" személyes névmás poli-
szémiáját, amelynek a kontextustól függően számos funkciója volt. Először is, 
kifelé az ellenségtől való elhatárolódást fejezte ki. Másfelől a párton belüli ellen-
zéktől való elkülönülést szolgálta. A „mi" ez esetben a bolsevikokat jelentette, a 
párt egészét, amelybe hiábavalóan akarják befészkelni magukat mások, az „ők", 
az ellenzék vezérei, akik „nem értik a mi bolsevik tempónkat" [...], vagy: „nálunk, 
bolsevikoknál, régebben úgy volt, [...]".22 Leggyakrabban azonban a beszélőnek, 
Sztálinnak a személye és a Központi Bizottság olvad össze benne, mint valamiféle 
kollektív szubjektumban. Ez derül ki abból is, ahogyan például a XIV Kong-
resszuson a Gazda a bolsevikok eredményeit számba véve kijelentette: „[Mi] 
megerősítettől a pártot." Weiskopf elemzéseiből az a következtetés vonható le, 
hogy Sztálin számára a Párt, Lenin és a Központi Bizottság afféle Szenthárom-
ság, amelynek hol egyik, hol másik, hol egyszerre mindegyik tagjával azonosul, 
ily módon érintkezik a szakrális tekintéllyel.23 

18 I. m. 9. 
IS V. I . L E N I N : i. m . 1 8 7 . 

I. т . 189. 
2 1 M . WEISKOPF: „Piszatyel' Sztálin. Zametki filologa." III H . G Ü N T H E R - J . DOBRENKO (eds.): Szacrmlisztyi-
cseszkij kanon. Szankt-f t tyeibuig, 2000. 682. 
22 L m. 689. 
2» I. m. 694. 
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Noha a totalitárius nyelv bizonyos vonásai, mint láttuk, már Lenin nyelvhasz-
nálatában megjelennek, a párt nyelvét Sztálin hatalomra jutásától tekinthetjük 
totalitárius nyelvnek, amikorra az a nyilvános nyelvhasználat valamennyi szintjén 
egyeduralkodó szerepre tett szert. 1949 táján a szovjet blokk országaiban, a szov-
jetizálás során ugyanez a nyelv mindenütt többé-kevésbé a nemzeti nyelv meg-
erőszakolásával tört utat magának. A Szovjetunióban 1934-ben rendeztek vitát a 
nyelvről, s ennek az lett a következménye, hogy valamiféle purista eszmény jegyé-
ben kigyomlálták a klasszikus orosz nyelvből azokat a kifejezéseket és fordulato-
kat, amelyek nem voltak összeegyeztethetők a korabeli nyelvi ideállal. 

Noha indíttatása sokkal inkább ideológiai, semmint tudományos volt, figye-
lemreméltó mozzanata a szovjet korszak orosz nyelvtörténetének J . V Sztálin 
nagy visszhangot kiváltó nyelvfilozófusi ténykedése. A nagy tanító a neves szovjet 
nyelvtudós, Ny. J. Marr nézeteit bírálva, nemcsak a klasszikus marxizmus nyelv-
szemléletét írta felül, tagadva a nyelv osztály jellegét, hanem mai szemmel nézve 
önleleplező módon szólt arról is, mi történik azzal a nyelvvel, amely egy csoport 
kizárólagos nyelveként működik: „...mihelyt a nyelv valamelyik szociális csopor-
tot előnyben részesíti a társadalom többi szociális csoportja rovására, legott elve-
szíti minőségét, nem a társadalomban élő emberek érintkezésének eszköze töb-
bé, valamely szociális csoport zsargonjává válik, elkorcsosul, és pusztulásra ítéli 
magát."24 Sztálin brosúrájában azt a folyamatot írta ugyanis le, amelynek során a 
kommunista párt nyelvéből a hivatalos kommunikáció mindenkire kötelező érvé-
nyű nyelve lett, s valóban nem volt többé „a társadalomban élő emberek érintke-
zésének eszköze". 

A hatalmi manipuláció nyelvi vetületének kérdéséhez többféleképpen közelít-
hetünk. Legáltalánosabban a nyelv és az ideológia kapcsolatáról van szó, arról, 
miként válik a nyelv ideológiai tartalmak hordozójává. Leírhatjuk a totalitárius 
hatalom nyelvét mint nyelvi rendszert, megvizsgálhatjuk a totalitárius nyelv és a 
valóság viszonyának sajátosságait. S van a kérdésnek egy társadalmi nézőpontja 
is: annak vizsgálata, miként viszonyul a hatalom nyelve a többi nyelvi réteghez, 
és miként hat végső soron magára a társadalomra a totalitárius nyelv elterjedése. 
Végül választ kereshetünk arra a kérdésre is, hogyan alakítja e hatalmi nyelv a 
kultúrát. 

Ahhoz, hogy a diktatúra a nyelven keresztül közvetíthesse a társadalom számá-
ra a hatalom által kívánatosnak tartott értékeket, magát a nyelvet kell átalakítani. 

A totalitárius nyelv monopóliuma a valóság jelenségeinek interpretálására 
elsősorban a szavakon keresztül valósul meg. Bizonyos szavak kimondása, mások 
elhallgatása, megint mások gyakori ismételgetése, ismét mások valamely más 
szó helyett történő használata a beavatottaknak sokat elárul a hatalom céljairól. 
„A nácizmus a tömegek húsába és vérébe az egyes szavakon, a beszédfordulato-
kon, a mondatformákon keresztül fúrta be magát, amelyeket milliószoros ismét-

2 4 J. V SZTÁLIN: Marxizmus és nyelvtudonuíny. Szikra, Bp., 1 9 5 2 . 8 . 
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léssel rájuk kényszerített, ők pedig mechanikusan és öntudatlanul átvették" - írja 
a francia filológia professzora, Victor Klemperer, aki Hitler uralmát és a Harma-
dik Birodalom időszakát Drezdában élte át, s heroikus munkával tizenkét éven át 
figyelte, jegyezte a nácik nyelvének jellegzetességeit. Klemperer esszészerű nap-
lójegyzetei az általa LTI-nek (Lingua Tertii Imperii) nevezett nyelvről máig a 
totalitárius nyelv sajátosságainak és működésének forrásértékű leírását adják. 
„Ha valakinek hős és erényes helyett sokáig azt mondjuk, fanatikus, végül maga 
is elhiszi, hogy a fanatikus: erényes, hős, és fanatizmus nélkül nem lehet valaki 
hős."25 A Harmadik Birodalom a drezdai professzor megfigyelései szerint kevés 
új szót alkotott, másban rejlett a rendszer nyelvi működésének lényege, neveze-
tesen a közkeletű szavak, kifejezések már említett immanens axiológiájának meg-
változtatásában. Hitlerék nyelvhasználata ugyanis „[...] megváltoztatja a szóérté-
ket és szógyakoriságot, közkinccsé teszi, ami korábban egyesek vagy egy kicsiny 
csoport sajátja volt, lefoglalja a párt számára, ami korábban közkincs volt, és 
eközben átitatja a szavakat, a szócsoportokat és a mondatformákat a saját mérgé-
vel, félelmetes rendszere szolgálatába állítja a nyelvet, és a legerősebb, legnyil-
vánvalóbb és legtitkosabb propagandaeszközét teremti meg benne".26 

A nyelv és a valóság kapcsolatának kérdésében a huszadik század gondolko-
dása lényeges szemléletváltozást idézett elő. Wittgenstein 1921-ben megjelent 
Logikai-filozófiai értekezésében azt állította: „Nyelvem határai világom határait 
jelentik."27 A sok tekintetben a hetvenes-nyolcvanas évek nyelvfilozófiai és be-
szédelméleti kutatásait előlegező Bahtyin egy a Wittgensteinénél nem sokkal 
későbbi munkájában úgy fogalmazott: a nyelv „világszemlélet".28 S Gadamer her-
meneutikai fordulathoz vezető tanulmánya29 óta a humaniórák számos képvise-
lője vallja, hogy semmi sincs a nyelven kívül. Ha ez így van, érvényes ez a szoc-
reál irodalmát megszólaltató totalitárius nyelvre is. A szocreál irodalmát a nyelv 
szemszögéből értelmezhetjük úgy, mint totalitárius nyelven megszólaló irodal-
mat. Kétségtelen, hogy e nyelv legsajátabb vonása az ideologikussága. Az ideoló-
gia maga is a nyelvben létezik (azaz megfogalmazások, formulák, kanonikus ki-
jelentések, ítéletek formájában jut kifejezésre), s a nyelvnek köszönhetően, a 
nyelv segítségével épül be a társadalmi tudatba (és az irodalomba). Az ideolo-
gizált - azaz kész ideologémákkal, ideológiai jelentéstöbblettel felruházott sza-
vakkal, ítéletekkel telített - nyelv a propaganda hatásos eszköze, amelynek segít-
ségével a (társadalmi) valóság meghatározott képe alakítható ki. 

2 3 Victor KLEMPERER: A Harmadik Birodalom nyelve. Ford. LUKÁCS János. Tömegkommunikációs Kutató-
központ, Bp., 1984. 19. 
2 0 I. in. 20. 
27 L. WITTGENSTEIN: Logikai-filozófiai értekezés. Ford. MÁRKUS György. Akadémiai Kiadó, Bp., 1989. 70. 
2 8 M. M. BAHTYIN: „A szó a költészetben és a prózában." In uő: A szó esztétikája. Ford. K Ö N C Z Ö L Csaba. 
Gondola t kiadó, Bp., 1979. 184. 
2 9 H.-G. GADAMER: „Világ tapasztala tun к nyelvisége minden t megelőz." In uő: Igazság és tnódszer. Ford. 
BONYHAI Gábor. Gondola t kiadó, Bp., 1 9 8 4 . 3 1 2 . 
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A totalitárius ideológiának a nyelvi rendszerre gyakorolt hatását nyelvészeti 
szempontból N. A. Kupina írta le, az 1936-1940 között készült Usakov-féle értel-
mező szótár anyagán vizsgálva az orosz nyelv szókészletének és szemantikai rend-
szerének átalakulását. A nyelvész a szókészletnek a leggyakoribb területeit szám-
ba véve mutatja ki, hogy a lexika alapvető változása a szavak ideologémákká 
alakulásában ragadható meg, ami azt jelenti, hogy a szótár alapját ideológiai 
„előjellel" ellátott lexikai egységek alkotják, szinte nem marad ideológiailag 
neutrális területe a szókészletnek. Emögött a totalitárius nyelvnek az az alapvető 
jellegzetessége húzódik meg, hogy a szavakat közvetlenül értékelik, azaz, hogy 
valami vagy jó, vagy rossz a totalitárius nyelv beszélője (egy többnyire személy-
telen alany, illetve homályos tartalmú ,,mi"-je) szempontjából. Azzal, hogy a 
szavak pozitív, illetve negatív előjelet kapnak, majd primitív szemantikai oppozí-
ciókba rendeződnek, mint például forradalmi-ellenforradalmi, baloldali-jobb-
oldali, szovjet-szovjetellenes, vörös-fehér stb., a megnyilatkozás szükségszerűen 
merev értéksémába szorul. Az értékelés mozzanata olyannyira elsőrendű a totali-
tárius nyelvben, hogy nemritkán maga a jelentés is attól függően változik, milyen 
jelző kerül mellé. Jó példát kínál erre a totalitárius nyelv egyik kulcsszavának szá-
mító „demokrácia" szó, amely, mint tudjuk, a „polgári" jelzővel ellátva egészen 
mást jelent, mint a „népi demokrácia" jelzős szerkezetben. Természetesen hason-
ló a helyzet a „realizmus" szó esetében is: a polgári vagy kritikai realizmus „leküz-
dendő" vagy legalábbis „elavult" irányzat, ezzel szemben a szocialista realizmus-
ban a korszerű művészet eszményi megvalósulását ünnepelhetjük. Kupina 
elemzései bizonyítják, hogy a nyelvi manipuláció a nyelv más alrendszereiben is 
érvényesül, elsősorban a szavakat értelmező példamondatok kiválasztása révén 
(amelyek között természetesen első helyen szerepelnek a marxizmus klasszikusai, 
illetve magának a marxizmus-leninizmusnak a tantételei). 

Az ideológiával átitatott hatalmi nyelv a nyelvi tudat átformálása révén sajátos 
világmodellt hoz létre.30 S éppen e világmodell sugalmazása révén formálja a tár-
sadalom, az egyének világképét. Több ez mint indoktrináció, hiszen a manipu-
lált nyelv olyan valóságterületeket is bekebelez, amelyek egyébként ideológiailag 
semlegesek volnának: éppen az a legjellegzetesebb vonása e nyelvi manipuláció-
nak, hogy mindenre kiterjeszti az ideologikus megközelítést: nem marad a való-
ságnak olyan területe, amelyet a(z ideológiailag) haladó vagy reakciós, hasznos 
vagy káros értékpárok szemszögéből ne minősítenének. A manipuláció legszem-
betűnőbb - és talán a leginkább bizarr - megnyilvánulásaiban a totalitárius nyelv 
az intim szférába is benyomul, a magánélet tereit, emberi kapcsolatait is áthatja. 
Ezt a szocreál irodalmának számos példája igazolja, ahogyan az itt következő vers 
is: „Tél felé jár, szén ég a rostán, / pattogva dől a friss meleg, / dunnás ágyban uj-
ját szopja, / nyugodtan alszik a gyerek. / Zsuzsa jegyzetel, balján tartja / ráncosra 
húzott homlokát, / tollának egy-egy rezzentése / betölti zajjal a szobát. // Gondos 
anya 6, most tanulja / Sztálin elvtársnak életét... / Kicsiny fiát, ha ölben tartja / a 

3 0 N. A. K L T I N A : Totalitarnüj jazik. I / D . Ural 's/kovo universzityeta, Jekatyerinburg, 1 9 9 5 . 8 - 9 . 
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szovjetekről mond mesét." [...]31 Másutt: „Bizony, fiam, öreg vagyok, fáradt s be-
teg, / és mégis most szerettem meg az életet. [...]/ Öregen is boldogan nevetek: / 
hét unokám van és a Párt tagja vagyok. / Az élet végre minden szépet megadott. 
[...] / Nyugdíjamból tervkölcsönt is jegyeztem én / a Pártban s a párttitkár meg 
is dicsért. / Mit is akartam még néked elmondani / - igen, szobámban Lenin, 
Sztálin, Rákosi / s gyermekeim és unokáim képei..."32 

Mindezek miatt az ideológia úgy jelenik meg, mint a valóság egyedül lehetsé-
ges, szükséges folyománya,33 amiből azután egyenesen következik a gondolkodás 
„befagyasztása", hiszen ha már minden információt értelmezve kapunk, mi szük-
ség volna további boncolgatásra. Maga a „valóság" is - amelynek „hiteles" ábrá-
zolása a szocialista realizmus alapvető posztulátuma volt - mintegy idézőjelbe ke-
rül, elpárolog, puszta fikcióvá válik. A hivatalos propaganda - akárcsak az ennek 
nyelvén megszólaló irodalom - egy másik, pszeudo-valóságot mutat fel, amely 
alkalmasint köszönő viszonyban sincs a „valódival". Ennek igazolására a szocreál 
lírai terméséből jószerivel találomra választhatunk ki bármely verset, hiszen e 
költemények szókészletében, retorikájában jelszavaiban a kor jellegzetes propa-
gandafordulatai köszönnek vissza. A lírában laboratóriumi tisztasággal mutatko-
zik meg az idilli képek sutasága, hiteltelensége, legyen szó akár az új hétközna-
pok megverseléséről, akár az olyan, a lírától távol álló témák versbe öntéséről, 
mint az ötéves terv: „Hát este van. A műszak már betelt. / Borzonganak a tócsák 
ráncai. / A kultúrházban szárnyas, j ó meleg / és Bartók tüzes román táncai. / Egy 
esztergályos sakkozni tanul / és Solohovról kérdez egy szövő. / Egy kelmefestő las-
san verset ír: / 'Most már tudom, hogy milyen a jövő.' // Hol munkás lakik, kivi-
rul a táj / és házak nőnek, boldog iskolák. / Hatalmunk, munkás-paraszt hatalom 
/ megszépíti a dolgozók jogát. / A kultúrházban vita, zene, dal: / a művelődés szép 
virága nyit. / S kíséri jólét, tiszta diadal / a tervek boldog nemzedékeit."34 „Ötéves 
tervek szép füzére, / kibomló j ö v e n d ő valóság! / a Pártba - Ő biztos kezébe / tet-
te legszebb álmát ez ország. // [...] Majd rátekint jelen Jövendő , / s kristályán át 
előre nézve / kicsillan már a rengetegből / a szocializmus vidéke."3"' 

Idilli képet mutat Oroszország is a lengyel költő szemével: „Van egy föld - a 
barátság népe él ott, / minden küszöb marasztal, minden ház hív. [...] Itt nem 
gyűlölnek más utat, országot, / mert ismerik saját értéküket! / Sok bőszült város-
ból nem ér idáig / gazság, profit, uszítás: mérgüket, / zsarolásuk jeges fuvalmát 
ontják - / de visszaveri mindet büszkén, tettel, / kemény munkával és sok szere-
tettel / a legelső Szocialista Ország."36 „Hát lehet-e, hogy ne szeresd e hont, / hol 

31 Szüni György: „Varázslók és óriások." In Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny Iámban ég... 
Agitatív antológiaköltészet Magyarországon, 1949-1956. Vál., szerk. L. SIMON László. Korona Kiadó, 
Budapest, 2002. 165. 
3 2 LUKÁCS Imre: „Anyám beszél..." In i. m. 83. 
3 3 H . G Ü N T H E R : i. m . 1 7 5 . 
34 VÉSZI Endre: „Kultúrház." (1956) In Munkás, paraszt, értelmiség... 196. 
3 5 BIHARI Sándor: „Ötéves terv." (Új H a n g 1953) In i. ni. 65-66. 
36 Wiktor WOROSZYLSKI: „Oroszország (Sztyepan Scsipacsovnak)." Ford. RAIXÍ György. In i. m. 210. 
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mindent szebbé szépít munka, gond. / Ahol, mint repkény, mely fut a a falon, / úgy 
nő a vidámság gyermekarcokon - / hol mindent szebbé szépít munka, gond."37 

A görög pásztorköltészet idillje születik újjá a szocialista realista pszeudo-
valóságot afféle kommunista Árkádiaként ábrázoló versekben: „Tündöklő napok, 
százfelől / feszülő kötelek, / fékezhetetlen szárnyalás / szállja meg a teret. // Har-
sányan lüktetnek a gépek, / a lombok is virágban égnek, / madárdal kötözi / a teg-
napi nap sebeit. // Soha se csillapul e dal: / kimondhatatlan boldogan / zengnek 
a földek / a jövő erejében."38 „Gyümölccsel megrakott dús ág / a jelen: tiszta, szép 
/ győzelmünk harsány himnuszát / dübörgi már a gép. / A gyárak gyors motorja 
bőg, / kerék fut, szíj suhint - / a természet erőit ők / legyőzik sorra mind. [...] 
Tavaszi napfény zeng, lobog, / kitárulnak a rétek, / a föld sugárzik és dobog, / 
zsendül benne az élet, / a munkás szíve hittel és / örömmel van tele: gyár és mező, 
madár és ég / s az egész világmindenség / együtt ujjong vele!"39 

Éppen a propaganda nyelvi elemzése révén érhető tetten az ún. létező szocia-
lizmusnak az az alapvető jellegzetessége, amelyről Václav Belohradsky azt írja: „az 
állampolgárok tudatának soha véget nem érő átalakítása csak a másik neve az em-
pirikus társadalom szocialista társadalommá alakításának."40 A nyelv referenciális 
funkciója ezért a totalitárius nyelvben eredeti értelmétől eltérően nem a valóság-
ra utal, hanem a rendszerre magára vonatkozik. Ahogyan a hetvenes évek cseh 
központi pártlapjának, a Rudé Právónak nyelvezetét vizsgáló Retr Fidelius is állít-
ja: a totalitárius nyelv önmagáról s a rendszerről „referál".41 Ezért is van az, hogy 
nemigen beszélhetünk a totalitárius nyelv szűkebb értelemben vett történetéről, 
hiszen története csak a benne megjelenő, nyelvi formát öltő ideológiának, ponto-
sabban az ideológiai prioritások korszakonkénti változásának van. Egy szovjet en-
ciklopédia 1920-ban úgy határozza meg a kozmopolita fogalmát, mint „olyan em-
bert, akinek az egész világ a hazája". A „kozmopolita" szóval ekkor még semmi baj 
nincsen, „jó kis internacionalista kifejezés" - mondja M. Heller. Egy 1954-es for-
rás szerint azonban a kozmopolitizmus már „reakciós irányzat, amely tagadja a 
hazafias hagyományokat, az állam függetlenségét és a nemzeti kultúra önállósá-
gát. Jelen körülmények között az agresszív amerikai imperializmus igyekszik ki-
használni a kozmopolitizmus hamis teóriáját".42 Ugyancsak a totalitárius nyelv 
ideológiai változékonyságára jellemző az is, ahogyan a „népiesség" (narodnoszty) 
fogalmát tetszés szerint változtatható jelentésű gumifogalomként használják a 
szovjet politikai publicisztikában: az eredetileg „paraszti", „populáris", esetleg 
„amatőr" jelentésben előforduló szó a harmincas évek második felétől a naciona-
lista érzelmek felkeltésére alkalmas „nemzeti" jelentésben szerepel. 

3 7 ZEI.K Zoltán: „Vers a hazáról." In Munkás, paraszt, értelmiség... 184. 
38 Ivan SKÁLA: „Kié a tavasz." Ford. PILINSZKY János. In Cseli és szlovák költők antológiája. Szerk. HEGEDŰS 

Zoltán és KOVÁCS Endre. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1953. 210. 
3 9 J á n RAK: „ A béke dala." Ford. KÉPES Géza. In i. m. 2 3 6 . 
4 0 Václav BELOHRADSKY utószava. In IVtr FIDELIUS: Jazyk a moc. (Nyelv és hatalom.) Edice Arkyf, Mün-
chen, 1983. 173. 
41 Ifctr FIDELIUS: fteí komunistické mod. 166. 
4 2 M . HELLER: i. m . 2 3 6 . 
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A nyelv referenciális funkciójához hasonlóan a totalitárius nyelv használatakor 
eredeti értelmét veszíti a nyelv kommunikatív funkciója is. A hatalom nem közöl-
ni akar valamit a társadalommal, hanem a nyelv birtokbavétele, kisajátítása révén 
a társadalom feletti uralmat juttatja kifejezésre. A társadalmi nyilvánosság egész 
rendszere úgy alakul át, hogy a hivatalos kommunikációs csatornákon a tényleges 
információ- és véleménycsere lehetősége megszűnik. A hatalom nyelve ugyanis 
nem csupán a kommunikáció egyirányú volta miatt alkalmatlan a közlésre. Azzá 
teszi már magának a hivatalos megnyilatkozásnak a funkciója és szerkezete is. Az 
efféle megnyilatkozásnak rendszerint elhanyagolható az informatív eleme, maga 
mindenekelőtt rituális célokat szolgáló formalitás, ami annyit jelent, hogy bizo-
nyos alkalmakkor, bizonyos beszédhelyzetben, bizonyos jelszavaknak, szlogenek-
nek el kell hangozniuk. Ez érvényes a hallatlanul ritualizált szocreál költészetre is. 
A szocreál líra egyik változata - amelyet bízvást nevezhetünk a szocreál „könnyű-
lovasságának" - az alkalmi költészetnek az ókori görögökig visszanyúló tradíció-
jához kapcsolódik: hiszen a kommunista naptár valamennyi jeles napjára szokás 
volt rendelésre vagy akár anélkül, rímeket faragni. 

A versírásra kínálkozó számos alkalom közül a legnagyobb jelentőséggel ter-
mészetesen a vezér(ek) születésnapja bírt. A Sztálin születésének kerek évfordu-
lóira mindenütt megjelentetett tisztelgő kötetek versei csakúgy, mint a Rákosit, 
Bierutot stb. köszöntő antológiák költeményeiben a vers alanya („a lírai én") 

jellemzően személytelenül, egy közelebbről sokszor körül sem írt közösség szó-
szólójaként nyilatkozik meg, s a megnyilatkozást mindenekelőtt az üres retorika 
jellemzi: sematikus és elkoptatott frázisok jelenítik meg a vers tárgyát is:43 „A Te 
szavaid adtak nékünk / hitet magunkban és utat, / kemény kézzel hazát szerezni 
/ példát a te néped mutat. / Szavadtól szilárd a szívünk, // gyöngénket erőnk szé-
píti, / És házakat épít a munkás, / lengyel hazánkat építi."44 A retorika üressége 
árulkodó a következő versben is: „Sztálin nekünk a békét adja, / Sztálin a szabad-
ság, a dal, / a munkásosztály szíve, atyja, / a diadal."45 Gyakran alkalmazott kon-
vencionális fordulat a tárgy hiperbolikus felnagyítása: „Sztálin volt az, ki viharos 
évtizedek / során át életünknek értelmet adott. / Legyűrte a kígyót, mely sunyin 

4 3 Je l lemzőnek gondolom ebből a szempontból, hogy számos motivikus és retorikai egyezés van a 
sztálinista vezéreket és a Hitlert dicsőítő versezetek között. Csak néhány példa saját kutatásaimból: 
Baldur von SCHIRACM Der Grösste című verse: „Das ist an ihm das Grösste: dass e r nicht / nu r unser 
Führer ist und vieler Held, / sondern er selber: grade, fest und schlicht, // dass in ihm ruhn die 
Wurzeln unsrer Welt, / und seine Seele an die Sterne strich / und er doch Mensch blieb, so wie und 
ich." (1937), vagy Eberhard Wolfgang MöLLERnél: „Du grosser Gartner, de r in seinem Garten / 
vollenden sieht, was er mit Fleiss begann. / [...] Und deine Bäume werden gross und breiten / Die 
hohen Kronen über de inem Haupt . [...] 1938-ból, vagy Fritz von RAisr.NAUnál: „Stille Nacht, heilige 
Nacht, / Alles schläft, einsam wacht / Unsrer Führer für deutsches Land, / Von uns allen die Sorgen 
er bannt , / Das die Sonne uns lacht." (1934). In Joseph W U I . F : Literatur und Dichtung im Dritten Reich. 
Eine Dokumentat ion. Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh, 1963. 365., 363., 364. 
4 4 Jerzy PLIRAMF.NT: „Levél Sztálinhoz." Ford. KARDOS László. In Lengyel költők antológiája. Szerk. 
KOVÁCS Endre és VÉSZI Endre. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1 9 5 1 . 1 8 1 - 1 8 2 . 
4!> Konstanty Ildefons GAIXZ.YNSKI: „Dal Sztálinról." Ford. VÉSZI Endre. In i. m. 191. 
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sziszegett, - / a földön hol találtok Hozzá foghatót? [...] Embermilliók említik áld-
va nevét: Sztálin! Sztálin! Sztálin!"46 Másutt a kvázi-vallásos frazeológia interna-
cionalista keretben jelenik meg: „E hazában, s hol ember él a földön, / Sztálin! té-
ged dicsérnek mind a népek, / Szabad Kínában, Indonéziában / Örök művedre 
néznek."47 Egy magyar költő a népköltészet és a mondavilág jól ismert képi vilá-
gából merít ihletet a Vezér ábrázolásához: „A válladon hordod a népeket, / úgy 
látlak én most tégedet, nagy Sztálin, / mint óriást, ki áll a hegytetőn / s galamb-
sereg pihen a vállain."48 

De nemcsak az ünnepek, hanem a hétköznapok is bővelkedtek rituális alkal-
makban. A nagygyűlések gyakran abszurditásig nevetséges ritualizáltságára j ó 
példa Alekszandr Galics dala, amely arról szól, hogy Klim Petrovics szovjet él-
munkást a párt megbízza, szólaljon fel egy nagygyűlésen, de tévedésből nem a 
megfelelő szöveget nyomják a kezébe. A munkás feláll az emelvényre, és elkiáltja 
magát: „Az izraeli szoldateszkát az egész világ jól ismeri! Mint anya és nő, köve-
telem Izrael felelősségre vonását!" A tévedést senki sem veszi észre, a teremben 
kitör a taps.49 A totalitárius nyelv használói értik az „izraeli szoldateszka" kifeje-
zés rejtjeles értelmét, és az elvárt módon reagálnak elhangzására. Hasonló a 
helyzet a gyakran alkalmazott, ideológiai tekintélyektől vett szó szerinti idézetek-
kel, illetve más sztereotip megfogalmazásokkal is. A totalitárius nyelv alkalmazá-
sának érdekessége, hogy használóitól nem kívánja meg a nyilvánosan hangozta-
tott tételek meggyőződéses képviseletét, elegendő azok rituális ismétlése is. 
A gyakran mechanikusan, reflexszerűen használt ideológiai sztereotípiák sulyko-
lásának egyetlen célja a nyelvi klisék alakjában megjelenő gondolati panelek mi-
nél alaposabb terítése. 

A nyelvi manipuláció talán legnagyobb veszélye éppen abban áll, hogy ezek 
a kiüresedett nyelvi panelek töltik ki a nyelvet. S ha a politikai szólamok nyelve 
a nyilvános nyelvhasználat valamennyi szintjét áthatja, ezzel fokozatosan a társa-
dalomnak az a része is a hatalom nyelvét kényszerül használni, amely eredetileg 
nem állt a kormányon levő párt befolyása alatt, ilyenformán a „Newspeak" (novo-
jaz, nowomowa) megkerülhetetlenné válik. Másfelől, a hatalom nyelvének ez az 
a funkciója, amelyet Michal Glowinski delimitációs funkciónak nevez: szerepe az, 
hogy a hatalmon lévőket elkülönítse a társadalom többi részétől.50 

A totalitárius nyelv használata - attól függően, hogy a társadalmi ranglétra 
mely fokán állt valaki - a beavatottság különböző fokozatait jelentette. Aki a ha-
talom legfelső köreiben mozgott, az az ideológiai rejtjelezés minden finom ár-
nyalatával tisztában volt. Minél távolabb került a beszélő a hatalmi centrumtól, 
annál kevésbé értette a hivatalos szövegek valóságos (a szavakon túli, mögöttes, 

415 Wtadyslaw BRONIEWSKI: „Ének Sztálinról." Ford. KÉPES Géza. In i. m. 1 2 4 - 1 2 6 . 
4 7 KESZTHELYI Zoltán: „Üdvözlet Sztálinnak." In Munkás, paraszt, értelmiség... 2 3 0 . 
4 8 VÉSZI Endre: „Sztálinhoz." In i. m. 214. 
4 9 M . H E L L E R : i. n i . 2 2 8 . 
5 0 Michal GLOWINSKI: „J?zyk marksizinu-leninizniii w knmunikacji spolecznej." ( A marxizmus-leninizmus 
nyelve a társadalmi kommunikációban) In uő: Nowomowa pa polsku. Warszawa, 1991. 38. 
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az adott ideológiai-hatalmi kontextusból megfejthető) értelmét. Másfelől, az 
uralkodó párt nyelvét használni afféle hűségnyilatkozat is volt az adott párt mel-
lett: az odatartozás szándékának, a párttal való azonosulásnak a kimutatása. S mi-
közben ekként befelé, az adott csoport irányában közösségképző funkcióval bír a 
csoport nyelvének használata, hiszen az együvé tartozás fejeződik ki benne, kife-
lé, a társadalomnak a csoporton kívüli tagjaival szemben a különállást nyilvánít-
hatja ki. Egy totalitárius rendszerben feltűnik, sőt rögtön gyanússá válik az, aki 
nem hajlandó a bevett szólamokkal élni, vagy általánosabban: aki a totalitárius 
nyelv használatát megtagadja, vagy kerülni igyekszik. Ezért a diktatúra nyelvének 
használata vagy mellőzése nemcsak a hatalomhoz fűződő viszonyt fejezi ki, ha-
nem egyúttal az indoktrináció vagy a manipuláció határait is kijelöli, minthogy 
a nyelv a személyiség önkifejezésének eszköze, s így az egyén önazonosságának 
letéteményese is. Ha a totalitárius nyelv leírásakor a nyelv társadalmi aspektusát 
állítottuk előtérbe, most a kérdés személyhez kötődő nézőpontját kell megvizs-
gálnunk. Vajon mennyire képes elérni célját, felszámolni az egyén tudatát a tota-
litárius nyelvvel beléoltott indoktrináció? A kör itt alighanem bezárul, s vissza-
jutunk oda, ahonnan elindultunk: a személyiséghez. 

A totalitárius nyelv határát ugyanis az indoktrinációra immúnis egyének jelö-
lik ki, azok, akik nem fogadják el a rájuk kényszerített nyelvet, akik ragaszkod-
nak ahhoz, hogy megszokott szavaikat megszokott, történelmileg és társadalmi-
lag kodifikált jelentésükben használják. Valahogy így, ennek a mentalitásnak a 
terjedésével - amelynek társadalmilag érzékelhető artikulálódása nyilvánvalóan 
a társadalom pluralizálódásával kapcsolatos - alakul ki fokozatosan a nyelvi ön-
védelem51 eszközeként létrejövő ellennyelv, az antitotalitárius nyelv. Ahogyan az 
elnyomott, nyelvétől megfosztott társadalom megmozdul, s mozgolódása fokoza-
tosan erodálja, fellazítja a totalitárius nyelvet, aminek egyik első jele, hogy ki-
mondódnak az eladdig ki nem mondott szavak a valóság jelenségeinek megne-
vezésére. Ahogyan a sokáig tabutémának számító magyar '56 példája is mutatja, 
a nyolcvanas években fokozatosan módosult, változott meg a hivatalos pártállami 
álláspont nyelvi megfogalmazása a „sajnálatos októberi események" hazug eufe-
mizmusától az akkor ideológiai fordulatot jelentő „népfelkelésben át az ,,'56-os 
forradalom és szabadságharc" megnevezésig. 

Ha tehát a társadalom pluralizálódásával a nyelv mintegy megszabadulhat to-
talitárius béklyóitól, mivel magyarázható mégis az a mindannyiunk által tapasz-
talható jelenség, hogy a totalitárius nyelv nem tűnt el a rendszerváltás után sem? 
Elég, ha csak a „nemzet", „nemzeti" szavak nyíltan ideologikus és kirekesztő 
jelentésű használatára vagy a „polgár" szó szemantikai inflációt gerjesztő elbur-
jánzására és jelentésének önkényes megváltozatására utalunk. A nyelvhasználat-
nak ezek a jellegzetességei kétségtelenül fakadhatnak a diktatúrához, az egysze-
mélyi kormányzáshoz való vonzódásból, bár a társadalmi tudatban való tartós 

5 1 A . WIKRZBICKA: Antitotalitarnüj jazik v Pnlse: mehanyizm jazikovoj szamooboronü. Voproszii jazikoz-
nanyija 1993/4. 10. 
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megtelepedésük mögött valószínűleg más, mélyebben fekvő ok húzódhat meg. 
Alighanem igaza van Retr Fideliusnak, aki mindezt az emberi gondolkodás egy 
vonásával, egy bizonyos hajlammal hozza összefüggésbe, amely a totalitárius gon-
dolkodás kialakulásához vezet. Az emberben van ugyanis valamiféle egység utáni, 
a világ és a dolgok egyértelmű és egyszerű magyarázata utáni vágyakozás, s álta-
lában nehezen barátkozik meg azzal a ténnyel, hogy a körülöttünk lévő valóság 
tele van bonyolult és korántsem könnyen értelmezhető jelenségekkel. Ebből az 
egység utáni autentikus vágyakozásból nő ki a kísértés a szellemi meghátrálásra, 
s az egyszerű, átlátható, de éppen emiatt egyúttal szükségszerűen sematikus vi-
lágmagyarázat elfogadására."'2 A totalitárius hatalom az emberi gondolkodásnak 
erre a gyenge pontjára játszik rá, s szinte lefegyverzi a vagy-vagy típusú (szocia-
lizmus vagy fasizmus, haladó vagy reakciós, rend vagy anarchia, baráti vagy ellen-
séges stb.) hamis dichotómiák útvesztőjében tévelygő lelkeket. 

A totalitárius nyelv terjedése e leegyszerűsítő és sematikus világkép sugalma-
zása révén szükségszerűen elszürkíti, sivataggá változtatja a kultúrát. Ennek szo-
morú lenyomata ott van a sok-sok könyvtárnyi, mára olvashatatlanná silányult 
könyvhegy példányaiban csakúgy, mint a totalitárius diktatúrák létrehozta sajátos 
tömegkultúra más termékeiben. 

5 2 H FIDELIUS: A totalitárius gondolkodásról. 2 0 0 0 2 0 0 2 . szeptember, 5 - 1 0 . 



Szemle 

Tófalvy Tamás 

A SZÖVEG MINT BESZÉD - RENDSZERELMÉLETI DISKURZUSOK 

-A háló, a halászok és a halak. Szerkesztette Rákai Orsolya. Osiris-Pompeji, 
Budapest-Szeged, 2001. 238 1. -

Az irodalom szemléletének és értelmezésének valaha (vagy valahol) két fő irány-
zata, a szöveg- és kontextuselvű megközelítés mintha összeolvadóban lenne nap-
jainkban. Ez talán így is „jó", tekintve, hogy a sarkított vélemény szinte mindig 
„gyanús", nem beszélve a prekoncepciók által gúzsba kötött értelmezésekről. 
A kötet azonban, amelyről az alábbiakban szó lesz, mégis olyan tanulmányokat 
gyűjt egybe, amelyek „a mezőelmélet, a diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az 
irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról" értekeznek, az alcím tanú-
sága szerint. Akkor most mi a helyzet? Mégis elkeveredtünk volna egy exter-
nalista és antiszubjektivista térfélre, ahol az értelmezés problémái irrelevánsak? 
Szerencsére nem - ezek a tanulmányok ugyanis (hol kevésbé, hol sikeresebben) 
egyesítik magukban a problémaorientált eszközválasztást, és az ehhez alapul szol-
gáló elméleti alapállást, így nem az irodalom fogalmának (vagy ha úgy tetszik, 
létmódjának) egyfajta meghatározási kísérletéről, hanem egyes fogalmainak vizs-
gálatáról van szó, különös tekintettel arra a tényre, hogy a vizsgálat tárgyának ép-
pen az az egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy értelmezők és értelmezések 
egymásmellettisége alkotja meg a kontextust és magát az egységet. 

Az „irodalom külpolitikusainak" egy reprezentatív antológiájáról van tehát szó, 
amely A háló, a halászok és a halak címet viseli, utalva arra a luhmanni gondolatra, 
miszerint a társadalmi rendszerben nem különíthető el a megfigyelő, az eszköz és 
a megfigyelt jelenség. A tanulmányok egy része azonban nem feltétlenül ebben a 
szellemben fogant: a következőkben a kötet sorrendjében tekintem át őket, mivel 
tematikus felosztásban szerepelnek, így ezen már nem volna célszem változtatni. 

Az első tanulmány Pierre Bourdieu-é, és több szempontból is kilóg1 társai közül. 
Nemcsak azért, mert az egyedüli nem német szöveg a kötetben, hanem talán 
azért is, mert itt érvényesülnek egyedül elsődlegesen szociológiai szempontok az 

1 Bár a szövegnek abszolút helye van a gyűjteményben, érdekes lehet Buordieu véleménye a rend-
szerelméleti terminológiáról: „Szerintem a rendszerelméletben van egy sor olyan posztulátum a tár-
sadalmi valóságra vonatkozóan, amit nem lehet elfogadni: ilyen az önszabályozás folyamatának hipo-
tézise, a belső kohézió vagy a közös funkciók elgondolása. Mindezen organicista posztulátumok 
nagyon veszélyesek. A mező fogalmának használatával explicitté szeretném tenni azt a tényt, hogy az 
irodalmi termékek anélkül lehetnek szisztematikusak, hogy a rendszer termékei volnának..." Idézi: 
KÁLMÁN C . György: Irodalom és rendszerek. Helikon 1 9 9 5 / 4 . 4 2 5 . 
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elemzésben, szemben a társadalomtörténet-elméleti vagy irodalomtörténeti hozzá-
állással. Bourdieu azt próbálja megvizsgálni, vajon milyen társadalmi kritériumai 
vannak a művésziségnek, mi határozza meg azt, hogy mit kezelünk műalkotásnak 
és mit nem. Ennek során találkozhatunk a „szokásos" bourdieu-i fogalmakkal, 
úgy mint mezőelmélet és intézményesítés, amelyeknek alaposabb körülírásával 
Bourdieu síkraszáll egy nem esszencialista, történet- és társadalomelvű művészet-
felfogásért, mondván: „Az esszencialista elemzés megfeledkezik a művészi észlelés 
során működő - az általa naivan az esztétikai tapasztalat alapfeltételének tartott -
klasszifikáló diszpozíciók és sémák kialakulásának (vagy feltalálásának) és repro-
dukálásának (vagy bevésődésének) szociális körülményeiről, így a transzcenden-
tális történetiségről is.'"2 Jelen környezetben tehát a „tiszta esztétika" (némileg 
egyszerűsítve) nem más, mint azon meghatározók összessége, amelyek egy jelen-
séget „művészivé" tesznek. Ennek a kontextuális folyamatnak a történetiségét és 
intézményesülését tárgyalja Bourdieu, alkalmazva korábbi elméleteit, és egyes 
terminusokat mintegy „kipróbálva" a gyakorlatban. 

Peter Schüttler munkája nyitja meg a diskurzuselméleti irányultságú, német szö-
vegek sorát: a diskurzuselemzésre épülő társadalomtörténet paradigmájának fej-
lődéstörténetét vázolja fel a francia, angol és német nyelvterületeken, ígérete sze-
rint hangsúlyozottan objektíven, bemutató szándékkal, bár ezt sajnos nem mindig 
sikerül megvalósítania. Az Annales nyomán kibontakozó fordulat legjelentősebb 
szerzői szerinte Gleimas, aki a Bloch-féle történeti szemantika nyomán haladva, 
és Barthes, aki a Fevbre által preferált mentalitástörténeti felfogás nyomán fejti ki 
saját elképzelését a nyelvi kifejezés történeti változásainak elméletéről. Foucault 
lesz az, aki A szavak és a dolgok kai,3 benne a későbbi A diskurzus rendjeben4 még ala-
posabban kifejtett, alapvető koncepcióval lép elő: „Ezek után már nem azt fogják 
kutatni, hogy a nagy rejtélyes szósorok, amelyek saját jeleik (ti. a diskurzus) mö-
gött rejtőznek, hogyan tárhatóak fel, hanem azt, hogyan működik a diskurzus: mi-
lyen reprezentációkat jelöl, milyen elemeket választ le és emel ki, hogyan analizál 
és komponál, a helyettesítések miféle játéka teszi lehetővé számára, hogy repre-
zentációs szerepe biztosított legyen. A kritika lép a kommentár helyébe."5 

Bár Schöttler áttekintése kétségtelenül alapos a francia és német területeket 
tekintve, ugyanez nem mondható el az angolszász irányzatok kapcsán - az egész 
Birminghami Iskola például egyetlen lábjegyzetbe van bepréselve, holott éppen 
azokkal a problémákkal (munkásosztály, „társadalmi nyelv", osztálytörténet) pró-
bált elszámolni, amelyeken keresztül Schöttler szemléltetni kívánt. Az még ért-
hetetlenebb, hogy Hayden White6 még a lábjegyzetekből is kiszorult, holott mind 
a korszak, mind a szemlélet szempontjából, „meg különben is" releváns, és el-

2 In RÁKAI (szerk.): A háló, a halászok és a halak. 1 I . (KERESZTÉI RSZKI Ida fordítása) 
3 Michel FOUCAULT: A szavak és a dolgok. Osiris, Budapest, 1999. 
4 Michel FOUCAULT: A diskurzus rendje. Holmi 1 9 9 1 . 8 6 2 - 8 8 9 . 
5 Idézi: S C H Ö T T L E R . In RÁKAI (szerk.): i. m. 57. (SOLYMOSY Boglárka és T Ó T I I Benedek fordítása) 
6 Hayden W H I T E : Metaliistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. J o h n s Hopkins 

U P 1973; Hayden W H I T E : A történelem terhe. Osir is-Gond, Budapest, 1997. 
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választhatatlanul kapcsolódik a témához, legalábbis az angolszász történelem-
elméleti és társadalomtörténeti folyamatokhoz mindenképp. Jürgen Fohrmann és 
Hairo Müller Jauss recepcióesztétikájából kiindulva, az irodalom és az olvasók vi-
szonyát egyfajta értelmezésközpontú felfogásban képzelik el: „...olvasó és műal-
kotás viszonyát a szubjektum és társszubjektum viszonyaként kell értelmeznünk 
és közös - a szövegre és az olvasóra egyaránt kiterjedő - jelentésösszefüggést kell 
feltételeznünk." Az olvasás „beszéléssé" változtatja a szöveget, és olyan jelentés-
átviteli folyamatot nyit meg a szöveg és az olvasó között, amely lehetővé teszi a 
„megértést".7 

Bár ez a gondolat is csak annak a toposznak az egyik változata, amely az olva-
sáshoz köti a szövegek jelenlétét - mint ahogy az másképp nem is lehetséges - , 
mégis rávilágít a hermeneutikai olvasáselmélet egy másik, talán még fontosabb 
vonatkozására: arra, hogy a megértés bár mentes a szöveg szerkezetétől, elkülö-
nül a rögzített, dokumentumszerű struktúrától, és élővé válva megnyitja a teret a 
többi diskurzustartalom együttes értelmeződésének, de ez mégis úgy történik, 
hogy a szemantika szintjén a szöveg „magával hozott" és az olvasó „hozzáadott" 
jelentéseinek összjátéka fennmarad. így a diskurzus nem eliminálhatja a szöveget 
mint létezőt, de a működést csak önmagában keresheti, hiszen a struktúra min-
denképpen diszkurzív, akárhonnan is származik a mágikus „jelentés": a szöveg 
nem beszél, viszont csak a beszélő szöveg szöveg. 

Mivel a jelen válogatás minimum három, gyakran egymással is vitatkozó el-
méletet mutat be, talán kissé önkényes a fenti értelmezést a kötet „központi" 
gondolatának megjelölni, de úgy hiszem, ez az elméleti hozzáállás többé-kevés-
bé érvényes mind a rendszerelméleti, mind a diskurzusfelfogású irodalomértel-
mezésekre. (És talán a jelen lévő Bourdieu-szövegre is.) Nem csak az olvasásnak, 
hanem az irodalmiságnak, és az irodalomtörténet-írásnak (és az irodalomtörté-
net történetének) is átrendeződnek ilyenformán a kérdésfelvetései: 

„Hogyan helyezhetők el a rendszerben a csatlakozási egységek (szerző-szö-
veg-olvasó)? (Csak mint hatások? És mit jelent az, hogy hatás?) Vagy ennél sok-
kal tágabb jelentést kapnak, mondjuk azáltal, hogy az egyedi (individuális) szö-
vegek/művek anarchikus módon tiltakoznak a különös és általános közti 
szabályszerű összefüggés ellen, és teljesen egyedi stílussal rendelkeznek? Hogyan 
kapcsoljuk össze módszertanilag a szöveget, a diskurzust, az intra- és inter-
diskurzust? Hogyan lehet elemezni a diskurzív és nem diskurzív gyakorlatok kö-
zötti játékot, és hogyan lehet összekötni a diskurzuselméleti elképzeléseket a tör-
ténettudományos elképzelésekkel?"8 

Ezekre a kérdésekre próbálnak válaszolni nemcsak az általuk, hanem a Rákai 
Orsolya által szerkesztett kötet szövegei is. Friderike Meyer Foucault (szerinte igen 
lazán kezelt, és sok helyen homályban hagyott) diskurzus-fogalmaiból kiindulva 
kíván felépíteni egy olyan rendszert, amely a diskurzus és a diskurzuson „kívüli" 

7 IRI RÁKAI (s/.erk.): i. m. 95. (FÓRIZS Gergely fordítása) 
8 I. M . 1 0 3 - 1 0 4 . (FÓRIZS Gergely fordítása) 
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entitások viszonyainak meghatározására (négy ilyet különít el Meyer) épül, és 
megkísérli az irodalom és a diskurzus kapcsolatát is körülírni ebben az összefüg-
gésben. A tanulmány programadó jellegű, amely inkább előrevetíti a problémák 
majdani megoldásait, felvázol, javasol, mintsem válaszol. Másfelől pedig igen kü-
lönös az a korlát(rendszer), amelyet a szöveg önmaga köré von: ironikusan fogal-
mazva, egy foucault-i diskurzustól elszakadni képtelen szöveg foucault-i termino-
lógiával kívánja kiküszöbölni a foucault-i rendszer valahogy mégis „kívülről" 
látott hibáit, mintegy már retorikai szinten cáfolva magát.9 Az „elhelyezkedése" 
mindenesetre frappáns, és a szerkesztőt dicséri, hogy sikerült ilyen finoman meg-
oldani a problémát, mintegy textuálisan is létező kapcsolatot létesíteni a két, 
egyébként is egymással dialógusban lévő elmélet között, egy szöveg által. 

Gerhard Plumpe a „tisztán" rendszerelméleti kutatások sorát nyitja meg, hason-
ló terepen vizsgálódik, mint a kötetben (később) szintén jelen lévő Nassehi, azzal 
a különbséggel, hogy ő kifejezetten az irodalomra koncentrál mint a társadalmi 
rendszer eg)' komponensére vagy részrendszerére, nem a kommunikáció egy lehet-
séges formájaként kezeli azt. „Irodalmibb" tehát a szemlélete, ezért kérdésfelveté-
sei is irodalmiak. Leszögezi, az irodalmi evolúció nem elkülöníthető a kulturális 
evolúciótól.10 Ez persze közhely (vagy inkább egy bizonyos felfogás közhelye), 
akárcsak a váltakozó klasszicista-romantikus korszakok változásai a művészet tör-
ténetében, amelyet Plumpe meglepő módon evolúciós alapon „fejleszt tovább", 
esztéticizmusnak nevezve a romantikát és realizmusnak a klasszicista korszakot. 
Mindez rendszerelméleti megfogalmazásban úgy hangzik, hogy a realizmusban 
„környezet-referencia", az esztéticizmusban pedig „rendszer-referencia" dominál. 
A kérdés csupán az: hiteles lehet-e egy olyan felfogás, amely ilyen, szinte komi-
kusan egyszerű dichotómiára kíván felépíteni egy önmagát reflexívnek és össze-
tettnek kommunikáló elméletet. 

Armin Nassehi, mint már említettem, hasonló utakon jár, mint Plumpe, bár ő -
Meyerrel szemben - nem jelöli meg dolgozata címében „abszolút" forrását, 
Niklas Luhmannt: a tanulmány első fele azonban nem más, mint a luhmanni 
rendszerelméleti kommunikációelmélet egyes alaptéziseinek referátuma. Ennek 
folytatásaként Nassehi nem túl sikeres párhuzamot von be az elemzésbe: Husserl 
időfelfogásának egyes terminusait felhasználva kívánja definiálni a kommuniká-
ció különálló, autopoietikus rendszerének működését. Véleményem szerint ez 

!l A Meyer által feszegetett kérdésről egyébként korábban már Manfred FRANK (is) írt egy tanul-
mányt, (Foucault diskurzusfogalmához címmel) amely abban a kötetben foglalt helyet, amelyből két má-
sik szöveget is olvashatunk a je len válogatásban, ( f . Foi iRMANN-Harro MÜLI.KR: Diskurstheorien und 
Literaturwissenshaft. Suhrkamp, Frankfurt ani Main, 1988.) Ez a szöveg talán egy kicsit több igényt tá-
maszt magának a diskurzusnak mint fogalomnak a tisztaságával szemben: „a fogalom tömeges és di-
vatszerű alkalmazása, mindenekfölöt t az irodalomtudósok között, miközben egy episztemológiai 
szükséglet meglétére utal, melynek kielégítésében próbál segédkezni, nem képes mégsem gyöngíte-
ni azt az ellenvetést, miszerint használatának szemantikája oly meghatározatlan, hogy funkcionálása 
már nem biztosított. Amíg nem ismeretes, mire irányul a szóban meglévő kritika, addig a hullámzó 
vitát nemhogy eldönteni , de akár lefolytatni sem lehet." (ROTIONYI Zoltán fordítása) 

10 Az irodalom evolúciós felfogásának egy gyakorlatiasabb értelmezését adja Paul HERNÁDI: „Irodalom 
és evolúció." In PI.ÉII Csaba (szerk.): Evolúciós pszichológia. Magyar Tudomány 2002/1. 
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az összevonási kísérlet inkább a terminológiák összjátéka, mintsem termékeny 
gondolattársítás. Husserlnak valószínűleg nem állt szándékában elkülöníteni 
egymástól a fenomenológiai élményt különböző alrendszerekre, melyek között 
nincs átjárás, legfeljebb egymásrahatás. A tudat és kommunikáció autopoietikus 
(vagy inkább csak luhmanni) elkülönítése11 éppen az ellenkező irányba törekszik, 
mint Husserl, aki inkább az egységes „világélményre" kívánta felhívni a 
figyelmet,12 vagy akár Merleau-Ponty, aki szerint egy érzelem megnyilvánulása 
maga az érzelem. Luhmann szerint ezzel szemben a kommunikáció csak magá-
val kommunikál, mi kívülrekedünk ezen a rendszeren.13 Függetlenül attól, hogy 
kinek van igaza, különösen hat az, hogy Nassehi a kommunikációfolyam időbe-
liségére feltétlenül olyan megnevezéseket alkalmaz, amelyek (nem feltétlenül „a" 
fenomenológia, hanem) Husserl szóhasználatában nem vonatkozhattak volna 
csak a kommunikáció (csak egyes felfogásokban különálló) folyamatára.14 

A kötet írásai közül talán Niklas Luhmannéhoz álltam a legnagyobb várakozás-
sal, más, eddig általam ismert (és igen kedvelt) munkáiból, kivált (mint ahogy az 
egyébként is „köztudott"), hogy Luhmann nagy mestere az egymástól csak látszó-
lag távol eső tudomány- és kérdésterületek intuitív és sokszor meglepően szaksze-
rű összevonásának és értelmezésének.15 Éppen ezért igen nagy csalódást okozott 
ez a szöveg, amely evolúcióelméleti szempontból próbál magyarázatot adni a 
nem (annyira vagy nemcsak) irodalmi, hanem társadalomtörténeti korszakolás és 
korszakképzés problémáira. Legszembetűnőbb hibája a tanulmánynak talán az, 
hogy hivatkozásai és így érvrendszerei szinte ezoterikus szférába kerülnek azáltal, 
hogy gyakran nem konkrét állítások, hanem „a" rendszerelmélet, „az" evolúció-
elmélet, autopoiézis stb. szerepelnek a következtetések alátámasztásaiként. Az 
nyilvánvaló, hogy mindent nem lehet megmagyarázni az általános tézisek közül 
ha egy speciális témához kívánunk hozzászólni, de mivel e területek egyébként 
ritkán kerülnek össze egy szövegben, szükséges lett volna néhány, legalább pár 
soros magyarázat, mert a szöveg így nemritkán értelmezhetetlen és nem csak az 
átlagosnál nehézkesebb írásmód miatt. 

11 „On the level of this self-referential organization, self-referential systems are closed systems, for 
they allow no o ther forms of processing in their self-determination. T h u s social systems have no use 
for consciousness, and personal systems no use for frequency changes in the neuronal system." Niklas 
L U H M A N N : Social Systems. Stanford University Press, Stanford, 1 9 9 5 . 3 4 . (Ennek az önreferenciális szer-
veződésnek a szintjén az önreferenciális rendszerek zárt rendszerek, mivel nem teszik lehetővé a fel-
dolgozás más formái t a saját önmeghatározot tságukban. így a szociális rendszerek nem vehetik hasz-
nát a tudatnak, és a személyes rendszerek a neuronális rendszer frekvenciaváltozásainak. - Fordütás 
tőlem, T T.) Érdekes lehet összevetni ezzel azt a sperberi gondolatot , miszerint a kultúrát é rdemes 
mégis a tudat(ok) szintjén értelmezni, és a kommunkációt mint folyamatos újraértelmezést vizsgálni. 
(Dan SPERBER: A kultúra magyarázata. Osiris, Budapest, 2001) 
12 Edmund H U S S E R L : Előadások az időről. Atlantisz, Budapest, 2002. 
13 Niklas L U H M A N N : Látom azt, amit te nem látsz. Osir is-Gond, Budapest, 1999. 
14 A fenomenológia schützi elhajlása talán jobb analógiákat kínálhatott volna. Például: R R. 

B F . R G K K - T LUCKMANN: A valóság társadalmi felépítése. Jószöveg Könyvek, Budapest, 1998. 
18 Luhmanntó l eddig csak néhány rendszerelméleti szöveg jelent meg magyarul, például: Cs. Kiss 

Lajos-KARÁcsoNY András (szerk.): A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége. ELTE, Budapest, 
1994. (benne részletek a Soziale Systeme-hő\ és két tanulmány: A jog szociológiai megfigyelése és A jog mint 

szociális rendszer.) Es: Niklas L U H M A N N : Látom azt, amit te nem látsz. Osir is-Gond, Budapest , 1 9 9 9 . 
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A másik probléma talán még az előzőnél is „kényesebb", különösen nehéz ilyes-
mit kijelenteni, ha nem „természettudomáyos", hanem „bölcseleti" írásról van szó; 
mégpedig azt, hogy a tanulmány ma már nem minden szempontból aktuális, kö-
szönhetően annak a robbanásszerű fejlődésnek, ami éppen az utóbbi húsz évben 
zajlott le az evolúcióelméletek terén. Új tudományágak (mint például az evolúciós 
pszichológia) jelentek meg, és Luhmann állításával szemben az evolúció éppen-
hogy az egyik legnagyobb interdiszciplináris vállalkozás kulcsszava lett. Az evolúció 
egy nem kortárs, esetleg más felfogása önmagában még nem jelent elavult vagy hi-
bás értelmezést, erre j ó példa lehet Popper16 vagy a Luhmann által is hivatkozott 
Campbell.17 Ez a gond is inkább arra az újabb, harmadik problémára, illetve ellent-
mondásra vezethető vissza, ami magának a kiinduló tézisnek a szubjektivitása és a 
levezetés természettudományos precizitást követni kívánó metodológiája közt fe-
szül. Őszintén bevallom, nem látom be, hogy az egy „elválasztó esemény" által ket-
téosztott történelemszemlélet miért nem alap egy történelemfolyamat leírásához, 
mint ahogy azt a kiinduló „definíció" (vagy inkább axióma?) állítja. Elég a számta-
lan posztapokaliptikus vagy utópikus filmre és regényre gondolni, ahol szemmel 
láthatóan remekül működik ez a működésképtelennek vélt séma. 

Emellett az érvelés folyamata igencsak zilált - amikor választ várnánk a kor-
szakolás kérdésére, attól független (újabb) evolúciós problémákat kapunk, ami-
kor pedig ezekre várnánk választ, korszakolásról, kommunikációról esik szó, ami 
azt eredményezi, hogy a gondolatmenet gyakran igen nehézkessé és gyakran kö-
vethetetlenné válik. 

Jiiigen Fohrmann dolgozata, Az irodalomtudomány önreflexiója, címével ellentét-
ben a német germanisztika filológiájának, irodalomtörténet-írásának, illetve 
hermeneutikai hagyományának önreflexiójával foglalkozik. Ebben az esetben az 
önreflexió annak a megfigyelői pozíciónak a reflektálását jelenti, amely magukat 
az eseményeket és a megfigyelés-esemény relációját testesíti meg, összhangban 
az erre vonatkozó luhmanni gondolatokkal, illeszkedve egy rendszerelméleti ha-
gyományhoz. Hogy - az ebben a megfogalmazásban - a főleg tudományfilozófu-
sok által feszegetett megfigyelő-megfigyelés probléma18 mennyire lehet releváns 
az irodalomtörténet-írásban, arra maga a hagyomány, illetve a felvetődő problé-
mák sokasága adja meg a választ. Lényegi kérdés ez, nemcsak abban a viszony-
latban, hogy milyen feldolgozások látnak napvilágot egyes történeti momentu-
mokról, hanem a beszámolók „formája", diszkurzív pozícionálása szerint is, 
állapítja meg Fohrmann, meghatározva ennek alapján a germanisztika önref-
lexiójánakjelentősebb periódusait, és ha úgy tetszik minőségi változásait. 

„Az általános irodalomtudomány abban az időpontban jön létre, amikor a 
megfigyelés megfigyelését, azaz a második szintű megfigyelést önálló kutatási te-

10 Karl POPPER: Megismerés, történelem, politika. Aduprint , Budapest, 1996. 
17 Donald T CAMPBELL: „Evolúciós ismeretelmélet." In P L É H - C S Á N Y I - B E R E C Z K E I (szerk.): Lélek és Evo-

lúció. Osiris, Budapest , 2001. 
18 A látás és a megfigyelés esztétikájának és tudományának egy újszerű, multidiszciplináris történeti 

értelmezéséhez: Jona than CRARY: A megfigyelő módszerei. Osiris, Budapest, 1999. 



220 Tófalvy Tamás 

rületté nyilvánítják (tehát az 1880-as években)."19 A fenti idézet j ó példát adhat 
arra, hogyan néz ki a gyakorlatban, és hogyan lehet a megfigyelés szisztematikus 
áttekintésére alapozva irodalomtudomány-történetet írni, és Fohrmann példája 
maga is j ó példa lehet arra (csak hogy egyre jobban belebonyolódjunk a meg-
figyelések láncolataiba) az általa (is) megállapított törvényszerűségre, hogy a ma-
napság megfigyelhető értelmezői heterogeneitás nem feltétlenül egy lineáris fej-
lődésnek az irodalomtudomány egészét érintő változása, hanem gyakran 
párhuzamosan élő és egymásra ható, részterületeket érintő jelenségek összessé-
ge. Ezzel együtt létezik egy kronológiai szempont is, ahonnan az egyes elméletek 
keletkezéstörténetét és „célját" lehet szemmel követni. így a szellemtörténet ér-
telmezése az egyes történeteknek „a" történetre való visszavezethetőségét, a 
hermeneutika pedig a hagyományban való részvételét hangsúlyozza, mint a meg-
értés és megfigyelés fő terét és lehetőségét. Ez utóbbi Gadamer szóhasználatában 
a hatástörténeti összefüggés, és a jaussi horizontösszeolvadás pedig e kontextus-
ban a megfigyelői és résztvevői szubjektum eggyé válását jelenti. 

A történeti felvezetés után alakul ki lassan egy valamiféle „elméleti mag", amely 
felől meg lehet(ne) érteni az eddigiek szükségességét. Foucault és a dekonstrukció 
felé nyitva, Fohrmann olyan értelmezését adja az irodalmi mű és az irodalmi ká-
non megfigyelés-központú teóriájának, melyben némileg tompítva a lehetséges 
éleket, megállapítja, hogy mind a tudományosság, mind az értelmezés múltba te-
kintése (és részben jelenlegi gyakorlata is) elveszítette már azt az eddig is csak vélt 
koherenciát, ami sajátja lehet egy olyan felfogásnak, amely nem számol a lezárha-
tatlanság és az aszimmetrikus kommunikáció kétségtelen jelenlétével. 

Végül, bár egyáltalán nem utolsósorban, szeretnék egy sajnos nagyon ritka faj, 
a naiv olvasó lehetséges szempontjából reflektálni a kötet tanulmányaira. Gyak-
ran hangoztatott és igaz közhely (az más kérdés, hogy miért lett közhely, ha le-
hetett volna probléma is), miszerint a tudományosság nyelve teljesen elidegene-
dik a mindennapi nyelvhasználattól, és a belső hivatkozásrendszer kizárja azokat 
a lehetséges olvasókat, akik csak kívülségük miatt nem tudnak hozzáférni ehhez 
az ezoterikus tudáshoz - és ez egyúttal azt vonja maga után, hogy aki használja a 
nyelvet, az már meg is jelenhet, mint legitim alkotó. Különösen ironikus ebből a 
szempontból, hogy a kötet egy Bourdieu-tanulmánnyal kezdődik, szemléltetve, 
hogy sokszor mennyi köze is van a tényleges törekvésekhez az elméleti koncepci-
óknak. A tiszta esztétikához hasonlatosan a tiszta bölcsészet is kizárja a nem hite-
lesített beszédmódot, és ez - hangsúlyozom - egyáltalán nem (csak) ennek a kö-
tetnek a sajátossága, csupán jellemzője. Egy fogalommagyarázó melléklet (amely 
még szintén nem a „naiv" olvasóknak, hanem a más területen kutató bölcsészek-
nek szólna) sokat lendített volna a szövegek érthetőségén - ez különösen ilyen hi-
ánypótló köteteknél lenne fontos.20 

19 In RÁKAI (szerk.): i. m. 216. (RÁKAI Orsolya fordítása) 
20 Rendszerelméleti szövegekből ugyanis eddig n e m sok je lent meg magyarul, irodalmi vonatkozá-
sairól két Helikon-szám adot t áttekintést: OnoRics Ferenc (szerk.): Konstruktivista irodalomtudomány. 
Helikon 1993/1. és KÁLMÁN C. Gyöigy (szerk.): Rendszerelvű irodrdomtudomány. Helikon 1995/4. 
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Utolsó megjegyzésként az eddigiekhez: a rendszerelméleti felfogás jelen ta-
nulmányainak szintén hibaként róható fel a jelenségek okának figyelmen kívül 
hagyása; és itt nem egyfajta teleologikus szemlélet hiányára célzok, hanem egy 
olyan megközelítésre, amely nagyrészt nem lép túl a minél aprólékosabb felosz-
tás és kategorizáció alkalmazásán. Ez a kategorizáció akár pozitív gyakorlat is le-
hetne, ha nem volna emellett absztrakció is egyben, és abból is többnyire „kivá-
lasztó" és nem általánosító műveletekkel élő. Ezért nehéz különválasztani a 
szövegek „hasznosítható" részeit a „nem hasznosíthatóktól", mert gyakran hiány-
zik belőlük az az értelmező hozzáállás (nem szándék!) és funkció, ami a legtöbb 
esetben segíthet elfogadni bizonyos következtetéseket, ha nem másért, hát azért, 
hogy megismerjünk egy másik interpretációs szemléletet. Ez szerencsére esetünk-
ben nem jár együtt egyfajta normatív szemlélettel, de ez nemritkán a „magyará-
zó erő" hiányát is jelenti egyben. Mindazonáltal lehet, hogy ezek a kifogások 
nagyrészt annak köszönhetők, hogy a szövegek kivételes jelenlétüknél fogva túl-
ságosan magukra irányítják a figyelmet, és nem keverednek el eléggé saját, őket 
magyarázó és általuk magyarázatot nyerő kontextusukban. Ezen a helyzeten re-
mélhetőleg segíteni fog a további hasonló kötetek megjelenése, tekintve, hogy a 
felkészült fordítói csapat már „összeállt", és feltéve, hogy a szerkesztő is kedvet 
érez a folytatáshoz. 



LAJOSI KRISZTINA 

A Z E M L É K E Z E T F E L E J T É S E 

- Magyar Irodalom. Szerkesztette Borbély Sándor. Pannonica, 
Budapest, 2002. 431 1. -

„Oh, lassan szállj és hosszan énekelj, 
Haldokló hattyúm, szép emlékezet!..." 

(Petőfi Sándor: Tündérálom) 

Az emlékezés teremti meg a múltat és teszi lehetővé számunkra a múlthoz való 
hozzáférést. Nem mindegy, mire és hogyan emlékezünk. Jan Assmann, a neves 
kultúrantropológus, a kultúra átörökítése és megőrzése kapcsán kétfajta emléke-
zetet különböztet meg: a kommunikatív és a kulturális emlékezetet. Az előbbit 
akár rövid távú, „természetes", egy adott generáció korában, közvetlenül terjedő 
emlékezetként foghatjuk föl. A kulturális emlékezet hosszú távú, a hagyományra 
és kánonokra támaszkodó, illetve ezeket alakító mítoszteremtő, közvetett „mes-
terséges" emlékezet. Nem a múltat mint olyat őrzi meg, hanem sajátos módon ol-
vasva a múltat, a jelen helyzetéből írja át a történelmet, egyfajta kulturális kohe-
renciát teremt. 

A múlt a kulturális emlékezetben szimbolikus alakzatokká olvad össze, ezekbe 
kapaszkodik az emlékezés. „A mítoszok is az emlékezés alakzatai: a mítosz és a 
történelem közti különbség itt érvényét veszti. A kulturális emlékezet szempont-
jából csak az emlékezetes, nem a tényleges történelem számít. Úgy is mondhat-
nánk, hogy a kulturális emlékezet a tényszerű múltat emlékezetes múlttá, mí-
tosszá alakítja."1 Az irodalmi kánon, illetve az irodalomtörténet is egyértelműen 
a kulturális emlékezet része, és mint ilyen gondos irányításra szorul, s szigorúan 
megvonható határok szegélyezik. Az értelmező közösségen múlik, mire és ho-
gyan emlékezik. Mivel több értelmező közösség létezik egy adott kultúrkörön be-
lül, minden korban többféle kánonról beszélhetünk, és általában ezeknek az ér-
telmező közösségeknek megvan a maguk sajátos hagyománya. 

Nehéz dolga van a kritikusnak, ha olyan átfogó munkákról kell ítéletet alkot-
nia, amelyeket a feldolgozásra kerülő anyag óriási terjedelme miatt teljes egészé-
ben nem lát át és nem ismer. Azért is hálátlan a föladat, mert általában az encik-
lopédiákat, a több évszázados kulturális hagyományt áttekintő könyveket nem egy 
szerző írja, hanem az adott szakterületen leginkább járatos szaktekintélyeket kérik 
föl, hogy ismertessék valamely témával kapcsolatos legkorszerűbb eredményeket 

1 Jan ASSMANN: A kulturális emlékezet. Ford. H I D A S Zoltán. Atlantisz, Budapest, 1 9 9 9 . 5 3 . 
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és nézőpontokat. A kritikus azonban magára marad egy-egy ilyen jellegű mű bí-
rálatakor és csak azzal a fönntartással alkothat véleményt, ha beismeri, hogy tu-
dása véges, látóköre behatárolt, következésképpen olvasata is sok szemszögből 
nézve megkérdőjelezhető. 

Csakis mindennek tudatában bírálható a Magyar Irodalom (21. századi encik-
lopédia)2 című könyv, amely huszonegy szerző műve, és amelynek bevallottan az a 
célja, hogy segítsen „a középiskolásoknak, az egyetemistáknak irodalmi stúdiu-
maikhoz és új szempontokat adni minden, nemzeti irodalmunk iránt érdeklődő 
embernek". Továbbá vállalják, hogy a kötetnek „nincs egységes és kizárólagos 
irodalomszemlélete. A szerzők nem kívántak uniformisba öltözni, egyéni vélemé-
nyeket, különféle felfogásokat, iskolákat, műhelyeket képviselnek. És ez külön ta-
nulságos lehet az olvasóknak is". Valamint, hogy „több irányból" közelítenek a 
magyar irodalomhoz: „a recepció oldaláról, stílustörténeti szempontból, műfajel-
méleti aspektusból is." Vizsgálják „az irodalom kapcsolatát a színháztörténettel, 
továbbá a filmművészettel". A könyv tulajdonképpeni anyaga harminc „íróport-
ré" Janus Pannoniustól Nagy Lászlóig. 

Ha az olvasó alaposabban ismerkedni kezd a könyvvel, hamar ráébred, hogy a 
neki tett ígéretek közül nem minden teljesült. Talán csak annyi igaz a fülszöveg-
ből, hogy a könyvnek valóban nincs egységes hangneme és irodalomszemlélete, 
és harminc íróról esik szó benne. Tehát már a cím jogosultsága is erősen megkér-
dőjelezhető, hiszen nem a magyar irodalomról olvashatunk, még csak nem is 
irodalomról,3 hanem - egy-két kivételtől eltekintve - írók életrajzáról. Olykor pá-
lyaképek rajzolódnak meg a kötetben, amelyekhez a lexikonok adathalmazának 
kompilálásán kívül némi egyéni elgondolás, literátori érzékenység és fantázia 
szükséges. A magyar irodalom néhány alakjáról, a főbb irodalmi korszakokról és 
műfajokról találunk rövid ismertetőket, így semmiképpen sem szerencsés a Ma-
gyar Irodalom címválasztás. 

Nem mellékes az sem ilyen nagyobb méretű vállalkozás esetében, hogy kik a 
szerzők, milyen értelmezői közösségekhez tartoznak, milyen irodalomszemlélet, 
esetleg irodalom- vagy kultúrpolitikai megfontolások alapján kerülnek a kötetbe. 
A Magyar Irodalom szerzői - egy-két kivételtől eltekintve - mindamellett, hogy 
nem rendelkeznek egységes irodalomszemlélettel, jól körülhatárolható értelme-
zői közösséghez tartoznak. Ennek az értelmezői közösségnek az elemzéseiben, 
noha nyelvileg érvényesíteni próbálja a modern irodalomelméleteket, alig érez-
hető ezek hatása, mivel szövegeik tartalmilag és szerkezetileg is a hatkötetes aka-
démiai irodalomtörténet utórezgései. A legtöbb esszé esetében az érezhető, hogy 
az írója elfelejtette, hogy emlékezik. Paradox módon, míg a szerzők többsége 
nyíltan elhatárolja magát a marxista hagyománytól, mégis reflektálatlanul vissza-
esik abba az ideológiai csapdába, amelyet ki akar kerülni. 

2 A kötetre a következőkben a szövegben, az oldalszám megadásával hivatkozom. 
Néhány kivételtől eltekintve, ahol valóban az adot t alkotó kapcsán valóban irodalomról beszélnek. 

Ilyen például a Kazinczy-, Csokonai-, Katona-, Madách- és Márai-fejezetek, melyek egyben a könyv 
legjobban sikerült fejezetei. 
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Természetesen elismerjük, hogy nem könnyű egy kis méretű kézikönyvbe bele-
sűríteni a magyar irodalmat. Kétségtelenül minden irodalomtörténet, irodalmi 
áttekintés szelektív és csak egy bizonyos vonatkozási rendszeren belül érvényes, 
de minden ilyen válogatást a jól átgondolt elméleti keret tesz hitelessé. A Magyar 
Irodalom című kötet esetében ez az elméleti keret is hiányzik. Először is nem tud-
hatjuk, hogy milyen irodalomfogalom jegyében készült a könyv, milyen szem-
pontok alapján és miért éppen az adott szerzők kerültek be a kötetbe. A könyv 
szerkezetére vonatkozóan sem találunk semmilyen eligazítást, valamint az sem 
derül ki, mit neveznek magyar irodalomnak, melyek ennek a nemzeti irodalom-
nak a sajátos vonásai, és miben különbözik a többi nemzeti irodalomtól. Egyszó-
val már a tartalomjegyzék átfutása és gyors átlapozgatás után is hiányérzete tá-
madhat az olvasónak. 

A magyar irodalomtörténet-írás hőskorában a nagy irodalomtudós, Heinrich 
Gusztáv a Philológiai Közlönyben a következőket jegyzi meg a magyar irodalmat 
tárgyaló írásokról: „Irodalomtörténetünk, amennyiben ilyenről beszélhetünk, 
csak igen csekély részben tudomány, nagyobb része csupán felszínes, hozzávető 
alanyi vélekedés... tetemes része egyenesen mitológia, és éppen e mítoszok örök-
lődnek legbámulatosabb szívóssággal szerzőről szerzőre... Az üres frázis és az ala-
posabb képzettség nélkül szűkölködő fecsegő esztétizálás az irodalomtörténet-
írás főbb elemei. Fontos nagy kérdések nincsenek megoldva, sőt mi még nagyobb 
baj: elő sem készítve."4 Ma, a hatkötetes akadémiai irodalomtörténet után is, úgy 
érezzük, hogy a helyzet nem sokat változott. Főleg a régebbi magyar irodalom 
esetében kísért a múlt, a tizenkilencedik század szelleme még mindig jelen van, 
és rányomja bélyegét az irodalomról való gondolkodásunkra. Akár úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy Toldy és Gyulai köpönyegéből nemcsak előbújt az egész ma-
gyar irodalomtörténet, hanem fél lábbal még benne is maradt. 

A nemzeti irodalomtörténetek az eltérő szemléletek és elméleti alapvetések 
ellenére, abban nagyjából megegyeznek, hogy az irodalom egy adott nemzetnek 
a nyelv által kifejezett szellemi terméke. Azonban az irodalom fogalma koronként 
változik, akárcsak a nemzet- és a nyelvfölfogás. Míg a régebbi irodalomtörténetek 
a tudományos munkákat is magukba foglalták, a későbbiek, főleg a tizenkilence-
dik századtól kezdődően, azon műveket tárgyalják, amelyek inkább a képzelet, 
mint a bölcselet alkotásai, illetve megváltozott befogadói és poétikai kulcsok sze-
rint olvassák az irodalmat. Ma ismét inkább a tágabb irodalomfogalommal szá-
molhatunk, aminek nyomát sem leljük a Magyar Irodalom most megjelent kézi-
könyvében. 

A legtöbb esszére jellemző, hogy hagyományosan a szerző életrajzát tárgyalja, 
és arra fűzi föl az egyes művek ismertetését. Ritkábban fordul elő, hogy az irodal-
mi tevékenység, ars poetica, nyelvfölfogás és irodalmi kontextus bemutatása al-
kotná az esszé gerincét. 

4 Idézi N É M E T H G . Béla: Л magyar irodalomtörténetírás első iskolája. ItK 1 9 7 7 / 3 . 3 1 3 - 3 2 6 . , 3 1 9 . 
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A kötet hat nagy fejezetre tagolódik: A magyar olvasó históriája, Korszakok, stílus-
irányzatok, A magyar irodalom panteonja, Műnemek, műfajok, A magyar színház száza-
dai, Magyar írók a moziban. 

Figyelemre méltó és dicséretes, hogy a magyar irodalomról szólva, az első feje-
zet megemlékezik a magyar olvasás történetéről, amiről rendszerint nem esik szó 
a kézikönyvekben. Olyan hiányokról is beszámol, mint például a kéziratban terje-
dő művek föltáratlansága, az analfabétizmus és az orális irodalmi hagyomány ha-
tása az irodalomtörténetre, valamint a népszerű, olcsó kiadványok és a magyar 
irodalmi kánon alakulástörténetének viszonya. Még az is erénye ennek a fejezet-
nek, hogy ha csak néhány szó erejéig, de kitér a határon túli magyar irodalom 
olvasóira is. A határon túli irodalomról, Tamásit kivéve, és az olvasóközönségről 
a továbbiakban egyáltalán nem olvashatunk, ami mindenképpen fogyatékossága a 
könyvnek. 

A második fejezet a korszakfelosztásokat tárgyalja meglehetősen alaposan. Ér-
tékelendő, hogy a bevezető részben (18.) a korszakokra bontást mint antropoló-
giai igényt kezeli, illetve reflektál arra, hogy ezek a korszakhatárok olvasói és iro-
dalomtörténeti konstrukciók, amelyek sohasem merevek, hanem változhatnak, és 
az egyes irodalmak közt is különbség lehet. Ezt követi a stílus, stílusirányzat, mű-
velődés- és irodalomtörténeti korszak fogalmainak meghatározása, majd az idő-
rendi sorrendet tartó tényleges tárgyalása. 

Ugyanakkor néhány megjegyzés kiegészítésre szorul. Ilyen például az, hogy 
„A korstílusok általában nem egy-két művészeti ágra jellemzőek, hanem szinte 
mindegyikre, mint például a barokk, a romantika" (18.). Nem említi azonban, 
hogy ezek nem föltétlenül jelentkeznek egyidejűleg az egyes művészeti ágakban, 
hiszen éppen a romantika az egyik olyan stílusirányzat, amely nagy időbeli elté-
réseket mutat a zenében, a képzőművészetekben és az irodalomban. Azt is érde-
mes lenne megjegyezni, hogy az egyes korszakokban egyenetlen szerepet játsza-
nak az egyes művészetek, olykor a képzőművészetnek (reneszánsz), olykor az 
irodalomnak vagy az elmélkedésnek (felvilágosodás), olykor pedig a zenének (ro-
mantika) ju t a főszerep. Ezen korszakkonstrukciókat alakító beszédmódok vizsgá-
lata igencsak időszerű lenne, és minden bizonnyal az egyes művészetek történe-
tére nézve is föltáró jelleggel bírna. Az egyes művészeti ágak reprezentatív 
voltának (ut pictura poesis / ut musica poesis) kiemelése vagy bizonyos műalko-
tások kanonizálódásának folyamata (például a Mona Lisa Walter Pater elemzése 
óta vált ilyen hírhedtté), ami később kihatással lehet az egész korszak szerkezeté-
re és beszédmódjára, szintén említésre méltó jelenségek. Nyilván nem várható el 
egy kézikönyvtől ezen folyamatok alapos elemzése, de az semmiképpen sem túl 
nagy igény, hogy legalább említést tegyen róluk, és ne csak az évtizedekkel ezelőtt 
rögzült paradigmákban helyezze el az irodalom történetét. Az egész fejezet iro-
dalomszemléletére lineáris teleologikus fölfogás jellemző, hiszen gyakran esik 
szó fejlődésről és hanyatlásról. A középkorról szóló részben kifogásolható, hogy 
egyértelműen a kultúra pusztulásáról, hanyatlásáról beszél, és nem tesz különb-
séget a népi és magaskultúra alakulása közt, valamint azt sem említi, hogy a kul-
túra e két összetevője két különféle irodalmi kánont hozott létre, amelyek viszo-
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nya a későbbi érintkezés nyomán nagymértékben megváltozott, és jelentősen be-
folyásolta mai irodalomfölfogásunkat. Később bemutatja ugyan az egyházi és a vi-
lági irodalom főbb műfajait, de a chanson de gesteVxSl szólva minden átmenet nél-
kül rátér Dantéra, mint a középkori irodalom betetőzőjére és a reneszánsz 
előkészítőjére, de nem reflektál arra, hogyan lett Dante a kánon ilyen markáns 
képviselője, és miért tulajdonítja neki a megnevezett szerepet. 

A legtöbb irányzat bemutatása esetében már rég túlhaladott és erősen meg-
kérdőjelezhető álláspontot képvisel. A manierizmusról azt állítja például, hogy „a 
reneszánsz válságának terméke" (28.), vagy „A magyar klasszicizmus kivételes 
csúcsát Berzsenyi Dániel költészete jelenti" (35.), vagy „A romantikus műalkotás 
a képzelet és a valóság határainak fellazítására törekszik" (37.). A realizmusról 
szólva ugyan megemlíti a fogalom tisztázatlan és bonyolult voltát, de a további-
akban reflektálatlanul ír róla, és a marxista irodalomkritika szempontjai szerint 
sorolja be az írókat ebbe a kategóriába. Ugyanakkor az avantgárd irányzatokat és 
izmusokat nagyon alaposan és átgondoltan tárgyalja. 

A harmadik fejezet, „a magyar irodalom panteonja" Janus Pannoniustól Nagy 
Lászlóig mutatja be a magyar irodalomnak, a szerzők által legmeghatározóbbnak 
ítélt alakjait. A legtöbb kifogás és ellenvetés ezzel a fejezettel kapcsolatban tehe-
tő. Először is a kiválasztás szempontjai nem világosak: miért éppen ezeket a szer-
zőket tárgyalja a könyv? Ezzel nem a könyvben tárgyalt írók jogosultságát akarom 
kétségbe vonni, csupán azt jelzem, hogy nagyon esetleges az egész harmadik fe-
jezet szerkezete. Ezt a bevezető részben be is vallja a szerkesztő: „Meglehet, az itt 
következő portrésorozat akár vitatható is. De véleményünk szerint inkább bőví-
tésre, mintsem korrekcióra szorul." (79.) Annyit azért megjegyeznék, hogy olykor 
a bővítés korrekció is. Nemcsak hiány, de hiba Kemény Zsigmond és Ottlik Géza 
portréjának kihagyása, hiszen nélkülük aligha beszélhetünk magyar prózáról. 
Ugyanígy hiányolható a nőírók és a határon túli magyar irodalom (kivéve 
Tamásit) teljes mellőzése a magyar irodalmi „panteonból". 

A magyar irodalmi arcképcsarnok Janus Pánnoniusszal kezdődik. Az egész feje-
zet eléggé „spenót" ízű, teljesen a Gerézdi Rábán által fölvázolt módon elemzi az 
életművet, olykor szinte szó szerinti átvételekkel is utalva az akadémiai irodalom-
történetre. Tulajdonképpen ugyanez elmondható a Balassi Bálintról és Zrínyiről 
szóló fejezetről is, amely szintén nagyrészt életrajzi adatokat tartalmaz, és csak mel-
lesleg kerül sor kurta szövegelemzésekre. 

Ezután egy minőségbeli ugrás következik, hiszen a Kazinczyról szóló fejezet ki-
vételesen átgondoltabb és eredetibb. Arra törekszik, hogy elhelyezze az életmű-
vet egy bizonyos szövegkörnyezetben, Kazinczy irodalmi tevékenységére és írói 
pályaképére fektetve a legnagyobb hangsúlyt. Nemcsak Kazinczy pályájának, de 
az egész felvilágosodás kori magyar irodalomnak a rövid, de annál lényegre-
törőbb áttekintését adja. Erdeme e fejezetnek, hogy Kazinczy költészetének tár-
gyalásakor érvényesíti a költő számára olyan fontos szerepet játszó nyelv és iro-
dalmi ízlés szempontjait. Az Áldozó elemzésekor például az írás ismétlődő aktusait 
a nyelvkeresés és a reflektált költői pozíció megnyilvánulásaiként tárgyalja. Az ed-
digi irodalomtörténetekhez képest új elem, hogy a Kazinczy-szövegeket egységes 
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irodalmi korpuszként tárgyalja, hangsúlyozva, hogy ezek nemcsak reprezentációi 
a nyelvújítás kori magyar irodalomnak, hanem aktív teremtői és termései a kor-
szak irodalmi gondolkodásának. Mindezt figyelembe véve megkísérel egy új tör-
ténetet konstruálni azáltal, hogy az elemzett szövegeket kimozdítja hagyományos 
történeti szerepükből, így új jelentéssel látva el őket. A Bácsmegyei kapcsán érvé-
nyesíti a modern irodalomtudomány szempontjait. Amennyire a szűk keretek en-
gedik, narratológiai szempontból elemzi a levélregényt, kitérve a levél műfajának 
és a korban játszott fontos szerepének leírására is. Az 1814-es kiadás paratextusát 
- a Toldalékot - számba véve, megalapozottnak látja azt a kijelentést, hogy „a re-
gény titka - a domináns elbeszélőt foglalkoztató érzelem közölhetetlenségének 
megfelelően és az idézett vershez (Dayka: Titkos bú) hasonlóan - feltárhatatlan. 
Ez a függelékszöveg, amely maga is levél formájú, a regény értelmezésére tesz kí-
sérletet". (108.) E fejezetet különösen értékessé teszi, hogy föltárja a Kazinczy-
szövegek történetét, reflektál saját értelmezői pozíciójára, és úgy próbál egy új 
történetet megalkotni, hogy nem söpri el a régit, hanem tudatosan párbeszédbe 
lendíti a jelen irodalmi beszédmódjaival. 

A Csokonairól szóló fejezet is kivételesen jó írása a kötetnek, hiszen itt sem 
puszta életrajzi adathalmazt találunk, hanem az irodalmi folyamatok alakulására 
helyeződik a hangsúly, ezáltal rajzolva meg egy költői pályaképet. 

Ezzel szemben a Berzsenyi Dánielről szóló fejezet puszta önéletrajz, főbb mű-
veinek címét mintegy adalékként említve meg. Ebben az esetben is elgondolkod-
tató, hogy amennyiben az egész esszé a szerző életéről szól, mi szükség van a fe-
jezetet követő néhány soros életrajzra? 

A Kölcsey-fejezet egyik nagy hiányaként említhető, hogy nem esik szó a Nem-
zeti hagyományokról, noha ez az esszé talán az egyik legfontosabb írása a magyar 
irodalmi nemzeti diskurzusnak, valamint irodalomértésünk és nemzeti irodalom-
történet-írásunk alakulásának. Továbbá kifogásolható, hogy a szentimentalizmust 
művelődéstörténeti irányzatnak nevezi. A szerző következetlenül és homályos ér-
telemben használja a beszédmód kifejezést. A Vanitatum vanitas strukturális elemzé-
se címén a „grammatikai szint... három részre" választásáról beszél: „szónokira, 
filozófiaira és a történeti példatárra" (131.), így olyan fogalmakat keverve, ame-
lyek egyazon mondaton belül nem rendelhetők egymás mellé. Ugyanakkor érde-
me a fejezetnek, hogy ráirányítja a figyelmet Kölcsey értekező- és szépprózájára, 
amit eddig eléggé elhanyagolt a szakirodalom. 

A Katona Józsefről szóló írásnak éppen az az erénye, amit a Kazinczy-esszé 
kapcsán hangsúlyoztunk, azaz, hogy a magyar irodalom szövegkörnyezetében 
tárgyalja az életművet, nem életrajzot, hanem portrét tárva az olvasó elé, de oly 
módon, hogy abból egy egész világirodalmi, filozófiai és modern irodalomelmé-
leti kontextusra is rálátás kínálkozik. A Madách-fejezet mellett ez az egyetlen 
olyan esszé, amely a befogadástörténetet is figyelembe veszi. A Bánk bán egészen 
új és eredeti megközelítését olvashatjuk, amely nem hagyja figyelmen kívül a tá-
gabb színházi kontextust sem, így tudományközivé bővítve az esszé szűk, de an-
nál lényeglátóbb keretét. A Bánk bánt elhelyezi magyar és világirodalmi szöveg-
környezetében, megemlítve azokat a szerzőket, akik szintén földolgozták a témát. 
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Alapos elemzésnek veti alá a szövegkorpuszt és Katona lehetséges forrásait. Föl-
tárja a recepció jellegzetességeit, a konfliktus fogalmának, valamint az erkölcsi 
vétség és bűnhődés kapcsolatának kánonképző szerepét. Reflektálva a kritika 
nyelvére újabb szempontokkal gazdagítja a dráma lehetséges elemzéseit. 
A Bánk-Gertrudis szembeállítást a tizenkilencedik századi nemzeti diskurzusok 
fölerősödésének termékeként kezeli, és megjegyzi, hogy a dramaturgia szem-
pontjából tulajdonképpen a szenvedélyes Petur bán és Gertrudis az igazi ellenfe-
lek. „Bánk felelős [...] normarendszere [...] inkább a felvilágosodás polgári esz-
ményeiben gyökerezik, semmint a nemzeti diskurzus reformkori (s a szöveg 
írásakor még csak kialakulóban levő) közegében." (144.) 

A Vörösmarty Mihály-fejezet nem tudott elszakadni a Gyulai féle Vörösmarty-
képtől, és egyértelműen jó epikusnak, de rassz drámaírónak mutatja be a magyar 
romantika legmarkánsabb képviselőjét. („Vörösmarty az epikai műnemben a legte-
hetségesebb" [146.]; „A drámai műnem Vörösmarty reménytelen szerelme." 
[147.]) Ehelyett talán érdemesebb lett volna utánanézni annak a drámai hagyo-
mánynak, amelyből a Csongor és Tünde ered, és föltárni ennek a drámatípusnak a 
romantika korában játszott szerepét, valamint elgondolkodni azokon az olvasói 
kulcsokon, amelyekre a Csongor és Tünde befogadása épült, hiszen egyáltalán nem 
biztos, hogy Vörösmarty színpadra szánta ezt a művet. De nem is a hagyományos 
értelmezési mód követése bírálható, mint inkább az, hogy mindezt reflektálatlanul 
teszi. Az egész fejezet főleg alkotáslélektani ihletettségű. Legnagyobb hiányaként 
Vörösmarty zseniális nyelvteremtő készségének figyelmen kívül hagyása említhető. 
Ugyanígy kimarad az 1830-as évek mai szemmel érdekes és eredeti termése, az 
epigrammák önreflektáló szövegvilága is. A Gondtolatok a könyvtárban elemzése kap-
csán olyan elnagyolt és a vers szempontjából lényegtelen megjegyzésekkel találkoz-
hatunk, mint például: „A mű szociálisan érzékeny gondolkodóra utal" (151.). Ma 
már semmiképpen sem tartható az az álláspont, hogy az irodalomból olykor inkább 
lehet történelmet tanulni, mint a tudományból. (150.) Ilyen formában ez a kijelen-
tés mindenképpen magyarázatra szorul. Akárcsak az a megállapítás, mely szerint 
„Vörösmarty, ha megszólalt, azt mindig az örökérvényűség igényével tette, nem a 
civil és a politikai napi témák sorakoztak tollára, versben (is) mindenhez úgy fogott, 
hog)' az egész emberi lét dimenziójával mérte az egyszerit" (148.). Melyik költő 
nem akar nyomot hagyni maga után a világban? Mit jelentett az „örökérvényűség" 
a romantika korában? Olyan retorikai alakzatként fogható föl, amely a romantikus 
szimbólum fogalomhoz hasonlóan a múlt és a jelen, az immanencia és a transzcen-
dencia összekapcsolására törekszik, de semmiképpen sem jelenthet befejezettséget, 
véglegességet, ahogyan azt a Vörösmarty-fejezet szerzője sugallja. Továbbá kifogá-
solható a civil líra és a közéleti líra vagy politikai költészet ilyen jellegű szétválasz-
tása, amely ugyanennél a szerzőnél a ítetőfi-fejezetben megismétlődik. Szintén nem 
állja meg a helyét a következő mondat, miszerint: „A romantika korában a köl-
tők/írók nem a műnemi korlátoktól gúzsba kötötten alkottak, nem a formának ke-
resték a tartalmat, a téma volt az elsődleges." (148.) Az egész modern romantika-
kutatás ennek ellenkezőjére helyezi a hangsúlyt. A forma, éppen a maga 
töredékességével és „formátlanságával" elsőrendű fontosságú a romantikus művek 
szempontjából. 
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A Vörösmarty-fejezetet Arany János, majd Petőfi követi. Nem egészen érthető, 
hogy miért éppen ez a sorrend. Az Aranyról szóló fejezet részben irodalom-
szociológiai, részben poétikai-retorikai megfontolások mentén épül föl. Olykor 
éppen e kettős irányultság miatt érezhetjük egyenetlennek az esszét. Erdeme e 
fejezetnek, hogy érinti a nemzet fogalmának tizenkilencedik századi fölfogása és 
az ehhez kapcsolódó ideologikus olvasatok közötti összefüggéseket. Ilyen érte-
lemben elemzi Arany Toldiját, kimutatva, hogy mennyire a recepció - jelen eset-
ben Gyulai - közvetítése alakítja egy mű jelentéshálózatát. Másik kétségtelen ér-
téke az esszének, hog)' ráirányítja a figyelmet Aranyra, a bölcselőre, megpróbálja 
az egyes szövegeket a mai olvasó horizontjához közelíteni. Néhány szövegnek a 
metatextuális síkját és önreílektáló jellegét is elemzi, megkérdőjelezve a hagyo-
mányos referenciális olvasatokat. 

A Petőfi-fejezet érdeme, hogy problémaföltáróan szól „a legnagyobb" magyar 
költőről, számba veszi a Petőfi-recepció olvasatait, valamint az értelmezések kul-
turális kontextusát. Megpróbál néhány ideologikus tévhitet eloszlatni, mint pél-
dául azt, hogy Petőfi műveletlen volt, valamint jelzi, hogy az „egyszerűség poéti-
kája" valójában mennyire bonyolult nyelvi, poétikai megfontolás eredménye. 
Ugyanakkor nem szerencsés, hogy ismerteti egy-egy költemény „tartalmát", mint 
ahogy az sem, hogy néhány irodalomelméleti kifejezést (például „patetikus 
beszédmódot" [167.] használ, ott ahol helyesebb lenne hangnemről, stílusról, hang-
vételről beszélni) pontatlanul alkalmaz. Szintén kifogásolható az esszé szerző-
jének a közéleti líra és a civil líra közötti különbségtétele, amit már a Vörös-
martyról szóló fejezet kapcsán is említettem, illetve az előbbi líratípus huszadik 
században betöltött szerepének megítélése: „A költészet legnehezebb ága a köz-
életi líra, és minél messzebb kerülünk időben a romantikától, annál inkább az 
lesz. Akkor még két erőteljes hajtása fejlődött egyenrangúan a lírának, a közéle-
ti és a civil költészet. Mára már, hibás ebben a 20. század második felének eszmé-
ket vulgarizáló, elsilányító üressége, mintha csak az utóbbit tekintenék lírának." 
(167.) Ez a kijelentés sem a magyar irodalom, sem a világirodalom viszonylatá-
ban nem állja meg a helyét, elég ha például Nagy László, Pilinszky, Nemes Nagy 
Ágnes vagy később Kovács András Ferenc, Szőcs Géza, a világirodalomban például 
Thomas Kinsella, Seamus Heaney költészetére gondolunk, de ezt a sort számta-
lan névvel folytatni lehetne. Nyilván nemcsak a kijelentés következtetésével van 
gond, hanem a premisszákkal is. A költészet a nyelv művészete; alapvetően a 
nyelv, a beszédhelyzet, valamint befogadásesztétikai szempontok határozzák 
meg. Az egyes költemények tematikus besorolása helyett, fontosabbnak tartjuk a 
versek nyelvi, retorikai-poétikai formai aspektusainak hangsúlyozását. Ez nem 
zárja ki a tematikus megközelítést. Természetesen lehet szerelmes versről, termé-
szeti líráról vagy politikai tárgyú versről beszélni, de csakis úgy, ha reflektálunk a 
befogadástörténetre, az olvasói horizontot alakító diskurzusokra, az olvasói poé-
tikai kulcsokra és a történeti kontextusra. Minden felosztásnak, műfaji besorolás-
nak hagyománya van, és egy jól meghatározható diskurzustípushoz köthető. Min-
den olvasat már eleve preformált az értelmezői közösségek által, de ezzel 
egyidejűleg konstrukció, amely képes saját behatároltságára reflektálni, és ezáltal 
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újabb szempontokat föltárni. A Petőfi-fejezet szerzője olyan értelmezői közösség-
gel látszik vitába szállni, aki a saját szempontrendszere szerint joggal, az ideolo-
gikus, esztétikai szempontból nyelvileg teljesen érdektelen lírát a magyar költé-
szet peremére szorítja - nyilván a korábbi, éppen ezt a líratípust előtérbe helyező 
irodalmi diskurzus ellenhatásaként - , de az esszé írója nem indokolja meg értel-
mezői elvárásait, és nem reflektál saját értelmezői pozíciójára sem, s ennek kö-
vetkeztében éppen abba a pszeudo-marxista ideologikus csapdába esik bele, 
amelyet burkoltan elkerülni igyekezett. 

A negyedik fejezet a Múnemek, műfajok címet viseli. A hagyományos líra, drá-
ma, epika hármas fölosztást történetiségében mutatja be. Erdeme a fejezetnek az 
előbb említett történetiség hangsúlyozása, valamint a magas kultúra műfajai mel-
lett olyan népszerű műfajok bemutatása, mint a kabaré, az operett. Ugyanakkor 
hiányolható néhány műfaj alaposabb elemzése. Ilyen például a levél, amely ese-
tében nem kerül szóba a tizennyolcadik században játszott fontos irodalmi és kul-
túrtörténeti szerepe, s ugyanígy nem ír a műfaj retorikai jellemzőiről, arról, hogy 
tulajdonképpen ketten írják a levelet: maga az írója és az olvasója, hiszen ez az 
egyik leginkább kontextusfüggő és szövegközi alkotás. A drámáról szóló ismerte-
tés a legvilágosabb, leginkább átgondolt része a fejezetnek. 

Ugyancsak világosan átgondolt a könyv utolsó két fejezete: A magyar színház 
századai és a Magyar írók a moziban. Mindkettő teljességre törekvő keresztmetszetét 
kínálja a magyar színház, film, illetve irodalom viszonyának. Az utóbbi fejezet ér-
deme, hogy kitekintést ad a magyar filmnek és meghatározó művészeinek külföl-
di kapcsolatára, fölhívja a figyelmet az adaptációk „hamisítására" és fordítás jel-
legére, valamint az is dicséretes, hogy a legutóbbi időkig követi végig a magyar 
film és irodalom összefüggéseit. 

Heinrich Gusztáv, egyike azon tudósoknak, akik sürgették a magyar irodalom 
tudományos alapú tárgyalását; örvendetesnek tartott minden irodalmi áttekintés-
sel próbálkozó könyvet, de szigorúan bírálta azokat, akik szerinte koncepciótla-
nul és esetlegesen írnak a témáról. „Persze nem arról van szó... hogy ne írjunk 
irodalomtörténetet a nagyközönség számára is, melyben elvégre sikerülni fog az 
irodalom iránti mélyebb érdeklődést is felkeltenünk - írja Heinrich - ; de ...a 
nagyközönség számára sem lehet értékes dolgokat írni, mielőtt az anyag tudomá-
nyosan megrostálva, földolgozva tisztába hozva nincsen"; különben folyik a kö-
zönség agyának „mítoszokkal", „érzésgőzzel", „esztelen szellemességekkel való 
tovább tömködése".5 A Magyar Irodalom célja, hogy a sok szűk esztendő után új 
kézikönyv szülessen a magyar irodalomról, igenis értékelendő, de amíg a legtöbb 
esszé nem néz szembe a „mítoszokkal", nem próbál „érzésgőz" nélkül beszélni, 
addig nem biztos, hogy a kötet eléri a célját, és valóban segítségére lesz a mai, 
irodalomkedvelő embereknek. 

Mindenképpen élni kell az irodalmi hagyományban, hagyománnyal, de - hogy 
ismételjük a bírálat kezdetén elmondottakat - nem mindegy, hogyan emlékezünk. 

5 Idézi i. m. 323. 
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„Az irodalom: átírás a megőrzendő múlt és az előkészítendő jövő között függ 
- de a térben is játszódik, s épp ezért a jelenhez is tartozó"6 - írja Michel Bútor. 
Ez a Magyar Irodalom még szinte teljes egészében a múlthoz tartozik. A történet 
újramondása szükségszerűen más történetet szül. Az ebben a könyvben található 
esszék nagy része nem törekszik újramondásra, hanem inkább silány utánzatokat 
készít a történeti korok emlékeiről és emlékezéséről. Talán sikeresebb lett volna a 
vállalkozás, ha a történetmondás és ábrázolás az emlékezés és felejtés peremén, 
ezek párbeszédeként képződik meg. 

fi Michel B Ú T O R : Irodalom, fill és szem. Európa Könyvkiadó, Budapest , 1 9 7 1 . 2 5 8 - 2 5 9 . 
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Tanulmány 

Szegedy-Maszák Mihály 

KULCSSZAVAK AZ IRO DALOMTÖRTÉ NET-ÍRÁS BAN* 

Napjaink irodalomtörténésze nem tetszeleghet a mindentudó megfigyelő szerep-
körében. Nem gondolhat arra, hogy a „wie es wirklich gewesen ist" elbeszélője; 
sokkal inkább arra kell vállalkoznia, hogy ugyanazt az eseményt többféle, egy-
mást nem annyira kiegészítő, mint inkább cáfoló távlatból mutassa be. Számára 
nem lehetnek „puszta" adatok; mindegyikük elméleti elóföltevéseket rejt magá-
ban. Az előítélet nem ellentéte a megértésnek, mert ez utóbbi csakis az előbbiből 
következhet - mint arra nemcsak Gadamer, de Blanchot is emlékeztetett. Aki úgy 
véli, a tények magukért beszélnek, s a „filológiai szövegmagyarázat célja magá-
nak a szövegnek szó szerint való értelmét megadni",1 nincs tudatában saját elfo-
gultságainak. Ahogy valamely festmény értelmezése nem oldható meg ikonográ-
fiájának „maradéktalan földerítésével", mert a képet nem „eredeti állapotában" 
látjuk, hanem ahogyan ránk hagyományozódott, ugyanúgy valamely költemény, 
regény vagy színmű üzenete mindig a hatástörténet függvénye. 

Nem arról van szó, hogy „a történelem eseményei valamikor valóban megtör-
téntek, saját önazonosságukban azonban már nem hozzáférhetőek", mert ez még 
mindig azt a föltevést rejtené magában, hogy különbséget lehet tenni előzetes té-
nyek és utólagos értelmezések között, vagyis számolni kell „a múlt puszta közve-
títésé"-nek a lehetőségével.2 Ez azt jelentené, hogy elvileg létezik eleve adott 
múlt, holott, a múlt mindig értelmezés eredménye. Az esemény fogalma már ele-
ve magában foglalja az értelmezési távlatot, hiszen bármi csakis valaki számára, 
azáltal történhetett meg, hogy értelmezést kapott. Nietzsche bölcseleti és Henry 
James regényszemléleti örökségének egyaránt fontos része e fölismerés. A törté-
nész nem beszélhet események önazonosságáról vagy hozzáférhetőségéről, pusz-
ta közvetítésről, mert akkor önellentmondásba keveredik. 

A huszonegyedik század egységesülést (globalization, mondialisation) hozhat 
magával, s ezáltal új távlatba helyezheti a magyar művelődést, különösen pedig 
a nyelvhez kötött irodalmat. A gyorsan változó helyzet, a gazdaság és a tömeg-

* Az itt olvasható szöveg első változata angol nyelvű előadásként hangzott el a Nemzetközi Össze-
hasonlító Irodalomtudományi Társaság által 2003. május 8-án, Budapesten, (Rewriting Literary 
History címmel rendezett nemzetközi ülésszakon. Előzménye „Nemzet, nyelv, irodalom az egységesü-
lő világban" címmel jelent meg A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet című könyvemben (Akadé-
miai, Budapest, 2003. 9-20.). 

1 T O L N A I Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba (1922). Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1991. 78. 
2 BÉNYEI Péter: Kísérlet a nemzeti teleológia érvényességének fenntartására (Jókai Mór: A kőszívű ember fiai). 

Alföld 2002/53. 3. 69-70. 
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tájékoztatás nemzetköziesedése, az európai államok közösségének megszilárdu-
lása s az angol nyelv világméretű térhódítása gyökeres átértelmezést tehet szük-
ségessé. 

Ebből a föltevésből kiindulva néhány olyan kulcsszóval szeretnék foglalkozni, 
amely gyakran szerepelt irodalomtörténetekben, mintegy meghatározta a múlt 
értelmezésének irányát. Rendszeres vizsgálódás helyett az életrajzi, nemzeti, 
összehasonlító, fejlődéselvű és befogadásközpontú felfogásra összpontosítom a 
figyelmet. 

Mindmáig erős a kísértés, hogy a korai magyar szövegek túlnyomó többségét 
ne műalkotásként, de a középkori, reneszánsz vagy barokk művelődés megnyil-
vánulásaiként olvassuk. A tizenkilencedik századi irodalomról készült könyveket 
viszont sokszor azzal a céllal közelítették meg, hogy életrajzi kulcsot adjanak a 
sokra becsült szövegek megfejtéséhez. Az irodalomtörténész nem függetleníthe-
ti magát a közvélekedéstől. A művelődéstörténet vagy életrajzírás létjogosultságát 
kétségbe vonni éppúgy hiba, mint e tudományágat, illetve műfajt az irodalomtör-
ténet helyére iktatni. A lángelme tisztelete könnyen magában rejtheti a kísértést, 
hogy a szövegeket önéletrajz töredékeivé alakítsuk át. Petőfi s Ady tevékenységé-
nek megítélése elválaszthatatlan az életrajzi megközelítéstől. E szemlélet történeti 
jelentőségét hiba volna lebecsülni, hiszen nemzedékek felfogására volt döntő ha-
tással, napjainkban azonban a költők kultusza helyett inkább műveik változó ér-
telmezésével célszerűbb foglalkoznunk. Talán még azt sem lehet kizárni, hogy az 
életrajzi megközelítés népszerűsége is okolható azért, hogy e két költővel sokáig 
többet foglalkoztak, mint a nemzetközi romantikába jól beilleszthető Vörösmarty, 
az összehasonlító távlatból máig elhanyagolt Arany János vagy a korai huszadik 
század irányzataihoz közel álló Babits és Kosztolányi műveivel. Bármennyire is le-
jár t az önmagukban tekintett alkotások szerkezeti leírásának ideje, azt a kísértést 
is célszerű elkerülni, hogy az alkotó személyisége eltakarja a műveket. A kultusz-
ra hivatkozás sokszor az emberi személyiség önazonosságának és egységének 
olyan árnyalatlan föltételezéséhez kapcsolódott, melyet már Montaigne is elhibá-
zottnak tekintett. Ha Arisztotelész munkásságáról el lehet mondani, hogy „való-
jában nem folytonos, nem is összefüggő, amennyiben az ismereteknek általa 
megfogalmazott köre nem egyéb rosszul egységbe foglalt összességnél, egymás-
hoz kapcsolt megnyilatkozások puszta halmazánál",3 akkor ugyanez még inkább 
vonatkoztatható a költőre, aki „semmit nem állít".4 Kockázatos olyan egységet 
föltételezni, melynek egyaránt része a Munkások és az Eszmélet. Az életmű egysé-
gének eszménye olyannyira kérdéses hitelű, hogy az irodalomtörténet-írásban 
aligha szerencsés a jellemképszerű írásmód hagyományához ragaszkodni. 

3 Maurice BLANCHOT: EEntretien infini. Gallimard, Paris, 1969. 7. 
4 Sir Philip SIDNEY: „An Apology for Poetry." In Karl BECKSON (ed.): Great Theories in IJterary Criticism. 

T h e Noonday Press, New York, 1963. 148. 
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A történész legnehezebb föladatai közé tartozik annak a kérdésnek a megvá-
laszolása: hol a határ értékítélet és személyes elfogultság között. ítéleteink - tu-
datosan vagy öntudatlanul - mindig elóföltevésekre épülnek: vagy megerősítjük, 
vagy cáfoljuk a közvélekedést. A tizenkilencedik században gyakran a nemzeti 
azonosság alapján választották el a lényegest az elhanyagolhatótól. A nemzeti iro-
dalomtörténetekben a műveket általában aszerint értelmezték, mi tekinthető 
bennük nemzeti sajátosságnak. A nemzeti s összehasonlító irodalomtörténet-írás 
között elvileg egyszerűbb, mint a gyakorlatban áthidalni a szakadékot. A viszony-
lag szélesebb körben elterjedt nyelvek irodalmát az úgynevezett kis irodalmaknál 
sokkal könnyebb együtt tárgyalni. A magyar irodalmár számára mindig erős a kí-
sértés, hogy a nemzeti művelődésben központinak tartott értékek nemzetközi el-
ismertetésére törekedjék. Noha a nemzetközi kézikönyvek olykor fölületesen ítél-
keznek a kevésbé hozzáférhető irodalmakról - az egyébként kivételesen széles 
tájékozottságú, mindig több irodalomra kitekintő René Wellek csakis Angyal 
Endrét tartotta számon a barokk magyar szakértői közül5 mégis tudomásul kell 
venni, hogy az anyanyelven, idegen nyelven és fordításban olvasás a megértésnek 
három különböző módját jelenti, s a jövőben a nemzetközi érintkezés miatt egy-
re nagyobb szükség lehet az idegen elsajátítására. 

A külföldet nem okvetlenül ugyanaz érdekelheti, mint ami az anyanyelvi kö-
zönséget vonzza. Hadd említsek egy példát a közelmúltból. 

2002-ben Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. Németország terjesz-
tette föl erre az elismerésre, s ez annyiban érthető, hogy ebben az országban több 
példányban adták el a műveit, mint Magyarországon. Mivel magyarázható ez? 
Többféle választ is adtak e kérdésre. Egyiket sem vélem egészen kielégítőnek. 
A magam részéről a nemzeti s nemzetközi távlat közötti különbségre hivatkoz-
nék, mely a fordíthatóság különböző mértékével függhet össze. Lehet, a Bevezetés 
a szépirodalomba vagy a Harmónia caelestis bizonyos távlatból még jelentősebb alko-
tás, mint a Sorstalanság, de Esterházy említett művei mélyen gyökereznek a ma-
gyar történelemben. A jelentő történeti mellékjelentései miatt kevésbé fordítha-
tók, mint Kertész regénye, mely a holocausttal foglalkozó irodalom fokozatosan 
kialakuló nemzetközi kánonjának a részévé vált. Kertész kettős azonosságú író; 
a történelem kényszere folytán egyszerre tartozik két közösséghez, s műveinek 
olvasásmódja nyilvánvalóan tükrözi e kettősséget. Az értékelés mindig távlat kér-
dése. Byron költészetét külföldön sokáig többre értékelték, mint Wordsworthét. 
Valószínű, hogy a tizennyolcadik században az európai közönség számottevő ré-
sze inkább értékelte Racine, mint Shakespeare színműveit. 

Mi a közös nevező az irodalom életrajzi s nemzeti megközelítésében? Mielőtt 
erre válaszolnék, szeretnék kitérni röviden a nemzeti irodalomszemlélet jövőjé-
nek a kérdésére. Az 1990-es években sok kiadványban lehetett olvasni az Ameri-
kai Egyesült Államok növekvő hatásáról. Ez a történetiség elhalványodásával is 
járhat, vagyis olyan veszélyt rejthet magában, amelyet Henry James egyik befeje-

5 René W E L L E K : Concepts of Criticism. Yale University Press, New Haven and London, 1 9 6 3 . 1 1 6 . , 1 2 0 . 
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zetlen regénye, a The Sense of the Püst (1917) mintegy előrevetített, azt sugalmaz-
ván, hogy Amerika elszigetelődhet a történelemtől. Ha e föltevés megalapozott, 
a gazdaság egységesülése a művelődés helyi értékeinek a rovására következhet 
be. „Nem számít, hol is vagyok, ha egyszer be tudok kapcsolódni a világhálóba" 
- írta a dekonstrukció egyik ismert képviselője.6 A részvétel a világgazdaságban, 
a termelés, piac s fogyasztás nemzetköziesedése, az államközi kapcsolatok gyors 
növekedése, a tömegtájékoztatás egységesülése a művelődésben is érezteti hatá-
sát. Az egykori második s harmadik világ az elsőhöz alkalmazkodik, és eközben 
némely művelődések elveszíthetik önállóságukat. Ahogy az egységesülés egyik 
amerikai híve érvel: „Másféle, elektromos közeg teremtette, alapjában nemzetek 
fölötti elképzelt közösség teremtődött, amely minőségileg különbözik a Benedict 
Anderson által emlegetett nemzeti közösségtől, amennyiben nem a nyomtatott 
írás az alapja.'"7 

A gazdaság egységesülése maga után vonhatja a közös emlékezetnek és a nem 
egyidejű egyidejűségének (az időszerűtlennek) elhalványulását. A nőmozgalom 
súlyának növekedése arra figyelmeztet, hogy a nemzeti hovatartozás érzését más-
féle, nem területhez kötött elkötelezettség is háttérbe szoríthatja. Nem szeretnék 
elhamarkodott ítéletet alkotni. Mindössze arra emlékeztetnék, hogy Paul Ricoeur-
től Clifford Geertzig több ismert tudós is figyelmeztetett az egységesülés hátrá-
nyaira. Az új közlési módok átalakíthatják a művelődést. A tömegtájékoztatási kö-
zegek kevesebb időt engednek az olvasásra. A könyv súlyának csökkenésével a 
kánonok is átalakulhatnak. 

Magától értetődik, hogy a helyi művelődések tisztasága merő ábránd. A múlt-
ban is akadt példa arra, hogy egyik kultúra maga alá rendelte a másikat. A kér-
dés az, vajon a tömegtájékoztatási közegek hatására egységesülő művelődés nem 
jelenti-e új korszak eljövetelét, amelyben a helyhez kötött nemzeti kultúra veszít-
het a súlyából. Nem ugyanaz egy zeneművet s egy irodalmi alkotást átmenteni a 
nemzetközi örökségbe. A Bartók zenéjére jellemző rubato játékot sem könnyű el-
sajátítania olyan előadónak, aki más hagyományon nevelkedett, egy tizenhetedik 
századi Erdélyt megidéző történelmi regény fordítása mégis nehezebb föladat le-
het. Ismét csak arra lehet következtetni: a fordíthatóságnak különböző fokozatai 
léteznek. 

A gazdaság egységesülése afféle új népvándorlással is együtt járhat. Francia-
vagy Németország jellegét máris döntően megváltoztatta az ott élő arab, illetve 
török közösség, és Hollandia, sőt még Anglia arculatán is módosítottak a beván-
dorlók. Az Európai Közösség kibővítése előre nem látható változásokkal járhat. 
A múltban a legtöbb ember egy bizonyos nyelvi közösségben nevelkedett és ké-
sőbb fordításra kényszerült, valahányszor másik nyelvi közösséggel találkozott. 

6 J . Hillis M I L L E R : Black Holes. Stanford University Press, Stanford, 1999. 17. 
7 Frederick B U E L L : National Culture and the New Global System. T h e J o h n s Hopkins University Press, 

Baltimore, 1994. 31. 
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A jövőben egyre többen érezhetik magukat „out of place", azaz nyelvközi állapot-
ban,8 a nyelvet igen tágan, művelődési hagyományként, közösségi emlékezetként 
értelmezve. 

Azok a magyar írók, akik évtizedeken át éltek távol hazájuktól, óhatatlanul is 
a második hazájuk távlatából szemlélik anyanyelvüknek a kultúráját. Némelyikük 
a kommunizmus éveiben mintegy a nyugati világ torzképét látta Európa keleti 
felében, hasonló módon ahhoz, ahogyan a gyarmatosítás korában a brit vagy 
francia értelmiség egy része a nyugati világ visszamaradt megfelelőjének vélhet-
te Indiát vagy Algériát. Második száműzetése idején Márai többször is annak a 
bizonytalanságát fogalmazta meg, aki két kultúra között él. Sőt, még azt a kér-
dést is föltette: vajon tekinthető-e a száműzetésben és az anyaországban élők ta-
pasztalata egyazon elbeszélés két részének. Olasz és amerikai földön írt művei ar-
ra is emlékeztetnek, hogy ha valaki úgy érvel: „a saját (native) kultúra magja egy 
hagyma rétegeinek a lefejtéséhez hasonló, mert kemény, határozott, valóban he-
lyi lényeg (core) nem létezik, csakis egyetemes és valamely térséghez kapcsolódó 
összefüggéseknek a rétegeiről lehet beszélni",9 megfeledkezik a természetesnek 
nevezett nyelvekről, amelyeknek a sokfélesége fogas kérdést jelenthet az egysé-
gesülés hívei számára. Az irodalomtörténet-írás nem kerülheti meg a nyelvi vi-
szonylagosságot, és ennyiben fontos szerepet játszhat a „mondialisation" szószó-
lói és elmarasztalói között folyó vitában. 

Az életrajzi, nemzeti s összehasonlító irodalomszemlélet képviselői gyakran a 
szervesség eszményéhez, eredet, növekedés és hanyatlás metaforájához folya-
modnak, amidőn egyes műveket valamely fejlődés szakaszaiként jellemeznek. 
A szerves lények növekedése s a művészetek alakulása között alighanem már 
Arisztotelész is párhuzamot vont, amidőn az Oidipusz királyt tekintette a tragédia 
csúcsának, kánoni rangra emelvén Szophoklésznak ezt a művét. A minőségi ug-
rás vagy korszakküszöb (paradigmaváltás) fogalma folytonosságot tételez föl. 
Akár tömbszerűségben, akár fokozatosságban gondolkozunk, nehéz elkerülni 
olyan elbeszélés eszményét, amelyben fontos szerepet játszik a leszármaztatás, az 
azonosság és az örökség. 

A történelem során előfordult, hogy gyakorlati célt szolgáló tárgyak öntörvé-
nyű alkotásokká minősültek át. Az öntörvényűség (autonómia) bizonytalan értel-
mű szó. Többnyire annak érzékeltetésére használják, hogy az irodalom megsza-
badul a nem művészinek tekintett föladatoktól. Az öntörvényű irodalom talán 
azzal rokonértelmű, amit Richard Wagner abszolút zenének nevezett. Történeti 
jellege nyilvánvaló. Ugyanúgy a romantika örökségéhez tartozik, mint az erede-
tiség eszménye. A középkori irodalomban vagy a régi kínai művészetben aligha 
lehet utánérzésről beszélni. 

8 Edward SAID: Out of Place: A Memoir. Knopf, New York, 1999. 
9 BUELL: i . m . 4 0 . 
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Közvetlenül avagy közvetve, a legtöbb irodalomtörténet Vasari híres munká-
jának hatását mutatja. A sík felületre rajzolás vagy festés mimetikus érvénye talán 
fejlődhetett az idők során, az irodalom esetében viszont aligha lehet hasonló ala-
pot találni a célelvű történetíráshoz. A szó művészetében a fejlődéselv kevésbé lehet 
létjogosult. Ezen a területen egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy rangsorolni lehet az 
ábrázolás különböző módjait. Kassák Lajos számozott verseit nem törlik ki József 
Attila költeményei, mert a fiatalabb költő nem tökéletesítette azt, amit idősebb 
pályatársa hozott létre; másféle írásmódot alakított ki. A szabad vers vagy a bel-
ső magánbeszéd megjelenését kétségkívül értelmezték valamely fejlődés jegyé-
ben, de az ilyen célelvű folyamatokat más szempontok tovább bonyolíthatják, sőt 
akár kérdésessé is tehetik. Az eredetiség nem valamely tárgy belső tulajdonsága. 
Ami fejlődésnek tekinthető egyik távlatból, könnyen visszalépésnek minősülhet 
másik nézőpontból tekintve. Maradiság és korszerűség, megszüntetés és megőr-
zés, „még" és „már" ellentéte erősen megkérdőjelezhető. A Fantasztikus szimfónia 
hangszerelés vonatkozásában újszerű a Kilencedik szimfóniához képest, ám a tema-
tikus fejlesztés szempontjából Berlioz műve akár még kezdetlegesnek is nevezhe-
tő Beethovenével összehasonlítva. Az ilyen kétértelműségek arra emlékeztetnek, 
hogy az értelmező távlat a történetiség lényegéhez tartozik. Henry James, kinek 
tevékenységét gyakran hozzák összefüggésbe a tudatregény kialakulásával, külö-
nös megértést tanúsított az olyan művészek alkotásai iránt, akik „visszaforgatták 
az idő kerekét és csakis a saját időfelfogásukról vettek tudomást",10 így műveiket 
nem lehet előrelépésnek tekinteni. Ha az 1880-as évek francia költészetét a sza-
bad vers kialakulása felől tekintjük, nem Mallarmé, de Gustave Kahn nevezhető 
előrehaladónak. Amennyiben az angolszász költészet későbbi története a kiindu-
lópont, Jules Laforgue több figyelmet érdemel, mint az Un coup de dés szerzője. 
Ungvárnémeti Tóth költészetének vajmi kevés köze van a romantika előkészíté-
séhez, Weöres számára mégis ő bizonyult kezdeményező erejűnek. Mindkét táv-
lat hozzá tartozik a hatástörténethez: bizonyos szempontból kétféle lehetőséget 
jelentenek, más vonatkozásban viszont mintegy egymásba fordíthatók. Eredeti-
ség és hagyomány viszonya olyannyira bonyolult, hogy nincs értelme kétoldalú 
szembeállításoknak. A Tristan és a Meistersinger összehasonlítása arra figyelmez-
tet, hogy új és régi, teremtés és találás mindig viszonylagos. Nem tekinthetők 
adottnak, mert akkor figyelmen kívül hagyjuk a művek tényleges befogadását. 
Sachs szavai a Meistersinger második felvonásának harmadik jelentében („Es sang 
so alt, - und war doch so neu") lényegében a Die Walküre második felvonásának 
nyitó jelenetében Wotan által megfogalmazott ellentét („Stets Gewohntes / nur 
magst du verstehn: / doch was noch nie sich traf, / danach trachtet mein Sinn") 
meghaladásának igényét juttatják kifejezésre: a lelemény s így a fordulat eszmé-
nyét teszik kérdésessé. Beckmesser nemcsak azért vaskalapos, mert a szabályok 
megszállottja, de azért is, mert fönntartás nélkül hangoztatja az elavulást, a kor-
szerűtlenséget. Vele szemben a költő-cipész mintha arra emlékeztetne: a hagyo-
mány többnyire a megtörésében válik fölismerhetővé. 

10 Henry JAMES: Autobiography. Criterion Books, New York, 1 9 5 6 . 2 9 4 . 
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A gyarmatosítás utáni korban a nem nyugati művelődés ismerete is hozzáse-
gíthet ahhoz, hogy félretegyük a kartéziánus szembeállításokat. A megértés zálo-
ga lehet annak észrevétele, hogy az avant-garde értékőrző és megfordítva. Új és 
régi értelmezés függvénye. Különösen jól érzékelhető ez, ha elhagyjuk a nagy 
nyelvi közösségek irodalmát. Természetesen ez az állítás arra a nehezen bizonyít-
ható vagy cáfolható föltevésre vezethető vissza, hogy a világ nyelveit csakis a kö-
zösségek mérete alapján lehet rangsorolni. Aki elfogadja ezt az előítéletet, végső 
soron a nyelvek különféleségének és egyenrangúságának elvét vallja, tehát olyan 
álláspontot foglal el, amelyhez hasonlót Wilhelm von Humboldtnak, Edward 
Sapirnak, Benjamin Lee Whorfnak, magyar vonatkozásban Széchenyi Istvánnak 
és Kosztolányi Dezsőnek lehet tulajdonítani. 

A kevéssé hozzáférhető irodalmak részben azért nem tudnak a kialakuló nem-
zetközi kánon részévé válni, mert máig nagy hatású az a szellemtörténettől örö-
költ hiedelem, mely valamely korszak minden művészi megnyilvánulását egységes 
korszellemmel hozza összefüggésbe. Még a Nemzetközi Összehasonlító Iroda-
lomtörténeti Társaság folyamatban levő, eddig tizenhét kötetes, Az európai nyelvű 
irodalmak összehasonlító története című vállalkozásában is észrevehető ennek az 
örökségnek a nyoma. A szimbolizmussal foglalkozó kötet egyes fejezetei például 
olyan életműveket méltatnak, amelyeknek nem sok köze van Mallarmé kiinduló-
pontként választott költészettanához.11 Mallarmé vallási értelemben hitetlen volt, 
személytelen költészet eszményét vallotta, a tanító jelleget összeegyeztethetetlen-
nek tartotta az irodalommal, s elutasította a politikai állásfoglalást. Ady írt iste-
nes verseket, az „egotistical sublime" költője volt, és vannak költeményei, ame-
lyek közvetlen politikai cselekvésre szólítanak föl. 

Fredric Jameson fejlődéstörténeti elképzelése - realizmus, modernizmus és 
posztmodernizmus egymásutánja - a gazdasági s technikai fejlődésnek Marx 
szellemében fogant értelmezésére vezethető vissza. Nem ilyen ösztönzésűek a 
Jauss kései munkáiban található megkülönböztetések vagy a Kulcsár Szabó Ernő 
által megfogalmazott korszakolás: klasszikus (esztéta vagy esztétizáló) modern-
ség, avant-garde, késő- és posztmodernség szakaszainak kijelölése. Ez utóbbinak 
az ad megkülönböztetett jelentőséget, hogy tudtommal az egyedüli sikeres kísér-
let a magyar irodalom huszadik századi korszakolására. 

Jauss és Kulcsár Szabó elgondolásának kapcsolata az evolúciós hagyománnyal 
kevésbé nyilvánvaló, de észrevehető némi rokonság azzal a meghatározással, ame-
lyet Jameson adott a posztmodernségről mint a történetietlenné tett jelen kultú-
rájáról, a nemzetközi, tömegtájékoztatás és hirdetés irányította, fogyasztás megha-
tározta kései tőkés berendezkedés megnyilvánulásáról.12 Különösen abban a 
föltevésben vehető észre a fejlődéselv öröksége, mely szerint az irodalmiság meg-
különböztethetóségének „ismérvei a modernség záróküszöbén túl már nem vezet-

11 Anna BALAKIAN (ed.): The Symbolist Movement in the Uterature of European Ijmgimges. Akadémiai, Bu-
dapest, 1982.. 
12 Fredric JAMESON: Fbstmodernism, or, The Cultural Logic of iMte Capitalism. Verso, London, 1991. 



242 Szegedy-Maszák Mihály 

hetók le esztétikai premisszákból".13 A kérdés nem ennek a föltevésnek a létjogo-
sultsága, de inkább az: vajon nem vonatkoztatható-e korábbi időszakokra is. Nincs 
kizárva annak a lehetősége, hogy az irodalmiság esztétikai felfogása voltaképp 
meglehetősen rövid időszakkal hozható összefüggésbe. A tizennyolcadik század-
ban olykor nehéz, sőt talán lehetetlen megkülönböztetni a bölcseletet az iroda-
lomtól, és Montaigne vagy Pascal, Kierkegaard vagy Nietzsche példája arra emlé-
keztet, hogy a szóban forgó kettősség más időszakokban is bizonytalan értelmű. 

Szokás arra hivatkozni, hogy a befogadás előtérbe állításával az irodalomtör-
ténet feloldhatja a feszültséget művészi és történeti szempontok között, különö-
sen akkor, ha elismerjük, hogy az eredetiség nem tekinthető állandó lényegűnek. 
Az a tény, hogy a hangsúly a hatásról (Wirkung) a befogadásra helyeződött át, ter-
mészetszerűleg következett az önmagára zárt műalkotás eszményének elavulásá-
ból. A zenei fölvételek történetében ezt a váltást az élő előadások fölértékelődé-
sének lehet megfeleltetni. Az értelmezés előírásai mindig művészi és eszmei 
áramlatok függvényei. A romantika az értelmezés személyes elkötelezettségét ál-
lította előtérbe, mely örökséghez képest mindkét háború után ellenhatás jött lét-
re. Edwin Fischer Hindemith, Sztravinszkij és Toscanini hatásával hozta összefüg-
gésbe az értelmezés romantikus örökségének a leértékelését, sőt még Bartók 
tevékenységére is hivatkozott ebben a vonatkozásban;14 Schönberg pedig azt állí-
totta, hogy a személytelen értelmezésre jellemző „érzelmi ridegség" a jazz „me-
rev, rugalmatlan mérték"-ével függ össze.15 Aligha lehet tagadni, hogy a „Werk-" 
vagy inkább „Notentreue" elnevezéssel illetett eszménynek a hirdetői - akik hol 
a szerzői szándékot tartják irányadónak, hol tények értékmentes fölhalmozásából 
származtatják a helyes értelmezést - közel álltak az újklasszicizmus, a „neue 
Sachlichkeit" irányzatához, illetve a tudományos igényű szövegelemzés fenome-
nológiai vagy strukturalista felfogásához. Shakespeare színműveinek értelmezés-
történetéből arra lehet következtetni, hogy az előadó, illetve az értelmező sokkal 
nagyobb szabadságot élvezhetett a távolabbi múltban, mint a huszadik század-
ban, hiszen lényegesen nagyobb szerepet játszott az alkotás folyamatában. Ha-
sonló föltevést a zenére is lehet vonatkoztatni: a távolabbi múltban kevésbé lehe-
tett elkülöníteni az alkotót az előadótól. 

A „Fassung letzter Hand" hívei vagy a műalkotás eredeti jelentésének szószó-
lói lényegében történetietlen szemléletet vallanak. A fordítások, átdolgozások, 
reneszánsz színművek vagy akár olyan szerzők alkotásai, mint például Henry 
James, Marcel Proust vagy Kosztolányi Dezső, a művek többszövegű jellegére 
(heterotextualitására) emlékeztetnek. A Lear király néven ismert alkotásnak, 
Az ismeretlen remekműnek, James Egy hölgy arcképe című regényének, Proust fő-
művének, Blanchot Thomas l'Obscur című elbeszélésének, az Esti Kornélról írott 

1 3 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Szellemi stúdium vagy a szövegiség technológiája? Az irodalomtudomány „helynélkü-
lisége" a modernség záróküszöbén. Alföld 2003/2. 29. 
14 Edwin FISCHER: Beethovens Klaviersonaten. Insel, Wiesbaden, 1 9 5 6 . 1 0 6 . 
l s Arnold SCHÖNBERG: Style and Idea. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1975. 320. 
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némely történeteknek, vagy akár József Attila s Szabó Lőrinc egyes költemé-
nyeinek nincs egyetlen irányadónak tekinthető, hitelesnek mondható szövege. 
Számtalan más példa is azt sejteti, hogy a szövegiség önmagába zárt azonosságá-
nak megbontását nem lehet posztmodern írásmódhoz vagy bármely „korszak-
küszöb"-höz kapcsolni. Beddoes egyik költeménye az „és" szóval ér véget, és 
nincs értelme föltenni a kérdést: vajon szándékos-e a töredékszerűségnek ez a 
nyilvánvaló formája, avagy „véletlen" eredménye, mint ahogyan Constable vagy 
Turner megannyi festményénél sem igazán érdemes azon tűnődni, befejezett 
avagy félbehagyott alkotásokról, esetleg vázlatokról van-e szó. Az ismeretlen remek-
mű arra emlékeztet, hogy a műalkotást a befogadó látja (vagy nem látja) meg, a 
The Figure in the Carpet szerint a jelentést az olvasó hozza (vagy nem hozza) létre, 
James másik története, A jövő Madonnája pedig egyenesen a műalkotásnak mint 
tárgynak a létrehozhatatlanságát sugallja. Talán nem is szükséges bővebben fog-
lalkozni azzal, hogy Ezra Pound 1913-ban, tehát imagista korszakában különös 
figyelmet szentelt az említett angol romantikus költő kezdeményező munkássá-
gának,16 Balzac Hoffmann történeteit, James pedig Balzac művét írta át, és az 
amerikai születésű prózaíró egyik említett alkotásából némelyek a befogadás 
nyitottságára,17 a másikból a posztmodern elméletírói a művészet végére vonat-
kozó következtetéseket vontak le.18 

Az elmondottak alapján a következő föltevés fogalmazható meg: egyfelől az 
irodalmi alkotás lényegéből fakad, hogy olvasójának mintegy a szerkesztő fölada-
tát is kell vállalnia, aki különböző változatokat vesz figyelembe, másrészt az átírás 
közeli rokona a fordításnak és az újraolvasásnak. A szöveg állandóságának és ön-
azonosságának föltevését a pozitivista szövegkiadás némely hívei állították fel, s 
ennek az eszménynek történeti érvénye meglehetősen rövid időszakaszra korlátoz-
ható. A történetileg tájékozott értelmezés egyik elméleti szakértője és gyakorlati 
képviselője joggal állítja, hogy az értelmezést helyreállítással azonosítani annyit 
jelent, mint „tagadni a történelmet, olyan lényeget tulajdonítani a művészi alko-
tásnak és befogadásnak, amely független tértől s időtől".19 Az értelmezés mindig 
adott feltételek szerinti olvasást jelent, és az irodalomtörténész célja annak vizs-
gálata, „miként hatottak a szövegek különböző időkben s helyeken az olva-
sókra".20 Ennek a célnak elérését leginkább a hatástörténeti anyag viszonylagos 
szűkössége gátolja. A zenei előadás különféle módjairól elég sok fölvétel készült 
a legutóbbi évszázadban. Lényegesen kevesebbet lehet tudni arról, miként olvas-

16 Ezra POUND: „Beddoes and Chronology." In Selected Prose 1909-1965. Faber and Faber, London, 
1 9 7 8 . 3 4 8 - 3 5 3 . 
17 Wolfgang ISER: The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Routledge and Kegan Paul, Lon-
don, 1 9 7 8 . 3 - 1 0 . , Mihály SZEGEDY-MASZÄK: „Henry J ames and the Hermeneut ic Tradition (The Figure 
in the Carpet)." In Uterary Canons: National and International. Akadémiai, Budapest, 2 0 0 1 . 1 4 5 - 1 5 4 . 
18 Ar thur C . DANTO: The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Art World. Farrar, Straus and 
Giroux, New York 2 0 0 0 . , Hans BELTING: The Invisible Masterpiece. Reaktion, London, 2 0 0 1 . 1 3 4 - 1 3 6 . 
19 J o h n B u r r : Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. Cambr idge 
Universiy Press, Cambridge, 2002. 54. 
2 0 Cather ine GALLAGHER-Stephen C.REENBLAIT: Practicing New Historicism. T h e University of Chicago 
Press, Chicago, 2001. 170. 
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tak a múltban, ezért az irodalomtörténésznek nehezebb a föladata. Az írásban 
rögzítettek köre szűkebb, mint a hangfölvételeké. A történetírónak mintegy újra 
kell alkotnia értelmezési hagyományok, nyelvhasználati megszokások, művészi, 
erkölcsi, eszmei és politikai felfogások, valamint társadalmi intézmények köl-
csönhatását. 

Arra a kérdésre, miként lehetséges irodalomtörténetet írni a huszonegyedik 
században, csakis azt felelhetem: egyszerre kell állítani s tagadni a célelvűséget. 
Ellentétben azokkal, akik a szentesített kánon keretein belül maradnak - ebből a 
szempontból nincs lényegi különbség Jauss, Paul de Man és Harold Bloom kö-
zött - , állandóan meg kell kérdeznünk magunktól, minek alapján lehet vagy kell 
kiválasztani azokat a szövegeket, amelyek nyomot hagytak, lényeges szerepet ját-
szottak a művelődésben. Történeti hatás és művészi érték elválasztathatatlan egy-
mástól. 

Nincs kizárva, hogy valamely nemzeti irodalom nem alkalmas arra, hogy elbe-
szélhető történetként jelenítsék meg, mint ahogyan valamely szerzői életmű azo-
nossága vagy egy műfaj örökségének a folytonossága is megkérdőjelezhető. Ez 
utóbbira példa az irodalmak nemzeti jellege szempontjából kulcsfontosságú mű-
fajnak, a történelmi regénynek a vizsgálatában arra irányuló törekvés, hogy 
posztmodernnek nevezett alkotások előképét ismerjük föl romantikus művekben. 
Az időben visszafelé olvasásnak e kísérlete figyelemre méltó. Értékét csupán az 
teszi némileg kérdésessé, hogy az értelmezés a tizenkilencedik századra s a jelen-
korra korlátozódik, s így nem tudjuk meg, vajon a romantikus és posztmodern 
történelmi regények közötti folytonossághoz képest mennyiben jelenthetnek 
megszakítottságot a korai huszadik században keletkezett hasonlójellegű alkotá-
sok. Ha ugyanis „olvasásmódként határozzuk meg a műfajt",21 megkerülhetetlen 
a kérdés, nem olvasható-e a Tündérkert vagy akár Az élet kapuja hasonló módon 
ahhoz, ahogyan az értekező A csehek Magyarországban vagy a Dzsigerdilen című 
könyvet közelíti meg. Lehetséges, hogy folytonosság és megszakítottság viszonya 
eredetiség és hagyomány összefüggésére emlékeztet. 

Dahlhaus azt állította, hogy „a mű azonossága a hatástörténet folytonosságá-
ban és abban a befejezett értelmezésben lelhető meg, amelyre az ember törekszik 
s amelyhez közelít".22 Megítélésem szerint nem létezik befejezett, azaz teljes ér-
telmezés, mert a megértés lényegéből fakad, hogy mindig csakis részleges lehet. 
Minden célelvűség valamely kánont tételez föl, és a történetiség hitelteleníti az 
efféle eszményt. Még Gombrich, a kánoniság, a megőrzés eltökélt híve is elismerte 
utolsó könyvében, hogy „a művészettörténet evolúciós szemléletét a viszonyla-
gosságnak olyan értelmezése válthatja föl, amely minden szakaszt sajátos kifeje-
zési módként szemlél - a későbbi nem jobb, csak más, mint a korábbi".23 A struk-
turalizmus elavult hagyatékával lehet összefüggésbe hozni azt a hiedelmet, mely 

2 1 H I T E S Sándor: Műfaj, örökség, revízió. Alföld 2002/3. 57. 
22 Carl DAHLHAUS: Grundlagen der Musikgeschichte. Hans Gerig, Köln, 1977. 246. 
2 3 E . H . G O M B R I C H : The Preference for the Primitive: Episodes in the History of Western Taste and Art. 
Phaidon, London 2002. 29. 
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szerint a magas irodalom lényegénél fogva művészi jellegű szövegek összességét 
jelenti. Mallarmé már 1891-ben arra figyelmeztetett, hogy „az állandóság és egy-
ség nélküli társadalomban nem jöhet létre állandó, végleges érvényű művé-
szet".24 E jellemzés a mai magyar nyelvű közösségre is vonatkoztatható: nagyon 
különböző értelmezési közösségekből tevődik össze, melyek értékrendje lényege-
sen eltérő. Ugyan melyikünk formálhat jogot arra, hogy biztos ítéleteket hozzon? 
Ezért is nehéz megmondani, hogyan értelmezzük át a magyar művelődés örök-
ségét a huszonegyedik században. 

Talán helyesebb, ha nem a műalkotást, de a társadalmi érvényű eseményt te-
kintjük az irodalomtörténet alapvető fogalmának. Az irodalmi folyamatok elsőd-
legesek a szövegekhez képest, mert a történész célja annak a viszonynak a meg-
világítása, amely valamely művészi képződményt egy közösség életvilágához 
kapcsol. Ha az eseményt, a közlés folyamatát, szövegek és befogadásuk kapcsola-
tát állítjuk előtérbe, a keletkezés idejét a legnagyobb hatás idejével együtt kell 
mérlegelni. Persze, nem szabad felednünk, hogy a hatásnak nemcsak kiterjedtsé-
ge, de mélysége is létezik, s ez utóbbit különösen nehéz körülírni. 

Koselleck az egyidejű nem egyidejűségére emlékeztetett. Különböző síkokon 
egymástól eltérő gyorsaságokat tételezhetünk föl, anélkül, hogy egységes mérté-
ket próbálnánk kimutatni. A történeti események időtartama más és más, és a tör-
ténésznek egymásnak ellentmondó ütemekkel és szerkezetekkel kell számolnia. 
Célelvűség nélkül nincs történetírás, de egymást keresztező célelvűségekben kell 
gondolkodnunk. Az eredetiség egyszerre jelent folytonosságot és annak megszaka-
dását. Bizonyos értelemben minden jelentős műalkotás új kezdetnek fogható fel. 

Bármennyire is nehéz egymással ellentétes igényeknek eleget tenni, a törté-
netírás ellentörténetek elmondását, érvek és ellenérvek szembesítését igényli. Az 
irodalmi szövegek nem annyira időn kívül álló befejezett, mint inkább olvasók által 
mindig űjraalkotott képződmények. Ahogyan egy zenetudós írta az értelmezés-
ről szóló könyvében, „a műalkotások jelentése nem időtlen valóságokra vonatko-
zik, nem is kizárólag a szerzők gondolatainak és tudatos vagy öntudatlan szándé-
kainak eredménye; különböző emberek egymástól eltérő korszakokban és 
körülmények között mindig másként értelmezik őket".25 Ha élő műalkotásokkal 
foglalkozunk, változó értelmezések történetét írjuk. Az irodalomtörténet újraírá-
sa nem sorok között olvasást jelent, nem burkolt jelentés kihüvelyezésére irányul. 
Sokkal inkább azt igényli, hogy széljegyzeteket készítsünk, s mindig újabb magya-
rázatra törekedjünk. 

2 4 S téphane MALLARMÉ: „Sur L'évolution littéraire (Enquete de Jules Huret)." In Oeuvres completes. 
Galliroard, Paris, 1945. 866. 
2 3 Timothy DAY: A Century of Recorded Music: Listening to Musical History. Yale University Press, New 
Haven, 2000. 229. 
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A TÖRTÉNELMI PATETIKUS* 

„No taxation without representation"1 - hangzott az Amerikai Függetlenségi Há-
ború csatakiáltása. „Päs d'histoire sans Versprechen textuelle" - szólt Jacques Derrida 
„cri de guerre"-ja vagy talán inkább „guére que de crise"-e a Pául de Mannak írott 
Memoire-jában.2 Első pillantásra vajmi kevés a közös e két történelmi kijelentés-
ben. Hadd helyezzem őket mégis, csupán néhány oldal erejéig, úgy egymás mellé, 
mintha lenne közük egymáshoz. Hadd játsszam, ha mégoly frivol módon is, egy-
szerre a posztstrukturalista antitörténészt, hagyva, hogy egymást olvassák a 
szövegek, bármiféle rögzített jelentéstől szabadon; és az újhistoricistát, a szöveg 
történetiségének és a történelem textualitásának a nevében keresztezve két kü-
lönálló diszkurzív mezőt. 

„No taxation without representation." Úgy tűnik, ez a mondat egyszerűen egy 
feltételt vagy egy ígéretre (Versprechen) való igényt szögez le. Valójában azonban 
többet tesz ennél. így például nem pusztán azt állítja, aminek lennie kellene, ha-
nem ami már van, és aminek mindig is lennie kell. Adóztatni már mindig is annyi, 
mint reprezentálni. A reprezentáción kívül (reprezentáció nélkül) nem lehetséges 
adóztatás, mert a reprezentáción kívüli mint olyan nem létezik, vagy ha mégis, 
nem lehet reprezentált. A reprezentáció, a szöveg, a nyelv, az újhistoricista Louis 
Montrose szavaival „az a médium amelyben a Valóságost észleljük és alkotjuk". 

S hogy mi az „adóztatás" (taxation)? A latin tangerébői, érinteni-bői, s talán a gö-
rög tossóból, rögzíteni-bői származik. A reprezentáció a rögzítő érintés, csakhogy 
amit érint, az rögzíthetetlen. Bármi, amit a nyelv megérint, valójában eldönthe-
tetlen, olvashatatlan, önmagától örökösen különböző. A reprezentáció egyszerre 
az adóztatás feltétele és a lehetetlenségének beismerése. Az amerikai függetlenség 
szószólói szükségképp többet mondtak, mint szándékukban állt. Nem pusztán a 
Versprechen ígéretét követelték, de a textualitás Versprechenjét (elszólását, nyelvbot-
lását) is aktiválták.3 Ez a botlás, elcsúszás Derrida számára a történelem általános 

* A szöveg angol változata az AJLC 2003. május 9-én Budapesten tartott (Rewriting IJterary History 
című konferenciáján hangzott el. 

1 „Nincs adó parlamenti képviselet nélkül"; az 1765-ös Stamp Act („bélyegtörvény") kapcsán szál-
lóigévé vált, James Otis jogásztól származó kijelentés. Minthogy a magyarban nem ennyire egyértel-
mű a politikai és az esztétikai reprezentáció, az ábrázolás és a képviselet közötti nyelvi kapcsolat, a mon-
datot mindvégig meghagyom az eredetiben (a fordító). 
2 „Nincs történelem textuális Versprechen nélkül." Jacques DERRIDA: Memoires Ibul de Man számára. 

SIMON Vanda fordítása. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1 9 9 8 . 1 1 5 . 
3 A szerző itt a német Versprechen (ígéret, elígérkezés, de nyelvbotlás, elszólás is) jelentéseire utal. Az 

angolban a Versprechen megfelelője a slip of the tongue, ami szó szerint a nyelv elcsúszását, megcsú-
szásátjelenti (a fordító). 
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feltétele: „La textualité, comme Versprechen - mondja la condition de possibilité 
et la génération de l'histoire, l'historicité mérne."4 

Derrida itt részben Heidegger „Die Sprache spricht"-jének (a nyelv beszél) 
Paul de Man által „Die Sprache verspricht sich"-é (a nyelv elszólja magát) való át-
iratát parodizálja. Én pedig természetesen mind a dekonstrukciót, mind az újhis-
toricizmust parodizálom a két „nincs-egyik-a-másik-nélkül" állítás keresztezésé-
vel. De a paródia egyben parabola is; parabola a történetírói retorika éthoszáról 
és a pathoszáról.5 Az éthosz és a pathosz az arisztotelészi Rétorika alapjául szolgá-
ló belső bizonyíték első két alkotó eleme. A harmadik elem a logosz, a nyelv ma-
ga és egyben a nyelv logikája. A különbség a belső és a külső bizonyíték között 
némiképp hasonlít a dokumentum és a tény közötti különbségre Carl Darlhaus 
zenetörténet-elméletében. A dokumentum valami olyasmi, mint például egy 
Bach-fúga jelzésszáma vagy Schönberg születési bizonyítványának a szövege. 
A tény viszont egy konstrukció, viszonyok feltételezése. Vagyis a logosz, a pathosz 
és az éthosz a beszélő által megkonstruált tények meggyőzővé tételének három 
lehetséges módja. Az éthosz a meggyőzésnek az a formája, amely a beszélő jelle-
méből - mégpedig mindenekelőtt a morális jelleméből - fakad. A pathosz a hall-
gatóságon belül lejátszódó meggyőzési folyamatot írja le; azt a folyamatot, amely-
nek során a hallgatóság arra lesz rávéve, hogy úgy érezze, a beszélőnek igaza van. 
Végül a logosz magának az érvnek a meggyőző erejét jelöli, amely az enthüméma 
és a paradeigmata logikai használatán alapul. Az én parabolám patetikus volt az 
állítását tekintve (a történelem textuális elcsúszás eredménye) és etikai a kivite-
lében (tudomására hozta az olvasónak, hogy a szerzője járatos egy bizonyos zsar-
gonban, és így meg lehet benne bízni a tekintetben, hogy nem fog naivan beszél-
ni a tárgyáról). De nem volt logikai. Az állításait leszámítva sem illusztráció, sem 
szillogizmus nem szerepel benne, amely bizonyítaná az érvényességét. A saját dis-
kurzusa az egyetlen demonstrációja. 

A parabolám arról a retorikai pathoszról való parabola, amely a történetírás-
ról szóló kortárs eszmecserék jelentős részét áthatja. Úgy vélem, hogy a közel-
múltban folyó vitáink, folytonosságról a szaggatottság ellenében, organiciz-
musról a heterogeneitással szemben, hatásról az intertextualitás ellenében vagy, 
egyetlen mondatban összefoglalva, a a naiv és a szigorú történelem ellentétéről, 
elsősorban a retorikai pathoszról és éthoszról, s kevésbé a történetírói logoszról 
szóló viták. Minthogy ennek a vitának az etikája maga is egy lényegileg patetikus 
etika - inkább az affekusnak, semmint az effektusnak az etikája - a következőkben 

4 „A textualitásban mint Versprechenben a tör ténelem és maga a történetiség létfeltételét és létre-
hozását látja." Jacques DERRIDA: i. m. 1 1 5 . 
5 Arisztotelész szerint a retorika „retorikán belüli bizonyítékai" alapvetően három csoportba sorol-

hatók. Az első a szónok jellemével és általában a különféle emberi jellemekkel kapcsolatos (ez az éthosz 
kategóriája); a második a közönségre gyakorolt hatással, a hallgatóság érzelmeinek befolyásolásával 
(ez a pathosz esete); a harmadik pedig a beszéddel magával, elsősorban az enthümémávaí , ami a re-
torikai bizonyítás alapesete (ez a logosz). A következőkben az éthosz, pathosz és logosz kifejezéseket ezek-
ben a formájukban fogom fordítani, elkülönítendő az esetleges egyéb magyar konnotációktól. Lásd 
Arisztotelész: Rétorika. ADAM I К Tamás fordítása. Gondolat , Budapest, 1 9 8 2 . (a fordító). 
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szeretnék közelebbi pillantást vetni a pathosznak azokra a formáira, amelyek sze-
rintem a történetírás három központi megközelítését, az újhistoricizmust, a 
dekonstrukciót és a hermeneutikát áthatják. 

„A halottakkal való beszélgetés vágyával kezdtem." így szól Stephen Green-
blatt The Circulation of Social Energyjének, az újhistoricizmus egyik kulcsszövegé-
nek a nyitómondata. Greenblatt számára nem idegen a történelmi pathosz, de 
ennek a pathosznak a halottakkal való beszélgetés vágyába helyezése elvéti a 
lényeget. Az újhistoricizmus valódi pathosza abban rejlik, amit e vágy kielégíthe-
tetlenségének a felismerésével tesz. Az újhistoricizmus retorikai ereje abban a 
figyelemreméltó képességében áll, ahogy a rendkívüli módon korlátozó külső 
információkból messzemenő belső információkat tud származtatni. Vagyis aho-
gyan a dokumentumok szűkösségéből faktuális bőséget hoz létre. És minél hiá-
nyosabb a dokumentáris bizonyíték, annál meggyőzőbb a kanonikus szöveg és az 
apokrif anekdota egymás mellé helyezése. A dokumentumok szűkössége volta-
képp elősegíti a módszer produktív hibridizációját. Ahol a szövegek túlságos bő-
sége áll elő, a válogatás kritériuma bénítóan összetetté válik. A történésznek pe-
dig az enciklopédikus teljesség mítosza, illetve az önkényes narrativitás 
késztetése közötti lehetetlen választással kell szembesülnie. 

Ez persze korántsem a kora újkor vonatkozásában elérhető anyag óriási válto-
zatosságának lebecsülése. Inkább arról van szó, hogy az újhistoricizmus éppen 
azzal a képességével tárja fel az éthoszát, amellyel a látszólag önkényes voltakép-
peni szükségszerűsége mellett érvel. Végy egy prédikációt Hugh Latimertól 
1552-ből, és tedd Shakespeare Szeget szeggel-je mellé, amely vagy fél évszázaddal 
később született, és amit kapsz, az a reneszánsz Anglia mint olyan „diskurzusok 
és viselkedési stratégiák" hálózata, amelyek a sóvárgás színrevitelével formálják a 
szubjektumokat. Vagy tedd William Stratcheynek a Virginia Company jamestowni 
telepéről írott levelét a Vihar mellé, és nem pusztán „két részvénytársaság kapcso-
latát" kapod, hanem „egy olyan hatalmi pontot ...ahol egy félig láthatatlan ural-
kodó szervezi meg az összes individuális diskurzust". A történelem ez a hatalom 
diskurzusai által kivetített szöveg. Nincs ott mint olyan; csak a textuális szembe-
és összeállítás újhistoricista módszerében és módszerén keresztül jelenik meg. 
„There is no taxation without representation." 

Az anekdota kulturális mezővé és társadalmi gyakorlattá való alakításának 
újhistoricista alkímiája kettős értelemben is etikai. Először is, szinte teljes egészé-
ben az alkimista azon teljesítményén alapul, amellyel fenntartja a leleményes 
rétor éthoszát és a naiv hallgatóság pathoszát. Greenblatt történelmi mellérende-
lései mesteriek, és a mester iránti csodálat - akár keresett, akár keresetlen - szerves 
részét képezi a retorikai erejüknek. Másfelől az anekdota privilegizálása a köz-
pont és a periféria, a lényegi és a marginális hagyományos hierarchiájának a szé-
lesebb értelemben vett dekonstruálásához tartozik. Megtanulni meghallani azo-
kat a hangokat, amelyek korábban nem lettek publikussá téve (az an-ek-dota 
eredeti jelentésének megfelelően), nem pusztán metodológia kérdése, hanem a 
saját történelmi pillanatunk legszélesebb körben érzékelt etikai imperatívuszai-
nak egyike. 
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A marginalitás pathosza a múlt dekonstruktivista megközelítésének 
éthoszában is központi szerepet játszik. De a marginalitásra - a lábjegyzetre, a 
mellékesre - helyezett hangsúly ellenére a dekonstrukció talán még az újhistori-
cizmusnál is kanonikusabbnak bizonyult. Derrida és de Man vonatkoztatási pont-
jai meglehetősen távol esnek a populáris kultúráétól, Hartman és Hillis Miller 
olyan magasröptű, amilyen csak lehet, a „puha" dekonstruktivista Harold Bloom 
legutóbbi két könyve pedig a nyugati kánonról és Shakespeare-ről szólt. A dekon-
strukció a bináris szembeállítások nagy aláaknázója volt - vagy még mindig az, 
ez már kinek-kinek a saját történelmi pathoszától függ - , de a középpont, Rous-
seau-tól Heideggerig, Hölderlintól Joyce-ig, megmaradt. Ironikus módon a 
dekonstrukció különösen sikeresnek bizonyult az egyik saját, mélyen patetikus 
szembeállításának, a szigorú és a naiv közötti ellentétnek az intézményesítésében. 
Az alább következő néhány megfontolás tárgya épp ennek a szembeállításnak a 
pathosza lesz. De Man nevezetes kijelentése az Olvasás allegóriái előszavában, 
mely szerint a könyv „történelmi tanulmánynak indult és az olvasás elméleteként 
végezte",6 joggal érthető úgy, mint a naivitástól a szigorúságig tartó fejlődés le-
írása. A szigorú olvasás elutasítja a történelem naivitásait, de nem azért, mert a 
történelem a szöveg ábrázolhatatlan Valódija, hanem mert a szöveg - vagy vala-
melyik a sok szinonimája közül, mint a „tropológiai többlet" vagy a „betű játéka" -
maga hozza létre a történelmet. 

A múlt dekonstrukciója, a történelem textualitássá való alkimista szublimációja, 
ahogy a kulturális mezők újhistoricista keresztezése is, a fensőbbség retorikájában 
van lehorgonyozva - ez a szigor ára.7 Lehet, hogy a nyelv már mindig is ön-destruk-
tív; de egy Derrida vagy Hillis Miller szigorára van szükség ahhoz, hogy ez bebizo-
nyosodjék a naiv olvasó számára is. Ahogy Arisztotelész felhívja rá a figyelmünket, 
mindig van egy lényegi affektív kölcsönhatás a pathosz és az éthosz között. A pathosz 
retorikai szerepe a bizonyítás során az, hogy előkészítse az utat a beszélő etikai 
meggyőzőképessége előtt; a beszélő nem annyira az, aki tud, inkább valaki, aki job-
ban tud. A retorikai logosz а jobban beszélés, a jobban tudás „legein"-jévé válik. 

Ennek a jobban beszélésnek és jobban tudásnak a végső jele a reflexív etika; 
vagyis a beszélőnek az önismeretre irányuló igényében rejlik. A marxista törté-
netírásnak mindig is ez volt a központi trópusa: minden diskurzus determinált 
(vagy túldeterminált) valamilyen Ding-an-sich vagy reprezentálhatatlan Valóságos 
által - ami a marxizmus esetén a gazdasági alapzat - , de csak a marxista diskurzus 
képzelte úgy, hogy felismerte önnön túldetermináltságát. A történelem mint végső 
soron olvashatatlan Versprechen dekonstruktivista textualizációja esetén a központi 
ön-reflexív trópus a kudarc pathosza. A dekonstrukció történetírói logosza - „la 
textualité" mint „la condition de possibilité et la génération de l'histoire, l'histori-
cité mérne" - , az olvashatatlanság allegóriája, amely az olvashatatlan olvasására 

6 Paul de M A N : AZ olvasás allegóriái. FOC.ARASI György fordítása. Ictus Kiadó, Szeged, 1999. 7. 
7 A „mastery" kifejezés egyszerre jelent konkrét uralmat, leigázást, ugyanakkor mesterségbeli fö-

lényt, nagyfokú jártasságot; habár a magyar „uralom" kifejezés is használható e második ér te lemben, 
jobbnak láttam egy bizonyos ér te lemben semlegesebb szót, a fensőbbségét használni (a fordító). 
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irányuló mégoly szigorú olvasás lényegi kudarcát ünnepli. A dekonstruktivista ré-
tor éthosza ragaszkodik a saját elkerülhetetlen kudarcának leleményes tudatához. 
Ez az elkerülhetetlenség alapvetően történelmi vagy legalábbis történelmi annyi-
ra, amennyire egy dekonstruktivista retorika történelmi lehet. A szigorú törté-
nész Geschickte a kudarc; hiszen a történelmet sikeresen olvasni annyi, mint nai-
van olvasni, mint történetileg naivnak lenni - ungeschicktnekß 

Épp ez a kudarc az, amelyet de Man oly buzgón olvas bele Benjaminba, hogy 
így a dekonstrukció történeti gurujaként rögzíthesse. Benjamin Л műfordító feladata 
című tanulmányáról írott esszéjében de Man a kritikai filozófiát, az irodalom-
elméletet és a történetírást a derivativ fordítás olyan tevékenységeiként értelmezi, 
amelyek kudarcra vannak ítélve. „Felismerik - mondja de Man - , hogy a buká-
suk, amely látszólag az eredetihez képest való másodlagosságuknak tulajdonítha-
tó, valójában egy lényegi kudarcot tár fel, egy lényegi artikulálatlanságot, amely 
már az eredetiben is jelen volt." „Szigorúan" véve a fordítás minden formája az 
Aufgabe formája a „lemondás," „feladás" értelmében: a történelem-olvasás lehe-
tetlen feladatának (Aufgabe a másik értelemben) a tudó (vagy jobban tudó) fel-
adása. Ez a kudarc egyszerre patetikus és eufórikus. Hillis Miller, egy bizonyos 
szöveg artikulálatlanságának artikulására tett olvasási kísérletének a kudarcát be-
ismerve így ír: „A saját diskurzusom szükségképp egy példája annak a kudarcnak, 
amelyet azonosítani igyekeztem. Ha sikerül, elbukott volna." Ennek a kijelentés-
nek az implikációja az, hogy a kudarc voltaképp egyfajta siker; csak a szigorú, a 
leleményes, a fensőbbséges tud sikeresen kudarcot vallani. A mester, saját mise en 
abyme-ének csapdájába esve vidáman emeli kezeit a magasba, így teljesítve be a 
feneketlen fenséges patetikus gesztusát. „No taxation without representation"; 
azonban végtére is a reprezentáció játéka is adóztatónak bizonyul. A játékban 
való részvétel ára az, hogy kezdettől fogva, már mindig is el vagyunk veszve. 

A játék fogalma a történelem Gadamer és követői által szorgalmazott herme-
neutikai megközelítésében is központi jelentőségű. Gadamer Igazság és módszerében 
a játék mint „Leitfaden der ontologischen Explikation", az „ontológiai explikáció 
vezérfonala" jelenik meg.9 A játék hermeneutikai fogalma, ahogy a dekonstruk-
cióé is, nemcsak hog)' alapvetően nyelvi, de a szubjektum szerepének decentrálá-
sát is szolgálja. „Nyilvánvaló - írja Gadamer - , hogy a nyelv számára a játék volta-
képpeni szubjektumát nem annak szubjektivitása képezi, aki egyéb tevékenységei 
mellett játszik is, hanem maga a játék."10 A játék egyszerre az, ami játszik és ami 
játszva van. Ezáltal kapcsolódik a tradíció vagy Überlieferung (hagyomány) fogal-
mához, amely, akár a játék és a nyelv dialogikus játéka, egyszerre folyamat és 
tárgy. A tradíció, mint Überlieferung, „valódi kommunikációs partner, mellyel 
ugyanúgy összetartozunk, mint az Én a Te-vel".11 

8 A Geschick egyszerre je lent jártasságot, képességet, ügyességet, ugyanakkor sorsot, végzetet; az 
ungeschickt ügyetlen, esetlen (a fordító). 

9 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. BONYHAI Gábor fordítása. Gondolat , Budapest, 1 9 8 4 . 8 8 . 
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Elsősorban épp a tradíció ezen fogalma és az a retorikai organicizmus, amely-
be a fogalom be van ágyazva, tette a hermeneutikai történetírást oly sok kritika 
céltáblájává. Ám noha kétségtelen, hogy az Überlieferung fogalma mind etikai, 
mind patetikus értelemben telített, mégis közelebb marad a hermeneutika 
logoszához, mint mondjuk a marginalitás a dekonstrukcióéhoz és az újhistoriciz-
muséhoz. A hermeneutika nem csinál titkot abból, hogy érdekelt a hagyomány-
ban, az értékesnek ítélt múlt átörökítésében. A retorikai módszere tökéletesen 
adekvát és logikus ehhez a célhoz. Egy nap talán de Man valódi hozzájárulását is 
inkább a tradicionális szövegek általa elvégzett kritikai olvasataiban látjuk majd, 
nem pedig az ugyanezen szövegek olvashatatlanságáról szóló teoretikus kijelen-
téseiben. Paul de Man logosza egyáltalán nincs olyan távol a hermeneutikáétól, 
még ha a pathosza alapvetően másutt rejlik is. 

A hermeneutika pathosza nem annyira a tradicionalizmusában vagy az organi-
cizmusában van - amelyek a logoszának a lényegi funkciói - , hanem a dialógus, 
a Gespräch elméletében. A Gespräch a hermeneutikában ontológiai jelentőséggel 
visszhangzik általában a „Lét" és különösen a „nyelvben való lét" vonatkozásá-
ban; az összes hölderlini (Seit ein Gespräch wir sind / Und hören können 
voneinander) és heideggeri („als Gespräch nur ist Sprache wesentlich") áthallás-
sal. Mégis, ezen a ponton talán még mindig a hermeneutika logoszával van dol-
gunk, habár nem vagyok biztos benne, hogy egy önnön logoszán alapuló logosz 
nem fordul-e szükségképp a patetikus irányába - nagyon is hasonló módon ah-
hoz, ahogy a dekonstrukció teszi, amikor azt állítja, hogy a saját diskurzusa a de-
monstrációja. Ami ennél egyértelműbb ugrást képez a logosztól a pathosz felé a 
hermeneutika dialogikus retorikájában, az a feltételezett, és véleményem szerint 
soha igazán alá nem támasztott, kapcsolat a dialógus és a megértés, Gespräch és 
Verstehen között. A megértésnek a dialógusból való szükségszerű előállítása talán 
nem kevésbé alkímiai, mint a dekonstruktivista textualizáció vagy az újhistoricista 
hibridizáció. A dialógus éppoly könnyen vezethet áthidalhatatlan ellentétekhez, 
egyet nem értéshez és konfliktushoz. „Seit ein Gespräch wir sind... und werden 
nie wieder voneinander hören." 

A dialógus pathosza mindkét módon működhet, de ez ugyanígy van a halot-
takkal való beszélgetés éthosza esetén is. A hermeneutikai történetírás éthoszának 
joggal kritizált elitizmusa ellenére a hermeneutika rendelkezik egyfajta etikai 
nagyvonalúsággal, ami hiányzik mind a dekonstrukcióból, mind az újhistoriciz-
musból. Ez utóbbiak, mint láttuk, az uralom, a fensőbbség diskurzusai; retorikai 
aktusokként a mester-előadó virtuozitástól függnek. A múlttal való hermeneu-
tikai dialógus ezzel szemben nem azt követeli meg a történésztől, hogy uralma 
alá vonja a beszélgetést, hanem hogy változzon meg általa. Ahogy Gadamer írta 
az egyik Derridának írt válaszában 1985-ben: „Im Gespräch-Sein heißt aber 
Über-sich-hinaus-Sein, mit dem Anderen denken und auf sich zurückkommen 
als auf einen anderen." 

Ha a történetírói pathosz elkerülhetetlen - és nehéz elgondolni, hogy miképp 
lehetne nélküle támasztani fel a halottakat - , akkor a dialógus és az átalakulás 
pathosza, számomra legalábbis, vonzó jelöltnek tűnik. A fontos az, hogy ne ol-
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vasszuk össze az ilyen pathoszt a történetírói retorika logoszával. Amikor az ok-
okozati történetírást pozitivizmussal, a teleologikus történetírást pedig naivitás-
sal vádoljuk, és amikor elutasítjuk a múlt nagy narratíváit - amelyek közül pedig 
sok a legjobb történeteink közé tartozik - , nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy 
pontosan tudjuk, mit is utasítunk el bennük. Vajon valóban a múlt másságával ke-
rülünk kapcsolatba? Vagy inkább a saját etikánk tükörképét vetítjük vissza? Való-
ban eddig meg nem hallott hangokra figyelünk, vagy csupán jó pathoszt cseré-
lünk rossz pathoszra? Ahol a múlt re-prezentációjáról folyó vitában ethosz és 
pathosz lép a logosz helyére, ott felmerül a kockázata annak, hogy csupán azt a re-
duktív fenségest ismételgetjük, amelyet Wallace Stevens oly emlékezetesen feje-
zett ki a Table Talkhan: 

I t c a n n o t m a t t e r a t all. 
H a p p e n s t o like is o n e 
O f t h e ways t h i n g s h a p p e n t o fall . 

Marno Dávid fordítása 



Randolph D. Pope 

A GLOBÁLIS NÉZŐPONT ELLENÉBEN* 

- A nemzeti szemlélet fontossága a komparatív ibériai irodalomtörténetben -

A budapesti Szépművészeti Múzeumban két kép is található, melyek az egyik 
spanyol nemzeti szimbólumot, Szent Jakabot ábrázolják. Ez a szent állítólag San-
tiago de Compostellában van eltemetve, több mint ezer éve nagyvonalúan támo-
gatja a város gazdaságát, ráadásul csodás megjelenésével 844-ben eldöntötte a 
clavijoi csatát, és segített megverni a mórokat. Az egyiket Tiepolo festette; Szent 
Jakabot fehér lován ülve ábrázolja, kezében szokásos zászlajával, amint finoman 
megérinti kardjával egy mór fejét, aki alázatosan térdepel előtte. A kép a 18. szá-
zad második negyedében készült, és a londoni spanyol nagykövet rezidenciáját 
volt hivatva díszíteni. A Spanyolország-London-Budapest háromszög felbukkaná-
sa a tanulmány elején csak szerencsés véletlennek tűnik, de megvan a maga sajá-
tos célja, és még többször elő fog kerülni, mert hiszem, hogy érvelésem lényegé-
hez tartozik. De hogy mielőbb erre e lényegre térjek: azt kívánom megvizsgálni, 
a nemzeti kérdés jelentősége Spanyolországban milyen hallatlan nehézséget 
jelent egy olyan komparatív irodalomtörténet megírásánál, amely a félsziget iro-
dalmának helyzetéről - mondhatnám, helyzeteiről - pontos képet akar adni. A mi 
korunkban, amelyet a globalizáció és a posztmodernizmus dekonstruktiv iróniája 
jellemez, egy olyan korban, amelyben a nacionalizmus végzetes túlkapásait ta-
pasztaljuk hazám - és sajnos nemcsak az én hazám - retorikájában és cselekede-
teiben, egy ilyen korban retrográd és kelletlen dolognak tűnik a nacionalizmus 
fontossága mellett érvelni. 

A dolog egyik oldala, hogy olyan önelégültség lett rajtunk úrrá, amelyet egy-
általán nem tartok megalapozottnak. Azon az elképzelésen nyugszik, hogy a na-
cionalizmus friss jelenség, és ezért nem is lesz túlságosan tartós, hanem már túl 
is jutott a delelőjén. Úgy szokás érvelni, hogy a nacionalizmus akkor keletkezett, 
amikor az állam megszűnt az uralkodók és arisztokraták ügyének lenni, és ehe-
lyett a nép ügye lett, vagyis amikor az erős polgárság és a demokratikus ideálok 
kialakultak, ami nagyjából egybeesik a romantikával, bár a felvilágosodás is ösz-
tönözte. Szerintem az is a modernista tendenciák egyik sajátossága, hogy úgy al-
kotják meg önmagukat, hogy kialakítanak - mégpedig rendkívül sikeresen - egy 
vízválasztót jelen és múlt között; az pedig már a posztmodern sajátossága, hogy 

* A szöveg angol változata az A1LC 2003. május 9-én Budapesten tartott (Re)writing Literary History 
című konferenciáján hangzott el. 
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azt hiszi, túl van a történelmen. Szent Jakab azonban egy viszonylag egységes né-
zetekkel és tervekkel rendelkező nép győzelmét jelképezi egy másik nép felett, 
amelyet kiűzendő és elpusztítandó idegen testnek tekintenek. A kategóriák har-
ca ez, a hovatartozás kollektív tereinek megrajzolása, amely időtlen idők óta zaj-
lik, és kitartóan folytatódik ma is. Bőven vizsgálták már, hogyan keletkeznek a 
kultúra e mindenható virtuális terei. Minden száműzött tudja, mennyit segíthet-
nek a mindennapi életben. A 20. század története pedig alaposan megmutatta, 
milyen irracionális pusztításra képesek, ha szabadjára eresztik őket. De sehol sem 
találunk nagy társadalmi csoportokat a hovatartozás, a megnevezés, a mi és az ők 
közötti különbségtétel internalizált szabályai nélkül. Van olyan hely, amely kívül 
esik ezeken? Ahonnan részrehajlás nélkül szemlélhetjük őket? És ha létezne ilyen 
hely, akkor nem pont a lényeget veszítenénk el, mintha egy Dél-Korea-Libéria fo-
cimeccset néznénk anélkül, hogy tudnánk valamit ezekről az országokról? Nem 
találnánk különösnek a szurkolókat, akik annyira lelkesednek egy ilyen jelenték-
telen meccsért? Bezzeg érthető volna a hasonló viselkedés egy olyan stadionban, 
ahol Magyarország, mondjuk, Spanyolország vagy Németország, vagy az én ese-
temben az Egyesült Államok Franciaország ellen játszik. Nincs mit tenni, a nacio-
nalizmustól mi sem tudjuk függetleníteni magunkat. 

Természetesen nem azt javaslom, hogy az orvosoknak is meg kéne betegedni-
ük, vagy a pszichiátereknek is meg kéne bolondulniuk. Inkább azt állítom, hogy 
az antropológus is tagja egy törzsnek, és a statisztikus gyakran szerepel is saját 
statisztikájában. Mi komparatisták is mindig benne vagyunk abban a keverékben, 
amit összehasonlítunk. Visszatérve Tiepolo festményéhez: a nagykövetnek nem 
nagyon tetszett, és sohasem függött a nagykövetség falán. Talán Szent Jakabhoz 
fohászkodni (a Court of Saint Jamesben) olyan lett volna, mintha Spanyolország 
csodáért könyörög, hogy fenntarthassa immáron csökkenő hatalmát. A festmény 
mindenesetre Budapesten végezte, kívül azon a kontextuson, ahol teljes jelenté-
sét kifejthette volna, és múzeumi tárggyá vált, akárcsak a templomból eltávolított 
oltárok, a szentélyüktől távolkerült Buddha-szobrok, vagy az amazóniai őserdőktől 
messze sodródott íjak és nyilak. A jelentés meghal, de a helyébe lép a múzeumi 
kurátorok gondoskodása és az idegenvezetők szövege. A másik budapesti Szent 
Jakab-kép 1660-ból származik, és egy udvari festő, Juan Carreno de Miranda al-
kotása; gyönyörű festmény, amelyen a szentet fehér lovon, felemelt karddal lát-
hatjuk, amint éppen letipor két mórt. 

Az egyik stratégia, amelyről szeretnék lemondani, hogy a nacionalizmust egy el-
avult valaminek, pusztán az iskolai tananyag részének tekintsük, amely hamarosan 
elfoglalja helyét egy olyasféle múzeumban, mint a budai Szoborpark. Én azt hi-
szem, a nacionalizmus nagyon is itt él velünk. Két bátor baszk, Jon Juaristi és 
Fernando Savater, akik Spanyolországban megpróbálták felvenni a harcot ellene, 
egyesek szemében, mint az enyémben is, hősöknek számítanak, másokéban a kasz-
tíliai uralmat kiszolgáló opportunistáknak. Juaristi és Savater számára ott(hon) 
nincs ott(hon), de nincs ott(hon) az ott(hon)on kívül sem. És számunkra sem lehet. 

A másik stratégia, amely ajánlatosnak tűnhet, mégis bizalmatlanul kell szem-
lélnünk, ha kijelentik, hogy reménykedhetünk egy nemzettelenített jövőben, 
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ahol egy új gazdaságba véssük be információinkat, mégpedig kulturális euróval 
fogunk írni, nem pedig pesetával, fonttal, frankkal, márkával vagy forinttal. 
Terry Eagleton a következő diagnózist állítja föl Nacionalizmus: irónia és elkötele-
zettség című előadásában: 

„Az a stratégia, amelyet a »rossz« vagy korai utópiák »óhajtó módjának« nevezhetnénk, 
nyomban egy jövő után kapkod, egy akarati vagy képzeleti gesztus által a jelen kompro-
misszumos politikai struktúráin túlra vetítve önmagát."1 

Mivel végső soron optimista vagyok, ez a leírás illik rám, de nemzet utáni lobo-
gásomat rögvest le kell hűtenem, mihelyt földet értem Spanyolországban. Mert: 
hol értem földet? Az egyes számban álló Spanyolország szó elfedi a jelöltek soka-
ságát. De ha már az Ibériai-félsziget országairól - Spanyolországról és Portugáliá-
ról - beszélünk, lesz némi finom bizonytalanság a referenciában, hiszen diakrón 
megközelítésben a ma így címkézett régiókat illetően rengeteg különböző helyze-
tet találhatunk: egység és megosztottság, kibékíthetetlen ellentét és közömbösség, 
változatos régiók, melyek között északon sokkal könnyebb a kommunikáció (be-
tudhatóan a galíciai és a portugál hasonlóságának, valamint a partmenti kommu-
nikációnak), mint a keleti határon, ahol a hegyláncok és a konfliktus a kasztíliai-
akkal sokkal valóságosabbá tették a választóvonalat. Spanyolország? Hol és mikor? 
Spanyolország politikai egysége meglehetősen kényelmetlen és bizonytalan mó-
don lett kikalapálva, miközben Portugáliában sokkal egységesebb társadalom fej-
lődött ki. Portugália és Spanyolország úgy viszonylik egymáshoz, mint a fa és az 
erdő. Van némi hasonlatosság, de azért az egyes és a többes mégiscsak más kate-
góriába tartozik. (Közelebbről szemügyre véve természetesen a fa is összetett je-
lenség a maga gyökereivel, ágaival, leveleivel, madaraival stb.) Ha ehelyett nem-
zetekről vagy országokról beszélünk, mint mondjuk Rais Vasco (Baszkföld), hogy 
az egységeket könnyebben összevethetókké tegyük, sokkal élesebb kontúrok kelet-
keznek, de ez is hallatlanul zavarba ejtő. Ha Madridhoz és más kizárólag spanyo-
lul beszélő területekhez mint zéróhoz viszonyítunk, akkor bizony Galícia, Euskadi, 
Katalónia és Andalúzia a spanyolság eltérő fokát fogják mutatni a skálán. Ez per-
sze számos problémával jár: maga a definíció földrajzi vagy nyelvészeti? Nemrég 
néhány őszinte diák közölte velem Santiagóban, hogy Valle-Inclán, az egyik legis-
mertebb galíciai szerző, tulajdonképpen nem is volt galíciai, minthogy spanyolul 
írt. Barcelonáról számos nagyszerű szerző - mint Ignacio Agustí, Eduardo 
Mendoza, Juan és Luis Goytisolo, Juan Marsé - spanyolul írt. 

Optimizmusom ezek szerint korai. De hogy beszálljunk a játékba, és Spanyol-
országot öt-hat közösségre tagoljuk, melyeket néhány lényeginek tekintett vonás 
definiál, olyasfajta cinkosságnak tűnik, amit jobb lenne elkerülni. Ez pont az el-
lenkezője annak, amit Esetlegesség, irónia és szolidaritás című nagy hatású könyvében 

1 Terry EAGLETON: „Nationalism: Irony and Commitment ." In Seamus DEANE (szerk.): Nationalism, 
Colonialism and Literature. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1990. 25. 
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Richard Rorty2 a kultúra működésének tekintett. Amint az irónia lehetővé teszi 
számunkra, hogy helyzetünket kevésbé véglegesnek, elveinket esetlegesebbnek 
lássuk, ki tudjuk teijeszteni a „mi" kategóriáját, hogy egy tágabb közösséget fogjon 
át. De ez még mindig nagyon egyirányú és kényszerektől meghatározott. Amin 
Maalouf nemrég megjelent könyve3 egy a spanyolhoz hasonlóan összetett kultu-
rális szituációt ír le, bár elsősorban magára Maaloufra koncentrál. О arab anya-
nyelvű libanoni keresztény, aki azonban Párizsban lakik, és 1993-ban Goncourt-
díjat kapott egy franciául írt regényért. Az önazonosság nevében című könyvét is 
franciául írta, de egészen másfajta javaslattal állt elő, mint amilyet Jon Juaristi 
tett Spanyolországban, ami elméletileg a nacionalizmus ellen irányult, de gyakor-
latilag olyasmit hirdetett, amit sokan tekintettek a spanyol nacionalizmus egyik 
formájának. Maalouf ehelyett, ahogy б nevezi, a kötődéseit vizsgálja, és bölcsen 
elfogadja, hogy a kötődések egyike éppen ahhoz köt minket, amit nemzetnek 
lehet nevezni - és itt a különböző nyelvek különböző terminológiája egy egész 
éves kurzus témája lehetne. Egyesek számára a nemzet talán Magyarország, mások 
számára Erdély; egyeseknek Spanyolország, másoknak Baszkföld vagy Cataluna; 
az Egyesült Államok vagy az indián népek valamelyike. Maalouf arra biztat, hogy 
fogadjuk el ezeket a nemzet-definíciókat, de nem mint kizárólagosakat (az em-
ber különböző nemzetekhez is kötődhet), meghatározókat vagy akár másodlago-
sakat. Szerinte az ember „tarka szálakból van szőve, viszonyítási pontjainak, visel-
kedésmódjainak és nézeteinek nagy részén kortársainak hatalmas közösségével 
osztozik".4 Sokkal nyitottabb, sokkal inkább a viszonylatainkban létező, sok min-
dent magunkba építő és végső soron sokkal érdekesebb valamik vagyunk, mint 
hisszük, amikor magyaroknak, franciáknak, spanyoloknak vagy amerikaiaknak 
tekintjük magunkat. Az önazonosságot Maalouf, szerintem igen lelkesítő, megfo-
galmazásában „összes kötődéseink összegének kéne tekinteni".5 Ez lehetővé ten-
né, hogy a jelen ignorálása nélkül képzeljünk el egy jövőt, hogy megszabadul-
junk a represszív kategóriáktól, és elkerüljük a korai utópiák Terry Eagleton leírta 
veszélyét: 

„Az ilyen u tóp ikus gondolkodás , min thogy n e m fordí t f igyelmet azokra a j e l enbe l i 
e rők re vagy törésvonalakra , amelyek m i n d sajátos m ó d o n fe j lőd tek ki vagy h a s a d t a k fel, 
és m e g t e r e m t e t t é k saját jövőbel i továbbalakulásuk feltételei t , azzal fenyeget , hogy inkább 
haszta lan, m i n t valós vágyakozásokat ébreszt b e n n ü n k , hogy aztán, akárcsak a neuro t iku-
sok, b e l e b e t e g e d j ü n k a k ie légí the te t len sóvárgásba." 6 

2 Richard R O R I Y : Esetlegesség, irónia és szolidaritás. Ford. BOROS János és CSORDÁS Gábor. Jelenkor, 
Pécs, 1994. 

3 Amin MAALOUF: In the Name of Identity: Violence and the Need to Belong. Trans. Barbara BRAY. Penguin 
Books, New York, 2000. A francia eredeti 1996-ban látott napvilágot. 

4 I. m. 103. 
3 I. m. 100. 
6 EAGLETON: i . m . 2 6 . 
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Azt hiszem, Fernando Cabo Aseguinolaza bölcsen járt el, amikor az általa ve-
zetett vállalkozást, az Ibériai-félsziget irodalmának összehasonlító irodalomtörté-
netét a városokkal kezdte, ahol az életet a legváltozatosabb kötődések gazdagsá-
ga jellemzi. Ez Maalouf világa. Ezt követhetné a történetírás története, ahol az 
Ibériai-félszigeten belüli különböző nemzetfelfogások kötélhúzása drámaian iz-
galmas lesz. Reményeim szerint ezek a fejezetek fel fogják tárni, hogy a nemzet 
problémáját éppen azért érezzük át olyan szenvedéllyel, mert vitatott értéktéte-
lezés, nem pedig egyszerűen antiutópikus realitás. Eagleton még hozzáteszi: 

„Nemcsak azért nehez t e lünk a fenná l ló rendre , m e r t tá rsadalmi , n e m i vagy faji ident i -
t á sunkban e lnyomot t minket , h a n e m m e r t eközben a r r a kényszerí tet t , hogy kü lönösen 
nagy f igyelmet paza ro l junk ezekre a do lgokra , melyek hosszú távon egyál ta lán n e m is 
olyan fontosak . Akik tö r t éne tesen angolok , d e kifogásolják mindaz t , ami t a t ö r t éne l em so-
rán más népekke l szemben a nevükben elkövettek, sokkal j o b b a n ö r ü l n é n e k egy olyan 
helyzetnek, ame lyben az angolságot te rmésze tesnek l ehe tne venni , és a vál tozatosság ked-
véér t ki l ehe tne találni valami sokkal é rdekesebbet . " 7 

Csak lassan a testtel, Eagleton professzor úr! Nem szeretném, ha belebeteged-
ne a kielégíthetetlen sóvárgásba. Miért kéne az érdekeinket rangsorolni aszerint, 
hogy érdekesebbek vagy kevésbé érdekesek? Tekintsük őket inkább kíváncsisá-
gunk különböző kötődéseinek. Mint olyan multikulturális személy, aki évekig 
utazgattam angol útlevéllel, miután a Pinochet-rendszer idején feladtam chilei 
állampolgárságomat, de még mielőtt amerikai lettem volna - micsoda egy poszt-
modern korcs vagyok! - , én végtelenül izgalmasnak találom az angolságot. 

Mindezek a gondolatok arról, hogy a nacionalizmus hogyan hálóz be minket, 
úgy kezdődtek, hogy sokat olvastam az európai történelem egyik fordulópontjá-
ról. 1805. október 21-én a vitorláshajókkal vívott utolsó nagy tengeri csata zajlott 
Cadiztól nem messze, Trafalgarnál. Az egyesített francia és spanyol flotta, amely 
33 nagy hajóból és 30 000 emberből állt, a 27 hajóból és 17 000 emberből álló 
angol flottával nézett farkasszemet. Sok különbség volt a szembenálló felek kö-
zött: a spanyoloké volt az akkori idők legnagyobb tengeri hajója, a 130 ágyúval 
felszerelt, négyfedélzetes Santísima Trinidad,8 amelyet nemcsak mérete, hanem 
szépsége miatt is bámultak akkoriban; a fegyverek elsütésére a franciák és spa-
nyolok az angolokénál lassúbb módszert használtak, és a legénységük is gyakor-
latlanabb volt, mint az ellenségé.9 Mindennek tetejébe a spanyolok és franciák 
parancsnoka az a 42 éves Villeneuve volt, akit mindenki alkalmatlannak tartott, és 
aki két végzetes hibát is elkövetett. Amikor meghallotta, hogy le akarják váltani a 
flotta éléről, úgy döntött, elhagyja a kiváló védelmet nyújtó öblöt, és szembeszáll 

1 Uo. 
8 „A források eltérnek abban a tekintetben, hogy éppen akkor 140 vagy 130 ágyúja volt... Annyi bi-

zonyos, hogy ez volt ott a legnagyobb hajó, sót abban az időben a világ legnagyobb hajója." David 
LYON: The Age of Nelson. Naval Institute Press, Annapolis, 1 9 9 6 . 1 1 9 . 

9 V Ő . Benito Pérez GALDÓS: Trafalgar. Ed. Julio RODRIGUEZ-PUÉRTOLAS. 5 . kiad., Cátedra, Madrid, 
1 9 9 6 . 1 2 0 . 
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az angolokkal, bár ezt tisztjeinek döntő többsége ellenezte. És egy olyan napon 
szánta rá magát erre, amikor a gyenge szélben igen nehéz volt manőverezni. 
Amint kiért az öbölből, az összes hajót egyetlen hosszú vonalban sorakoztatta fel, 
azután úgy döntött, mégis jobb lesz megfordulni és visszatérni a kikötőbe. Ebben 
a pillanatban viszont az angol flotta parancsnoka, a tapasztalt, merész és tehetsé-
ges, 47 éves Lord Horatio Nelson szokatlan módon két oszlopban támadott, el-
választotta a francia és a spanyol flottát, és tönkreverte őket. Aznap 437 angol 
halt meg, 1242-en pedig megsebesültek; 8000 volt a francia és spanyol halottak 
és sebesültek száma, 4400-an estek fogságba. Hadd tegyem hozzá: a legtöbb ha-
jón a legkülönfélébb nemzetiségek keveréke szolgált, de úgy jegyezték fel őket, 
mint angolokat, franciákat és spanyolokat. 

1873-ban jelentette meg Benito Pérez Galdós az Episodios nacionales első és leg-
ismertebb darabját, amely egy Gabriel Araceli nevű öregember történetét beszé-
li el, aki visszaemlékezik a csatára, melyben fiatal legényként vett részt. A trafal-
gari csata egyik részletével szeretném zárni ezt a rövid tanulmányt, ahogyan azt 
Galdós egy közönséges fiatal matróz szemével láttatta: 

„Amint a hajónk manőverezett , látszott, hogy a legénység nagy része egyáltalán nem 
mozog olyan könnyedén és biztosan, ahogyan a háborúhoz és viharhoz szokott tengerészek 
szoktak. A katonák között voltak tengeribetegek is, a kötelekbe kapaszkodtak, hogy el ne 
essenek. Igaz, néhányan nagyon elszántak voltak, főleg az önkéntesek; de a többséget be-
sorozták; ők csak vonakodva teljesítették a parancsokat, és biztosan nem volt bennük a leg-
csekélyebb hazafias érzés sem. Csak maga a csata tette őket a csatára méltóvá. . ." 1 0 

Megbízhatatlanul ugyan, de benne voltak; vonakodva vettek részt egy igen 
emlékezetes csatában. Miért hozakodtam elő ezzel a leírással? Hogy kiemeljem, 
amit Galdós sugall: nacionalizmus dolgában nem rajtunk múlik a döntés. A kö-
rülmények tesznek minket egy nemzet részévé, és minden kulturális termelés ré-
sze a nemzetekhez kötődő gazdaságoknak. Szándékosan használtam az előző 
mondatban többes számot. Ha körülnézek, azt látom, hogy a többszörös kötődé-
sek jelentik a legalapvetőbb feltételeket. Azt akarom mondani, hogy nemcsak a 
nemzeti irodalmakat és a bonyolult összetételű városokat kell tanulmányoznunk, 
hanem esettanulmányokat is kell végeznünk arról, ahogyan mindez olyan szer-
zőkben jelenik meg, akik soknemzetiségűek, soknyelvűek, többlényegűek, sok-
kultúrájúak, egymásnak ugyanakkor teljes mértékben kortársai. Nem ideológiai 
konstrukció, hanem valódi, egzisztenciális létezés. Nem az erőd, hanem a híd a 
megfelelő kép, hogy befejezzem ezt a tanulmányt, amely egy budapesti konferen-
ciára készült, hiszen Budapest éppen a gyönyörű hidak városa. 

Hajdú Péter fordítása 

io I. ш. 159. 
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AZ IRODALOMTÖRTÉNET MELLÉKSZEREPLŐIRŐL* 

Általánosan elismert igazság, hogy a történetek, köztük az irodalomtörténetek is, 
olyan elbeszélések, amelyek a szokványos történetmondás mintáját követik. Az 
elmúlt évszázadban, legalább Collingwood óta (de talán már régebben) egészen 
máig, Hayden White-ig,1 uralkodóvá vált az a rendkívül hatásos és megvilágító 
erejű - jóllehet mára már talán túlságosan is megszokott és kézenfekvőnek tet-
sző - belátás, hogy amikor csak történetet mond valaki bármiről, ami megesett, 
akkor igazodik a történetmondás azon az alapvető szabályaihoz, amelyeket Labov 
a „természetes elbeszélés" (natural narrative)2 szabályainak nevezett, s hogy min-
den történetmondás akként elemezhető, mintha történetek átirata vagy újraírása 
volna. 

Csakhogy az a naiv és magyarázatlanul hagyott elgondolás, amire akkor ha-
gyatkozunk, amikor általában történetekről beszélünk, korántsem ártatlan ténye-
ző ebben az érvvezetésben. Általában úgy gondoljuk, hogy a történetek esemé-
nyekből állnak, azaz hősök és intrikusok cselekedeteiből, továbbá az elbeszélő 
hangjából, idő- és térszerkezetből, és így tovább. Vannak kötelező és vannak vá-
lasztható elemek, és vannak olyanok, amelyeket bizonyos műfajok egyenesen 
megtiltanak. Az epizód, amely legalább egy cselekedetet tartalmaz, szükségszerű 
része a történetnek - legalább egy epizódnak lennie kell, ami maga a fótörténet. 
Hasonlóképpen szükségszerűen lennie kell legalább egy szereplőnek (még ha ez 
nem is személy, hanem mondjuk tárgy), amely cselekszik (vagy amellyel valami 
megesik); s minthogy mindenképpen kell lennie valamiféle változásnak is (álta-
lában a cselekedet alakjában, amely előidézi a változást), kell lennie valamiféle 
időnek is. Ezek az elemek - és talán más, de igen korlátozott számú elem - alkot-
ják a történet kötelező repertoárját. 

" A szöveg angol változata az AILC 2003. május 9-én, Budapesten tartott (Rejwriting Literary History 
című konferenciáján hangzott el. Részletei és egyes gondolatai az AILC Irodalomelméleti Bizottságá-
nak 2002. májusi, dubrovniki kollokviumán tartott e lőadásomban is megjelentek, valamint a magyar 
és a bolgár Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 2002. novemberi , szófiai konfe-
renciáján (ez utóbbi a hálón: http://edu.nbu.bg/ant/library). Az írás az NKFP 5/130. sz. projekt része. 

1 Lásd Robin G . COLLINGWOOD: The Idea of History. Oxford Univerity Press, Oxford, 1 9 4 6 . , különö-
sen V rész (magyarul: A történelem eszméje. Ford. ORTHMAYR Imre. Gondolat , Budapest, 1 9 8 7 ) ; Hayden 
WHrre: Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. T h e Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore, 1 9 7 3 és Hayden W H I T E : Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. T h e 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978. 

2 Lásd William LABOV: language in the Inner City. University of Pennsylvania Press, University Park, 
1972. 
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Nos, úgy tűnik, hogy ezek az elbeszélő szöveggel kapcsolatos megfontolások 
azok, amelyek a szemünk előtt szoktak lebegni, s amelyek segítenek bennünket 
abban, hogy bármiféle történetírás (vagy történetmondás) alapvető szerkezetét 
megvilágítsuk - azaz éppen ezek miatt a megfontolások miatt látjuk úgy, hogy 
mindegyik és bármelyik történet jól ismert, bevett minta szerint épül föl. Ezek az 
elvek annyira kézenfekvóek, hogy a narratológiai iskolák ezeken nem is igen vi-
táznak. Úgy tűnik továbbá, hogy nem pusztán metaforáról vagy hasonlatról van 
szó („A történetírás [olyan, mint a] történet", vagy: „A történelem [olyan, mint a] 
történetmondás"), hanem vérbeli, igazi magyarázó eszközről. A következőkben 
azzal foglalkozom, hogy milyen következményei vannak annak, ha ekként látjuk 
a történetírást, majd megpróbálom kifordítani-megfordítani a metaforát vagy 
magyarázatot, ismét visszafordítom, s megnézem, hogyan működik valójában, 
már ha működik egyáltalán. 

* 

Először is megérdemel néhány szót az, hogy vajon a történelem/történet (törté-
netírás/elbeszélés) azonosítás metafora-e, vagy esetleg valami más. Ha metafora, 
akkor nem túl sokat kezdhetünk vele; jóllehet van némi részleges átfedés (ameny-
nyiben például mind a történelemben, mind a történetben vannak szereplők, 
vannak események, van tér- és időszerkezet, és így tovább), a hasonlóságot nem 
szabadna túlságosan messzire vinni. Metaforaként segítségünkre van valaminek 
a megértésében, a részleges és talán csak illuzórikus hasonlóság vagy azonosság 
révén, ámde arra semmi nem jogosít föl, hogy részletekbe menjünk. A „Mari egy 
tigris" mondat segítségünkre lehet abban, hogy megértsük Mari kedélyállapotát, 
de nem volna túlságosan hasznos Mari és a tigris fogazatát összevetni, a farkuk-
ról nem is szólva. 

Csakhogy jó okunk van azt hinni, hogy amikor az irodalomtörténeteket vagy 
más történeteket történeteknek tekintjük, akkor ez jóval több (vagy más), mint 
metafora, s hogy a történetek valóban elemezhetők elbeszélésekként, éspedig 
meglehetősen váratlan és érdekes módokon. Mint ismeretes, a metaforák vagy ér-
tékrendszerek, amelyek mind a történeteket (a történetírást, irodalomtörténetet 
stb.), mind pedig az elbeszéléseket (történetmondást, sztorikat) szervezik, kimu-
tathatók olyan nagyon különböző szinteken, mint az elbeszélői szólam, az 
anakrónia, az ideológia vagy a befejezés konvenciói - mindezek tehát mind a tör-
ténetírásban, mind pedig a történetmondásban kimutathatók, tetten érhetők. 

Következésképpen kérdés lehet az, hogy milyen messze mehetünk el ebben az 
azonosításban. Annyi bizonyos, hogy vannak epizódok, szereplők, idő és tér. De 
mi van még? És mi lehet még? És számíthatunk-e arra, hogy valamiféle mélyebb 
tudás birtokába jutunk, ha számításba veszünk olyan jellegzetességeket, amelyek 
nyilvánvalóan jelen vannak az irodalmi elbeszélésekben, ám nem olyan nyilván-
valóan a történetírásban? 

Az élet utánozhatja az irodalmat: számos példája van annak, hogy az iroda-
lomtörténet-írás az (irodalmi) történetmondás útjait járja. Az irodalom története 
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elmesélésének legerőteljesebb módjai éppen azok, amelyek a történetmondás 
meglehetősen konvencionális eszközeit használják föl. Csakhogy a hősöket felvo-
nultató, világos kezdettel, középpel és véggel rendelkező történeteknek - éppen 
azoknak tehát, amelyeket „jelöletlen" alapeseteknek, nagyon is kézenfekvőnek és 
problémátlannak tekintünk - súlyos implikációik vannak, még azt is mondhat-
nánk, ideológiai implikációik. Az ilyenfajta történetek azok, amelyeket Nietzsche 
„monumentális" történetírásnak nevez, nagy emberek nagy tetteiről.3 Ez a fajta 
történetírás célelvű, és az ellenőrizhető, uralható világ illúzióját dédelgeti, ahol 
az olyan transzcendentális hatalmak, mint az igazság vagy a szellem folyamato-
san előrehaladnak, vagy éppen állandóan lehanyatlóban vannak. Mi több, ebben 
a világban a cselevő, aktív személyek száma igencsak korlátozott, és nincs hely az 
esetleges vagy a marginális számára. A heterodiegetikus (mástörténetű) vagy 
homodiegetikus (azontörténetű) kitérők,4 a hang váltásai, az anakróniák, a nem-
konvencionális térszerkezetek, a gyakorítások, s egyáltalán: ennek a szerkezetnek 
bármiféle felforgatása - ezen szilárd és totalizáló elbeszélés aláaknázásának fog 
számítani. De persze a lehetséges módosulások némelyike biztonságosan és ké-
nyelmesen beleilleszkedik a konvencionális történetbe: ami például az időszer-
kezetet illeti, vannak szünetek, a genette-i értelemben, amikor tehát az elbeszélt 
történet nem mozdul előre, mintegy kimerevedik, viszont az elbeszélés maga 
(a körülményekről, a tájról stb.) tovább folyik. Természetesen vannak összefogla-
lók, amikor is az elbeszélt történet gyorsan halad előre, de az elbeszélés elhallgat. 
Lehetnek metalepszisek, szintváltások, ahol is az elbeszélői hang a saját, az elbe-
szélés aktusát környező világra utal; és lehetnek kisebb jelentőségű kitérők is, 
amelyeket az összevetés vagy az időbeli egybeesés igazolhat. De a totalizáló 
(irodalom)történeti elbeszélésnek meg kell őriznie világos és nyilvánvaló narratív 
szerkezetét, linearitását, azt az ambícióját, hogy oksági és időbeli konstrukciók ré-
vén magyarázza meg az (irodalom)történeti eseményeket. 

Ennek a történetmondásnak - hiszen annyira természetesnek látszik - példátlan 
hatalma van: magától értetődővé teszi mindazt, amiről beszél, előre értelmezi he-
lyettünk a történteket, elhelyezi a hősöket és ármánykodókat, kiemeli és részletezi 
az idő bizonyos szakaszait, másokon átsiklik, és homályban hagyja őket. Kettős ér-
telemben is kanonikus: kanonikus azért, mert minden „mértékadó", „elfogadott" 
(irodalom)történetírás ezt követi, erre a mintára épül; és kanonikus azért, mert 
egyfajta kánont teremt - olyan kánont, ahol nem (vagy nem pusztán) bizonyos 
szövegek (események) válnak rögzítetté, szentté, becsülendóvé, figyelemre mél-
tóvá, hanem sokkal inkább értelmezésük: helyük a történetben.5 Azonnal beazo-
nosíthatóvá teszi a főhőst és a fógonoszt, a központi konfliktust és az epizodikus 

3 V Ő . Friedrich NIETZSCHE: „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ( 1 8 7 3 / 1 8 7 4 ) " . In 
Friedrich Nietzsche Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 1. Whiter de Gruyter, Berlin-New 
York, 1 9 8 0 . Magyarul: A történelem hasznáról és káráról. Ford. TATÁR György. Akadémiai, Budapest, 
1 9 8 9 . 
4 Lásd Gérard G E N E T T E : Figures. III. Seuil, Paris, 1970. 
5 Vö. KÁLMÁN C. György. „Canonised Interpretations." In Mihály SZEGEDY-MASZÁK (ed.): National 

Heritage - National Canon. Collegium Budapest Workshop Series, Budapest, No. 11. 95-106. 
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csetepatékat, a segítő és a gátló mellékszereplőket. Az értelmezés munkájának 
fontos részét végzi el (helyettünk, előttünk). 

így azután amikor arra volna szükség (külön kérdés persze, hogy mi ez a 
„szükség", miből fakad, kinek a számára, mikor, s miként nyilvánul meg), hogy 
ezt az illuzórikus világrendet valahogyan felfogassuk, megmutassuk a váratlan, az 
esetleges, a marginális jelenlétét az irodalom történetében, vagy hogy reflektál-
junk magának az elbeszélőnek a hangjára - akkor a történetmondás szerkezeté-
nek meg kell változnia. Megpróbálhatjuk például feladni, de legalábbis csökken-
teni a hősök fontosságát a történeten belül, s helyettük inkább híres vagy hírhedt 
tetteikre összpontosítanánk. Nem a szereplőket elemezzük tehát, ők csak mintegy 
nevekként szolgálnak, s alárendeltként kapcsolódnak ahhoz, ami náluk sokkalta 
fontosabb - a fókuszba helyezett műhöz. Ami az eseményeket illeti, kiküszöbölésük 
helyett dönthetünk éppen megsokszorozásuk mellett, az események dzsungelé-
nek, rizomatikus komplex szerkezetüknek létrehozása mellett. S ezzel ismét az 
esetlegesnek, a kisebbnek, a váratlannak nyithatunk teret. Ez az Új Historizmus 
egyik stratégiája. Vagy emlékezzünk Foucault A szavak és a dolgok című művére.6 

Minden egyes részre az jellemző, hogy nincs kezdet és nincs vég: nem úgy struk-
turálódnak a részek, hogy elejük, közepük, befejezésük volna. Foucault megpró-
bálja eltüntetni az egyik episztémétől a másikhoz vezető oksági jellegű lépéseket; 
ezek helyett inkább szakadásokat vonultat föl, s a szerkezet elemei - akár esemé-
nyeknek, akár szereplőknek tekintjük ezeket - mintha valamennyien ugyanazon 
a szinten volnának, s nem pedig alá- vagy fölérendelődnek egymásnak. Foucault 
leírása sokkalta inkább szerkezeti, mint amennyire történeti; de megpróbálja elke-
rülni az okszerűséget csakúgy, mint a lényegi (esszenciális) eseményeket és alakokat 
- az alapkonfliktust és a főszereplőket. Hagy tehát némi helyet az esetlegesnek. 
Sade például számos alkalommal megjelenik (paradox módon már-már főhős-
ként), általában a fejezetek legvégén, mint a váratlan, a nem tipikus szereplő, aki 
keresztülvág az episztéméken. 

Természetesen Foucault nem adta fel a kronologikus rendet (habár az episzté-
méken belül ez nem számít túlságosan sokat - és érdemes felfigyelni arra is, hogy 
az, ahogyan az adatokat [az évszámokat] használja, csaknem parodisztikus: pél-
dául más elbeszélések szerint jelentéktelennek számító események évszámait 
emeli ki). Elutasítja azt, hogy rögzítse az episztémé küszöbét, gyakran azonban, 
teljesen váratlanul, bizonyos könyvek közzétételének dátumához ragaszkodik vagy 
valamely felfedezéséhez. Akárhogyan is: az anakróniára talán éppen Foucault ma-
rad a legjobb példa. 

A linearitás feladása meglehetősen nehéz ügy, de a hipertext-formák igencsak 
ígéretes megoldással kecsegtetnek.7 A hipertext-történetben vagy -történetírás-
ban az olvasónak megvan az a lehetősége - de legalábbis az az illúziója - , hogy 

6 Michel FOUCAULT: A szavak és a dolgok. Ford. ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor. Osiris, Budapest, 2 0 0 0 . (Les 
Mols et les choses. Gallimard, Paris, 1966. ) 

7 Lásd KAPPANYOS András: Irodalom a digitális közegben. Literatura 2 0 0 3 / 1 . 5 9 - 7 9 . ; M Ü L L N E R András: 
A hipertextuális közlés anomáliái és a Megbocsátás hipertextualizálásának kérdése. Literatura 2 0 0 3 / 1 . 8 0 - 9 7 . 
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szabadon bóklásszon térben és időben, annak szükségessége nélkül, hogy oksági, 
időbeli vagy térbeli kapcsolatokat hozzon létre. A történetmondás hagyományos 
elbeszélői szerkezetének mindezen módosításai azt célozzák, hogy sikerüljön 
megszabadulni attól az ideológiai tehertételtől, amit e struktúra hagyományosan 
hordoz. Ezekhez a törekvésekhez maga az irodalom ihlető erőül szolgálhat. 

Az elbeszélés ideologikus mivoltának kérdéséhez tartozik az is, hogy az elbe-
szélésnek van érték(sor)rendje, előrehaladása és csúcspontja, és hősöket ábrázol 
(egyébként inkább hősöket, mint hősnőket), akik elérik céljukat, vagy kudarcot 
vallanak. Az irodalomtörténetek pedig különösképpen akként alakulnak, hogy a 
kánon (és az egész irodalom-rendszer) fenntartóinak bizonyos ideológiai szük-
ségleteit kielégítsék: annak a történetét nyújtják, hogy honnan jöttünk, hová me-
gyünk, kik vagyunk (vagyis például a nemzeti önazonosságét); vagy példaképeket 
állítanak elénk, és így tovább. A legtöbb esetben az is világos, hogy ezek mögött 
a történetek mögött az európai férfi áll, akinek világos nemzeti azonossága van. 
Ez nemcsak a szövegek és a szereplők tematikus jellegéből tűnik ki (vagyis hogy 
az ábrázolt szereplők túlnyomó többsége európai férfi), hanem az értékszerkezet-
ből is: az a küzdő, harcoló hős jelenik meg a színen, aki kivonul a veszedelmes 
nagyvilágba, maga mögött hagyva szeretett családját, és minden lehető férfias 
erényről tanúbizonyságot tesz. Ez még akkor is gyakran így van, ha a főszereplő 
történetesen nő. 

Ahogyan mondtam, a hagyományos irodalomtörténet-írás, ahogyan azt az el-
múlt nagyjából két évszázadban űzték, a világos időszerkezettel, a kezdet, a kö-
zép és a vég jól megkülönböztethető rendjével bíró történeteket pártfogolta. Az 
epizódok száma meglehetősen korlátozott, és egészében véve az irodalomtörté-
netnek a jól formált hagyományos történethez kell hasonlítania - sokkal inkább 
a Propp által elemzett varázsmesék8 típusához, ahol a máscselekményű (hetero-
diegetikus) kitérők ki vannak zárva, és ahol minden egyes epizódnak meg kell, 
hogy legyen a maga funkciója, mintsem a Kermode által elemzett evangéliumi 
részlethez,9 ahol komoly értelmezői munkát kell befektetni a különös és látszólag 
érdektelen mellékcselekmények és mellékszereplők elemzésébe. A hagyományos 
irodalomtörténet-írásnak ez a törekvése még olyan esetekben is igaz lehet, ahol 
a cégér az irodalomtörténet-írás radikálisan új típusát hirdeti. 

Hans Robert Jauss a hetvenes évek elején méltán híres tanulmányának, Az iro-
dalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja10 címűnek első lapjain két ér-
dekes megjegyzést tesz. Az első hivatkozás Wellek és Warren könyvére, Az irodalom 
elméletéve, éspedig arra a bekezdésre, ahol a szerzők elítélőleg szólnak a műveló-

8 Vlagyimir PROPP: A mese morfológiája. Osiris, Budapest, 1 9 9 9 . 
9 Frank KERMODE: The Genesis of Secrecy. On the Interpretation of Narrative. Harvard Univerity Press, 

London-Cambr idge , Mass., 1978. 
10 Hans Robert JAUSS: „Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft." In H. R. JAUSS: 

IMeraturgeschichte als Provokation. Suhrkamp, Frankfurt/M., 1970. 145-206. Magyarul: Hans Robert 
JAUSS: „Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja." Ford. BERNAFH Csilla. In H . R. JAUSS: 

Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Osiris, Budapest, 1997. 36-84. 
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déstörténetról vagy az eszmetörténetről csakúgy, mint a kritikai tanulmánygyűj-
teményekről, mondván, hogy az előbbiek nem a művészet történetei, míg az utób-
biak nem történetei a művészetnek.11 A másik megjegyzés a régi, hagyományos 
kronológia értékelése, ahol is Jauss nagy egyetértéssel idézi Georg Gottfried 
Gervinust, aki már az 1830-as években megmondta, hogy az irodalomtörténet 
ilyesfajta taglalásai nem tekinthetők történetnek, még történetvázlatoknak is 
alig.12 

Jauss álláspontja világos: bármennyire bírálja is és bármennyire radikálisan 
vizsgálja is fölül az irodalomtörténet-írást, б az irodalomtörténet mellett van. Sze-
rinte az irodalomtörténet egyik nagy problémája, hogy - a legkülönbözőbb isko-
lákban, irányzatokban és irodalomtörténészeknél - ez nem eléggé történet: azaz 
Jauss - Gervinus nyomán - az igazi történetet keresi, s nemcsak történet-vázlato-
kat. Másfelől pedig amikor egyetért Wellek és Warren könyvének hivatkozott 
részletével, akkor mind az irodalomnak (vagy művészetnek), mind pedig az iro-
dalom- (vagy művészet tör ténetnek világos és igencsak tartós (ha épp nem egye-
nesen örök érvényű) fogalmát tételezi föl. Ez elég nyilvánvalóan ellentmond saját 
elképzelésének arról, hogy hogyan is kellene festenie az irodalomtudománynak. 
Más szóval: szilárd alapzathoz fordul, azt idézi meg, az irodalom és a történet 
olyan rendíthetetlen eszméjét, amelyre az irodalomtörténet-írás bízvást támasz-
kodhat. így azután ahelyett, hogy bírálat alá vonná az elbeszélést és azt az állító-
lagosán örök alapzatot, amelyre ez épül, a befogadásesztétika rendkívül nagy je-
lentőségű és hatású, módfelett gyümölcsöző elméletének keretein belül Jauss 
akaratlanul is megismétel bizonyos régi elképzeléseket. Arra következtethetünk 
tehát, hogy a hagyományos irodalomtörténet-írás egyáltalán nem záródik ki eb-
ből a keretből; ez a keret mintha megengedné, sőt egyenesen bátorítaná azt, hogy 
kerek és „klasszikus" történetek íródjanak arról, amiről tudjuk, hogy irodalom. 

Még ennél is fontosabb mozzanat az, hogy Jauss a történetet vagy történelmet 
olyasvalaminek tekinti, mint ami belső jellegzetességeinél fogva az, ami. Vagyis 
mintha nem venne tudomást arról a tényről, hogy még ha bizonyos beszámolók 
mégoly kezdetlegesnek látszanak is, és ha nem érdemlik is ki a megtisztelő „tör-
ténet" elnevezést (nem is szólva a még sokkal megtisztelóbb „történetmondás" 
vagy „történelemírás" szavakról) - ezek bizony történetekként (történetmondás-
ként, történelemírásként) működnek, ekként funkcionálnak, ekként használják 
őket, pozíciójuk a gyakorlatban {a praxis területén) a történeté. Nem lehet azt ál-
lítani a genealógiákról, hogy bármiféle cselekményük volna, hogy események 
volnának bennük, mégis a múltról szóló elbeszélés részeiül szolgálnak. így tehát 
amit Gervinus és őt követve Jauss mond „a történetek vázlatairól", nemigen szá-
mít, ha egyszer ezeknek a működéséről van szó. 

11 René WHI I.EK-AU.stin WARREN: The Theory of Literature. (Ch. 19.) Harcourt Brace Jovanovich, New 
York, 1 9 4 7 . Magyarul: Az irodalom elmélete. Ford. SZILI József. Osiris, Budapest, 2 0 0 2 . 2 6 0 . 
12 JAUSS: i. m. 148. Jauss itt Georg Gottfried Gervinus 1833-as recenziójára hivatkozik a legújabb iro-
dalomtörténetekről . 
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A hagyományos (más aspektusból: ideologikus, megint másként: kanonikus, 
vagy másként: totalizáló) elbeszélés tehát megőrződhet, fenntartódhat olyan kon-
cepción belül is, amely ennek a történetmondásnak ellen akarna szegülni. Van-
nak, akik szerint viszont nem is lehet ez másként. Az irodalomtörténet-írásnak 
egyszerre elengedhetetlen és hasznos része az, hogy a történetmondásnak tuda-
tosan és ellenőrzött módon átadjuk magunkat. David Carr13 úgy érvel, hogy az 
elbeszélés mindig is már ott van akkor, amikor a körülöttünk lévő világot érzékel-
jük; az oksági szerkezetek, a kronológia, a szereplők rendje előre megformálják 
(preformálják) érzékelésünket. Még ha ez nem tekinthető is antropológiai adott-
ságnak, elkerülhetetlenül belénk van nőve, belénk van drótozva szocializációnk 
igen korai szakaszától fogva. Történet/történelem nélkül márpedig nem megy -
mondja Carr. 

Kérdés tehát, újra és újra, hogy meg lehet-e szabadulni ettől az elbeszéléstől. 
Az ellen-elbeszélések esetleg eleget tehetnek a társadalom igényeinek, a nem-el-
beszélések bizonyosan nem. Az elbeszélés ideológiája révén lehetővé válik a má-
sikkal való azonosulás: a másik immár nemcsak a miénk, de bizonyos értelemben 
mi magunk vagyunk az: meglehet az az illúziónk, hogy áthidaljuk a különbséget. 

* 

A harmadik kérdés az irodalomtörténet(-írás) mellékszereplőit érinti - azt, ami 
írásom címében szerepel (emlékeztetőül: az első a történet/történelem viszony 
metaforikus jellegére, a második az irodalmi történet bizonyos vonásainak az iro-
dalomtörténetre történő átvitelére vonatkozott). Vannak-e valamilyen közismert 
szerep-sémák az irodalomtörténet-írásban? Mi van a hősökkel? Vajon mindig hő-
siesek? És fellehetők-e, azonosíthatók-e vajon az irodalomtörténetekben az olyan 
hagyományos (vagy egyenesen archetipikus) szereplők, mint a gonosz vagy az int-
rikus, a segítő és gátló mellékszereplők, akik együttérzóek vagy ellenségesek a 
főhősökkel? Megvan-e a maguk helye ebben a történetben? Mi a helyzet a nép-
szerűvel, az alacsonyrendűvel, a szubkulturálissal, az avantgárddal az irodalom-
történeti elbeszélésben? 

A rossz ember, a gonosz, az intrikus általában hiányzik az irodalom történetei-
ből. Bizonyos esetekben azonban mégiscsak rá tudunk mutatni a sötét erők mű-
ködésére; a legtöbb esetben az irodalom voltaképpeni területén kívül bukkannak 
föl. Ezek a negatív szereplők az elnyomás, a cenzúra, a gazdasági körülmények, 
az egészségügyi közállapotok, a politika, a vallás vagy a jog szférái lehetnek; bor-
zalmas dolgokat vihetnek végbe hőseinkkel, nagyban befolyásolják a cselekmény 
kibontakozását, és olykor diadalmaskodnak is (de alul is maradhatnak - hosszú 

13 David CARR: „Die Realität de r Geschichte." In Klaus E . MÜLLER-Jörn RÜSEN (Hrsg.): Historische 
Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Rowolt, 
Reinbek bei Hamburg, 1 9 9 7 . 3 0 9 - 3 2 8 . Magyarul: „ A tör ténelem realitása." Ford. V. HORVÁTH Károly. 
In T H O M K A Beáta (szerk.): Narratívak 3. A kultúra narratívái. Kijárat Kiadó, Budapest, 1 9 9 9 . 6 9 - 8 4 . 



266 Kálmán С. György 

távon bizonyosan). Másfelől azért előfordulnak ellenséges erők magának az iro-
dalomnak a területén belül is. Ott van például a betolakodó alakja (a nacionalis-
ta, de akár csak a nemzeti irodalomtörténet-írásban is), azé, aki új és zavaros esz-
méket és formákat hoz magával valahonnét kívülről; törést idéz elő a hagyomány 
biztonságos és olajozott működésében, és elnyomja a nemzeti géniusz eredetisé-
gét és tósgyökerességét. Viszont a túlságosan erős hagyományok, ezek gyengesé-
gei és sajátosságai, torzultságai vagy csökevényes volta ugyancsak eljátszhatják a 
Sötét Erők szerepét. A hős ahelyett, hogy az idők szavának hívását követné, az 
erős konvenciók foglya marad, vagy visszafogják a hagyomány erői, és a változá-
sért folytatott elkeseredett harc köti le minden energiáját. Bizonyos esetekben 
azonban az újítás (nem szükségképpen a kívülről betolakodó idegen, hanem a 
dekadencia vagy az elkorcsosulás gyanús gyümölcse) lehet hősünk szívós ellenfele. 
Egy korszakot gyakran az azt megelőzőhöz képest azért tekintenek alacsonyabb-
rendűnek, mert valamilyen ellenséges erő kontrázza meg benne a cselekmény 
amúgy üdvös kibontakozását. Az effajta történetekben a rossz hatalmai olykor a 
generációk történetének szereplői: ahogyan A Buddenbrook-házban vagy a Forsyte 
Sagában, a nemzedékek felemelkedésének és lesüllyedésének korszakait figyel-
hetjük meg. 

A különös vagy felforgató szereplők ily módon marginálisnak látszanak a fő-
hős pozitív alakjához képest. A konzervatív-nacionalista irodalomtörténet-írás-
ban ez szokott az avantgárd sorsa lenni: olykor nagyon különleges, vagy akár 
egyenesen mulatságos figura, akit (amelyet) nem szabad túlságosan komolyan 
venni, vicces alak, csínytevő; máskor fenyegető rossz ember, akinek bizonyos te-
kintetben nagyon is megvan a magához való esze - néhány ötlete még akár fel is 
használható - , ámde jobban járunk, ha valamely hűvös és sötét helyre rekesztjük. 
Másfelől az olyan szereplők, mint a szubkulturális vagy a populáris, olyanok, 
mint a klasszikus komédiák humoros inas- vagy szolga-szereplői: érdekesek, szel-
lemesek, de nevetségesek és ostobácskák is, hiszen csak utánozzák a főszereplők 
szokásait és tetteit. A háttérben maradnak, a főszereplők árnyékában; és bár 
meglehet a maguk mellékcselekménye, ez soha nem kerül az előtérbe, soha nem 
válik belőle fócselekmény. 

Mellékszereplőről nem lehet regényt írni - az a szereplő, akiről a történet szól, 
szükségképpen főhős lesz, és nem alárendelt alak. A szereplő éppen attól lesz 
mellékszereplő, hogy van egy vagy több olyan szereplője a történetnek, akik fon-
tosabbak és általában aktívabbak, cselekvóbbek. Olykor az elbeszélés fókusza át-
helyeződik egy mellékszereplőbe, mint Thomas Mann Doktor Faustusahan-, а fő-
szereplő mégis megmarad főszereplőnek, a mellékszereplő mellékszereplőnek. 
A marginális szereplő csak akkor válhat egy történet valóságos hősévé, ha van 
egy hallgatólagosan elfogadott fótörténet vagy gazdatörténet: Rosencrantz és 
Guildenstern csakis azért emelkedhetnek Stoppard drámájának főszereplőivé, 
mert ott van a Hamlet, amelyet a dráma nézői-olvasói feltehetően ismernek. Bul-
gakov A Mester és Margaritáj ába n Pilátus csakis azért válhat főszereplővé, mert va-
lamennyien ismerjük a Bibliát, ahol б csak mellékfigura, bár persze rendkívül 
fontos szerepet játszik. 
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És még ha a narrativizálás nem is antropológiailag volna beleégetve emberi 
rendszerünkbe, mindenképpen hasznot húzhatunk belőle. A „másságot" azáltal 
tudjuk feloldani, megoldani, vagy elsimítani, ha narrativizáljuk; úgy tudjuk meg-
érteni az irodalom „másságát" (és az irodalom történetének „másságát"), ha va-
lamiféle elbeszélést koholunk köré, ha kiötölt elbeszélésbe foglaljuk. Az idegent, 
a furcsát úgy szelídítjük meg, háziasítjuk, értjük meg, hogy elmondunk róla egy 
történetet (elmondjuk a történetét). Az következik mindebből, hogy amikor a ki-
sebb költőkről, a szubkulturális jelenségek alakulásáról vagy a népszerű (populá-
ris) kultúráról akarunk elmondani egy történetet, akkor ez mindig előfeltételezi 
majd a nagy elbeszélést, azt a hivatalos vagy elfogadott történetet, amelynek fő-
szereplője a magas, klasszikus, mainstream kultúra. A mellékszereplőről szóló 
történet szerkezete minden bizonnyal éppen olyan lesz, mint a főszereplő törté-
netéé: ez is hagyományos, kanonikus, ideologikus, totalizáló. Viszont a marginá-
lis története szükségképpen ellentörténet lesz, de legalábbis kiegészítő (szupple-
mentáris), éppúgy, ahogyan a szubkulturális kánonok vagy azok a kánonok, 
amelyek alapvetően eltérnek a bevett, elfogadott kánontól, ellenkánonként vagy 
kiegészítő, marginális kánonként működnek. A népszerű kultúráról szóló törté-
netek a készen kapott, adottnak vett nagy történet kiegészítői lesznek. Az ellen-
elbeszélések a nagy főelbeszélés meglétét előfeltételezik. 

A helyzet az, hogy a jelek szerint nem lehetünk meg fő-elbeszélések, gazda-el-
beszélések nélkül - és emlékezzünk itt újra Carr érvelésére az elbeszélés mellett. 
Sajnáljuk-e ezt, és tegyünk-e meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy ezeket az 
elbeszéléseket másokká alakítsuk át, vagy cseréljük le, olyanokká, mint amilyenek 
a marginálishoz, a szubkulturálishoz, a populárishoz illenek? Vagy elégedjünk 
meg a helyzettel, törődjünk bele, és tegyünk minden marginális holmit oda, aho-
vá való, egy távoli sarokba? Bármit teszünk is, tudnunk kell, hogy minden tettün-
ket sokféle közmegegyezés irányítja, beleértve az irodalmi műfajok konvencióit is. 



Boka László 

LÁTLELET ÉS/VAGY DIAGNÓZIS 

- Egy korszerű(bb) kánonkoncepció esélye (f)elé? -

„I tell people, I don't necessarily compare. 
Sometimes I compare, and sometimes I contrast." 

Herbert Linderbeiger 

, Amikor eretnekségeink ugyanolyan egysíkúnak látszanak, mint ortodoxiáink, akkor 
itt van az ideje, hogy elkezdjük újraírni a kultúránkról szóló filozófiáinkat." 

Jan Gorák 

1. Bevezetés 

Az irodalmi mező teoretikus és történeti aspektusai felől szemlélve egyaránt, az 
irodalmi kanonizáció kérdésköre a teljes irodalomtörténet-írásnak a komplexitá-
sát, az értelmezés lehetőségeinek, illetve kereteinek újrafogalmazását rejtheti ma-
gában. Olyan esélyt kínál, amely integráns és kellően nagyvonalú, a szakmai 
szempontokra elsődlegesen figyelő, ugyanakkor racionalitásában sem túlzóan 
szűk, sem engedékeny választ kísérel nyújtani a jelen szerteágazó irányzataira és 
kihívásaira. Ugyanakkor ezzel a gondolattal párhuzamosan manapság egyre erő-
teljesebben érzékelhető a nemzetközi értekező próza azon állásfoglalása is, mi-
szerint a kánonnal kapcsolatos teoretikus összefoglalások nem tudtak végleges 
válaszokat adni a kanonizációs folyamatok megértésére, s valószínűleg nem is 
várható el ilyen precíz, képletszerű leírás ezekről. Az bizonyosnak látszik, hogy a 
kánon fogalomkörének kétségkívüli fontossága és kulcsszerepe továbbra is vi-
szonylag elsődleges helyen szerepel az elméleti diskurzusokban,1 még akkor is, 
ha maguknak a kánonelméleteknek a termékenységét egyre gyakrabban meg-
kérdőjelező modalitás joggal kéri számon ezen elméletek diszkurzív kereteinek 
szűkre szabását. Amennyiben a jelenlegi kánon-szakirodalomról viszonylag át-
fogó képet kívánunk tehát nyújtani, a nagyon összetett kérdéskör tárgyalását és 

1 Csupán a hazai értekező szakirodalom néhány újabb kötetformában (is) megjelent kiadványát em-
lítve példaként: SZEGEDV-MASZÁK Mihály (ed.): National Heritage - National Canon. Collegium Budapest 
Workshop Series 1 1 . Bp., 2 0 0 1 ; ROHONYI Zoltán (szerk.): Imdalmi kánon és kanonizáció. Osiris-Lát-
hatatlan Kollégium. Bp., 2 0 0 1 ; DOBOS István—SZEGEDY-MASZÁK Mihály (szerk.): Kánon és kanonizáció. 
Csokonai, Debrecen, 2 0 0 3 . 
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tárgyaihatóságát azzal az alapvető problematikának a szembesítésével célszerű 
kezdenünk, hogy az eddig elsősorban hiátusként jelentkező tiszta, egységes érte-
lemháló fogalmi megszabhatóságához szükség van a divatossá vált terminust 
szakmai keretek közé szorítva, de lehetőség szerint a maga méltó helyén, azaz 
ideológiai és politikai szerepeitől némileg megtisztítva szemlélnünk. A teoretikus 
igények a terminológiai tisztánlátás kánonelméletre vonatkozó szakirodalmával 
kapcsolatosan már csak azért is képezhetnek elsődleges fontosságú kérdésfelve-
téseket, mert - elórebocsátható - az ismeretelméleti és tudomány-módszertani 
háttér, amely minden kánonelméletben alapkérdésként konstituálódik - a maga 
igényességre törekvő elméletiségében és az önmagával szembeni elvárásokban 
minden bizonnyal többre hivatott, mint pusztán egy átmeneti polémia irodalmi 
keretekre vonatkoztatott, túlideologizált és sokszor (fjelnagyított kétosztatúságá-
nak az érzékelésénél és gyakori félreértésénél. 

Ezért a különböző kánonkoncepciókra irányuló vizsgálódásainkat azzal az elő-
feltevéssel érdemes indítanunk, miszerint a kánon fogalmi lebonthatósága (rész-
ben a terminus eredetének és folyamatos használatának tisztázatlansága követ-
keztében is) nem csupán szövegek, illetve szerzők listáját, valamint műfajok, 
beszédmódok és értelmezésalakzatok fogalmi rendszerét kell, hogy szem előtt 
tartsa, de (éppen a jól ismert és sokat emlegetett lezáró, nyitó és mindkét irány 
által egyszerre előíró mozgásban) az irodalom öntörvényűségeit, valamint a rög-
zítettség és rugalmasság ellentétpárjain túllépő (azokat nem pusztán szabályként, 
illetve eszközként meghatározó) kritikai megnyilatkozásoknak általános kulturális 
keretekre és meghatározottságokra való visszavonatkoztatását is meg kell látnia. 
Mindezt elsődlegesen, hisz kevéssé szorul bizonyításra, hogy egy előzetes tudás 
hiányában, a tág értelemben vett kulturális kánon mint kulturális emlékezet nél-
kül, fogalmaink értelmezésének és elméleti-történeti kontextusának a kiiktatásá-
val, csekély esélyünk sem lehet bármiféle értelemképződésre. Ugyanakkor, mint 
minden fogalmi háló, az ilyen értelemben vett kánon, az önnön bonyolultságát 
az aktualitásában is éppen konstituáló alakzat csak belülről érthető meg, tehát a 
folyamatában szemlélt vizsgálódásoknak is értelemszerűen reflektálniuk kell 
majd saját előzetes megértésükre és elképzeléseikre, amelyek gyakorta eszközként 
is funkcionálnak a problémamegoldás igénye számára. így tehát, a kísérletek az 
irodalmi történés kétségtelenül előzetes értelmezési műveletektől függő kánoni 
megragadhatóságára, állandó figyelmet és egyfajta önkontrollt tesznek szüksé-
gessé a kulturális mechanizmusok létezésének szociológiai és poétikai/inter-
textuális működése irányában. 

Hasonló módon, a sajnálatosan leszűkített, ideológiai párviadalokra hasonlító 
és gyakorta politikai háttérzajoktól sem mentes kánon-viták, illetve az értelmezés 
kereteinek legszélesebb körű figyelembevételére sarkalló tézisek sem okozhatnak 
olyan jellegű törést, amely a szöveggondozás és értelemgondozás egységét az iro-
dalom öntörvényűségeit figyelmen kívül hagyva bonthatná meg. A társadalmi és 
intézményes kontroll hatásmechanizmusait valószínűleg nem lehet elégszer hang-
súlyozni, de ugyanígy figyelembe kell venni a sajátnak vélt pozíciók hasonló meg-
határozottságain túl azoknak a problematikáknak a nem csekély jelentőségét is, 
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amelyek például az utóbbi évtizedek elméleti kánonját (kánonjait?) életre hívhat-
ták, valamint az irodalom belső kohéziójára törekvő elméleti és történeti mozgá-
soknak azokat az értéktételezéseit, amelyek a művek önmeghatározó szerepét a 
kommunikáció archeológiájának a hagyományközvetítésben felismert szerepével 
hozták összefüggésbe. 

Magának a fogalomnak a történetiségével, még ha olykor csak említésképpen 
is, de nyilvánvalóan azért szükséges foglalkoznunk, mert a szakirodalomban el-
terjedt 'kánoni' fogalomzavar, a kánon különböző értelmezése, megragadása, a 
megfelelő fogalomkészlet hiányában mintegy relativizálni látszik minden olyan 
törekvést, amely egységes jelenségként próbál leírni különböző olyan irodalom-
és társadalomtörténeti jelenségeket, amelyek kanonikus erővel bírnak. A sokféle 
értelmezés következtében, amelyek a kánon kifejezést szinte valamennyi diskur-
zusfajtában és műfajban használják, azt lehetne állítani, hogy a kánonnak több 
'fokozata' létezik, amelyek között sajnos a szakirodalom sem tesz különbséget, így 
e fogalom látszik helyettesíteni egy irányzatot, egy paradigmát vagy akár egy 
egész népcsoport kulturális örökségét. Ugyanakkor a terminus történeti-etimoló-
giai hátterére való figyelmeztetés csak annyiban érdemleges és megalapozott, 
amennyiben hozzájárul a témakör több irányú kötődésének a körvonalazásához, 
a kánon irodalmi vonatkozású többletjelentéseinek, illetve félreértéseinek a tisz-
tázásához. Ilyen értelemben, ha a fogalom eredete, illetve mai értelmezései kö-
rüli labilitásról beszélve pusztán néhány remek összefoglalást veszünk alapul, ak-
kor is nyilvánvalóvá válik, hogy rendezőfogalmaink olyan rendszerével állunk 
szemben, amely rég elfeledkezni látszik a kánonok kulturális egymásrautaltsá-
gáról, a belső fogalmi háló szétbomlaszthatatlanságáról, amely a gyakorta pár-
huzamos, egymás mellett elbeszélő diskurzusokban nem teremti meg azokat az 
összefüggéseket, amelyekből kizártán eleve csak részeredményekre számíthat. 
Amennyiben a popperi tudományelméleti vonalra gondolunk - a tudásbirtoklás 
és a tudásszerzés előzetessége folytán - , vagy a többrendszerűség elméletének 
igencsak kiaknázatlan aspektusait vesszük szemügyre, úgy még inkább nyilván-
valóvá válhat, hogy a kanonizáció leegyszerűsítése, illetve nem belátható keretek 
közé szorítása, egyaránt az irodalmi mechanizmusoknak éppen azokat a kérdése-
it hagyná figyelmen kívül, amelyektől valamiféle választ várhatnánk az általában 
vett tudásközvetítéstől a szövegközöttiség értelmezési kényszerének tág szintézis-
ben végbemenő komplex működési folyamataira. Hazai teoretikus viszonylatok-
ban is egyre nyilvánvalóbb, hogy a kánonok szekularizált, irodalmi jelentése a 
kuhni paradigmaelmélet átfogó keretébe majdnem teljes mértékkel beilleszthető, 
de a már említett poliszisztéma, illetve a gadameri hatástörténeti tudat fogalmá-
val is könnyen kapcsolatba hozható. A fogalom sokrétűségében és polifunkciona-
litásában viszont - még mielőtt bármiféle szokványos érték és hatalom vagy iro-
dalom és intézményesség kapcsolatáról beszélhetnénk - szükséges hangsúlyozni, 
hogy amennyiben nem tekintünk a jelenlegi, pusztán a kánonok nyitottságát, illet-
ve zártságát hangsúlyozó vitákon túlra, kétségessé válik, hogy az érdemi prob-
lematikával való szembenézés helyett, mi is „csupán az érdek rabjai" maradunk, 
ahogyan erre Charles Altieri is figyelmeztetett a híres/hírhedt amerikai vita 
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kapcsán.2 Talán megkockáztatható, hogy csak a kánonképződési folyamatok 
komplex belső törvényszerűségeivel való foglalkozás teszi lehetővé, hogy a kanoni-
zációt, mint egy többfunkciójú és többletértékű, az irodalmi életben is integráló 
hatású jelenséget írjuk le. A kánonelmélet normatív értéktételező retorémái első-
sorban a kanonizáció, mint a kánonképződés eredménye és eredményessége 
alapján keresik - a kulturális háttérviszonyokra való állandó történeti kitekintés-
sel - az irodalom önmozgásként értett oldalához, a szöveggondozás jegyeihez a 
különböző intézményesítő formákat. Ennek a folyamatnak a történése végső so-
ron az irodalom történése, amelyet viszont a maga összetettségében, és a külső, 
teljességében objektív nézőpontot feladva lehet csak szemlélni. 

2. Fogalmi rétegzettség és jelentéstörténet 

Azt lehetne mondani, hogy előző, jelentésvariánsokra utaló aggályainkkal ellen-
tétben, a kánonelméletek legelső összefoglalásai óta mind a mai napig létezik va-
lamiféle konszenzus a fogalmi rétegződést illetően. Az antik, a kora-keresztény, il-
letve a modern, szekularizált kánon jelentéstartományai nagyjából ismertek, 
mindenesetre egyetlen aspektust érdemes lehet megemlíteni, mint amelyre a ké-
sőbbiekben még utalni fogunk, minthogy vélhetően a kialakult polémiákban is az 
irodalmi vonatkozásban használt különböző jelentésszegmensek használata ad-
hatott okot a félreértésekre. A Jan Gorák által is gyakran hangsúlyozott 'metrón, 
illetve 'kanon' közötti jelentéskülönbségről van szó, amelyik nagymértékben 
meghatározta a kánon fogalmi alakulástörténetének az első „összemosó" jeleit, 
így az egyértelmű terminushasználatban jelentkező „zavaró" aspektusokat is. 
A 'kanon' mint elsősorban építészeti, szobrászati szakterminus viszonylag hamar 
etikai használatban is elterjedtté vált, s az ilyen értelemben vett „mérce" jelentése 
egyre kevésbejelentett pragmatikus érdekekre való hivatkozást, amelyet inkább a 
'metrón' vett át tőle. A metrón értelmű lezártság aztán rigiditást kölcsönzött a szó-
nak, amelyet először az egyházi és civiljogban, illetve a szent szövegekre vonat-
kozóan használtak. „Csak viszonylag későn, a tizennyolcadik századtól, amikor 
egy szélesebb körű nyelvi szekularizációt lehet megfigyelni, említik a „kánon"-t 
(mint 'prototípust' vagy 'modellt') az építőművészetben, orvostudományban, kéz-
műiparban és egyéb területeken" - írja Virgil Nemoianu.3 Szépirodalmi vonatko-
zásban mindenesetre a fogalom nem volt használatos, s ha igen, akkor elsősor-
ban bizonyos élmények, szenzációk, érzelmek kiemelt státusára vonatkozóan 
(gondoljunk csak az irodalomra mint szakralizált aktusra, mint egyfajta vallást 

2 Vő. Charles ALTIERI: „An Idea and Ideal of a Literary Canon." In Robert von HALLBERG (ed.): 
Canons. T h e University of Chicago Press, London and Chicago, 1983; illetve uó: „Canons and 
Differences." In Virgil NEMOIANU and Robert ROYAL (ed.): The Hospitable Canon. J o h n Benjamins Publ. 
Co., Philadelphia and Amsterdam, 1991. 

3 Lásd Virgil NEMOIANU: „Literary Canons and Social Value Options." In The Hospitable Canon. 216. 
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helyettesíteni hivatott gondolatra), sokkal ritkábban szerzőkre, és szinte soha ma-
gukra a művekre. John Guillory egy írásában a vallási és világi kánon közti kü-
lönbségre viszont példaként éppen ez utóbbi folytonos módosulásait említi, 
amely ellentétben a bibliai kánonnal, nem (csak) felülről rögzített, bár - teszi 
hozzá - eljárásaiban egyre inkább hasonlít hozzá, amint kizárásos alapon já r el.4 

Az irodalmi - tehát világi - kánon azonban nyilvánvalóan sohasem volt és nem is 
lehet olyan természetű, mint a végérvényesen rögzített vallási. Valóban szembe-
ötlő lehet a szekularizált kánon logikájának a hasonlatossága, de éppen a leírtak 
alapján nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a radikális szűkítés, a kevés szá-
mú elfogadott 'szerző' a vallási kánonok esetében etikai és így pedagógiai célok-
nak van alárendelve, az írás, a Szentség és a Tanítás legitimációjára épülve. Ezért 
aztán az antik jelentéstörténetet és a vallási értékkomponenseket felhasználva, 
gyakran a szakirodalom is meglehetősen kuszán használja a fogalmat, amelyek-
ben az irányvonal-, kritérium-, mérték-, illetve modell-jelentések a szabály, nor-
ma és persze a lista jelentéshálójában, mint szinonimák hígulnak fel. 

Történetileg a kánon kifejezést modell értelemben először - amint arra George 
Kennedy emlékeztet - egy levélben említik, Hérodotosz műveivel kapcsolatosan, 
mint aki a legjobb modell az Iónikus historiográfia számára. A kánon szekuláris 
művek listájára vonatkozóan ugyanakkor különös történeti referenciális keretbe 
illeszthető. Modern jelentésében valóban csak a tizennyolcadik századtól haszná-
latos, minthogy először David Ruhnken História Graecorum Oratorum című 1768-as 
munkájában szerepel. Runkhen tanulmánya megőrizte annak a két tudós-oktató-
nak (Bizánci Arisztophanésznak, az alexandriai könyvtár vezetőjének, illetve 
utódjának, Arisztárkhusznak) a válogatását, akik a bőség kényszerétől vezetve 
olyan szerzői válogatást közöltek, amelyek átfogták az összes klasszikus műfajt: 
epikus, illetve lírikus költőket, tragédiaírókat, orátorokat stb. soroltak be a listá-
jukba.5 Fontos itt kiemelni azt, hogy szerzők, nem pedig művek listáját állították 
össze, még akkor is, ha az antikvitásban teljesen természetes volt, hogy egy szerző 
nevén metonimikusan, adott művet értsenek. Mindenesetre válogatásukkal, mint 
azt többen megjegyezték, az elkövetkező generációk számára egyfajta demarkációs 
értékszférát jelöltek ki, illetve adtak tovább. Ebből eredendően pedig, a kánonok 
nemcsak a tanult szerzők, fordítók, kiadók és kritikusok, de a szélesebb értelem-
ben vett tanult közösség identitás-narratíváját is meghatározták. Mindazonáltal 
több ponton is érdemes kissé jobban odafigyelni ezekre a listákra. Először is, a két 
említett alexandriai szerző sohasem hívta őket kánonoknak, még kevésbé „a Ká-
non"-nak. Másodszor, ezek funkcionális listák voltak, nem pedig nemzeti kultú-
rák esszenciális értékei legjavának a lecsapódásaira figyeltek, ugyanakkor egy 

4 J o h n GUILLORY: „Canon." In Frank LENTRiccHiA-Thomas MCLAUGHLIN (eds.): Critical Terms for 
Literary Study. T h e University of Chicago Press, Chicago, 1990. 237. Persze a vallási kánonokon túl 
a szekuláris kánonokra a hangsúlyosabb kritikai hangnem jellemző. Valószínűleg nem tévedünk, ha 
ebben is nagy szerepet tulajdonítunk a 19. század fellendülő ipari mozgalmának. 

5 Vö. George KENNEDY: „The Origin of the Concept of a Canon." In J a n GORAK (ed.): Canon vs. 
Culture. Garland, N.Y. and London, 2001. 106. 
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már letűnt, némileg tehát idegennek számító, a kereszténység előtti kultúrának a 
megőrzésére és továbbadására törekedtek. Gorák az említett listákkal kapcsolat-
ban utal Patricia Easterling megjegyzéseire is, aki az Oxford Classical Dictionary 
szócikkírójaként a klasszikus kánont inkább mnemonikus eszköznek, mintsem 
'egyszer s mindenkorra' meghatározott, állandó listának tekinti.6 

A gyakorta hevesen támadott (mint túlzottan leszűkítő), és sokkal ritkábban, 
legalábbis kis rendszerességgel védett (mint a kulturális értékek megőrzője) szel-
lemi konstrukcióra irodalmi téren tehát jellemző, hogy maga a kifejezés is igen 
újkorinak számít (elfogadott szakterminusként azt mondhatni, akár az utolsó fél 
évszázadig szinte egyáltalán nem használatos), legalábbis sehol, semmilyen szótár-
ban vagy enciklopédiában nem található egészen a múlt század végéig! A nemzet-
közi szakirodalomban is csupán valamikor a nyolcvanas évek közepére jelenik 
meg a 'kánon' szócikk formájában, holott a Wellek- és Warren-féle 1956-os kiadá-
sú nagyszabású munka, a Theory of Literature már említi.7 

A kánon történeti-etimológiai jelentésen túl, azaz, mint 'pálca; mérce', a ká-
non mai, általános szóhasználatban különböző kulturális lexikonbeli szócikkekre 
enged asszociálni:8 standard, norma, szabály, mestermű, a legmagasztosabb igaz-
ság, művészeti modell és természetszerűleg, mint ilyen, szerzők és műveik elfo-
gadott listája is. Ez utóbbi néha olyan mértékben sajátította ki a kánonról szóló 
elméleteket, hogy a kánon-viták igen gyakran csak lista-viták maradtak, amelyek-
ben a fő vitakérdés az volt, hogy mennyiben azonos vagy mennyire különbözik 
bizonyos szövegek jegyzéke valamely más listától. (Valószínű nem tévedünk, ha az 
amerikai vitát is elsődlegesen ezek közé soroljuk.) Ilyen értelemben, a görög szó 
irodalmi hagyományban fellelhető alapjelentései szerint is érdemes külön kezelni 
azokat a műveket, amelyek hitelesen megállapíthatóan egyetlen szerző saját élet-
művét képezik, illetve egy kulturális vagy osztálycsoport, egy nemzetiség, nem-
zet, manapság akár egy egész kultúra legfontosabbnak tartott és elfogadott iro-
dalmi műveinek az összességét, amelyek nyilván mint kulturális narratívák is 
értendők. 

3. Kettősségek 

Ha ezek alapján elfogadjuk kiindulópontnak, hogy ma alapjában véve legalább 
két, jól elkülöníthető kánonfelfogás létezik, nevezetesen egy tág, kulturális hát-
térre utaló és egy szűkebb, szakmai, illetve értelmezői közösségi kánonkoncepció, 
akkor amellett, hogy természetesen tisztában vagyunk a fogalmi háló szétbontha-
tatlan egységével, megkísérelhető az irodalmi szempontú vizsgálódásainknak az a 
kánonok működésével foglalkozó látlelete is, amelyik segíthet választ találni arra, 

6 VÖ. J a n GORÁK: „Reflections on the Eighteenth-Century Canon: Disciplinary Change in the 
Humanit ies." In Canon vs. Culture. 194. 
' Lásd Theory of Literature. 3 r d ed. Harcourt , Brace&World, N. Y. 1956. 247. 
8 Vö. J a n GORAK: The Making of the Modem Canon. Genesis and Crisis of a Literary Idea. Athlone, 1 9 9 1 . 9 . 
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hogy a valamennyire belátható álláspontok polarizált rendszerében jelenleg mi-
lyen álláspontok határozzák meg a korszerű irodalmi kánonfelfogást. A tág, kul-
turális és a szűk, közösségi értelmezések megkötést már csak azért is célszerű 
megtartanunk, mert ezek mentén objektiválódnak azok az értéktételezések is, 
amelyek révén könnyedén belátható a gyakorta dichotóm leegyszerűsítések kép-
letes, de önállóságukban érvénytelen létmódja. Az összes említett fogalmi konst-
rukció beilleszthető ezekbe, minthogy általában csak valamiféle szűk-tág, lezárt és 
nyitott kategoriális kétosztatú értelmezések léteznek, ráadásul ezek is többnyire pa-
radigmákra, diskurzusokra és az ilyenek által konstituált listákra vonatkoztathatók. 
A példaként említhető jelzők sora szinte végeláthatatlan: zárt-nyitott, konzerva-
tív—liberális; unikulturális-multikulturális; egysíkú-többsíkú; értékőrző-értékte-
remtő; hatalmi-hatalomra törő; institucionális-intézményellenes; központi-peri-
ferikus stb. De ugyanígy, ezeknek megfelelően kerülnek szembe a viták során a 
továbbörökítés, a megőrzés és a kiadhatóság szempontjai a kisajátítás, értékbefo-
lyásolás és cenzurális ellehetetlenítés vádjaival, s ugyanilyen tengelyek mentén 
definiálják önmagukat a belső irodalmi öntörvényűség és önérték paradigmái a 
külső, hatalmi befolyás szempontjaival, az immanens esztétikum érvei a külső, in-
tézményes kanonicitással szemben. 

Az utóbbi húsz-huszonöt év felerősödő kánonkritikája az elhíresült amerikai 
vitán túl a nemzetközi irodalomtudományban is többször hangoztatta, hogy a ká-
non valamiféle autoriter hangok szószolója a kortárs kritikai diskurzusokban, az 
értekező prózában is. A szisztematikus kizárást erősíti, minthogy szinte teljesen nél-
külözni látszik a nem fehér, nem európai, nem hímnemű és nem heteroszexuális 
szerzőket, ezzel is erősítve a faji, nemi stb. megkülönböztetéseket. Nem kevésbé 
fontos az az érv sem, miszerint a kánon csupán egy hegemonikus csoport etho-
szát és ideológiáját tükrözi. Abban minden valószínűség szerint nem tévedhettek 
a kánont így vagy úgy ellenzők, hogy maga az irodalom gondolata mint általáno-
san felfogott entitás, az utóbbi évtizedeket megelőzően leginkább csak standard 
szerzők viszonylag szűk körére vagy az akadémiai hatáskörök által ilyenként elfo-
gadott művekre korlátozódott. Feltehető a kérdés, vajon mennyire változott az 
egyetlen, ilyen hipotetikus alakzatban való gondolkodásunk? Közismert a világ-
irodalmi kánon-fogalom, amelynek létét az utóbbi évtizedekben az őt ért heves 
kritikák ellenére sem vagyunk képesek tagadni, s amelyet többnyire az európai 
vagy még inkább a nyugati világ értékei uralnak. Az ilyen kánont megkérdőjele-
ző modalitásnak célszerűen arra is kellene gondolnia, hogy az említett bővítések-
hez hasonlóan nem volna-e indokolt a kevéssé fordított irodalmak fokozottabb 
figyelembevétele is. Szegedy-Maszák Mihály aggályai vélhetően igazak: amennyi-
ben csakis a legelterjedtebb nyelveken írt műveknek van/lesz esélye bekerülni a 
világirodalomnak nevezett kánonba, félő, hogy egyre csak nő majd bizalmatlan-
ságunk az ilyen kánonnal szemben.9 

9 V Ö . SZEC.EDY-MASZÁK Mihály: „ A kánonok szerepe az összehasonlító kutatásban." In „Minta a szőnye-
gen." A múértelmezés esélyei. Balassi, Bp., 1995; illetve uő: „Hagyomány és újraértelmezés." In Újraértel-
mezések. Esszék - irodalomról. Krónika Nova, Bp., 2000. 
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Szintén vádként emlegetik a kánonokkal kapcsolatosan az intézményszerűsé-
get, az institucionalitást, miszerint ez eszközként szolgál azoknak az értékeknek 
a továbbadására, amelyek a kánonhoz közel álló kritikákban objektiválódnak, és 
így, ezek által olyan gépezetet működtetnek, amely egyetlen csoport, egy konzer-
vatív kisebbség kezében tartja a kulturális hatalmat. Már John Guillory is figyel-
meztetett, hogy intézmények nélkül egyértelműen egyetlen kánon sem érvénye-
sülhet (ez alapvető irodalomszociológiájának egyik fő szempontja), ugyanakkor 
éppen a kánonról szóló kezdeti vita odáig fajult, hogy az esztétikai értékítéletet 
alárendelték egyfajta gazdasági szempontú „haszonértéknek", ezzel megkérdője-
lezve az irodalmi alkotásoknak az önértékét, úgy mutatva be csupán őket, mint a 
kritikusi, s így intézményes értékelés állandóan viszonylagosnak tekintett objek-
tivációját az éppen aktuális keretek között.10 

A tematika összetettségében, az alábbiakban, éppen a keretek átjárhatósága és 
átláthatósága folytán, nem célunk felidézni az Egyesült Államok-béli (akár máig is 
lezáratlan, sokszor kultúrháborúként parafrazeált) vitát,11 viszont alapvető aspek-
tusait olyan mértékben mindenképpen említenünk kell, amennyiben a kánont 
felnyitni kívánók és a kánonvédők egykori szempontjai bármely kanonikus mű-
ködésjellegzetességeire vagy akár a kánonelméletek vakfoltjaira jobban rávilágít-
hatnak. Ugyanígy említendők a szakirodalombeli elkerülhetetlen, mára már szin-
te közhelynek számító fogalmak, amelyeket pusztán azért sem kerülhetünk meg, 
mert esetleges nyelvi beágyazottságuk miatt közelebb is vihetnek bennünket egy-
fajta letisztázásukhoz. 

4. Vitatörténet 

„Az irodalmi kánonokról szóló viták az Egyesült Államokban olyannyira sarkítot-
tá, leegyszerűsítetté és átpolitizálttá váltak, hogy fennáll a veszélye annak, hogy 
teljességében kívülre kerüljenek egy gondolatteli, meditativ (thoughtful), intel-
lektuális vitán. Politikai és ideologikus alakzatok a spektrum mindkét oldaláról 
hozzáláttak az akadémiai tanácskozást (deliberation) ürügyként felhasználva a 
számukra megfelelő, új, hatalmi harcokban használatos kódszavak bevezetésé-
hez, amelyek több hasznot hoznának a saját területükön belől maradva, illetve 
nyíltabban vállalt partizán terminusokként." Ezekkel a gondolatokkal nyitják 
a szerkesztők azt az irodalmi kánonokkal foglalkozó esszégyűjteményt, amelyik 
az előszót idézve: „közö(n)ségi szükségletre kíván választ keresni", és amelyik 
a Vendégszerető kánon címet viseli.12 Mi okozhatta vajon az amerikai vitában ezt a 
szükségesnek érzett, moderált hangnemre intő gyűjtemény létrejöttét - amelyik 
ráadásul „a társadalom javára" kívánt válni, anélkül, hogy nyíltan bármilyen 

1 0 GUILLORY itt persze elsősorban Barbara HERRNSTEIN SMrntre utal, akivel nemcsak 6, de ALTIERI is 
vitába szállt, gazdasági érdek szempontú értékelmélete miatt. 
11 Erről lásd részletesen: Paul BERMAN (ed.): Debating P С. Delta, New York, 1992; illetve F.ARKAS Zsolt: 
„Kánonvita és kultúrháborii az Amerikai Egyesült Államokban." In uő: Most akkor. Filum, Bp., 1998. 
12 The Hospitable Canon. 
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„konszenzusra vagy végső konklúziókra" törekedett volna s egyáltalán, minek 
tulajdonítható, a viták össztüzének talán a csúcspontján, 1991-ben ez a nem ke-
véssé meglepő címválasztás? Minthogy a kánonelméleteket a vitában elhangzott, 
a hatalom és professzionalizmus kontextusában meglehetősen tipikusnak mond-
ható álláspontok nagymértékben befolyásolták, a világszerte gyorsan elterjedt 
- így a hazai irodalomtudományban is otthonossá, divatossá vált - terminusnak 
és a róla szóló polémiáknak néhány jellegzetességére érdemes némileg a vitára 
visszatekintve rávilágítani. 

Az elhíresült amerikai vita során nem ez volt az első esszégyűjtemény, amelyik 
- műfajánál fogva is - valamiféle összefoglalását kívánta adni mindannak, ami a 
vitában szakmai szempontból is lényegesnek és érdemlegesnek mutatkozott.13 

Ugyanakkor, amint az a későbbiek során kiderül, a hasonló, irodalmi harcmezők 
mechanisztikus vízióitól óvó, a magát valamiképpen semleges, közbülső pozíció-
ba helyező szerkesztői intenció ellenére is, a kötet ugyanúgy sikertelen próbálko-
zás maradt, amennyiben a vita további alakulástörténetét vesszük figyelembe. 
A semleges pozíció a két tábor között (akiket általában csak konzervatív hatalmi-
aknak, illetve kánonromboló anarchistáknak szokás titulálni) sem teljességében 
adott, mert a szerkesztő Nemoianu kötetzáró írása egyértelművé teszi, hogy min-
den próbálkozás ellenére, valójában ő maga is inkább az előbbiekkel tud csak va-
lamilyen párbeszédet elképzelni. Objektív nézőpontot egy másik, ugyanebben az 
évben megjelent kötettől14 már végképp nem várhatunk, hiszen abban szerzője, 
Paul Lauter nyíltan vállalja, hogy б a viták baloldalán áll. Canons and Context cí-
mű kötetét itt csak érintőlegesen említjük, minthogy egy remek összefoglalás ré-
vén a problematikával kapcsolatos nézetei a hazai irodalomtudomány számára 
már ismertté váltak.15 Ugyancsak 1991-ben jelent meg a már sokszor hivatkozott 
Jan Goraknak is az első, kánonokkal és magával a vitával foglalkozó össze-
foglalása,16 amely szintén annak a reménynek adott hangot, hogy sikerül a ká-
nont továbbszélesíteni azokon az ideologikus kereteken túlra, amelyek jelenleg 
belakják' (inhabits). 

13 A kötet megpróbált explicit módon „kulturális párbeszédre", „nyugodt hangnemre" és kevesebb 
konfrontációra ösztönözni, miközben egyrészt az említett kérdéskör, az irodalmi kanonicitás nemzetkö-
zi összehasonlító aspektusaira, másrészt - már csak a politikai keretektől való szabadulni vágyás miatt is 
- művek irodaimiságának végső sorban játékos, örömet okozó, ,,vidám"(ludic) jelenségére hívta fel a 
figyelmet. Lásd i. m. viii. 
14 Paul LAUTER: Canons and Context. Oxford University Press, N. V, 1991. 
15 Lásd KÁLMÁN С . György: „Van-e kanonikus kritika?" In Te rongyos (elm)élet. Balassi, Bp., 1998. 114-132. 
16 J a n GORÁK: The Making of the Modern Canon. - A szakirodalmi hát tér kiegyensúlyozatlansága szem-
pontjából sajnálatos, hogy az olyan nagyszabású terv, mint amilyen Vision, Division, and Revision cím-
mel sorozatként szerette volna megjeleníteni az olyan, kánonokkal foglalkozó műveket, amelyek a ká-
non-vitát a korai nyolcvanas évek fejezetei és fejleményei után szélesebb kontextusban, a h u m á n 
tudományok teljes területére kívánta kiterjeszteni, csak terv maradt , s az itt említett köteten kívül 
semmi sem valósult meg abból, amit a nagynevű szerkesztőbizottság (FOKKEMA, GORÁK, STAROBINSKI, 

B E N E T T stb.) maga elé célul tűzött ki; nevezetesen, hogy olyan munkáknak adna a sorozat helyet, ame-
lyek „szélesíteni fogják a modern akadémiai kánonról alkotott felfogásunkat, és bátorítólag hatnak 
majd a részletekbe menő vizsgálatokra olyan történelmileg fontos kánonok esetében, mint az iroda-
lom, színház, film, képzőművészet, történelem, politikatudomány, filozófia, pedagógia, antropológia, 
archeológia, vallás és tudománytör ténet" . Vö. „Series Editor's Preface." In J a n GORÁK: i. m. 
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A kánoniságról szóló viták kezdete valamikor 1979-re datálható, amint azt a 
szakirodalomból többen tisztázzák, de vélhetőleg nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
maga a problémafelvetés már a 70-es évek elején kezdődött.17 Összefoglaló ko-
moly ponttá a vitában viszont az a Canons kötet vált,18 amelynek esszéi tulajdon-
képpen még 1983-tól folyamatosan jelentek meg a Critical Inquiry különböző 
számaiban.19 Ugyancsak 1983-ban jelent meg Paul Lauternak a kánonrevíziót 
sürgető kézikönyve Reconstructing American Literature: Courses, Syllabi, Issues cím-
mel, amelyik már azt is jelezte, hogy az irodalmi intézményrendszer polemikus 
diskurzusán túl, a kérdéskör bizonyos szempontból nyílt ideológiai harccá fajulhat. 

E felvezető talán elég világossá tette, hogy a kánoniság vehemensen vitázó, sőt 
vitatkozó kérdéskörré vált, minthogy alapvetően az egész amerikai társadalom 
számára érzékeny, sokszor politikai problémákat érintett. Ez viszont azt is jelen-
tette, hogy a szakmai, irodalmi berkekből kinőve,20 a vita olyan politikai-ideoló-
giai irányt vett, amely aztán a későbbiek során szinte teljesen ellehetetlenítette az 
irodalmi vonatkozások józan mérlegelhetóségének, illetve eredményességének 
a lehetőségét. A Robert von Hallberg szerkesztette esszégyűjtemény, amely a leg-
első átfogó képet adta a kánonokról, a barikádok helyett még a szakma belső 
szempontjaira is figyelt, és elsőként próbált az értékítéletek változó eseteire 
figyelmeztetve az irodalmi értéktételezéseknek valamilyen újraértelmezését adni: 
„A kérdés, amely a kánonképződésre figyelő különböző szemléletek közötti fe-
szültségből származik, nem az, hogy a kánonok politikai funkciókat szolgálnak-e, 
sokkal inkább az, hogy milyen mértékben játszanak ezek a politikai funkciók sze-
repet létrejöttükben és határolják be hasznosságukat (utility)."21 Mindazonáltal 

17 Ekkor je lent meg ugyanis Sheila DELANY Counter-Tradition: a Reader in the Literature of Dissent and 
Alternatives című kötete, illetve a Louis KAMPF és Paul LAUTER szerkesztette The fblitics of ITterature című 
esszékötet. Ezeket követte az Egyesült Államokban 1979-ben az a Leslie FIEDLER és Houston BAKER Jr. 
által rendezett két olyan program (Az angol mint világnyelv az irodalom számára, illetve Az Irodalom mint 
Intézmény), amelyek következményeképpen a 'kanoniátás' mint kifejezés, bekerült a Modern Language 
Association 1980-as könyvészeti jegyzékébe, hog)' azután egy évvel később már maga a 'kánon' is 
ugyanitt követhesse. És ami talán sokkal fontosabb a szakirodalom számára, még ugyanebben az év-
ben megjelent az említett két program alapján az a kötet, amelyik már címében is (English Uterature: 
Opening Up the Canon) szinte nyílt háborút indított a szakma konzervativizmusa ellen, amely konzerva-
tivizmus - a kötet felfogása ér te lmében - kizárt mindenfa j ta kisebbséget egy olyan nacionalista disz-
ciplína mentén , amely az angolt mint egyetlent és világnyelvet volt haj landó csak igazából komolyan 
venni. Bakerék elsősorban egyetemi sillabuszokra figyelő kötete ér te lmében eljött az idő a kánon ki-
szélesítésére és átformálására. 
18 Canons. 
19 Míg BAKER és FIEDLER politikai és populista keretekre hivatkozott, a von HALLBERG szerkesztette kö-
tet sokkal analitikusabb és elméleti meghatározottságúbb volt. A történeti, retorikai és szociológiai ki-
tekintések a kánonra mint ér tékhordozó potenciális intézményre, üdítóleg hatottak újszerűségükkel 
és szakmailag felkészült, naprakész elméleti metódusaikkal, amelyeket csatarendbe állítottak a kánon 
működésének minél jobb megértése érdekében. 
2 0 Az akadémikusok és a szakma különböző értelmiségi körei mellé felsorakoznak a nagy példány-
számú napi lapok és magazinok is, és amint Farkas Zsolt megjegyzi - „megkongatják a vészharangot: 
mi lesz, ha Shakespeare helyett Stephen Kinget, az Ulysses helyett a Supermant fogják tanítani?" Vö. 
FARKAS Zsolt: i. m. 26. 
21 Robert von HALLBERG: „Introduction." In Canons. 3 . 
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az esszégyűjtemény még maga is gyakorta kényszerült valamiféle harcról beszél-
ni, az irodalmon túllépő konfliktushelyzettel kapcsolatosan konzervatívok és re-
formerek között.22 Hogy a helyzet mennyire nem változott, sőt a kilencvenes 
évekre még inkább kiéleződött, azt jól mutatja, hogy csupán hat év elmúltával az 
említett Саиош-kötetet Gorák már így jellemezte: „[...] ennek elfogulatlansága és 
flexibilitása nagyon távolinak tűnik manapság."23 Ugyancsak jól tükrözi a vita 
hevületét, hogy a Nemoianu szerkesztette említett esszékötetben б maga is így 
tette fel a kérdést: „Képesek vagyunk-e még valami módon visszafordítani a 
kanonicitás-vitát ahhoz a tudományos axiológia és demokratikus receptivitás 
közötti vidám (ludic) tárgyaláshoz (negotiation), aminek maradnia kellene, ha 
vitalitása és rendellenességei a társadalmi és személyes bóvelkedés felerősítése 
érdekében funkcionálnának?"24 

5. Problémák vs. konzekvenciák 

Talán az eddigiekből is kitűnik, hogy a vita alapvető negatívumai közt minden bi-
zonnyal elsődlegesen a kétosztatú meddő harc, a politikai elkötelezettségű, sok-
szor erőszakos fogalmazás és az imaginárius ítélethozatali helyzetek szerepelnek, 
amelyekben a 'totalizáló konceptusok'25 használhatatlansága legtöbbször tartha-
tatlan általánosításokban, önrémisztó túlzásokban merült ki. A vitázok gyakran 
elfeledkezni látszottak arról, hogy a kánonok nem csupán különböző értéktétele-
zések mentén áll(hat)nak szemben egymással, de valószínűsíthetően teljesen más 
irodalomkoncepciókkal is rendelkeznek.26 A vádaskodásban nem volt kivétel maga 

22 Amint von Hallberg sajnálkozva megjegyzi: „a kánont általánosan úgy tekintik, mint ami más, 
egykoron hatalommal bíró emberek műve, és amit már fel kellene nyitni, demisztifikálni, vagy teljes-
ségében mellőzni." I . m . 1. 
25 Lásd GORÁK: i. m . 223 . 
24 Lásd Virgil NEMOIANU: „Literary Canons and Social Value Options." In The Hospitable Canon. 215. 
- Figyelemre méltó, hogy idézett tanulmányában Nemoianu nem kánon-vitáról, hanem kanonicitás-
vitáról beszél. Nem véletlen elszólás ez részéről, hiszen - mint ahogy tanulmányából a későbbiek so-
rán kiderül - б sem inkább a kánonok, hanem csak az egyetemi tantárgylisták, a sillabuszok változá-
sáról, illetve vitájáról beszél. Listák mindig is változhatnak - írja - , de még az ilyenek esetében is 
„marad a tény, miszerint virtuálisan lehetetlen példát találni teljes szubsztitúcióra, azaz aktuális 
szakralizációra vagy szentté avatásra, illetve teljesen preskriptív kánonra". I. m. 217. 
2 5 FARKAS Zsolt kifejezése: i. m. 
2 6 A legfontosabb érv, amelyet a kánont védők hangoztattak, az az eszményített ál landó értékek vé-
delme volt, amit az esztétikai értéktételezéseik ellenére is veszélyben láttak az alakuló, politikai célok-
tól és frázisoktól sem mentes „anarchista" törekvésekben. A másik oldal, akiket gyakorta csak „multi-
kulturalisták"-nak aposztrofálnak, ezzel szemben azzal érvelt, hogy a kánon cent rumában szereplő 
irodalom, mint minden hatalmi struktúra által megszabott irodalomszegmens, a legkevésbé sem poli-
tikamentes. Némileg fordított módon tehát, az ideológiai érveket éppen a gyakorta ezek ellen küzdő 
oldal kényszerült a vita során többször is hangoztatni. Róluk, a kánont felnyitni kívánókról, Henry 
Louis Gates Jr. mint „kulturális baloldal"-ról, kortárs kritikaelméleti szövetségről ír, amelyet legfőkép-
pen mint „nyugtalan, változó halmazt" definiál, és amely 'Szivárvány Koalíciót' a „feminista kritiku-
sok, az úgynevezett kisebbségi diskurzusok különböző kritikusai, valamint általánosan a marxista és 
poszstrukturalista kritikusok" szövetsége képez. (Lásd Henry Louis GATES, Jr.: „The Master's pieces: 
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Harold Bloom sem, aki A nyugati kánonnal félreérthetetlenül beszállt a vitába, s a 
rangsorolás esetleges változatai és lehetőségei mellett a végletekig leegyszerűsí-
tett harcra összpontosított maga is.27 A kánon nagybetűs írásmódja Bloomnál 
egyértelművé teszi ugyanakkor, hogy б is egy állandó, örök kánon mellett érvel, 
tehát egész kulturális örökségünk értékeit magában hordozó, azokat hangsúlyo-
zó, kiemelő művek listájában gondolkodik. Ezt némileg árnyalja, hogy a világiro-
dalmi távlatban Bloom szerint is csak a tizennyolcadik századtól beszélhetünk 
„helyeselt szerzők jegyzéké"-ről, illetve, hogy bizonyos értelemben - mint írja -
„a Kánon nemcsak verseny, versengés eredménye, de folyamatban levő versengés" 
is.28 Bloom magát az irodalomtörténetet is ennek lát(tat)ja, amely végső soron 
szövegek, nem pedig emberek közt zajlik. Ennél fogva kissé érthetetlen, miért is 
idézi a kánonrombolók ellenében Frank Kermode-ot,29 hisz jóllehet az „örök-
érvényűségről" van szó minden kanonikus mű esetében - Bloom például a nagy 
művek saját kiterjeszkedésükként való önteremtó aktus végső soron romantikus 
elgondolását hangsúlyozza - , ez is csak azt erősítheti, hogy a kánonok mégiscsak 
mindig, folytonosan változnak. 

A vitában elhangzó írások általánosító, nem körültekintő és sokszor durva, szi-
gorú identifikációi az irodalomtudomány különböző csoportosulásait néha ön-
mérsékletre intette.30 A vita modalitásán túl ez olyan alapvető hibákat próbált 
korrigálni, mint az esztétikai értékek védelmének egyértelműen a konzervatív 
csoport oldalára helyezése az erőszakosan kétosztatú rendszerben. Azt még maga 
Lauter is elismerte, hogy az esztéticizmus nem szükségszerűen befelé forduló, sőt 
éppen hogy „a moralizaló stílusok elleni forradalmi lázadás",31 azt azonban már 
nem tudta leplezni, hogy a vita során, szerinte ez az akadémikusok „korlátozó 

On Canon-Formation and the African-American Tradition." In uő: Loose Canons. Oxford University 
Press, Oxford and N. Y., 1992. 17.; illetve uő: Whose Canon Is It, Anyway? T h e New York Times Book 
Review 1989) Érdemes itt megfigyelni, hogy amellett, hogy egy mozgásban levő, tehát változó ellen-
zékről ír, Gates - akárcsak Lauter, mint a későbbiekben kiderül - egyértelműen a kanonikus kritika 
mellett érvel, azaz tu la jdonképpen elismeri a különböző kritikusok meghatározó szerepét a kánoni 
ítéletalkotásban és azok semlegesítésében egyaránt. Az így koncipiált tábor számára ugyanakkor a 
nyíltan politikai funkciókkal és státusszal rendelkező személyeket tömörítő hivatalos „kulturális jobb-
oldal" elsődlegesen céltáblaként szolgált. (Gondoljunk csak az olyan személyekre, mint Allan BLOOM 

vagy még inkább A korábbi kulturális államtitkárra, William BENNEITTC. ) 
27 Bloom bevezetőjében még valamiféle köztes helyet kívánt kijelölni magának „a Kánon jobboldali 
védelmezői" és az „akadémikus-zsumaliszta hálózat" között. Pozícióját azonban rögtön leleplezte, amikor 
ez utóbbiról mint a „neheztelés, a rosszindulat iskolájá"-ról írt, amely szerinte azért akarta folyamatosan 
megdönteni a Kánont, „hogy a társadalmi változásra irányuló állítólagos (és nem-létező) programját 
segítse elő. Lásd Harold BLOOM: The Western Canon. Riverhead, New York, 1995. 3. (paperback-kiadás) 
2 8 I. m. 54. 
2 9 KERMODE szerint: „A kánonok, amelyek tagadják a tudás és a vélekedés közötti különbséget, amelyek 
a túlélés időálló, nem pedig érválló eszközei, természetesen dekonstruálhatók." Idézi BLOOM: i. m. 3. 
30 Maga Gates figyelmeztetett, hogy az irodalomtudományi keretekből, a vita a szövegek elemzését 
„a politikum marionettszínházává változtatta, amelybe a való világból származó elkötelezettségeink 
minden szenvedélyét belevisszük". Vö. H. L. GATES: i. m. 192. Ugyanígy a leegyszerűsítések ellen lép 
fel Edward Said is, okolva azokat, akik „nem képesek különbséget tenni j ó írás és politikailag korrekt 
atti tűd között". Vö. Edward W . SAID: The Politics of Knowledge. Raritan Summer 1991. 
31 L á s d LAUTER: i. m . 136. 
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vonásait" erősítette. Valószínűleg tényként állítható, hogy az ideológia számot-
tevő szerepet játszik bármely irodalmi kánon alakulásában, amelyet csak csökken-
teni lehet, teljes mértékben kiszűrni aligha. Végső soron tudjuk: „az esztétikai állás-
pont maga is ideológia".32 

Természetesen a vita, s az erre épülő elméletek vakfoltjai között is elsődlege-
sen fontos helyen szerepel annak curriculum-szerű, lista-vitákra való leszűkítése, 
az örök és egységesnek elképzelt kánonkoncepció tarthatatlansága, illetve az iro-
dalom mechanisztikus víziója, amely sokszor még az iróniát sem volt képes észre-
venni, amely által a kánont szélesíteni kívánók éppen annak továbbélését segíthe-
tik elő, illetve, hogy az egykori „kánonirtók" idővel éppen annak védelmezőivé is 
válhatnak. John Guillory, aki bevallottan nem óhajtott irodalmi kánonformálódás-
történetről írni, ezért kívánta a figyelmet újra a szociális, institucionális kánoni 
formá(tum)ra visszairányítani a vitának arról a holtvágányáról, amelyik pusztán 
azzal törődik, hogy ki tartozik a listába, illetve ki nem. Mint írta: „Itt az ideje, 
hogy szétoszlassuk mind a liberális, mind a konzervatív képzeletbeli ítélethozatali 
képeinket. Az irodalmi kánon nem képvisel pszeudo-demokratikus törvényhoza-
tali módon értett társadalmi szavazóközösséget (social constituencies). Ugyanígy 
nem képviseli az abszolút esztétikai érték fogalmát sem a szociális ítéleteken túl 
vagy azok fölött."33 

Nemcsak az amerikai kánon-vita kapcsán, de azt lehetne állítani, hogy általá-
nosan is az újító diskurzusok jelentős része az 'akadémiai' vagy az 'irodalmi ká-
nont' magát, csupán bizonyos domináns politikai, ideológiai rendekhez kapcsol-
ja. Ha figyelmesen olvassuk Abrams rezüméjét, mely a leegyszerűsített képletről 
mint vádról ír, mely szerint: „a kánon főként olyan művekből áll, amelyekben 
rasszizmus, pátriárchia és imperializmus nyilvánul meg, továbbá amely vagy 
marginalizálja, vagy kizárja a feketék, hispánikok és egyéb etnikai kisebbségek, a 
nők, a munkásosztály, a populáris kultúra, a homoszexuálisok és a nem-európai 
civilizációk érdekeit és teljesítményeit"34 - érdemes lesz megfontolni Guillory 
szavait, aki a vitában a politikai reprezentáció irodalmi/művészeti rendszerekre 
való alkalmazásától óv.35 A radikálisok és a konzervatívok harcában sokszor csak 
'a Kánonról' mint elvont, hipotetikus konstrukcióról beszéltek, ahelyett, hogy ak-
tuális és még funkcionális történeti kánonokat vizsgáltak volna, olyanokat, ame-
lyek adott közösség, rendszer, intézmény vagy éppen egyéni kritikusi, irodalom-
történeti karrier érvényesít. A humán tudományok terén kézzelfoghatóan beállt 
változások ellenére némileg még ma is meghatározó ellenirányként tartja magát 
a válogatott művek kánonjába vetett hit, ugyanakkor megfontolandó lehet az az 
érvelés is, miszerint létezik olyan elfogadható modalitású útja művek és olvasatuk 

32 Lásd BLOOM: i. m. 492., illetve vö. Terry EAGLETON: The Ideology of the Aesthetic. Blackwell, Cambridge, 
1990. 

3 3 Lásd J o h n GUILLORY: „Canon." In Critical Terms for Literary Study. 2 3 6 . 
3 4 V Ö . M . H. ABRAMS:/ ! Glossary of Literary Terms. Harcourt Brace College Publishers, Pbrt Worth, 1 9 9 3 . 
3 5 V ö . GUILLORY: i . m . 2 7 . 
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generációs továbbításának, amely a teljes átrendezésnek és cserének ellenálló 
bástyákként értelmezi azokat, mint amelyek szükséges stabilitást jelenthetnek a 
fiatal generációk neveltetése során.36 

Az elmosódó szemantika, amely a kánon fogalmát és ekvivalenseit kategoriá-
lis meghatározottság nélkül, a hagyomány különféle tapasztalatait és aspektusait 
tematizáló, de a jelen érvényes diskurzusaival sikertelen párbeszédet folytató, 
'állandó' fogalomként jellemzi, és amely annak időközben erősen megkérdőjele-
zett érvényességét és hitelét kívánja fenntartani, valószínűleg éppolyan leegy-
szerűsítésnek tekinthető, mint a klasszikusok utópisztikus elképzelése, mely örök-
re zárt kategóriaként írja le e bóvíthetetlennek vélt csoportot. Ami a nagybetűs 
Kánonnak mint a hagyománytapasztalat egyetlen értékes formájának mégis a fo-
galmi potenciálját adja, az éppenséggel az a sajátsága, amely szembeállítja a ku-
mulatív vagy exponenciális szövegelképzelésekkel, tehát egyfajta kiszélesítésen, 
illetve radikális változáson keresztül történő átértékelésének gondolatával. Azzal 
a kérdéssel szembesít nevezetesen, hogy szövegek eltérő idő és térrelevanciáiban 
a különböző értékértelmezések hogyan konstituálódhatnak még akkor is, ha tel-
jesen különböző kánonok előírásainak és értékszempontjainak dimenziójában ez 
általánosan szinte sohasem azonos indokoltságok mentén történik. Aktuális le-
het-e még a kérdés, mely szerint a hagyományban klasszikusként leírt művek ese-
tében létezne olyan állandó, amely, ha nem is az azonosnak értett értékeket, de a 
képességünket állandósítaná ezen művek, mint olyanok, felismerésében? Valószí-
nűsíthetően itt a nagybetűs kánont ilyetén fenntartó igény a klasszikusoknak nem 
szövegbeli, de sokkal inkább hagyománybeli értéktételezéseire, s mint ilyen, ezek 
kanonikus státusára alapoz. Az újabb törekvések is, amelyek a konvencionális ér-
tékrend paradigmatikus megváltoztatására törekszenek, éppen ezért általában 
csak az őket időben közvetlenül megelőző, az irodalmi hagyományban előttük el-
fogadottnak számított diskurzusrend ellen lépnek fel radikálisan. A klasszikusok 
körét - bármit is értsünk most ezen - a felforgató kánoni törekvések legtöbbször 
csak bővíteni szeretnék, nem utolsósorban azért, mert a klasszikusok által kép-
viselt bizonyos értékszemléletek kanonicitásának a megőrzését éppen saját legi-
timitásuk érdekében is használják. Nemritkán egyenesen hivatkozási alapnak is 
tekintendő az általánosan elfogadottnak hitt klasszikusok axiomatikus halmaza, 

36 Hogy a szimultán kánonokat ad abszurdum, létezésükben megkérdőjelező modalitás, az örök ér-
tékek és az ideologikus megosztottság alakzatai máig meghatározzák nemcsak a professzionális iroda-
lomkritika, de a kultúraközvetítés és egy szélesebb ér te lemben vett irodalmi nyilvánosság elvárásait, 
abban jelentékeny szerepe lehet annak a kényszerű hiátusnak, ami a saját értékek felmutatását, pusz-
tán mint elkülönböző ideológiai értéktételezésekkel szembeni védekező magatartást, a kritikatörté-
neti diskurzusokban jellemez. A saját mint más megtapasztalásának jaussi alkalmazása talán azért ma-
radhatot t gyakorta teljességében muzeális kövület a kánont egységesnek elfogadók számára, mert a 
másik oldal ideológiai defektjeinek az esztétikai meghatározottságokhoz képest előzetes adverziali-
tásként felfogott viszonya eleve nem tette lehetővé bármilyen diszkurzív térnek a tapasztalati kontex-
tusában az ilyen szempontok dialogicitását. (Vö. még: Hans Robert JAUSS: „Zum Problem des dialo-
gischen Verstehens." In Renate LACHMANN (hrsg.): Dialogizität. Wilhelm Fink Verlag, München, 1 9 8 2 ) 
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míg a paradigmaszerű kánoni mozgásokban az elsődleges szempont az előző ha-
talmi kánon disszeminációjának, tarthatatlanságának és ilyen módon az új törek-
vések szükségszerűségének az igazolása lesz.37 

6. Háttérirányzatok és társadalomtörténeti előzmények 

Amennyiben továbbgondoljuk a polémia alapvető meghatározottságának kerete-
it, illetve a szakirodalom aggályainak gyakori félreértésekre következtetni enge-
dő védekezési magatartásait, könnyen megérthetővé válik, miért is tartotta fon-
tosnak Guillory könyvének már nyitófejezetében leszögezni,38 hogy a kánonról 
szóló vitákban túlságosan is félreértették a problémának a valódi jelentőségét, 
tudniillik, hogy a szerzők és a szövegek kizárása, illetve beemelése adott kánonok 
listáiba vagy e kánonok valamilyen összefüggéseibe nem is annyira fontos, mint 
maga a kérdés, hogy a kirobbant polémia miért is jelenthet egyfajta krízist az iro-
dalmi életben. Guillory szociológiai szempontokat érvényesítő problémafelveté-
se mellett, a mi szempontunkból legalább ilyen fontos, hogy az ilyen módon va-
ló diskurzusokbeli egymás melletti elbeszélések, még ha belátták is a kánonok 
dichotóm párharcának leszűkítő voltát, ezek polifunkcionalitásának a lehetősége 
már csak azért sem válhatott egyértelművé számukra, mert gyakorta még a fogal-
mi háló egyazon szeletéről értekezők is más fogalmi kódokat használtak értelme-
zéseik során. Ezért a fogalmi tisztázást kísérő hangsúlyos figyelem mellett, a vita 
előzményeinek tekinthető általános társadalomtörténeti háttérről sem célszerű 
megfeledkeznünk. 

Talán mindjárt azt érdemes megemlítenünk, amire könyvében Bloom is utalt, 
tudniillik hogy az utóbbi évtizedek igen alapvető, globális változásai következmé-
nyeképpen nemcsak az irodalmat, de magát az olvasás kultúráját és hagyományát 
is súlyos kihívások érték. Amint a problémával foglalkozók közül többen is felve-
tették, az olvasók egészen különböző vallású, felfogású, politikai színezetű több-
sége meglepően sokáig megegyezett bizonyos irodalmi művek, illetve műalkotá-
sok esztétikai értékében, ezek felszabadító, örömöt nyújtó hatásában, tehát ilyen 
jellegű potenciáljában. Meglepően sokáig élt a köztudatban az a meggyőződés, 
mely szerint művészettörténeti aspektusból is, az ízlések folyamatos változása el-
lenére, létezik valamiféle standard, olyan állandó, amely az értékek változatlan, 
immanens alapjaira utalt. Ezért arra a kérdésre keresve a választ, hogy miért ép-
pen a nyolcvanas évekre válhatott a kánonkérdés oly sürgetővé és a kritikai dis-
kurzusok központi problémájává, illetve, hogy mindez milyen elsődleges hatások 
alapján történt, térjünk vissza Jan Gorák gondolatmenetéhez, aki erre három 

37 Az abszolút esztétikai érték kapcsán Gorák is szükségesnek érzi hangsúlyozni, hogy egy homogén , 
egységesítő Kánonként elképzelt entitás helyett, б 'kanonikus diskurzusokról' kíván beszélni, még mi-
előtt 'a kánon'-t alárendelné az elnyomó, éppen aktuális Diskurzusnak. VŐ. J an GORÁK: i. m. 9. 
3 8 Lásd J o h n GUILLORY: Cultural Capital. T h e problem of Literary Canon Formation. T h e University 
of Chicago Press, Chicago and London, 1993. 
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ténymegállapítást is előtárt. Az oppozicionális kritika régi hagyományát, az ön-
tudatos, metakritikus érdeklődést azon természetű jelölő és érvényesítő rendsze-
rek iránt, mint amilyenek például Barthes, Derrida, Foucault, Althousser és 
Hayden White műveiben fedezhetők fel, illetve harmadik hatásként magát a szo-
ciológiát, amely az irodalomban is a kritikát és az értekező prózát általában egy 
sokkal öntudatosabb pozícióba segítette. Az adverziális, a teoretikus és a szociologi-
kus elem vált tehát - a kritika világháborút követő marginális elemeiből, ezen ér-
velés szerint39 - központivá és meghatározóvá az utóbbi évtizedek diskurzusainak 
rendszerében: „Amikor 'érték' és 'kultúra' vizsgálódás alá kerül, a 'hagyomány' 
nem sokáig maradhat megkérdőjelezhetetlen." Ezt abszurd módon, de bizonyos 
fokig alátámasztani látszott az a szélsőségesnek tekinthető felfogás is (amelyet a 
konzervatív oldal részéről Allan Bloom The Closing of the American Mind című 
könyvében hangoztatott), nevezetesen, hogy a kulturális erózió jelenlegi állapo-
tát nagymértékben erősítették az olyan gondolkodók, mint Nietzsche és Max 
Weber elméleti munkái. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy azok az elméleti írók, 
akik e két személyiség elméleti tradícióinak a továbbfolytatóiként ismertek 
(Foucault, Derrida, Lacan, Barthes, Deleuze, Baudrillard), és a hetvenes években 
igencsak részt vettek az említett „megkérdőjelezésben", nem is beszélve az iroda-
lomértésünket nagymértékben befolyásoló olyan autoritásokról, mint Habermas 
vagy Heidegger, akkor könnyen egyértelművé válik, hogy a feleknek „nem min-
dig precíz szellemi térképre, hanem bűnösökre van szüksége".40 Az említett glo-
bális kihívásokkal ugyan mindegyik oldal többnyire tisztában volt/van, csakhogy 
kiindulási pontjaik merőben különböznek, mert amíg az egyik fél nyílt támadást 
lát a számára megkérdőjelezhetetlen értékeket képviselő kánon „felnyitásában", 
a másik már nemcsak annak kiszélesítésén, diverzifikációján, de adott esetben 
annak tarthatatlansága miatti eltörlésén és egy teljesen új értékrend kialakításán 
is dolgozik. Más szempontokból tekintenek ugyan a problémákra, de azt egyikő-
jük sem tagadja, hogy többek között az említett szerzők munkássága nagymérték-
ben hozzájárult egy olyan elméleti kánon kialakulásához, amely egy korszerűbb 
irodalomfelfogást meghonosítva próbálta bővíteni az irodalom hagyományos 
rendszerének és intézményességének koncepcióját. 

A probléma jól láthatóan tehát ma sem a kánoni listák tartalmáról szól, hiszen 
a kánonokról szóló viták, illetve elméletek jelentősége jóval túlnő egy lezártnak 
hitt irodalmi kánonról szóló imaginárius megegyezés esetleges határain. Sokkal 
inkább arról lehet szó, amit Guillory is érzékeltetett, hogy olyan krízishelyzet áll 
elő, amely alapjaiban is átgondolásra készteti azt a kulturális tőkét, amelyet úgy 
hívunk, irodalom.41 A kulturális tőke, amelyikről Guillory - Bourdieu kifejezését 
használva - könyvében beszél, olyan átfogó kulturális emlékezetet feltételez, 
amelyik irodalomszociológiai szempontból köti az erudíciót, a különböző osztály-
fogalmakat is bevonva, az irodalom intézményrendszeréhez. „A probléma, amit 

M J a n G O R Á K : i . m . 2 2 4 . 

« Vö. FARKAS Zsolt: i. m. 28. 
41 Vö. J o h n GUILLORY': Cultural Capital, viii. 
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kánonformálódásnak hívunk - írja a legjobban úgy érthető meg, mint a kultu-
rális tőke képződésének, illetve szétosztásának, hozzáférhetőségének a problémá-
ja, még pontosabban, mint az irodalmi termelés és fogyasztás 'eszközeihez' való 
hozzáférés problémája."42 Az eszközök itt mint módozatok értendők, amelyek-
nek alapfeltétele Guillory szerint az iskola mint intézmény, amely szabályozni ké-
pes a kulturális tőkét, így annak a 'szétosztását' hozzáférhetőségét is - tegyük 
gyorsan hozzá: természetesen mindezt nem egyenlő arányban. A tágabb értelem-
ben vett, kulturális kánon a hagyományképződésben éppen a nevelés által bizto-
sítja saját természetszerű továbbélését.43 Az értékek taníthatósága szempontjából 
tehát elsődlegesen fontos, hogy bármely kánon létjogosultsága vagy érvénytelen-
sége hogyan konstituálódik az oktatás folyamatában. Az irodalmi tananyag pél-
dául mindig is az irodalom intézményeitől függött, és csak ideális esetben volt ké-
pes megteremteni az egyensúlyt történeti és művészi érték között. Nem véletlen, 
hogy az amerikai kánonháború közvetlen kiváltó oka is az a konkrét kérdés volt, 
hogy mit tanítsanak az egyetemeken.44 Az osztályterem elsődleges helyszínné 
válik a kanonikus művek, illetve hatalom és rang viszonyának megörökítésében. 

7. Intézményes kritika 

Az intézményesség szerepe ugyanakkor nem merül ki az iskolai tananyagban. 
Valóban ez a szélesebb kánonformálódás helyszíne, de időbeliségében megelőzi 
a hivatásos, kanonikus kritika. A kifejezést Paul Lautertől kölcsönzőm, de nem ab-
ban az értelemben, ahogyan említett könyvében б azt használta. Lauter ugyanis 
megkülönböztetett 'kanonikus' és 'formális' kritikát, ez utóbbit egyértelműen az 
ellentáborhoz, tehát a kánon zártságát védőkhöz sorolva, akik véleménye szerint 
azáltal, hogy csak kész, szentesített szövegekkel foglalkoznak, akarva-akaratlan 
fenntartják a kánon hegemóniáját. Ezzel szemben ő kanonikus kritikán az ön-

42 I. m. ix. 
4 3 A hagyomány legtöbbször a nevelés által szükségképpen meghatároz bizonyos a priori létező érté-
keket a társadalom tagjai számára. Ezek az értékek - akár olyanok, mint az írás/olvasás vagy a számok 
ismerete - nemcsak egyértelműen szükségesek az egyén további életmenetele során, de így előfelté-
telezik azt is, hogy e képességek megszerzése eleve érték, méghozzá állandó érték. 
44 Talán nem túlzás azt állítani, abban, hogy ez hirtelen „alapkérdéssé" vált, a legnagyobb szerepe a 
multikulturalizmus térhódításának volt, azaz alapvetően politikai háttérrel (is) rendelkezett. A helyzet 
ugyanakkor merőben más, ha az intézmények felől nézve, a problematikusabb kérdéseket a hagyo-
mány különböző regisztereihez mérve gondoljuk el, például az európai és az amerikai kultúrtörténet 
során, hogy csupán az egymáshoz legközelebb álló, alapjaiban azonos kulturális hagyományokkal bíró 
két földrészről ejtsünk szót. Ha ugyanis pusztán a vitában ki indulópontként kezelt egyetemi sillabu-
szok problematikusságára, esetleges összemérésére figyel valaki, akkor sem hagyhatja figyelmen kívül 
azt a tényt, hogy az egyetem mint intézmény nem pusztán európai gyökerekkel rendelkezik, de a kez-
dettől fogva európai értékeket is közvetített. Az Egyesült Államokban viszont, ahol az egyetemek el-
sősorban nem állami finanszírozásúak, így politikájukban részben liberálisabb, populárisabb és adott 
esetben a saját támogatók érdekeit szem előtt tartó nézeteket képviselnek, a kulturális rétegzettség 
eleve adott komplexitása is maga után vonta, hogy idővel megjelenjenek a faji, nemi, vallási diverzifi-
kációt képviselő írók, illetve maguk a kulturális jelenségek, némileg háttérbe szorítva az eurocentrikus 
tananyagot. 
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tudatos, a kánont szélesíteni kívánó diskurzusokat érti, akik meglepő módon, az 
előzőektől eltérően tudatában vannak történelmi és társadalmi helyzetüknek. 
Csakhogy a kánon megváltoztatása, felnyitása éppen olyan koncepción alapszik, 
mint a kánon megőrzése. A kritika, amely valamiféle autoriter pozícióból szólal 
meg, mindig is csak kanonikus lehet. Gates sokszor idézett írása jól rávilágít a 
problémára, miszerint mindkét oldal példásan tudatában van, hogy a kritikának, 
illetve az oktatásnak micsoda szerepe és jelentősége van az értékek reprodukció-
jában: „Benett úrnak igaza van: az irodalom oktatása valóban értékek oktatása. 
Nem inherens módon, nem úgy, de esetlegesen az; az - azzá vált - esztétikai és 
politikai rend tanítása ez..."45 

Amellett, hogy a kulturális kánonok által meghatározott módon értelmezés, és 
ennél fogva értékelés nélkül nem létezhetünk, ezek a mindennapi értékeléseink 
általában csak intuitív és artikulálatlan módon mennek végbe. Az ilyen, elsősor-
ban csak önmagunk számára történő értelmezést a hivatásos kritika azzal a lénye-
ges aktussal egészíti ki, hogy az ítészek önmaguk mellett 'valaki más részére' szó-
lóan is értékelnek, mindezt pozíciójuk társadalmilag elfogadott, hitelességgel és 
érvényességgel felruházott szerepéből adódóan. Különböző szövegek fel- és átér-
tékelése nem szűkíthető ugyan pusztán olyan formális kritikai ítéletekre, amelyek 
az akadémiai falak között vagy különböző szerkesztőségekben látnak napvilágot, 
de maga az értéktételezés, az irodalmi értékek konkrét meghatározása során a 
hivatalosság ilyen és ehhez hasonló intézményei elsődlegesen vannak jelen. Bi-
zonyos szövegek gyakori felvétele például különböző irodalmi antológiákba nem-
csak az adott mű értékét tükrözi, de mint arra Barbara Herrnstein Smith is rámu-
tatott,46 valamiképpen tovább is lép, növelve ezt a fajta értéket. Hasonlóan, a 
többszöri szereplése egy műnek bizonyos listákon (általában irodalomjegyzéke-
ken), a rá való gyakori hivatkozások, a szövegből, illetve a szerzőjétől való több-
rendbeli citációk (főleg az akadémikusok és egyetemi tanárok által) az adott mű 
értékeinek legalábbis szélesebb körökben való ismertségét, a rá irányuló figyelem 
felkeltését, és nem utolsósorban a jobb - mint valami eleve értékeshez való - hoz-
záférést biztosítanak a potenciális olvasók körében. Talán nem véletlen, hogy az 
a Harold Bloom is, aki nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy ismert 'minimái-
listájában' megmondja, mely művek tartoznak a Nyugati Kánonba, úgy tárgyal a 
hosszú listából huszonhat művet, hogy közben éppen arról feledkezik meg, hogy 
ezek (lett légyen bár szó klasszikusokról, vagy annál is inkább) nem ugyanúgy él-
nének a köztudatban, ha nem közvetítettnének éppen az olyan értekező ítészek 
által, mint maga Harold Bloom. Persze Bloom ezt valószínűleg másképpen látná, 
még akkor is, ha olvasatából rangsorolására is egyértelműen fény derül.47 A pro-
fesszionális kritika meghatározó szerepét művek utóéletének, megőrzésének és 
továbbörökítésének kérdésében mindenesetre nehéz lenne tagadni. A kritikusok 

45 H. L. GATES: „The Master's Pieces." In loose Canons. Notes on the Culture Wars. Oxford University 
Press, N. Y.-Oxford, 1992. 35. 
46 Barbara HERRNSTEIN SMITH: „Contingencies of Value." In Canons. 5 ^ 1 0 . 
47 - azaz, hogy számára Shakespeare a pr imus inter pares 
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és recenzensek hagyományosan kanonikus viharmadarak (Lars Ole Sauerberg 
szerint egyenesen rohamosztagosok, ,,stormtrooper"-ek), munkájuk a kortárs iro-
dalom első és talán legfontosabb szűrőjének számít. Az irodalmi hagyomány ala-
kulása szempontjából talán elegendő, ha itt Gorák, illetve Sauerberg által elem-
zett kanonikus kritikusi életművekre, illetve ezek hihetetlen fontos szerepére 
utalunk.48 A szerkesztőkkel együtt az általuk megjelenésre szánt és jóváhagyott 
műveknek belépést biztosítanak abba a szűkebb körbe, amelyből aztán lehetősé-
gük nyílik a Matthew Arnold-i értelemben vett 'legjobbak' idealisztikus világát 
megközelíteni, vagy pusztán a Kermode által említett mnemonikus kánon szük-
ségszerű kiválasztottságát élvezni. 

Megfontolandó ugyanakkor az a gondolat is, mely szerint a kialakult meggyő-
ződés, hogy bármely kánon csak institucionális keretek között létezhet és marad-
hat érvényben, lényegesen megnehezítette a benne foglalt művekről, mint olya-
nokról, belső értékekről és/vagy zsenialitásról szóló beszédet. A kánon mint a 
kulturális piac ellenőre, mint az irodalmi állandók letéteményese és őrzője, akár 
nehezékként is funkcionálhat az irodalmi köztudat számára. Azt sugallja, hogy 
a modern kánonok csupán úgy létezhetnek, ha megőrzik a létező institucionális 
kereteket, illetve a jól bevált meghatározásokat és feladatokat: a tanárok olyan az 
időben megedződött kövületekről beszéljenek, amelyek listaként összeállítva ma-
gát az Irodalmat képezik. Az így kialakuló listák, a kizárások és felvételek alapján 
külön olvasási módozatokról beszélhetnek, ezek pedig mély meghatározói magá-
nak a közösnek értett kultúránknak. Herbert Lindenberger e tárgyban gyakorta 
hivatkozott könyve49 a kánonképződésről szóló tanulmányait nem véletlenül egy-
szerűen az „Intézmények" fejezetcím alatt tárgyalta, még ha Guilloryval ellen-
tétben ő túlzónak is érezte az iskolák kizárólagos szerepének a hangsúlyozását bár-
mely kulturális kánon létrejöttében és fenntartásában. A kánoni listákon, de még 
inkább az egyetemi sillabuszokon, ajánlott olvasmány-listákon szereplő művek el-
lenhatást is kelthetnek, hiszen gyakorta a kötelezők távolságtartó, elavult és így 
megközelíthetetlen szférájába sorolandók. Nemoianu szerint „...éppenséggel azok 
a kanonikus szerzők, akiket a curriculáris elit tart fent, és akiket saját exkluzív bir-
tokában tart, vannak leginkább kitéve annak, hogy elveszítsék kánoni rangjukat és 
státusukat".50 A kettősség az ilyen listák szükségszerű és ugyanakkor gátló voltával 
kapcsolatban jól látható, ha a tág értelemben vett kánoni lehetőségeket, mint a to-
vábbhagyományozódáshoz elsődleges, könyv formájú megjelenést, illetve folyto-
nos újrakiadást vesszük szemügyre. Ilyen alapon ugyanis igencsak megfontolandó 
az a probléma is, amelyre Farkas Zsolt említett tanulmányában Katha Pollittot idéz-
ve hívja fel a figyelmet: nevezetesen, hogy „ma Amerikában a kánon-vita alapját 

4 8 Gorák Ernst Gombrich és Nor throp Frye, illetve Frank Kermode és Edward Said, Sauerberg pe-
dig T S. Eliot, F. R. Leavis, Nor throp Frye és Harold Bloom munkásságát elemzi. Lásd GORAK: The 
Making of a Modern Canon, illetve Lars Ole SAUERBERC: Versions of the Past - Visions of the Future. 
Macmillan Press Ltd. London, St. Martin's Press Inc. N. Y„ 1997. 
4 9 Herbert LINDENBERGER: The History in Literature. On Value, Genre, Institutions. Golumbia University 
Press, New York-Oxford, 1990. 
5 0 Virgil NEMOIANU: i. m. 221. 
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képező előfeltevés az, hogy csak a listára felvett könyveket olvassák, s ha nincs lista, 
semmilyen könyvet nem olvasnak. Egy szöveg egyetlen esélye, hogy szöveggyűj-
teménybe kerül - ezt mindkét oldal készpénznek veszi".51 Ezzel szemben állítja 
Nemoianu, hogy „az igazán kanonikus művek egy kaotikus és természetes folya-
mat során kerülnek kiválogatásra, amely végső soron elóreláthatatlan (unpredict-
able) még akkor is, ha létrejöttét nagyszámú paraméterek formálják".52 Ezek 
a nagyszámú paraméterek viszont a Nemoianu által elképzelt állandó folyamatba 
olyan ügyes „tolvajokként" léphetnek be, mint ahogyan egyik tanulmányában 
arra Christopher Clausen is utal.53 A kanonikus kritika túlhangsúlyozása, tulaj-
donképpen az irodalmat mindig nyitó, utópisztikus és bűvös kulcsként kezeli azt. 
Bedig az elméleti mesterkulcsok - Clausen érvelése szerint - valószínűsíthetően 
mindig csak egy kis rést képesek megnyitni az irodalom pazar kertjében, olyat, 
„mint az Alice által megnyitott kertkapu volt, amely túl szűknek bizonyult ahhoz, 
hogy átbújjon rajta".54 Az persze, hogy nem létezik ilyen mesterkulcs, még nem 
jelenti, hogy egyáltalán nincs bejárat abba a bizonyos kertbe. A jó tolvaj szinte va-
lamennyi zárat fel tudja nyitni, és szabad keze lehet a 'nemesi kúrián' mindaddig, 
amíg „félszemmel a riasztóberendezésre és a kutyára is figyel".55 Clausen ezért a 
'betörő kritikusi' attitűdöt javasolja az állandóan kulccsal rendelkező helyett, mert 
az sohasem szenved attól az illúziótól, hogy minden az ő birtokában van. 

8. A valós problémák... 

Vajon mennyire érvényes vagy figyelmen kívül hagyható ma az a babitsi érvelés, 
mely szerint az elődökre reflektáló, de a jövőt előkészítő történetiség az iroda-
lomnak olyan belső tulajdonságaként jelenik meg, amelynek nincs köze politikai 
eseményekhez? Valóban téved az, aki az irodalom jelenségeit a kor eseményeiből 
(is) magyarázza?56 Amint azt Szegedy-Maszák Mihály nagyszerű tanulmánya 
megmutatta, Babits maga is arra kényszerült, hogy eltávolodjék a művészi érté-
kek időtlenségébe vetett platonista hittől, amely pedig kiinduló föltevésként szol-
gált számára európai irodalomtörténete megírásakor.57 A művészi értékelésnek 
ez a fajta, a változékonyságra, a múlt és jövő lezáratlan párbeszédére figyelmez-
tető karakterisztikuma mégsem olyan egyértelmű a kanonikus diskurzusok vitá-
jában. Félő ugyanis, hogy a különböző kritikusi attitűdök itt sem pusztán más 
rangsorban, különböző értéktételezésekben merülnek ki, de alapjában más iro-
dalom-felfogást képviselnek. 

51 Vö. FARKAS Zsolt: i. m. 69. jegyzet. 
3 2 Lásd Virgil NEMOIANU: i. m. 220. 
5 3 Lásd Chr is topher CLAUSEN: „Canon. Theme , and Code." In The Hospitable Canon. 204. 
54 I. m. 203. 
55 Uo. 
5 6 Vö. BABITS Mihály: Az európai irodalom története. Auktor, Bp., 1997. 
57 Lásd részletesen SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „A művészi értékek állandósága és változékonysága. Babits 
európai irodalomtörténete." In Irodalmi kánonok. Csokonai, Debrecen, 1998. 
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A művészet történetét Gombrich szerint remekművek történeteként kell 
elképzelni,58 s Gombrich gondolatmenetétől némileg eltérően ugyan, de feltehe-
tő a kérdés: vajon mennyiben lehet egyáltalán másképpen? Megragadható-e az a 
fajta tág, kulturális kánon, amelyet kulturális emlékezetként a hagyományból 
szükségszerűen szelektív és autoritativ módon van csak módunk érzékelni, más-
képpen, mint szélsőségeiben? Ha az értékek továbbadását, továbbörökítését, is-
kolákban való oktatását vesszük szemügyre, nem biztos, hogy olyan egyértelmű 
lesz a válaszunk, mint az értékelések koronként változó kritériumait az irodalom-
történetektőljoggal számonkérő, ezek hiányára figyelmeztető attitűdünk esetén. 
Mert az említett babitsi munka végén is megkérdőjeleződik ugyan az alkotó tevé-
kenység tekintélye, valamint műveknek maradéktalanul befejezett, állandóan lé-
tező azonossága, de vajon bármely értékítélet, amely mégis a remekművek ilyen 
jellegű mivoltára enged következtetni képes lehet-e odafigyelni a számára má-
sodlagos alkotásokra anélkül, hogy közben önmaga szűklátókörűségére reflektálva, 
mintegy kioltsa önnön legitimitásának alapjellemzőit: a saját értékek állandósá-
gába vetett hitét? Márpedig ha nem, célszerűbb lenne önáltatás nélkül előbbre-
jutni; a klasszikusok örökérvényűségében hívők az irodalomtörténetben csak 
mint listákban, méghozzá klasszikus listákban fognak majd gondolkodni. Frye is 
a „valódi" kritika célkitűzésének a „mesterművekkel" való foglalatoskodást tartot-
ta, mintha ezeknek a műveknek az ilyen jellegű identitása teljesen magától érte-
tődő lenne, ha egyéb miatt nem, hát a „körültekintő (informed) jó ízlés közvet-
len értékítéletei alapján".59 Éppen ezért, talán ideje lenne az értékelés változó 
kritériumairól valóban úgy beszélni, hogy közben folyton szem előtt lehessen tar-
tani adott irodalomtörténetek változó irodalom-felfogását is. Mára tulajdonkép-
pen egyértelművé vált, hogy az irodalomnak mint kompakt, önmagában létező 
lényegnek a gondolata nem igazán folytatható tovább, hiszen az irodalmiság vagy 
az irodalmi rang maga is távlat függvénye csupán. A kanonicitásfok változása mi-
att, a kánonhoz tartozó művet nem minden korlát nélkül, de mindenképpen vál-
tozónak célszerű minősítenünk, amelyet nem lehet teljességében a történelmen 
kívül szemlélni. 

A kánon-vita jó néhány résztvevője - a 'standard kánon' kritikusa és védelme-
zője egyaránt - gyakran megfeledkezni látszott arról, hogy az olvasó sohasem vál-
tozatlan formában, esszenciális ideologémák mentén értelmezi a műveket, és 
hogy minden értelmezendőhöz - de facto - többféle kritikai viszonyulás is lehet-
séges, beleértve a hivatalosat is. Bármely kánon műveinek csupán ideológiák köz-
vetítőiként való meghatározása, illetve az értelmezésnek közvetlen és közvetítet-
len viszonyként való elgondolása nagyon erős leegyszerűsítések árán képzelhető 
csak el. Ettől persze még létezhet az a bizonyos harmadik aspektus is: nevezete-
sen, hogy az ismertség, a hozzáférhetőség, mint a későbbi kánoni rang előfelté-
tele, csak bizonyos institúciók vélt vagy valós leszűkítő aktusait követve valósulhat 

5 8 V Ö . E. H. G O M B R I C H : Ideas and Idols: Essays on Values in History and in Art. Phaidon, Oxford, 1979. 
152., illetve GORÁK említett kötetében a róla szóló fejezetet: 89-119. 
5 9 Lásd Nor throp FRYE: Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, N . J . 1 9 5 7 . 2 7 . 
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meg, mert művek csak így kerülhetnek el egyáltalán az olvasóhoz. Amennyiben 
pedig ez a kitétel eleve megszabni látszik bizonyos ideológiahordozók megjelené-
sének és terjesztésének a feltételeit, a korlát nem pusztán irodalomtörténeti jelen-
tőséggel bír majd, de eleve átlépni látszik azokat az érveket, amelyek tagadják, 
hogy az autoriter forgalmazói/értelmezői közösségek bármilyen szinten is bele-
szólhatnának egy mű recepciójának - akár a hatástörténeti - előkészítésébe.60 

Ugyanakkor a kánonok mindezek ellenére való fennmaradását nem pusztán 
az autoriter dogmák következményének, de egy lenyűgöző kulturális szükséglet 
eredményének is kell tekintenünk. Gorák könyvének a Kermode-ról és Saidról 
szóló fejezetében nem véletlenül állította, hogy a csatát többször megvívták már, 
de végérvényesen sohasem nyerték meg.61 Éppen ellenkezőleg, a kánon komplex 
története során sokkal furcsább és zavarosabb vonalat követett, mintsem a róla tár-
gyalni kívánók figyelembe vették volna. A nagy alkotó, illetve mű kánonalapító 
erejéről lehet ugyan értekezni - amint Harold Bloom is teszi - , sőt valószínűleg 
nem járunk messze az igazságtól, ha egyes művek másokkal való versengésében, 
illetve történetiségükben a más művekkel való újra és újra történő megvívásuk 
során létrejövő értékaktualizációkról beszélünk, de mindez egy komplex folya-
mat, egy rendszertörténés során valósulhat csak meg. Guillory sem azért hadako-
zik a kritikusok és hivatásosok kizárólagos szerepe ellen, mert nem ismeri el ezek 
meghatározó voltát, hanem mert a fennmaradás, a kanonizáció, tehát a terjesz-
tés, az értelmezés és a továbbörökítés szempontjából fontosnak tartja kiemelni, 
hogy sokkal összetettebb társadalmi kontextusról kell beszélnünk, mintsem ame-
lyik csak egyedi olvasatokat - akár egy hivatásosét - venné figyelembe: „Szöve-
gek kiválasztása megőrzésük, továbbörökítésük céljából természetszerűleg felté-
telez ítélkezési aktusokat, amelyek valójában komplex pszichikai és szociális 
események; de ezek szükségesek, viszont nem elégségesek a kánonképződés fo-
lyamatához. Egyetlen személy értékítélete, miszerint egy mű nagy, önmagában 
még semmit nem tesz a mű megőrzése érdekében mindaddig, amíg ez az ítélet 
nem bizonyos intézményes keretben történik, olyanban, amelyikben lehetőség 
van a mű továbbörökítésére, folyamatos bemutatására az olvasók új és új generá-
cióinak."62 A kulturális tőke formáinak átadásában és a hozzáférés szabályozásá-
ban a kánonformálás folyamatát csupán a társadalmi, szociális háttér összefüggé-
seiben, a különböző iskolák szociális, intézményes 'protokollján' át vagyunk 
képesek megérteni. Persze valószínűleg a hivatásos kritikához hasonlóan, nem 
célszerű túlértékelnünk az iskola kizárólagos szerepét sem. Ezzel tulajdonképpen 
a kulturális háttérre, az irodalmi nyelvezet belső erőire és a jelenlegi hatalmi be-
folyásolás intézményes kereteire történő kitekintés egyszerre válik szükségszerűvé. 

6 0 Ha nem áll m ó d o m b a n eleve hozzáférni bizonyos művekhez, illetve megismerni adott esetben 
azokat, amelyeket nem érintett semmilyen kanonikus kritika, aligha ítélhetem, határozhatom meg 
ezen művek esetleges helyét a kánonban, akár kiszélesíteni, akár megóvni akarom azt! Nem lehetsé-
ges, hogy Edward Said ezért (is) beszélhetett a kánonok társadalmi megosztó hatásáról a nyugati kul-
túrák intézményes formái által? 
6 1 V Ö . J a n GORÁK: The Making of the Modem Canon. 8 . 
62 J o h n GUILLORY: „Canon." In Critical Terms for Literary Studies. 2 3 7 . 
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így, más szinten ugyan, de teljességében elfogadható Bloom azon állítása is, mi-
szerint az irodalmi nyelvezet a kulturális tudástól, a kognitív erőtől, a figuratív 
nyelv szintjétől és a dikció erejétől függően is meghatározza a kánonba való be-
kerülést. Bárhogyan is, az elméleti felvetések mindig visszatérnek egy adott proble-
matikához, nevezetesen ahhoz a kényszerhez, hogy a kánonnak valamiféle verzióján 
keresztül is, de továbbadjuk a következő generációknak a kulturális értékekkel bíró 
műveket, illetve, hogy valamiféle szintézisre törekedjünk ezek között a művek kö-
zött, amely törekvés óhatatlanul kizár egyes alkotásokat, fel- és átértékel másokat. 

9. Visszás teorémák 

Kikerülhetetlen a kérdés, vajon nem azok a művek pályázhatnak-e legnagyobb 
eséllyel valamiféle konstans kánoni helyre, amelyek egyszerre képesek magukban 
hordozni a történeti és művészi értékítéleteknek és elvárásoknak megfelelő jegye-
ket? Amelyek úgy képesek ellenállni az újraolvasás történeti kontextusában folyama-
tosan változó érték-előfeltevéseknek, hogy a folytonos újraértelmezhetőség lehe-
tőségeinek megvalósulásához teret nyújtva, az esztétikai élménynek a különböző 
interpretációk során kitermelt jelentésein és az eredeti történelmi szituáltságon 
túllépve is azt biztosítani tudják? Ezzel a kérdéssel minden kánonelméletnek 
szembesülnie kell, minthogy az értékelések során megkerülhetetlen művek ön-
értékének, illetve az irodalmi hagyománybeli értékelések kanonicitásfokának 
az együttes tárgyalása. A tág értelmű, kulturális kánonok esetében már említettük a 
közbeiktatottság teljes kiküszöbölhetetlenségét, mint ami a neveltetésünkből, 
a kulturális háttérből és mindabból a környező intézményrendszerből adódik, 
amely sugallja számunkra a szövegértelmezés közmegegyezéseit. Épp olyan ez, 
mint az a nyelvi korlát, amelyet az európai szemlélet szűkössége ellen lázadók 
kényszerültek tudomásul venni a kánon-vita során, tudniillik, hogy csak a bírált 
kánon értékrendszerének a nyelvezetén valósíthatták ezt meg. A 'nyugati hege-
mónia' ilyenforma továbbélése minden kanonikus változásra irányuló törekvést 
jellemez már paradigmatikus szinten is, minthogy az elnyomottnak vélt fél, mindig 
csak az előző hatalmi struktúra nyelvén képes szólni.63 Az irónia ráadásul a káno-
nok kettős, nyitó-záró tevékenységét nemcsak nyelvezetében jellemzi immanens 

6 3 A kérdés problematikusságát talán jól mutat ja , hogy a kuhni ér te lemben vett paradigma 'alap-
beállítódás', ' hegemón látásmód' értelmet sugall, amely egységes egésszé szervezi az eg)' diszciplíná-
hoz tartozó elméleteket, illetve az ezeket alkotó tételeket. Paradigmaváltáskor viszont az egymást vál-
tó elméletek nem egyszerűen e l lentmondanak egymásnak - hiszen nem létezik transzparadigmatikus 
összehasonlítási alap vagy mérce - . hanem voltaképpen másról is beszélve, más m ó d o n mondanak 
mást. Hogy ez a 'más módon ' mégis mennyire problematikus és tekintélyelvű, azt jól mutat ja az a 
hauseri elgondolás, mely szerint „a lázadók elődeik nyelvén szólalnak meg, és a legádázabb ellenzék 
is részben a támadott irányzat kifejezésmódjával él, nem is csak a közérthetőség kedvéért, hanem még 
inkább azért, hogy a kifejezés 'homályos kényszeréből' felküzdje magát az artikuláltság fokára". (Vö. 
HÄUSER Arnold: A művészet szociológiája. Gondolat , Bp., 1982. 544.) Ugyanakkor az sem hagyható fi-
gyelmen kívül, hogy ilyen esetekben a különböző paradigmák szótárainak megfelelően a tudományos 
nyelvhasználatbeli azonos kifejezések is különböző jelentésekkel ruházódnak fel. 
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módon, de temporalitásában is, minthogy minden újító törekvés idővel éppoly 
zárttá, merevvé válhat, mint hajdanán a kánon tisztelete volt. Babits arra kény-
szerült, hogy elismerje, léteznek olyan művek, amelyek vitathatatlanul jelentős-
nek látszottak saját korukban, utóbb mégsem bizonyultak maradandó értékűnek. 
Herbert Marcuse, a marxista művészettörténeti elmélet ellen lázadva úgy beszélt 
az Esztétikai Dimenzióról, hogy közben maga állította össze a kritika egy újabb 
standardját, azt, amelyet a kortárs irodalmi diskurzusok is többé-kevésbé radikáli-
san használnak éppen a standardok, az elfogadottak, az örök érvényűek ellen. De 
az említett vitára is jellemző, hogy a vitázó felek szándékosan nem veszik figye-
lembe a kánonok ilyen jellegű sajátosságait. Bloom gyakorta védekező magatar-
tása, amely időnként már-már sértődöttséget sugall, egyértelművé teszi, hogy ő 
maga is, mint egykori kánonalkotó (az elioti eszmék ellen lázadva), szükségkép-
pen szembekerült saját korának kihívásaival. Éppúgy, mint egykor az „új kritiku-
sok", az ellentáborban a társadalmi utópia híveit látja.64 Ugyanígy állítható, hogy 
az egyértelműen az újító oldalhoz tartozó dekonstrukcionisták is általában csak fe-
hér, halott, európai férfiak műveivel foglalkoztak, vagy hogy maga az ikonoklaszta 
Paul Lauter is inkább csak kiegészítette a már létező kánoni listát az amerikai iro-
dalomból szemléző, általa kiadott kétkötetes The Heath Anthology of American 
Literature című munkájában (amelynek ráadásul egy harmadik kötete is létezik 
Instructor's Guide címmel), mintsem merőben új, radikális szempontokat vagy 
szerzőket mutatott volna ott be, például a Northon-antológiákkal összevetve. Egy 
nemrég Budapesten megjelentetett nemzetközi tanulmánykötet65 arra figyelmez-
tet, hogy a kánonképzési folyamatok ismeretében sem lehetett igazán hathatós 
alternatív kánonokat létrehozni. Mi több, egyes művek nemritkán még akkor is 
megőrződhetnek a hagyományban - sokszor akár klasszikusokként - , ha széles 
értelemben vett álláspontjukat és megközelítésmódjukat ma már szinte egybe-
hangzóan elvetik, mégpedig - mint Márkus György utal rá - „abban az esetben, 
ha ezeket 'paradigmatikusan tévesnek' tekintik",66 azaz 'elrettentő példa' mivol-
tuk is a kánoni túlélés egy esetleges eszköze lehet. 

Talán itt érdemes megjegyezni, hogy a kánon „védelmének" egyik leghatéko-
nyabb módja s érve minden bizonnyal annak az elvnek a kézzelfogható meg-
mutatása lehetne, hogy a kultúra szerves részét képező, illetve azt többek között 
konstituáló szövegkorpusz révén közvetített hagyománnyal nem is annyira mi 
rendelkezünk, mint inkább az velünk. „A hagyomány, mely megszólít bennünket 
- a szöveg, a mű, a történeti emlék - maga is kérdést tesz fel, s ezzel nyitottá teszi 

64 A szükségszerűen védekező álláspont az értékek viszonylagossá tételétől óv, de közben károsnak 
ítél minden reformer törekvést, amikor így fogalmaz: „A helytelenül 'multikulturalizmusnak' nevezett 
mozgalom a legtöbb olyan művet kiveszi a tananyagból, amely képzeleti s ismereti nehézséget tá-
maszt - ami a kánoni könyvek többségét jelenti ." Lásd BLOOM: i. m. 422. 
6 3 Lásd Nicholas Т . PARSON írását - 'Sweetness and Light' or 'Tyrannical Schoolmaster '? Some 
Thoughts on Function and Dysfunction in the Canon - a National Heritage - National Canon kötetben. 
Collegium Budapest, Bp., 2001. 
6 6 Vö. MÁRKUS György: Kultúra és modemitás. TTwins-Lukács Archívum, Bp., 1 9 9 2 . 3 1 4 . 
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vélekedésünket" - írta már Gadamer.67 Tehát egyszerre meghatároz, és/de új 
meghatározásra késztet. Ezért is, a kánonok mindig csak teljességükben érthetők 
meg, azaz nem szűkíthetők extrapolált tényezőik valóban jellemző, de az iroda-
lomtudomány számára nem elegendő kiemelésére, vagy egymásnak szegezésére, 
hiszen e vonások legtöbbször csak eltávolítanak bennünket a valós problémák 
olyan megértésétől, amelyek talán valóban feljogosíthatnák a kánonelméleteket 
a kulturális, világértési rendre utaló összegző, átértékelő jelenségeiknek az iroda-
lomtudományban való olyan kohéziós középponttá tételére, amit egyik tanulmá-
nyában Rohonyi Zoltán is javasolt.68 

10. Fogalmi áttekintés & jelentésvariánsok 

Abból a feltevésből indultunk ki, hogy a fogalmi háló szétbonthatatlan egysége és 
a kérdéskör komplexitása ellenére a jelenlegi kánonirodalomban a meghatározá-
sok nagyjából két jól elkülöníthető kánonkoncepció mentén érvényesülnek. Ed-
dig szándékosan nem említettük a fogalmi rétegződésnek azokat a gyakran már 
közhelyszámba menő tételeit, amelyek tulajdonképpen ezeket a gyakran párhu-
zamosan funkcionáló, tág, illetve szűk értelmű felfogásokat képezik.69 A kánon-
irodalom fogalmi alapmotívumai ráadásul a meghatározások esetlegességében 
mintha nem is figyelnének egymásra. Olyan különböző kánonfelfogások torkol-
lanak a terminológiába, amelyek rendszerezetlensége szinte teljességében lehe-
tetlenné teszi a szakmai körökben való egységes terminológiai háttér megterem-
tését, s ezáltal a problematika átfogó voltának a teljes irodalmi-kulturális életre 
való hatékony kiterjeszthetőségét. Gates szerint a kánon egyszerűen csak kultú-
ránk alapvető közhelyeinek gyűjteménye, melyek meghatározzák gondolkodá-
sunkat. Bloom sokkal határozottabban állítja, hogy „Kánon nélkül nem tudunk 
gondolkodni",70 Richard Ohmann viszont úgy tekint a kánonra, mint ami „egy 

6 7 V Ő . Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Ford. BONYHAI Gábor. Gondolat , Bp., 1 9 8 4 . 2 6 1 . 
6 8 Vö. ROHONYI Zoltán: „Kánon és kanonizáció. A XIX. századi irodalom értelmezési kereteihez." 
In TAKÁTS József (szerk.): A magyar imdalmi kánon a XIX. században. Kijárat, Bp., 2 0 0 0 ; illetve ROHONYI 

Zoltán (szerk.): Irodalmi kánon és kanonizáció. Osiris-Láthatatlan Kollégium. Bp., 2001. 9. 
6 9 Jó l ismert terminusok a kánonról: kulturális örökség tárháza, tehát kulturális nyelvtant képvisel, s 
mint ilyen, identitásképző, kontrasztív keret. Olyan kulturális emlékezet, amelyet viszont ál landóan ala-
kítunk: valójában a tradíció hatástörténete és szelektív emlékezete, minthogy a felejtés a kánon szük-
ségszerű velejárója. Szűkebb, (esetleg) szakmaibb értelemben, a kultúrahordozók behatárolása, belát-
ható keretek közé szorítása, s mint ilyen, kényszerű válogatás, így nemzeti, kulturális, faji, nemi, 
osztály-csoportosulások, illetve egyedek bizonyos műveinek összessége, ezek listája. Hasonlóképpen az 
olvashatóság kereteinek a megszabása, de egyben a jövőben követendő út kijelölése is. A kánon a cen-
zúra motiválója, ugyanakkor kontrollja is, s így történésképző. Művek értelmezésének megkötő és be-
záró, de szükségszerű velejárója, azaz a kanonicitásnak mint hivatalos értelmezésnek a továbbadója, és 
egyben a mű utóéletének biztosítója és kioltója. Minta, így a művek megőrzője, de az értelmezés kisa-
játí tója is. A jelentésadók hatalmi gyülekezete, hivatásosok csoportosulása és értékrendje. Paradigma, 
irányzat, a je len hatalmi vagy éppen divatos, és legalábbis ilyenformán autoriter irányzatának az ideo-
lógiája. És persze mint ilyen, mindig értékorientáció, követési minta és norma egyben. 
7 0 Vö. H a r o l d BLOOM: i. m . 39 . 
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elfogadott felfogása annak az irodalomnak, amit érdemes megőrizni".71 Alaister 
Fowler szerint is a kánon „az a behatárolt terület (limited field), amelyet kritizá-
lunk, és amelyikről elmélkedünk".72 Ezzel ellentétben George Kennedy szerint a 
múlt hatalmas, de belátható, kezelhető örökségének a rendezésére és megőrzésé-
re irányuló tipikus emberi aktus,73 míg James Sanders szerint a kánon egyáltalán 
nem exluzív, de inspiráció többezer kulturális forradalomra világszerte.74 A sor 
hosszasan folytatható lenne, de az talán már most látható, hogy a kánonokat nem 
lehet képletszerűen levezetni, s hogy (a műalkotások saját jegyeiknél s igényeik-
nél fogva is) nem ragadható meg egyetlen irodalomtörténeti kanonizáció sem 
egységes természettudományos precizitással. 

A fogalmi rétegzettség olykor erős félreértésekre teret nyújtó szakirodalmi tisz-
tázatlansága mind a mai napig elvégzendő feladata egyes elméleteknek. A klasszi-
kus és kanonikus gyakorta szinonimként használt jelentései jól példázhatják 
mindezt. Radnóti Sándor egyik tanulmánya az előbbit esszencialistának, míg az 
utóbbit konvencionalistának nevezi.75 Ebbe a besorolásba valószínűleg csak a ká-
nonok említett hatalmi aspektusait, illetve a tág értelemben vett kulturális kánon-
képet szoríthatjuk be. Minthogy azonban a kánoni meghatározottságok gyakorta 
- legalábbis intenciójuk szerint - a klasszikus listákban oldódnak fel, Radnóti 
is belátja, hogy a „klasszikus fogalmának tartalmi meghatározottságaitól való el-
oldózódása olyan mértékű kiterjeszkedéssel, pluralizálódással járt, hogy az egyre 
bővülő lista kezelhetőbbnek tűnik egy kánonelmélet keretében". Csakhogy a szerző 
az ilyen kánont elsősorban kizáró és felvevő mechanizmusaiban szemléli a klasz-
szikusok hagyományhoz illő kontingenciájával szemben, amelyek alapján teljessé-
gében érthető az álláspontja, miszerint: „a végtelenül szaporítható lista a maga 
egészében senki számára sem lehet átlátható, globális voltában semmilyen értel-
mező közösség és senki emberfia számára sem teljesítheti a két feltételt egyszerre: 
az evidens elóértelmezettséget és a feladatnak tekintett értelmezést. A hagyo-
mánynak azokat a jelentős műveit, amelyek felé nem irányul a befogadás e játéka, 
valóban a kánonok tárolják. Az olyan fölényes olvasó, mint Harold Bloom listája 
is szükségképp individuális, peremein pedig (a függelékek lajstromaiban) gyakran 
esetleges".76 Valószínű azonban, hogy itt is ugyanannak a problematikának külön-
böző terminológiai behatároltságaival, illetve átfedéseivel van dolgunk.77 

Ha továbblépünk, pontosabban az időben kissé visszatekintünk, könnyen be-
láthatjuk, hogy már Szlovszkij is úgy határozta meg az irodalomtörténetek egyik 
elsődleges célját, mint amelyik a peremen levő jelenségeket kell, hogy a központ 

N V Ő . Richard O H M A N N : „The Shaping of A Canon: U . S . Fiction, 1 9 6 0 - 1 9 7 5 . " In Canons. 3 9 7 . 
72 Vö. Alaister FOWLER: Genre and the IJterary Canon. New Literary History 1 1 . ( 1 9 7 9 ) 9 7 - 1 1 9 . 
7 3 Vö. George A. KENNEDY: i. m., illetve uő: Classics and Canons. South Atlantic Quarterly 89. (1990) 
217-225. 
7 4 V Ö . J ames SANDERS: i. m. In Canon vs. Culture. 
75 Vö. RADNÓTI Sándor: Válasz a kérdésre: Mi a klasszikus? Holmi 2000/ 7. 834. 
78 Uo. 
77 Az említett kánonkoncepciók gyakran teljesen szinonimként kezelik a klasszikus és a kanonikus 
fogalmát. A kettő különbségeinek részletes kifejtése a hagyománytörténés folyamán olyan összetett 
problematikát képvisel, amelynek pusztán a körülírása is legalább külön tanulmányt igényelne. 
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felé mozdítsa. A központ és periféria kapcsolatának lett légyen bármennyire vi-
szonylagos a meghatározhatósága, az bizonyosnak látszik, hogy az egységesnek 
vélt nyugati kultúrát saját belső konfliktusai döbbenthetik rá ennek az egységnek 
adott esetben valós voltára, illetve a megkérdőjelezhetőségére. Mindezt azért 
fontos hangsúlyozni, mert az minden bizonnyal jól látható már most, hogy állan-
dó irodalmi értékekről utópisztikus lenne tovább értekeznünk, a tág, kulturális 
kánonok azonban szükségszerűen ilyen értékekkel tudnak csak működni, mint-
hogy ezek továbbörökítését elsődleges kulturális szükségletként, nem pedig el-
döntendő lehetőségként határozzák meg. A kánonirodalom ezért nemcsak az 
alapmotívumot, de ennek ellentétét, a nem-kanonikus fogalmát is nehézkesen 
kezeli. Az irodalmi rendszer Even-Zohar szerinti felépítettsége is a kanonikus és 
nem-kanonikus mint centrum és periféria viszonyát állítja előtérbe, ugyanakkor 
talán érdemes lenne megfigyelni, hogy ez utóbbi milyen mértékben szinonim a 
művészeten kívülivel. Félő ugyanis, hogy ismét csak egy kétosztatú rendszer va-
lamiféle leegyszerűsítésével állunk szemben, amikor csak irodalmi és nem-irodal-
mi formalista megkülönböztetéséről beszélünk. Even-Zohar Szlovszkij alapján 
némileg elfogadni látszik, hogy a kanonikus ellentéte csak a nem-kanonikus le-
het, holott Szlovszkijjal már Tinyanov is vitába szállt, amint arra Kálmán C. 
György remek tanulmányában figyelmeztetett,78 mondván, hogy „az, ami a kano-
nikus helyére tör, nem szükségképpen a nem-kanonikus, hanem a művészeten kí-
vüli jelenség is lehet; sőt az a kanonikus művészet, amely leszáll az alsóbb réte-
gekbe, el is hagyhatja a művészet szféráját, s így művészeten kívülivé válhat". Ha 
nem elég rugalmas irodalomsorokban gondolkodunk, az így elképzelt rendszer-
ben a kultúra és a szubkultúra szembenállása egyértelműen a kanonikus és a ká-
nonellenes törekvések totalizáló koncepcióit vetíti ismét elénk. Az amerikai vitában 
is valószínűleg az okozhatta az egyetemi sillabuszok esetleges cseréjével kapcsola-
tos aggodalmak legnagyobb félreértését, hogy a kánont védők a szubsztitúcióban 
egyenesen a művészeten kívülinek, azaz a nem-irodalminak az irodalmi helyére 
való beemelésétől tartottak. A paradigmatikus cserét, tehát a szűkebb értelemben 
vett kánon kiszélesítését szorgalmazók így a teljes kulturális hagyományt, tehát a 
tág értelmű kánoni metanarratívát védő, a langue-szerű hagyományt aprópénz-
re váltó attitűdtől féltő elzártsággal találták szembe magukat. Nemoianu is ezért 
írhatja, hogy a kánon nem, csak a sillabuszok változnak, hisz б egyértelműen azo-
nosítja a kánont a langue kategóriájával. A curriculáris választás mindig erősen 
politikai, institucionális befolyás alatt áll, nem is beszélve a rajta szereplő művek 
értelmezéséről. Ezzel ellentétben a langue-szerű kánonokat mélyebb és kevésbé 
formalizált kategóriák határozzák meg. Nemoianu langue, illetve parole, mély-
struktúra és felszíni struktúra, kompetencia és performancia közötti különbsé-
gekről beszél a kánonok és a curriculumok viszonyában.79 Többes számú káno-
nokról beszél, holott valójában egy meghatározó, tág értelmű kánonkoncepciót 

78 Vö. KÁLMÁN C. György: „Kánon és polifónia." In Te rongyos (elm)élet. 104. 
7 9 Virgil NEMOIANU: i. m. 223. 
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képvisel, amely lehet elvileg változó ugyan, de az egyének számára végső soron 
mindig is előzetesen adott, megismerhetetlen és determináló jellegű. „A kánon 
láthatatlan, meghatározhatatlan, flexibilis, és egy folyamatos, lassú belső mozgás-
sal rendelkezik: végső soron ismeretlen vadon, érzékelhető, de csak homályosan 
felmérhető, vagy legalábbis nagyon problematikus az egzakt meghatározása" 
(capture exactly).80 így viszont, ha a langue-szerű, közös tudásra, kulturális emlé-
kezetre, azaz kulturális kánonra gondolunk, nem teljesen elfogadhatatlan az, amit 
Szlovszkij állított, nevezetesen, hogy azok a művek tesznek szert nem-kanonikus 
státusra, amelyeket egy adott közösség hosszú távon egyszerűen elfelejt, azaz nem 
tekint többé legitimnek a kulturális és történelmi örökség szempontjából. 

A leírtak alapján létezne a kánon mint langue, mint kulturális nyelvtan, mint 
kulturális emlékezet, amely a klasszikusok, ha nem is állandó, de aktualitásában 
stabil, legitim körében találja meg értéktételezéseihez szükséges legmegfelelőbb 
legitimációját, és a másik, szűkebb értelmű, paradigmatikus kánon, amely szük-
ségszerűen változik, amely a sillabuszok szinonimája, amely a centrum felé tör, 
amely parole természetű, és amelyet csak a nagyon elvakult konzervatívok tekint-
hettek nem-irodalomnak. A langue saussure-i statikus felfogása az irodalom ál-
landó, örök értékeinek, mint a klasszikusok idő feletti állapotának, a nagybetűs 
Kánonnak a szinonimája. Ezzel szemben az eddig állítottak sokkal inkább 
Tinyanov rendszerelméleti langue-fogalma alapján tűnnek működőképesnek. 
„Az irodalmi rendszer nem olyan kiegyensúlyozott, harmonikus szerkezet, mint 
a langue, hanem bensőleg kiegyensúlyozatlan, amelyet a status quo megőrzésére 
és megváltoztatására irányuló, szemben álló tendenciák hasítanak ketté. Az ilyen 
rendszer egyidejűleg tartalmazza múltját és mutat a jövő felé."81 A langue értel-
mű kánon elméletileg tehát nem mindörökké változtathatatlan, legalábbis olyan 
értelemben, ahogyan az értelmezések mindig is másként konstituálják számunk-
ra a hagyományképünket. Hogy a régi metaforánál maradjunk, minden hullám 
új, egyben mégis ugyanaz. A régiből építkezik, mégis másként épül fel, és telje-
sen mást is képes jelenteni számunkra.82 Ezért lehet jogosultsága Nemoianu sza-
vainak, miszerint „A kánonok, ha nem ismerik el szabálytalan kiterjedésüket 
(breadth), és ha nem a teljeskörű, legkülönfélébb irodalmisággal szembeni orga-
nikus szolidaritásában szemlélik őket, valóban félelmetes és egyáltalán nem sze-
retetreméltó lények".83 

»О I . M . 2 2 2 . 
81 Reter S T E I N E « idézi KÁLMÁN C. György: i. m. 106. 
8 2 Az irodalom esetében maga NEMOIANU is szükségszerűen a kánonok átmeneti (transitional) lét-
módjáró l beszél, és az EVEN-ZOHAR által gyakran kifejtett cent rum-per i fér ia kettősségbeli mozgást em-
líti az unikanonikus vádak ellen. 
8 3 V ö . N E M O I A N U : i . m . 2 4 4 . 
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11. Tanulságok (?) 

A kánon hipotetikus alakzata különböző kérdésirányokból, de olyan közös proble-
matikákat érint, amelyek sokrétűségük ellenére az irodalomtudomány jelenlegi 
állapotában valóban képes lehet magába sűríteni azokat a termékeny szemlélete-
ket, amelyek központi szerephez jutottak a posztstrukturalista kérdésirányok aktua-
lizációiban. Addig viszont, amíg ugyanazt a fogalmat használjuk egy nemzet, egy 
irodalmi irányzat vagy akár egy szerző műveivel kapcsolatosan anélkül, hogy tisz-
táznánk a jelölt és a jelölő saját meghatározott pozícióit és viszonyát, illetve figyel-
men kívül hagyjuk a hagyománybeli előzetes összefüggéseket és meghatározottsá-
gokat a hagyományképzésnek és a hatástörténetnek a szempontjából, valószínűleg 
nem sok sikerrel próbálkozhatunk. A leírtak talán eléggé rávilágítottak a kanoni-
kus tevékenységek összetett voltára, az irodalmi kánonképződés olyan komplex 
folyamataira, amelyeket sohasem célszerű egymástól függetlenül, esetleg egymást 
kioltó mivoltukban szemlélni. Mert a kánonok egyszerre föltételezik a befogadás 
megismételhetőségét és a műnek az űj összefüggésbe helyezhetőségét, egyszerre 
utalnak művek történeti és művészi értéktételezéseire, egyszerre hordozzák a múlt 
kulturális emlékezetét és a jelen értékrendjét, egyszerre közvetítenek és kinyilat-
koztatnak, egyszerre alakítják át intézményeik által a kulturális örökséget szükség-
szerűen múzeumokká, és őrzik meg a hagyományok még belátható gazdagságát. 
A kánonnak mint komplex irodalomtudományi fogalomnak a kérdése ezért az 
olvasási előírásoktól az aktuális értéktételezésekig való széles körű kitekintést egy-
szerre teszi szükségessé, méghozzá mindezt folyamatos változásban, a tradíciókhoz 
való újraértelmező viszonyban. A kánonelméletekben felmerülő nyitva hagyott 
zárójelek és a kérdőjelek sokasága elsősorban a kánon fogalmi rendszerezetlen-
ségéből, illetve az említett leszűkítésekből adódik. A vakfoltokon túl, ezek csak 
akkor jelenthetnek majd igazi megoldásokat, ha képesek leszünk a szemléletekbeli 
különbségeket egyetlen komplex kérdéskörön belül szemlélni. A különböző elmé-
letek, amelyek arra engednek következtetni, hogy a kánon egyfelől formatív kul-
turális örökség, másfelől nyilvánvalóan a változás lenyomata (s megkockáztatható, 
hogy mindkét tulajdonsággal öntörvényén kívül rendelkezik), az értelmezésbeli 
szűkösségben ritkán teremtenek összhangot a két irányultság között. Pedig a ha-
gyomány lehet bármilyen behatárolt is, a hozzá intézett kérdések végeláthatalan 
lehetőségeket nyitnak meg a konstruktív kritikusi vizsgálódások számára.84 

A kánonok temporalitása és normativitása,85 egyszerre van jelen minden iro-
dalomtörténeti képletben, s a két pólus nem választható szét egymástól. Ha a ket-
tő szétválna, a fogalom olyan mértékben osztódna meg, mint ahogyan Eliot a 

84 Gorák kissé élcelődve jegyzi meg egyik, a 18. századi kánonokkal foglalkozó tanulmányában, hogy 
például Swift vagy Johnson sohasem érezte, hogy a klasszikus antikvitás hagyománya a kérdéseknek 
csak egy leszűkített, behatárolt listáját engedélyezte volna a hagyományhoz intézni, vagy hogy ehhez 
csak térden állva lehetne közelíteni. Vő. GORÁK: „Reflections on the Eighteen-Century Canon: 
Disciplinary Change in the Humanities." In Canon vs. Culture. Reflections on the Current Debate. 
Garland, N. Y.-London, 2001. 
8 5 V ő . RADNÓTI: i . m . 
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klasszikus fogalmával kapcsolatosan megkülönböztetett abszolút klasszikust, illet-
ve 'relatív' klasszikust. A már sokszor említett kettősség, a pólusok egymásnak fe-
szülő harca folytán, a szakirodalom pusztán a fogalmi keretek között is, a kano-
nikust mint normatív hagyományt meglehetősen leegyszerűsítve, az örök értékek 
történelemből kiemelkedő szerepébe helyezte, akár negatív értelemben, mint az 
újítás ellensége, mint halott, életellenes, hideg ismeretet, akár pozitív értelem-
ben, mint a bizonytalannal szembeállított biztos, kiérlelt, mindig megszólítható 
hagyománybeli erudíciót, a szépség és műveltség kulturális-történeti alapmeg-
határozottságait. Az operációk világosan arra utalnak, hogy a klasszikus fogal-
mától némileg különbözően, a kánonok esetében nemcsak fenn akarjuk tartani 
az értéktartalmat, de eleve ezt nemcsak gyanakvóan, hanem rosszallóan is szem-
léljük, mint valami olyasmit, amely a kanonicitás mindig módosuló és változó 
formájában - ha nem is követendő vagy irányadó, de - számunkra is mértékadó. 
A kánonok történelmi relativizálása gyakran a történelmi, mint a historizációban 
antikanonikus, és a normatívvá tett klasszikus, mint állandó kanonikus, egymást 
megsemmisíteni akaró szembenállásába ütközik. 

A dichotóm meghatározottságok hangsúlyozása az irodalomtörténetekben is 
olyan feszültségtereket generált, amelyek amellett, hogy érdekes szempontokra 
világíthattak rá, a kánonok szükségszerű autoritását eleve jelentéssel felruházott 
értelmezésként és általánosan csak negatív erőként patologizálták. A kánon nem 
annyira retrospektív fogalom, mint a klasszikus, de fontos azt leszögezni, hogy 
minden kánonnal való dialógusunk - ahogyan a klasszikusokkal is - nem annyira 
állandó, mint potenciális. Potencialitása pedig sohasem csupán aktualizációjában 
merül ki. A folyamatos érintkezés, a kapcsolat dialogicitásának a hermeneutikai 
fenntartása elsődleges szempont, de a kánonnal való találkozásunk nem csupán 
a szöveggel mint tárggyal való szembesülés, de nem is a kánoni institúciókkal 
való küzdelem formájában megy végbe. Ahogyan Aleida Assmann megjegyzi: „a 
kánonnak talán a perszisztenciája a legfontosabb ismertetőjegye; nem nemze-
dékről nemzedékre építjük föl uralkodó ízlésirányok szerint, hanem már mindig 
is meglévőként kerül elénk..."86 Tehát a kánon magát az irodalmiságot is csak 
mint előzetesen értelmezett alakzatú formához való hozzáférhetőséget képes 
szemlélni, s „úgy kondicionálja előre autentikus esztétikai döntéseinket, hogy 
csak hozzá képest tehetünk szert új, az addigi kánont elismerő, átformáló vagy 
érvénytelenítő művészeti önmegértésre".87 

Amennyiben nem tudunk az autoritás szükséges voltán (illetve az ezt csupán 
negatívumként értelmező szemlélődésen) túllátni, a jelentésképzésnek is csupán 
ez a paradox, s meglehetősen ideologikus alakzata marad vizsgálódásaink 'egyet 
előre, kettőt hátra' típusú alaptétele. Valószínűleg érdemes lehet középutat keres-
ni az olyan leszűkítő vagy-vagylagos felfogások közt, amelyek a kánonok létesíté-
sét egyrészt csak az irodalom intézményeinek és különböző rangú és felfogású 

8 6 Aleida ASSMANNÍ idézi KULCSÁR SZABÓ Ernő: „A szövegek ártatlansága. A (nemzeti) kánon és a mo-
dernség emlékezete." In Irodalom és hermeneutika. Akadémiai, Bp., 2000. 289. 
87 Vö. KULCSÁR SZABÓ Ernő: uo. 
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közvetítőinek a tevékenységeként, másrészt csak magának az irodalomnak az ön-
megújító folyamataként írja le. Az ilyen típusú szemléletet pusztán az is nehezíti, 
hogy elméletileg csupán az olyan kánonfelfogás számíthatna demokratikus el-
bírálásrendre, amely önmaga megsemmisítésének tudatában is képes lenne mű-
ködni, tehát a szövegek értelmezésének úgy a szükségszerű szolgálatában állni, 
hogy a 'kánonra-ítéltetettség' jegyeinek hangsúlyozását önmaga kanonicitás-
fokának a kiteljesedését meggátolva, a temporalizációban tudná felmutatni. Az 
ilyen kánonok viszont nehezen képzelhetők el paradigmatikus változásaikban 
az előzetes meghatározottságokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyó atti-
tűdjeik esetén. Ezért valószínűleg a kánonok örök változásának szükségszerű, de 
az irodalomtudomány számára nem elegendő tapasztalatát kell mindig előtérbe 
állítanunk, amely kultúrateremtő sajátosságai mellett a szövegeket folyamatosan 
termékeny kényszerhelyzetbe kívánja hozni. 

12. bezárhatatlan konklúziók 

A kánonokhoz alapvetően hozzátartozik a kirekesztés, amelyet viszont nem sza-
bad sem túlértékelnünk, sem alábecsülnünk. A róla vitázok éppen erről az el-
idegeníthetetlen tulajdonságáról vitatkozva feledkeztek meg leginkább arról, 
hogy ez magát az irodalomértésünket jellemzi, akár olyan értelemben, amint azt 
de Man többször hangsúlyozta, azaz az értelemalkotások, az értelmezések szük-
ségszerűen hegemonizáló, és ugyanakkor a kezelhető kulturális örökségnek a 
rendezésére irányuló tipikus emberi aktusaként. A kánon kijátszhatatlan autori-
tásának a képzése és rombolása egyszerre van jelen minden ilyen aktus során, 
minthogy csak egy képzeletbeli, még „félreértetlen", azaz ilyen értelemben „ár-
tatlan", értelmezés nélküli szöveg lenne csak képes úgy ellenállni a kánon totali-
záló intézményének, hogy az ne szükségszerűen értelemkölcsönző interpretáció-
ként konstituálódjék, amelyet aztán a hivatalosság valamilyen hatalmi formája 
legitimál a tekintélyelvű irodalomtörténet-írás számára. Az értelmezésekbeli szű-
kösség a kánonképzés folyamatára általánosan csak mint otrombán hegemón és 
imperialista törekvésre tekintett, ritkábban, de akkor ez előbbi ellenpólusaként, 
mint a múlt hatalmas, de még belátható, kezelhető örökségének a rendszerezésé-
re és megőrzésére irányuló tipikus és szükségszerű folyamataként írta le. A káno-
nok említett kategoriális dichotómiákban való értelmezése egyrészt figyelmen kí-
vül hagyta a már említett iróniát, miszerint a kánont kritizálok is végül a kánon 
védelmezőjévé, legalábbis megőrzőjévé, fenntartójává válnak, másrészt szinte tel-
jességében leegyszerűsítette a kánonképzésnek a komplex folyamataira irányuló 
olyan vizsgálódásokat, amelyek a jelentésképzést csak a történeti episztémé rend-
szerfolyamatában tartják elképzelhetőnek. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a mai kánonértelmezések meghatározó 
tapasztalata inkább a hiány dimenzióit írja körül, amikor csak két olyan aspektust 
vizsgál, mint a kánonok elkerülhetetlen hatalmi beágyazottságát és az ekképpen 
leírt intézményrendszernek a vonatkozásait, illetve a szövegek újrakonstituálódó 
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kanonicitásának voltát. A folyamatos kulturális változások fenntartásának a leg-
értékesebb módja nem a kanonikus monumentumok teljes mértékű megingatá-
sában, sem pedig ezek összetevőinek, mint általánosan hatalmi háttértámogatás-
ként leírt és felelősnek érzett okozati tényezőinek a leegyszerűsítése által nem 
tapasztalható meg. Mert amennyiben ezek a változások végre, mint pozitív, új 
szempontokat és rangot adó értéktételezések is értendők, úgy nem redukálhatok 
vagy csak az egyik, vagy csak a másik dimenzióra. Éppen ez a kettős dimenzio-
náltság az, amely a tradicionalitásban csakis együttesen lehet képes a változást 
nemcsak szükségesnek, de értékesnek is leírni. Ezt pedig jelenlegi kutatásaink 
szokásrendjének bővítésével, illetve éppen az irodalmon edződött kritikai argu-
mentációinknak az akadémiai falakon túl, a bennünket övező teljes szociális való-
ságra történő kiszélesítése által valósulhat csak meg, olyan 'vendégszerető', tehát 
építő hozzáállással az irodalomtörténet-írásban is, amely érzékeny a kortárs kom-
munikációk minden formájának az egyre tágulóbb szférájával kapcsolatban. 
Hiszen jelenleg, mint azt Gorák is megállapítja, „még alig érzékelhető, hogy kul-
turális forradalmunk élesítette volna kritikai képességeinket a viták során: való-
jában a konstans keresése az olyan programoknak, amelyekkel „mindenki jól érzi 
magát", illetve „mindenki említve érzi magát", gyakorta csak a valós konfliktusok 
elhallgattatásának, illetve a kritikai kutatások elfojtásának egy módja. Kulturális 
forradalmunk csak akkor érheti el ígért célkitűzéseinek a beteljesítését, ha a va-
lós vitákhoz szükséges rugalmasság (elasticity) a fejekben, az új társadalmunk 
minden aspektusát átitatja".88 

8 8 J an GORÁK: „Reflections on the Eighteen-Century Canon: Disciplinary Change in the Humanities." 
In Canon vs. Culture. 211. 



Horváth Péter 

A FORDULAT NYELVE A NYELV FORDULATA* 

„amint a Holdnak is, úgy bizonyára az életnek is van egy olyan oldala, 
amely szüntelenül elfordul tőlünk, és amely nem az élet ellentéte, 
hanem a teljességhez szükséges kiegészítése, a lét valóságosan ép, 

teljes szférájának és gömbjének kiteljesítése." 
(Rilke) 

Bevezetés 

Martin Heidegger gondolkodásának és bölcseleti útjának egyik legtöbbet vitatott 
és értelmezett pontja a fordulat (Kehre) kérdése. írásunk ehhez a problémához kí-
ván hozzászólni egy olyan interpretáció keretében, amely annak nyelvi alapjai felé 
fordul. 

A fordulatnak a következőkben kifejtendő olvasata az alábbi előfeltevések je-
gyében fogalmazódik meg. 

A fordulat interpretációja a Heidegger-korpusz csak egy szűk szeletének vizs-
gálatára szorítkozik. Elsősorban terjedelmi okokból célszerűbbnek tűnt, hog)' 
egyes szövegeknek a fordulat kérdése szempontjából adódó értelmezését adjuk, 
mintsem több munka alapján, tágabb perspektívát nyitva tárgyaljuk a vizsgált 
problémát. Ezek az értelmezések a dolgozat gondolatmenetének megfelelően ve-
szik sorba a jelzett nézőpontból a választott szövegeket. 

Minden problémához hozzátartozik annak recepciója is, ezért a Heidegger-
irodalom egy részének, a fordulatra vonatkozó megállapításainak bemutatása ál-
tal jelezzük annak jelentőségét. A Humanizmus-levél fontos szöveghelyeinek ki-
emelése Heidegger viszonyát kívánja bemutatni a fordulathoz, s az írás befejező 
gondolataiban a kapcsolódási pontot a kései munkákhoz. A dolog-tanulmány alap-
ján történik a négyesség alakzatának a jellemzése, amely mint a fordulat fontos 
formációja kap helyet az érvelésben. Mivel értelmezésünk elsősorban azt tűzi ki 
célul, hogy a négyesség és a nyelv viszonyában adja a fordulat egy új, lehetséges 
olvasatát, ezért a kései Heidegger nyelvszemlélete nem maradhat bemutatás nél-
kül. Ezeket a forrásokat felhasználva, a dolgozat záró részei a fordulat nyelvi 
szempontból történő kifejtését kísérlik meg. 

Kiinduló feltevésünk, hogy a fordulat értelmezése csak a nyelv kérdésével össze-
kapcsolva mondhat újat. A heideggeri fordulat mint a gondolkodás fordulata 
- hogy Heidegger egy metaforáját parafrazeáljuk - , a nyelv erdejébe viszi a meg-

* A 2003-as Országos Tudományos Diákköri Pályázat irodalomelméleti szekciójának nyertes dolgozata. 
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értést. Egy úton végigmenve próbálunk közelebb jutni a fordulathoz, amely 
nyelvre irányuló interpretációnknak a metszéspontjában áll. Ez a metszéspont 
képezheti az alapot egy fordulópont megtalálásához, amelyen fordulva a fordu-
lat értelmezése is új fordulatot vehet. 

A fordulat értelmezései 

A fordulat (Kehre) kérdésének fontosságát a Heidegger gondolkodásával szem-
besülő értelmezések más-más hangsúllyal ítélik meg, s jelentőségét is eltérően ér-
tékelik. Az alábbiakban néhány olyan interpretációt szeretnénk bemutatni, me-
lyek alátámasztják a fenti megállapítást, s érzékletesen illusztrálják a fordulat 
problémájának összetettségét. A cél nem elsősorban a különböző olvasatok elmé-
lyült elemzése, mindössze az egyes megközelítések irányvonalát meghatározó 
előfeltevések felvillantása. Ezek az értelmezési álláspontok minden esetben hűen 
tükrözik azt az elméleti pozíciót, amelyet a heideggeri gondolkodás megértése 
határoz meg. Ily módon a fordulattal kapcsolatos interpretációkon keresztül, a 
heideggeri gondolkodás alapjaival való megértő szembesülésnek az egésze is 
mindig többé-kevésbé körvonalazódik. 

Az egyik mindig felmerülő és visszatérő kardinális vitapont a heideggeri for-
dulatot illetően, hogy milyen szerep tulajdonítható neki az életmű egészét és ala-
kulásának folyamatát illetően. Ebben kulcsszerepet annak a dilemmának az el-
döntése kap, hogy a fordulatot éles cezúraként, avagy a korábban megkezdett út 
jelentős irányváltásaként értékelik. Az olvasatok tétje a gondolkodói út, s így az 
életmű egységének és folyamatosságának meghatározása. 

A fordulat szerepének és jelentőségének nyomatékosítása Richardson1 nevé-
hez fűződik, aki törésvonalat vél felfedezni Heidegger gondolkodásában a fordu-
lat kapcsán, amit így egy „első", illetve „második" részre bont. Ebben aligha le-
becsülhető szerepe van annak a Heidegger által a szerzőnek írt levélnek, melyben 
a fordulat áll a középpontban. A Richardson-levél különösen fontos, mivel az 
egyedüli olyan filológiai forrás, melyben Heidegger maga kommentálja a vitatott 
kérdést. Mindenesetre Richardson a Reversal alapján történő összképe szerint az 
első korszakban az ember (a jelenvalólét), míg a másodikban a lét áll a gondol-
kodás centrumában, s utóbbi egyben az elsőnek ismétlése és kiegészítése. 

A gondolati út folytonosságát előtérbe helyező nézőpont a fordulatnak nem 
tulajdonított olyan jelentőséget, amely radikális szakadást okozna. E nézet leghí-
resebb képviselője - Gadamer - szerint Heidegger pályája egyenes folyamatossá-
gában bontakozik ki, s a fordulat mindössze „nézőpontváltásként" értelmezhető,2 

melynek hátterében a fenomenológiai szemléletmód elégtelenségének felismerése 

1 William J . RICHARDSON, S. J . : Heidegger. Through Phenomenology to Thought. Preface by Martin 
Heidegger. Nijhoff, T h e Hague, 1974. 

2 Diane P MICHELFELDER: Filozófiai hermeneutika és radikális hermeneutika. Athenaeum 1 9 9 4 / 2 . 1 6 3 . 
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áll. „Ennyiben a híres »fordulat« minden, csak nem törés Heidegger gondolkodásában. 
Sokkal inkább egy alkalmatlan öninterpretáció elutasítása volt, melyet még Husserl erős 
hatása alatt fogadott е1."ъ A gondolkodás alapvető egységét ez esetben a görög tra-
díció újraértése és bölcseleti újra-átsajátítása képezi.4 

Gadamernek Heideggerhez való viszonya természetesen ennél jóval összetet-
tebb kérdés, s ennélfogva sokrétűbb kifejtést igényelne. Ehelyett itt csupán a 
gadameri főműnek - az Igazság és módszer nek - a fordulattal, s rajta keresztül 
a heideggeri gondolkodással való alapállására vethetünk egy pillantást. S ami leg-
inkább szemünkbe tűnik, hogy Gadamer elsősorban az újkori szubjektivizmus, 
tudat-filozófia és a transzcendentális kérdésfelvetés - a lét időbeliségéből kiala-
kuló - radikális megújítóját látja Heideggerben, s nem csupán Husserl, de a né-
met idealizmus vonatkozásában is. Számára a jelenvalólét létmódjaként értett 
megértés a legfontosabb a heideggeri provincia urbanizálásakor (Habermas), 
amelynek transzcendenciája - a létezőn való túllépése a lét felé - , nem csupán a 
metafizika kereteit feszíti szét, de megalapozója lehet egy univerzális hermeneu-
tikának is. A fordulat Gadamer interpretációjában a végső alap, a megalapozás 
gondolatának megfordítására fut ki: a Lét és időben még a létmegértés kitüntetett-
ségével bíró jelenvalólét ez az alap, ám később ezt felváltja a létmegértést lehető-
vé tevő alap, az hogy egyáltalán van jelenvaló, ami a létkérdést összekapcsolja a 
semmi kérdésével. „Amit Heidegger végül az 'útkanyarnak' nevezett, az nem egyszerűen 
a transzcendentális reflexió mozgásának megfordítása, hanem épp ennek a feladatnak a 
felszabadítása és a végrehajtása volt. Bár a Lét és idő kritikusan feltárta a transzcenden-
tális szubjektivitás husserli fogalmának a megalapozatlanságát, még maga is a transzcen-
dentál-fllozófla eszközeivel fogalmazta meg a lét kérdésének felvetését. Azonban a létre vo-
natkozó kérdés megújítása, melyet Heidegger feladatként maga elé tűzött, valójában azt 
jelenti, hogy a fenomenológia 'pozitivizmusa' közepette újra felismerte a metafizika megol-
datlan alapproblémáját, melynek végső kicsúcsosodása a szellem fogalmában rejlett, aho-
gyan azt a spekulatív idealizmus elgondolta. "5 

Monográfiájában Safranski a fordulat értelmezését az azt bejelentő Levél a 
„humanizmus"-ról című írás összefüggésében végzi el. Számára a fordulat kapcsán 
nem merülnek fel értelmezésbeli problémák: „A közismert heideggeri fordulatot, 
amely interpretációk egész lavináját indította el, olyan egyszerűen kellene látni, ahogyan 

3 Hans-Georg GADAMER: „Die Griechen." In Heideggers Wege. J . С. B. Mohr, Tübingen , 1983. 119. 
Gadamer és Heidegger eltérő pozíciójáról a görög tradíciót illetően: Robert J . DOSTAI.: A Gadameri érő 
folyamatos kihívás: Heidegger Platán-értelmezése. Athenaeum 1994/2. 40-54 . 

4 A tanulmány n e m kívánja tárgyalni Gadamer viszonyát a heideggeri gondolkodáshoz. Ehhez lásd: 
Richard E. PALMER: Gadamer és Derrida mint Heidegger értelmezői: Gadamer és Derrida négy-négy szövegé-
ről. Athenaeum 1994/2. 177-222. különösen 177-178., illetve J o h n D. CAPUTO: Hermeneutika a Lét és 
idő után. Athenaeum 1994/2. 126-158. különösen 150., H.-G. GADAMER: „Szöveg és interpretáció." In 
Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla. Cserépfalvi, Bp., é. n. 17-39. különösen 18-20. Uő: Destruk-
ció és dekonstrukció. Literatura 1991/4. Uő: „Bevezetés Heidegger A műalkotás eredete című tanulmá-
nyához." In Martin HEIDEGGER: A műalkotás eredete. Ford. Bacsó Béla. Európa, Bp., 1988. 7 -30 . 

5 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Ford. BONYHAI Gábor. Gondolat , Bp., 1984. 
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Heidegger gondolta."6 Az egzisztenciát megvalósítani akaró ittlét kiindulási pontja 
után, másodszorra fordítva tárgyalta a problémát Heidegger, s az ittlétet igénybe 
vevó léthez akart eljutni. „Ez egy egész sor átértelmezést vont maga után, amelyekben 
az aktivisztikus, az egyes ember ittléte által felvázolt vonatkozási lehetőségek pólusai fel-
cserélődtek, és inkább passzív, eltűrő, elszenvedő magatartásformák regisztereinek adták át 
helyüket" - írja Safranski. A pólusok felcserélődésének eredménye, hogy a beleve-
tettségból sors, az ember gondjából a dolgok ápolása, a világ széthullásából an-
nak áradása lesz.7 

A fordulat okozta bölcseleti irányváltás egyik legkritikusabb értelmezője Jür-
gen Habermas nem csupán a nemzetiszocialista mozgalom szerepére mutat 
rá, de figyelemreméltó mélységgel és pontossággal elemzi annak filozófiai kon-
zekvenciáit is. Nagyívű előadásának itt csupán néhány gondolatát emelhetjük 
ki, legelőször is azt, amely Habermas számára különösen fontos: miként marad 
Heidegger a fordulat ellenére mindvégig foglya a husserli fenomenológia alakjá-
ban a szubjektumfilozófia problémahelyzetének. „Azt észreveszi, hogy a szubjektum-
filozófia bűvköréből nem sikerült kitörnie; azt azonban nem, hogy ez annak a létkérdésnek 
a következménye, amely kizárólag egy - bármennyire is - transzcendentálissá változtatott 
eredetfilozófia horizontján belül tud elhelyezkedni. Kiútként kínálkozik az a művelet, amely 
miatt elég gyakran megrótta a 'platonizmus' nietzschei 'megfordítását': feje tetejére állítja 
az eredetfilozófiát, de nem szakad el problémakörétől." 8 Habermas értékelése szerint 
tehát Heidegger a fordulatkor olyan gesztussal élt, amelyet б maga kritizált: a 
megfordításéval. Eme „fordított fundamentalizmus" az ontológia destrukcióját világ-
történelmijelentőséggel ruházza fel, minthogy a lét egyedül megragadható meg-
nyilatkozása a metafizika marad. A propozicionális igazságot megelőző, a törté-
nelmet levezénylő, anonim létsors mint temporalizált eredet Habermas számára 
az el-nem-rejtettség vonatkozásában adja meg a fordulat lényegét: „A fordulat 
magva az, hogy Heidegger az időben cseppfolyósított eredethatalom metatörténelmi instan-
ciáját az igazságtörténés attribútumával ruházza fel. "9 Az előadás további része annak 
bizonyítása, hogy a fordulatot nem lehet kizárólag belső motívumokból megérte-
ni, hanem csak a Lét és idő filozófiája politikai adaptációjának később Heidegger 
számára is észlelt kompromittáló kudarcából.10 Ennek a történelmi tapasztalat-
nak az „eseménye" készteti arra, hogy tévedését metafizikatörténeti jelentőségűvé 
nagyítsa fel, s személyes felelősségét átruházza a kiismerhetetlen létsors szférájá-

6 Rüdiger SAFRANSKI: Egy némethoni mester. Heidegger és kora. Európa, Bp., 2000. 521. 
7 I. m. 522., lásd még a fordulattal kapcsolatban 568. 
8 J ü rgen HABERMAS: „ A nyugati racionalizmus metafizika-kritikai hadjárata : Heidegger." In uó: Filo-

zófiai diskurzus a modernségről. Helikon, Bp., 1998. 128. 
3 I. m. 130. 

10 Habermashoz. hasonlóan Derrida is szellemes kis kötetben mutatta ki a politikai szerepvállalás jelen-
tőségét a heideggeri gondolati út átalakulásában. Rávilágított, miként kíséri és kísérti Heidegger t ár-
nyékként a Rektori Beszéd geistigje, s válik metafizikai szellemmé (a szellem szellemévé), amelynek 
helyét a kései bölcseletben átveszi a geistlich. Derrida könyve nem tér ki ugyanakkor a fordulat kérdésé-
re, ezért nem kapott helyet a bemutatott értelmezések sorában. Jacques DERRIDA: A szellemről. Heidegger 
és a kérdés. Osiris, Bp., 1995. 
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ra. Habermas a fordulatnak ezzel a kortörténeti magyarázatával látja igazoltnak 
a heideggeri program - szubjektumfilozófiai - sikertelenségét.11 

A Heideggerról szóló eleddig egyetlen magyar nyelvű, kiváló Heidegger-
monográfia szerzője Fehér M. István Safranskinál jóval részletesebben és körül-
tekintőbben exponálja a fordulat kérdését. A nemzetközi Heidegger-irodalom 
gazdag és bőséges felvonultatása meggyőzően láttatja a probléma komplexitását. 
Fehér M. István azonban saját nézőpontját is megfogalmazza, mely szerint a for-
dulat alapját a Lét és idő által megvalósítani kívánt fordulat kudarcának belátása 
jelenti. Ennél is lényegesebb számára, hogy Heidegger nem akadt el véglegesen, 
hanem hű maradva fenomenológiai módszeréhez, levonva a tanulságokat, „még-
iscsak" végrehajtotta a fordulatot. S itt a szerző Heidegger gondolatait idézi, mely 
szerint a gondolkodók életművében akkor áll be katasztrófa, ha elakadásuk után 
továbblépnek, ahelyett, hogy megmaradnának saját kezdetük forrásainál.12 „Innen 
szemlélve, a Kehre annyit tesz, mint éppen a legsajátabb gondolathoz hűnek maradni, 
azaz ha a megkezdett út járhatatlannak bizonyult, akkor nem minden áron megmaradni, 
továbbmenni rajta, hanem a kudarc tanulságait levonva, új utat kezdeni, vagyis önmagát 
autentikusan ismételni, visszanyerni [...]" - írja a szerző.13 

A gondolkodói út egységessége, illetve megosztottsága mellett, a fordulat a 
heideggeri bölcselet különböző elemei kapcsán sok szempontból értelmezhető. 
Nyíri Tamás az ontológiai differenciát helyezi előtérbe értékelésekor, miszerint 
a „fiatal Heidegger" közvetíteni akart a lét és a létezők között, az idős Heideggernél 
viszont a lét teljesen elszakad a létezőtől, s összefonódik a semmivel. A fordulat 
eszerint: a léttel szemben minden létező semmis. A filozófiából a vallásos-miszti-
kusba váltó hang az emberről mint a lét pásztoráról beszél, ahol a lét minden lé-
tezőtől különbözik, de minden létező hordozója. Nyíri állásfoglalása szerint 
Heidegger is eltéved a dualizmus útvesztőjében, s a metafizika foglya marad, 
mert létmisztikája eleve kudarcra van ítélve: „megfeledkezik arról, hogy csak a létező 

11 „[Heidegger] ...a fordulatot sem a problémamegoldó erőfeszítés, a kutatási folyamat eredményének tudta be, 
hanem mindig a metafizika meghaladására törekvő eseménynek, amit anonim módon a tét inszeenál. Ez idáig a 
fimdamentálontológiáról az áhítatos létgondolkodásra való átmenetet a szubjektumfilozófia zsákutcájából való, bel-
sőleg motivált kivezető útként, vagyis problémamegoldásként [kiemelés: Habermas] rekonstruáltam; 
Heidegger ennek erőteljesen ellentmondana. Megkísérlem bemutatni, hogy ebben a tiltakozásban megbúvik egy da-
rabka igazság is. A fordulat ugyan valóban a nemzetiszocializmus révén szerzett tapasztalat eredménye, olyan tör-
ténelmi esemény tapasztalatáé tehát, amely Heideggerrel bizonyos mértékig megtörtént [kiemelés: Habermas] 
HABERMAS: i. m. 1 3 1 . Habermas emelíett kitér a fordulat retorikájának - az üres határozottság szugge-
rálásától a behódolási készség szolgalelkűségéig ívelő - megváltozására, valamint arra, milyen aspek-
tusokból írható le mindez bölcseletileg. Itt az önmegalapozás és a végső megalapozás igényének 
feladását, a szabadság fogalmának átvitelét a jelenvalólétről a létre, a kezdet vagy az Első fundamen-
talizmusának elvetését, a dionüszoszi messianizmus integrálását az új temporalizált eredetfilozófiába 
és a lelkiismeret kiiktatását emeli ki többek között. 
1 2 FEHÉR M. István: Martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó életútja. Göncöl, Bp., 1992. 275-276. 
Heidegger gondolatainak forrása: HEIDEGGER: Nietzsche I. Neske, Pfullingen, 1959. 337. Vö. 
HEIDEGGER: „Levél a „hurnanizmus"-ról. Ford. VAJDA Mihály. In „...költőien lakozik az ember..." Váloga-
tott írások. Vál. és szerk. PONGRÁCZ Tibor. 1-lwins Kiadó/Pompeji, Szeged, 1994. 139. ,,[a Filozófia] 
Ha tekintettel van lényegére, egyáltalán nem halad. Helyben jár, hogy mindig ugyanazt gondolja. Az előrelépés, 
ti. e helyről előre, tévedés, mely árnyékként követi a gondolkodást, amit éppen ő maga vet." 
13 I. m. 1. jegyzet 
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felől közelíthető meg a lét, amennyiben a létező léte - mint alapja és értelme - megnyilvá-
nul számunkra. "14 

A honi Heideggerre vonatkozó további munkák közül Ferge Gábor egyértel-
műen foglal állást a fordulatot illetően, amikor úgy véli, hogy a gondolati út 
egyes stációit már a Lét és idő megírását megelőző és meghaladó, „az egészre vonat-
kozó szellemi látás hatja át és irányítja". Richardsonnal szemben kifejezetten a 
gadameri értelmezés mellett foglal állást az életmű egységességét illetően. Az 
önálló utat szerinte a husserli univerzalizmustól való elfordulás után találta meg 
Heidegger a nemzeti-történeti gondolkodással.15 Ám ugyanilyen fontos a meta-
fizika meghaladásához elengedhetetlen görög források jelentőségének aláhúzása, 
ami szoros összefüggésben áll a költészet felértékelődésével. Ferge jórészt Zarader 
tanulmányára16 építve felvázol egy fejlődéstörténeti képet, s Heideggernek a gö-
rögséghez való folyamatosan változó viszonyát összekapcsolja a költészet szerepé-
nek megváltozásával.17 A fordulat ebben a három korszakot elkülönítő koncep-
cióban mindössze az első és második közti határvonalat jelzi.18 

A heideggeri bölcselet átalakulását a „szent" fogalmának jelentésváltozásában 
megragadó Vajda Mihály tanulmányában a fordulatot is érinti, amikor a gondol-
kodás megváltozott irányainak próbál a nyomára járni. írásának végkicsengése 
szerint az 1939-ig az eljövetel új funkcióját hordozó szent fogalma még nem válik 
le a füzisz fogalmáról, s csak a kései periódusban különül el a léttől, mint ami nél-
kül nem jöhet el a megmentő isten.19 S hogy milyen módon kapcsolódik mindez 
a fordulathoz, arra Vajda a következőképpen válaszol: „Már a szent fogalmának meg-
jelenése is jelezte Heidegger fordulatát. Amíg azonban a szent azonos volt a mindent meg-
erőszakolóval, semmi sem volt még világos, minden kétértelmű maradt. Amikor azután a 
szent a hiányzó isten lényegterévé lett, olyan filozófia született, amelyet vallásosnak semmi-
képp sem lehet nevezni (hiszen nincs istene [...]), amely azonban ennek ellenére helyet talált 
a „szent"fogalmának".20 A léttől elkülönülő szent-terminus pedig a fordulatot beje-
lentő Levél a „humanizmus"-ról című írásban válik az istenség lényegterévé. 

1 4 NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat, Bp., é. n. 430-431. 
1 5 FERGE Gábor: A költészet mint a lét nyelve a filozófia és a teológia határterületén. Utószó. Melléklet 
M. HEIDEGGER: Költemények a gondolkodás tapasztalatából. Societas Philosophia Classica, Bp., 1 9 9 5 . 8 . 
16 Marlene ZARADFR: A hármastükör. Egy fejlődés története. Existentia 1 9 9 8 . 3 7 - 5 1 . 
17 FERGE: i. m . 6 8 - 6 9 . 
is I. m. 85. 
19 „Csak a háború után lesz a szent valami más, mint a lét maga, s mint mondottam, ez Heidegger filozófiájá-
nak radikális átalakulásával függ össze." VAJDA Mihály: „ A szent." In uó: Posztmodern Heidegger. Század-
vég/TTwins, Bp., 1993. 89. 
2 0 I. m. 95-96. Vajda Mihály több írásában is boncolgatta a heideggeri bölcselet Lét és idő u tán bekö-
vetkező átformálódását , hol a Schelling-tanulmányt rekapitulálva mint „a Lét és idő soha meg n e m író-
dott második kötetét", amely a metafizika nyomainak eltüntetéséhez járul t hozzá Heidegger gondol-
kodásában (VAJDA: „Sem Isten, sem szabadság?" In Nem az örökkévalóságnak. Osir is-Gond, Bp„ 1996. 
51-66.), hol derr idai indíttatásra az állat problémáját fejtegetve („Heidegger és az állat kísértete." 
In i. m. 268-283.), hol pedig Rortyval szemben a metafizikát kiheverő másik kezdet esemény-voltát 
(s nem egy igaz, ú j kezdetét) hangsúlyozva („Az eseményi gondolkodás és a metafizika mint a lét tör-
ténete." In i. m. 320-335.) . Ezek a szövegek - bár problémacentrikusan világítják meg Heidegger 
gondolkodásának átalakulását - mivel explicit módon nem érintik a fordulat kérdését, ezért gondo-
latmenetük ismertetésére n e m vállalkozom. 
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A fordulatnak az esztétikát érintő vonatkozásait Bacsó Béla írásai tárgyalják. 
Az esztétika destrukciója21 című előadása arra hívja fel a figyelmet, hogy Heideggernél 
milyen szorosan összekapcsolódik az esztétikai tradíció legyőzése és a metafizika 
meghaladásának nekigyürkóző, a létnek magát kitevő gondolkodás fordulata. 
Heidegger ilyen témájú műveinek közös alapját Bacsó az ontológiai differenciá-
ban mutatja fel. Ezen alapviszony szerint, amit a létező megért, és aminek foly-
tán magát érti valamiként, azt mint a léttől teljességgel különbözőt, radikális 
kívül-létben jeleníti meg. Az ontológiai differencia így lehet kiindulópontja a 
műalkotást a tudati tételezés, a szubjektummal szembenálló tárgyként rögzítő ref-
lexió megrendítésének. Az előadás meggyőzően bontja ki, hogy Heideggernél 
miként jelenik meg a művészetről való gondolkodás mint léttörténeti fordulat 
lehetősége: a második kezdet mint fordulat megfoszt a tárgyiasító reprezentáció-
tól, s így a mű a magunkhoz térítő esemény részesévé tehet bennünket, elóhíva 
szépség és igazság eredendőbb illeszkedését. Az írás zárósorai jól szemléltetik a 
szerzőnek Heidegger fordulatával kapcsolatos nézőpontját: „A léttörténeti fordulat 
nem egy gondolkodó akarataként nyilvánult meg, hanem éppen azoknak az újkori emberi-
séget alapjaiban érintő kérdéseknek a szülötte, amelyek minket a lét vonatkozásában dön-
tés elé állítanak. A művészetről való gondolkodás sem térhet ki ez elől. 

Sziklai László az ínség korával szembesülő Heideggert állítja figyelmének 
centrumába, s ennek keretében azt igyekszik élesebb megvilágításba helyezni, 
miként tesz kísérletet egy „filozófus német" az 1930 és 1947 közti korszakban 
a német kérdés, a nyugati filozófiával összefonódott német filozófia problémáinak 
megoldására. A szerző „léttörténeti germanizmusként" jellemzi Heideggernek erre 
a korszakra eső gondolkodását, mely elnevezéssel épp a Lét és időhöz képest be-
következett, a metafizika meghaladásának igényéből fakadó változásokat kívánja 
megragadni.23 Nietzsche illesztése ebbe a léttörténeti gondolkodásba, a költés 
mint másik kezdethez tartozó megjelenése olyan szempontok, amelyek kiemelt 
helyet kapnak a könyv koncepciójában. Sziklai fordulat-interpretációja ennek je-
gyében Nietzschére és Hölderlinre összpontosít, s egy ponton Heidegger önérté-
kelését is megkérdőjelezi. Míg Heidegger csak a Nietzsche-elóadásokat értékelte 
úgy, mint amelyek közvetlenül megvilágítják „a fordulat időszakát (1930-1947)", 
addig Sziklai ezt épp ellenkezőleg látja: „Meg vagyok győződve arról, hogy a hölderlini 
költészetről és gondolkodásról kialakított kép, éppúgy, mint a műalkotás eredetéről 1935-ben 
és 1936-ban elmondottak, szintén közvetlenül [kiemelés: Sz. L.] és mindent megmutatnak 
a bejárt gondolati útról. "24 A viszonylagos fordulópontot 1930-ra helyezi a szerző, 

2 1 BACSÓ Béla: A Z esztétika destrukciója. Gond 1 8 - 1 9 . 1 9 9 9 . 1 0 5 - 1 1 0 . Lásd még: BACSÓ: Л szó. Heidegger 
nyelvfelfogásáról Stefan George verse kapcsán. Je lenkor 2 0 0 0 . 1 2 . 1 2 2 8 - 1 2 3 3 . 
2 2 BACSÓ: Az esztétika dekonstrukciója. 1 0 9 . 
2 3 SZIKLAI László: Heidegger és az ínség kora. Gondolkodás és költés. Osiris, Bp., 1 9 9 7 . 1 6 . 
24 I. m. 33. A Sziklai által is idézett passzus Heidegger Meizsc/ie-könyvéból: „Ennek az egészként utá-
nagondolt publikációnak egyben azt a gondolati utat kellene megvilágítania," melyet 1930-tól a 'Brief über den 
Humanizmus'-ig (1947) bejártam. Mert a kél kisebb, a megjelent időben kinyomtatott előadás, a 'Piatons Lehre 
von der Wahrheit' (1942) és a 'Von Wesen der Wahrheit' (1943) már az 1930/31-es években keletkezett. Az 
'Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung' (1951), mely egy tanulmányt és 1936 és 1943 közötti előadásokat tar-
talmaz, csak közvetve mutat valamit erről az útról." Ín i. m. 31. 
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s úgy értékeli a korszakot, hogy ebben az időben Heidegger gondolkodása még 
megmarad a létfeledés dimenziójában, s aláhúzza a Beiträge jelentőségét, amely 
a metafizika nyelvét meghaladva igyekezett kimondani a fordulatot.25 

Az eddig összefoglalóan bemutatott értelmezésekhez viszonyítva Hosokava 
Ryoichi Heidegger és a fordulat problémája című tanulmánya teljesen új olvasatát 
nyújtja a tárgyalt kérdésnek. A szerző gondolatmenetének filológiai alapja a már 
említett Richardson-levél, melyet azonban a címzett teoretikus álláspontjától is 
radikálisan eltérő módon értelmez. 

A tanulmány mindjárt az elején leszögezi a fordulat kérdésének jelentőségét, 
amikor jelzi, hogy kielégítő értelmezése nélkül nem lehetséges Heidegger sem-
miféle megértése. Majd ezt követően kitér a fordulat eddigi interpretációira, me-
lyeknek közös vonása, hogy a gondolkodás vagy a lét fordulatáról beszélnek. Ezzel 
szemben a kiotói iskola képviselője a Richardson-levél következő passzusára ala-
pozva, teljesen új fordulat-interpretációt fogalmaz meg: „A fordulat gondolása, 
gondolkodásom fordulása." (R, XVII) Az idézet szerint tehát nem a fordulat, hanem 
a fordulat gondolása jelenti Heidegger gondolkodásának fordulását, amely „a 
fordulatnak megfelelően léphet fel". (R, XIX)26 

Amiért Heidegger elutasította a fordulatról való talajtalan és végtelen fecse-
gést a levélben, annak okát Hosokava Ryoichi abban látja, hogy az értelmezők a 
gondolkodás elfordulásaként értették azt, ami tulajdonképpen a fordulat gondo-
lása.27 „Vizsgálódásunk abból indul ki, hogy Heidegger sohasem a gondolkodás fordulatá-
ról, hanem a fordulat gondolatáról beszél. Ha a fordulat a meggondolandót jelenti, akkor 
maga a Humanizmus-levél kísérlet, a fordulatot megfelelőképp mondani" - írja szerző.28 

Az eddigi értelmezések tehát érzékelték a gondolkodásban lezajlott fordulatot, 
azt azonban már nem, hogy ez magára a fordulatra irányul. Visszautalva Fehér 
M. István értelmezésére, azt mondhatjuk, hogy az értelmezők abba a hibába es-
nek, mint azok a filozófusok, akik hűtlenek lesznek forrásukhoz, s továbblépnek 
a felmerülő probléma kapcsán. A heideggeri fordulatnak nincs hova továbblép-
nie, mivel épp a fordulat az, amire a gondolkodás irányul. 

A Fordulat-tanulmány alapos és szerteágazó vizsgálódása több Heidegger-
szöveg kapcsán is próbára teszi, mit is jelent „a fordulat gondolása" a heideggeri 
bölcseletben. Ennek egyik legjellemzőbb példája, amikor lét és gondolkodás vi-
szonyát értelmezi újra, rámutatva, hogy a fordulat nem a léthez vagy a gondol-
kodáshoz tartozik, hanem a kettő között mozog, s annak módja, ahogyan a saját-
tá tevő Esemény (Ereignis) megesik. Innen belátható a „lét és időtől" az „idő és 
léthez" történő fordulat, mivel lét és idő csak az eseményben adatik. S ez csak a 
fordulatból engedi elgondolni magát, s így az Esemény mondása tudja kifejezésre 
juttatni. Mivel a tanulmány szerzője implicit azt előfeltételezi, hogy a fordulat el-
gondolása, miután az 1936-38-as években megfogalmazást nyer, a későbbiekben 

« U O . 
2 6 Hosokava RYOICHI : Heidegger és a fordulat problémája. Athenaeum II. kötet. 1994. 3 . 1 5 3 . 
27 I. m. 151. 
2 8 I. m. 161. 
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nem változik - s a fordulat gondolása mint esemény változatlan marad az 
1937-ből származó szövegek és a Humanizmus-levél fordulata közt azonosságot 
feltételez. Egy 1937/38-as előadástervezetben Heidegger a következőket írja: 
„Az ember a létre való vonatkozásban, vagyis a fordulatban: a létei (Seyn) és ennek igaz-
sága az emberre való vonatkozásában." Ennek a mintájára a japán gondolkodó a 
következő módon írja át a fordulat a »lét és időtől« az »idő és léthez« kifejezést: 
„»lét és idő«, vagyis a fordulatban »idő és lét«".29 Az ellentétek kölcsönös összetarto-
zását, amelyek a fordulatban egymást polárisán kiegészítve kapcsolódnak össze, 
a tanulmány több idézet beemelésével meggyőzően szemlélteti. 

„A fordulat nem a gondolkodásban lévő folyamat, hanem a tényállás játéka" - áll a 
tanulmányban.30 Majd a szerző elválasztja a fordulatot a hermeneutikai körtől, 
mivel utóbbi az ember létvonatkozásához tartozván, csak a létmegértésben mo-
zoghat. A hermeneutikai kör a fordulatban mint az ember és a lét egymásra vo-
natkozása nyer megalapozást. Az ellentétek megfordítása és egymás felé vett for-
dulata tehát megelőzi a hermeneutikai kör fogalmát. Azét a hermeneutikai körét, 
melyet a kései Heidegger mint felszíni beszédet már nem vállalt fel.31 

Az írás úgy összegzi mondanivalóját, hogy a fordulat sokféle jelentésben 
mondható, de ez a többféle jelentés megfelel ember és lét többszörösen rétegzett 
tényállásának, ami azonban ember és lét kölcsönös egymásra vonatkozásában 
mozog benne. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy minden értelmezés csak a 
fordulatra való vonatkozásban mondható.32 

A fordulat különböző lehetséges interpretációinak a felsorakoztatásával magá-
nak a fordulatproblémának az összetettségét kívántuk illusztrálni. Amint kide-
rült, egymással élesen szembenálló nézőpontok mellett (törés-folytonosság), 
azoktól radikálisan különböző teoretikus állásfoglalások is megférnek. Az egyes 
értelmezések között így aligha teremthető meg valamiféle konszenzus. 

Az értelmezők többsége „a gondolkodás fordulataként" közelít a fordulathoz, 
amelyben maga a fordulat mint ellentétes irányváltás jelenik meg, attól függet-
lenül, hogy milyen szerepet kap az ouvre egészére nézve. Ez alól az utolsóként 
citált írás sem kivétel, mivel „a fordulat gondolása" csak annyiban mond mást, 
hogy az ellentétes irányváltást magában a fordulatban mutatja fel. Míg az első 
esetben a gondolkodás pólusait cseréli fel a fordulat, addig az utóbbiban a fordu-
latét a gondolkodás. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy vagy a fordulat jelenik meg 
az életműben vagy az életmű a fordulatban, hiszen a gondolkodás e második 
esetben a fordulatban való gondolkodásba helyezi a heideggeri bölcseletet. 

A fordulat az ellentéteket megfordító logikájával, úgy tűnik, meghatározza a 
róla szóló fejtegetések lehetőségeit. A metafizikai dualizmus mintha épp meg-
haladásának legígéretesebb pontján térne vissza. A kérdés most már csupán az, 

2 9 I. rn. 159. 
so Uo. 
31 Martin HEIDEGGER: Útban a nyelvhez. Egy japán és egy kérdező párbeszédéből. Ford. TILLMANN J . A . Heli-
kon, Bp., 1991. 44. 
3 2 HOSOKAVA: i . m . 1 6 6 . 
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vajon a heideggeri fordulat vagy annak értelmezései maradnak-e foglyai a meta-
fizikának. Ahogy Hosokava Ryoichi hangsúlyozta, a fordulat kielégítő megértése 
nélkül nem lehetséges Heidegger semmiféle megértése sem. S ez igaz fordítva is: 
Heidegger értése nélkül a fordulat interpretációja is kudarcba fullad. 

A létfelejtés fordulata: Levél a „humanizmus"-ról 

A Fordulat megfelelő értelmezésében feltétlenül szükséges annak a szövegnek az 
interpretációja, amelyben a széles nyilvánosság először szembesülhetett a heideg-
geri bölcselet megváltozott irányával. Ez a dokumentum a Levél a „humanizmus"-
ról (1947), melyet Heidegger francia fordítójának, Jean Beaufret-nak írt nyílt le-
vélként, azzal a szándékkal, hogy kísérletet tegyen a humanizmus szónak új 
értelmet adni a világháborút követően. Az írás jelentőségét csak növeli az a tény, 
hogy szerzőjének egész kései filozófiája benne rejlik.33 

A Humanizmus-levél aprólékos és részletes elemzése helyett csupán a fordulat 
szempontját érvényesítve vállalkozunk a szöveg interpretációjára. A fordulat el-
választhatatlan az egész bölcseleti orientáció átalakulásától, ennek minden rész-
letére kiterjedő feltérképezése azonban nem célja ezen írásnak. Csupán egy meg-
lehetősen szűk perspektívából értelmezzük a szöveget, aminek egyik hátránya, 
hogy a fordulatnak a kései bölcseletbe való beágyazottsága az írás egészét tekint-
ve szükségszerűen csak korlátozott formában jelenhet meg; ezt a hiányt azonban 
fejtegetéseink későbbi részei remélhetőleg pótolni fogják.34 

A szöveg a humanizmust próbálja meg nem-metafizikusan újragondolni, ami 
az ember lényegének meghatározásának kérdése körül nyer kifejtést. Heidegger 
úgy véli, hogy az ember csak úgy jut lényegéhez, ha a lét szólítja, mert csak eb-
ben a megszólításban lel rá az őt kitüntető létmódra a lét világló tisztásában való 
állásra, az ek-zisztenciára. Az ember beillesztettként az ek-zisztencia küldetéses 
sorsába képes megtalálni küldetésének lényegét: elgondolni létének lényegét.35 

A Sein und Zeit szerint a jelenvalólét »lényege« egzisztenciájában rejlik. A Huma-
nizmus-levélben ez már a következőképp fest: a „jelenvaló" („Da") a lét világló tisz-
tása, a „léte" a lét igazságában való eksztatikus benneállás, az ek-zisztencia. Az 
ember ek-zisztálóként kiállja a jelenvalólétet, mivel „gondjába" veszi a lét tisztá-
sát. Ám maga a jelenvalólét a lét küldetéses sorsába belevetett. Heidegger itt jel-
zi, hogy a Lét és idő „létmegértése" mint a szubjektum képzetalkotása és annak, 
mint a lét világló tisztásához kötődő eksztatikus vonatkozása között jelentős kü-
lönbség van. Annak okát, amiért félreértették, s egzisztencialistaként kezelték, a 
következőben látja: „ennek a másik, a szubjektivitást elhagyó gondolkodásnak a követé-
se, illetve együttes megvalósítása már csak azért is nehézségekbe ütközik, mert a Lét és idő 

3 3 SAFRANSKI: I. M . 5 1 7 
34 Az írást alaposan és mélyrehatóan interpretálja Emil KETITERING: Közel. Martin Heidegger gondolko-
dása a „HumanizmiLs"-levélben. Pannonhalmi Szemle 1998. 4. 92-109. 
3 3 HEIDEGGER: i. m. 125-128. 
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publikációjakor az első rész harmadik szakaszát, az 'Idő és lét'-et visszatartottam. Itt for-
dul meg az egész. A kérdéses szakaszt visszatartottam, mert a gondolkodás ezt a fordulatot 
nem tudta kellően kimondani, és így a metafizika a nyelvének segítségével nem is tört át. 
Az 1930-ban megfogalmazott és előadott Az igazság lényegéről című előadás, melyet 
csak 1943-ban publikáltak, némi bepillantást nyújt a Lét és id őt követő gondolati fordu-
latba, mely az 'Idő és lét'-hez visz át. Ez a fordulat nem a Lét és idő álláspontjának meg-
változása, merthogy ebben először jut el a megkísérelt gondolkodás annak a dimenziónak a 
helyére, melyből tapasztalattá tehető 'lét és idő', mégpedig a létfeledettség alaptapaszta-
latából. "36 

Heidegger interpretációjában a Lét és idő kudarca a fordulat megfelelő nyelvi 
formában való kimondásának a kudarca. A metafizika nyelvén a fordulatot nem 
lehet elégségesen megfogalmazni. Ennek alapján tehát azt lehet mondani, hogy 
a fordulat elsősorban a nyelv fordulata: amint a gondolkodás megfelel a nyelvi 
fordulat igényének, a fordulat kimondhatóvá válik. Ehhez szükség van nyelvi for-
dulatra, mivel ennek hiányában a fordulat nem gondolható el és mondható ki. 

A Hosokova Ryoichi-tanulmány az idézett szakaszt annyiban hasonlóan értel-
mezi, hogy a fordulat megfelelő mondásáról beszél, ám számára elsősorban az lé-
nyeges, hogy a fordulat a mondandó, amit nyelvileg kell kifejezni. Okfejtésébe a 
Richardson-levél következő helyét emeli be: „A fordulat »eseménye«, ami felől ön kér-
dez, »az« a létei (Seyn) mint olyan. Ez csak a fordidatból engedi magát elgondolni." (R, 
XXI) Ennek alapján vonja le következtetését, hogy a fordulat megfelelő mondá-
sa, az esemény mondása.37 

A japán gondolkodó meglátásaihoz két dolgot fűznénk hozzá. Egyrészt a for-
dulat általa véghezvitt értelmezéséből hiányzik annak a problémának a kibontá-
sa, amit a fordulat kimondása jelent: a fordulat nyelviségének mellőzése egyben 
azt is jelenti, hogy nem tudjuk, miként kell elgondolni és kimondani a fordula-
tot. Ezzel tulajdonképpen épp az a probléma sikkad el, ami a Humanizmus-levél 
szerint magát a fordulatot inspirálta. Azzal, hogy azt hangsúlyozza, a fordulat a 
mondandó, ugyan a „fordulatra" irányítja a figyelmet, ennek azonban az az ára, 
hogy a „mondandó" háttérbe szorul. Bár a tanulmány írója jelzi, hogy a fordulat 
megfelelő mondása az esemény szóhoz juttatásának kísérlete, ennek a heideggeri 
nyelvfelfogáshoz való gondolati kapcsolódását azonban nem részletezi.38 Másik 
kiegészítésünk szorosan összefügg az elsővel. Vajda Mihály fordításával - „gondo-
lati fordulat" - ellentétben a Hosokova Ryoichi „a fordulata gondolataként" értel-
mezi ugyanazon szövegrészt. A két fordítás autentikusságát illetően nem kívá-
nunk állást foglalni, csak jeleznénk, hogy a korábban már jelzett ellentétes 
fordulat-interpretációkkal találkozunk újra: míg első esetben a gondolkodás for-
dulat volta a lényeges, addig a másodikban magának a fordulat gondolatának, 
mint új felismerésnek van döntő jelentősége. 

se i. m. 132. 
5 ' HOSOKAVA: i . m . 1 5 6 . 
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A Levél a „humanizmus"-ról a fordulat jegyében határolódik el a Lét és idő egzisz-
tencialista minősítésétől és sartre-i folytatásától. Heidegger ebben elsősorban az 
1927-ben megjelent mű előkészítő jellegére hivatkozik, mint ami alapot nyújtha-
tott a félreértéseknek, és utal rá, hogy a lét igazsága „még ma is csak kimon-
dandó".39 Ami annyit jelent, hogy a Humanizmus-levél, amely a fordulatról először 
tudósított a széles nyilvánosság előtt, még nem a fordulat nyelvén szól. Ezt erő-
síti meg a szöveg címéhez mellékelt széljegyzet is: „Az itt elmondottat nem csupán 
a megíráskor gondoltuk ki, hanem egy út bejárásán nyugszik, amelyre 1936-ban léptem, 
egy próbálkozás »pillanatában«, a lét igazságát egyszerűen mondani. - A levél még min-
dig a metafizika nyelvén beszél, jóllehet tudottan, a másik nyelv rejtve marad,"40 Továbbá: 
„A »Lét« és a »Lét maga«, ahogy így kimondásra került, azonnal eljutott az abszo-
lútum elszigeteltségébe. Amíg azonban a sajáttá tevő eseményt visszatartjuk, ad-
dig a mondásnak ez a módja elkerülhetetlen."41 Ennek alapján vonta le a keleti 
Heidegger-recepció képviselője konklúzióját, miszerint az eseményt csak a for-
dulatból lehet elgondolni, magának az eseménynek a szóhoz juttatásával. A prob-
léma a főszövegben is jelen van, amikor a küldetéses sorsban egyszerre adódó és 
magát megtagadó „lét adódása" („es gibt") áll „a lét van" helyett, hogy a létező-
től függetlenül kerüljön kimondásra a lét. Heidegger fordulata szerint a létezők 
egyáltalán nincsenek, mivel a „van" csak a létről mondható, s a gondolkodásnak 
először el kell jutnia, hogy a létet igazságában kimondja, miközben nyitva marad-
jon számára, hogy van-e és miként a lét.42 

Az egzisztenciái-analitika után a Lét és idő fundamentál-ontológiája is átértéke-
lésre kerül. Amíg az ontológia csak a létezőt gondolja el létében, s a lét igazsága 
nem meggondolt, az ontológia nélkülözi fundamentumát. A Lét és idő azért tu-
dott mindössze „valami csekélyet" kifejezni a lét igazságából, mert nem gondol-
ta el ezt. A gondolkodás hiánya abból eredt, hogy fogalmi kifejezésmódja eleve 
behatárolt volt, azaz nem volt elég szigorú. S ezen a ponton újra a gondolkodás 
nyelve kerül a középpontba: „Ez a nyelv még magát hamisítja meg, amennyiben még 
nem sikerül neki a fenomenológiai látás lényegi segítségét megtartva kioltani a 'tudományra' 
és 'kutatásra' kifutó helytelen irányultságot,"43 Heidegger a tudományos kutatás szán-
dékának hibája mellett abban látja a fordulat elmaradásának okát, hogy a bevett 
elnevezéseket és fogalmi nyelvet használta, melyeket az olvasók a konvencionális 
jelentés felől értettek, s nem gondolták újra őket. Ezt a ballépést kiküszöbölendő, 
a létre emlékező gondolkodás elhagyja az ontológia és etika terrénumát, hogy 
lemondva eredményről és következményről, egyszerűen engedje a létet - lenni.44 

3 9 HEIDEGGER: I. M . 1 3 3 . 
4 N HEIDEGGER: Wegmarken. Klostermann, Frankfurt am Main, 1 9 7 6 . , CA 9 . - 3 1 3 . megjegyzés 
41 I. m. 321. megjegyzés 
4 2 HEIDEGGER: Levél a „humanizmus"-ról. 1 3 8 - 1 4 0 . 
4 3 I. m. 162. Habermas erre a szöveghelyre hivatkozva jelzi, hogy Heidegger mindvégig fenntar tot ta 
a fenomenológiai szemlélet fontosságát a maga számára, s hogy ez lett az oka annak szubjektivizmu-
sában való megrekedésének. HABERMAS: i. m. 117. 
44 I. m. 162-163. 
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A fordulatnak az azt megelőző időszakra vonatkozó Humanizmus-levélbeh ré-
szeit úgy összegezhetjük, hogy a kritikai irány elsődlegesen a fordulat nem meg-
felelő nyelvi előkészítettségére irányul. Emiatt történik váltás a megszólalásmód-
ban, azonban maga a Levél is csak a probléma felismeréséig jut el, megfelelő 
kimondásáig nem. Mindez azonban megfelelő rálátást biztosít ahhoz, hogy for-
dulat és metafizika viszonyáról újat tudjon mondani. Sartre, Marx és Nietzsche 
meglehetősen különböző irányokban tájékozódó gondolkodása Heidegger néző-
pontjában megtalálja összekapcsoló pontját: mindhárman a metafizika megfor-
dítok Sartre eleve metafizikai értelemben használja az existentia-essentia kifeje-
zéseket, s a platóni tétel megfordítása - az existentia megelőzi az essentiát - , egy 
metafizikai tétel megfordításaként még a lét igazsága elfelejtéséhez tartozik.45 

A hegeli filozófiában abszolút módon elgondolt metafizika marxi és nietzschei 
megfordításai hasonlóan a lét igazságának felejtésének sorsában osztoznak.46 

A metafizika sziklás hegygerincén álló Nietzsche itt is hasonlóan felemás pozíció-
banjelenik meg: nála még tapasztalat az újkori ember hazátlansága, amit azon-
ban csak a metafizika megfordításával képes betetőzni.47 Marx elidegenedésről 
szóló fejtegetései szintén kifejezik az ember hazátlanságát, amit a metafizika el-
fed. A három gondolkodó tehát eljut odáig, ahonnan feltárható, hogy az újkor 
emberének látszólagos otthonossága valójában otthontalanság. Azaz „megrendí-
tik" a metafizika világképét, ami elleplezi a világsorssá vált hazátlanságot, de an-
nak eredetét - a lét küldetéses sorsát - nem gondolják el léttörténetileg.48 

Innen szemlélve Heidegger pozíciója is láthatóvá válik: a Sein und Zeit még 
szintén osztozik a létfelejtés tapasztalatában,49 s a fordulat a létre való emlékezé-
sig próbál eljutni. A metafizika megfordításának hazátlansága után ekkor válhat 
megtapasztalhatóvá a haza, amiről Hölderlin költészete ad hírt. A történeti lako-
zás hazája sem haladja meg a metafizikát, mivel szintén a létfelejtés tapasztalatán 
nyugszik, akárcsak a hazátlanság. Am a megfordítás aktusán túllép, nem gondol-
ja, hogy a világsorssá vált lét-elhagyatottság ilyen egyszerűen leküzdhető lenne. 
Heidegger megfogalmazása szerint először a Nyugat küldetéses sorsából kell el-
jutni a hazához, a léthez való közelséghez. A lét közelsége pedig mint haza, 
nyelvként létezik.50 Amikor a tévúton kóborló ember hazatér, a nyelv hajlékában 
lel fedélre. Az ember hajléka a lét háza, mert az ember a nyelvben hazára lelve 
jut el a lét közelségébe, míg a lét az ember gondolkodásában jut nyelvhez.51 

Heidegger a Levél a „humanizmus"-ról című írásában beszél először a fordulat-
ról, de nem mondja ki azt. Ahogy a Lét és idő, úgy a Levél sem hajtja végre a for-
dulatot: mindkettő a létfelejtésen belül mozog. „Itt az egész megfordul" - ez a 
mondat jelzi, hogy a metafizikai megfordításának kísérletét egy átfogó fordulat 

« I. m. 132. 
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váltja fel. Ebben a fordulatban tárul fel a létfelejtés teljes egészében, amit a 
szimpla megfordítás nem volt képes érzékelni. A Humanizmus-levél ezért mondja 
a létfelejtés fordulatát. 

A szöveg szót ejt a gondolkodás jövőbeni fordulatáról is, amely a lét eljövetelé-
hez kötött, s egyszerű mondásában azt kívánja szóhoz juttatni. Ily módon talán 
megtörténhet a fordulat a lét felejtéséből a lét igazságába is. Ehhez a lét közelsé-
gét biztosító nyelvben kell hazára lelni, ahol megtörténhet a gondolkodásnak a 
létigazságot pillantó fordulata. Arról, hogy a gondolkodás útja milyen irányba 
fordul tovább, a Levél befejezése, enigmatikus lezárása szól. 

„A gondolkodás alászáll ideiglenes létezésének szegénységébe. A gondolkodás az egysze-
rű mondásba gyűjti a nyelvet. A nyelv úgy a lét nyelve, ahogy a felhők az ég felhői. A gon-
dolkodás mondásával alig feltűnő barázdát szánt a nyelvbe, s ezek még kevésbé tűnnek fel, 
mint azok, melyeket a lassan lépdelő földműves hagy maga mögött a földön. "32 

A négyesség 

Ha a Beaufret-hoz írt, a fordulatot bejelentő nyílt levél tudottan a létfelejtés ta-
pasztalatátjuttatja szóhoz, akkor a kései Heidegger bölcselete olyan erőfeszítés-
ként tűnik elénk, mely a felejtés egyre radikálisabb megragadása mellett a lét 
igazságának fordulatát is megkísérli végrehajtani. A Humanizmus-levél eljutott a 
létfeledettség felismerésének fordulatáig, melyet sem korai művei, sem gondol-
kodásbeli elődei nem tártak fel, s ezt követően még eredendőbben próbálja vé-
giggondolni a technikai civilizáció kapcsán a lét-elhagyottság eredetét s annak le-
hetséges meghaladását. 

Ez a gondolati út addig bejáratlan és sehová sem vezető ösvényekre visz. 
Ahogy a gondolkodás eljut a lét világló tisztására, a lét közelségéig, nem halad 
tovább. A Lichtung szó - a leichten, ritkítani szóra utalva - azt is jelenti, hogy amint 
a favágók által az erdőben irtott, egymást keresztező utak végül a tisztásban talál-
koznak, úgy a lét világló tisztása is azt a nyílt körzetet jelöli, ahonnan kilátás nyí-
lik az égre, melyhez mérve az útonlévő megértheti, mit jelent a földön járni és 
megpihenni. A kései Heidegger bölcselete ezen a tisztáson telepszik meg, ahon-
nan a lét rejtőzése beláthatónak tűnik. Megtalálván a tisztásra beforduló ösvényt, 
egy másik fordulat várakozásában gondolkodik. 

A szakrális tartalommal telítődő heideggeri gondolkodás átalakulását több ki-
váló munka is részletesen tárgyalja,53 ezért ehelyütt csak egyetlen olyan elemét 
értelmezzük, amely közelebb visz a fordulat megértéséhez. Választásunkat első-
sorban az motiválta, hogy a fordulat nyelviségének interpretációját világosan tud-
juk szemléltetni. Továbbá a négyesség (Geviert) alakzata abból a szempontból is 
sokatmondó tanulságokat szolgáltathat, mennyiben szükséges Heidegger eseté-
ben homályos „létmisztikáról" beszélni. 

52 I. rn. 170. 
5S Lásd FERGE: i. m. 157-209., SAFRANSKI: i. m. 553-611., FEHÉR M.: i. m. 262-339. 



3 1 4 Horváth Péter 

A Humanizmus-levél zárásában a nyelv lét és gondolkodás között, a kettő sajá-
tos viszonyában jelenik meg. A nyelv a léthez viszonyítva olyan, mint felhő az 
égen, a gondolkodás viszont alig feltűnő barázdát húz benne. A nyelv tehát fel-
hőként rejti az eget, s ezt a rejtőzést a gondolkodás mint alapot biztosító talajt 
tapasztalja meg. Ég és föld az egyszerű mondásában összegyűlve - összetartozik. 
A szövegbeli „lét nyelve" úgy szólaltatja meg a létfeledést, hogy ez a nyelv nem éri 
el az eget, csupán az azt elrejtő felhőt. A fordulatnak ez a mondása még a meta-
fizika nyelvén beszél, s hogy beszélhet-e másként, illetve megpillantható-e a fel-
hő mögött elrejtőző tiszta ég, arra a választ a négyesség értelmezésével próbáljuk 
a továbbiakban körvonalazni. 

Heidegger az ún. négyesség elméletét több írásában is kifejtette, melyek közül 
az elsőket 1949 és 1951 között vetette papírra.54 Az oktatási engedély megvoná-
sa miatt a hallgatóság nem a freiburgi egyetem falai között, hanem Bréma város-
házának kandallótermében találkozhatott ezzel az új koncepcióval.55 

A világ négyességként való felfogását a Brémai előadások négy szövege tartal-
mazza, melyek Л dolog (Das Ding), Az áll-vány (Ge-stell), A veszély (Die Gefahr) és 
Л fordulat (Die Kehre) címeket viselik. A négy előadás eredetileg egybefüggő szöveg 
volt, s Heidegger csak később osztotta fel négy egyenlő részre, s ez a tudatos szer-
kesztési elv megfelel a kereszt alakú áthúzás (die kreuzweise Durchstreichung) moz-
dulatának. A négyesség alakzata az első előadásban van részletesen kidolgozva. 

Az írás a technikai fejlődés által megváltozott világ bemutatásával kezdődik. 
Heidegger a technikai civilizációt iszonyatosként jellemzi, mert távolság és közel-
ség megszűnésével minden egybefolyik az egyformaság térköznélküliségébe, s a 
közelség a benne álló dologgal együtt elmarad. „Az ember eddig a dolgot mint dol-
got éppoly kevéssé gondolta meg, mint a közelséget. "56 

A szöveg annak a problémának a kibontását tárja fel, hogy miként gondolha-
tó el a dolog. Ez Л műalkotás eredetében már tárgyalt kérdés, a tudományos szem-
lélet kritkájával kapcsolódik össze, amelyben „a dolog létezése (Wesen) sosem jut nap-
világra, azaz sosem jut el a nyelvig"57 A dolog - mondja Heidegger - csak egy olyan 
gondolkodásban jut el a nyelvig, amely nem téveszti szem elől dologszerűségét. 
A dolog dologként való létezése a nyelvben így tehát a „megfelelő" gondolkodás-
tól függ. A szöveg arról szól, hogyan kell(ene) gondolkodni a dolgokról. 

A korsót olyan edényként kell(ene) elgondolni, mondja Heidegger, hogy an-
nak belső üressége, amibe a bort töltjük, s amiből a fazekas megformálja, a sze-
münk előtt maradjon. Ez az üresség magába fogadva és magában megtartva fog-
lal magába, s a kettő a kiöntésben mint a korsó rendeltetésében válik eggyé. 
A magába foglaló üresség a kiöntés ajándékozásában gyűlik össze, melyben a korsó 

5 4 KORCSOG Balázs: „Heidegger brémai előadásai." In HEIDEGGER: A dolog. Ford. KORCSOG Balázs. Vilá-
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korsószerűségében létezik. Azaz a korsó esetében a dolog dologszerűségét csak 
egy olyan gondolkodás nem hibázza el, amely a kiöntés ajándékozása felől gon-
dolkodik róla, s nem mint szembenálló tárgyról. 

A Humanizmus-levél zárósorai szerint az egyszerű mondásban ég és föld össze-
tartozik. Amikor A dolog-tanulmány eljut az öntés ajándékáig, feltűnik a szövegben 
az ég és a föld. 

„Az ajándékozó öntés vizében időzik a forrás. A forrásban időzik a kőzet, benne annak 
a főidnek mély szunnyadása, mely elnyeli az esőt és az ég harmatát. A forrás vizében tart 
az ég és a főid násza. [...] A víz ajándékában, a bor ajándékában mindenkor ott időzik ég 
és főid. Az öntés ajándéka azonban a korsó korsószerűsége. A korsó létezésében időzik fóld 
és ég. "58 Ez a kettősség további kettővel egészül ki. 

Az öntés ajándéka szolgálhat a halandóknak, hogy szomjukat oltsák vele, vagy 
derűsebbé tegye társaságukat, de lehet szentelt ital, amely az isteneknek ado-
mány és áldozat. Az öntés, ahol a maga lényegében teljesítik, elégségesen elgon-
dolják és igazán mondják, mindig adomány és áldozás. 

Heidegger gondolatmenetében az italban időző ég és föld, halandók és isteni-
ek egységes négyességként vannak egybefogva az öntés ajándékában. Az ajándék 
az időben tartóztatja a négyet, s az el-nem-rejtetté váló négyesség tisztán ajándé-
kozva öntő egybegyűjtése a korsó létezése. S eljutunk a dologig, ami az egybegyűj-
tésben végzi a dolgát, s a négyesség idózését egy adott dologgá fogja egybe.59 

„A dolog a dolgát téve tartóztatja az időben a földet és az eget, az istenieket és a halan-
dókat. A dolog az időben tartva hozza közel egymáshoz a négyet a maguk messzeségében. 
Ez a közeihozás a közelítés. A közelítés a közelség létezése. "60 A négyesség megpillantá-
sával a gondolkodás visszatalál a közelségbe, ahol a dolog elgondolhatóvá válik. 
Az előadás, amikor a négyet külön-külön jellemzi, mindig jelzi, hogy bármelyik-
ről elmélkedjünk is, a másik hármat is hozzá kell gondolnunk, mert csak így gon-
dolkodunk. A dolgot lenni hagyó gondolkodásban a táplálva termő föld, a csilla-
gokban ragyogó ég, az istenség intő hírnökei, s a halálban mint a lét rejtekhelyén 
lakozó halandók összetartoznak. 

A négyesség további kifejtésének vezérfonalát annak feltárása képezi, hogy mi-
kéntjelenik meg az el-nem-rejtett négy világként, s a tükörjátékban és a körtánc-
ban miként létezik. Mert a tükörjáték egysége mint négyezettség (Vierung) és a 
körtánc mint gyűrű (Ring) alkotja a négyességet. 

A négy összetartozása nyilvánul meg abban, hogy egymást a maguk módján 
kölcsönösen visszatükrözik - sajátjukban is visszatükröződve - , s a tükrözés meg-
világításában kapcsolódnak össze. A tükrözés szabaddá teszi az eget mint eget, a 
földet mint földet, a halandókat mint halandókat és az istenieket mint istenieket, 
de csak azáltal, mert a tükrö(ző)désben egyek. A négyesség eseményszerűen sa-
játtá tevő tüköijátéka a világ, egysége pedig a világ világlása, a négyezettség. 

58 I. Ш. 63. 
59 I. m . 64. 
69 I. m. 65. 
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A tükörjátékban megvilágítást nyerő világ a körtánc gyűrűjébe fogva ragyog 
fel. „A világ tükör játéka a sajáttá tevés eseményszerű körtánca. [...] A körtánc az a gyű-
rű, mely azáltal fog gyűrűbe, hogy tükrö(ző)désként játszik. [...] Felragyogva sajátítja át a 
gyűrű a négyet mindenüvé nyitottan létezésének rejtélyébe. A világ ekképpen gyűrűző tü-
körjátékának (ringendes Spiegel-Spiel) egybegyűlt létezése a kigyűrűzés. "61 A négyesség 
így világolva összeilleszti a világot, s a gyűrű kigyűrűzésének tükörjátékából adó-
dik elő eseményszerűen a dolog tevékenysége. 

Ha a képzetalkotó gondolkodás visszalép a dologra hálásan rágondoló gondol-
kodásba, akkor egy korsóban a világot pillantja meg. A dolog dolga, hogy a tech-
nika által eltakart közelséget újra a közelbe hozza, s látszólagos csekély (gering) 
kicsinységében (ring) a gondolkodás elidőzésében megmutassa a négyességet. 
„Csak ha a világ világként világol, feltehetőleg akkor ragyog fel az a gyűrű, amivé föld 
és ég, isteniek és halandók kigyűrűzése a maga jámbor egyrétűségének gyűrűjévé gyűrű-
ződik."62 

Heidegger elsődleges szándéka, hogy jelezze: a köznapi valóság majd minden 
tárgya (kivéve a kizárólag technikai készülékeket), ha dologként vagyunk képesek 
rágondolni, az egész világot hozza a közelünkbe. Egy korsóban a világ titokzatos-
sága válik rejtélyességében nyilvánvalóvá. Ekkor a dolog körtáncának gyűrűzése 
és a világ tükörjátéka a négyességben együtt van jelen a nyelvben. A gondolko-
dás ilyenkor pillant csak a dologra, hogy a rágondolásban megjelenjenek ég és 
föld, isteniek és halandók. Heidegger az előadáshoz csatolt utószóban erről a 
gondolkodásról azt írja, hogy az mindig a világ lehetséges eljövetelére gondol, 
mint „ami a lét küldetéses sorsában magát előrejelző fordulatára figyel".63 

A kései Heidegger gondolkodása a létet elrejtő felhőben húzza saját barázdáit. 
A barázdák, mint körtánc és tükröződés játszanak a nyelvben. Az igazság törté-
nésére figyelő gondolkodás és a költői mondás a négyességet szóhoz juttató 
nyelvben beszél, illetve nevezi meg a szentet. 

A négyesség nyelvi eseménye 

A következőkben olyan szöveg értelmezésével teszünk kísérletet elgondolni 
föld-ég-halandók-isteniek gondolatalakzatát, amely a nyelv összefüggésében 
tárgyalja azt. Erre lehetőséget nyújthatna többek között a Wesen der Sprache, a köl-
tői mondás vonatkozásában Л hölderlini föld és ég című írás, mi azonban az 1950-
ből származód nyelv64 (Die Sprache) szöveget választottuk. 

в» I. m. 67. 
62 I. rn. 69. 
63 Utószó. Levél egy ifjú hallgatóhoz. I. m. 70. 
6 4 HEIDEGGER: „A nyelv." In uó: A dolog és A nyelv. Két tanulmány. Kétnyelvű kiadás. Ford. Jóos Ernő. 
Sylvester János Könyvtár, Sárvár, 1998. 54-109. A szöveg magyar fordításához nem mindig ragaszko-
dom, ezért mindig megadom a német szöveg oldalszámát is. 
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A tanulmány Trakl Egy téli est című versének értelmezésével próbál a nyelv 
lényegének a közelébe férkőzni. Heidegger a mindennapos érintkezés nyelvhasz-
nálatában csak elnyűtt költészetet lát, azért választ költeményt, hogy általa a nyelv 
eredendő valóságában tárulhasson fel. A nyelvet, amely az ember legközelebbi 
szomszédja, s amelyen kívül nem létezik semmi más (azaz csak a nyelv létezik). 

Heidegger értelmezése magából a nyelvből igyekszik szóhoz engedni a nyelvet. 
A kiindulópont tautológiája (a nyelv nyelv) abban a válaszban lendül ki, amely 
arra a kérdésre ad választ, miként létezik a nyelv mint nyelv. Heidegger válasza 
közismert: a nyelv beszél. A ráhagyatkozásnak megfelelően hagyja a szöveget a 
nyelv beszédeként lenni. Arra hallgat, miként beszél a költeményben a nyelv. 

Heidegger ezúttal nem azt vizsgálja, hogy a dolog milyen úton jut a nyelvben 
napvilágra, hanem fordítva, arra irányítja figyelmét, hogy a vers beszédében mi-
ként hívja el a dolgokat. Dolog és világ most is együttesen tűnnek fel, s a költői 
szóban maradásra bírják a négyességet. Avers olvasatában ugyanakkor az kap ki-
tüntetett szerepet, ahogy a vers kimondja a dolgot (1. strófa), a világot (2. strófa) 
majd a kettőt együtt (3. strófa). A versbeszéd átalakulása a nyelv beszédének 
igyekszik a szót átadni. 

A nyelv megnevezi (nennen) a dolgokat, s a szavakba hívja őket.65 Ezek a dol-
gok azonban nem az érzéki valóság tárgyai, melyek itt egy autoreferenciális nyelv-
ben bukkannának fel. Már csak azért sem, mert a költés szava nem a mindennapi 
valósággal áll szemben, hanem a végtelen égből hívja, annak felhőjébe a meghí-
vottakat, a nyelv közelébe. A téli este dolgai megérintik az embereket, akiket az éj 
takarójába rejtőző ég alatt a hóesés hoz magával, s azt estharang kongása mint ha-
landókat állítja az isteniek elé. A ház és az asztal köti a földhöz őket. A megneve-
zett dolgok összegyűjtik, elhívják föld-ég-halandók-isteniek négyességét, s a dol-
gok így tartóztatják meg a világot. A dolgok dolgukat végezve megszülik a világot. 

Heidegger a második strófa interpretációjában azt mutatja meg, miként hívja 
el a vers beszéde a világot, hogy eljőve a dolgoknak ajándékozza. A „kegyelem fá-
jában" hozza el a világ, s ajándékozza a dolgoknak a négyességet. 

A nyitó versszak a dolgok hívásában, a következő a világ hívásában jelenteti 
meg a négyet, de mindkettő csak a vers beszédében neveztetik meg. A beszéd a 
világot a dolgokra bízza, és a dolgokat elrejti a lényegükkel megajándékozó világ 
ragyogásában. A dolgok megszülik a világot, a világ megajándékozza a dolgokat.66 

Dolog és világ a középben egymást keresztezve bensőségesen tartoznak össze. 
Abban, ami a világ és a dolog között (zwischen) van, a kettő közepében létezik a 
különb-ség (Unter-Schied). A különb-ség hordja (tragt) az egymást keresztező vi-
lág világlását és a dolog tevékenységét a középben. A különb-ség szétválasztja a 
kettőt, s mégis bensőségesen összetartja őket. Innen történik meg a világ születé-
se és a dolgok ajándékozása.67 

65 I. m. 76-77 . 
66 I. m. 84-85 . 
б' I. m. 89. 



3 1 8 Horváth Péter 

A tanulmány gondolatmenete ezt követően arra összpontosít, hogy amit a vers 
két szakaszában külön nevezett meg, azt most a dolog és világ egymáshoz való vi-
szonyában gondolja el. Miután dolog és világ közös érintkezési pontja a nyelvben 
megtaláltatott, a vers záró versszakának heideggeri értelmezése megkísérli a 
nyelv beszédét ebből az eredendő centrumból kibontani. 

A vers utolsó strófájának következő sora szemléletesen jeleníti meg különb-ség 
és között (zwischen) viszonyát. „Kővé lett a küszöb a jajtól" - áll a vers harmadik 
szakaszában. A küszöb tartja, rajta nyugszik a között, ahol kint és bent összeütkö-
zik. Heidegger úgy kapcsolja össze a között és a küszöb szavakat, hogy utóbbi, 
mint ami a fájdalomtól megkövült, egyben ezáltal képes a között kijárata lenni. 
A küszöbben szaggató fájdalom összeilleszti, egybefogja a különb-ség szakadását. 
A fájdalomnak az összefogásában a különb-ség a küszöbbe illesztetik be. Ebben 
az összegyűjtő középben, a különb-ség fájdalmában tartoznak össze bensősége-
sen dolog és világ. 

A mi olvasatunkban a szöveg az összegyűjtő fájdalomban a nyelvet abba a közép-
be vonja össze, ahonnan dolog és világ együtt mondható ki. A nyelv hívása a csend-
be szólít be, ami a kaput igazgatja. A nyelv beszédének áthangolódása a csendből 
való megszólalásra, maga a fájdalom. 

„Ott ragyog a fényben 
Az asztalon kenyér és bor" 

Heidegger úgy értelmezi ezen sorok jelentését, hogy bennük a fájdalomban 
összevont különb-ség szakad fel, és hagyja, hogy a tiszta fényesség ragyogjon a vi-
lágban. Ez a felszakadás átsajátítása a világot világlásába és a dolgoknak ajándé-
kozza. A világ arany ragyogása mellett a dolgok is egyszerű csillogásukban jelen-
nek meg. A négyesség immár olyan szóban kerül kimondásra, melyben dolog és 
világ összegyűjtve van megnevezve: „A világ tiszta fénye és a dolgok egyszerű csillogá-
sa átméri (durchmessen) a közöltet, a különbséget. "68 

Heidegger írása visszajut kiindulópontjához: a nyelv beszél. A nyelv eredeti hí-
vása a világ és a dolog bensőségességének eljövetelét nevezi meg. Ez az elhívás 
a nyelv lényege. A nyelv beszél, mikor az elhívottak dolog-világ és világ-dolog a 
különb-ség közöttjében megnevezve eljönnek.69 A nyelv beszédében a különb-ség 
engedi, hogy a dolog tevékenysége és a világ világlása elnyugodjon. A különb-ség 
átsajátítja a dolgot föld-ég-halandók-istenek négyességét, amelynek a nyugal-
mában csend rejtőzik. 

A szöveg utolsó fázisa a nyelv beszédét a csend kongásával kapcsolja össze. 
Világ és dolog nyugalmat talál a csendben: a dolog elnyugszik a világ jóindulatú 
kegyességében, s a világ a dologban megelégedik. A különb-ségnek ebből a csend-

68 „Der Unter-Schied für Welt und Ding ereignet Dinge in des Gebärden von Welt, ereignet Welt is das 
Gönnen von Dingen." I. m. 89. 
es I. m. 92-93. 
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jéból történik meg: a csend. Ahogy a különb-ség elnyugtatja a dolgot a tevékeny-
ségében, s a világot világlásában, így a dolog és a világ a különb-séget a csendbe 
mentik át, ami maga a nyugalom (die Stille).70 

A nyelv beszéde úgy változik át a csend zúgásává, hogy a világ és a dolog el-
csendesedik a sajátjukban, s a különb-ség összegyűjtő hívása a harang zúgásában 
nyilvánul meg. Az elhívás parancsa a világot és a dolgot egyszerű bensőségükbe 
szólítja. A nyelv úgy beszél, mint a csend kongása.71 Ez a különb-ség eseménye, ahogy 
világ és a dolog az elcsendesedésbe jutnak. 

A nyelv beszédét szóhoz juttatni annyi, mint a csend zúgását meghallani. A ha-
landók beszédükkel a különb-ség hívásának felelnek meg. A hangtalanul paran-
csoló hívásra hallgatva, annak megfelelve szólalnak meg. A nyelv csak akkor be-
szél, ha hallgat a csend hívására. 

Heideggernek a nyelv eredetét a csendben fellelő gondolatai feltehetően csak 
annak fényében értelmezhetők valamelyest mondanivalójuk szerint, ha a fontos 
szerepet kapó hívás (Rufen) kapcsán nem feledkezünk meg a Lét és idő passzusai-
ról, melyekben a lelkiismeret hívásáról esik szó.72 Óvatosan arra utalunk ezzel, 
hogy Heidegger a lelkiimeret és a nyelv beszédének összeegyeztetésével próbált 
egy az individualitáson túlmutató szférának hangot és szót adni. A csendet meg-
őrző nyelv beszédében a lelkiismeret szótlan hangja hordoz minden kimondott 
szót, s az artikulációban ez a némaság válik hangzó beszéddé. 

A létigazság fordulata 

Ha összevetjük, hogy A dolog és A nyelv című tanulmányokban miként van jelen 
dolog-világ mint a négyesség alakzatának pillérei, a megfelelések rendjét fedez-
hetjük fel. 

A brémai előadásban a dologhoz a körtánc és a gyűrűzés, a világhoz a tükör-
játék és a tükröződés tartozik, melyek együtt vannak jelen a közelség közelítésé-
ben. A gyűrű körtánca és a tükörjáték tükrö(ző)dése a ragyogásban jelenteti meg 
a négyességet. A másik szöveg szerint a dolog szüli meg a világot, s a világ aján-
dékozza meg a dolgot, a beszéd elrejti a dolgot a világban, a világot pedig a do-
logra bízza. A nyelv akkor beszél, ha dolog-világ és világ-dolog a különb-ség 

7 0 I . M . 9 4 - 9 5 . 
71 Uo. „Die Sprache spricht als das Gelaut der Stille." Uo. 
72 ,A lelkiismeret egyedül és állandóan a hallgatás móduszában beszél." HEIDEGGER: Lét és idő. Osiris, Bp., 
1991. 316-334. Habermas értelmezésében a lelkiismeretet azért helyezi hatályon kívül a fordulat, mert 
a saját egzisztenciájáról gondoskodó jelenvalólétról a hangsúly átkerül az alávetettséget óhaj tó létre. 
(In HABERMAS: i. m. 130.) Amellett, hogy Habermasnak feltehetően igaza van, hozzá kell tennünk, hogy 
a fordulatot követően a nyelv és a csend összetartozása azt is jelenti, hogy a lelkiismeret 'hangját ' min-
dig hallanunk kell, amikor beszélünk. Heidegger tehát nem száműzi a lelkiismeret autoritását, sőt az-
zal, hogy a jelenvalólétről áthelyezi a lét immár emberfeletti szintjére, csak még inkább megerősíti azt. 
A kései Heidegger nyelvproblémáját talán úgy is meg lehet fogalmazni: miként lehet a hangzó szót 
úgy megnyilvánítani, hogy ugyanakkor a lelkiismeret intő némasága is mindig je len legyen. 
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közöttjében, a hívásban eljönnek. Ekkor a világ tiszta fényességében ragyog, a 
dolog pedig egyszerűségében csillog. A csend harangszóra emlékeztető kongásá-
ban a dolog a világ kegyességében nyugszik el, a világ a dolgokban megelégedve 
pihen meg. 

Amint látható, Heidegger dolog és világ viszonyát a maga gazdagságában pró-
bálta meg feltárni. A két írás összehasonlításakor ugyanakkor nem szabad meg-
feledkezni arról, hogy kiindulópontjaik ellentétesek: a dolognak a nyelvben való 
napvilágra jutása és a csend nyelvében való elnyugvásra találása más-más pers-
pektívából láttatja ugyanazt. 

A fentiek értelmében azt állíthatjuk, hogy a dolog körtáncának gyűrűzésében 
születik meg a világ, s a világ a tükörjátékban elrejtően ajándékozza a dolgot. 
A nyelvben világ és dolog mindig megjelenik. Ez azonban már nem a metafizika 
alany-tárgy kettőssége, mivel az alany mint világ és a tárgy mint dolog nem szem-
ben áll, hanem a nyelv beszédében együtt jut szóhoz. A dolgot és a világot a nyelv 
formálja meg, benne teljesednek ki a négyesség révén. Heidegger kései bölcse-
lete dolgot és világot a csendből hívja a nyelvbe, s mondásában a nyelvet igyek-
szik úgy beszélni engedni, hogy kifejezze ennek a csendnek a közelségét. 

Hosokava Ryoichi értelmezése szerint a fordulat a fordulatnak a mondásában 
áll. De miként mondja a nyelv beszéde a fordulatot? Amint láttuk, dolog és világ 
együttes kimondásában, melyet a csend zúgása kísér. A dolog-világ szoros és köl-
csönös összefüggésében föld-ég-halandók-istenek négyessége jelenik meg. Ek-
kor egy dologban a világ nyílik fel, s a világ a dologban mutatja meg magát. Ha 
Heideggert értelmezve arra figyelünk, hogy a nyelvből beszél, akkor kijelenté-
seit, hogy dolog-világ és világ-dolog a nyelv beszédében egybekapcsolva mondó-
dik ki, úgy értékelhetjük, hogy a nyelv lényege rejlik ebben az összetartozásban. 
A nyelv beszéde mindig egy dolgot szólaltat meg, amelyben a világ is megnevez-
tetik. Mindez azt jelenti, hogy a nyelv mindig mond valamit - a dolgot - , s ebben 
a mondásban a világ is elválaszthatatlanul benne van. 

A fordulat mondása dolog-világ és világ-dolog meggondolása a négyesség-
ben. Ha elfogadjuk Heidegger meglátásait, akkor a nyelv beszéde mindig egy 
dolgot mond ki, aminek gyűrűző körtánca a világ tükörjátékában a négyesség 
által ragyog fel. A nyelvben a világ a dologba gyűrűzik, míg a dolog a világban 
tükröződik. A kettő viszonyát a kölcsönös, egymást keresztező felcserélés jellemzi. 

A heideggeri fordulat gondolása valójában a négyességben történik meg, 
melynek „működésében", a nyelvben rejtőző dolog a nyelv világában megjelenik. 
Ha a nyelv beszél, a nyelvben eljön a négyesség, s a négyességben benne van a 
nyelv. Mindebből jól látható, hogy nyelv, négyesség, világ és dolog mint alkot egy-
séges egészet. 

Ezen a ponton újra jeleznénk, hogy Heidegger számára a nyelven kívül nem 
létezik semmi más. Amiért mégsem beszélhetünk egyfajta „abszolutizált" nyelvről, 
azaz, hogy a nyelv a csend irányában a lét (amely szót Heidegger egyre kevésbé vet 
majd papírra, illetve kereszt alakban négyfelé oszt) küldetéses sorsának érkezése 
felé nyitott marad, hogy figyelve hallgasson az eljövóre. A négyesség nyelvének ez 
a nyitottsága a csend dimenziója felé a létigazság fordulatának eseményét jelzi. 
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A Fordulat (Die Kehre) című írásában Heidegger kitér arra, miként történik meg 
a fordulat mint a létei (Seyn) eseménye a lét(el)felejtésből a létei igazságába. „Ha 
a veszély veszélyként van, akkor történik meg a felejtés fordulatával a létei igazsága, akkor 
adódik a világ. Ahhoz, hogy a világ világként adódjon, a dolog dologként létezzen, ez a 
távoli megérkezése a lét lényegének. "73 Ez a fordulat - amelyben felfénylik a lét lénye-
gének fénylése - hirtelen történik meg: villanásszerűen. Heideggernél a villám-
lás (Blitzen) a fordulatban bepillantást (Blicken) enged abba, ami van. „A létei igaz-
sága villámlásának befordulása a pillantás. A létei igazságát a világ világlásaként mint 
ég és föld, halandók és istenek tükörjátékát gondoltuk. Ha a felejtés elfordul, ha a világ 
a lét lényegének igazaként befordul, megtörténik a világ bevillanása a dolog elhanyagolá-
sába. [•••] A világ bevillanása az áll-ványba a lét igazságának bevillanása az elhanyagolt 
létbe. A bevillands a léteiben lévő esemény önmaga. "74 A fordulat maga a létigazság vil-
láma, amikor a világ tükörjátéka a dologban villan fel, hogy felragyogtassa azt. 
Ebben a pillanatban jutunk el a közelséghez, amely a dologban tevékenyen tar-
tóztatja a világot. 

Heidegger fordulata a villámban történik meg. A Die Kehrében ez a villám a 
csendből ered: „Látjuk mi a létei villámát a technika lényegében? Azt a villámot, amely 
önmagaként jön a csendből? A csend elcsendesít. Mit csendesít? A léteit csendesíti a világ 
lényegébe."23 S itt Heidegger utólagos jegyzete újfent („Sprache!") a nyelvhez kap-
csolja a fordulatot. Úgy jellemezhetnék talán eme fordulatot, hogy amikor a vi-
lág és a dolog elcsendesedett egymásban, hirtelen a villámban megpillantható 
lesz a kettő egysége. 

Heidegger másutt is tárgyalta a villám kérdését. Egyik kései előadásában úgy 
írta le, mint amiben egybegyűjtötten nyilvánul meg a minden jelenlévőnek jelen-
létet biztosító világosság. A todtnaubergi kunyhó fagerendáira is felvésett Hérak-
leitosz-töredéket - „De mindent a villám (керарьод) kormányoz" - úgy értelmezi, 
hogy a villám irányítja és hozza meg egy csapásra a jelenlévő megjelenését. S ezt 
a villámot a legfőbb isten Zeusz küldi, akinek lánya, Paliasz Athéné ismeri ennek 
a villámnak a titkát. S ezen a ponton Heidegger Aiszkhülosz drámájából idézi 
Athéné megszólalását: „Az istenek közül csak én ismerem kulcsát a háznak, amelybe pe-
csét alatt bezárta a villámot." A fordulat villámához Athéné istennőn keresztül vezet 
az út, aki a művészet eredetének irányába mutat, miközben pillantását a füziszen 
nyugtatja. Az önmagát elrejtő füziszen, amelyben az alétheia is rejtve van.76 

Amit a Humanizmus-levél befejezése mintegy elórejelzett, hogy a létfelejtés for-
dulatát követheti a lét igazságának fordulata, az a villámlás eseményének elgon-
dolásában nyer kifejezést. Ehhez azonban be kellett járni és el kellett jutni az er-
dei ösvények keresztútjáig, dolog és világ egymást keresztező összetartozásáig, 

7 3 HEIDEGGER: „Die Kehre." In Bremer und Freiburger Vorträge. GA 79. Hrsg. Rstra JAEGER. Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1994. 74. 
74 Uo. 
7 3 I. m. 77. 
7 6 HEIDEGGER: A művészet eredete és a gondolkodás rendeltetése. Ford. Szín Ferenc. Athenaeum 1 9 9 1 . 1 . kötet. 
1. 69-70. 



3 2 2 Horváth Péter 

föld-ég-halandók-istenek négyességéig, valamint a kereszt alakban áthúzott és 
felosztott S ^ i g . Utóbbiról írta Heidegger, hogy a kereszt alakú áthúzás a né-
gyesség négy tájékába mutat bele, és ezen áthúzás helyének összegyűlésébe.77 Az 
ember ennek a Létnek kitett, ezen Lét zónája által - ami a Semmi zónája is - , 
igénybe vett. S nem csupán a Vonal kritikus zónájában áll, hanem ez ó maga.78 

A Levél a „humanizmus"-ról nyelve a létfelejtés fordulatában még felhóként rej-
tette az eget. A létigazság keresztútjának fordulóján az ég is feltűnik a nyelvben. 
S hogy erre a fordulópontra jutva kivitelezte-e Heidegger nyelve a fordulatot, 
arra a választ a nyelv fordulata adja meg. 

A nyelv fordulata a fordulat nyelve 

írásunk a maga fordulói után a fordulat kérdése kapcsán igyekszik összegezni az 
eddigieket, hogy Heidegger fordulata a kései bölcselet felől nyerjen értelmezést, 
és fordítva. Itt azonban újra a Richardson-levél ama mondatát kell felidézni, mely 
vezérfonalul szolgál: „A fordulat gondolása, gondolkodásom fordulata." 

Ha a kései Heidegger a négyesség nyelvén beszél, akkor ez igaz a fordulatot ille-
tően is: a fordulat gondolása, gondolkodásom fordulata. Ami annyit tesz, hogy a do-
log körtánca és a világ tüköijátéka magában a fordulat mondásában is ott rejtőzik. 
A gondolat a fordulatban tükröződik, ahogy a fordulat a gondolatban gyűrűzik. 

Heidegger fordulatának retorikája a chiazmus alakzatára épül. A fordulat és 
gondolat viszonya a chiasztikus megfordításban cserélődik fel. A heideggeri for-
dulat a nyelv chiasztikus fordulata. 

A %taapa (x)79 trópusa, amelyet az ókorban commutatio névvel illettek, olyan 
nem lineáris alakzat, melyben a szavak helycseréje mondatbeli szerepük cseré-
jével is párosul. A hasonlóság és ellentétesség párhuzamossága, s az így létrehoz-
ható négyféle kombináció az elemek váltakozó mozgásában fejeződik ki. Az alak-
zat X-szerű elrendezése kereszt irányban cseréli fel a pólusokat. Fónagy Iván 
szerint mind tartalmában, mind formájában forradalmi, ahogy a revolúció és 
revolvo szavak kapcsolata, s utóbbi - megfordít, felfordít - jelentése is jelzi.80 

A chiazmus a megfordító ismétlés alakzata, amelynek kifordító művelete egyszer-
re biztosítja a jelentés felépülését és lebontását. A valóság inherens előfeltételeit 
és alapjait felcseréli, s megfordított repetícióban tökéletes komplementeritásukba 
illeszti őket össze. A chiasztikus megfordításban azonban az Egész nem részeinek 

7 7 HEIDEGGER: „Zur Seinsfrage." In GA 9. Wegmarken. Hrsg. F.-W. von HERRMANN. Klostermann, Frank-
furt am Main, 1976. 411. 
78 I. m. 412. 
79 A chiazmus alakzata több filozófiai munkában is kulcsszerepet játszik: Jacques DERRIDA: fbsitionen. 
Wien, 1986; M . MERLEAU-PONTV: Das Sichtbare rut das Unsichbane. München, 1986.; Andrzej WARMINSKI: 

Readings in Interpretation. University of Minnesota, 1987. 
8 0 FÓNAGY Iván: A költői nyelvről. Corvina, Bp., é. п., 418. 
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dialektikus vonatkozásából jön létre, hanem az egység már mindig megbontott, 
önmagában elkülönböző.81 

Heidegger kései bölcselete a chiazmusból beszél, s a retorikával ellentétben 
nem a chiazmusról. A retorika és Heidegger nézőpontja közti különbség a fordu-
lat chiazmusa kapcsán is előtűnik. S ez nem csupán a klasszikus retorikára igaz, 
hanem - a köztük lévő jelentős különbség dacára - , a dekonstrukció retorikai 
chiazmusára is. 

Paul de Man a dekonstrukció chiazmus-felfogásának rendkívül invenciózus 
és finoman kidolgozott változatát rajzolja meg Rilke-olvasatában. írásában a 
chiazmus trópusa egy olyan nyelvnek válik centrális figurájává, amely kizárólag 
a nyelv egyetlen immanens tulajdonságára épül - a hangra - , s totális fonocent-
rizmusában kioltódik a szubjektum individuális szólama, átfordulva a dolgok 
hangjává. A tudatos szubjektum megsemmisülése és a dolgok mélyén nyugvó 
ürességhez való visszatérés eredményezi a totalitást. Ennek a totalitásnak meg-
különböztető vonása, hogy a lemondás egzisztenciális gesztusából ered: a meg-
bízható referens elvesztése folytán minden szövegen kívüli autoritás érvényét 
veszti.82 A chiazmus tehát egy kizárólag az önmaga textuális materialitására redu-
kált nyelv totalizáló trópusa, aminek fonocentrizmusa biztosítja kommunikatív 
aspektusát. A figura de Man interpretációjában elválaszthatatlan a hiány, a sem-
mi, az űr negatív tapasztalataitól: „A kiazmus [...] csakis egy olyan úr vagy hiány ered-
ményeként jöhet létre, amely lehetővé teszi a polaritások forgó mozgását. "83 A hiányok 
funkciója, hogy megteremtsék a megfordításokhoz szükséges teret, s így elvezes-
senek a felszabadító totalizáláshoz. „A figuráció nyelve felől tekintve a szubsztancia 
ilyen elvesztése felszabadulásnak tűnik. Retorikai megfordítások játékát indítja el, és lehe-
tővé teszi, hogy szabadon játsszanak anélkül, hogy a jelentés referenciális kötöttségeibe 
ütköznének: Rilke kijelenti például, hogy a tükröződés a valóságnál is valóságosabb, vagy 
hogy a napóra jelzi az éjszakai órákat, mivel állítása most már egyedül önmagában és 
önmaga által létezik. Ugyanez a szabadság lehetőséget nyújt számára arra is, hogy előre-
vetítsen egy új totalitást, melyben az alakzatok tökéletesen kiegészítik majd egymást, mivel 
e teljességnek semmiféle olyan empirikus vagy transzcendentális igazságelvet nem kell 
számításba vennie, amely összeütközésbe kerülhet saját felépülési elvével. Lehetőséget nyújt 
továbbá arra is, hogy a nyelv szemantikai funkciója tökéletesen illeszkedjen a retorikai vagy 
fonikus funkcióhoz, s így megőrizze a kezdeti fonocentrikus beszédmódot [...]. "84 Paul de 
Man tanulmánya végén azonban rámutat, hogy az alakzat mint a rilkei konstellá-
ció nyelvi önmegjelenítése sem képes elhozni az ígért totalizációt, mert a végső 
jelölés lehetőségét önkényes illúzióként leplezi le a nyelv figuralitása. Ezt de Man 
másutt a dekonstrukció folyamataként jellemzi, amelyben helyettesítésen alapuló 

8 1 HADAS Emese: Rettenetes és szelíd a háború ciklusában. Enigma 2 9 2 0 0 2 . 7 9 - 8 1 . , 8 5 . 
82 Paul d e MAN: „Trópusok (Rilke)." In Az olvasás allegóriái. Ictus-JATE Irodalomelmélet Csoport , 
Szeged, 1 9 9 9 . 6 9 - 7 3 . 
8 3 I. m. 72. 
84 I. m. 69-70 . 
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megfordítások retorikai struktúraként működnek.85 Érdemes hozzátenni, hogy 
- Gasché interpretációja szerint - de Mannái a chiazmus aszimmetrikus inverzió-
ként nyer értelmet, mivel nem sikerül semlegesítenie a szöveg retorikai jellegét, 
s ezáltal nem képes a nyelvben megalkotni egy harmonikus egységet.86 

A heideggeri fordulat és a nyelv retorikai fordulata közti különbség a chiazmus 
alakzatában mint a tükröződés és a gyűrűzés eltérő értelmezése kap teret. Ha a 
chiazmust retorikai figuraként kezeljük, csak a pólusok keresztező átfordítása lát-
ható, ami a heideggeri fordulatban mint tükörjáték szerepel, ám a nyelv körtánca 
nem kerül elgondolásra. A hermeneutikai körnek a fordulatban gyűrűzéssé való 
átalakulása a retorika számára homályban marad. Pedig Heidegger a hermeneu-
tikai vonatkozásnak ezt az átformálását épp a nyelvről való beszéd és a nyelvből 
való mondás közti változásból értelmezte.87 

A chiasztikus tükröződés ugyanakkor szembetűnő fordított alapállásokat vilá-
gít meg. De Man olvasatában a chiazmus Rilke központi alakzata, ám Heidegger 
számára Rilke költészetének nyelve metafizikus, mert Nietzschével áll egy szin-
ten: „a rilkei Angyal lénye minden tartalmi különbözősége mellett metafizikailag [...] 
ugyanaz, mint Nietzsche Zarathustrája. "88 Rilke lírája a bensővé tevő átfordítás mon-
dásaként Nietzsche, Sartre, Marx mellé kerül, mint a metafizika megfordítója, 
akinek „szava a hölderlini szó legszélsőségesebb ellentéte ".89 De Man ellenben finoman 
a nyelv retorikájára apellálva utasítja el Nietzschének mint a metafizika és Platón 
megfordítójának heideggeri olvasatát.90 Itt tehát jogosnak tűnik a megállapítás: 
a fordulat nyelvének perspektívájából a metafizika megfordítása a chiazmus tük-
röződésként való retorikai értelmezésével függ össze. A fordulat minden retori-
kai olvasata csak annak tükörképe: megfordítása. 

A négyesség gondolatalakzatának retorikai olvasata a dolgot szűri ki értelme-
zéséből, s így nem lenne, ami az időben tartóztatva megszüli a világot. így a kör-
tánc gyűrűjében nem csillognak a dolgok. Ekkor a nyelv nem nevezi és hívja elő 
a dolgokat, a világ tükörjátéka nem találja meg a dolgot, s a világ önmagában 
tükröződik. A tükörjátékban minden önmaga tükörképét mutatja, ezért látszik 
minden megfordítottnak. Heidegger kritikája tehát azt kéri számon Nietzschén 
és Rilkén is, hogy szem elől tévesztették a dolgot, a nyelv föld karakterét, saját 
halandóságukat. De vajon egy sorba állítható-e Sartre, Marx, Nietzsche, avagy 
Rilke mint a metafizika megfordítói úgy, hogy a köztük lévő jelentős különbségek 
nem sikkadnak el? 

8 5 Uő: „A trópusok retorikája (Nietzsche)." In i. m. 156. 
8 6 Rodolphe GASCHÉ: „Über chiastische Umkehrbarkeit ." In Die paradoxe Metapher. Hrsg. von Anselm 
HAVERKAMP. Frankfurt am Main, 1998. 442. 
8 7 HEIDEGGER: Útban a nyelvhez. 44-45. 
8 8 U Ő : Költők mire jók? Ford. SCHEIN Gábor. Enigma 20-21. 1 9 9 9 . 6 2 . 
8 9 Uő: „Visszagondolás." In uő: Magyarázatok Hölderlin költészetéhez. Ford. SZABÓ Csaba. Latin Betűk, 
Debrecen, 1998. 127. megjegyzés 
90 „Ezért joggal jelenthetjük ki, hogy Nietzsche metafizika-kritikájához - melyet tatán félrevezetően jellemezlek a 
metafizika vagy Platón puszta megfordításaként [kiemelés: P M.] - a trópus retorikai modelljében rejlik a 
kulcs, vagy ha úgy tetszik, az irodalomban, mint a legnyíltabban retorikai alapokon nyugvó nyelvben." Paul de 
MAN: A trópusok retorikája (Nietzsche). 150-151. 
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Köztudott, hogy Heidegger sosem vette tekintetbe sem versértelmezéseiben, 
sem nyelvfelfogásában a nyelv tropológiáját, s az egyes retorikai alakzatoknak 
nem tulajdonított jelentőséget. A nyelv figuralitásának leértékelését jól tükrözi a 
Der Satz von Grund híres mondata: „A metaforikus csak a metafizikán belül létezik." 
Pedig amint arra elsősorban a dekonstrukció képviselői rámutattak, a nyelvnek 
ez az oldala nem játszható ki, s nem tüntethető el a filozófiai szövegekből sem. 

A fordulat mondásának chiazmusában a nyelv retorikai oldala is megmutatko-
zik. A nyelv tükörjátéka, melyet Heidegger olyan meggyőzően fejtett ki, saját ki-
jelentéseiben is benne játszik. Amennyiben Heidegger úgy vélte, hogy a nyelv 
minden mondatában kiűzhetetlenül benne rejlik a világ négyességének tükörjáté-
ka, úgy ez vonatkozik a metafizika megfordításaira tett kijelentéseire is. Nietzsche 
és Rilke ily módon saját fordulatának tükörképében jelennek meg. Heidegger 
azonban amikor róluk beszél, kioltja a világ tükörjátékának ragyogását. 

A négyesség keretei közt a heideggeri fordulat a nyelvből a világot száműzi, az 
eget és az isteneket. A világ nem rejti el a dolgot, mert tiszta fényességének ra-
gyogásában nem ajándékozza meg a dolgot annak lényegével. A világ nem világ-
lik, csak a dolog végzi dolgát. Ha a nyelv beszél, akkor Heidegger szavában csak 
a dolog, a föld és a halandóság szólal meg. 

Heidegger fordulata a gondolkodásé, s nem a költészeté. A nyelvben benne rej-
lő trópusokat azonban nem lehet elnyomni: a gondolkodás fordulata egyben 
a retorika fordulata is. S minél egyoldalúbb a gondolkodás fordulata, annál szem-
betűnőbb a fordulat retorikája. Ennyiben a chiazmus a fordulat trópusa. Mint 
a totalizáció alakzata a gondolkodás totális fordulatát jeleníti meg. Ez a fordulat 
azonban szem elől veszíti, hogy a nyelv nem azonos a gondolkodással, saját nyelvé-
ben nem engedi szabadon annak tropológiai dimenzióját. A dekonstruktiv kritikák 
ezért tapintanak a heideggeri nyelv érzékeny pontjára, és utasítják el Nietzschének 
mint a Platón, illetve a metafizika megfordítójának heideggeri olvasatát.91 

Heidegger fordulatának retorikája megmutatja, hogy elfordulása mennyiben 
be nem vallott szembefordulás azokkal az álláspontokkal, melyek nyelvének 
chiasztikus tükröződésére emlékeztetnek. Nietzsche, Rilke, Marx, Sartre négyes-
sége a heideggeri fordulatnak azt a tükörképét villantja fel, amelytől az elfordult. 
A nyelv retorikája így a chiazmus pólusokat keresztezve felcserélő működésében 
leleplezi a fordulat kudarcát: a gondolkodás fordulata saját tükörképétől fordult 
el. „Itt az egész megfordul" - írta Heidegger a Lét és idő kudarca kapcsán, amely 
nem tudta kellően kimondani a fordulatot a filozófiai kutatásra való törekvés mi-
att. Ha a fordulat retorikájában Heidegger korai időszaka mint olyan tükör jele-
nik meg, melybe a fordulat gondolkodása nem pillant bele, akkor a gondolkodás 
fordulata csak ennek tükrében nyerhet kielégítő értelmezést. Ami azt a váratlan 
fordulatot eredményezi, hogy Heidegger metafizika-kritikájában kapunk teljes 

91 P de MAN: AZ időbeliség mintái Hölderlin Wie wenn am Feiertage... című versében. Literature 1999. 1. 
29-47.; Jacques DERRIDA: Két kénlés aláírásokat értelmezve (Nietzsche/Heidegger). Literature 1991. 4. 322-335.; 
uó: A szellemről. Heidegger és a kérdés. Osiris, Bp., 1995.; uő: Uszia és grammé. Vulgo 1999. 1. szám. 
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képet arról, hogy miben maradt ez a gondolkodás a metafizika foglya. A sziklás 
hegygerincen álló Nietzsche alakjában Heidegger metafizikájának tükörképe 
jelenik meg. 

A fordulat retorikájában a gondolkodás tükröződik, ahogy a fordulat gondolko-
dásában a retorika gyűrűzik. A chiazmus: a forgás fordítása és a fordítás forgása. Ha 
retorikai szempontból trópusként mint a pólusokat megfordító ismétlés működik, 
akkor nem-retorikai műveletként mint gyűrűzés van jelen a gondolkodásban. 

A heideggeri nyelvben gyakran előforduló chiazmus jelentőségére R. Aczel a 
fordítás kapcsán figyelt fel. Elemzésében Heideggernek a fordításról vallott nézetei-
ben a megalapozásként értett gondolkodásnak a „das Unheimliché"-vel, a félelme-
tessel vagy hátborzongató otthontalansággal92 való egybetartozására mutat rá. 
A szerző Heidegger gondolkodását megalapozónak látja, ami az alapját a félelme-
tesben, az otthontalanságban való otthonosságban találja meg. A gondolkodás úgy 
tesz szert biztos talajra, ahogy az idegenben otthonossá válik az ember: a hátbor-
zongatóan kísértetiesben. S hogy ez mennyire a fordulatban áll, arról a következő 
mondat szól: „Der Satz des Grundes ist der Grund der Satzes." Aczél a chiazmus kap-
csán megjegyzi, hogy amennyiben a kijelentésnek nincs alapja, akkor ellentmon-
dás, ha van, tautológia. A kijelentés alapja azonban a nyelvben van: „Az alap kinyil-
vánítása a kinyilvánítás alapja. [...] Itt valami körbe forog, valami összetekeredik, de nem 
zárul össze, hanem azonnal szétnyílik. Gyűrű az, élő gyűrű, kígyóhoz hasonlatos. Valami a 
saját végénél ragadja meg önmagát. Gyűrű ez, amely már egyben beteljesülés is. "93 

A fordulat gondolása önmaga dolga körül gyűrűzik, ezért gondolja mindig 
ugyanazt, s ezért nincs benne továbblépés, ahogy a filozófiatörténetben sincs elő-
re haladó mozgás. A gondolkodás saját alapja körüljárja körtáncát, ami a hátbor-
zongatóan otthontalanban úgy talál otthonra, hogy meghallja a nyelvben a csend 
lélekharangra emlékeztető hívását. A nyelv gyűrűzése a csendben talál nyugalom-
ra: csak amennyiben a csend kongását hallja, annyiban képes az ember halandó-
ként megszólalni. 

Aczél írásában idéz a Lét és időbői egy mondatot, amely a félelmetesség ontoló-
giai elsőbbsége mint a világban-való-lét alapja fogalmazódik meg: „A megnyugtató 
megszokott világban-való-lét a jelenlét félelmetességének egy módusza, nem pedig fordítva." 
Az otthontalanság elsőbbségét a fordulat mint a metafizika megfordítását láttatja. 
Az otthontalanság ezek szerint a Lét és időben az otthonosság ellentéteként van 
jellemezve. Visszaút a fordulat felismeréséből a világra hanyatlottság állapotába 
nyilvánvalóan nem jöhetett számításba Heideggernél, az akárkibe való vissza-
süllyedés nem jelenthetett megoldást. Marad lehetőségként az otthontalanság 
és otthonosság különbségének együttes gondolása. De mit jelent ennek a fordu-
latnak az elgondolása, honnan jön ez a gondolat? A választ a gondolkodás chiaz-
musa adja meg: „Mégis az, hogy még nem gondolkodunk, azon alapul-e, hogy értelmezet-
ten jel és kín nélkül valók vagyunk, avagy azért vagyunk értelmezetlen jel és kín valók, 

9 2 VAJDA Mihály fordításában. HEIDEGGER: Bevezetés a metafizikába. Ikon, Bp., 1 9 9 5 . 7 5 . 
9 3 Richard ACZEL: Heidegger, fordítás, gondolkodás. Literatura 2 0 0 1 . 1. 1 9 — 2 5 . 
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mert még nem gondolkodunk? Ha ez utóbbi bizonyulna igaznak, akkor a gondolkodás len-
ne az, ami a halandókat kínnal ajándékozná meg, és a jelnek - mely mint olyan a halan-
dókat illeti meg - értelmezést nyújtana. "94 

A chiazmusban nem-gondolkodás és szenvedés-nélküliség tükröződik egymás-
ban. Heidegger nem elégszik meg a probléma nyitott eldöntetlenségével, nem 
hagyja a nyelvet játszani, nem engedi lenni. A chiazmus pedig épp a gondolkodás 
határaira mutat rá: nem lehetséges annak megválaszolása, hogy a szenvedésből 
ered a gondolkodás vagy a gondolkodásból a kín. Heidegger számára azonban a 
gondolkodás az, ami a kínnal ajándékozza meg az ember jel voltának értelmezé-
sét. Ami egyben saját maga elől is eltakarja, hogy gondolkodásának eredete a kín, 
a küszöbből felszakadni képtelen fájdalom. A fordulat e körül forogván talál ott-
hont az otthontalanságban. Ez azonban csak otthonosság-otthontalanság, gondol-
kodás-kín chiasztikus tükörjátékának a nyelv és csend határvonalán elhelyezkedő 
küszöbhelyzetéből, illetve az abból való rögzítettségból valósítható meg. 

A fordulat retorikai olvasata rávilágít annak tükörjátékára, de saját retorici-
tásában el is rejti azt. Az elrejtés magában a keresztező átfordításban mint tükrö-
ződés tükröződik, s ilyenképp a heideggeri fordulat körtánca lepleződik el. Ez a 
nézőpont elfedi, hogy a gondolkodás kínnal jár, ami épp a csend hívására hallga-
tó, abban rögzítettségre lelő közép gyűrűzéséből, a négyesség földjéből és halan-
dóságából ered. A bináris inverziók iránti figyelem ezért tudja érzékeli a metafi-
zika megfordításának problematikusságát. 

Heidegger fordulata mint a fordulás gondolása a dologra koncentrál úgy, hogy 
közben elfordul a világtól, csak a nyelv beszédét hallja - de ahogyan de Man 
hozzátette - , a nyelv játszik is, saját tükröződésében mint retorika van jelen. 
A heideggeri fordulat azért nem látott különbséget Nietzsche, Marx vagy Rilke kö-
zött, mert a retorikai olvasatnak nem nyitott teret. A dolgok gyűrűzését eltakarta 
a tüköijáték, amelyben a gondolkodók közti különbségek eltűntek. Heidegger 
saját gondolkodásába kényszerítette be őket, ezért csupán azt tükrözik, ami a for-
dulatban elgondolatlan maradt: azt, hogy a forgásra figyelő gondolatban a világ 
tükörré válik, de a fordítottja is igaz, a világ tükröződésében a dolgok mint a figu-
rák változatos alakzatai is benne gyűrűznek. A fordulat nem fordult a metaforák, 
metonímiák bőségét tartalmazó figuratív nyelv felé, ezért nem reflektálta, hogy 
az út vagy a tisztás metaforájában saját gondolkodása is benne tükröződik. Min-
den egyedi trópusa a nyelvnek annak teljes világát is gyűrűzve tükrözi: a fordulat 
gondolkodásának chiazmusa így tükrözi figuraként a heideggeri gondolkodás fordulatát. 
A nyelv chiazmusában ott gyűrűzik a fordulatot elgondoló gondolkodás fordulata is. A chiaz-
mus kettős mozgása megfeleltethető a négyesség kétfajta működésének: 

- a hiányból eredő forgó mozgás a dolog gyűrűzésének 
- a keresztezó-megfordító ismétlés a világ tükörjátékának. 

Ily módon Heidegger fordulatának elakadását egyszerre leplezi le a nyelv reto-
rikai szintjén a chiazmus inverziója és szemantikailag a metafizika megfordításá-

9 4 HEIDEGGER: „Mit je lent gondolkodni?" Ford. PONGRÁCZ Tibor. In Szöveg és interpretáció. 1 3 . 
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nak argumentuma. A metafizika meghaladását a létigazság fordulata sem hajtja 
végre: a chiazmus a totalitás alakzataként minden fordulatot önmaga körül forgat, 
s inverz módon ismétel. Minden gondolkodás, amely eljut a fordulatig, a nyelv 
totalitásával (avagy a totalitás nyelvével) kerül érintkezésbe. A nyelv szemantikája 
ezt a totalitást centrálisán rögzíti, retorikája ellenben ezt mindig kimozdítja, 
s mindig újabb differenciák elkülönböződésébe írja bele. A totalitás nyelve eme 
kettős mozgásban férhető hozzá az értelem számára. Ami Heideggernél az egy-
másba gyűrűző gondolatokat fogva tartotta, s az ellentétek egymásbafordulását 
- amit Rilke a legfájdalmasabb megfordításnak nevezett - , szembenállásuk állan-
dó feszültségében összetartotta, a fordulat egzisztenciális motivációira is rámutat: 
a szellemére, ami némán ott kísérte a csend harangzúgásában. 

A tükrözés/gyűrűzés kettőssége azért fogalmazódhatott a négyesség koncepció-
jában ilyen kidolgozottsággal, mert Heideggernek a dologra összpontosító gon-
dolkodása a retorika tükörjátékát lerögzítette. A csend csendesítésében, a dolgot 
és világot keresztezve egymásban tartó különb-ség fordulata „túl" van a retorikán, 
de a nyelv fordulatán még nem. De Man dekonstrukciójában a négyesség szim-
metrikusságával a chiazmus aszimmetrikussága áll szemben, ami abból ered, hogy 
számára elképzelhetetlen a nyelv figuratív potenciáljának semlegesítése, a retori-
ka befagyasztása, lerögzítése. A dologra koncentrált figyelem, ami összegyűjti a 
disszeminálódó jelölőket - s ha mindig csak időlegesen is - szimmetrikus formák-
ba kényszeríti őket, a nyelv retorikai szemléletében vakfolt marad. Talán épp 
azért, mert a világ tükörjátékának felszabadító „játéka" élteti. 

A nyelv fordulata egyesíti magában retorikai és szemantikai dimenzióit. A trópu-
sok tükörjátéka és a gondolkodás körtánca a fordulat nyelve és a nyelv fordulata. 

A fordulat fordulópontja 

A fordulat heideggeri kivitelezése a gondolkodás fordulatában magát a fordulatot 
gondolta el. Ebben aligha lebecsülhető jelentősége a négyességnek van, melynek 
révén a Humanizmus-levélben megfogalmazott ég-föld kettősség kiteljesedhetett. 
A dualitás négyességgé bővítése egyben azt is jelentette, hogy a létet felhőként el-
takaró nyelv képes lett megjeleníteni ég és isteniek univerzumát a nyelvben. 

A chiasztikus fordulatok már a négyesség alakzatának megjelenése előtt fel-
tűnnek a fordulattal kapcsolatban, ami mutatja, hogy a gondolati út betért a for-
dulatba mint elgondolandóba.95 A fordulat fordulatként való elgondolása az ennek 
megfelelő bölcseletben jutott kifejezésre. így jelent meg a négyesség konstellációja, 
amelyben a gondolkodás képes volt elgondolni, szóhoz juttatni azt, ami a fordu-
latban adódik. 

95 „Az igazság lényegére irányuló kérdés ebben az állításban lel válaszra: Az igazság lényege a lényeg igazsága 
(das Wesen der Wahrheit ist die Wahrheit des Wesens)." Pbngrácz Tibor fordítása nem adja vissza a chiazmus 
alakzatát. HEIDEGGER: „ A Z igazság lényegéről." In „... költőien lakozik az ember..." 6 1 . 
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A négyesség gondolatalakzata a chiazmus retorikai alakzatának felel meg. 
A kettő együttesen szemlélteti a fordulat egészét. A nyelv beszélve játszik, játszva 
beszél. A fordulat fordulópontja, amikor egymásban gyűrűzik, és egymást tükrözi 
retorika és gondolkodás. A nyelv materialitása talán épp tükrözésnek és körnek, 
a megfordító ismétlésnek és a forgásnak egymást átható mozgása. S amíg a gon-
dolati erőfeszítés a fordulatra koncentrál, a nyelvben mindig felbukkannak ke-
reszteződő és forduló gondolatok és figurák. A fordulat nyelve az összetartozó 
gondolatokat és retorikai formákat totális alakzatokban jeleníti meg. A nyelv for-
dulópontja így akkor bontakozhat ki, ha felmutatható, hogy minden gondol-
kodásmód komplementer viszonyban áll az őt tropológiailag kifejező figurával. 
Értelmezésünk ennek jegyében íródott: négyesség és chiazmus fordulatából lát-
ható gondolat és trópus kölcsönös feltételezettsége a nyelvben. 

A fordulatról szóló diskurzus a fordulat és a nyelv által meghatározott. Maga 
a fordulat generálja a róla szóló beszédet (és fordítva). S a létrejött totális formá-
ciók arra látszanak utalni, hogy igaza lehet Fónagy Ivánnak, amikor a chiaz-
musról forradalmi alakzatként ejt szót. A nyelvi fordulatban lehetséges, hogy a 
gondolkodás forradalmi átalakulása fejeződik ki, ami a nyelvről vallott tradicio-
nális képzetek felforgatását eredményezi. 

Ahogy a négyesség képes szemantikailag közölni a tükörjáték és a körtánc 
gyűrűzését, addig a chiazmus retorikai formációkban szemlélteti ezt a mozgást. 
A chiazmus bármely szópár relációját beírhatja a keresztező felcserélésbe, hogy a 
metafizikai dualitásokban „lefagyasztott" nyelvi potenciált újra mozgásba hozva 
dinamikus valósággá tegye. 

A heideggeri fordulat metafizika-kritikája arra utal, hogy a fordulatot 
konstatív nyelvben kifejtő gondolkodás, mindig csak korlátozott módon engedi 
beszélni a nyelvet, mivel megszólalásmódja eleve korlátokat szab a nyelv tükrö-
ződésének. Ennek alapján a tükörjáték költői képekben nyilvánul meg legtelje-
sebben, míg a nyelv körtánca a szó gondos megfogalmazásában, deretorizált ki-
fejezésmódban. 

A Kehre mivel a gondolkodás közegében tartotta a nyelvet, sikertelen fordu-
latnak tűnhet. S annyiban mindenképpen az is, amennyiben a nyelv retorikai 
dimenziója elgondolatlan maradt. A gondolkodás csak a fordulat körtáncát en-
gedte kifejezésre jutni, tükörjátékát nem (ezt persze retorikája attól még tükrözi). 
A fordulat azért maradt benne a metafizikai dualitásban, mert Nietzschére, 
Rilkére, Sartre-ra, Marxra és korai műveire vonatkozó kritikájában nem észlelte, 
hogy a metafizika megfordításának vádja saját el- és szembefordulásából eredt, 
ami a nyelv négyezetből származó tükröződését kettősséggé merevítette. 

A fordulat, ami Heidegger bölcseletében ma is ott rejlik, a róla szóló értelme-
zéseket is meghatározza. Ha a fordulatot mint meggondolandó dolgot értelmező 
megközelítésre (Hosokava Ryoichi) vetünk egy pillantást, kitűnik, hogy a fordu-
latot heideggeri tekintetben kezeli, de aligha gondolja el azt annak mélységében. 
Elsősorban azért, mert nem interpretálja annak nyelvi aspektusát. A hagyomá-
nyos olvasat eleve figyelmen kívül hagyja a gondolkodásban zajló forgó mozgást, 
ami nem lép tovább, hanem a meggondolandónál marad, de önmagában mégis 
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tükrözi annak belső korlátait. Mégpedig a folytonosság-törés polaritás kiélezésé-
vel, amiben Heidegger kudarca öröklődik tovább. A gadameri értelmezés a folya-
matosság hangsúlyozásával, a metafizika nyelvére vonatkozó heideggeri kritika 
elutasítása miatt, nem lép be a fordulatba, s fordulat-olvasata saját tükörképét a 
törés-koncepcióban találja meg. Richardson a szakadék észlelésével legközelebb 
jut a fordulat sikertelenségének okához, értelmezése azonban tovább is viszi 
a metafizika-kritika immanens ellentmondását a heideggeri életműre kivetítve. 
A nyelv fordulatában a gadameri és a richardsoni nézőpont egymást tükrözik a 
törés/folytonosság ellentétében, ami annak dolgát sem gondolja meg. 

A heideggeri fordulat a fordulat nyelvében beszél és a nyelv fordulatát mondja. 
Mindenkori megértése elsősorban a nyelv értelmezésétől függ. A világra irányuló 
állásfoglalásainkat mindig nyelvi hipotézisekként értjük, de ez a hipotetikusság a 
nyelvet illető nézeteinkre is igaz. Nincs garanciánk arra, hogy a nyelvre vonat-
kozó bármely gondolkodásbeli orientációban valami bizonyosat megtudhatunk 
a nyelvről. A chiazmus „halálos alakzata" feloldhatatlan és eldönthetetlen inver-
zióinak mozgása felépíti és megsemmisíti a totalitást.96 A fordulat nyelvén ezt úgy 
fogalmazhatnánk meg, hogy minden ilyen nézetben a nyelv megismételhetet-
lenül egyszeri körtáncban jeleníti meg a dolgot a világ tükörjátékában. De ez is 
csupán a nyelv forradalmi fordulatában látszik ilyennek. Annak rejtélye, hogy 
honnan eredt a fordulat gondolata Heideggernél, hogy miért épp a fordulat ese-
ménye, s nem más adódott számára a leginkább gondolkodásra méltónak, olyan 
probléma, amely csak tovább gyűrűző gondolatokat szül ennek a gondolkodás-
nak a dolgáról, melyekben a feloldhatatlanságukban tükörjátékot játszó ellenté-
tek ajándékozzák magukat. 

9 6 G A S C H É : i . m . 4 5 3 - 4 5 4 . 
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A TRÉFÁTÓL A HALHATATLANSÁGIG 

- Kvetoslav Chvatík: Milan Kundéra regényeinek világa. Fordította N. Kiss Zsuzsa. 
Európa, Budapest, 2002. 211 1 . -

Kvétoslav Chvatík könyvében Milan Kundéra csehül írt regényeit elemzi, mint 
egy teljes, lezártnak tekinthető, tudatosan szerkesztett életmű darabjait. 

Chvatík tanulmányának elméleti alapja a cseh strukturalista iskola hagyomá-
nya, mely szerint az autonóm irodalmi szöveg szemantikai vizsgálatával és eszté-
tikai funkciójának feltárásával írható le annak értelme, jelentése. A szerző több 
állítását a cseh strukturalizmus klasszikusaitól, elsősorban az irányzat iskolaalapí-
tó irodalomtudósától, Jan Mukaoovskytól vett idézetekkel támasztja alá. Chvatík 
korábbi munkái - a két világháború közti cseh avantgárdról írt elméleti és kultúr-
történeti tanulmányai (Smysl moderního umení, Praha, 1965; Fbetismus, Praha, 
1967.; Strukturalizmus a avantgarda, Praha, 1970), valamint az emigrációban, a 
20. századi cseh irodalomról és képzőművészetről, illetve a strukturalizmusról 
csehül és németül írt tanulmányai, esszéi (Tscliechoslovakischer Strukturalismus, 
München, 1981; Mensch und Struktur, Frankfurt am Main, 1987; Melancholie a 
vzdor, Praha, 1992; Strukturálni estetika, Praha, 1994) - egyértelműen az irányzat 
harmadik generációjában jelölik ki szerzőjük helyét. 

Chvatík, úgy is mint a konstanzi egyetem tanára sokat tett és tesz a cseh iroda-
lom népszerűsítéséért idegenben. Honfitársai - Jan Kotík, Sylvie Richterová, 
Milan Kundéra - Németországban kiadott műveihez, valamint azok német fordí-
tásaihoz írt előszókat, és szerkesztett egy, a két világháború közötti prágai kultu-
rális élet reprezentánsainak műveiből válogatott antológiát (Die Prager Moderne, 
Frankfurt am Main, 1992). Fontos és népszerű műve az általunk itt tárgyalt, 
Milan Kundéra regényeiről írt tanulmánya. A cseh strukturalista iskolához tar-
tozó vagy annak hagyományait folytató tudósok ritkán írtak életmű-monográfiá-
kat. Chvatík ebben a könyvében Európa-szerte népszerű barátja és sorstársa re-
gényeit értelmezve vázolja fel alkotójuk pályáját. 

Mielőtt a tanulmány értékeit vennénk sorra, érdemes megvizsgálni fordítás-
történetét, mert ez megmagyarázhatja a magyar kiadással kapcsolatban felme-
rülő problémákat. 

A brünni Atlantis Kiadó adja ki Milan Kundéra műveit Csehországban az író-
val kötött, sokak által bírált szerződés alapján. Kundéra kikötötte, hogy hazájá-
ban évente csak egy kötete jelenhet meg, és csak az említett kiadónál. így akarta 
elkerülni, hogy írásai tucattermékké váljanak 1989 után, amikor kiadták a koráb-
ban betiltott műveket. Ennek következtében alakult ki az a furcsa helyzet, hogy 
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míg Franciaországban, és Magyarországon is, az eddig megjelent összes, csehül 
vagy franciául írt Kundera-regény és -esszé olvasható, addig Csehországban csak 
nemrég jelent meg a csehül írt művek utolsó kötete, a franciául írottakat pedig 
még nem is fordítják. Igaz, ez utóbbiak nem is nagyon érdeklik a cseh Kundera-
olvasókat sem, akik kicsit megsértődtek kedvencükre. 

A brünni kiadónál jelent meg 1994-ben Kvétoslav Chvatík gazdag jegyzet-
anyaggal és bibliográfiával ellátott tanulmánya, a Svét románu Milana Kundery is. 
Ugyanebben az évben a müncheni és bécsi székhelyű Hanser Kiadó adta ki a ta-
nulmány német változatát (Die Fallen der Welt), amelyet Susanna Roth fordított, 
aki a cseh irodalom, s azon belül Kundéra regényeinek avatott német tolmácso-
lója. Ennek az eredetivel azonos terjedelmű és szerkezetű változatnak második 
német kiadása 1996-ban jelent meg Frankfurtban. A német változat lett az alap-
ja a francia, a spanyol és ahogy olvashatjuk, a magyar nyelvű kiadásnak is. Külö-
nös tekintettel arra, hogy V Detre Zsuzsa maga is bohemista, érthetetlen a szer-
kesztői szándék, miért közvetítő nyelvből fordították le a Chvatík-tanulmányt. 
Csakhogy a magyar változat nem is a német, hanem a Gallimard Kiadónál meg-
jelent francia kiadás alapján készült, amely az eredeti szöveg fordításának a fordí-
tása, a tanulmány esszéváltozata, jegyzetek és bibliográfia nélkül, a francia kiadás-
ból átvett, és tízről kilencre csökkentett Kundera-szöveggel bővítve. A magyar 
kiadó és a fordító ezt azzal magyarázzák, hogy maga Milan Kundéra, akivel na-
gyon jó munkakapcsolatban vannak, ajánlotta a francia kiadást. Tudjuk, hogy 
Kundéra a nyolcvanas évek közepétől időt és energiát nem kímélve ellenőrizte és 
kijavította regényeinek francia, angol és német kiadásait, s azóta az eredeti cseh 
nyelvűvel egyenrangúnak tartja művei francia fordításait. Úgy tűnik, ez az igye-
kezete nem kerüli el a róla írt könyveket sem. 

Fordítani nemcsak, hogy az eredeti nyelvből szabad, hanem érdemes is. A köz-
vetítő nyelv használata kisebb és nagyobb fordítási hibákat eredményezhet. Az ki-
sebb hiba, hogy a magyar nyelvű szakirodalomban is szemantikai gesztusként 
használt, Jan Mukaoovskytól származó szakkifejezést szemantikai megnyilvánu-
lásként magyarította a fordító. A tanulmányban lévő idézetek nagy részének van 
magyar fordítása, melyeket meg is keresett a fordító. De amit nem talált meg ma-
gyarul, azt kénytelen volt a rendelkezésére álló szövegből fordítani, vagy a fran-
ciából vagy a németből, így az a többszöri fordítás miatt tovább torzult, sőt egy 
esetben elveszítette értelmét is. Chvatík az első fejezetben Kundéra regényeinek 
egyediségéről és öntörvényűségéről elmélkedve Tolsztojtól vesz példát: „Ha vi-
szont szavakkal akartam volna kifejezni regényem mondanivalóját, akkor úgy kel-
lett volna megírnom, ahogy először megírtam" (23.). Ennek a mondatnak önma-
gában sincs értelme, és a kifejtendő gondolatot sem illusztrálja. Ha nem is az 
eredetit, de legalább annak első fordítását a cseh kiadásban megnézzük (20.), lát-
hatjuk, hogy egészen másról van szó: „Ha szavakkal kéne elmondanom azt, hogy 
mit szándékoztam kifejezni a regényemmel, akkor az egész regényt meg kéne ír-
nom még egyszer." 

A következőkben tárgyalandó problémák eredete a francia kiadás szerkesztő-
jének szándéka és munkája, de átkerültek a magyar kiadásba. 
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Chvatík eredetileg tanulmányt írt Kundéra regényeiről gazdag jegyzetappará-
tussal és irodalomjegyzékkel. A magyar kiadás forrása, a francia változat már ezek 
nélkül jelent meg, és az eredeti szöveghez képest kihagyásokkal. A Gallimard 
Kiadó szerkesztője valószínűleg úgy ítélte meg, hogy a Kunderát kedvelő francia 
olvasók számára élvezetesebb olvasmány egy esszé, mint egy tanulmány, és fölös-
leges a nagyrészt cseh, illetve német nyelvű művekre való hivatkozások pontos 
helymegjelölése. Ennek következtében néhány helyen, ahol a szövegkörnyezetből 
nem derül ki pontosan, hogy ki gondolja, ami ott olvasható, Chvatík, Kundéra, 
esetleg valaki más, zavaros, nehezen követhető és értelmezhető a fejtegetés. 

Érthetetlen szándék, hogy miért hagyott ki a szerkesztő bizonyos fontos, a tanul-
mány koncepciójába szervesen beleillő részeket. 

Az eredeti változat egy másfél oldalas, szellemes fejtegetéssel indul az elbeszélő 
művészet világot teremtő képességéről, s csak ez után jön a Rilke-idézettel beve-
zetett rész a regény századfordulós válságáról, amivel a francia, s így a magyar ki-
adás is kezdődik. 

Kundéra a Tréfa 1991 -es új cseh kiadásának előszavában sorolja fel, mely mű-
veit tartja vállalhatónak a megírtak közül. Ezt az előszót idézi Chvatík, és veszi át 
Kundéra listáját, kis megszorítással. A cseh változatban három ponton tér el a 
kunderai felosztástól: 1. foglalkozik az Uméní románu (A regény művészete) címen 
1960-ban írt, Kundéra által „iskolai dolgozatnak" tartott regénypoétikai érteke-
zéssel; 2. elemzi Kundéra első prózai művét, az Én, a szomorú Isten című novellát, 
melyben megjelennek már a későbbi témák; 3. a Nevetséges szerelmeket időben 
a Tréfa elé teszi, és novelláskötetnek tartja. A magyar változatban, valószínűleg a 
franciát követve, csak két mű vizsgálatánál tér el a szerző. Nem tudni, miért, de 
az Én, a szomorú Isten elemzése kimaradt. Talán azért, mert nem szerepel a Nevet-
séges szerelmek Kundéra által kanonizált változatában, az 1970-es francia kiadás-
ban. A magyar változat harmadik fejezete ugyan az elemzés első felével - a mű 
megjelenésével, szélesebb irodalmi kontextusának felvázolásával - kezdődik, de 
narratív struktúrájának vizsgálata és a későbbi Kundera-regényekkel való temati-
kus összefüggéseinek meghatározása hiányzik. 

Minden bizonnyal szintén a francia olvasók érdeklődésének felcsigázására és 
a Kundera-regények értelmezésének segítésére kapcsolta a szerkesztő Chvatík 
esszévé torzított tanulmányához a Függelék ben azt a tíz szöveget - előszók 
Kundéra műveinek különböző kiadásaihoz, interjúrészletek, folyóiratokban meg-
jelent kisebb írások - , amelyeknek inkább Kundéra műveihez van közük, mint a 
róluk írt tanulmányhoz. Sőt, bizonyos esetekben - például a Kundéra franciául 
írt könyveiről folytatott beszélgetések részletei - ellenkeznek annak alapkoncep-
ciójával, a teljesnek tartott kunderai életmű, az írótól kölcsönzött számmisztika 
alapján történő vizsgálatával. 

Mindezek ellenére Chvatík Kundera-könyvének magyar változata nemcsak a 
magyar nyelvű Kundera-recepció fontos darabja, hanem a cseh strukturalizmussal 
foglalkozó hazai irodalomelméleti munkáké is. A magyarul kiadott Kundera-
könyvekről írt nagyszámú recenzió mellett érdemes megemlíteni Dobossy László a 
témát talán mindmáig legteljesebben feldolgozó tanulmányát (A Kundera-jelenség, 
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Nagyvilág 1989/8.), az 1993. februári Holmiban megjelent Richard Rorty-írással 
vitatkozó Vajda Mihály elmélkedését (Tényleg csak a regény lehet ironikus? Kritika 
1993/5-7.) és Vörös István tavaly megjelent könyvét, A svejki lé leket. A cseh struk-
turalista irányzat elméleti munkáit - egészében vagy részleteiben - megtalálhatjuk 
magyarul gyűjteményes kiadásokban (például Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a 
lengyel strukturalizmus az irodalomtudományban, Budapest, 1988), de konkrét mű-
vagy életműelemzés eddig még nem jelent meg. 

Chvatík, egy általános regényelméleti kérdéseket és Kundéra poétikáját vizsgá-
ló bevezetés után, az egyes műveket önálló fejezetekben elemzi, majd az utolsó 
fejezetben A regény művészete regényelméleti fejtegetéseit magyarázza a Kundera-
regények fényében. 

A magyar kiadás első fejezete -Az elbeszélés válsága és a történet lehetősége - az ere-
deti tanulmány bevezetője. Ennek végén a szerző köszönetnyilvánításából - ami 
hiányzik a magyar kiadásból - kiderül, hogy a tanulmány a konstanzi egyetemen 
tartott előadások és szemináriumok összefoglalásaként született. Chvatík a modern 
regény, pontosabban az elbeszélés századfordulós válságából kiindulva röviden 
vázolja annak fejlődését. Szerinte Kundéra sikerének titka, hogy az európai elbe-
szélő irodalom klasszikusainak - Cervantesnek, Sterne-nek, Diderot-nak - a hagyo-
mányát követve újítja meg a modern regényt. A Kundera-regényeket összefüggé-
seikben, egységesen szándékozik vizsgálni, s ezt az egységet a következőképpen 
érti: „Kundéra regényírói munkásságának egységét a motívumok és a témák egy-
sége adja, az elbeszélés szellemiségének egésze és ennek szemantikai kivetülése 
az egyes regényekre." A továbbiakban meghatározza az egyes regények elemzésé-
nél követendő módszert. Az elbeszélés stratégiájának váltogatásán alapuló dina-
mikus szerkezetből kiindulva határozza meg a szöveg tematikus szerkezetét, fel-
vázolja az egyes motívumok és témák művek közötti összefüggésrendszerét, majd 
az így létrejött fiktív, lehetséges világok szemantikáját elemezve, a szöveg esztéti-
kai funkcióját vizsgálva, értelmezi a regényeket. Ez nagyjából a Mukaoovsky óta 
követendő metódus. Csak éppen arra a kérdésre nem kapunk választ, hogyan 
ered a szöveg szerkezetéből annak jelentése. 

A második fejezetben Chvatík a költészet és valóság, pontosabban az írói élet 
és a művek viszonyáról elmélkedik, és a Kunderától vett idézetekkel alátámaszt-
va megállapítja, hogy az emberi lét feltérképezésére törekvő irodalmi szöveg, 
még ha életrajzi utalásokkal van is átszőve, autonóm, az író életrajzától függetle-
nül létezik és él. Vizsgálódása tárgyának a meghatározása, a Kundera-életmű 
opusainak felsorolása után A regény művészetének első, 1960-ban csehül megírt 
változatát elemzi. Szerinte Kundéra Vancura-értelmezése majdan megírandó re-
gényeinek poétikai előkészítése. 

Az ezt követő hét fejezetben Chvatík egyenként elemzi Kundéra regényeit a 
következő sorrendben: Nevetséges szerelmek (a kötet szövegeit novelláknak tartja, és 
egyenként elemzi őket, mint a későbbi regények motívumainak és témáinak első 
megjelenéseit, felvetéseit), Tréfa, Az élet máshol van, Búcsúkeringő, A nevetés és felejtés 
könyve, A lét elviselhetetlen könnyűsége, Halhatatlanság. Az értelmezések nagyjából 
egy mintát követnek: a regény elhelyezése Kundéra életművében és egy tágabb 
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irodalmi kontextusban; a narratív szerkezet vázlata - az elbeszélő személyének, 
szemszögének, az elbeszélés módjának, tempóváltásainak a vizsgálata; a szüzsé 
leírása; a motívumok és témák, illetve ezek szerkezetének a meghatározása az 
adott művön belül és a teljes életműben; a szöveg értelmezése, jelentésének ki-
fejtése. 

Az egyes fejezetek bevezetőiben Chvatík Kundéra biográftájának vagy művei 
recepciójának részletei alapján helyezi el az adott regényt az életműben. Chvatík 
mint a strukturalisták kései nemzedékének tagja szövegen kívüli momentumokat 
is figyelembe vesz az irodalmi mű értelmezésekor. 

Kundéra történeteit még méltatóinak egy része is mesterkéltnek tartja. Meg-
jegyzik, hogy az író az elbeszélő személyén keresztül, gyakran az irodalmi szöveg 
maga teremtette törvényszerűségeit figyelmen kívül hagyva, avatkozik be a törté-
netek eseményeibe. Chvatík, anélkül, hogy értékelné Kundéra módszerét, regény-
ről regényre részletesen megvizsgálja azok elbeszélő technikáját. A Nevetséges szerel-
mek novelláinak és a polifonikus szerkesztésű Tréfa én-elbeszélőit egy auktoriális, 
személyében pontosan meghatározhatatlan, egyes szám harmadik személyű elbe-
szélő váltja fel Az élet máshol шп-Ьап, a Búcsúkeringőben, A nevetés és felejtés könyvé-
ben és A lét elviselhetetlen könnyűségeben, míg az utolsó regényben, a Halhatatlanság-
on ez az elbeszélő azt állítja, hogy azonos az íróval. Ez az oka annak, hogy 
először csak kommentárszerű megjegyzések, majd önállóan is olvasható esszé-
részletek szakítják meg a történetek eseménysorát. 

Chvatík elemzése feltárja a Kundera-regények motívumait és tematikus rend-
szerét. A visszatérő témák - a történelembe vetett ember létének boncolgatása 
vagy a baloldaliság mítosza - vizsgálatával bizonyítja, hogy Kundéra írásai nem 
politikai pamfletek, a kommunizmus rendszerének bírálatai, ahogy a hetvenes 
évek angol, francia és német kritikusai értették őket. 

Az utolsó fejezetben Kundéra regénypoétikáját elemzi Chvatík A regény művé-
szete 1986-os francia nyelvű könyve alapján. A hét, műfajilag nem egységes rész-
ből álló „esszét" a regények folytatásának tartja. Viktor Sklovszkij, Lukács György 
és J an Mukarovsky elméleti munkásságával veti össze Kundéra gondolatait. Meg-
állapítja, hogy A regény művészete nem általános prózaelméleti értekezés, hanem 
Kundéra szavait idézve: „egy gyakorló regényíró vallomása". Erre alapozva értel-
mezi újra az egyes Kundera-regényeket, mennyiben igazolják írójuk téziseit. Ezek 
közül a legfontosabbaknak a regény ideológiáktól, filozófiai rendszerektől men-
tes autonómiáját, a zenei alkotásokhoz hasonló formáját, a lét kérdéseit feltáró 
motívumrendszerét és a modernitás avantgárd romanticizmusát, a posztmoder-
nista eklekticizmust elutasító hagyományának folytatását tartja. 

A fentebb említett problémák ellenére Kvétoslav Chvatík Kundera-tanulmánya 
fontos munka, az író életművének eddig egyetlen jelentős, átfogó elemzése, hi-
teles tudós ember tollából. A magyarországi bohemisztika és általában a magyar 
irodalomtudomány számára érdekes kötet, mely megismerteti a szakembereket a 
cseh strukturalista irányzat gyakorlati eredményeivel. 
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Műhely 

Szegedy-Maszák Mihály 

ÚJ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET 

A vállalkozás fő célja 

Legutóbb az 1960-as években jelent m e g átfogó igényű, sok munkatárs együtt-
működésével készült magyar irodalomtörténet. Azóta ugyanez az eredeti leg hat-
kötetes^ sorozat je lent meg, változatlan utánnyomásban. .Általános a vélemény, 
hogy e munka már elavult. A legutóbbi évtizedekben többször is tör tént kísérlet 
ú j magyar i rodalomtörténet megírására, de e próbálkozások egyike sem járt si-
kerrel. Külföldön, nemzetközi ülésszakokon, folyóiratokban és könyvekben is 
egyre gyakrabban teszik szóvá, hogy a magyar i rodalom nemzetközi ismertsége 
viszonylag csekély, s ennek egyik oka az, hogy idegen nyelven nem létezik olyan 
kézikönyv, mely külföldi olvasók igényeit figyelembe véve tudna áttekintést adni 
a magyar irodalomról. A legutóbbi két ilyen vállalkozás közül a Corvina Kiadó 
által több nyelven is kiadott, 1980 körül készült kötet az akkori magyarországi 
politikai követelményeknek megfelelően készült, és rossz fordításban jelent meg; 
Czigány Lóránt The Oxford History of Hungarian Literature (Clarendon Press, 
Oxford, 1984) című könyve pedig egyrészt magán viselte az egyéni elfogultság-
ból eredő hátrányt, másrészt kénytelen volt ál landóan hangsúlyozni a szemben-
állást a magyarországi hivatalos véleménnyel . 

A hatkötetes akadémiai irodalomtörténet elkészülte óta a politikai helyzet 
megváltozott. Nincs szükség olyan engedményekre , amelyek előnytelenül hatot-
tak a korábbi vállalkozásra. Közben a magyar irodalomtörténészeknek két ú j 
nemzedéke is felnőtt. Ú j irányzatok érvényesültek a tudományban, a hazai kuta-
tás lényegesen közelebb került a nemzetközihez, és nagyon sok ú j eredmény hal-
mozódot t fel. Legfőbb ideje, hogy ú j összefoglalás készüljön a magyar irodalom 
történetéről . Olyan munka, melynek angol, sőt szükség esetén más idegen nyel-
vű változatát is létre lehet hozni, s így méltán képviselheti a hazai tudományt a 
nemzetközi tudományos életben. Elképzelésünk szerint ez a kézikönyv bizonyos 
mértékig érvényre jut ta tná a nemzetközileg je lenleg fontos szerepet játszó tudo-
mányos irányzatok, így a hermeneutika, a dekonstrukció, az újhistorizmus, a mű-
velődéstörténet (Kulturgeschichte, cultural studies), a feminista kritika stb. szem-
pontjait , és igazodnék a napjainkban világszerte el ter jedt szaknyelvhez. 
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Alapelvek 

Az irodalmat a lehető legtágabb értelemben vesszük. A tudomány jelenlegi nemzetközi 
irányzatainak megfelelően kérdés tárgyává válik a korszak, irányzat, életmű, sőt a 
véglegesen befejezettnek, lezártnak tekinthető egyedi mű korábban megszokott 
fogalma. Amit szépirodalomként emlegetünk, nemzetközileg n e m elfogadott, 
nem egyértelműsíthető fogalom. Kitalált és nem kitalált szembeállítása korántsem 
magától értetődő. Az emlékirat nem kevésbé része az irodalomnak, min t a regény. 
A napló vagy a prózában írott levél sem elhanyagolható. Történetírás és elbeszé-
lés szorosan összefügg egymással. Nemcsak a középkorban, de később is, s ennek 
rendszeres, a tör ténet tudomány elméletét is figyelembe vevő vizsgálatával mind ez 
idáig adós a magyar irodalomtudomány. Szalay László és Horváth Mihály művei 
együtt tárgyalandók Eötvös József és Kemény Zsigmond regényeivel, mint aho-
gyan Babits és Németh László munkássága sem jel lemezhető anélkül, hogy ne 
szentelnénk kellő figyelmet Szekfű és Horváth János tevékenységének. Az iroda-
lomról szóló irodalom sem rekeszthető ki. Megkülönböztetett figyelmet kell szen-
telni a történetírásnak, a néprajznak s a bölcseletnek (filozófiának). A társművé-
szetek vizsgálatába éppúgy beletartozik a képzőművészeti és irodalmi kapcsolatok 
feltárása (például a biedermeier, a szecesszió vagy az avant-garde korszakaiban), 
mint ahogy zene és irodalom sokrétű viszonyának feltárása. Ennek megfelelően, 
szükség van e területek szakértőinek bevonására. 

A magyar kultúra az egyetemesnek a része. Hangsúlyozni kívánjuk a nemzetközi 
összefüggéseket, s a műveket hatástörténetük, utóéletük alapján kívánjuk meg-
ítélni. Ennek fontos része a magyar művek külföldi fogadtatása, ami gyakran lé-
nyegesen különbözik a magyarországi megítéléstől. 

Mivel szigorúan akarjuk érvényesíteni a történetiséget, fontos szerepet kap az át-
értelmezés. Az olvasottság s általában a közönség vizsgálata is nélkülözhetetlen. 
Nemcsak a magas kultúrával, de az úgynevezett népszerűvel is kívánunk foglalkoz-
ni. Nemcsak Vörösmarty, Ffetőfi, Arany, Ady és József Attila műveiről szükséges új ér-
telmezést adni, de Lőwy Árpád verseiről, Körmendi Ferenc és Rejtő J e n ő regényei-
ről sem lehet hallgatni. Ki kell térni olyan kérdésekre, amelyeket korábban 
- politikai okból - kényesnek véltek, s ezért elhallgattak. Közéjük tartozik irodalom 
és egyház (például Babits vagy Pilinszky és a római katolicizmus), valamint irodalmi 
és politikai mozgalmak (például a népi mozgalom és a politikai pártok) kapcsolata. 

Mi a magyar irodalom ? Az is, amit külföldön magyarul írnak, saz is, amit Magyar-
országon nem magyarul. A magyarországi latin nyelvű művek a középkortól leg-
alábbis a tizennyolcadik századi jezsuiták költészetéig. Nem feledkezünk meg a két-
nyelvűségről, tizennyolcadik századi francia versekről, Eötvös József, Lukács György 
vagy Márai Sándor németül írott munkáiról. Érdemi elemzésre vár a magyarországi 
zsidó és cigány irodalom. Alapos elemzést akarunk adni a nyugati magyar irodalom-
ról, melyről eddig nem készült rendszerező áttekintés. Sőt, magyar születésű írók 
nem magyarul írott, de magyar vonatkozásokat is magukban foglaló műveire is kiter-
jed a vizsgálódás - baroness Orczy regényei, Arthur Koestlcr emlékezései, Almássy 
Éva francia vagy Fischer Tibor angol regényei sem maradhatnak ki ebből az irodalom-
történetből . 



Új magyar irodalomtörténet 3 4 1 

a) Az irodalomtörténet-írás esélyei 
Mindenképpen szükséges az irodalomtörténet-írás elméleti vizsgálata, annak feltárása, 
hogy a történetiség sajátos elvárásrendszere milyen nyilvánvaló vagy feltáratlan 
szabályrendszert kényszerít a tör ténet í rók közösségére. Az irodalomtörténet-írás 
sokkal nehezebben képes csak elszakadni saját öröklött, 19. századi, haladáselvű 
sémáitól, szemben az irodalomelméleti felismerések és rendszerek szaporodásá-
val mindig megúju ló interpretációs gyakorlattal. A hagyományos irodalomtörté-
net-írói modell óhatatlanul e l tompít ja a többszólamúságot, és csak korlátozottan 
képes szakítani a vonalszerű előrehaladás és a mindentudás előítéleteivel. Egy 
sok szerzós, sok szempontú i rodalomtörténet megírása tu la jdonképpen gyakor-
lati válasz az ilyen jellegű kérdésekre, ám ettől függetlenül szükség van e kérdé-
sek történeti és elméleti végiggondolására is. Az. alapvető kérdések következetes 
végiggondolása és jelen tudásunk szerint való tisztázása elengedhetet len az egész 
vállalkozás sikere érdekében. A magyar irodalomtörténetek eddig vagy a nemzet-
jelleg fejlődéseként, vagy (1945 után) a haladó/nem haladó felosztás alapján ér-
tékelték a magyar irodalom egészét. Világos, hogy a 21. század elejére mindkét 
rendezőelv idejétmúlt tá vált. 

Az egyre táguló nemzetközi tudományos együttműködések és hatások korsza-
kában hasonlón komoly elméleti kihívások érik a nemzeti irodalom fogalmát, és egy 
nemzeti irodalomtörténet megírásának lehetőségét. Az újabban megjelent nemzeti iro-
dalomtörténet i összefoglalások (mint amilyen a Denis Hollier szerkesztette angol 
nyelvű francia irodalomtörténet: A New History of French Literature. Harvard L I) 
Cambridge, MA., 1989) értékes tapasztalatokkal szolgálhatnak az. ú j magyar iro-
dalomtör ténet írásában részt vevő munkatársaknak. Tanulmányok készülnek az 
alapkutatás részeként az utóbbi évtizedek külföldi (nyugati és más, például a len-
gyel irodalmat áttekintő) i rodalomtörténeteinek összehasonlító vizsgálatáról. 

b) Irodalmi intézményrendszerek 
Az új magyar i rodalomtörténet írásához alapkutatást kell végezni a kulturális éle-
tet befolyásoló intézményrendszerek - a kiadás, a cenzúra, az oktatás, a könyvtárak 
stb. - működését illetően, mégped ig átfogó jelleggel és a magyar irodalom teljes 
időszakára vonatkoztatva. A kánonképződés és a szöveghagyományozódás válto-
zásainak feltárása biztosíthatja a történetiség elvének érvényre juttatását, s ezek 
vizsgálata az. á l landó újraértékelés módozatait is segíthet megvilágítani. A cenzúra 
tanulmányozása éppoly fontos, min t az eddig soha fel nem tárt gazdaságtörténe-
ti vonatkozások elemzése. Külön figyelmet kell szentelni a publikáció eszközeinek 
változására, mivel ezek döntően befolyásolhatják a művek utóéletét. Például az 
1910-es években igazán népszerűvé váló Krúdy művészetének nagy részét n e m 
ismerjük, mivel korábbi írásai a századforduló korszakának egészen más szerke-
zetű és sokkal nagyobb számú sajtótermékeiben elszórva jelentek meg, szemben 
a későbbi, j o b b a n ismert munkáival. Esetében az intézményrendszerek (periodi-
kák) vizsgálata ú j bibliográfia megalkotásához és pályájának új értékeléséhez ve-
zethet. Hasonló alapkutatás Kosztolányi esetében is indokolt. Az irodalmi tan-
könyvek, kézikönyvek és könyvsorozatok vizsgálata a kánonképződés miként jére 
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világíthat rá. Neves magyar egyetemi tanárok kéziratos hagyatékainak (jegyze-
tek, óravázlatok) vizsgálata fényt der í thet arra, mikor s mit tanítottak a magyar 
tudományegyetemeken. A maitól lényegesen eltérő olvasási és befogadói szokások 
kutatása a régebbi korok irodalmának alaposabb megértéséhez vezethet: itt is jó-
részt m é g feltáratlan anyagok feldolgozásáról van szó. így például a 16-17. szá-
zadi előszók vizsgálata a korabeli poétikák új áttekintését tenné lehetővé. Az in-
tézményrendszerekvizsgálata magában foglalja az oktatási intézmények tudat- és 
ízlésformáló szerepének felmérését is. A francia Ecole Normale Superieure min-
tájára létrehozott Eötvös József Collegiumban nevelkedett írók és irodalmárok 
munkásságát érdemes volna az intézetben töltött évek felől átértékelni. 

c)A magyar irodalom külföldi vonatkozásai, a magyar irodalom külföldön 
Egy korszerű magyar i rodalomtörténet n e m kerülheti meg a magyar irodalom 
külföldi vonatkozásainak á t fogó vizsgálatát. A külföldi megítélés, a fordítások és 
a kapcsolatok története nagyrészt eddig feltáratlan területe a magyar irodalom-
ról való gondolkodásnak, mint ahogy a nyugati magyar irodalom értékelése sem 
tekinthető elvégzett feladatnak. Ilyen irányú alapkutatásra szinte m i n d e n kor-
szakból szükség van. Fontos megvizsgálni, hog)' a magyar humanisták munkássá-
ga miképpen része az európai humanista hagyománynak. Az 1945 utáni nyugati 
magyar emigráció irodalmának kiadványai és intézményei is érdekesek lehetnek. 
Milyen különleges szabályok irányítják a magyar irodalom külföldi fogadtatását? 
Milyen hatások befolyásolják egyes művek felértékelését, míg mások képtelenek 
utat találni a külföldi közönséghez? 

Az új magyar irodalomtörténet 

Az új magyar irodalomtörténet mintegy száznegyven, átlagosan egy ívnyi fejezet-
re tagolódik. Minden fejezet élén egy évszám áll, ínelv valamely intézmény (pél-
dául Magyar Tudományos Akadémia) megalapítására, valamely színmű (Bizánc) 
bemutatójára, egy folyóirat (Nyugat) elindítására, egy dön tő fontosságú m ű (pél-
dául az Esti Kornél), vagy fordítás (Baudelaire Les Fleins du Mal. című kötetének ma-
gyar változata), vagy kiadás (Balassi verseinek első nyomtatott közreadása) megje-
lenésére, sőt akár zenemű vagy film bemutatójára (például 1971: a Súndbád és a 
Szerelem című, irodalmi adaptációkon alapuló filmek elkészülte), vagy egy kiállítás 
megnyitására utal. A fejezet szerzője ezt mintegy kiindulópontnak tekinti valamely 
gondola tmenet kifejtéséhez. A cél az, hogy lehetőleg minden kérdéskörrel annak 
legjobb szakértője foglalkozzék. A szerzők köre tág lesz, átfogó tudományos 
együttműködés jön létre. 

A m ű tartalomjegyzékét a szerkesztők készítik el. A továbbiakban csak néhány 
példát emlí tünk arra, milyen kérdéskörökkel foglalkozik egy-egy fejezet. 
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a) A magyar irodalom története a kezdetektől 1527-ig 
(Szerkesztő: Jankovits László) 

A tudománytör ténet figyelembevételével át kell gondolni a nemzeti irodalomtör-
ténet-írásból örökölt olyan korszakok szerepét, mint az ősköltészet és a lovagi iro-
dalom. Az eddigieknél alaposabban fel kell tárni a prózai munkák homiletikai, 
a verses munkák himnológiai hát terét . Az eddigiektől lényegesen el térő szem-
pontokat igényelne a magyarországi liturgikus színjáték, a középkori passiók és 
márt írdrámák, illetve a magyar középkori színházi élet megközelítése is. A Mária-
siralom elemzése kiindulópontul szolgálhat a magyarországi Mária-kultusz részle-
tes taglalásához. 

Fontos feladat a latin és magyar nyelvűség, szó- és írásbeliség viszonyának 
megállapítása, különös tekintettel az úgynevezett kolostori irodalomra. Az utóbbi 
évtizedekben előkerült, de fel nem dolgozott szövegek és a neolatin filológia 
eredményei új megvilágításba helyezik a humanista irodalom történetét . A késő 
antik szövegmagyarázó eljárások humanis ta használata is figyelmet érdemel . 

b) 1528-1800 
(Szerkesztő: Orlovszky Géza) 

A reformációtól a 18. század utolsó harmadáig tartó időszakot több markáns 
irodalmi-művelődési jelenség jellemzi. Ezek közül a legfontosabbak a reformáció 
magyarországi jelentkezése, a nyomtatot t könyvkultúra terjedése, az anyanyelvi-
ség szerepének megnövekedése, ú j irodalmi műfajok, formák meghonosodása. 
Az irodalmi jelenségek keretét az 1530-as evektől drámaian megváltozó geopoliti-
kai viszonylatok adják; az önálló államiság bukása, a részekre szakadás új regioná-
lis fejlődési utak kialakulását eredményezi, valamint új kulturális beszédmódokat 
(vitatémák, toposzok, mitologémák stb.) hoz létre. Ez a részfeladat teszi szük-
ségessé - többek között - a t rubadúrok és Petrarca költészetének, Zrínyi és Tasso 
viszonyának, a megrende lő szerepének megvilágítását, az emlékezés miként jének 
és módja inak tisztázását. Új korszak nyitánya muta tha tó ki az. I 760-as években 
(bécsi testőrség működése , Ráday Gedeon stb.), azonban a hagyományokhoz erő-
teljesen ragaszkodó irodalmi megnyilvánulások is jelen vannak a 18. század utolsó 
évtizedéig. 

Az 1530 és 1790 közé eső időszak irodalom-felfogása archaikus, kevéssé reflek-
tált, intézményrendszere kialakulatlan, strukturálatlan, az irodalmi beszédmód 
politikai és vallási kérdések köré rendeződik, résztvevőinek száma, köre nehezen 
kijelölhető. A magyar irodalomba természetszerűleg beleértendők a latin nyelven 
írott szövegek - egyáltalán a latin nyelven közvetítődő retorikai, poétikai hagyo-
mány - és az összes, a térségben használt nyelv szöveganyaga is. Érdemes meg-
vizsgálni a befogadó) közeg nyelvi, kulturális, társadalmi és regionális rétegződé-
sét, az i rodalomrendszer t alakító intézmények (iskola, nyomda, könyvtár stb.) 
működését , a szövegek és jelenségek kötődését az egymás mellett élő irodalmi 
közvetí tőrendszerekhez (szóbeliség, kéziratosság, nyomtatás). Miképpen kapcso-
lódik a magyar i rodalom a szűkebb közép-európai térség irodaiméihoz, valamint 
a tágabb világirodalmi jelenségekhez? 
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Balassi örökségének nyomon követése a hagyományozódás és a kiadás általános 
kérdéseit veti föl. A Szentírás fordításainak összehasonlító mérlegelése a szöveg-
értelmezés és a hit tudomány alapvető kérdéseihez vezet el. Az irodalomtörténeti 
hagyományban gyakran nemzetietlennek és hanyatlónak minősítik az 1710-1780 
közötti időszakot, holott az utóbbi két évtized fontos átértelmezést hozott. 

A színháztörténettel foglalkozó részek a korszak latin és magyar nyelvű vallásos 
és világi színjátszását állítják előtérbe, ez magába foglalja a magyarországi huma-
nista színjátékot, a hitvitázó drámákat , az udvari színjátékokat, illetve a 17-18. 
századi farsangi játékokat és a közjátékokat, valamint az evangélikus, az unitárius, 
a református, illetve a jezsuita iskolai színjátszás sajátosságait. A vizsgálat tekin-
tetbe veszi azokat a műfajokat , amelyek eddig nemcsak az irodalomtörténeti , de 
a színháztörténeti vizsgálódásokban sem kaptak jelentős szerepet. 

c) 1801-2002 
(Szerkesztők: Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály, Veres András) 

A jezsuiták szerepéről sokat írtak az elmúlt évtizedekben, ezért itt viszonylag 
könnyű lesz összegezni az eredményeket. Elvégzendő viszont s kifejezetten át-
fogó igénnyel a kutatás, mely fényt derí thet a cenzúra szerepének változására. 
Egyes életművek esetében a tudományos munkát a még mindig feltáratlan szö-
vegek felkutatásával kell kezdeni (ilyen például Kemény Zsigmond levelezése). 
Bonyolult kérdés a parlagiság értékalkotó je lentőségének megvilágítása. 

A színháztörténeti részeket Imre Zoltán, Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád 
írja, méghozzá oly módon, hogy az eddigi szakirodalomhoz képest sokkal többet 
foglalkoznak a színházi előadással és a színház edd ig csak járulékos elemének 
tekintett befogadással, illetve az adot t előadást alakító társadalmi, politikai és 
tör ténelmi összefüggésekkel. A színháztörténeti fejezetekben a színházat nem 
tekintjük irodalmi szövegek interpretációjának/adaptációjának, illetve színhelyé-
nek, tehát nem redukáljuk a színházat sem a dramatikus szövegre, sem az előadás-
szövegre, hanem sokféle szerepet játszó intézményként vizsgáljuk, folyamatként 
és je lenségként . A kutatás az 1780-as évek színházi kezdeményezéseitől, a magyar 
színház állandósulási kísérletein, a Pesti Magyar Színház, majd a Nemzeti Színház 
építésén és megszervezésén, a színházi műfajok sokasodása miatt bekövetkező, az 
intézményrendszert ér intő változásokon át az 1945 után és az 1989 u tán bekövet-
kezett változások színházi hatásáig ter jed. A színház működését a kutatás a jelen-
tős színházi személyiségek (rendezők, drámaírók, színészek) figyelemhevételével 
közelíti meg. A vizsgálat a kevésbé tárgyalt színházi műfajok (népszínmű, operett , 
kabaré) elemzését is magába foglalja. 

A társművészetek elemzőinek s a néprajzosoknak is jelentékenyen hozzá kell 
já ru lniuk a paraszti s úgynevezett magas kultúra kölcsönhatásának, a cigányság 
szerepének, valamint az ezredéves kiállítás hatásának a vizsgálatához. A bölcselet 
s i rodalom összefüggéseire, az irodalomfogalmak filozófiai-esztétikai hát terére 
Fehér M. István hozzájárulása derít fényt, a műfordításéra Györffy Miklósé és 
Józan Ildikóé, az 1956 utáni korszakra vonatkozó fejezetekben a támogatot t , tűrt 
és tiltott irodalom hármasságának érvényesítésére és a középiskolai tankönyvek-
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ről folytatott vitára Veres Andrásé. A líra és a próza nagy megújításának éveiről 
(1968, 1971, 1977, 1984) és az ezekhez kapcsolódó poétikai fordulatokról ír Kál-
mán C. György. Györffy Miklós fogja elkészíteni azt a fejezetet, amely a magyar 
irodalom és film kapcsolatát vizsgálja a 20. század hatvanas-hetvenes-nyolcvanas 
éveiben. A kérdés az, hogy a magyar fi lm miképpen vette át egy időre a magyar 
irodalom hagyományos kulturális szerepét, milyen párhuzamos tematikai, stiláris 
és poétikai törekvések mutatkoznak a korszak magyar elbeszélő irodalmában és 
filmjeiben. 



Hites Sándor 

1836 

A REGÉNYTÖRTÉNET KEZDETE 

- Megjelenik Jósika Abaß ja -

Jósika Miklós az Abafi címet viselő szövege „az első valóban eredeti, olvasmányos, 
művészi értékű magyar regény" - olvashatjuk az eddig utolsó magyar regény-
történetben. 1 Az akadémiai i rodalomtörténet harmadik kötetének vonatkozó fe-
jezetében már nem szerepel hasonló megállapítás. Évtizedek óta nem készült 
ugyanakkor olyan átfogó regénytörténeti munka, amelv ezzel az évszázados ha-
gyományhoz illeszkedő kijelentéssel (vagy eltűntével) számot vethetett volna. 
Pedig a magyar nyelvű regényírás kezdeteinek problémája ma erős irodalom-
történeti érdeklődésre tarthat számot. Nem utolsósorban azért, mer t a kortárs 
regényírást is foglalkoztatja önnön „eredetének" kérdése. Az irodalmi folyamat 
töréspontjaira irányuló figyelem a posztmoderni tás alkotóit is szembesítette az 
eredet dilemmáival. A Bevezetés a szépirodalomba m á r címével is a (magyar) iroda-
lom (újra)kezdésének képzetét sugallja. Esterházy Péter azon megállapítása to-
vábbá, mely szerint a „modern utáni" magyar próza kétarcúsága abban áll. hogy 
„[mjásképp kell rombolni, ha közben ugyanazt m é g építeni is kell".- sem áll tá-
vol annak feltételezésétől, hogy a magyar irodalom valójában még létre sem jött. 
A magyar nyelvű műfaji és a poétikai rendszer „kiteljesítésének" igényével is ro-
konságot mutat Nádas Péter azon megjegyzése, amely szerint az Egy nő nagyko-
rúvá tette a magyar irodalmat. Márton László tevékenységében is tetten érhető az 
újraalapí tás di lemmája, többek között abban a feltételezésében, hogy a magyar 
nyelvű regénytörténetben „kimaradt első félidőt [.. .] az elbeszélői hagyomány ra-
dikális átértelmezése révén, visszamenőleg meg lehetne teremteni".8 Ha vala-
mely kezdet helyének megállapítása együtt jár a mindenkori jelen felé mutató 
fej lemények igazolásával, akkor fonák módon a poszmodernitás nézőpont ja en-
nek az igyekezetnek a beválthatatlanságát nem előzmények nélkül panaszolja föl, 
hiszen a megszakítottság hasonló tapasztalatai befolyásolták Kölcsey Ferenc vag)' 
Arany János írásmódját is. A félig kész hagyomány, a hasznavehetetlen örökség 
képzetei azt sugallják, hogy a romantika honi ideológiája (ellentétben például az 

1 W K B K R Antal: . 4 magyar regény kezdetei. A k a d é m i a i Kiadó, lip.. 1 9 5 9 . 1 3 6 . 

- Es i i кил/i Péter: Arra gondoltam, hogy az le. Anonymus , Bp., 1 9 9 6 . 3 2 . 

3 M A R I O N I-ászló: Az áhítatos embergép. Jelenkor. Bécs, 1 9 9 9 . 2 3 9 . 
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angolszász hagyománykrit ika felismeréseivel) nem a romantika önképének az át-
sajátításában, hanem é p p e n abban a kényszerben áll, hogy' e hagyományt olyan 
módon kívánjuk létre hozni, hogy magunkra ismerhessünk benne. A történelmi 
regény mai vonulatának intertextuális teljesítményét ennek az ideológiának a je-
gyében határozza meg a műfaj romantikusnak nevezett, illetve késő barokk vál-
tozatával, valamint a 16-17. századi emlékírók írásmódjával történő szembesülés. 

Ezekhez a kérdésekhez kapcsolódva a következőkben azokat a műveleteket 
vesszük vizsgálat alá, melyek az 1836-os esztendőt az Abafi megjelenése okán re-
génytör ténet i je lentőséggel ruházták fel. 

Szontágh Gusztáv elhíresült recenziója az Aba fir ó\ szólva úgy fogalmazott, 
hogy „oly munkát látok, mely m a r a d a n d ó becse mellett [...] sikeres és tartós ha-
tással kecsegtet" a nemzet i literatúra gyarapodására.4 Az egyidejű befogadás szá-
mára az Abafi tehát m i n d értékét, mind receptivitását tekintve e redendően jövő-
perspektívába állítódott, ám műfaj tör ténet i jelentőséggel nem bírt. Történet i 
távlat birtokában szemlélve azonban Jósika elsőként megjelent regénye utóbb 
már elsősorban saját irodalomtörténeti múltját értelmezte, mégpedig úgy, hogy 
jórészt törölte ezt az. előtörténetet. Toldy Ferenc A magyar nemzeti irodalom történeté-
hen jegyzi meg, hogy a 19. század első harmadának novellairodalmát, „sőt néhány 
nagyobb regényét" Jósika Miklós „váratlan és meglepő fellépése 1836-ban rögtön 
feledékbe süllyesztettje], irodalmunk ez ágát hosszú, gazdag és szerencsés pálya-
futásával fényesen megalapí tandó". 5 A magyar nyelvű regényirodalom megalapí-
tásának Toldy révén kanonizálódó képzete tehát n e m nélkülözi a jövőre irányuló 
távlatot, ám e m o n d a t grammatikai viszonyai (a „megalapí tandó" igenevet szere-
peltető tagmondat az „elfelejtetést" ecsetelő tagmondat célhatározói alárendeltje) 
azt jelzik, hogy a regénytörténet „megalapítása" mintegy a regénytörténet „felej-
tésének" következménye. Jóllehet, a mondat retorikája éppen ellenkező beállítást 
sugall: az alapítás (irodalomtörténészi) gesztusa törli az előtörténetet, figyelemre 
méltó ugyanakkor, hogy - hasonlóan Szontágh olvasatához - Toldynak Az utolsó 
Bátoriról (1837) írott egykorú recenziója sem körvonalazott még regénytörténeti 
távlatot, ahogy n e m tulajdonított Jósikának regényalapító érdemeket sem. Ám 
utóbb - a már lezárult pályafutás ívét felmérve - Jósika írói fellépését Toldy úgv 
minősíti nagy horderejűnek, hogy e fellépést a törlés szinguláris mozzanataként 
értékeli. Nem mellékes, hogy olyasvalaki bizonyult felhatalmazottnak a regény-
irodalom alapító aktusának kijelölésére, aki más tekintetben maga is „alapító 
atya" - történetesen é p p e n a magyar nyelvű irodalomtörténet-írásé. 

A korszakképzés eljárásainak hermeneut ikai szemlélete felől nézve nem meg-
lepő fejlemény, hogy a korszakváltás megtör ténte valamely új korszak tapasztala-
tai felől szemlélve érzékelhető, valamint hogy e korszakképző műveletek alá is ássák 
a fordulat „múlt jának" önazonosságát. A/.Abafit megelőző magyar nyelvű regény-
vagy románirodalom (Toldy számára adódó) hozzáférhetőségét tekintve azonban 

4 S Z O N T Á G H Gusztáv: Figyelmező 1 8 3 7 . 1 6 . szám 1 2 7 . 
5 Tot.DY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története (1864-1865). Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 

1 9 8 7 . 3 9 8 . 
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összetettebb a képlet. Az. irodalomtörténeti törésképzetek kapcsán Márton László 
joggal állapította meg, hogy a l i teratúra (újra)alapításának romantikus ideoló-
giája létrehozta irodalomtörténeti törésvonalak messze ható következményekkel 
bírnak: „a felvilágosodáskor a semmiből megalapítot t magyar regényt hatvan-
hetven évvel később a reformkori írók, főleg Jósika Miklós és Nagy Ignác még 
egyszer megalapítják, megint a semmiből; s a Walter Scott-i historizáló vagy a 
Victor Hugo-i és Eugene Sue-i tárcázó mintakövetés nemcsak a Kártigámnak, és 
az Etelkának fordított hátat, hanem olyan szervesebb és kifinomultabb kezdemé-
nyeknek is, mint a Fanni hagyományai"к (Márton: 1999, 239) Márton n e m ejt szót 
arról, hogy a regénytörténeti felejtés az irodalomtörténeti gondolkodás teljesít-
ményének is betudható. A regényirodalom megalapításának és a felejtésnek az 
összekapcsolása ugyanakkor el lentmondásosan m e n t végbe. Fonák m ó d o n Toldy 
miközben kanonizálta ezt a regénytörténeti felejtést, egyúttal fel is lépett azzal 
szemben. Hiszen éppen az. a Toldy Ferenc fedi el Jósikával a korábban íródott ma-
gyar nyelvű regényszövegeket, aki a Fanni hagyományait (1794-1795) és szerzőjét. 
Kármán Józsefet az. irodalmi tudat számára - némi túlzással és egyszerűsítéssel -
létrehozta.7 Márton László felvetése továbbá szembesíthető azzal is, hogy a kezdet 
képzetét Toldy Ferenc sem „semmiből teremtésként" értelmezte. Ha a kezdet alak-
zata nem más, mint a már ismerős és az újszerű összjátéka,8 úgy Toldy fent idézett 
megállapításának lényege is abban a retorikai csúsztatásban állhat, amellyel a ma-
gyar nyelvű regények létét elkülönbözteti a műfaj „megalapításától". A kezdő-
pontot Toldy valamely már létezőn belül, azt fölülírva tételezi. Nagy Ignác vagy 
Jósika műveinek mulandó népszerűségén túl vélhetően az utóbbi regényíró iroda-
lomtörténeti jelentőséggel való felruházása is hozzájárult ahhoz, bogv a Kártigám 
(1772), az Etelka (1788) vagy a Szigvárt (1786) „feledékbe süllyedt". ' 

A nemzeti irodalom „megalapításának" romantikus gesztusaiban, a megelőző 
fejlemények hozzáférhetet lenné válásában az. eredetiség értékszempontja is mun-
kál. Nagyhatású a nézet, hogy a magyar irodalom az 1770-es évektől az 1830-as 
évekig jórészt fordítástörténet, s a műfordítás ekkor a nyelvújítás eszköze. A ma-
gyar fordítástörténeti gondolkodás alapállításai közé tartozik, bogy a 18. század 
végétől az imitáció kérdése alárendelődik a magyar nyelvű irodalom kiépítésé-
nek. a műfaji rendszer, a stiláris, poétikai vagy elbeszélői eszközkészlet kiteljesí-
tésének. Eszerint az „irodalomteremtés" folyamatában elmosódik az eredeti és a 
fordítás értékkülönbsége, s e különbség majd - az „irodalom" fogalmának szűkü-
lésével - a nemzeti klasszicizmus fejlődésrendjében rögzül.9 Bajza József 1833-ban 
A Román-költésről című értekezésében csupán A Rélteky-házat említette méltánylóan, 
más magyar nyelvű regényeket értéktelen utánzatokként vetett el.10 Márton László 

6 M Á R T O N Iászló: i. m. 2 3 9 . 
7 S Z I L Á G Y I Márton: Kármán József és fíijor Gáspár Urániája. Kossuth Kiadó, Debrecen, 1999. 15-26. 
K Edward W . S A I D : Beginnings. Intention and Method. ( 1 9 7 5 ) Columbia University Press, New York. 

1985. xvii. 
9 H O R V Á T H János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. 1908. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. 3 4 - 3 9 . 

1 0 B A J Z A József: A Román-költésről. Töredékek. Kritikai Lapok 1833/3. 6 3 - 0 4 . 
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regénytrilógiája (Testvériség) felől olvasva azonban Mészáros Ignác Kárligámyo 
(szemben például Kis János 1806-os Л magyar Pamelajávai) immár nem fordításként 
vagy magyarításként szólítható meg, hiszen Márton a Kártigám-törtenetet a magyar 
nyelvű elbeszélő hagyomány lényegesen szélesebb összefüggéseibe helyezi. 

Kevesebb szó esik róla, hogy Thaisz András 1829-es Ivankoe-íoráitáso szintén az 
„eredeti magyar regény" egyfajta időleges helyettesítőjeként ér te t te magát. A for-
dító előszava megelőlegezi a magyar nyelvű (történelmi) regények létrejöttét: „ta-
lán mostani igyekezetem megszégyenítésére, fog egy eredeti Magyar Scott támadni ; 
s akkor örvendeni fogok".11 Thaisz fordítása számára nem a forrásszöveghez való 
viszony számít, hanem egy másik (kultúra- és hagyományközi fordításban előálló) 
célszöveg időleges helyettesítése. Tekintve, hogy az Abaß első fejezetei idéznek 
Thaisz-fordításából, Jósika regényének megjelenése Thaisz megjegyzésére is vá-
laszt ad. Jósika Miklós regényírói működését sokan illették az „erdélyi Scott" mi-
nősítéssel, ahogy a „magyar Scott" megjelölés Jósika regényeinek német nyelvű 
megjelenéseken- is előkerült. A Thaisz emlegette „eredeti Magyar Scott" minben-
léte mindazonáltal nehezen tisztázható. Horváth János a „kölcsönzött irodalom" 
jelentőségét abban látta, hogy az a célnyelv kifejezőképességének fejlesztésével 
majdan az eredeti tartalom szabatosabb megragadásához járulhat hozzá.1- Az ide-
gen nyelven írt „eredeti" mű és az „eredeti magyar" (tartalmú) regény viszonya 
azonban ennél összetettebb. Hiszen már Thaisz szövegének a mibenléte is szer-
fölött bizonytalan: egy helyettesítést (az „eredeti Magyar Scott"-ot) helyettesít. Az 
„eredeti Magyar Scott" i lyenformán az. azonosság és idegenség igen összetett 
alakzata: valami magyar nyelvű n e m magyar. Amikor az Abaß elbeszélője a regény 
Zománcos vitéz című fejezetében a lovagi torna kapcsán „ezen, annyira ismert s oly 
sokszor leírt viadal nemének részleteit mellőzi", azzal nem pusztán Thaisz fordí-
tásának ismeretét feltételezi, de a magyar nyelvű prózaíráson belül is folytonossá-
got tételez. Az előbbi okán - a magyar nyelvű és tárgyú (történeti) regény „létre-
hozásakor" - folytonosságba állítja magát valamely nem magyar hagyomány 
szövegének (Sir Walter Scott regénye) olvasói emlékezetével, az utóbbi révén pe-
dig éppen saját „regényirodalom-alapító" pozícióját látszik tagadni. 

A megállapítás, mely szerint az Abaß szerzője a magyar regényirodalom meg-
alapítója, az eredet kultuszát és a szerves fejlődés eszményét gyanakvással szem-
lélő korban aligha olvasható szó szerinti ér te lemben, ám az 1836-os esztendő 
m é g egy bő évtizeddel ezelőtt is közismert jelentőséget látszott képviselni.13 Az 
elsőség kérdése m é g akkor is elevennek hatott, amikor éppen Jósika jelentőségét 
mérsékelte, mondván, az elsőség tekintetében a kutatás u tóbb „igazságot szolgál-
tatott" Kármán Józsefnek és Fáy Andrásnak is.14 A „történeti é rdem" igazságának 
kérdése tehát túlélte az „alapító" nagyságának megrendülését is. 

1 1 T H A I S Z András: Scott Walter válogatott Románjai, lvanhoe. Wigand, K-st, 1829. ix. 
1 2 H O R V Á T H János: i. m. 33. 
1 3 F K N Y Ö István: Valóságábrázolás és eszményítés 1830-1842. Akadémiai Kiadó, Hp.. 1990. 370. 
1 4 F R I K H István: Az AbafiJósikája. Új Erdélyi Múzeum 1 9 9 0 / 1 . 4 9 . (kiemelés - H . S.) 
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Egyfajta 1836 mentén elő- és utótörténetre osztott fejlődésrajz uralta a 20. század 
regény történeteit : György Lajos az Abafi előtti prózát a magyar regény „előtörté-
neteként" tárgyalta,15 Wéber Antal pedig az „1836 előtti" állapotok bemutatásá-
nak szentelt központi fejezetet .1 6 Míg azonban Toldy esetében a regénytörténeti 
felejtés hatóereje és a regényalapítás irodalomtörténeti leg konstruált je l lege kap-
csolódott össze, addig későbbi irodalomtörténészeink az 1836-ot megelőző idő-
szak képviselőivel való szembehelyezkedés helyett a közvetítés teljesítményét 
hangsúlyozták. Mégpedig jórészt arra a Gyulai Pálnál fe lbukkanó meglátásra tá-
maszkodva, amely szerint Jósika regényírása Vörösmarty líratörténeti hozadéká-
nak prózaírásra való alkalmazását végezte el. A műfaji „áttörés" с nézőpont felől 
tehát abban állt, hogy az Abafi a kor prózaírását felzárkóztatta a költészethez mint 
vezető műnemhez , s ezzel létrehozta a regényformák természetes kapcsolatát a 
magyar irodalom egészével. 

Jósika regényművészetének leértékelődésével a korszaknyitás helyett u tóbb in-
kább a korszakzáró jel legre esett a hangsúly. A megelőző „regénykezdemények" 
az Abafi hoz vezető út állomásaiként értelmeződtek: „[rjegény- és novellairodal-
munk Jósika fellépéséig (1836) a kísérletezés éveit éli".17 Sajátos, hogy az utóbbi 
évtizedek a műfajrendszer kiteljesítésére nézve újra a korszaknyitó jelleget emel-
ték ki, noha ez sem járult hozzá különösebb mértékben Jósika újraértékléséhez: 
„[aj magyar regényirodalom történetében joggal számítják az 1836-os esztendőt 
fordulópontnak, az Abafi. megjelenése egyben új minőségű prózai epika színre 
lépése".18 A hatás időbeli i rányának ez a bizonytalansága leginkább annak tud-
ható be, hogy a betetőzés és a megnyitás egybeesésével az Abafi olyan metszés-
pontot képviselt, amelyet azt m é g el nem é rő vagy azt már meghaladó erővona-
lak jelöltek ki. Amikor a korszakfordító esemény által elválasztott időtar tamok 
jellemzésére került sor, az irodalomtörténészek sajátos egyensúlyozásra kénysze-
rültek a beteljesítés és a min taadás képzetei között. A korszakhatár „előttje" felől 
tekintve Jósika értékelésére nézve közömbösnek bizonyulhattak a műfaj későbbi 
teljesítményei, mivel „az. írót nem utódaihoz kell mérnünk, hanem elődeihez és 
kortársaihoz".1 9 Másfelől ped ig ugyanazon a koncepción belül 1836 számíthatott 
olyan instanciának is, amelynek inspiratív ereje nélkül a legjelentékenyebb teljesít-
mények sem valósulhattak volna meg: „JdJe a magyar regényirodalom megterem-
tője csak Jósika marad mindenkor. Az ő út törő munkássága nélkül sem Kemény, 
sem Jókai nem jutott volna el a r ra a magaslatra, ahonnan költészetük ma szerte-
világít".20 Az Abafi a gyarló prózaírói kísérletek beteljesítéseként és a nemzet i 
regényirodalom minőségét tekintve is méltánylandó kezdőpontjaként egyaránt 

GYÖRGY Lajos: A magyar regény előzményei. M T A , Bp., 1911. 
"> WKIYKR Antal: i. m. 
" S Z I N N Y E I íerenc: Jósika Miklós. MTA, Bp., 1915. 63. 
18 FRIHI István: Az Ahnli előzményeihez,. Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 8 6 / 3 . 2 2 2 . 
1 9 Z S I G M O N D Ferenc: Jósika Miklós. Bp., 1927. 14. (Irodalomtörténeti fíizetek 22 . ) 
2(1 I. in. 28. 
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ér te lmezhetőnek bizonyult: „1836-ban megtör t a jég, a kísérletezések hosszú 
esztendei sikerre vezettek. Az Ahafi megjelenése kétségtelenül a magyar p róza fej-
lődésének űj állomását jelenti ."2 1 

A magyar nyelvű regénytörténet 1836-os kezdetének képzete tehát a legutóbbi 
időkig tartósnak bizonyult, jóllehet nem utolsósorban az eredet- vagy kezdőpont 
fogalmának már Toldynál tetten érhető retorikai elcsúsztatása biztosíthatott számá-
ra érvényességet. E képzet teherbírása továbbá a fogalom szemantikai meghatá-
rozatlanságának is betudható. Hiszen, amint láttuk, 1836 jelentőségének taglalá-
sában a korszakképző diskurzusok egész sor differenciát kitermeltek. Az. 1836-os 
esztendő hol saját múltja, hol saját jövője tekintetében bizonyult relevánsnak. 
Ahogy a kezdet kronologikusan felfogott pillanata maga is több eseményt fog 
egybe, a kezdet diskurzusa hasonlóképp egymást részben kizáró szólamokat is 
szerepeltethetett . A magyar nyelvű regényírás eredete - némi egyszerűsítéssel -
n e m másban áll, mint a kezdetet rögzítő, datáló, az alapítás érdemét „kiutaló" 
megállapítás(ok)ban, e megállapítás(ok) változataiban, hatástörténeti érvényesü-
lésében, jelentésbeli szóródásában vagy éppen elszegényedésében. A korszakfor-
dulat egyes jelentéseit megképző és fenntar tó műveletek maguk is töréseket visz-
nek színre. Az egyidejű olvasás, a történeti utóidejűség, illetve a kanonizálás és 
dekanonizálás folyamatainak csomópontjai t a hagyománygondozás bevett alkal-
mai (a Jósika-nekrológok, az Abafi megjelenésének centenáriuma), valamint az 
emlékezet-közösségek cserélődései alkották. 

Az 1836-os esztendő korszakhatárként való megalkotásának e hevenyészett tör-
ténete igazolni látszik azt a blumenbergi állítást, amely szerint „a korszakváltások-
nak nincsenek tanúi",22 mivel a korszakhatár tudata csak ma jdan bekövetkezőként 
vagy immár meghaladottként képezhető meg. A megszakítottság olyasféle színre-
viteléről is lehet azonban szó, amely képes kiválasztani a „nagy eseményeket" a 
történések sokaságából, s ennek révén azok többé-kevésbé egyidejűen válhatnak 
a fordulat indexévé. Csató Pál Pillanat literatúránk összes állapotjára 1830-tól 1836-ig 
címet viselő, 1836-os írása mintegy megtör tén te közben érzékeli a műfajrendszer 
átrendeződését . A szöveg azon kijelentéséhez, mely szerint „új románli teratúra" 
„mind e mai napig nem indult meg", lábjegyzet fűzi hozzá, hogy „midőn ez 
íratott", még nem jelentek meg az 1836-os év regényei. A Csató-szöveg ezzel azt 
sugallja, hogy a „románliteratúra megindulása" a tanulmány megírása és meg-
je lenése közötti időben, pillanatszerű eseményként men t végbe.23 Csató írásának 
címe ugyanakkor olyan többletjelentést (pillanat-pillantás) hordoz, amely össze-
tett időbeli megoszlást is megjelenít. A „pillanat" ugyanis valójában két pillantás 
- sőt, leginkább a két pillantás közti időtartam, a pislogás, a megszakítás - pilla-
nata: az egyik még nem tud a magyar nyelvű regényirodalom megindulásáról, 
míg a második már igen. Ilyenformán Csató szövege azzal, bogy színre viszi a kez-
detet, éppenséggel el is véti azt. A címben jelölt tekintet (a „pillanat" mint pillantás) 

21 WÉBER Antal : i. m. 136. 
-- Hans B E U M E N B E R G : A korszakfogalom korszakai. Ford. T Ö R Ö K Ervin. Hel ikon 2 0 0 0 / 4 . 3 1 3 . 
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visszamenőleg vakká minősül, ám éppen ezen előbbi pillantás „vaksága" teszi le-
hetővé az utólag hozzáfűzött megjegyzés „pillanatának" a regényirodalom bekö-
szöntére vonatkozó „belátását". 

Az, hogy 1836-ban a kortársi tekintet is megképezte valamely új korszak bekö-
szöntének tapasztalatát, egyszerre erősíti és gyengíti is azt a benyomást, hogy a 
regénytörténeti kezdet pusztán képzeletbeli vag)' szándékolt. A kezdet képzete nem 
oldható föl teljesen diszkurzív műveletek összjátékában, hiszen a regény(ek) meg-
jelenése nagyon is bírt faktum-jelleggel. Nem kizárólag az utólagos nézőpont 
függvénye, hogy számos irodalomtörténész kimutatta, mennyire eleven várako-
zás fűződött az 1830-as években a „magyar regényirodalom megindulásához". 
A korszakhatárok létrehozásának visszatekintő távlata és a valamely korszakváltás 
megtör téntének egyidejű tudata azonban nem esik egybe, még akkor sem, ha az 
irodalomtörténeti célképzetek jegyében a várakozás és az esemény egybeesésé-
nek nyomatékosításával éppen e két perspektívát próbálták kibékíteni. Az Abafi 
megtörténése ugyanis nem kitölti, hanem bevési a történet és elbeszélése közti 
differenciát. Míg Toldy utólagos nézőpontjából a regénytörténeti törlés művelete 
teszi kiutalhatóvá a megalapítás aktusát, addig Csatónál a korszakfordulat egy-
idejű tudatosításának retorikai mozgásai vol taképpen szintén kiforgatják a kezdet 
képzetét. 

A korszakképzés és a korszaktudat elhajlását jelzi, hogy az 1836-ban megjelent 
négy regény (Petrichevich-Horváth Lázár Az elbujdosottja, Gaál József regénye, a 
Szirmay Ilona, valamint Jósikától a Zólyomi és az Abafi) közül, amelyekre Csató 
belátása vonatkozhatott , utóbb m á r csak Jósika fellépése számított a magyar 
nyelvű regény létrejöttének bejelentéseként. Ezzel ugyanakkor n e m is kellett vár-
ni az irodalomtörténeti rendszerezésig. Már a Honderű egy rövid recenziója így ír 
Jósikáról: „Kétségkívül legjobb regényírónk! N e m csak hogy regényirodalmunk 
teremtője, teremtményei egyszersmind gazdagok a legkülönnemübb szépségek-
ben.'"-4 Abban a megállapításban, hogy Gaál, Jósika és Petrichevich-Horváth 
munkái révén „az 1836-os év a magyar regény tör ténetében mindedd ig a leg-
jelentékenyebb",25 csak a közös évszám köti össze az egyes szövegeket valamely 
kronologikus korszakfogalom számára. A „korszakalkotó mű" a tör ténet későbbi 
alakítása felől azonban kivált az adot t év párhuzamos vagy széttartó eseményei 
közül. A kritika megtisztította a nagy jelentőségűnek érzett 1836-os esztendőt 
más művek zavaró jelenlététől. Az Abafival kronológiailag egyidejű művek - mi-
vel nem az alapítás aktusát szolgálták - marginalizálódtak: je lentéktelennek vagy 
ped ig egyenesen nem regénynek minősültek. A Szirmay Ilonát kritikai figyelem 
igen, de az Abafihoz hasonló irodalomtörténeti távlat nem kísérte sem a korabeli, 
sem a későbbi visszhangokban. „Gaal úgy áll előttünk, mint ki ezen első ifjúkori 
művével is nagy reményekre jogosított s hivatva volt a kevéssé művelt téren a kö-
zönség olvasó-vágyának eleget tenni, s az irodalom hiányát pótolni . Hogy ma 

SEVERUS: H o n d e r ű 1 8 4 7 . II . 8 . , 1 5 4 . 
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nem az ő nevéhez kötjük a nagy sikert, nem egészen rajta mult. [...] Mert Jósiká-
nak 1836-ban megjelent Abafija oly hatást tett, minőt az u.n. irodalmi események 
szoktak."26 Az a megfigyelés, hogy Petrichevich-Horváth „a regény szót a műfa j 
jellemzésére sehol sem" használja Az elbujdosottban, szintén az alapító aktus meg-
tisztítására szolgált. Az elbujdosott műfaji lag üres helyet képviselt: „a művön sehol 
sem áll az, hogy »román« vagy »regény«".27 Jósika korpuszán belül is szűkítésre 
volt szükség: az Irány és a Vázolatok címen 1835-ben kiadott bizonytalan műfa jú 
politikai iratait nem számították írói fellépéséhez. Az Abafmá 1 korábban írt, de 
Szemere Pál tanácsára utóbb megjelentetet t Zólyomi pedig cppen az Abaß révén 
meghaladott korszak záróköveként értelmeződött, mondván, a Kisfaludy Sándor 
nevéhez kötött várromantika, regeirodalom örököse, s i lyenformán nem része a 
magyar regény létrejöttét elbeszélő történetnek: a Zólyomi „magyar irodalmi ha-
gyomány terméke, j t ju la jdonképpen nem is regény, hanem jóformán novella, 
nem is történeti elbeszélés, h a n e m [...] várromantika".2 8 

Az 1836-os évre nézve az egyidejűtlenségek egyidejűségének tapasztalata a 
nemzeti regényirodalom megalapításának szolgáltatódon ki. Míg a magyar re-
gény korábban úgymond „nem a magyar irodalom útját jár ta" , addig Jósika regé-
nyei „szerves részét alkotják irodalmunk egységes organizmusának".2 9 Vajda 
Péter regénye, a Tárcsái Bende (1837) jellemző m ó d o n azért került kívül a magyar 
nyelvű regényirodalom (létrejöttének) történetén, s azért minősült „mellék-
vágánynak", mer t alakításai nehezen illeszthetők a história, a történetiség re-
formkorinak ítélt szemléletéhez. Mivel Vajda regénye nem kapcsolódik a nemzeti 
problematikához, egyenesen „ellentmond a magyar irodalom természetének".3 0 

Az „irodalomtörténeti je lentőség" címkéjével felruházott 1836-os esztendő tehát 
a nemzetnevelés pedagógiai szempontjából is jelentőséggel bírt: Jósika „regényt 
akart írni, s így szolgálni a politikát".31 Az Abafi ebben a tekintetben még egy 
lukácsias felfogás számára is képes volt az „előremutató tör ténelmi hivatástudat" 
példázatának bizonyulni.32 

A datálás művelete tehát n e m független a nemzeti önértelmezés, önmegjele-
nítés igényétől.33 Toldy jel lemzése szerint „Jósika nem csak önálló, hanem egy-
szersmind nemzeti regényirodalmat teremtett, s nem csak a magyarul olvasók 
számát megtízszerezte, h a n e m a nemzeti öntudat s hazafiúi érzésnek is [...] ú j 
és nagy hódításokat tett".34 Az 1836-os esztendő kiemelése illeszkedett olyan 
e rede tmondák megszerkesztését elvégző (többek között irodalomtörténészek irá-

2 B B A D I C S Ferenc: Gaul József élete és munkái. Aigner Kiadó, Bp., 1881. 52. 
2 7 FKRKNCZI Zoltán: Egy elfeledett regényről. MTA, Bp., 1918. 16-17. (Értekezések a Nyelv és Széptudo-
mányi Osztály köréből 23.) 
28 WF.BER Arthur: Báró Jósika Miklós. Budapesti Szemle 1914. 160. kötet. 60. 
2 9 W É B E R Antal: i. m. 142. 
3<> I. rn. 106. 
3 1 F R I E D István: Az Abafi Jósikája. 56. 
3 2 V S Z E N D R E I Júlia: Jósika Miklós: Abaji. Igaz Szó 1972/9. 445 . 
3 3 James C H A N D L E R : England in 1819. l'he Rilitics of Literary Culture and the Case of Romantic Historicism. 
T h e University o f Chicago Press, Chicago and London, 1998. 5. 
3 4 T O L D Y Ferenc: i. rn. 399. 
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nyitotta) közösségi vállalkozáshoz, amelynek célja a nemzeti kultúra felmutatása 
volt. Jel lemző, hogy Jósika kései szatíráit s általában a h u m o r térnverését művei-
ben a Brüsszelben őt ért „kozmopolita hatásnak" tudták be. Az é le tműnek az 
Abafiból levezethetetlen záródarabjai elhelyezhetetlennek bizonyultak a nemzeti re-
gényirodalom kifejtésének Jósika nevével összenőtt paradigmájában. Az 1850-es 
évektől a száműzetés is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Jósika művei kedvezőtle-
nebb fogadtatásra találtak. Amikor a Hölgyfutár 1850-ben arról értesült, hogy az 
ideiglenesen Lipcsében letelepedett Jósika német nyelven írt s adott ki regényt, 
a cikkíró úgy vélte, Jósika ezzel a hazafiatlan tettel megfosztotta magát az ,Abafi 
szerzője" címtől: „kénytelenek vagyunk hinni , hogy Abafi-t tu la jdonképpen talán 
nem is Jósika Miklós írta". 

Az 1836-os esztendő irodalomtörténeti jelentőségére nézve az Abafi vol taképp 
inkább kritikatörténeti, mint regénytörténeti esemény. A korszakfordulót kijelö-
lő történés „valójában egy deiktikus jelölési művelet eredménye, a történeti ref-
lexió (persze nem örökkévaló) indexe".45 Az Abafi a regénytörténet nemzeti 
narrat ívájának esetévé vált. Ez vezetett oda, hogy Jósika ér telmezéstörténete egy-
re kevésbé a szövegekről, inkább azok irodalomtörténeti érvényességéről, s köz-
vetve az irodalom történet iségének romantikus jelentőségéről tudósít. Jellemző, 
hogy irodalomtörténészi nézőpontból az Abafi „esztétikai elemzése" nem látszott 
hozzájárulni a regény „új korszakot nyitó sikerének" megértéséhez, politikai ten-
denciózusságának vizsgálata viszont annál inkább.4 0 

Az „alapítás" esemény jel lege ugyanakkor nem pusztán az i rodalomtörténet 
visszatekintő távlatában rajzolódott ki, h a n e m előzetes feltételekhez is illeszke-
dett. E teljesítendő követelményeket a regénykritika határozta meg, majd az iro-
dalomtör ténet töltette be, ám nem ugyanazokat a követelményeket. Ha bizonyos 
ér te lemben az i rodalomtörténet i korszakolás hozta is létre a korszakképző ese-
ményt, de ez az esemény a történeti távlat nélkül sem jelentéstelen, legfeljebb az 
egyidejű szemlélet számára más, nem korszakelvű feltételrendszerekhez viszonyí-
tódott. A fiatal Szalay László az angol regény felől olvasta az Abafit, míg Toldy pe-
dig az erkölcsi és a történeti igazság feszültségében értelmezte Az utolsó Bátorít. 
Olyan olvasásmódok is érvényesülhettek tehát, amelyek nem szolgálták közvetle-
nül a korszakképzés igényét. 

Mindazonáltal, ha a kezdet voltaképpen valamely későbbi időt, helyet, cselek-
ményt határoz meg, s egy tar tammal és értelemmel bíró folyamatot feltételez,47 ak-
kor a kezdetet kijelölő intencionális mozzanat - egyfajta irodalomtörténeti gondol-
kodás függvényeként - megelőzi magát a kezdet eseményét. Toldy „váratlannak és 
meglepőnek" minősítette Jósika szépírói fellépését. Am ami meglepetésszerűnek 
tűnt, azt a „feltételek és feltételezettségek" rendszere voltaképpen már j ó előre 
tartalmazta.48 Tagadhatatlan, hogy „ Jósika Miklós Abafijára a magyar elméleti gon-
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dolkodás jócskán előkészült".39 Olyannyira, hogy a regényirodalom megalapításá-
nak képzete voltaképp megelőzte az Abaß megjelenését, bizonyos értelemben füg-
getlen volt attól. Az d i a i b a n pusztán kijelölhetővé, dokumentálhatóvá vált a magyar 
regényirodalom létrejötte. A kezdet képzetének jegyében a regénykritika végre-
hajtotta önmaga „megalapítását". „Nálunk, mint némely jelekből sejteni lehet, a 
román-literatura most fog kezdődni, s olvasóinkra foganatosabb hatással munkál-
ni" - jó so l t a Bajza József 1833-ban, s A román-költésről pontosan az újba történő vál-
tás vonatkozási keretét kívánta rögzíteni: „nem volna tehát szükségtelen aziránt ér-
tekezni, mit kellene az. olvasónak egy román-költőtől józan alapok szerint kívánnia, 
s viszont mit a román-költőnek teljesítenie, hogy célját s magasabb rendeltetését el 
ne tévessze".40 Bajza jóslata és okfejtése utóbb összekapcsolódott Jósika fellépésé-
vel, ám prognózisát voltaképpen nem az Abaß teljesítette be, hanem Gyulai Pál Jó-
sikáról elmondott emlékbeszéde. Gyulai Jósikától mint a „magyar regényirodalom 
megalapítójától" búcsúzott, kifejtve, hogy a magyar regényirodalom „sokáig várta 
megalapítóját", s mikor az „végre megjelent", akkor „egy el nem foglalt állást töl-
tött be".41 A műfajrendszerben tátongó „hiányként" értelmezve a magyar regény 
Abaß előtti történetét, Dugonics András volt „az első író, ki az ürességet igyekezett 
betölteni - noha csak egy másik ürességgel".42 Az „el nem foglalt állás" képzete vol-
taképp független az irodalmi termeléstől, végső soron közömbös, ki tölti be és mi-
vel. Ferenczi Zoltán egyenesen úgy látta, ha Bajza Kámor című. töredékben maradt 
regényét „megírja és kiadja, [...] a magyar regény valódi megalapítását több évvel 
előbbre tehetnők".43 A helyettesítések szaporíthatónak bizonyultak, hiszen Mészáros 
Ignác Kártigámjáröl különösebb következmény nélkül állíthatta a regény 1880-as új 
kiadásának sajtó alá rendezője, hogy az „megnyitja a magyar regény történetét".44 

A kezdetkijelölés tárgyának megsokszorozódása párhuzamos kiüresedésével, aláásva 
az eredetet kijelölő műveletek érvényességét. Az újabb és újabb előzmények „fel-
lelése", egykor sikeres szerzők (immár inkább régiségbúvári) újrafelfedezése e te-
kintetben tét nélküli, mivel nem értelmezi át az eredet elbeszélését, pusztán archí-
vumát bővíti. A „történelmi buzgalom eróziója"45 révén Jósika helyettesíthetőnek 
bizonyult, ám a lehető legtöbbet aktualizálva az eredet potencialitásából, éppen a 
kezdet történés jellege veszett el. A je lenre nézve súlytalan, archiváló aktualizálás 
nem eltörli, hanem kiüresíti az 1836-os korszakhatárt. 

Jól példázza ezt a folyamatot Ferenczi Zoltán eg)' 1886-os és egy 1918-as írá-
sa: a két szöveg a kezdet ér telmezésének szélső pont ja i t jelölik ki. Az első szöveg, 
a Jósika halála után bő két évtizeddel íródott visszatekintő méltatás azt mérhet te 
föl, hogy a kritika önbeteljesítése fontos szerepet játszott Jósika megítélésében: 

3 9 F R I E D István: Az Abafi Jósikája. 5 0 . 
4 9 Bajza József: i. m. 1-2 . 
4 ' G Y U L A I Pál: Emlékbeszédek. 1. Franklin, Bp.. 1 9 0 2 . 4 0 7 , 
4 2 V A Ü N A I Károly: Az első magyar társadal mi regény. Eggenberger, Pest, 1873. fi. 
4 3 F E R E N C Z I Zoltán: Egy elfeledett regényről. 7. 
4 4 H E I N R I C H Gusztáv: „Mészáros Ignácz é lete é s művei." In M É S Z Á R O S Ignác: Kártigám. Franklin, Bp., 
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az Abafivíü „a kritika teljesülve látván a maga korszerűségi álmait, elnevezte író-
já t a magyar regényirodalom atyjának".4 5 Ferenczi kései tanulmányában azonban 
elvész ez a belátás. 1918-as akadémiai székfoglalójában azt az álláspontot teszi ma-
gáévá, amelynek illuzórikus voltát korábban éppen ő mér te föl: „regényirodal-
munk a XVIII. század 70-es évei óta folyton küzdött 1836-ig azzal, hogy méltókép 
megszülessék".47 A kezdet alakzatának az a felismert figuratív karaktere (a „kor-
szerűségi álom" és az „atya" „elnevezése") törlődik ekkor, amit korábbi írásában 
éppen Ferenczi mutatott fel. Az alapítás képzetét ekkor már literális kijelentés-
ként olvassa: „Szószerint mindenki várta az igazi regényírót s tu la jdonképpen Baj-
za értekezése is egy nagy biztatás akart lenni annak a sejtésnek a kifejezésével."48 

A kezdet alakzatát itt egy szó szerintinek vélt nyelv artikulálja, jelezve, hogy az 
eredet problematikája elveszítette azt feszültséget, melyet például Toldynál még 
képes volt kiváltani. Az. 1920-as évektől a regénytörténetekben már ez a literali-
tás jelentkezik: ,,[a] romantikus magyar regény születésének éve az 1836. eszten-
dő",4 5 Jósika „a magyar regényirodalom nagyérdemű megteremtője".5 5 A literális 
eredetértelmezés létrejötte kapcsolatba hozható a közelmúltra vonatkozó, hordo-
zóival elenyésző kommunikatív és a megalapozó igényű, intézményesített kulturális 
emlékezet elválásával is.51 A kortársi emlékezetközösségek szerepét (Ferenczi Zoltán 
életében is követhetően) a hagyomány szakosodott hordozói veszik át. Hiszen 
Ferenczi 1886-ban úgy látta, hogy Jósika „még mindig az élők közé tartozik; mű-
vei által még mindig kortársunk",5 2 á m az Abaß megjelenése után nagyjából 80 
évvel ez az elevenség m é g képies szinten is elenyészik. Az eredet képzetének 
Toldynál tetten érhető antropomorfizálásával - Jósika a „magyar regényirodalom 
valódi atyja"5 3 - szemben, u tóbb - nem függetlenül Jósika olvasottságának jelen-
tős mérséklődésétől - örökségét személytelen képekkel minősítették. Jósika 
olyan „emlékmű", amelynek az egyes új kiadások az „emeletei",5 4 vagy „világító 
torony", amelynek fénye „a szilárd part ig jutást" biztosítja „az irodalmi élet 
hullámverésében".5 5 Az Abaß, megjelenésének centenár iumán pedig Laczkó Géza 
így jel lemezte Jósikát: „művein, [...] mint földbe süllyedt talapzaton nyugszik a 
magyar regényirodalom palotája".5 6 Az. eltérő korszakképző eljárások (eltérően 
strukturált időtapasztalatokat közvetítő) eltérő metaforikáját jelző látványos kü-
lönbség, hogy míg az „atya" „gyermekeiben" még kivehető, addig a „lesüllyedt 
talapzat" egy már nem lá tható dolog képét idézi fel. 

4 6 FERENCZI Zoltán: Adalékok Jósika Miklós írói működéséhez. Erdélyi Múzeumi Egylet Kiadványai, 1 8 8 6 . 6 2 . 
4 7 F E R E N C Z I Zoltán: Egy elfeledett regényről. 6 - 7 . 
4« I. m. 8. (kiemelés - H. S.) 
4!> C S Á S Z Á R Elemér: i. in. 1 12. 
5 0 Z S I G M O N D Ferenc: i. m. 14. 
51 Jan A S S M A N N : A kulturális emlékezet. írás, emlékezés és politikai identitás a korai magnskultúrákban. Ford. 
H I D A S Zoltán. Atlantisz, Bp., 1999. 4 9 - 5 6 . 
R'2 F F . R K N O / I Zoltán: Adalékok Jósika Miklós írói működéséhez. 42. 
s s Toi.nv Ferenc: i. m. 398. 
5 4 Z S I G M O N D Ferenc: Scott és Jósika. Irodalomtörténet 1913/2. 129. 
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5I> I.ACZKÓ Géza: Öröklés és hódítás. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 127. 
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Szemben az eredet (origin) mitikus, passzív természetével, a kezdet (beginning) 
szüntelenül újraértet t , aktív emberi p roduktum. 5 7 Az Abaß körül bontakozó dis-
kurzusban e két szemlélet a figuratív és a literális fordulatértelmezések men tén 
oszlik meg. Perichevich-Horváth Lázár, miután 1836-os regénye (Az elbujdosott) ki-
záródott az eredet elbeszéléséből, u tóbb Jósika ösztönzőjének állítja be magát , 
így próbálva meg közvetve hozzáférni az irodalomtörténeti érdemhez. Olyan 
anekdotá t forgalmaz, amely szerint 1834-ben, regényének írásakor Jósika meglá-
togatta, beleolvasott a készülő műbe, s ekkor Petrichevich-Horváth arra biztatta, 
hogy a régiségben való jártassága okán fogjon regényírásba. ,,[É]s így lett Jósika 
Miklósból író" - teszi szerényen hozzá Petrichevich-Horváth.58 Nem véletlen, 
hogy ezt a történetet az alapításképzet literalizálásakor Ferenczi felújítja.5 9 

Petrichevich-Horváth anekdotája mások kezén egyenesen regénytörténeti eredet-
mondává emelkedett: „Jósika megfogadta a tanácsot és így lett a magyar regény-
irodalom teremtője."6 0 

Az ,Abaß szerzőjét" eredetként ér te lmező észjárás szélső esetben Jósika élet-
történetét feleltette meg a regényelőzmények időszakával: ,,[a]z a négy évtized, 
mely Jósika életében az ő írói fellépését megelőzi, voltaképpen magában foglalja 
a magyar regény- és novellairodalom kísérletező korszakának egész történetét".6 1 

Jósika biográfiai alakja eszerint együtt érlelődik a magyar irodalom organizmu-
sával, fejlődésük egybeesik. Innen nézve Jósika fellépésének és a regényirodalom 
megalapításának összekapcsolódása m e r ő szükségszerűség: ,,[a] »magyar regény-
irodalom megalapítója« csak a nagytermékenységű, érdekfeszítő előadáséi, a köz-
ízlést és közhangulatot ösztönösen kiismerő tehetségű író lehetett - azaz nem más, 
csak Jósika Miklós".62 

Jókai Mór Jósika halálakor a Kisfaludy Társaságban felolvasott emlékbeszédé-
ben (Toldy tör ténelemképéhez csatlakozva) azt fejtegeti, hogy az 1711 után „be-
fejeződő" magyar tör ténelem Jósika műveiben támad fel újra . 6 3 A „semmiből tá-
madt Jósika" képzetével szemben Gyulai Pál lépett föl, de nem magát az eredet 
képzetét veti el, hanem pusztán másokkal tölti föl az eredet-pozíciót. Az regény-
irodalom alapításának aktusát illetően pedig n e m egy mindig másként megér t -
he tő-e lmondható történet létrejöttét vélelmezte: Jósika ugyan „lassanként hát-
térbe szorult s avulni kezdő író lőn", de ez nem veszélyeztette azon érdemét, hogy 
„a m o d e r n regényt [...] ő alapította meg irodalmunkban".6 4 A „történeti érde-
met" Gyulai függetleníti az ízlés- vagy értelmezéstörténeti fejleményektől. 

5 7 E d w a r d W. SAID: i. m . 6 . 
R>8 P E T R I C I I E V I C I 1 - H O R V Á T I I Lázár: Jósika Miklós regényeiről s a regényirodaloméul általában. H o n d e r ű 
1843. II. 2 6 1 - 2 6 3 . 
">4 FERENC:/.I Zoltán: F,gy elfeledett regényről. 54. 
( I 0 Z S I G M O N D Ferenc: Jósika Miklós. 9. 
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62 I. m . 17. (kiemelés - H. S.) 
б' [ÓKAI Mór: „Jósika Miklós emlékezete." (1865) In írói arcképek. Művelt Nép , Bp., 1955. 1 4 2 - 1 4 4 . 
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Amikor Jósika irodalomtörténeti je lentőségének megítélése átrendeződött , az 
alapító aktus meghaladot t előzménnyé minősült . E ponton vált el a kortársi és az 
irodalomtörténeti szemlélet. AJ. i rodalomtörténeti észjárás ekkor fordult a műtől 
önmaga felé. Különleges jelentőséget tulajdonítva Jósika regényírói fellépésé-
nek, az i rodalomtudomány egyszersmind fokozott ellenőrzés alá is vonta az értel-
mezés lehetőségeit. Fried István utóbbi tanulmánya okkal fordítja meg a szerző 
és a mű hagyományos okozati viszonyait, amennyiben immár az Abafi Jósikájáról, 
s nem Jósika Abafi járói beszél, annak felismeréséről tanúskodva, hogy milyen 
nagy mér tékben a műnek tulajdonított ( irodalomtörténeti) jelentőség konsti-
tuálja a szerző (és pályája irodalomtörténeti) alakját-alakzatát is.65 

„A korszakalkotás egy önszemlélő rendszer identitásképzéseként írható le",66 

amely identitásképzés az Abafi megjelenését illetően az elvárások és a produkció 
harmonikus azonosságát, egybeesését nyomatékosította.6 7 Ennek az identitásnak 
azonban elsősorban az Abafitól való differencia volt a feltétele. A mai olvasó szá-
mára ugyanis nehezen rekonstruálható az Abafi újszerűsége. Lehetséges, hogv 
utólagosan szükségképp szokványosként tapasztaljuk az elbeszélői eljárásokat, 
míg megjelenésekor a közönség egyöntetűen újszerűnek érezhette.6 8 A szöveg 
újraolvasásakor azonban nehezen belátható valamely fordulat megtör ténte . A re-
gényből n e m olvasható ki, hogy a szöveg önmagának bármiiven regénytörténeti 
jelentőséget is tulajdonítana. Sőt, sokkal inkább arra mutathatók ki jelzések, 
hogy az Abafi - elvárás és a produkció egybeesésének képzetét megkérdőjelezve 
- számol az olvasói magatartások különbözőségével, bizonyos elvárások meggyö-
kerezettségével, más lehetséges írói eljárások létével. (Vö. Egy-két szó az erkölcsi 
hatásról és költői igazságtételről, mint toldalék.) Az Abafi didaktikai célkitűzései azzal 
együtt számoltak e feltételrendszer folyamatosságával („világ- s életszerű képek 
[...J helyes fogalmába ugrani n e m lehet, e r re készülni kell"), hogy másfelől annak 
átrendezését is kitűzte a m a g a számára: „az ábrándozáshoz szokott olvasót s n e m 
olvasót - nagy ideje már a fellegekből leköltöztetni". Az Abafi önmagát egy vonat-
koztatási rendszerben gondol ta el, míg a fordulatképző eljárások úgy tették meg 
Jósika fellépését egy korábbi vonatkoztatási rendszertől való elszabadulásnak, 
hogy ezt az elszakadást saját irodalomtörténeti célképzeteik számára sajátították 
ki. Az elvárások maradéktalan betöltésének képzete azt a benyomást erősíti, hogy 
az Abafi (és Jósika) esetében a diszciplináris kihasználtság fokozott működésével 
állunk szemben. Olyannyira, hogy az eredetképzet irodalomtörténeti rögzítése 
Jósika önértelmezését is befolyásolta. Az Emlékirat lapjain Jósika saját pályáját is 
efelől értelmezi: „mit vethetnek önök szememre, ha én azon erős hi temet feje-
zem ki, hogy ha előttem soha senki sem írt volna regényt, én írtam volna az 
elsőt?"69 N e m csupán arról van azonban szó, hogy az idős Jósika az önigazolás 
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jegyében regényalapító érdemei t védelmezi, hanem az immár jórészt elmarasz-
taló bírálókat megszólítva, éppen az általuk kiutalt teremtőképzettel is ironizál 
(„mit vethetnek önök szememre"). Ezt látszik erősíteni, hogy esetenként mélyebb 
belátással fordul saját tör ténet i helyzetéhez, mint az irodalomtörténet statikus 
megállapításai. Az olyasféle megállapításokkal szemben, melyek szerint Jósika 
„feledhetetlen érdemei i ránt az i rodalomtörténet mindig a leghálásabb elisme-
réssel fog viseltetni",70 Jós ika a Regény és regényítészet (1858) lapjain a regénymű-
faj mu landó divatosságáról értekezik. Saját történetiségének tudatára nézve m é g 
beszédesebb az a megállapítása, amely szerint „reám az irodalom tör ténelmében 
- vár még a feketeleves".71 

A „művet és szerzőjét kisajátító birtokbavételnek"72 megnevezhetók a maga sa-
játos eszközei Jósika esetében is. A diskurzus szabályozása során érvényesülő kizá-
ró technikák Jósika olvasásának lehetőségeit utóbb megfosztották a (történelmi 
regény kódjában adódó) műfaj i szempont, majd az irodalmiság kontextusától is. 
Olyan, a diszkurzív rend ellenőrzésének mechanizmusai közé tartozó folyamatok-
ról is szó van, amelyek azért hatottak Jósika leértékelődésének irányba, mert egy-
re szűkítették a műveivel való párbeszéd lehetőségeit. Ilyennek tekinthető az iro-
dalmi és a dokumentarikus, a művészi és a kulturális oppozícióinak artikulálódása, 
valamint a laikus és a hozzáér tő olvasó, a magas és az. alacsony irodalom elválása. 

Toldy Ferenc nem választotta el irodalomtörténeti értékelését írói fellépésének 
társadalmi és politikai jelentőségétől: Jósika „érdeme n e m csak e rendkívüli ter-
mékenységben, hanem egyszersmind művei irodalmi súlyában fekszik. T. i. azok 
belső érdekességével ál talános figyelmet gerjesztvén a magyar regény iránt, soka-
ságukkal pedig azt táplálni és fenntartani ne szűnvén, azon köröket is á l landó 
olvasókúl nyerte meg a magyar i rodalomnak, melyek azt még csak hírből 
ismerték".7 3 Az esztétikai teljesítmény és a kulturális tevékenység azonban n e m 
mindenki szemében esett egybe. Nem annyira jeles művek megalkotását, h a n e m 
a regény (mint műfaj) körüli diskurzusok létrejöttét köti Jósika tevékenységéhez 
Erdélyi J á n o s visszatekintő megállapítása: „nélküle lehetnének ugyan regények, 
de nem volna regényirodalom".7 4 Akik n e m Jósika teljesítményének tudták be, 
hanem a körülmények erejével (a műfaj rendszer hiátusával, az. olvasóközönség 
várakozásával) magyarázták korai sikerét, valójában egyszersmind az irodalmi tel-
jesítmény megítélésének szempontját választották le a nemzeti kultúra gyarapítá-
sa érdekében elvégzett kulturális „feladat" képzetétől: nem „alkotásának belső 
természetével, mint inkább tárgya hatalmával és irodalmi helyzetének ügyes fel-
használásával tette nevét a legnagyobbak és becsültebbek egyikévé [•••] az volt, 
a mi az adott körülmények közt és önmagátó l kitelhetőleg lehetett, és a minek 

7 0 Z I L A H V Károly: Regényirodalmunk corypheusai. Kritikai Irrpok 1 8 6 2 / 6 . 1 3 7 . 
7 1 J Ó S I K A Miklós: uo. 
7 2 D Á V I D H Á Z I Péter: Per passivam resistentmm. Változatok hatalom és írás témájára. Argumentum Kiadó, 
lip., 1998. 14. 
7 3 T O I . D Y Ferenc: i. m. 398. 
74 Erdélyi.János Válogatott Művei. S/.erk. T ERDÉLYI I lona. Szépirodalmi Könyvkiadó, lip., 1 9 8 6 . 4 3 4 . 
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lenni kellett, hogy föladatát teljesítse".75 E „föladat" elvesztését, elveszítését látták 
Jósika leértékelődésében: „megbízatása [a nemzet számára] rövid ideig tartott [...] 
for radalom utáni regényeivel n e m üzent".76 Nem pusztán arról van szó azonban, 
hogy a nemzeti irodalom gyarapítására vonatkozó kulturális megbízatás utóbb 
más szerzőkre ruházódott . Jósika értékvesztésének folyamatában minden bizony-
nyal magának a „kulturális küldetés" fogalmának az elhalványulása, az i rodalom 
funkcióváltozása is szerepet játszott . Az értékítéletek módosulása ugyanis az 
1850-es évektől egyfelől azt látszott igazolni, bog)' megteremtődtek az irodalmi 
művek „tulajdonképpeni" (esztétikai) megítélésének feltételei. Innen nézve Jósika 
értékvesztésének hát terében az állt, hog)- megpillanthatóvá lettek műveinek „va-
lódi" vonásai: „eredeti gyengéi lettek szemmelláthatóbbak".7 7 A nemzeti iroda-
lom gyarapítását előnyben részesítő ideologikus kontextus lebontását azonban 
valamifajta „művésziség" n e m kevésbé ideologikus körvonalazása révén végezték 
el. Egyoldalúan érvényesült tehát azon olvasástörténeti perspektíva, amely az el-
várások módosulásában szemlélhette volna az értékítéletek átrendeződését . 

Pedig az Abafi kapcsán is számot lehetett volna vetni azzal, mennyire változó 
annak megítélése, hogy mi számít művészi teljesítménynek. A fiatal Szalay László 
számára az Abafi megjelenése úgy alakította át a művésziség tapasztalatát, hogy 
az Etelkái visszamenőleg át léptet te az i rodalom és a dokumen tum határán . 7 8 

E dichotómia elkülönböződő működése azért perdöntő, mert később Jósika ér té-
kelésében is hasonló átmenet zajlott le. A századelőre Jósika öröksége az esztéti-
kai-irodalmi érték és a történeti-kulturális é rdem kettőséből immár az utóbbit 
tudhat ta magáénak: „az élő i rodalom harczteréről a múltnak por ladozó művelő-
déstörténeti documentumai közé" hullott.79 Későbbi értelmezői időlegesnek tar-
tották a „magas i rodalommal" való kapcsolatát is: „az volt a szerencséje, [...] hogy 
az ő korában a »nag)' irodalom« lényeges elemeiben súrolta a népszerű regényt, 
sőt a ponyvát".80 Pályájának a szabadságharc utáni szakaszára vonatkozóan fogal-
mazódot t meg, hogy „nem szabad művészi követelményeket támasztani iránta".8 1 

A „magas" és „alacsony" irodalom szétválasztásával a naiv és a hozzáértő olva-
só, illetve a laikus és a professzionális olvasásmód képzete is megkülönböztetésre 
került. Jósika olvasóközönsége az 1850-es években népesnek, Jókaiéhoz mérhető-
nek számított. A piaci siker és a kritikai megítélés szembeállításának létrejöttével 
azonban regényalapító érdemei közé a regényírás kommercializálását is odaértet-
ték, mondván, a későbbi regényírók nem pusztán olvasóikat, de „vevőiket" is jó-
részt neki köszönhetik.8 2 A Kemény Zsigmond-recepció premisszájával, a kritikai 

7 7 Z i l a i i y K á r o l y : i. m . 1 3 7 . , 1 3 9 . 
7 0 Ff.renczi Zoltán: Adalékuk Jósika Miklós írói működéséhez. 83. 
7 7 Z i l a i i y K á r o l y : i. 111. 1 3 7 . 
7 8 Szalay László: Jósika Miklós Regényei. Abafi-Zólyómi. Tudományos Gyűjtemény 1836. MI . 1 15. 
7 9 W e b e r A r t h u r : i. m . 2 6 1 . 
8 0 Hankiss János: Európa és a magyar irodalom. Singer és Wolfnei; Bp., 1942. 374. 
8 1 N a g y Miklós: Jósika regényei 1850 után. Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 8 4 / 5 - 6 . 6 7 6 . 
8 2 Grf .guss Ágost: A nevezetesebb tüneményekről legujubbkori regény- és beszélyimdalmunkban. Kelet N é p e 
1856. II. 214. 
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nagyrabecsülés és az olvasók hiányának kettőségével szemben Jósika egvre mérsék-
lődő kritikai elismerésben részesülő, de olvasótáborát megtartó szerzőnek minő-
sült: „Jókai és Jósika jelenleg kedvenczei a közönségnek, mely Keményt is tiszteli, 
de inkább csak tiszteli, mint olvassa. Az utóbbinak aránytalanul több a belértéke, 
mint kihatása; míg amazokénál viszont munkáik kihatása ha tán nem is nagyobb, 
de koránsem is csekélyebb belértéköknél."8 3 Innen nézve ugyanakkor nemcsak 
Jósika regényművészete, de a műveit fogy asztó réteg is leértékelődött: Eötvös és 
Kemény regényei „csak a legmagasabb kívánalmaknak felelnek meg, míg Jósika 
azon műfajt hozta létre s gyarapította, melyet napjainkban a nagy- olvasó közönség 
per eminent iam »regénynek« nevez el".84 Olvasóit élete vége felé a „hölgyolvasók" 
csoportjával azonosították, utóbb pedig az ifjúsági irodalom körében láttak lehe-
tőséget művei elhelyezésére.85 Ez állt a hát terében annak, hogy az „ifjúság szá-
mára" vagy „mai magyar nyelvre" átdolgozva a 20. században több hul lámban is 
je lentek meg regényei. 

8 3 I . M . 2 1 3 . 
8 4 E Ö T V Ö S Ijijos: Jósika Miklós élete, s hatása az irodalomra. Fővárosi Lapok 1 8 6 6 . 2 5 ( 1 . szám. 1 0 2 5 . 
8"> BÁN Aladár: Jósika Miklós élete és írói működése. Stampfel Kiadó, Pozsony-Budapest, 1902. 18. 
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LÍRA ÉS BÖLCSELET 

- Komjáthy Jenő: A homályból -

„Sohasem volt áradozóbb költő. Az első fenséges sortól kezdve - 'Ki fény vagyok, 
homályban éltem.. . ' - végig egy hatalmas ár az egész kötete, egy óriási himnusz, 
széles, diadalmas, magával ragadó, minden t elborító, zuhogó lendület . A szavak 
Niagarája ez, a költemények Amazonja. Minden, csak nem tömör. Áradozó, esz-
mékben, úgy mint szavakban. [...] Egész költészete egy költemény vagy egy sem: 
mer t a szám fogalma csak szilárd dolgokra alkalmazható: Komjáthy költészete 
ped ig folyó."1 

Komjáthy Jenő (1858-1895) életében a halála volt a legfeltűnőbb. A szinte teljes 
ismeretlenségben élő, a felvidéki Szenicen tanító költő egyetlen, A homályból című 
verseskötete 1895 elején, szerzőjének halálával egv időben jelent meg.2 E könyv 
a modernizálódó magyar líra alakulástörténetében először mutatja fel a korszak 
jellegzetes formációját, a pusztán gyűjteményes jellegen túllépő kötetkompozíciót. 
A szerkesztett kötet persze ősrégi je lenség; a tematikus vagy hangnemi rokonság 
men tén létrejövő ciklusok i rodalmunkban sem ismeretlenek Balassi Bálinttól 
Kisfaludy Sándoron át Arany Jánosig. Komjáthy Jenő műve azonban megkísérli, 
hogy lírai beszédének szinte minden összetevőjét - motivikáját, képiességét, stílu-
sát, én-alakzatainak sorát - túlvezesse előfordulásainak helyi értékén, s a kötetet 
egységes alkotássá teremtse és fordítva: az egyes verseket a megkomponál t egész 
felől juttassa többletjelentéshez. El járása a modern hermetikus költészeteszményt 
követi, mely a művet minden külső vonatkozástól mentesen, mintegy külön világ-
ként, önálló létmódú alkotásként képzeli el. Ez a Nietzsche nyomán „esztétistá-
nak" is nevezhető felfogás radikálisan megosztja az emberi világtapasztalatokat 
egy mindennapi- társadalmi és eg)' művészi dimenzióra, s az utóbbinak az előb-
bitől való teljes függetlenségét, sőt olykor magasabbrendűségét állítja. Komjáthy 
l írájában ez a különállás határozott bölcseleti jelleggel, sajátos misztikus-teozófiai 
világképpel társul. 

1 Babi i s Mihály: Az irodalom halottjai. N y u g a t 1910. I. 608 . 
2 A köte t legújabb, g o n d o z o t t kiadását S. V a r g a Pál rendezte sajtó alá. Komjáthy Jenő összes költeményei. 

U n i c o r n i s , Bp., 1995. 
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Hogy az esztétista hermetizmus és a kötetkompozíció poétikája milyen szoro-
san összefügg egymással, arra a legismertebb példa Mallarmé befejezetlen vállal-
kozása a „nagy könyv", a „világkönyv", az abszolút mű megírására (Kockadobás, 
1897). E szöveg így az artisztikus teljességre-befejezettségre törő, ám с célkitűzést 
töredékességével eleve cáfoló nyelvhasználat példája lehet. Mallarmé továbbá 
stabil kezdet és zárás nélkül gondolta el alkotását, azaz folyamatosan keletkező-
ként, ami az egyes olvasatok számára a szöveg ál landó újralétesítésének - átértel-
mezésének - ajánlatát nyújtja. Komjáthy J e n ő kötetéről hasonlóképp két ellen-
tétes, ám egyaránt érvényesíthető, sőt, egymást feltételező megállapítás tehető. 
A homályból egyrészt látványosan törekszik eg)' markáns motívumrendszer, vonal-
szerű-célirányos fejlődés kidomborítására, s ennek nyomán az olvasó befolyáso-
lására, irányítására. Másrészt a kialakuló szövevényes összefüggések, a szerteága-
zó jelentésmódosulások itt is felszámolják a kompozíciót mint végleges tervet: 
a befogadás előreláthatatlan irányváltásai mindig eg)' új, váratlanul felbukkanó 
elrendeződés felismeréséhez vezethetnek. A motivikus hálózat tehát sokféle vál-
tozatban realizálható az olvasatok során. A számos vendégszövegre utalás és a 
belső idézet szintén a képek-motívumok mindig módosuló szövegkörnvezetbe 
ágyazódásának (rekontextualizálásának) lezárhatatlan játékát teszi lehetővé. 

Jól példázza mindezt a kötet bevezetőjének szánt címadó költemény és a kö-
tet egészének viszonya. A homályból című vers Komjáthy egvik kései alkotása, 
vagyis „előszóvá" avatása nyilvánvalóan az „utószó" pozíciójából végrehajtott irá-
nyító-bevezető szándékra vall, mintegy bejelenti a kompozíció vázát.'5 Már első 
sora tartalmazza azon polaritásokat, melyek a kötet egészéhen meghatározó sze-
repet játszanak. „Ki fény vagyok, homályban éltem." Az én és a nem-én, a fény 
és a sötétség, a múlt és a jelen vissza-visszatérő szembesítései a kötet egészének 
ívére kifeszülnek, jelezvén a beszélő legfőbb meghatározóit: rejtettségéből kisza-
baduló heurisztikus önfelismerését, ezzel összefüggésben a mindenséget á thatn i 
akaró „fényszerű" mivoltát, illetve e változás időszembesítő indexálását. A költe-
mény szerkezetileg hasonló megoldást mutat : az inautentikus létforma múl t jának 
tematizálását a „De mostan szívem szerteárad" kezdetű szakasszal induló himnikus 
kitörés követi. A könyv kompozíciója tehát - persze nem feltétlen következetesség-
gel - mintegy megismétli a nyitóvers (sőt lényegében a kezdősor) struktúráját, 
melyben a magát fénnyel szimbolizáló én elrejléséről, magányáról, szenvedései-
ről és egy önfel táró fordulat nyomán bekövetkezett eksztatikus átváltozásáról, 
mindenségbe áradásáról esik szó. Ennek megfelelően, a verseskötet elején több-
nyire m é g a földi élettel való küzdelem vagy a kiútkeresés mámoros hangjai szó-
lalnak m e g (Télen, Siralom, Támadj Joli, Dacból, Megőszüli a világ, Amy), közepén 
olvashatjuk az evilági el lentmondásokon végleg felülemelkedő alanv vallomásait 

3 A kötet, illetve A homályból című vers ér te lmezéséhez lásd Komlós Aladár. Komjáthy Jenő. MTA 
T. Osztályának Közleményei 1 9 5 4 . 3 8 5 - 4 5 9 . ; N é m e t h G . Béla: „Megvilágosodás és korforduló." In 
Küllő és kerék. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1 9 8 1 . 2 9 0 - 3 1 5 . ; S z é l e s Klára: . 4 modern magva líra születésé-
ről, avagy: van-e a költészetnek fókusza? Irodalomtörténet 1 9 8 9 / 4 . 6 6 4 - 6 7 5 ; S . V a r g a Pál: A gondviselés-
hittől a vita/izmusig. Csokonai Könyvtár. Debrecen, 1 9 9 4 . 2 1 1 - 2 3 4 . 
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(Szózat, Viharének, Elöntőm lelkemet..., Újjászületés, El akarok égni), melyek végül a 
„misztikus únió" eksztatikus tapasztalatához, a beszélő „istenüléséhez" vezetnek 
(Jelenések, Hurrá!, Az ősige, Egyszerre, Diadalének). Ugyanakkor előtűnnek a kompo-
zíció így leírható vázát szétoldó mozzanatok is. Előfordul, hogy eltérő jelentésű 
jelzők - például az „ősi" és az „új" - ugyanazokhoz a főnevekhez csatlakoznak, 
vagy a nietzschei „örök visszatérés" gondola tára emlékeztető időfelfogás és ön-
szemlélet az iméntieknek é p p e n az ellentétét fogalmazza meg: „Volt a jövő és lesz 
a múlt!" (Májusi reg); „Csak az leszek, aki voltam" (Elmélyedés). Ha a misztikus nyel-
vezet a szemantikai ellentétek egybejátszásaként jellemezhető, akkor Komjáthy 
költészete különösképp kihasználja e beszédmód paradoxális lehetőségeit: „én 
semmi vagyok!" [...] „én minden vagyok!" (Hurrá!), „Hullám az élet, a halál fo-
lyam" (Gondolatok halálról). 

Az a funkció, melyet Komjáthy kötete a fénymotívumnak tulajdonít, a roman-
tikus költői nyelv szimbolikus aspektusának, s az. innen kialakuló, szorosabb érte-
lemben vett szimbolista stílushoz közel álló nyelvhasználatnak sajátos kifejeződé-
se. A szimbólumot a romantika esztétikája értékelte fel az allegóriával szemben, 
mint metafizikai hát tér tar talmakat is megidéző, ugyanakkor meghatározatlanul-
kimeríthetet lenül ér te lmezhető szóképet. S amennyiben a szimbólum feltételezi 
a látható és a láthatatlan, az. érzéki és a szellemi összefüggését, akkor eszerint 
„fényszerű" létmóddal, vagyis a metafizikus eszméket érzéki formában megidéző 
erővel rendelkezik. Sőt. a fény ez.ért a megje lenő és a megjelenés egybeeséseként 
is felfogható: ami megjelenít (megvilágít) ugyanaz, mint ami megjelenik (meg-
világosodik). Schelling Művészetfilozófiájának szavaival: „A fény a természetbe vilá-
gító idealitás, az idealizmus első áttörése. Maga az idea n e m más mint a fény, 
mégpedig abszolút fény."1 Vagyis megszületik az „érzéki" kép és a „szellemi" idea 
összefonódásának képzete, noha e kötődés távolról sem teljesen meghatározott , 
inkább sugallatos, sejtetésszerű. A 19. század második felére kialakuló szimboliz-
mus radikalizálta a romantikus kezdeményekben fellelhető többértelműségre 
törekvést, s poétikai elvvé tette a kifejezés „homályát",5 a nyelvi jelek egymásra 
vonatkoztatásának újszerű formai gazdagságát. Mindezzel azonban ráirányította 
a befogadás figyelmét a jelek összjátékára, a háttérjelentések helyett a mellék-
jelentések (konnotációk) alakulására, mindig másként olvasható kapcsolataikra, 
így vált egyúttal lehetővé, hogy a romantikában lebecsült allegória is - később be-
látott - ú j funkciót nyerjen. A metafizikai há t té r megidézése - a jel és a je lentés 
időbeli egybeesése - helyett az értelemképzés temporalitását, a je lentésnek saját 
kiindulásától való folytonos távolodását, elkülönböződését domborítván ki. Az 
allegorézis persze nem létezhet a vele ellentétes szimbolikus jelhasználat nélkül, 
vagyis mindket tő (és olvasásaik) feltételezi egymást. Komjáthy J e n ő költészete 
ennek megfelelően - mint egyáltalán a 19. század második felének korszerűsödő 

4 E W. J. Schf .u . ing: Művészetfilozófia. Ford. Révai Gábor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1991. 207. 
•Г| Jules H u r e t : F.nquét stir ('Evolution littéraire. Paris, 1891. Idézi Komlós Aladár (s/erk.): A szimboliz-

mus. F o r d . K ü r t i P á l . B p . , 1 9 7 7 . 1 1 1 . 
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lírája - nem pusztán a romantikától a szimbolizmus felé távolodó költészetként, 
hanem a romantikus és a szimbolista nyelvnek az immár allegorikus olvasatban 
feltáruló, modernizá lódó tendenciái felől aktualizálható az ezredfordulón. 

Az Alom első strófájának úti. teljes (a je löl te t megnevező) metaforái például 
a következőképp értelmezik a címet: „Vízgyöngy a kis levélen, / Villám a fegyver-
élen, / Sugár a rózsaszálon, / Csók pírja gyenge vállon, ! Mi édes, mi szép, / Mi 
nesztelen, ha lép, / Egy szóval: álom." E költői képek jelentéskörei egvrészt sejte-
tőnek, szimbolikus távlatúnak tűnnek, azaz külön-külön (soronkénti-szintaktikai 
elválasztottságukban) utalnak az álomnak valamilyen érzékfeletti vonására. Más-
részt a metaforikus láncolat elemei nemcsak egy mögöttes szférára, hanem egy-
másra vonatkoztatva is olvashatók, s ekkor már n e m a háttértartalom sejtelmes 
feltárulására, hanem konkrét előzményeitől távolodó allegorikus jelentésképző-
désre figyelhetünk. A vízgyöngy-villám-sugár-csók pírja stb. képi mozgás akkor 
olvasható szimbolikus hálózatként, ha a je lentőket az olvasat mintegy körbe ren-
dezve vonatkoztatja egyetlen központi (ám megragadhatat lan) jelentettre. És ak-
kor olvasható allegorikus sorozatként, ha a je lentők vonalszerű egymásutánjára 
figyelünk, melyben minden elem a korábbihoz képest nyer valamilyen többlet-
jelentést (és ekként újjá is teremti előzményeit). Az álommotívum ez utóbbi eset-
ben nem cen t rum, hanem kiindulópont. De mind a szimbólumokat kereső, m i n d 
az allegorézisre figyelő olvasat felől megál lapí tható, hogy nagymértékben leront-
ja az esztétikai hatást a c ímnek a strófa végén tör ténő megismétlése („Egy szóval: 
álom."). A je lente t t (újra)kimondására való hasonló törekvések számos esetben 
gyengítik a Komjáthy-líra színvonalát. E konkretizáló-megnevező gesztusokkal 
magyarázható, hogy A homályból, m inden közelsége ellenére, nem sorolható a 
szorosan vett szimbolizmus irodalmához. De a lírai modernség kialakulásában 
betöltött - persze az imént mondottak miat t el lentmondásos - szerepét e különb-
ség egyedül nem befolyásolja. 

A homályból allegorikus olvashatóságát erősíti a fénymotívum (a fényként expo-
nált én) említet t „történeti" kifcjlése, az istenülés elbeszélésébe ágyazódó egymás-
utánja, azaz ekként mítoszi jellege. Az allegorézis ugyanis - szemantikájának mon-
dott vonalszerűsége miatt - kétségtelenül feltételez bizonyos narrativitást, ezúttal 
is szembesülve a szimbolizmus hasonló aspektusával. (Az elhíresült Creuzer-féle 
romantikus elmélet szerint a mítosz kifejtett szimbólum, míg a szimbólum képbe 
sűrített mítosz.)6 Azon mitikus hagyomány, melynek feltűnő gyakorisággal idézett 
elemei utalnak a kötet művészi világképének szöveghatáraira, a gnózis. A gnoszti-
cizmus az európai kultúra egyik legősibb vallási-teozófiai-antropozófiai áramlata . 
Igen sok, n e m is mindig összeegyeztethető variációban él mindmáig. E fej lemé-
nyek közös vonása, hogy a bibliai teremtővel nem azonosítható „igazi Istentől" 
eredő ember i lélek elbukásáról (a fényszikra földi börtönbe zárásáról), megváltá-
sáról (kiszabadulásáról) és üdvözüléséről (az ősfénnyel való újraegyesüléséről, 
divinációjáról) szól. E folyamat - az Ószövetség radikális átértelmezése mellet t -

6 Georg Friedrich C R E U Z E R : Symbolik und Mythologie der ölten Völker. Leipzig, 1814. 
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annyiban különbözik a keresztény üdvtan hasonló fázisaitól, hogy nem a hit, hanem 
a tudás (gnószisz) fontossága válik benne hangsúlyossá, azaz a „szellemi őshazá-
hoz" tartozás tudatára döbbenés, az isteni származás felismerésének heurisztikus 
tapasztalata. „Újjá levek szívem szivéből, / magamban magamat föl ismerém." 
(Újjászületés) Komjáthy költészetének az európai filozófiát idéző megnyilvánulásai 
szintén e gnosztikus létmagyarázat komponenseivé válnak, azon belül kerülnek 
átértelmezésre. A filozófiai hagyományból nag)- szerepet játszik Spinoza panteiz-
musa, Schopenhauernek az akarattól felszabadult művészi szemléletet h i rde tő 
felfogása, a 19-20. század fordulója nemzetközi hírű magyar gnosztikusának, 
Schmitt J e n ő Henriknek a gnózis alaptanítását modernizáló dimenziótana (a lét-
formák egyre magasabb szférákba áradásának mint a világ átszellemülésének ter-
mészet tudományos igazolására tett kísérlete).7 Számos pon ton állapítható m e g 
hasonlóság az egyéniség elvének nietzschei felfogásával, illetve az. individualitás 
felbomlását a dionüszoszi széttépettséghez hasonlító interpretációjával. A költő 
sokat tanult filozófus barátjától, Palágvi Menyhérttől is. aki szintén a természet és 
a szellem formáinak kölcsönös áthatása mellett érvelt.8 

A Komjáthy-líra persze nem a „misztikus ünió" egzaltált hirdetése miatt szá-
mottevő, h a n e m a gnosztikus meghasadtságnak, az. evilági ember i létezés osztott-
ságának poétikai transzformációja, a lírai beszédben tetten érhető artikulálása 
miatt. E kettősségnek ugyanis a modern líraiság szempontjából interpretálható 
jellegzetes következményei vannak. A Komjáthy-versek vissza-visszatérő fej lemé-
nye azon (romantikus gyökerű) alaptapasztalat kifejeződése, miszerint a költe-
ményben beszélő (grammatikai) én és annak a vallomás nyomán megformál t 
alakja nem esik egybe. Valaki beszél önmagáról , de ez az önmaga különbözik az 
éntől, aki (ezúttal) saját „autentikus" mivoltát fedezi fel a nyelv által megközelített 
másik arcban. Rimbaud híres tézise: az. „ÉN - az. mindig valaki más",9 eleve ki-
zárja a kettő azonosításának lehetőségét, míg a Komjáthy-versek lírai énje az egy-
ség megvalósítására tör. De a poláris kettősség vágyott leküzdésének folyamata, 
minden diadalmas pátosza ellenére, mégis a megosztottság retorikájaként - az 
énnek egy önmagával folytatott lezárhatatlan dialógusaként - ér telmezhető. 
„Egyszerre, egy dicső tudatban / Átfogtam magamat magamban, / Fölér tém a 
szellem szavát, / S megpil lantám Istent magát ." Az. Egyszerre című költeménynek 
e sorai azt az önmegragadást revelálják, melyet a szöveg - az „egyszerre" határozó-
szó ismétlésével - strófánként mégis mindig újrakezd. S mivel az önmaga reflek-
tálása (olykor az „önmegszólítás" alakzata) mint beszédművelet is tudatosodik, 
nemegyszer feltárul e heurisztikus tapasztalatnak nyelvi horizontja. Az „én" ilyen 
pil lanatokban beszédként, nyelvi eseményként határozza meg „önmaga" létesii-
lését (megragadásának folyamatát), azaz misztikus megnyilvánulása lényegében 

7 S U I M I I I Jenő Henrik: A szellem fejlőrléstörvéme. Ford. M A D A R Y Károly. Bp., 1 9 2 0 . 
8 PAI.ÁOYI Menyhért: Zur Weltmechanik. Leipzig, 1925. 
» Arthur R I M B A C H : „Levél Paul Demeiiynek." Ford. S O M L Y Ó György. In Napfény és hús. S/erk. B Á R D O S 

I á s / l ó . Kozmosz Könyvek, Bp., 1989. 303 . 
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nem más, mint a létezés (gnosztikus) feszültségeinek a költői szó („ige") alkotó-
képességével való azonosítása. Az én így maga is a lírai beszéd bennefoglal t jaként 
funkcionál , azaz apoteózisa nem egy külső-domináns alanyi szubsztancialitásra, 
hanem poétikus-teremtő természetére vonatkozik. „Az alkotó összhangzatokban 
/ Én él tető ige vagyok." (Lehellet) Vagy: „Egy szó, amely világok magva lesz; / Nem 
puszta szó, de Istenige: tett, / Mely a lét kútfejéből született." (Az álmodó) Az ősúr 
című költemény zárósorai pedig az Istent, azaz a magát istenként identifikáló be-
szélőt is - Szent J ános evangéliumának első mondatát parafrazeálva - teremtő 
szóként határozzák meg: „Én vagyok az Ige, / Én vagyok az Isten." 

A gnosztikus mitológia eseményei tehát - modern paradigmaként - a nyelv-
ben t ö r t é n ő tapasztalatokká válhatnak, a költői megszólalás alkotó „cselekvése" 
révén. Komjáthy e tekintetben m i n d e n nyelvet egylényegűnek tart, szerinte 
mindegyikük a létezés közös alapelveit tartalmazza. Az Isten szó esetében például 
- hata lmas terjedelmű, á m csak részleteiben fennmaradt kéziratos hagyatékának1 0 

egyik lap ján - kiemeli, hogy annak két magánhangzója (i, e) a Jehova (Iehova) 
névben is előfordul. Megfigyelését kapcsolatba hozta az „én" személyes névmás 
különböző alakjaival: „angol I, n é m e t Ich, magyar Én, latin Ego, görög Eimi". 
A magánhangzók ilyen kapcsolatában pedig az én és az Isten egviivé tartozásá-
nak bizonyítékát látta. Sajátos - a létezés dialogikus mivoltát, személyközöttiségét 
kiemelő - etimológiája szerint az Isten: „is - te - én. (Te is, én is)". Az elvont idea 
és az ego egybeolvadását a következőképp tekinti a nyelv történésének: „eszmény 
= eszme + én". Az imént idézett „Én vagyok az Isten" kifejezés tehát - e kéziratos 
megjegyzések naivitásától függetlenül - nem pusztán az önmagasztalás bódulata-
ként, h a n e m a személyes névmás nyelvi „istenülése" szerint tar tható kimond-
ha tónak . Csakúgy, min t az én- te viszonyban a két személyes névmás pólusait fel-
oldani kívánó törekvés, ahol a másik lény - mint költemény! - megragadása 
önidentifikációt tesz lehetővé, s egyúttal alkotói beteljesülésre utal: „Enyém vag)'! 
Megragadtalak! / Rejtelmes álom, fényalak, [...] Ki bennem sejtelem valál, / Mostan 
valóság vagy és mégis költemény. [. . .] Enyém valál, de most levél te / Éltemnek 
lelke, lelkem élte". (Az Enyém vagy! e sorai a kötetet záró, szerelmi tematikájú 
É/oa-ciklushoz tartoznak. E ciklus maga is imitálja az elbukás-fel támadás fordu-
lat eseményeit.) 

Komjáthy alkotásai hasonló céllal hagyatkoznak némelykor a beszéd hangzós-
sága kínálta kötődésekre. Például az alliterációk vagy az anagrammák szótársítá-
si lehetőségei szintén egzisztenciális-bölcseleti távlatba kerülnek: „Villámot szór a 
nagy Világszem [...] Ringó rétek ha j ába kap, / Rengő erdők fejére csap, [...] Ah, 
itt van, itt az én időm! / Zúg az ítélet rémitőn" (Viharének). Mindez összefügg a 
költő ún . „kratüloszi" nyelvszemléletével, vagyis azzal a (Platón Kratiilosz című 
dialógusa nyomán elnevezett) meggyőződéssel, hogy a dolgok neve és léte között 
szoros, e redendő összefüggés van, a kettő kapcsolata n e m önkényes. Komjáthy 
verselése szintén a hangzás és a jelentés vélt rokonságából adódó szuggesztivitás 

10 А / idézetek lelőhelye: OSZK Kézirattára Fol. Hung. 1594. 3 2 - 3 4 . 
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fokozását kívánja szolgálni. Költeményeinek nag)' többsége jambikus sorokból áll, 
ám gondolatr i tmusának nyomatékai gyakran olyan erősek, hog)' logikai hangsú-
lyokkal előhívott ütemek is kihallhatok belőlük, bimetrikus képleteket hozva létre, 
így mintegy a mértékek „érzéki" pompájában jelennek meg az „eszme" hangsú-
lyai, hasonlóan a kép és az idea, valamint a név és a dolog kötődéséhez. Komjáthy 
kedvelte még az adoniszi kólón feszes, bűvölő ritmusát, melyben e relációkat a 
szöveg olykor tematizálja is: „Gondolat ontja szerte világát, / Eszmegyönyör szül 
életözönt. / Szellem az Isten, lélek a törvény, / Mely a szivekbe lánghevet önt. [...] 
leste az észnek, lelke a szónak, / Lelkeket oldó szent szerelem, / Ki vagy az égben, 
ki vagy a szívben, / Téged imád itt minden elem!" (Jelenések) Az idézet a kötet jel-
legzetes összetételeit, a nyelvújítás korát idéző szóalkotásait is példázza. 

E versbeszéd gyakorlatilag visszhangtalan maradt a 19. század végén, ám az 
induló nyugatosok - elsősorban Kosztolányi Dezső, Babits Mihály és Juhász Gyula 
- lelkesen fedezték fel újdonságát . „I ízen voltunk és tízen úgy őriztünk cg)' ne-
vet, mint koptus a vallását, melynek messze földön ő az egyetlen híve. Tízünkön 
kívül ki tudta ezt a nevet?" - emlékezik egyetemi éveinek Komjáthy-kultuszára 
Babits Mihály 1910-ben, Az irodalom halottjai című tanulmányában. Ami megra-
gadta őket, az é p p e n a korszak magyar i rodalmában szokatlan bölcseleti távlat, a 
filozófiai és a lírai dikciónak ötvözési kísérlete volt. Kosztolányi szerint „a filozó-
fia nála [...] én j ének képzője, költészetének Musagetese"11 lehetett, s Komjáthy, 
Kritikai szempontok című tanulmányában maga is a költészet és a filozófia rokon-
sága mellett érvelt, mivel szerinte mindkettő közös célja a „létprobléma meg-
fejtése".12 A bölcseleti és a lírai diszkurzus viszonyának dilemmái természetesen 
szorosan összefüggnek a szimbolizáció fentebbi kérdéskörével, mint abogv maga 
e viszony a romant ikában m i n d e n korábbitól radikálisan eltérő, azóta is ú j ra fel-
felbukkanó, máig ható értelmezést nyert. Eszerint a romantikus költészet olyan 
egyetemes megnyilatkozás, mely nemcsak az egyes műfajokat, hanem az irodal-
mat, a filozófiát, sőt a vallást is egybeolvasztja. A gondolat legmagasabb képessé-
ge olyan esztétikai forma öltése, mely az egész, emberi létezést átfogja. E törekvés 
kialakulásában különösen nagy szerepet játszottak Friedrich Schlegel, Novalis és 
Schelling nézetei. A fordulat elméleti feltételeit ped ig a kanti kritikai filozófia 
teremtette m e g azzal, hogy az esztétikai szemléletet önállónak tekintette, kisza-
badította a tuda t formák hierarchiájából, mely rangsort a hegeli rendszer viszont 
- a bölcseletet helyezve a csúcsra - tovább őrzi. A nyelv, a műalkotás világteremtő 
képességének elismerése, a világ „poetizálásának"1 3 romantikus elgondolása nél-
kül nem jöhetett volna létre az a tapasztalat sem, amelyet fentebb - bár éppen a 

1 1 K O S Z T O L Á N Y I Dezső: „Komjáthy Jenő." In Lapkritihák és nyilatkozatok Komjáthy Jenőről. Szerk. 
K O M J Á T H Y Vidor. Bp., 1909. 99. 
1 2 K O M J Á T H Y Jenő: „Kritikai szempontok." In K O M J Á T H Y Jenő: Vers és próza. Szerk. R Á B A György. Szép-
irodalmi Könyvkiadó, Bp., 1989. 496 . 
1 3 N O V A L I S : „Töredékek." Ford. R Ó N A Y György. I n / 1 romantika. Szerk. H O R V Á T H Károly. Gondolat Kiadó, 
Bp., 1965. 147. 
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művészet hermetikusan világalkotó elkülönülése kapcsán - esztétizmusként idéz-
tünk fel. A romantika tehát - a diszkurzusok átfordíthatóságának és szintetizálha-
tóságának koncepciójával - nagy mér tékben járul t hozzá ahhoz, hogy a filozófiai 
és a szépirodalmi nyelvezet, s egyáltalán a szellemtudományok és a művészetek ki-
fejezésmódja egymás relatívumaiként váljanak értelmezhetőkké a modernitásban. 
Sőt, a költői nyelv középpontba állítása azon nietzschei tézis megszületését inspi-
rálhatta, miszerint a filozófiai fogalmak sem mások, mint elkoptatott - képies-
ségükben elhalványult - metaforák.1 1 

A bölcseleti és a lírai nyelvezet érintkezése már a romantika kezdeteinél együtt 
járt a lírai én szubjektivitásának kiemelésével, illetve e szubjektivitás mondot t 
kérdésességével: kartéziánus cen t rumának megosztásával, elbizonytalanodásával. 
A szubjektum apoteózisa és problematizálása egymást feltételezik. Mindez első-
sorban az én és a világ, a belső és a külső, az ember és a természet viszonyának 
újrafogalmazását is jelenti. Csokonai Vitéz Mihály Л magánossághoz című költemé-
nyében például a természet csak a „bölcs" és a „poéta" számára nyilatkozik meg 
teljességgel. De a magányosság több a természet ölén a d ó d ó idillnél: a természet 
a versben megszólított magányosság allegóriájává válik, s a vándort „magát ma-
gával" vigasztalja. Vagyis az énnek egy másik, bensőbb önmagához utalása teszi 
lehetővé egyáltalán a poéta megszületését, „világteremtő" képességét: „Tebenned 
úgy csap a poéta széjjel, / Mint a sebes villám setétes éjjel; / Midőn teremt új dol-
gokat / S a semmiből világokat." A természet allegorikus nyelvként értése - azaz 
n e m pusztán egy magányos lélek külső „párhuzamainak", hanem szubjektumát 
felülíró tapasztalatának kibeszélése - visszatérő eseménye a romantikus költészet-
nek. „Oh természet, oh dicső természet! / Mely nyelv m e r n e versenyezni véled? 
/ Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, / Annál többet, annál szebbet mon-
dasz." Petőfi Sándor A Tisza című köl teményében e természet („nyelv") akarja vé-
gül „törve-zűzva" elsöpörni a világot, teljesen átformálva megszólítójának disz-
pozícióját, mely add ig csupán a külvilág „szépségeire" figyelt. 

A 19. századi líra bölcseleti hor izont ján - gondolat és kép szervesítésének poé-
t ikájában - nagy szerepet játszik a romantikus poétika egy másik kulcsfogalma, 
a képzelőerő. Kölcsey Ferenc verset is ír A képzelethez (1808), szinte megismételve 
A magánossághoz Csokonai-féle dikcióját: „lestvére a magánosságnak, / Jövel, jövel 
felém, / S csendes tengerén á lmaidnak / Ringasd el lelkemet." Erre a fantáziára 
hivatkozik Berzsenyi Dániel is, társítva költeményében a lírai bölcselkedés azóta 
e l ter jedt toposzait: a homály, a „szent" magány, a „mágikus" erő motívumait .1 5 

„Égi csendesség fedező homálya / Leng reád, ó szent Egyedülvalóság! / S szíve-
me t békés kebeledbe inti / Mágusi vessződ." (Magányosság) Berzsenyi költészeté-
ben különös erővel domborodik ki a lírai nyelv azon romantikus fordulata, mely 

14 Friedrich N I E T K S C I I K : A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. Ford. T A T Á R Sándor. 
A t h e n a e u m 1992/3. 7. 
15 Vö. S Z E C F . D Y - M A S Z Á K Mihály: „Csokonai: A magánossághoz." TRI Y'ilágkép és stílus. Magvető Könyv-
kiadó, Bp., 1980. 7 5 - 9 5 . 
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a (neo)klasszikiis eszménnyel, azaz a szellem, az ideák örök és változatlan kifejez-
hetőségével száll szembe. „A szent poézis néma hattyú, / s hallgat örökre h ideg 
vizekben." De Az igazi poézis dicsérete című vers feloldja a költészet allegóriájának 
a hallgatását azzal, hogy az emlékezés kreativitásából bontja ki a távol levő „idea" 
és szépség immár n e m önazonos visszahozatalát. Ez az alkotó emlékezet őrzi itt 
a művészet lényegét, az esztétikai gyönyörködés elve szerint: „Gyönyörre nyílt 
sziv nyíladozza / A szeretet csuda két virágit: / A szent poézist és a clicső erényt". 
Az esztétikai élvezet társítása a megismerés elvével az esztétikai szférán belül, azaz 
a művészi nyelv horizont ján: a romant ika egyik legfontosabb, máig ható kezde-
ményezése.1 6 

Kölcsey nevéhez fűződik továbbá a romantikus iróniának olyan nagy hatású ki-
terjesztése, mely magá t a bölcselkedést éri el. A Vanitatum vanitas beszélője egy 
írást (Salamon király könyvét) kommentálva hívja fel a figyelmet többek között a 
filozófiai tételek metafizikai kérdésességére, sőt érvénytelenségére. Az irónia itt 
nem a gondolati „kártyavárak" merő gúnyolásában lelhető fel, hanem azoknak 
beszédaktusokká minősítésében. Demosztenész „dörgő nyelve", Xenophón „méz-
beszéde", Pindarosz „dadogása" egyaránt az eszmék konkrét kimondására, be-
szédben-létére utal fel tűnően; a vers még csak nem is bocsátkozik vitába a gon-
dolkodók nézeteinek elvont tartalmaival. Absztrakt „igazságukat" úgy veszítik cl 
e sorokban a filozófusok tanai, hogy merő retorikának minősülnek. 

A képzelőerő akként is újjászervezi a létértelmezés megszokott rendjét, hog)' 
az addig ismeretlen jelentésösszefüggéseket felszabadítván, akár túllép a nyelv 
emberi középpontra vonatkoztatható, az „emberit" jóváhagyó, humanisztikus 
perspektíváján. E perspektíva egyik romantikus formája, a profetikus-látomásos 
dikció szembesül saját nyelvi feltételeivel például Vörösmarty Mihály Előszó című 
költeményében. A vers felütése saját beszédét eg)' írással ütköztetve indítja: „Mi-
dőn ezt írtam, tiszta volt az ég". Az írás lehet egy másik szöveg, s lehet a most szü-
lető kézirat is. De ez a beszéd később elnémul, azaz a természet ünnepének képei 
u tán egy kimondat lan „szózat" passzív hallgatásába merül („Hallottuk a szót"). 
E szózat eg)' abszolút státuszra törő jelentés megnyilvánulásaként (epifániájaként) 
állítja le a világegyetem forgását, és dermeszti meg a természetnek mint allegori-
kusán olvasható nyelvnek (Petőfinél is látott) elevenségét. Az írás anyaga, a deixis 
(„ez") konkrétuma azonban nem engedi megszilárdulni a nyelv szimbolikus aspek-
tusát: az általa szükségképp újradinamizált képzelőerő (látomás) megsemmisíti a 
szó metafizikumát és logocentrikus rögzültségét. A „nagy csenddel" szemben így 
a természet újra megszólaltathatóvá válik, ám nyelve - szintén A Tisza zárlatához 
hasonlóan - megsemmisít i a kozmikus harmónia összes ant ropomorf illúzióját, 
s teljes mér tékben cáfolja az én vonatkozó humanista illúzióit. („A vész kitört. 
Vérfagylaló keze / Emberfejekkel lapdázott az égre"). S a vers végének iróniája ép-
pen vélt „természetességétől" fosztja meg a természetet, mely megírt-megfestett 

" Vő. K U L C S Á R S Z A B Ó Ernő: Történetiség - Megértés - Irodalom. Universitas, Bp., 1995. 25 -26 . 
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f iguraként kerül elő: arca a saját logoszi epifániáját tagadó mesterséges kinézettel, 
parókásan, kendőzve, illatosítva bámulja „üvegszemeivel" korábbi kinyilatkoztatá-
sának kiüresedett helyét. A nyelv emberen túllépő hatalmának - a létértelmezés 
nem humanis ta távlatának - megnyitása a romantika olyan nagy horderejű kezde-
ményezései közé tartozik, melyek a mode rn irodalom huszadik századi történe-
tének legjelentősebb fejleményeiben folytatódnak. Sőt, a dezantropomorf jel-
környezet olyan metaforikus alakításokat eredményezhet , melyek megfordí t ják 
a kép és a gondolat öröklött reprezentációs viszonyát, s magát a gondolatot - az-
az a bölcseleti jelentésirányt - avatja képies figurává (jelentett helyett jelentővé), 
s rendelhet i az éjszaka romantikus toposzához: „Szép embertelenség. [...] Tün -
döklik mint a gondolat maga, / a téli éjszaka." (József Attila: Téli éjszaka) 

A klasszikus osztályozás szerint a gondolat i líra műfaja az óda, vallásos válto-
zata a himnusz. A 19. század második felének modernizálódó lírájában azonban 
még inkább kitűnik, hogy a gondolati líra akár modális elkülönítése is egyre ne-
hezebb, hiszen a ódái vonások jelenléte egyre több területen észlelhető, vagy f or-
dítva: az óda maga is egyéb dikciók sajátosságait fogadja magába. Arany Jánosnál 
például legtöbbször az elégiával, Vajda Jánosnál a dallal és a rapszódiával ötvö-
zötten jelenik meg. Ez főleg azzal magyarázható, hogy' a moderni tás a bölcseleti 
távlatot - a vázolt romantikus kezdemények nyomán - szinte az irodalom vele-
járójának, a műalkotás konstansának tekintette. Tipikus fejleménye az ún. „lét-
összegző"17 verstípus, melyben a lírai én világtapasztalatának összefoglalására 
törekszik, a legkülönfélébb tágykörből és hangnemből kiindulva. A hagyományos 
tematikus elhatárolások - szerelmi, közösségi, tájleíró, zsáner- vagy életképszerű 
költészet stb. - ezért szintén tar thatat lanná vagy látszólagossá válnak. De m á r a 
Gondolatok a könyvtárban és A vén cigány formakészlete sem pusztán azon az ala-
pon vethető egybe, hogy mindkettő Vörösmarty „gondolati lírájához" sorolható. 

A 19. századi magyar irodalomban Arany János költészete szólaltatja m e g leg-
sokrétűbben a magyar nyelv regisztereit, köztük a meditativ hangnem változatait. 
A d rámai monológokhoz hasonlítható retorika (Alom-való, Az örök zsidó), az eg-
zisztencia jelenének a jövő bizonytalanságával szembesített értelmezése (Válság 
idején, Reményem), sőt e bizonytalanságnak a múlt, az emlékezés feltételéül szabá-
sa (Visszatekintés, Évek, ti még jövendő évek), a profetikus költőszerep átváltozásai 
(A lantos, Letészem a lantot, A dalnok búja), az életkép ironikus transzformációja 
(Kertben), a dal tragizáló átlényegítése (A lejtőn) jelezhetik a modernizálódás főbb 
irányait.1 8 E versek nagy része a kor formatudata szerint elégikus ódának nevez-
hető, csakúgy, mint a Dante című költemény, mely az Isteni színjáték szerzőjét meg-
szólítva, azaz művét felidézve ad hangot „létösszegző" felvetéseinek. Itt is külö-
nös erővel domoborodik ki a te rmészet -ember párhuzam lebontása, illetve az 

1 7 N É M E U I G. Béla: „Még, már, most (József Attila egy kései verstípusáról)." In Mü és személyiség. Mag-
vető Könyvkiadó, Bp., 1970. 6 7 5 - 6 7 6 . 
I s

 E műfaji meghatározásokhoz lásd Az el nem ért bizonyosság. Sz.erk. N É M E U I G . Béla. Akadémiai Ki-
adó, Bp.. Í 972 . 
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„emberi" jelentések előzetességének kétségbe vonása. Az őstipikus végtelenség-
metafora, a vízmélység ugyanis elrejtőzik a kutató emberi tekintet elől, és a tük-
röződő felszín a kérdezőt visszautalja önmagához. A mélység dantei „szelleme" 
így megközelíthetetlen marad: a lírai én a tükörben, a természet „titkaitól" való 
elválasztottságában ismer magára . A vízmotívum ilyen megformálása tehát nem 
a lét t ranszcendens igazságaira utal, hanem tükörképpé alakulva rombolja le kép 
és jelentés összetartozását, meggátolván a kép (jel) természeti végtelenre irányu-
lását, hog) ; helyette magát a beszélőt „verje vissza", persze megváltozott formában. 
A jelentés megidézése, epifániája helyett így a je lek tükröződése lendül mozgás-
ba, miáltal a másik végtelenség-toposz, az ég, maga is a vízfelszínen visszaverő-
dőként - s nem rejtett értelmek sugallatos hordozójaként - kerül elő. „Csodála-
tos szellem! egy a mérhetet len / Éggel, mely benne tiikrödzik alattam!" A jelentés 
jelenléte helyett tehát felrémlik a jelek cseréjének és egymásra vonatkoztatásának 
poétikája, melytől olykor a huszadik század alkotásai is visszaléphetnek, akár a 
költői nyelv egyébként legjelentősebb megújí tóinak a klasszikus reprezentáció 
szépségfelfogához ragaszkodó pillanataiban („Nem volna szép, ha égre kelne / az 
éji folyó csillaga" - József Attila: Ars poetica). Az a beszélő pedig, aki felismeri, 
hogy a mélység szellemének megszólaltatása helyett a jelek tükrözésének játékát 
műveli, szembesül a romantikus metafizika mind emberi , mind költői kondíció-
jával. „Az ember . . . a költő (mily bitang ez a név!) / Hitvány koszorúját, reszket-
vén elejti". És a „koszorús költő" magabiztos pozíciójának elvetése után, azaz a 
romantikus látnók szerepének kritikáját követően képződhet ú j ra egy romantikus 
szólam, melv é p p e n a profetizmus megtagadása nyomán talál rá saját nyelvére. 
S ekkor már feltárul a természet végtelenje, persze mint olyan másik tartomány, 
mellyel nem rendelkezik a beszélő, s mely egy idegen és félelmetes horizonthoz 
tartozik, noha ugyanakkor vonzza a beléje tekintőt. A tükröződés után a végte-
lenség-alakzat újraéledését - a gondolat sejtelembe-olvadását - tehát megintcsak 
a lírai én funkcióváltása teszi lehetővé. Az ugyanis, hogy a beszélő szakít profeti-
kus szerepével, egy szöveghagyomány erejének nyílt betörését teszi lehetővé. Ez 
a tradíció - mint Aranynál annyiszor - a Biblia szövege. Az én önmagát с tradí-
ció továbbmondójaként , alárendeltjeként, közvetítőjeként érzékeli és tünteti fel. 
A bibliai idézeteket szóhoz juttatva fogalmazza újra a korábban alanyi középpont-
ból megközelített végtelenség-tapasztalatot. „De a lélek érzi, hogy az örvény vonja, 
/ S a gondolat elvész csodás sejtelemben. / Nem ismert világnak erezi nyomását, 
/ Rettegő örömnek elragadja kéje" (vö. Mózes I, 28, 16-17.), „A leviathánnak 
hallja hánykodását" (vö. Zsoltárok 74,14.) „Az Úr lelke terül a víznek föléje" (vö. 
Mózes I, 1, 2.). Az alanyi atti tűdöt tehát az idézetekre hagyatkozó személytelen-
ség váltja fel, így alakulhat a korábbi visszaverődés immár vonzássá. Nem vélet-
len, hogy az ún. „objektív líra", a tárgyias költészet művelői a huszadik században 
oly gyakran hivatkoznak Arany Jánosra . Közéjük tartozik Babits Mihály, akinek 
Dante-versében a természet, az én által keresett környezet eleve egy műalkotást 

je lent : az Isteni színjáték szövegét. Ez a szöveg az „anyaföld", melyen az én meg-
nyilvánulhat, s egy végtelenre vethet pillantást. 



I .íra és bölcselet 3 7 3 

Arany Jánossal kezdődően tehát a bibliai hagyomány sem pusztán metafizikai 
irányadást jelent, hanem a bölcselkedés tradíciófüggő, szövegekhez kötött jellegé-
nek felismerését. Azonban a lírai én önérvényesítése a 19. század második felében 
és a századfordulón oly módon is jelentkezik, mely a hagyomány hangját kifejezet-
ten akadálynak érzi saját újdonságának artikulálásához. Sőt, az individualitás „kul-
tusza" ekkor még erőteljesebb lehet önnön válságának kifejeződésénél. Alkotóereje 
érvényesülését ezért nem a hagyomány folytatásában, hanem legyőzésében véli 
megtalálni: elszánt küzdelmet folytat önmaga és a világ mindenben „újat" nyújtó 
értelmezéséért. E küzdelem, az elődökkel és előzményekkel folytatott harc, sőt böl-
cseleti téren éppen a bibliai motívumok lázadé) kifordítása-átírása jellemzi Vajda 
János költészetét. Ilyen „lázadó" mozzanat nála a teremtés bűnné minősítése (Nyári 
éjjel), elhibázottságának hirdetése (Elmúlt idő), az üdv helyett a kárhozat választása 
(Eletbölcselem) stb. Vajda „filozófiai" lírája egyébként sem más, mint egyes metafizi-
kai kategóriák folyamatos ütköztetése, egymás elleni kijátszása: az állandó tagadás 
révén formálódó és sajáttá váló beszéd. Ezért teljesen hiábavaló e költészetben vala-
milyen összefüggő világkép nyomait keresni, hiszen tematikus szinten is é p p az ál-
landó felülírás, revideálás jellemzi: ellentmondások és önellentmondások sorjázása. 
Ez az ellen-beszéd például hol hisz az örökkévalóságban, hol nem; hol vonzó áb-
rándnak tartja, hol iszonyatosnak stb. Vajdának a végtelenség-alakzatot figuráid 
verse ezért egységes létmagyarázat helyett az ellentétes léttartalmak cserélhetőségé-
re hivatkozik: az időt kártyajátékhoz hasonlítja, melyben a kín és a gyönyör lapjai 
váltakoznak. A játék előreláthatatlanságára utalva arra a paradoxonra épít, misze-
rint a végtelenség eszméje nem fér bele a végtelenség fogalmába, hiszen mindig túl-
terjeszkedik önmagán „Történhetik velem, mit agyvelőm / Gondolni képtelen" 
(Végtelenség). A gondolkodást magát tehát a végességen belül tartja illetékesnek, míg 
a halálon túlterjeszkedő metafizikai kérdésekre a hit „koporsókötelét" ajánlja vála-
szul. Vagyis a gondolkodás leválását a hitről veszteségként tudatosítja. Versnyelve így 
annak a kétségbeesésnek a kifejeződése, mely a rendelkezésre álló jelentések elfo-
gadhatatlansága révén kreálja meg egy szenvedő önmaga képét: „egyszerre fáj a / 
Halál és öröklét eszméje is". De a végső instanciák hiányában az én fenntartása itt 
csak a jelkörnyezetre való folytonos rákérdezések, a transzcendens terület folytonos 
faggatása révén lehetséges. Bármennyire nyomatékos az eredménytelenség tapasz-
talata, az én folyvást felteszi ugyanazokat a kérdéseket, hogy - revideáló önmagát 
felszínen tartva - távlattalanságukra és tarthatatlanságukra rámutasson. Vajda köl-
teményeinek felütése így nemegyszer a természet rejtőzködő lényegének romanti-
kus kutatását imitálja, hogy aztán annak hiányára döbbenjen. A bikolifák alatt című 
verse például „szentegyházi néma csöndben" vár egy isteni epifániára, a titkok fel-
fedésére, ma jd a várakozás hiábavalóságának érzetével teszi fel szokásos, remény-
telenül megválaszolhatatlan - önmagukban közhelyszerű, csupán szituáltságukkal 
sajátlagos - kérdéseit: „Miért vagyunk, nú és e minden? / Hogy véghetetlen, ha 
egész? / És ha egész, hogy véghetelen? / Soha nem érti földi ész." Mindez a roman-
tika retorikájának - intenciói kudarcának - alaptapasztalatát feltáró megnyilvánulás, 
mely a kérdések figurálásával tartja fenn a vers énjét. Részben e megoldást folytat-
ja ntajd Babits Mihály Esti kérdése, a hasonlóképp választalan felvetéseket sorjázva. 
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Hogy Vajda lírájában a gondolat i téma előhozása - a metafizikai instanciák el-
vesztésével együtt - milyen mér tékben vezet a versbéli alanyra összpontosító én 
újjáalakulásához, arra már korai dalciklusa, a Sirámok is figyelmeztet. A természe-
ti környezet határ talanságának felidézése a róla beszélő kontúrjait (azonosságát) 
feszíti szét: vagy a halott a l teregó szerepeltetésével („Mintha temetnének ifjú 
/ Koránhunyt halottat, / Mintha hallanám zörögni / Saját koporsómat!"), vagy a 
szónoki kérdéseket feltevő én színre lépésével („Mért születni, minek élni?", „Ki 
temet el majdan engem?"). A romantikus világfájdalom így olyan m o d e r n 
világfélelemmé1 9 alakul, mely - miként Baudelaire lírájában - eleve megakadá-
lyozza a versbéli alany önazonosítását. Hasonló jelenség figyelhető meg Vajdánál 
a hetvenes évektől induló második költői korszakának egyik legszínvonalasabb 
alkotásában, A kárhozat helyén című költeményben. A romantikus látomásnak szin-
tén deixissel történő felvezetése nyomán a vízió a környezet beszédét közvetíti 
(„Ez a terem, amelyben történt . / Mondják, beszélik a falak. / Látom forogni a vad 
örvényt, / Mely elmerített fényalak!"). E folyamat magának a környezetnek a 
megszemélyesítéséig-megszólalásáig vezet: a szobabútorok hangja a romantikus 
profetizmus jegyében, kozmikus nagyításokkal érzékelteti a mindenség „üressé-
gét", a világ gyalázatát. Az én csak akkor nyeri vissza hangjának autonómiáját , 
amikor önmagát megszólítva ironikusan reagál korábbi érzelmeire. De az irónia 
bontakozásán a beszélő sem lehet úrrá: önmegsz.ólítása úgy cseréli az elkárhozás 
bibliai intertextusát görög mitológiai epizódra (Európa elrablására), hogy ezáltal 
önmegszólító tanácsának vélt fölénye a befogadó előtt mutatkozik e l lentmondá-
sos képtelenségnek. 

A Vajda-líra létértelmező intenciói tehát lényegében önértelmezési kísérletek. 
A vaáli erdőben című vers e szándékot úgy modernizálja, hogy énje keresését az em-
lékezés révén „megtalálható" idővel hozza kapcsolatba. S bár most is dalformát al-
kalmaz. (felező nyolcasokkal), ezúttal sem életképszerű idillt nyújt . Saját halálát 
nem a bizonytalan jövőben gondol ja el, nem ma jdan bekövetkező eseményként, 
hanem az önmagáról emlékezésben végrehajtott törlésként, a jelölhetetlenség álla-
potaként. A csaknem kizárólag infinitivuszokat tartalmazó szöveg így arra a sze-
mélytelenebb hangvételre is pé lda lehet, mely n e m irányítja, h a n e m közvetíti a 
benne (általa) élő emlékeket. Ezt a megoldást alkalmazza majd - a halott alteregó 
szerepeltetésével - Ady Endre költeménye (Sírni, sírni, sírni), mely szintén felkínál-
j a az „alanyi költő" egyoldalú interpretációjának megbontását. Az üstökös ugyancsak 
a romantikus énkultusz kifejeződésének tűnik Vajdánál, ám retorikája ismét kétség-
be vonja mondásait: az én úgy szólítja meg a látványt, hogy távoliságát hangsúlyoz-
za, maga is „idegennek" érzi. De az üstökös önérteimező funkciója nem szűnik 
meg, sőt, éppen változékony másik mivolta, idegensége teszi lehetővé, hogy a be-
szélő önmagáról olvasson benne: ígv képződnek meg az ént meghatározó allegori-

Hans Robert J A I S S : , . A költői szöveg a / olvasás horizontváltásában." Ford. K I N S Á R - S Z A B Ó Zoltán. 
III Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Szerk. K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán. Osiris, 
П Р . , 1 9 9 7 . 3 4 7 - 3 4 8 . 
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kus jelentések. E je lentések pedig műalkotássá („festménnyé") válnak, kirajzolván 
az üstökös megszólítójának sorsát. „Szomorú csillag, életátkom képe, / Sugár 
ecset, mely festi végzetem". A „végzet" tehát nem a kozmosz egészével vont pár-
huzam nyomán, hanem egy esztétikailag felfogott formához - mint az én allego-
réziséhez - való viszonyban lesz hozzáférhető. 

Vajda „szerelmi" lírájára legalább annyira jel lemző a filozófiai, mint a vallomá-
sos jelleg. Az önmeghatározás itt szintén a szövegen belül eltolódó-elcsűszó jelen-
tések tükröződésében keresendő. A Húsz év múlva című költemény kezdő- és 
záróstrófája például a Montblanc-hasonlatot ellentétes jelentet tekhez csatolja: 
előbb a csöndes, majd a kigyúló szívhez. Az alcím szerint „Gina emlékkönyvébe" 
írt sorok az így képzett szerkezet nyomán mutatnak túl az emlékezés merőben 
alanyi intencióján s teszik az emlékezőt magát is saját nyelve által felidézett alak-
ká. A szimbolista poétika hasonló módosulásai figyelhetők meg a századvég egy 
másik irányzatának, az impresszionista stílusnak az alkamazásánál. A Nádas tavon 
szinte programszerűen él a mozzanatos benyomásokra utalás poétikájával: a tó 
„csillanó tükre", a „tünedező-megjelenő" képek idézik a „pillanat" művészetét, 
vagyis hasonló látványként képzeltetik el az olvasóval. A benyomás azonban nem 
valamilyen szubjektív-egyedi látásmód következménye, ellenkezőleg: az érzetek-
re hivatkozás é p p e n a tárgyiasság igényével lép fel, megsejtetvén a szubjektum-
mal saját fikcionalitását: „Hátha minden e világon, / földi életem, halálom / Csak 
mese, csalódás, á lom?. . ." 

Szintén bibliai, illetve mítoszi vendégszövegek hatásos „megdolgozásával" vál-
tak népszerűvé Tompa Mihály leghíresebb ódái, melyek már a korabeli olvasók 
számára is egyérte lműen allegóriákként voltak érthetők. Az Új Simeon beszélője 
az Újszövetség Messiásra váró alakjának szerepében lép fel, s hoz. létre olyan vo-
natkozást az Evangéliummal, melyben a Megváltó eljövetele a nemzeti szabadság 
napjának elérkezésével válik behelyettesíthetóvé. A vers azonban nem tartalmaz 
konkrét utalást, csak körülírja az alanyában élő, kimondhatat lan „képet". Ezzel 
ped ig mindig ú jabb és újabb vonással já ru l hozzá e kép jelentéséhez, megtöri ál-
landóságát, vagyis a statikus idea megközelítése helyett lényegében az arról való 
beszéd elemei között hoz létre kapcsolatokat. Az evangéliumi Simeon számára 
a gyermek Jézusban megtestesült az Ige, várakozása elérte célját. Új Simeon 
azonban m e g m a r a d a jövőre tekintés állapotában: amiről beszél, nem jelenik 
meg, sőt, k imondhata t lan marad. De épp a kimondás hiánya képezi meg az ő 
hangjá t és allegorikus nyelvét. S e különbség nem feledteti az. olvasóval, sőt, in-
kább beláttatja vele, hogy Új Simeon esetében az eszme megtestesülésének pilla-
nata szintén a halált - egy allegorikus beszédmód végét - jelenti. Az. Ikarus pedig 
a halni készülő, a tenger habjai közé zuhant mitológiai hős monológja: „Betölt-
ve éltem hívása! - / a víz sírom h a d d ássa, ássa... / Kőszirt leszek neki [...] S lész. 
a hab is, mely rám özönlék, / Hogy elrejtsen: - felőlem emlék!" Ikarus olyan kő-
szirtté, emlékművé metaforizálja holttestét, mely egyrészt sírfeliratként olvas-
ható, másrészt megszemélyesítve megszólal, s a halott hangján biztatja olvasóit 
példája bátor követésére („Halandók, merjetek!"). A kimondott szó és a síremlék 
- az allegória kétfé leképp jelölt „tanulsága" - tehát egyaránt túléli a lírai ént. 
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De nem beszéd és írás harmóniá jában, hanem a kettő szétesésében: a szó felhívá-
sával az írás mint a kudarc jele szembesül. Arany, Vajda s részben Tompa Mihály 
allegorikus költőiségének legjobb megnyilvánulásai így folytatható hagyományt 
teremtenek a modern irodalom azon tendenciái számára, melyek a természetből 
a társadalomba lépést a „halál martalékává" válásaként2 0 értelmezik. A 19. szá-
zad végének ún. „városi" lírája sem a téma puszta előfordulása miatt érdekes, ha-
nem a romantikus természetszemléletben v é g b e m e n ő e l idegenedés olyan 
radikalizálása szerint, mely a környezetet egyrészt művi-mesterséges világként 
fogja fel, másrészt é p p az emberi alkotás révén tudatosítja otthonossá tevésének 
esélyét. Arany Őszikék-ciklusának ez a szembesülés az egyik alaptapasztalata. 

A mondo t t vonások - a mítoszi-biblikus allúziókra épülő képiesség, valamint a 
„városi" tematika felbukkanása jellemzi Reviczky Gyula gondolati líráját is (Jézus 
Pilátus előtt, I. N. R. /., Pán halála, Perdita-ciklus), kiegészülve a da l formát szenti-
mentális hangulatkultusszal modernizálni próbáló bölcselkedéssel (Magamról, 
Rezignáció). Am - az említettekhez képest - Reviczky kevesebb sikerrel alkotja új-
j á a romantikus nyelvezetet, inkább a rendelkezésre álló formákészletet ismétli, 
kezeli sablonként. Esszéiben kidolgozott, főleg Schopenhauer-olvasatát tükröző 
„humorfilozófiája" a szemlélődő igazságosság, a belátó szeretet, a jóság és a meg-
bocsátás fogalmaival operál , s e felfogásnak kíván hangot adni költeményeiben 
is. Átmenet i hatását és sikerét a 19. század végén felerősödő neoszentimentális 
hul lámnak (Ábrányi Emil, Endrődi Sándor) köszönheti, mely kis ideig az induló 
Ady Endré t is megragadta . Korszerűbbnek nevezhető viszont Czóbel Minka lírá-
ja, mely a 19-20. század fordulóján, a Reviczkyénél lényegesen összetettebb ala-
kításokat nyújtott. Költészetének egyik legeredetibb megnyilvánulása a Tükrökről, 
szobákról ciklus, mely Az erdő hangja (1914) című kötetében jelent meg, s főleg a 
szecesszió díszes képi nyelvén ad hangot a személyiség és környezete viszonyából 
k ibontható modern tapasztalásoknak: a külső és a belső relativizálásának, a sze-
mélyiség kontúrjait feloldó emlékezésformáknak. 

A bölcseleti és a lírai beszédmód 19. századi viszonyának akár legvázlatosabb 
áttekintése is jelzi, hogy a romantikus nyelv költői forradalma, a poézis egyete-
mességének esztétikája lényegében a létértelmezés metafizikai távlatainak foko-
zatos leépüléséhez - pontosabban az attól elválás tapasztalatához - vezetett. így 
e történeti változásban a romantikus intenciónak önmaga ellentétébe fordulása 
figyelhető meg. De mivel a romantika retorikája szintén ellehetetleníti saját koz-
mikus inváziójának kiteljesedését, a vonatkozó későbbi fejlemények részben az itt 
elindult tendenciák folytatásának is tekinthetők. Eszme és kép szintézisének 
szimbolizáló költőiségét egyre inkább elveti a huszadik századi líra és annak ol-
vasata. de felfedezi azt is. hogy épp a szintézis igénye problematizálja az elvont 
ideák sugalmazhatóságát. A 20. század folyamán egyre növekvő antimetafizikus 
áradat következtében nem a bölcseleti eszmék előzetessége, hanem a nyelv meg-
határozta működésük kerül a vizsgálódás középpontjába. Megfogalmazódik 

2 0 Walter' BENJAMIN: „A német szomorújáték eredete." In Angelus nmms. Magyar Helikon, Bp., 1980. 366. 
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ugyanakkor a beszédmódok átfedését tagadó felfogás: ilyen például a „nyelvjáté-
kok" radikális különneműségének wittgensteini elmélete. A két diszkurzus kap-
csolatának leghatékonyabb, a posztmodernitás számára legtávlatosabb összefüg-
gését azonban a romantikát, Hölderl int ér telmező Martin Heidegger vázolta, 
kiemelvén a nyelvnek a távolodást és a közeledést egyaránt lehetővé tevő képes-
ségét. „Gondolkodás és költészet között mélyebben rejtett rokonság uralkodik, 
mer t mindket tő átadja magát a nyelv szolgálatának, és eltékozolják magukat 
neki. Kettejük között ugyanakkor mélységes szakadék marad, mivel »egymástól 
elzárva távoli hegyeken laknak«..."21 

21 A költői és a bölcseleti nyelvezet viszonyáról szóló vitát érinti és Martin F1F.II>EGGER mondatait idézi 
Paul RICOEUR: „Metafora és filozófiai megnyilatkozás." Ford. JEN tv F.va. 1" P R.: Válogatott irodalomelmé-
leti tanulmányok. Szerk. SZEGF.DY-MASZÁK Mihály. Osiris, Bp., 1 9 9 9 . 253. 
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ÚJÍTÁS AZ IRODALOM BAN ÉS A ZENÉBEN 

- Bartók Béla befejezi A kékszakállú herceg vára zongorakivonatát -

„ő csakugyan egészen véletlenül csatlakozott hozzám, nem belső szükségből" 

Lehet-e a művészet több ágára kiterjedő modern mozgalomról beszélni a magyar 
művelődésben? Az idézett szavak, melyeket Balázs Béla egy nappal A kékszakállú 
herceg vára című dalmű bemutatója után, 1918. május 25-én vetett papírra,1 in-
kább kételyek megfogalmazására adnak okot. Ha létezik a huszadik század eleji 
újításnak nemzetközi története, a művek visszhangja alapján megállapítható, 
hogy nyilvánvalóan Bartók művészete képviseli benne a legméltóbban a magyar 
művészetet. A kérdést, található-e érdemi összefüggés Bartók zenéje s a korabeli 
magyar irodalom között, márcsak azért is nehéz megválaszolni, mert a zene s az 
irodalom történészei általában kölcsönösen idegenkednek attól, hogy a saját terü-
letükön túlmutató fejtegetésre vállalkozzanak. A zeneszerző egyetlen operájának 
értelmezései sem cáfolják ezt az állítást, annak ellenére, hogy szövegével a leg-
utóbbi évizedekben inkább foglalkoztak zenetudósok, mint irodalomárok. 

Irodalomtörténész természetesen nem próbálkozhat zeneművek értelmezésé-
vel, legföljebb arra tud vállalkozni, hogy föltegye a kérdést: mennyiben teremthe-
tő történeti összefüggés zene és szöveg között. Másként fogalmazva, mennyiben 
érzékelhető zene és szöveg modernsége a mű előadásában. A válaszadás csakis úgy 
lehetséges, ha egyúttal annak kiderítésére is kísérletet teszünk, tulajdonképpen 
mi is történik a szöveggel, amikor énekes zeneként hallgatjuk. 

Bartók 1911. július 8-a előtt fejezte be művének ének-zongorakivonatát, ám a 
befejezést 1917-ben átfogalmazta, s a zongorakivonat csak 1921-ben, a partitúra 
pedig 1925-ben jelent meg a bécsi Universal Edition kiadásában.2 A zeneszerzőt 
nem különösebben érdekelte az irodalom. Kevés alkotása kapcsolódik költői alko-
táshoz. Egyfelvonásos operáját lényegében első érett alkotásának lehet tekinteni az 
énekhangra készült művek sorában. Korai dalainak többsége - a Drei Lieder (1898), 
a Tiefblaue Veilchen für Gesang und Orchester (1899) és a hat darabból álló Liebeslieder 

1 BAIÁZS Béla: Napló 1914-1922. Magvető Könyvkiadó, Bp.. 1982. 313. 
- SOMKAI I ás/ló: Bartók Béla kompozíciós módszere. Akkord Zenei Kiadó, Bp., 2000. 119., 171., 214., 240. 
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(1900) - a nemet dal hagyományához kapcsolódik, az 1902-ben Pósa Lajos 
(1850-1914) szövegeire készült négy ének pedig meglehetősen fölszínes ellen-
hatást képvisel a német művelődéssel szemben. A távolság e zsengék és az opera 
között igen nagy, méghozzá nem is annyira irodalmi, mint inkább zenei szempont-
ból. Noha Balázs költészete írásmód és minőség vonatkozásában egyaránt erősen 
különbözik Pósáétól, nehéz volna bizonygatni, hogy A kékszakállú herceg vára szöve-
ge a magyar irodalom csúcsai közé tartozik. A hatástörténet nem igazolja az egyko-
rú vélekedést, hogy Balázs olyan „tragikus költő, aki érzéseinek súlyát és hajlamát, 
formájának mélységét és alakítóerejének vehemenciáját illetőleg egyenrangúan áll-
hat meg a lírikus Ady mellett".3 Ha igaz, hogy az utókor ítélete szerint a Pelléas és 
Mélisande Debussy zenéjétől megfosztva másodlagos költészet - napjainkban ural-
kodó vélemény, hogy 191 l-ben a jelöltek közül nem „a másodrangú belga dráma-
író Maurice Maeterlincknek", hanem az azóta eltelt majd kilenc évtized során 
lényegesen szélesebb körben olvasott s a nemzetközi, így a francia nyelvű szakiro-
dalomban is sokkal többre méltatott amerikai születésű prózaírónak, Henry 
Jamesnek kellett volna megkapnia a Nobel-díjat4 - , akkor ez még inkább mondha-
tó a magyar dalmű szövegéről. A kékszakállú herceg vára még kevésbé bizonyult ze-
ne nélkül előadhatónak, mint a belga költő műve. Balázs alkotása a huszonegyedik 
század felől nézve meglehetősen avítt hatású, míg Bartók zenéje annak ellenére ki-
váló művészi teljesítmény, hogy nagyon sok tekintetben kapcsolódik a korai husza-
dik század ízléséhez. Időről időre megfogalmazódott az észrevétel, hogy a szöveg is 
felelőssé tehető azért, ha olykor nem maradéktalanul sikerül az opera előadása. 

A kettő feszültsége különösen feltűnő olyan énekesek előadásában, akik nem 
tudnak magyarul. A fordítások - melyek közül a legelső már 1911 júliusára 
elkészült5 - szükségképpen kétféle szempontot próbálnak egyszerre érvényesíte-
ni: igyekeznek valamennyit érzékeltetni a szöveg költőiségéből és ugyanakkor 
kénytelenek a zenei szerkezethez alkalmazkodni. Az átköltésnek kétségkívül az 
egyik akadálya, hogy a magyar nyelvben az első szótagra esik a hangsúly. Némely 
fordítók olyan szavakhoz folyamodtak, amelyek hasonló fölépítésűek. Ez rendkí-
vül feltűnő egyhangúságot eredményezett, hiszen ami a magyarban általános és 
természetes, az sok más nyelven korlátozott érvényű. Egy korábbi német szöve-
get ezért cseréltek ki újabbal, amelyben a szóhangsúly váltakozása megfelel a né-
met nyelv természetének. 

A legtöbb fordítás általában kettős kudarc. Az idegen szöveg nem hat költészet-
ként, és a zene szempontjából sem kielégítő. Ha például a Kékszakállú a „Hideg, 
sötét" szavak helyett ezt énekli: „Ewig, immer" vagy „Always, always", a fordító a 
beszélt nyelvben feltűnés nélkül használható „Félsz-e?" helyén a hangsúlyozottan 
mesterkélt, ódivatúan költői „Didst thou?" kérdést, az „áldott" helyén „Judith" 

S LUKÁCS György: Balázs Béla és akiknek nem kell. Összegyűjtött tanulmányok. Kner Izidor, Gyonia, 
1918. 50. 
4 Fred KAPLAN: Henry James. The Imagination of Genius. T h e Johns Hopkins University Press, 

Baltimore and London , 1999. (1. kiadás: 1992) 541. 
5 Ifj. BARTÓK Béla: Apám életének krónikája. Zeneműkiadó, Bp., 1981. 119. 
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nevét szerepelteti, a „várlak" szót a „küss mich", illetve „love me" kapcsolattal pó-
tolja, nemcsak a szövegben kitüntetett szerepet játszó belső ismétlődések sora, de 
a zenei hangsúly és r i tmus is megváltozik, s még inkább feltűnő a váltás, ha az 
idegen szöveg hangpótlást igényel, mint az első ajtó kinyílása után kétszer is el-
hangzó „Mit látsz?" esetében, amely az Universal Edition kiadásában olvasható 
fordításokban így szerepel: „Was siehst du?", illetve „What seest thou?". 

Az ilyen torzulások teszik érthetővé, hogy sokáig kétségbe vonták a külföldi 
előadások lehetőségét. Egy először 1953-ban, majd azóta többször is kiadott an-
gol nyelvű könyv szerzője például a következő végkövetkeztetést bocsátotta előre 
Bartók dalművének értelmezésekor: „csak magyarul lehet teljes értékű előadása, 
s ez egyik oka annak, hogy Magyarországon kívül legföljebb rendkívüli alkalom-
mal, érdekességként kerülhet sor az előadására".6 Ujabban viszont ugyancsak a 
fordítások hiányosságai késztetnek jelentős külföldi művészeket arra, hogy ma-
gyarul énekeljék a művet. A hangfelvételek rendkívül élesen világítanak rá szö-
veg és zene viszonyának kettősségére: egyfelől a szecessziós irodalom közhelyei és 
a szecessziótól az expresszionizmus irányában kezdeményező zene eredetisége 
közötti távolságra, másfelől szöveg és zene szükségszerű egymásrautaltságára. 
A külföldi énekes idegenszerű kiejtése óhatatlanul is észrevéteti a magyar hallga-
tóval, mennyi re szokványos a versbeszéd, s mégis milyen egyértelműen meghatá-
rozza a zenei szövetet. Nemcsak arról van szó, hogy kissé nevetséges hatású, ami-
kor Christa Ludwig, illetve Walter Berry ezt énekli: „anjám", illetve „koronája", 
mint ahogyan a Jessie Norman, Siegmund Nimsgern, Tatjana lfoyanos által 
használt „udje", „mögötiik" és „most mar" is idegenszerű, nem szólva arról, ami-
dőn Dietrich Fischer-Dieskau hosszú helvett rövid mássalhangzót ejt („hozáni", 
„könyek"), hanem sokkal inkább arról, hogv a szöveg idegenszerű ejtése többé-
kevésbé mindegyik esetben a zenében is érzékelhető torzulást idéz elő. Az idegen 
ajkú énekesek közül talán csak Anne Sofie von Otter és J o h n Tomlinson élő föl-
vétele nem hívja föl a figyelmet hosszú és rövid hangzók különbségének és a szó-
hangsúlynak eltévesztésével a szöveg rendkívüli mesterkéltségére - ami egyéb-
ként méltánylandó, hiszen ebben az esetben a karmester sem magyar. Kóréh 
Endre kiváló előadása azért is rendkívül tanulságos, mert a par lando je l legűnek 
mondha tó részeknél különösen érzékelhetővé teszi azt az el lentmondást zene-
szerző és költő teljesítménye között, amelyet már a kortársak is érzékeltek: míg 
Bartók a „nyelv felszabadításának, a természetes hanglejtés zenévé fokozásának 
útjára lépett",7 addig Balázs szövegében „egy-egy teljességgel népieden vagy 
éppen m o d e r n és magyartalan szólásmód, egy-egy ritmustalan vers, egy-egy 
anakronisztikusan ható szín, fordulat gyakran zavarják a stílszerűséget".8 

fi Halsey S T E V E N S : The Life and Music of Béla Burtnk. Revised edition. Oxford University Press. 
L o n d o n - O x f o r d - N e w York, 1967. 286. 

7 K O D Á L Y Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Zeneműkiadó, Bp., 
1974. 2. kötet. 422 . 

8 B A B U S Mihály: Esszék, tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1 9 7 8 . 1 . kötet. 3 4 6 . 
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A magyar zeneszerző igencsak szerény irodalmi érdeklődésével egyáltalán 
n e m állt egyedül je lentős kortársai között. Még Webern is zenésített meg költői-
leg meglehetősen csekély hatású szövegeket. Véletlenszerűnek mégsem mondha-
tó, hogy Bartók é p p e n Balázs Béla művéből írt operát . Vannak, akik magán-
életének alakulásával indokolják a szövegválasztást. Lehetséges más okot is 
föltételezni. Fiatal korában a zeneszerző nem volt érzéketlen bölcseleti kérdések 
iránt, s levelei tanúsága szerint - Richard Strauss és Nietzsche hatására is - külö-
nösen foglalkoztatta a személyiség öntörvényűségének gondolata. Judit arra 
törekszik, hogy behatol jon a Kékszakállú belső világába. Az a vágya, hogy meg-
ismerje, lássa a vár titkait. A szerzett tudás nem hozza közelebb a férfit, inkább 
eltávolítja. A Kékszakállú mind kevésbé válik hozzáférhetővé, Judit pedig veszít 
megkülönböztetet t érdekességéből, egvike lesz azoknak az asszonyoknak, akiket 
szeretett. 

A színmű eredetileg nem szövegkönyvnek készült. 1910-ben keletkezhetett, 
s m é g abban az évben meg is je len t a Színjáték június 23-iki számában. 1912-ben 
némileg módosított alakban került a közönség elé a Misztériumok című. három egy-
felvonásos színművet tartalmazó kötetben. Bartók zenéje nélkül nem szokás elő-
adni, s indokoltnak látszik a vélemény, mely szerint „a Balázs színművével, nem 
ped ig Bartók zenéjével szemben megnyilvánult ellenérzés ártott az operának".9 

N o h a a zeneszerző nem sokat változtatott a szövegen, az a tény, hogy módosí-
tásai általában inkább kihagyások, mint betoldások, azt sejteti, hogy önismétlő-
nek, bőbeszédűnek vélhette a színművet. Különösen a hatodik ajtó kinyitására 
vonatkozó részletnél érzékelhető a rövidítés. „Ha a dalművet összehasonlítjuk az 
eredeti színjátékkal - írja az amerikai szerző, aki teljes könyvet szánt Bartók ope-
rá jának láthatjuk, hogy Bartók sutának vagy legalábbis helyenként bőbeszédű-
nek érezhette az eredeti párbeszédet. Némely ismétlődéseket kiiktatott. Különö-
sen nyilvánvaló ez a jelenet végén, ahol az eredeti huszonnyolc sorból kilencet is 
mellőzött."1 0 

Arra a kérdésre, hatottak-e a zeneszerző változtatásai a mű fölépítésére, a szak-
irodalom egyértelmű választ ad: „Az eredeti színműben a Kékszakállú többször is 
kijelenti, hogy n e m adja oda Juditnak a hetedik ajtó kulcsát. Bartók itt is rövidí-
tett. A Kékszakállú így tehetet lenebbnek, mintegy áldozatnak bizonyul a végső 
szembesítéskor. Judit ezzel szemben erősebbé, határozottabbá válik. A jellemek 
szembenállásának с hangsúlyozása rokonszenvesebbé teszi a Kékszakállút."11 

A módosításokból kikövetkeztethető, hogy a költő és a zeneszerző nem egy-
féleképpen értelmezte a két szereplő viszonyát. Balázs Béla - a történet korábbi 
földolgozásaihoz, így a Charles Perrault C.ontes du temps passé, пи routes de ma mere 
Г Gye (Mesék a múltból , avagy Lúdanyó meséi, 1697) című gyűjteményében talál-
ható történethez vagy Maurice Maeterlinck Ariane et Barble-Bleue on la délivrance 

4 Carl S. LEAESTEDT: Inside Bluebeard's Castle. Music and Drama in Béla Bartók's Opera. Oxford 
University Press, New York-Oxford, 1999. 14. 
I" I . N I . I 1 3 . 
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Hebbel által is földolgozott történetet . Az efféle érvelés magában rejti annak ve-
szélyét, hogy az irodalmat kész. elemek tárházává fokozzuk le. Hebbel ötfelvoná-
sosa nagyon erősen különbözik Balázs Béla misztériumjátékától - példaként ta-
lán elég arra hivatkozni, hogy a német d ráma prózában készült és sok szereplőt 
mozgat. 

Más a helyzet Maeterlinck alkotásával, amelyből szintén készült opera. Paul 
Dukas dalművét 1907-ben mutat ták be. Francia értekező már évtizedekkel ezelőtt 
rámutatot t arra, hogy „Balázs két lényeges alkotóelemet is átvett Maeterlincktől: 
a korábbi asszonyok nem haltak meg, csak fogságba kerültek, s az utolsó asszony 
- Maeterlincknél a hatodik, Balázsnál a negyedik - szabadítóként próbál föllépni, 
amennyiben fényt hoz a sötétségbe".18 Ariane is meglepetéssel veszi tudomásul, 
hogy a régi asszonyok „nem halottak". „A hét ezüstkulcs használata engedélye-
zett, az aranykulcsé viszont nem, pedig egyedül ez számít" - mond ja . Tagadha-
tatlan, hog}' mindkét műben központi szerepet játszik sötétségnek és fénynek a 
szembeállítása. Ebből is arra lehet következtetni, hogy Balázs Béla ösztönzést me-
rített Maeterlinck művéből, amikor a korábbi változatokhoz képest módosította a 
Kékszakállú történetét . 

A külföldi szakirodalomban találkozni lehet azzal az állítással, hogy Balázs 
Béla és barátja. Lukács György a francia szimbolizmussal szemben érzett elége-
detlensége miatt a romantika örökségéhez fordult vissza. A föltevés, mely szerint 
a magyar értelmiség egy része megérezte „az esztétizmus válságát",19 fölszínes 
ismeretekre enged következtetni. Egyrészt a kapcsolat romantika és szimbolizmus 
között nagyon jól ismert - Maeterlinck Le trésor (les humbles (A szegények kincse, 
1896) című. Magyarországon eredetiben és fordításban egyaránt jól ismert gyűj-
teményének Novalisról szóló esszéje csak egyik bizonyíték er re a folytonosságra 
- , másfelől Balázs és Lukács mindig közelebb állt a romantikához, mint a szim-
bolizmushoz. Lendvai Ernő joggal állította, hog)' a sötétségből sötétségbe vezető 
fölépítést a Balázs és Lukács által egyaránt nagyra becsült Csongor és Tünde is ösz-
tönözhette.-'0 Weiner Leó, kivel Bartók, Kodály és három másik művész 191 l -ben 
Uj Magyar Zeneegyesület létrehozásán fáradozott , kísérőzenét írt Vörösmarty 
alkotásához, melynek 1915-ben volt a bemutatója. 

Közismert, hogy Balázs és Lukács a német bölcseleten és i rodalmon nevelő-
dött. Babits m á r 1913-ban megállapította, hogy a Misztériumok szerzője csak át-
meneti leg közeledett a francia szimbolizmushoz: „Maeterlinck festőibb és ezért 
költőibb. Mint az elvontságok és belsőségek hő szerelmese, a még mindig igen 
német Balázs, akinél a szimbólum csak ürügy, minél előbb siet minél elvontabb 
aforizmákban mondani el (mondani , nem festeni) a láthatatlanokat."2 1 Babits 
fönntartásában jól érzékelhető az a törekvés a távolodásra a néme t művelődéstől. 

18 Pierre C I T R O N : Bartók. Senil, Paris, 1963. 52. 
01 Mary G L U C K : George Lukács and His Generation, 1900-1918. Harvard University Press Cambridge 
MA.. 1985. 138. b ' 
-'» Krim L E N D V A I : The Workshop of Bartók and Kodály. Editio Musica, Bp., 1983. 220 . 

B A B I T S Mihály: i. in. 1 . kötet. 346. 
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amely a Nyugat szerzőinek számottevő részét je l lemezte . Bartóktól sem állt távol 
hason ló eszmény. N o h a ope rá j a kétségkívül sokat köszönhet Wagner és Richard 
Strauss ö rökségének - Kroó György Elsa és J u d i t sorsa, va lamint a hatodik a j tó-
hoz és O r t r u d h o z kapcsolódó zene , 2 2 Vikárius László pedig a Salome „ fenyegető 
t r i l la-motívuma" és A kékszakállú herceg vára vérmot ívuma, illetve az Also sprach 
Zarathustra h a n g n e m e s orgonával kísért zenekar i fortissimo hangzása és az ötö-
dik a j tó zenéje közöt t vont pá rhuzamot 2 3 - , á m ezeket ellensúlyozza az opera kez-
dete , mely „különbözőségében is annyira emlékezte t Debussy erdő-zenéjére" , 2 4 

a népzene i p a r l a n d o , valamint Kodály korai dalainak ösztönző hatása. N o h a 
Bartók korán t sem fordul t olyan egyér te lműen szembe a néme t zenével, min t eg)' 
évvel fiatalabb kortársa, számára is pé ldaé r t ékűnek számított, ahogyan a Pelléas 
szerzőjének sikerült „a francia nyelv természetes muzsikáját zenére váltani".2 5 

Hason ló m ó d o n keresett e l lenszert a német művelődés nyomasztó hatásával 
szemben Debussy műveiben, m i n t ahogyan Ady és Babits Baudelai re költészeté-
ben . Ezzel is magyarázha tó Kodályról 1921-ben tett nyilatkozata: „Művészetének 
kettős gyökere, é p p ú g y mint az enyémé, a m a g y a r parasztzenéből és az ú j f r an -
cia zenéből sar jadzot t ki."26 

Ahogy a zenében a pen taton és a kromatika, a fisz- és az f -hangnemiség fe-
szültsége határozza m e g a szerkezetet, úgy a szöveg ér telmezése jórészt a két sze-
rep lő viszonyának megíté lésén múl ik . „Miért élve el temettetés a n ő sorsa? Erköl-
csileg semmi rosszat nem követet t el az ajtók kinyitásával."27 Az ilyen kérdés és 
válasz csakis J u d i t j e l l emének félreértését j e l en the t i . Sokkal nyilvánvalóbb a lét-
jogosultsága az olyan magyarázatnak, mely a vára t a hős lelkével azonosí t ja , 2 8 

hiszen nagyon valószínű, hogy Balázs Béla sz ínműve Ady Л vár fehér asszonya c ímű 
kö l teményének hatásá t mutat ja : 

A lelkem ódon, babonás vár, 
Mohos, gőgös és elhagyott. 
(A két szemem ngy-e milyen nagy? 
És nem ragyog és nem ragyog.) 

Konganak az elhagyott termek, 
A bús falakról rámered 
Két nagy, sötét ablak a völgyre. 
(Ugy-e, milyen fáradt szemek?) 

2 2 György K R O Ó : A Guide to Bartók. Corvina Kiadó, Bp., 1974. 61-62 . , 65. 
» V I K Á R I U S László: Modell és inspiráció Bartók zenei, gondolkodásában. A hatás j e l enségének érte lmezé-
séhez. Jelenkor, Pécs, 1999. 195., 203. 
2 4 U I FALU SSV József: Bartók Béla 1881-1919. Gondolat Kiadó, Bp.. 1965. 1. kötet. 172. 
2-R> K O D Á L Y Zoltán: i. m. 2. kötet. 380. 
2 « B A R T Ó K Béla: Kodály Zoltán. Nyugat 1921. I. 235. 
2 7 C a r l S. LEAFSTEDT: i. m . 4 4 . 
2 8 U J F A L U S S Y J ó z s e f i. m. 170. 
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Örökös itt a lélekjárás, 
A kripta-illat és a köd. 
Arnyak suhognak a sötétben 
S elátkozott had nyöszörög. 

(fisak néha, titkos éji órán 
Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.) 
A fehér asszony jár a várban 
S az ablakokon kinevet.) 

Nyilvánvaló, hogy Balázs Béla színműve nagyon egyoldalúan olvassa újra Ady köl-
teményét, hiszen egyes alkotóelemeiről n e m vesz tudomást . A kapcsolat azonban 
tagadhatat lan, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az Uj versek ben olvas-
ható köl teményről is e lmondha tó , hogy „a kívül-belül oppozíciót dekonstruálja".2 9 

Kertész István ugyan n e m említet te Ady köl teményét , d e vár és lélek azonosí-
tásának j e g y é b e n magyaráz ta A kékszakállú herceg várát a b b a n a beszélgetésben, 
amelyet a Decca cég gyártásvezetője, Eric Smith készített a karmesterrel . A le-
mezbor í tón olvasható nyilatkozat szerint a következőképpen lehet j e l l emezn i 
a két szereplő viszonyát: „a vér mind a férf i vére. Az ő szenvedését j e len t i . [. . .] 
A nő kegyetlenül bánik a férfival. Nincs rá szüksége, csak az ajtóit akar ja kinyit-
ni. Még akkor is a következő kulcs megszerzésére gondol , amikor átöleli. Végül 
pedig meggyilkolt asszonyokról szóló aljas rága lomhoz folyamodik, csakis azért , 
hogy megkapar í thassa az utolsó kulcsot. [ . . . ] A kíváncsiság erősebb b e n n e a sze-
retetnél . Mer t mit is talál? A Kékszakállú élet tör ténetét . Először a gyerek- s ifjú-
kori szenvedéseit je lképező kínzókamrát , azután a felnőtt önvédelmére szolgáló 
fegyvereket, a sikerét j e l e n t ő aranyat s gazdagságot , a művész, a költő kert jét , 
majd az ö tödik aj tó kinyílásakor az erőt sugalló végtelen mezőket . [...] A ha tod ik 
ajtó könnyei a férfi könnyei . Végül az emlékezetében él a többi asszony, kiket m é g 
mind ig szeret. [...] Judi t az éjszaka asszonya - a Kékszakállú ekkor már ö r e g em-
ber - , s ez az utolsó asszony végső csalódást okoz. [...] A Kékszakállú egyedül ma-
rad az őt körülvevő ö rök é jben ." 

Lehe t ezt a felfogást egyoldalúnak vagy túlfeszítettnek nevezni, d e vannak 
a szövegnek olyan részletei, amelyek a lap ján n e m lehet kizárni a lét jogosultságát , 
és megfe le l annak a zene tudósok által megfoga lmazot t föltevésnek, mely szerint 
„Nem a nő, de a Kékszakállú t ragédiájáról van szó".30 Ha e l fogadjuk e vé leményt , 
é r t e lmezhe tő Jud i t kérdése: „Miért vannak az ajtók csukva?" és a Kékszakállú 
válasza: „Hogy ne lásson bele senki", min t ahogyan n é m i l e g módosítot t a lakban 
többször is e lhangzó kérése is: „Judit szeress, sohse kérdezz." A nő szabadsága ak-
kor van biztosítva, ha n e m ismeri a hős korábbi életét. 

2 9 H. N A Í . Y Péter: Ady-kollázs. Kalligram, lbzsony, 2 0 0 3 . 2 8 . 
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Újabban más ik ér telmezést is fogalmaztak meg, mely szintén megfonto lás t 
é rdemel . Ennek k i indu lópon t j a a Regös prológusa, amelye t nem m i n d i g lehet 
hal lani az e lőadásokon. Aligha véletlen, hog)- Kertész István fölvételében sem 
szerepel, hiszen n e m minden vonatkozásban erősíti az ő felfogását. Arról a hang-
lemezről is k ihagyták, amelyet 1976-ban L o n d o n b a n Boulez irányításával készí-
tettek - bár ő hangversenyszerű előadásokon szerepeltette az előhangot , többször 
is Jean-Louis Bar rau l t francia nyelvű e lőadásában. 1993-ban, a mű második általa 
készített rögzí tésekor azután m á r ragaszkodot t hozzá, hogy eredeti nyelven han-
gozzék el az o p e r á t bevezető prózai szöveg, követve Walter Süsskind pé ldá já t , aki 
1953-ban vezényelte lemezre a művet . 

Mennyiben fon to s ez az e l ő h a n g Л kékszakállú herceg vára megítélése szempont -
jából? Abból a tényből , hogy n e m mind ig kerül sor az e lmondására , könnyen 
lehet sejteni, hog) ' a ha tás tör ténet nem ad egyér te lmű választ e kérdésre. Vannak, 
akik teljesen a l á rende l t szerepet tu la jdon í t anak a regösnek, vagyis az éneke l t szö-
veg felől közelítik meg. „Ez a bevezetés a d a r a b sz ínpadjá t ügy határozza meg, 
min t a Kékszakállú lelkét" - áll í t ja az egyik ér telmező. 3 1 „Csakhogy az. Előhang-
ban sent a 'Kékszakállú' , sent a ' lélek' n e m kerül említésre" - fogalmazza m e g az 
ellenvetést az összehasonlí tó i r oda lomtudomány egy ik olvan képviselője, aki a 
színpadi előadás jegyében fogalmazza m e g a mű je len tésé t . 3 2 A Regös prológusá-
nak második versszakát választja k i indu lópontkén t : 

Ti néztek, én nézlek. 
Szemünk pillás függönye fent: 
Hol a színpad: kint-e vagy bent, 
Urak, asszonyságok? 

Ezekből a szavakból vezeti le azt a gondola tmene te t , amelynek végkövetkezteté-
se így hangzik: „A nézőnek és a cse lekménynek a szokványos színházra j e l l emző 
elválasztását a szöveg megszüntet i , azáltal hogv a 'szempillát ' függönykén t ' 
szerepelteti ."3 3 E felfogásban a regös szereplővé lép elő. s a „drámát az E lőhang 
szeme közvetíti".34 Tagadhata t lan , hogy a túlér telmezés kísértése ebben a meg-
közelítésben éppúgy érzékelhető, min t Kertész Istvánéban. Az elemző Balázs Béla 
későbbi munkássága felől, a m o z g ó k é p r e vonatkozó írásai alapján magyarázza 
Л kékszakállú herceg várát. Erveinek nemcsak az ad lét jogosultságot, hogy Balázs-
nak a némaf i lmre vonatkozó megha tá rozása , mely szerint „A mozi a sík felület 
művészete (eine Flaechenkunst) ; ami belül, az kívül van",3"' egyér te lműen vissza-
utal a Bartók által megzenésí te t t színmű e lőhangjá ra , de az is, hogy a látás, a né-

31 Judit F R I O Y K S I : Béla Bartók and Turn-of-the-Centur) Budapest. University of California Press, 
Berkeley-Los Angeles—London, 1998. 226 . 
32 Nicholas V A Z S O N Y I : Bluebeard's Castle. Staging the Screen - Screening the Stage. Arc adia 2 0 0 1 . 36. 349. 
33 Uo. 
34 I. m. 351. 
3 5 Béla B A L Á Z S : Schriften zum Film. Hanser, München, 1984. 1. kötet. 61. 
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zés, a tekintet ki tüntetet t szerepet já tsz ik ebben a m ű b e n . É rdemes megjegyezni , 
hogy az efféle é r te lmezésben is helye lehet a kapcsolatnak Ady emlí te t t köl temé-
nyével, ha valaki azt öntükröző, „versről szóló vers"-nek minősít i .3 6 A regös min t -
egy szemlélője annak , ami végbemegy a sz ínpadon, s ez összhangban van A vár 

fehér asszonyának olyan értelmezésével , melynek kialakítására e rősen hatott a föl-
ismerés , hogy „az olvasó az, aki m i n d e n t láthat".3 7 

Annyi bizonyos, hogy Balázs Béla szövege a lap ján teljesen indokolt , hogy az 
o p e r a rendezői rendszer in t előszeretettel használják ki a fény és a szín adta lehe-
tőségeket . A főhős szavai a második a j tó kinyitása u tán : 

Látni fogsz, de sohse kérdezz. 
Akármit látsz, sohse kérdezz! 

a r r a emlékezte tnek, hogy A kékszakállú herceg vára rendezésekor a k imonda t l an t 
gyakran a lá tha tónak kell fölváltania. „Amennyiben így rej t jelezzük az ope rá t , 
ö n t ü k r ö z ő m ű n e k bizonyul."3 8 H a valami, ez a mozzanat indokolhat ja , hogy 
Balázs szövege é rdeklődésre t a r tha t számot a huszonegyedik század elején. 

Bármennyi re is igaz, hogy Bar tók n e m különösebben é rdek lődö t t az i roda lom 
iránt , túlzás volna állítani, hogy fiatal éveiben egyál talán n e m hatot tak rá olvas-
mányai . Valószínű, hogy Ady költészete volt l eg inkább megha tá rozó é lménye . 
„Küldök Ö n n e k egy verseskötetet Adytól, aki legfiatalabb, de legjobban tisztelt 
kö l tőnk Petőfi és Arany óta" - írta l oan Busit iának 1912 j a n u á r j á b a n . „Különö-
sen felhívom figyelmét a 30., 34., 38., 43., 44., 49., 88.. 106., 115. lapon lévő 
versekre ." 3 9 Négy évvel később Ady köl teményeinek megzenésí tésére is vállalko-
zott. Az opus 16. néven ismert Öt dal közül egyik sem azonos a levélben emlí tet-
tekkel. Az Illés szekerén című köte te t ajánlot ta r o m á n barát ja figyelmébe, m e r t el-
sősorban arról akar ta meggyőzni , hogy Adyt a D u n a - m e d e n c e népe inek közös 
sorsa foglalkoztatta. A megzenésí te t t kö l temények ezzel szemben jórészt a Vér és 
Aranyból származnak, leszámítva a sorozat középső darabját , melynek szövege a 
Szeretném, ha szeretnének című kö te tben található. 

Arra a kérdésre, mi vezette a válogatásban, legföljebb tétova föltevéssel lehet vá-
laszolni. Megkockáztatható az észrevétel, hogy költőileg nem igazán kiemelkedő 
verseket alakított át dalokká - az Egyedül a tengerrel szövegét egy külföldi mél ta tó 
„zavarbaejtően eset lennek (naive)" nevezi,40 és feltűnő, hogy m a g a a zeneszerző 
is elhagyott két sort e vers i smét lődő részeiből - , bár lehet a r r a a meglehetősen 
el ter jedt nézetre hivatkozni, bog)' Ady némely költeményei más verseinek szom-
szédságában nyerik el igazi rangjukat . Valószínű, hogy a zeneszerzőt erősen foglal-

:ILI KF.NYERES Zoltán: Ady Endre. Korona Kiadó, Hp., 1998. 24. 
3 7 M E N Y H É R T Anna: „Kipányvázott lótuszok vára. Ismerősség és szimbólum Ady Endre költészetében 
( 1 9 0 6 - 1 9 0 9 ) " I N K A B D E B Ó Eóránt-KuicsÁR S Z A B Ó E r n ő - K n . C S A R - S Z . M K J Z o l t á n — M E N Y H É R T Anna 
(s/.erk.): Tanulmányok Ady Endréről. A n o n y m u s Kiadó, Bp.. 1999. 122. 
3 8 N i c h o l a s V A Z S O N Y I : i . m . 3 4 5 . 
39 91 Bartók-levél. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 1974. 76. 
4 0 H a l s e y S T E V E N S : i . n i . 1 4 6 . 
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koztathatták az ismétlődés különböző módozatai Ady költészetében, s az utolsó két 
vers -A Léda aranyszobra című sorozat két darabja - annyiban kapcsolódik az ope-
ra szövegkönyvéhez, hogy férfi és nő viszonyára is vonatkoztatható. 

1916-ban Ady országos hírű költő, Bartók alig ismert alkotó volt. A huszon-
egyedik század elején Bartók műveit világszerte sokat játsszák, ám az opus 16. 
számú sorozat nagyon ritkán kerül előadásra. Nem sokkal gyakrabban, mint az 
opus 15. dalai, amelyeknek szövegét két kamaszlány írta. Ennek oka semmikép-
pen n e m zenei. Jellemző az egyik külföldi szakírónak a következő méltatása, 
mely mindkét sorozatot egyformán „ragyogó"-nak minősíti: „Bartók legerede-
tibb művei közé tar toznak: elmélyült, erős, megindító, egyszersmind bensőséges 
és személyes alkotások. Egyaránt sokat követelnek az énekestől és a zongoristá-
tól. Kevés a közük A kékszakállú herceg vára impresszionizmusához, közelebb áll-
nak a vclíik egy időben készült Második vonósnégyeshez, sőt A csodálatos mandarin-
hoz is, mely néhány évvel későbbi."41 Noha a szembeállítást az operával kissé 
túlzónak vélem, h ihető az a következtés, mely szerint a későbbi művek vissza-
hatottak a korábbira: „a Kékszakállú 1917-ből származó befejezésének harmóniai 
nyelve" sokat köszönhet a dalok újításainak.4 2 

A hatástörténet a lapján óvatosan megkockáztatható a föltevés, hogy Bartók 
dalai nem segítették elő Ady költészetének nemzetközi elismerését, sőt inkább 
azt lehet gyanítani, hogy a szöveg megnehezít i a dalok külföldi sikerét. Szöveg és 
zene viszonyát csakis a magyarul tudó érzékelheti. Ady fordítása mindmáig rend-
kívül nehéz föladatnak bizonyult. A Boosey and Iíawkes cég kiadásában m e g 
sincs említve a költő neve. Nancy Bush és R. St. Hof fmann fordítása szerepel a ki-
adványban. Ugyanezt a két szöveget közli a Hungaroton 1992-ben készített föl-
vételéhez mellékelt füzet. 

A két dalsorozat nagyjából egy időből származik. „Először az opus 15. két da-
rabja készült el - 1916. február 5-én, illetve 6-án - , melyeket az opus 16. máso-
dik dala követett, még ugyanebben a hónapban . Az opus 15. egésze augusztusra 
lett készen, az opus 16. jelzésű sorozatot viszont már áprilisban befejezte a 
zeneszerző."43 Ha összevetjük a két sorozat nyitódarabját, n e m lehet kizárni an-
nak lehetőségét, hogy a tizenötéves Gombossy Klára szövege, Az én szerelmem., 
könnyebben fordítható, mint a Három őszi könnycsepp. A fiatal lány versezetét be-
tű szerinti ér telemben át lehet vinni másik nyelvbe, Ady ismétlődéseit viszont 
aligha — jellemző, hogy a két említett átköltésből is hiányzanak. Szöveg és zene 
á tmenthetőségének akadályaira jellemző, hogy az opus 16. első dalában a n é m e t 
szöveghez új hangokra van szükség, a sorozat következő részében viszont a zene 
új angol szavak beiktatását tette szükségessé. Az őszi lárma 23. ü temében az „Egy 
régi ember" szókapcsolat helyére az „An old man falters" megállapítás került. 
Ady költeményében kulcsfontosságú ez a részlet. A zeneszerző is érzékelhette ezt, 

I. m. 143. 
4 2 Carl S. L E A F S FEDT: i. m. 33. 
4 3 Vera L A M P E R T : „Works for So lo Voice and Piano." In Malcolm G I L L E S (ed.): The Bartók Companion. 
Faberand Faber, London 1993. 4 0 7 - 4 0 8 . 
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hiszen kíséret nélkül hagyta e három szót. Az angol monda t összeegyeztethetet-
len a költeménnyel. Óhatat lanul is levonható a következtetés: a dal angol nyelvű 
előadója s hallgatója nem érzékelheti, hogy a szöveg Adytól származik. 

Csakis megerősítheti e szomorú igazságot Az ágyam hívogat, melynek angol 
címe Lost Content. A költemény megismételt igenevei mintegy kiemelik annak a 
folyamatnak a személytelenségét, melynek során az ágyból koporsó lesz. Bartók 
ismét értelmezi a költeményt, amidőn az utolsó szónál, mely egyben a költemény 
első szava is, ismét magára hagyja az énekhangot . A fordításoknál e befejezés nem 
ismétlés, de új kijelentés: „Now I come", illetve „Ich komme schon". Hasonló tor-
zulás figyelhető meg a sorozat utolsó dalában: a Nem mehetek hozzád utolsó sorát 
(„S én meghalok") az „alas" szó, vagyis olyan önsajnáltatás követi, amely teljesen 
összeegyeztethetetlen a költemény hangvételére jellemző keserű gúnnyal. 

Az Ady-sorozat után Bartók többé nem vállalkozott magyar költői alkotás meg-
zenésítésére. Lehetséges a r ra gondolni, hogy énekhangra írt műveinek fogad-
tatása riasztotta el a rovábbi próbálkozástól. Akármi volt is egykori vagy későbbi 
véleménye Balázs Béla írói munkásságáról, tudomásul kellett vennie, hogy sokan 
lényeges minőségi különbséget láttak operá jának zenéje és szövege között. Az ál-
tala megzenésített Ady-versek fordításai irodalmi s zenei szempontból egyaránt 
kifogásolhatónak bizonyultak. Noha Adrian Collins 1929-ben Bartók „legtökéle-
tesebb, ha n e m éppen legnagyobb" művészi teljesítményeinek nevezte az opus 
16. sorozatot,11 nagyon kevésszer adták elő azután, hogy ü u r i g ó Ilona bemutat-
ta őket Budapesten, 1919. április 21-én. Tulajdonképpen még az 1930-ban kelet-
kezett Cantana profana sorsa sem oszlathatta el kételyeit, ped ig e műnél „román 
nyelvű szöveg szolgált a megalkotás kiindulópontjául".4 5 Az. erdélyi kolinda meg-
lehetősen szabad fordítását felhasználó mű 1934-ben tartott londoni bemutatója 
is arról győzhette meg, hogy magyar nyelvű szövegre készült alkotás külföldi elő-
adásainak megoldhatat lan nehézségekkel kell szembenéznie. 

A magyar művelődés történetének nem elhanyagolható jelensége, hogy a husza-
dik század elején megfogalmazódott az igény az irodalmi s zenei újítás közötti kap-
csolat megteremtésére. Bartók megzenésítette Ady költeményeit, és Csáth Céza, 
majd Kosztolányi is fölismerte zeneszerző kortársuk tevékenységének nagy jelentő-
ségét. A két művészeti ág eltérő nemzetközi lehetőségei azonban nem tették lehe-
tővé, hogy legjobb teljesítményei egyaránt bekerüljenek a nemzetközi tudatba. 
Ahogyan egy amerikai zeneszerző és tudós írta: „A nyilvánvaló akadály a nyelv, 
ugyanis a magyar nyelv sajátos lejtése bármely más nyelv számára csak igen nehe-
zen közelíthető meg."4 5 A műalkotások befogadásának története nem teszi lehető-
vé, hogy a modernségnek olyan értelmezését adhassuk, amely mindkét művészeti 
ágra érvényes. 

4 4 Deiiijs ПИЛ Е: „Bartók et Adv." IN Béta Bartók: Regard sur le passé. Institut Siipérieur d'Archéologie 
et d'Histoire de Г Art-Col lege Erasme, I.oiivain-la-Neiive, 1990. 300. 
4-г> I ü s / L Ő V I K Á R I I S : Béla Bartók's Cantata Profana. ( 1 9 3 0 ) . A Reading of the Sources. Studia Musicologica 
Acadeiuiae Sc ient ianim Hnngari tae 1 9 9 3 - 9 4 / 3 5 . 2 6 3 . 
4(i Everett HUM: „The Music o f Béla Bartók." In Howard HARUM: (ed.): European Music in the 
twentieth Century. Revised edition. Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 1961. 34. 
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1911 

„ÁRPÁD ÉS ÁBRAHÁM FÖLDIEK VOLTAK (?)" 

- Megjelenik a Magyar Zsidó Almanach (A magyarországi zsidó irodalom vázlata) -

„Teljesen történietlen [sic!], sőt logikátlan eljárásnak kell tehát deklarálni, ha va-
laki a zsidó irodalom fogalmának meghatározásakor görcsösen ragaszkodik az 
egységes nyelvi jelleg jegyéhez és ahelyett, hogy a definiálandó fogalmat határoz-
ná meg, más fogalmat, a héber irodalmat teszi helyébe. 

Zsidó irodalom nem más, mint a zsidók irodalma, amennyiben kifejezésre jut-
nak b e n n e a zsidóság hívcinek mint i lyeneknek, mint a zsidó közösséghez tarto-
zóknak szellemi törekvései, szellemi irányai. [...] 

Egy m ű n e k a zsidó irodalomhoz való tartozására a legfőbb kritérium feltétle-
nül a szerzőnek a zsidó közösséghez való tartozása és mint ilyen való fellépése."1 

Bacher Vilmos intelmét, amely nem a nyelvet, hanem a kulturális közösséget 
állítja középpontba, é rdemes megfogadnunk, különösen, ha a zsidó irodalom 
magyarországi kezdeteit próbáljuk megragadni . A magyar irodalomnak is ugyan-
olyan része a jiddis és héber nyelvű irodalom, ahogy Janus Pannonius latin elé-
giái és epigrantmái is. A 19. század emancipációs vágyát vagy a csalódottságot ki-
fejező magyar nyelvű zsidó irodalom a héber, jiddis munkákkal együtt egyszerre 
tartozik a magyar és a zsidó irodalomhoz. 

A magyarországi zsidó irodalom, amelybe nemcsak a szépirodalom, h a n e m 
a tudományos-rabbinikus munkák is beletartoznak, héber nyelven született meg, 
ezt követte a jiddis, a német , majd a magyar nyelv megjelenése. Annak ellenére, 
hogy a török hódoltság idején szefárd közösség is élt hazánkban, ladino (judeo-
espanol) nyelvemlék csak egy létezik, egy oklevél. Magyarország területén a Római 
Birodalom idejétől kezdve kimutatható zsidó kontinuitás,2 de a magyarországi 
zsidóság első jelentős szellemi teljesítménye a 14. századra tehető, bár a nagy zsidó 
tudós, Rási (1040-1105) egyik munkájában utal egy bizonyos J ichák Jászkont (?) 
nevű tudósra , akinek neve a héber í rásmód alapján Jászkontnak vagy Viscontinak 
olvasható.3 Az első esetben a név Jász-kunként is értelmezhető és a magyarországi 

1 B A C I I K R Vi lmos: A zsidó irodalom fogalmáról. M a g y a r Zsidó Almanach 1911. 1. 1 9 3 - 1 9 4 . 
2 György HARASZTI: „A Brief History o f the [ews o f H u n g a r y Until the Fall o f the Medieval H u n g a r i a n 

State." In A n n a SZALAI (ed.): In the üind of Hagar Beth Hatefutsoth, T h e Nahuni Go ldmann M u s e u m 
of the D e f e n c e Publishing H o u s e , Tel-Aviv, 2002 . 13. 

3 RA| Tamás-VASAni Péter: Zsidók a törökkori Budán. Makkabi, Bp., 2002 . 
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származást erősítheti az a forrás, amely a tudóst Jichák me-Erec Hágár (Hágár 
országából, azaz Magyarországról való Jichák) néven említi. A csábító ér telme-
zésnek azonban el lentmond, bog)' hazánk területén a jászok a 13-14. században 
jelentek meg. Az azonban biztos, hogy J ichák Eizik Tirnau rabbi magyarországi: 
nagyszombati rabbi és az első jelentős zsidó tudós Magyarországon. 1400-ban 
született, és 1566-ban, Velencében nyomtatásban is megjelent főműve a Széfer 
(más forrásokban: Szidur) HaMinhagim. (Szokások könyve) a vallási szokásokat, az 
imarendet foglalja össze. 

Az első szépirodalmi alkotás a krakkói Tóra-kódexben található vers, Jósua ben 
Hájj im gyászdala, amelyben szemtanúként számol be az 1494-es nagyszombati 
zsidóégetésről. A gyászdal (kinot) gyakori műfa j a zsidó irodalomban, a közép-
korból a keresztes háborúk idején elpusztított közösségeket sirató gyászdalok a 
legismertebbek. A költemény sűrűn él a melica (költői játékok) és a muzív stílussal 
(bibliai és talmudi idézetek összeillesztése). 

A szellemi élet első virágkora a 17. századi törökkori Buda. A felvirágzás a Tö-
rök Birodalom viszonylagos toleranciájának köszönhető - miközben a nagy nyugat-
európai és kelet-európai közösségek szinte teljesen elpusztultak az 1648-as nagy 
kozáklázadás, a harmincéves háború következtében. De a zsidó szellemi életet 
pozitívan érintet te a humanizmus és a reformáció érdeklődése is a héber nyelv, 
a zsidó bibliamagyarázat iránt . Apáczai a héber nyelv gazdagságáról értekezik. 
Kelp László héberül szólal m e g Apafi ravatalánál, a protestáns diákok ped ig 
héber versekkel köszöntötték egymást disszertációik alkalmából. Itt kell meg-
emlí tenünk a szombatosokat, a protestantizmus egyik ágát is, akik a Biblia alap-
jai t keresve egyfajta judaizmushoz jutottak el, és egészen a múlt század végéig 
maradtak fent Erdélyben. Irodalmuk legnagyobb egyénisége Péchi Simon volt, 
imádságoskönyve - melyben a szertartásrendet a szefárdi liturgia felé közelítette 
- fontos nyelvemlékünk. 

A zsidó közösségek között mindig élénk kapcsolat volt, a budai kehila pedig, 
akárcsak előtte a spanyol zsidóság, a keresztény és a mozlim világ kereszteződé-
sében állt, így serkentően hatot t rá a viszonylagos nyugalommal párosuló szelle-
mi klíma. Ennek köszönhetően 1666-tól a budai közösség szellemi életét m á r 
Efráj im HaKohen (1616-1678) neve fémjelzi, akinek elődje Belgrádból érkezett 
Budára, a közösség új rabbijaként, és maga is kiad egy fontos művet, amelyben 
települések helyes í rásmódját adja meg válólevelek elkészítéséhez. Efrá j im 
HaKohen responzumgyűj teménye, a Sáár Efrájim (Efrájim kapuja) 1688-ban jele-
nik meg Sulzbachban. A responzum vagy tsuvot a jeles rabbikhoz intézett vallási 
kérdéseket és az ezekre adott válaszokat tartalmazza, és gyakran je lennek m e g 
gyűjteményes kiadásokban. Másik főműve, a Talmud-kommentár Hiduse Efrájim 
(Efrájim új értelmezései) csak töredékben m a r a d t fent. 

A kor nagy tudósai közül Budán, majd Amszterdamban és Jeruzsálemben mű-
ködik Cvi Askenázi, aki Efrájim HaKohen unokája. Menahem hen Jakob HaLcvi 
Lelover a kabbalista tudományt képviselte. Ekkorra datálható a jiddis irodalom ha-
zai megszületése is, a héberhez hasonlóan tudományos-rabbinikus irodalomként. 
Az első jiddisül írt munka a 17. század végén Hájjim Bokhner lakompaki rabbi 
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kommentárja Elija Levita Perek Sirá című művéhez, Toceot Hájjim címmel. A cím szó-
játék, Hájjim eredményeiként és Az élei következményeinek is fordítható. 1601 -ben meg-
jelenik a Széfer HaMinhagim jiddis fordítása, és több kiadást is megél. 

A budai és magyarországi zsidóság virágkorának Buda visszafoglalása vet vé-
get. A Török Birodalomban - a korabeli keresztény viszonyokhoz képest - a zsi-
dókat sokkal toleránsadban kezelték, ezért Buda elfoglalása, a vallásilag türel-
metlen kereszténység diadala már önmagában is sokkhatásként ér te a budai 
zsidóságot. De az ostrom során, a Savoyai Jenő seregei által végrehajtott véreng-
zés hatását mintegy száz éven keresztül nem tudja kiheverni a magyarországi 
zsidóság. A tör téntekről Schulhof Izsák megrázó művei tudósítanak: budai kró-
nikája,4 a Megüat Ofen és két kinot, a Nagy gyászdal, és a Kis gyászdal. Schulhof 
egész családját elveszti, és később Prágában írja meg a Megilat Ofent. A két gyász-
dal Jeremiás siralmainak mondataiból és más bibliai idézetekből épül fel. A Kis 
gyászdal családja sorsát beszéli el, a Nagy gyászdal a budai zsidóságét. Bonyolult 
szimbólumrendszerüket szinte lehetetlen lefordítani, amit Schulhof maga is érez-
hetett, mert hosszas magyarázatokkal látta el őket. Schulhof mellett a prágai 
Aharon ben Joszéf is megemlékezik Buda ostromáról az Api sájn náje lid fun Open 
(Szép új dal Budáról) című j iddis költeményében. 

A budai zsidóságot ért kataklizma után gyakorlatilag a 18-19. századig nem 
beszélhetünk Magyarországon számottevő zsidó szellemi életről, irodalomról, 
bár a responzumirodalom továbbra is létezik. Az új reneszánsz a liászkálának, 
a zsidó felvilágosodásnak és a reformkorban fellépő első magyarul író írónemze-
déknek köszönhető. 

A hászkálá Moses Mendelssohn nevéhez fűződő mozgalmának az volt a célja, 
hogy a zsidó kultúrát és vallást is áthassa az. európai felvilágosodás. A vallási refor-
mokat általában a hatalom is megkövetelte, így a zsidó vallást a kereszténységhez 
közelítették, pontosabban a protestantizmus lutheránus ágához - tekintettel arra, 
hogy a mozgalom német területen fejlődött ki. Ennek következménye később 
a neológ zsinagógák belső terének a keresztény templomokhoz hasonlatos elrende-
zése, az. orgona, az énekkar megjelenése a szertartásokon. Irodalmi szempontból 
a legfontosabb reform, hogy a prédikációk, drósék egyre többször a befogadó ország 
nyelvén hangzanak el. A hászkálá a héberre is ösztönzően hat, ennek eredménye 
lesz a 19-20. század fordulóján Eliezer ben Jehuda nyelvújító tevékenysége és a be-
szélt modern héber nyelv megszületése. A Königsbergben, majd Berlinben meg-
jelenő HaMeaszef című folyóirat hazánkban is népszerű, és ú j műfajok honosodnak 
meg a költészetben, a klasszicizmus műfajainak, formáinak adaptációi: a mihtam 
(epigramma), a sír roi (idill, pásztoridill), a sír szippur (elbeszélő költemény), így 
a zsidó irodalomban is megjelennek a világi, európai műfajok. 

Magyarországra a mozgalom Prágán és Bécsen keresztül érkezik el, centrumai: 
Mór, Pozsony, Pest-Buda. A költészetet Schönfeld Báruch, Chorin Áron, Kunitzer 
Mózes, Stern Miksa és Salamon Lövisohn neve képviseli. Lövisohn neve különösen 

4 S C H U L H O F Izsák: Budai krónika. Magyar Helikon, Bp.. 1 9 7 9 
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je lentős a héber i rodalom számára, bibliai költészettana, a Melicat Jesurun (1816) 
miatt. Az egyik legjelentősebb kötet az Ánáf ér avot (Schönfeld Báruch). A dráma, 
amely nem teljesen idegen a zsidó kultúrától - a Purimkor előadott, tréfás törté-
netek és az Eszter könyvét feldolgozó je lenetek révén a 16-17. században buk-
kan fel a zsidó irodalomban, a 18. században allegorikus jelleget ölt, hasonlato-
sat a keresztény misztér iumdrámához, moralitásjátékhoz, vagy bibliai tárgyú. 
Magyarországon az általunk ismert elsó drámát Neumann Mózes Sámuel írja 
1805-ben, a címe: BatJiftah. Ezt követi a Bél Rabbi (Kunitzer Mózes), amely a Misna 
szerkesztőjéről, Jehuda HaNasziról szól, majd 1808-ban jelent meg a Pirké Akiba 
(Popper Mordecháj). 

A hászkálá a héber nyelv megújulása mellett közvetve maga után vonta a zsi-
dóság bekapcsolódását a nemzeti i rodalmakba is. A többségi társadalmak asszi-
milációt vártak el, és a zsidóságban is erős vágy élt ar ra , hogy kitörjön a gettóból. 
Ennek egyik előfeltétele a többségi nyelv elsajátítása, amely lehetővé teszi az iro-
dalmi munkásságot is. Az 1810-es években elhangzik az első magyar nyelvű 
dróse, de az 1830-as évek legvégéig, Löw Lipót színre lépéséig ritka a magyar 
nyelvű megnyilvánulás. A nagy változást a reformkor hozza magával. A korszak 
erőteljes nemzeti légköre a zsidóságtól is színvallást vár, megszületik a Mózes-
hitű zsidó fogalma. Mindennek megfelelően az első magyar í rónemzedék művé-
szetére az irányköltészet jellemző. A cél kettős volt: a közeget ismerő írók által be-
mutatni a zsidó életet, szokásokat a nem zsidó közönségnek, tiltakozva a korabeli 
i rodalomban nyüzsgő sematikus, démonizáló zsidóábrázolások ellen. Másrészről 
bizonyítani, hogy a zsidóság a magyar nemzet részének tekinti magát, és ezért 
a zsidóságot is arra buzdítja, hogy szabaduljon meg régi szokásaitól, és a kaftánt 
dolmányra cserélje. 

A Habsburg Birodalomban élő zsidókat számtalan korlátozás sújtotta az iro-
dalmi életben is. 1819-ben a magyarországi német nyelvű folyóirat, a Pannónia 
volt az első, mely zsidók számára is publikációs lehetőséget biztosított. Paradox 
módon , német nyelvterületen született szerzők az elsők, akik a magyar irodalom-
mal kapcsolatba hozhatók. Leopold Kompért átmeneti leg tartózkodik Magyar-
országon, de lelkesen ír a pusztáról, az 1840-es években népszerű Karl Beck pedig 
magyar ruhában, fokossal jár. A németországi zsidó költő az Alföld, a puszta irán-
ti szeretetét a Jankó der ungarische Rosshirt című költői elbeszélésében énekelte 
meg, és Petőfit is inspirálta. A zsidó irodalom magyarul először az 1840-es évek-
ben szólal meg. Bloch Móric Tóra-fordítása bilingual kiadásban Budán jelenik 
meg, ezt követi egy év múlva Pozsonyban Rosenthal Móric szintén kétnyelvű ima-
könyve. Az első magyar nyelven alkotó költőnek Heilprin Mihály tekinthető. 
1822-ben Piotkrowban születik, de m á r húszévesen magyar verseket ír, például az 
1846-ban született Zsidó kardalt. A szabadságharcban honvéd, ma jd a miniszter-
elnöki sajtóiroda vezetője. A for rada lom alatti verse, a Kaszához, ki magyar híven 
fejezi ki a kor zsidóságának kiállását a magyar szabadság ügye mellett. Heilprin 
Világos után emigrálni kényszerül és 1888-ban, New Yorkban hal meg. 

A Magyarországon született és magyar nyelven író nemzedék egyik képviselője 
a már említett Bloch Móric (1815-1891), aki később Ballagi Mórra magyarosítja 
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nevét, és református hitre tér. Azonban 1840-ben elsőként fogalmazza m e g a nem 
zsidó nagyközönség előtt az asszimilációs vágyat, a Mózes-hitű, de magyar nemze-
tiségű zsidó ideálját. A zsidókról című munkája , s ebben a Zsidó szózat a szitytya nép-
hez és Vajda Péter előszava deklarálja legelőször a többségi nemzet haladó gondol-
kodású elitjének és a hászkála hatására előlépő zsidóságnak közös célkitűzését. 
„Nem vagytok többé mostoha gyermekek, érezzétek ezt, és helyezzétek be maga-
tokat - nemzeti érzelmek közepébe."5 

1843-ban megalakul a Honi Izraeliták Között Magyar Nyelvet Terjesztő Pesti 
Egylet (később: Magyarító Egylet), amelyet zsidó orvostanhallgatók hoztak létre, 
azzal a céllal, hogy a német és a jiddis nyelv helyett a magyar váljon a honi zsidó-
ság nyelvévé, ezzel a magyar kultúrába tör ténő integrációt tűzve zászlajukra. Első 
gyűlésüket 1844-ben tartják, 1848-ban jelenik meg az Első magyar zsidó naptár és 
évkönyv 1848-ik szökőévre, előszavában meghatározva a célt: zsidó szerzők műveinek 
közlését, beépülését a magyar nemzeti irodalomba. Diósy Mártonnak (1818-1892) 
- később Kossuth titkára - vezérszózata kinyilvánítja, hogy a magyar nemzet i sa-
játosságokat igyekszik átvenni, de büszke a zsidó múltra, értékekre, amelyeket a 
világ a zsidóságtól kapott . „Árpád és Ábrahám földiek voltak."6 A kettős identitás 
büszke, felelősségteljes vállalása jelenik m e g Szegfi Mór munkásságában is. Az 
1825-ben született Szegfi prágai és berlini tanulóévei után - ahol a német zsidóság 
emancipációs törekvéseit személyesen is megtapasztalhatta - , Pesten lesz tanár, 
közben novellákat, verseket, cikkeket ír. 1848-ban tüzérkapitány lesz, m a j d sebe-
sülése u tán Szemere titkára. Emigrál, de az 1850-es években viszszatér. folytatva 
a tanítást és az írást. A szabadságharc előtt írt verse, a Zsidó vagyok, a kor zsidósá-
gának ars poeticája: „Az vagyok és százszor mondom / Én zsidó vagyok, igaz / 
Mert zsidó a nemzetségem / És hitem, szívem is az. [ . . . ] / Van gyalázat, vád e szó-
ban / De zsidó n e m érzi azt. [...] Mert ha végre hő imánkra / Szétszakad a rab-
bilincs, / Megmuta t juk a zsidónál / Jobb magyar a földön nincs."7 

A magyarság iránti lojalitást fejezi ki Ludasi Gans Mór (1829-1858) is. Az Élet-
képekben, 1847-ben publikált írásában (Kirándulás Lőcsére) a magyar nyelv iránti 
szerelméről ír, Petőfit és Vörösmartyt fordít németre. Az ő pályája is t ipikusnak 
mondha tó : 1849-ben az Est Lapok szerkesztője, majd Andrássy sajtóirodájának 
főnöke. 

A reformkor zsidó irodalmának fontos célja a zsidó hagyomány bemutatása 
a nem zsidó társadalom számára, és a küzdelem a zsidóábrázolások előítéletei ellen. 
A romantika ugyanis egzotikumként, a keleti világ reprezentánsaként tekintett a 
zsidóságra, ahogy az arab világra, Indiára, másrészről viszont gyakran jelenítik 
meg negatív színben még a felvilágosult és az emancipáció iránt elkötelezett szer-
zők is. Ennek oka azon sztereotípiák továbbélése, amelyeket a felvilágosodás is 

5 K O M O R Ó C Z Y Géza-FROjiMOVics Kinga-Pus / .TAI Viktória-Sí кшк Andrea: A zsidó Budapest 1-2. MTA 
Judaisztikai Kutatócsoport, Bp., 1995. 127. 

« S Z A L A I Anna: Házalók, árendásak, kocsmárosok, uzsorások. - Zsidóábrázolás a reformkori prózában. Osiris, 
Bp., 2002 . 63. 

7 Т. m. 60. 
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továbbszőtt. A német és francia felvilágosodás bizonyos szerzői - például Voltaire 
- gyakran éltek azzal a váddal, hogy a zsidóság rászabadította a világra a keresz-
ténységet, máskor pedig azzal, hogy ezt nem fogadta el. „Azért megégetni nem 
kell őket" - hangzott Voltaire h í rhedt mondása, 8 bár Dohmmal, a németországi 
emancipáció leglelkesebb képviselőivel együtt úgy vélte, hogy a zsidót vallása 
és kultúrája rontja meg, és amint ettől eltávolodik, hasznos és derék polgára lesz 
a társadalomnak. A romantika középkor, katolicizmus iránti vonzalma mind-
ehhez a klasszikus anti judaizmus és babonás képzetek egész sorát társítja: a vér-
vádak, a kapzsi shylocki uzsorás és az embernyúzó zsidó bankár, a születésétől 
fogva gonoszságra predesztinált, a keresztre feszítés bűnéért örök kárhozatra ítélt 
zsidó képét. 

Az ilyen és ehhez hasonló rágalmakat nemcsak olyan a másodrangú írók, mint 
Kuthy Lajos, vonultatják fel, hanem például fósika Miklós is - bár ő a későbbiek-
ben eltávolodik az antiszemita jellegű ábrázolástól. Ugyanakkor mindig is akad-
tak olyan szerzők, akik zsidó szereplőiket követendő példaként muta t ták be, min t 
például Jókai Mór és Móricz Zsigmond. Jókai zsidó alakjai a magyarság iránti 
elkötelezettségükkel tűnnek ki, min t a Rab Rríby Ábrahámja, az egyetlen, aki a 
főhős mellett marad , amikor a város elítéli. Móricz kisregényének hősei, Pogány 
Imre (Kivilágos kivirradtig) és a durva tréfa céltáblájává váló Wágner zenetanár 
(Úri muri) pedig a vidéki, kulturálatlan dzsentrivel szembeni életminőséget kép-
viselik. 

Az első magyarul író nemzedék számára elsődleges fontosságú a küzdelem 
a negatív ábrázolások ellen, bár ők is gyakran kritizálnak bizonyos vallási szo-
kásokat, és síkra szállnak modernizálásuk mellett. Szegfi Mór 1847-ben az Élet-
képekben fejti ki, hogy a zsidóság miért fordult a vallás felé (Vázlat a zsidó életből), 
novelláiban pedig (Lakoma és tor, Az elátkozott bachúr) egyszerre int a vallási refor-
mokra, és mutatja be a zsidó hagyomány és élet értékeit, szépségét, a családi élet 
bensőségességét. A zsidó című novellában leírt szombatfogadás kivételesen szép 
és meghi t t , f i nom színekkel megra jzo l t ábrázolása egy családi kabbalat 
sabbatnak. Külön értéke és érdekessége a leírásnak a liturgikus szöveg, a kiddus 
magyarítására tett kísérlet - a nem zsidó közönséghez a kereszténységből átvett 
szóhasználattal próbálja közelebb vinni a zsidó vallást. 

A magyar nyelv elterjesztésének szándéka és a polgárosodás a héber és a j id-
dis nyelv irodalmi használatát há t térbe szorította. A héber szinte kizárólag a val-
lástudomány nyelve marad. A hászkálá nyomán megszülető fordításirodalomnak 
köszönhetően magyar költők verseit ugyan lefordítják héberre, d e eredeti héber 
nyelvű irodalom alig-alig születik. A j iddis m e g m a r a d az ortodoxia kizárólagos 
nyelvének az 1870-es évekig, de j iddis nyelvű irodalom jelenléte alig mutatható ki 
- a világi irodalom területén szinte teljesen hiányzik. Szofer Mózes (1762-1839) -
ismertebb nevén Ha tam Szofer - , a zsidó tudományok egyik kiemelkedő alakja, 

8 B K N - S A S S O N : A History of the Jewish People. Harvard University Press, Cambridge , Massachusetts, 
1 9 9 9 . 7 4 5 . 
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pozsonyi rabbi az emancipációs törekvéseket veszélyesnek látta a zsidóság beol-
vadásának veszélye miatt, és 1831-ben a j iddis használatában látta a megoldást , 
így máig ható tekintélye egy darabig még életben tudja tartani a jiddist, de az or-
szág a jövőben sem válik a j iddis kultúra központjává, éppen az emancipáció és 
a neológia térnyerése miatt. 

A forradalom fellelkesíti a magyar zsidóságot, felcsillantván a reményt, hogy a 
nemzet egyenrangú polgárává válhat. Azonban Pest-Budán, Pozsonyban és má-
sutt komoly atrocitások történnek, az egyik legfájóbb, hogy megtiltják zsidók föl-
vételét a nemzetőrségbe. Bár a magyar szellemi elit zöme, Petőfi, Táncsics és 
Vörösmarty is felháborodással fogadják a pogromok hírét, és kiállnak a zsidóság 
mellett, nagy a csalódottság.9 A reformkor üzenete az volt, hogyha a zsidóság ido-
mul a nemzethez, néha komoly vívódások közepette lemond szokásai eg)- részé-
ről, és magyarrá válik, akkor a nemzet befogadja. Az igazi kijózanodásra 1867 
u tán kerül sor. de a forradalom alatti sokk. hogy az emancipáció mégsem olyan 
egyszerű, megszólal Friedman S. Gyula, Rosenzweig Salamon műveiben is. Am 
annak ellenére, bogy a zsidóság egyenjogúsítása csak - a polgári j ogok gyors és 
teljes körű kiterjesztésébe vetett reményekhez képest - későn, a szabadságharc 
utolsó napjaiban történik meg, a magyar zsidóság választása egyértelmű: zömük 
a magyar szabadság ügyét választja, és katonaként, az adminisztráció tagjaként és 
számtalan módon tesznek hitet emellett. Reich Ignác például a Honszerelmi dalok-
ban fejezi ki érzéseit - pedig alig tud magyarul. 

Világos után sok zsidó is emigrálni kényszerül, a zsidóság sarcot fizet a szabad-
ságharcban betöltött szerepe miatt, és visszaállítják az 1849 előtti törvényeket. 
Szegfi, Diósy - a mozgalom vezéralakjai - emigrálnak, és csak az ötvenes évek má-
sodik felének enyhülése teszi lehetővé az óvatos próbálkozást a zsidóság emancipá-
lására, párhuzamosan a politikai folyamatokkal. Visszatérése után Szegfi azon ke-
vesek egyike, akik magyarul írnak, ekkor születnek népies regényei, a Kis bajok, nagy 
gondok és a Harmadik szomszéd. 1860-ban újjáalakul a Magyarító Egylet, 1858-ban 
megszületik a német nyelvű Ben Channanja című folyóirat, 1861 -ben pedig a Pesti 
Izraelita. 1864-ben Smúle Itzig révén egy új magyar zsidó dráma is születik, a 
Szulamith. Mindez azt jelzi, hog)' a magyar zsidóság lassan magára talál. 

Az ismertetett okok miatt, 1867-ig a költészet szinte teljesen a politikai lírára 
korlátozódik, kivétel az Arany által is méltatott1 0 Ormód i Bertalan (1836-1869), 
aki először jelentkezik a magyarországi zsidó költők között szerelmi lírával. Elő-
deihez hasonlóan, egyszerre zsidó és magyar, ahogy kötetei is bizonyítják, az 
1859-ben megjelent Magyar Romanzero, az 1860-as Magyarhon ébredése, majd 
1866-ban az Újabb költeményei. De mindenekelőt t a szabadság szerelmese, legyen 
szó magánélet i vagy közéleti szabadságról. A szabadság abszolút érték a szemé-
ben, a legfőbb abszolútum és egyfajta vallásos hittel csodálja. 

9 L Á S D B E R N S T E I N Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Múlt és Jövő, Bp.. 1 9 9 8 ; 

Z S O L D O S Jenő (szerk.): 1848-1849 a magyar zsidóság életében. Múlt és Jövő , Bp., 1 9 9 8 . 
1 0 K O M L Ó S Aladár: Magyar zsidó szellemtörténet a reformkortól a holokausztig 1-2 Múlt és lövő Bp ')()() 1 

I. kötet 85. ' 
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1867-ig és az azt követő néhány évben a magyar irodalom külföldi megismer-
tetéséért a német és magyar nyelvben egyaránt jára tos zsidóság sokat tett, a ma-
gyar költészet színe-java szólal meg németül, és a héber nyelvű irodalom zömét 
is fordítások teszik ki. Dóczi Lajos Arany balladáit fordítja, magyarra ülteti át a 
Faustot és a Wallensteint. He rmann Klein Л Karthauzit, és Jósika Abafiját fordítja 
németre . Dux Adolf Petőfit, Eötvöst, Jókait és Katona Bánk bányát. Bacher Vilmos 
a Himnuszt, a Fóti dalt, a Nemzeti dalt, a Szózatot, Petőfit (Reszket a bokor; Szabadság, 
szerelem) és Arany-verseket ültet át héberre. 

1867-ben megvalósul a reformkor nemzedékének vágya, az emancipáció. Az 
új nemzedékeknek egere természetesebbek a polgárjogok és az. anomáliák is. 
Ezért a korszak vége felé, az első világháború előestéjén egyre többen eltávolod-
nak az őszinte asszimilációs vágy vagy a megfelelési kényszer inspirálta népies 
költészettől. Az erősödő antiszemitizmus sokak emancipációba vetett hitét meg-
rendíti, és az. első világháború előtti években már komoly identitásválság bonta-
kozik ki, de azoknál is erősödik a kritikus hang, akik változatlanul az asszimilá-
ciót látják a magyar zsidóság egyetlen útjának. Ami azonban mindannyiukban 
közös: a magyar nyelv szinte kizárólagos használata a szépirodalomban, miköz-
ben Lengyelországban vag)' Oroszországban viharos gyorsasággal hódít a jiddis, 
kezdetét veszi a hébe r nyelv reneszánsza, és a Balkánon virágzik a ladino is. Ma-
gvarországon azonban a neológia és az emancipáció miatt az ún. zsidó nyelvek 
használata szinte csak a vallási életre és a köznyelvre redukálódik. 

A korszak magyarországi zsidó irodalmának legnagyobb lírikusa Kiss József. 
Magyar és zsidó éppoly természetes harmóniában szólal meg költészetében, mint 
az újító és a konzervatív, a városi és a népies, az epikai és a lírai, a realisztikus és 
a mesélő. 1843-ban született, litván pogromok elől menekülő ősök leszármazott-
jaként és 1921-ben halt meg. Jesivába jár, de a serkei református lelkész is neve-
li: a magyar irodalom szeretetére, amit a nagyszombati és debreceni gimnáziumi 
évek tovább mélyítenek. 1862-től kezdve vándortanító, eközben ismerkedik m e g 
a népköltészettel. 1868-ban jelenik meg első kötete, a Zsidó dalok. Ennek köszön-
heti a hitközség felkérését egy ünnepi versciklusra, a Machzornak, az ünnepi 
imakönyv énekeinek fordítására. Az Ünnepnapok - talán a szokottnál szabadabb 
fordítás miatt - n e m nyeri el a megbízók tetszését, de javításokra a költő nem haj-
landó. Elete végéig nagy fájdalma, hogy a Dohány utca nem volt ha j landó felven-
ni a verseket az ünnep i liturgiába. 

Az igazi elismerés késlekedik, bár híres balladáját, a Simon Juditot Toldy Ferenc 
javaslatára felolvassák a Kisfaludy Társaságban. 1875-ben pedig megjelenik Új 
Ahasvér című kötete. A fordulat 1882-ben következik be, amikor a Pesten fellépő 
színész, Josef Lewinsky felveszi repertoárjába az Ágota kisasszony című balladáját, 
és megjelenik Az ár ellen. 1889-ben indítja út jára Л Hét című folyóiratot, amely a 
Nyugat szellemi e lődjeként először tömöríti a nem népies tábort, Ignotust, 
Heltait, Kosztolányit, Molnárt, Szép Ernőt, Mikszáthot, Kóbor Tamást, Bródyt. 
Szerkesztői és irodalomszervezői munkássága költészetét is meghaladja . Hetve-
nedik születésnapján az Akadémia ünnepségsorozattal köszönti, és a Kisfaludy 
Társaság is felveszi tagjai sorába. 
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Kiss József számára evidencia a magyarsághoz való tartozás. „Tekints az égre, az-
tán nézz a földre / E föld, hol állasz, az ígéret földe! [ . . .] / Zsidó, immár van neked 
is hazád!"11 Azonban, ahogyan az Ünnepnapok is bizonyítja, zsidósága érzelmi több-
letet és kötődést jelent számára. A tiszaeszlári v é n á d traumája után neki is megren-
dül az emancipációba vetett hite („Szabad zsákmány volt a hazában, / Kitagadott, 
szegény, hazátlan. A sír tán nyugtot ad neki / De lehet, hogy az is kiveti."12). Az 
egész magyarországi zsidóságot megrázó, és Európa-szerte hírhedtté váló eset egy 
fiatal cselédlány, Solyntosi Eszter eltűnésekor pattant ki. Mivel a helvi zsidók - akik 
galíciai eredetű haszidok voltak - éppen peszachra készültek, a kor antiszemita 
politikai erői, Istóczy és Ónody Géza a sajtón keresztül felmelegítették a középkori 
vérvád babonáját . Szerintük Esztert a zsidók ölték meg, hogy vérét felhasználják 
a mecesz készítéséhez. A korabeli szellemi elit, mindenekelőtt a védő Eötvös Károly 
erőfeszítéseinek köszönhetően az ügy a zsidó vádlottak felmentésével végződött, de 
magasra csaptak az antiszemita indulatok; Pozsonyban 1882-ben a hadseregnek 
kellett elfojtania a pogromot. Már maga az a tény, hogy ez megtörténhetett , sok 
zsidó emancipációba, magyarságba vetett hitét megrendítette, így Kiss Józsefét is. 
De költészete nyelvhasználata és forrásai miatt sem tud más lenni, mint magyar. 

A kor eszménye az Arany és Petőfi költészetét követő népiesség, a költőfejede-
lem pedig Arany János, akinek késői költészetére a balladák jellemzők. Kiss sok 
Arany-epigontól eltérően n e m szolgai követője, hanem továbbfejlesztője bal lada-
költészetének. Beemeli az irodalomba a zsidó parasztot, az emancipáció híveinek 
nagy álmát, a falusi nép között élő, úgy öltözködő, csak más templomba járó zsi-
dót. Simon Judit nem különbözik egv magyar parasztasszonytól, zsidó parasztjai 
pedig úgy pipáznak és anekdotáznak, mint nent zsidó társaik. Dc Kiss József a 
városi népköltészetet is irodalmi rangra emeli, amikor a nyolcvanas-kilencvenes 
években a városi sanzonok franciásan könnyed világa felé fordul, megelőlegezve 
Szép Ernő és Heltai munkásságát. A mélyen népies és magyar, mélyen zsidó Kiss 
József verseinek melankolikus, álom és valóság között lebegő hangulatával a kor 
francia költészetét, a szimbolizmus és a szecesszió fin de siécle világát is felidézi. 
Mindazt, ami a magyar költészetben csak később jelenik meg. 

A re formkor idején született, az emancipációt felnőttként megérő nemzedék 
másik, j e len tős alkotója Dóczi Lajos (1848-1919). Németkeresztúron nőtt fel, a 
híres burgenlandi hét község egyikében, amelyek a 18. században az Esterházy-
és Batthyány-birtokok védelmében virágoztak. Dóczi 1893-ban leendő felesége 
kedvéért kikeresztelkedik, de előtte zsidó témájú színműveket is ír. Ilyen Az utolsó 
próféta avagy Jeruzsálem pusztulása (1867) és a Vegyes párok, amely a vegyes házassá-
gokkal foglalkozik. A neohistoricizmus divatját követi a Széchy Mária (1885), a 
Vera grófnő (1897) az északi, borongós-misztikus hangulatú ibseni újromantikát . 
Legismertebb darabja az 1874-ben írt A csók. Novellákat és verseket is írt, és ne-
ki köszönhetjük Csokonai újrafelfedezését, első értő méltatását is, 1902-ben meg-
jelent Csokonai című tanulmányában. 

1 1 K O M L Ó S Aladár: i. m. 2. kötet 191. 
12 I. m. 137. 
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Míg Kiss gyakran csalódott, d e alapjában véve az emancipáció híve, add ig 
Dóczi már a következő nemzedék kiábrándultságát tükrözi, amelynek gyakran a 
kikeresztelkedés a vége. Egy esszéjében keserűen fejti ki, hogy nem érti azt a vi-
lágot, ahol a humanizmusnál többet cr a nemzetiség. Eszménye Arany, a Nyugat 
világával n e m tud mit kezdeni, de azzal a zsidó irodalommal sem, amely a század 
végén még mindig népies, így Hugó Károlyhoz és Rákosihoz, hasonlóan ő is a 
neohistorikus vagy újromantikus spanyol mesevilághoz menekül , akkor, amikor 
Acsády Ignác (1845-1906) Kóbor Tamás, Zsolt Béla e lődjeként pellengérezi ki 
darabjaiban a zsidó és nem zsidó pénzarisztokráciát [Arany országban, 1880). 

Hugó Károly, Dóczi és Acsády a kisebbséget képviseli. A magyar zsidó iroda-
lom ideálja egészen a nyolcvanas évekig a zsidó paraszt, annak ellenére, hogy 
többféle típus is együtt él benne. Agai Adolf hír lapíró a Magyar Izraelitában ábrá-
zolja is ezt a képet, a sarkantyús „kálomista zsidóét". Ez a kép azonban lassan-
lassan eltűnik az emancipáció utáni első nemzedékkel, akik a jogi egyenlőségben 
nőttek fel, de az erősödő antiszemitizmus megingat ja őket. A nyolcvanas-kilenc-
venes években úgy érzik, a Mózes-hitű magyar álma nem megvalósítható. A vá-
lasz a kikeresztelkedés vagy a vallástól való teljes eltávolodás, és minimális mér -
tékben a cionizmus, amelynek legismertebb irodalmi képviselője Patai József, d e 
élete végén, felületes módon Agait is megérinti az új eszme, és mint Herzl bará t ja 
részt vesz a harmadik bázeli kongresszuson. 

Bár a politikai cionizmus megálmodója Herzl Tivadar magyarországi születé-
sű, a cionizmus eszméje Magyarországon soha nem volt túl népszerű, leszámítva 
Erdélyt és Kárpátalját. Az antiszemita jelenségek ellenére a magyar neológ zsidó-
ság lélekben asszimilálódott, és jövőjét csakis magyar zsidóként tudta elképzelni. 
A századforduló környékén, 1881-ben útjára indult Egyenlőség ennek az ön tuda-
tos, neológ magyar zsidóságnak a lapja lesz, ugyanakkor szerzői, Ágai Adolf, 
Ignotus, Kóbor Tamás, Újvári Péter bírálják is az asszimiláció bizonyos mozzana-
tait. A neológiától az emancipáció után szervezetileg is különváló ortodoxia sem 
marad le: a Magyar Zsidó Szemle, az IMIT és az általa kiadott Évkönyv kulturális és 
tudományos munkássága egyaránt számottevő. Az 1911-től megjelenő Múlt és 
/ovo viszont az asszimilációval elégedetlen zsidóság orgánuma. Szerkesztője, Patai 
József egykor az Egyenlőség munkatársa volt. A magyar zsidó eszményét is ébren 
tartja, de a zsidó nemzeti eszmény, a cionizmus szószólója, amit fordításgyűjte-
ménye, a modern , palesztinai költők verseit közreadó Héber költők, s a lap palesz-
tinai tudósításai is bizonyítanak. Költészetén is érződik a cionizmus iránti lelkese-
dés, a ntakkabeusok hősiességét magasztalja, némelyik verse valóságos p rogram: 
„Tértetek csak Cion szíve dobban / Örökké híven csak anya szeret."13 Az érzelmi 
többlet miatt fordításai és versei is gyakran csapnak át szentimentalizmusba. 
Azonban a kortól nem idegen ez a pátosz, és Patai őszintesége, elkötelezettsége 
hitelessé teszi pátoszát. 

1:1 K O M I . Ó S Aladár: i. m. 2. kötet 150. 
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Cion szeretete nem a cionizmus következménye, a zsidó irodalomban mindig 
létezett az ún. Ahavat Cion, Cion szeretetének költészete. Alapja a Biblia, a kö-
zépkori spanyol zsidó irodalom legszebb versei tartoznak ide, és a 19. század 
politikai cionizmusa az addigi vallásos rajongást politikai célként is reálissá teszi. 
Attól fogva a vallástalan zsidó is, az Apollóért ra jongó oroszországi születésű köl-
tő, Csernihovszki is részévé válhat az Ahavat Cion költészetnek, amit magyarul 
Patai lírája képvisel. Egyik költeménye a 137. zsoltárnak, az Ahavat Cion-
költészet ki indulópontjának a parafrázisa. „Bábel vizénél ü l tem én és sírtam / Es 
zokogtam a fájó éneken. / És egy kábult fekete pillanatban / A legszomorúbb hár-
fát leragadtam / S szomorú dalát tovább pengetem." 1 4 

Makai Emilt (1870-1901), aki éppen a spanyol zsidó költészet első hazai fordí-
tója, inkább a régiek vallásos áhítata köti Jeruzsálemhez, t ersei a spanyolországi 
költészet mélabús, fájdalmas hang ján szólalnak meg. „Míg az örökös céltalan 
panasz / A bús haldokló ajkait lezárja / mióta Cion a vadak tanyája / О Jeruzsá-
lem, téged gyászolunk!"15 Egy 1894-es költemény is vallásos hitet fejez ki: „S ha 
m e g kell halnom, hadd haljak m e g ottan / ott ébresszen fel a nagy kikelet / N e m 
álmodhatnék sehol boldogabban, / Mint rögeid közt, nyájas Napkelet!"1 6 Makait 
nagy tehetségnek tartották; ennek jogosságát bizonyítják kötetei is (Énekek éneke, 
1893\ Margit, 1896; Újabb költemények, 1899). 1897-ben Kiss József maga mellé 
veszi Л Hét helyettes szerkesztőjének. Korai halála miatt pályája azonban nem tel-
jesedhetett ki. 

A korszak és a magyar irodalom talán legexcentrikusabb figurája Bródy 
Sándor (1863-1924). A fin de siécle szépség- és fiatalságimádatának megtestesí-
tője, egyúttal a byroni dandizmus kései követője. Színdarabjait (Dada, A tanítónő) 
sokan - ő maga is - a naturalizmus hazai hajtásaként értékelik, azonban néhány 
hasonlóságot leszámítva nyelve és stílusa közelebb áll az impresszionizmushoz, 
sőt a szecesszióhoz. Zsidó témájú darabja, a Lyon Lea (1915) keletiesen fülledt 
hangulatú világa is a szecesszióé, nyelvezete pedig az Énekek énekét idézi fel ben-
nünk. Az életmű legtipikusabb darabjai a Rembrandt-novellák, az öregségtől, 
a szépség elvesztésétől való félelem dokumentumai, valamint regénye, a már címé-
ben is árulkodóan „bródys" pátosszal, titokkal teli és esztétizáló A nap lovagja 
(1902). Életstílusában és művészetében is rengeteg a romantikus attitűd (a Lyon 
Lea egyes részei vagy öngyilkossági kísérlete), mégis az ő hangja készíti elő Adv, 
Krúdy, sőt Móricz (színpadi) nyelvét is. Anti művészetében naturalizmus, az is 
inkább a romantika öröksége. 

Bródy érzékenyen reagált az emancipációval kapcsolatos társadalmi jelensé-
gekre is. A gazdag zsidó sznobizmusát kritizálja a Tímár Lizában, a zsidósághoz 
való hűséget kérve számon, a Faust orvos lapjain pedig a hitehagyás ellen foglal 
állást. Identitása a magyar zsidó identitása: Betlehemből hazavágyik - Budapestre 
(A szent rög). Az első világháború utáni sokk azonban, ahogy sokakat, őt is zsidó-

1 4 K O M L Ó S Aladár: i. ro. 2. kötet 358. 
о I. m. 2. kötet 146. 
16 U o . 
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sága megtagadására kényszerítette. A Zsidókról című írása (1915) a galíciai mene-
kültekről együttérzéssel szól, viszont ekkor még nem hiányzik a gúny azokkal 
szemben, akik feladják zsidóságukat. 

Bródy nyelvére is je l lemző a stilizáltság, de ennek igazi mestere Szomory 
Dezső (1869-1944). Drámái, Л nagyasszony (1910), a Hermelin (1913) és novellái 
egyaránt antiszemita támadások célpontjai váltak. A vád: „nyelvrontás", pedig ez 
a nyelv Vörösmarty pátoszát modernizálja, vegyítve a pesti zsidóság nyelvével. 
Műveiben gyakori a zsidó polgársággal szembeni gúny, de a kritikai hangnál gya-
koribb műveiben az élet, az eszteticizmus szeretete. 

A gazdag zsidó polgárság, a pénzarisztokrácia, a zsidó kispolgárság állt Ignotus, 
Kóbor Tamás, Újvári Péter, ma jd később, a két világháború között Komor és Zsolt 
Béla egy-egy regényének középpontjában. Ignotus, a Nyugat főszerkesztője, 
vágyódik a többségi nemzetben való feloldódásra, de elkeseríti az antiszemitiz-
mus. Az 1909-ben megje lent Hárman a szalonban Babits Tímár Virgil fiával állít-
ható párhuzamba. Mindkét mű középpont jában a keresztény-zsidó konfliktus áll, 
és mindkét műben egy zsidó és egy keresztény szereplő küzd a főhősért. 

Újvári Péter (1864-1931) regénye, Az új keresztény (1909) keményebb kritikája 
az asszimilációnak és a megfelelési vágynak. A tekintélyes falusi zsidó család 
római katolikus templomot szeretne építtetni, de ezt csak akkor teheti meg, ha 
kikeresztelkedik. Nehezen szánják rá magukat a lépésre, ám később a feleség vak-
buzgalma odáig terjed, hogy minden zsidóságra utaló tárgyat eltávolít a házból 
- e g y e d ü l fiuk őrzi m e g józanságát . A zsidók többsége elfordul tőlük, és amikor 
a templom összeomlik, a falu őket hibáztatja. 

Újvári regénye komoly figyelmeztetés a mindenáron való bizonyítás, az önfel-
adás, a valódi meggyőződés nélküli kitérés következményeire. Az üj kereszténye-
ket mindenki gyanakvással szemléli. A gazdag, önmagát feladó zsidó ellenpéldá-
jának tekinthetők Kóbor Tamás (1867-1942) regényének, a Ki а gettóból 1870-es 
évekbeli kispolgári-kézműves szereplői. Kóbor a gondok, problémák ellenére 
több méltóságot lát bennük , mint az önmagukat feladó gazdagok világában. 

Ez a két magatar tás marginál isan bár, de megje len ik Molnár Ferenc 
(1878-1952) méltán világhírű regényében, Л Pál utcai fiúkban is. Geréb a gazdag, 
sznob, hagyománytól eltávolodott család gyermeke áll szemben Nemecsekkel, a 
szegény, de tisztességes szabó fiával. Molnár emellett az arisztokrácia és a nagy-
polgárság finom kritikáját nyújtó színműveiről és Liliom című darabjáról ismert 
(amelyet Puccini meg akart zenésíteni). Színdarabjait gyakran - kicsit lenézően 
„jól megcsinált színdarabként" vagy „társalgási darabként" aposztrofálják. Azon-
ban Molnár - aki szinte az egyetlen külföldön ismert és játszott magyarországi 
születésű drámaíró - a dramaturgia , a jellemábrázolás mestere. A Játék a kastély-
ban (1903), Az ördög (1907)), Л doktor (1902), az említett Liliom ( 1909) finom 
humorukkal , iróniájukkal, pontos szociológiai megfigyeléseikkel a magyar nyel-
vű drámairodalom igazi értékei közé tartoznak. Л Pál utcai fiúkon kívül írt más re-
gényeket is, például a háború előtti fővárosi értelmiséget kritizáló Andort (1918). 

A századforduló után 1880-1890 körül született nemzedék a világháború 
előtt, és különösen utána szembesül azokkal a problémákkal, amelyek az előző, 
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m é g az asszimilációt kisebb-nagyobb mértékben sikerként megélő nemzedékek 
csak csírájukban láttak. 1909-ben megtörtént az, amit elődeik legnagyobb két-
ségbeesésükben sem tettek volna: Nagy Imre a Melódiák című kötetében (1909) 
visszavágyik a falusi gettóba. Paradox módon ez is népi líra, de hol van már a ma-
gyaros-népies lírától, a sarkantyús zsidó paraszttól. Somlyó Zoltán - akinek élei-
műve igazi remekműveket éppúgy tartalmaz, min t közhelyes sanzonokat - a Zsidó 
mezőkben a hontalanságra szavaz. A Kosztolányi előszavával 1912-ben megjelent 
kötet erkölcsi hőse az Istenhez közeli, zsidóságához hű falusi boltos. Elek Alfréd 
a galíciai menekültekkel kapcsolatban a zsidóság iránti szolidaritásra hívja fel a 
figyelmet: „Nyiss ajtót, nyiss és engedd be a vándor t , [...] Kérdéseiddel meg ne 
hántsd, ne vádold, / És hogy honné t jött, ne kutasd, keresd." (1915)17 Bíró Lajos 
(1880-1948) regénye, a 16. századi pogromokat lefestő Л bazini zsidók a lelki mél-
tóság megőrzésére figyelmeztet. 

Az asszimiláció nemcsak zsidó értelmiségi berkekben téma. Antiszemita hullá-
mok követik egymást a 19. század végétől: a tiszaeszlári vérvád, az azt követő 
atrocitások, Istóczy Győző antiszemita pártja. Az első világháború, Trianon, a ga-
líciai zsidók bevándorlása tovább mérgesíti a helyzetet, így azok a támadások, 
amelyek a húszas években érik a magyar zsidóságot nem elsősorban a kommün 
alatti zsidó részvétel következményei. Az a laphangot már a világháború alatti lég-
kör megadja . 1912-ben Horváth J á n o s kirohanást intéz a Nyugat „nyelvrontó" te-
vékenysége ellen, és egy Szekfűhöz írott levelében azt állítja, hogy a Nyugatot a 
„ravaszkodó zsidók" írják. S bár az antiszemitizmus vádját Horváth visszautasítot-
ta, és ominózus művében nemcsak zsidó szerzőket bírált, mindenképpen mérgez-
te azt a légkört, amelynek egyenes folytatása volt a Huszadik Század által i m m á r 
nyíltan feltett kérdés: „Van-e zsidókérdés Magyarországon?" (1917). A kérdés társa-
dalmi, nem irodalmi, de az irodalmi élet szereplői is megszólaltak, Lesznai Anná-
tól Hatvany Lajoson át Komlós Aladárig, és a je l lemző válaszok - a neoiógia sze-
rint nincs, legfeljebb antiszemitizmus, a cionisták szerint van, és erre a megoldás 
Palesztina - jelzik, hogy már messze 1867 optimizmusa. 

Ehhez a légkörhöz szocializálódik az 1880 és 1890 között született nemzedék. 
Lukács György, Hatvany Lajos, Balázs Béla, Füst Milán, illetve Sárközi György, 
Déry Tibor, majd az őket követő 1910-20 közöttiek: Szerb Antal és Radnóti Mik-
lós. A két világháború között egyre romló, a soába torkolló helyzet markáns for-
mában veti fel az identitás problémáját . Olyan eseményekről van szó, mint a nu-
merus clausus, a Turul Szövetség, a zsidótörvények. Az antiszemitizmus n e m 
kerüli el az irodalmat sem, ennek újabb megnyilvánulása Farkas Gyula hírhedt 
1938-as tanulmánya: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914. Az iro-
dalmat faji kérdésként láttató m u n k a - amely Szekfű bírálatát is kivívja - azt fo-
galmazza meg, hogy 1867 után őrségváltás tör tént : németek és zsidók kerültek 
az irodalom vezető pozícióiba, és ők idegen értékeket közvetítenek, elnyomván 
minden magyart. 

1 7 K O M L Ó S Aladár: i. m. 2. .kötet 148. 
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A magyar zsidóság létproblémáira az első válasz Komlós Aladáré; ragaszkodik 
az emancipáció vívmányaihoz, és az. eddigi utat látja követendőnek, a kettős iden-
titás tudatos megélésével. A második, a Pap Károly-féle út a kisebbségi származás 
vállalása mellett száll síkra. A harmadik, meglehetősen kis tábor a cionizmust 
ajánlja gyógyírként, az eseményekben saját, az asszimilációt lehetetlennek tartó 
álláspontját látva igazolódni. A negyedik csoport útja a többeket megér intő kom-
munizmus lesz. És végül sokan menekülnek a misztikus neokatolicizmushoz. 

A kikeresztelkedő zsidók őszinte meggyőződésből vagy karrierből, félelemből 
tették m e g ezt a lépést, vagy úgy érezték, a judaiznnis reformjának logikus követ-
kezménye az áttérés. A két világháború között katolizáló írók, költők inkább az 
utóbbi csoportba tartoznak, választásukat erős miszticizmus kíséri, és többen úgy 
érzik, hogy a kereszténységen át találnak vissza zsidóságukhoz. Különös módon , 
az. újkatolikusok lesznek Magyarországon a katolicizmus megújulásának úttörői. 
A pap tanár Sík Sándor, Szerb Antal, Radnóti Miklós magukat elszakítják a judaiz-
mustól, és a katolikus értelmiség vezéralakjaivá válnak. Vas István a zsidó alapok-
ra helyezkedő krisztianizmusban hisz, Lesznai Anna és a népies tábort erősítő 
Sárközi György a kitérésen át próbál visszatalálni a zsidósághoz. 

A kettős identitáshoz, kritikával ragaszkodó szerzők között - Komlós Aladár 
mellett - Zsolt Béla és Komor András munkásságát kell megemlítenünk. 1929-ben 
jelenik meg Komor András (1898-1944) regénye, a freudi pszichologizmusra 
támaszkodó Fischmann S. utóclai. Az új keresztényhez hasonlóan vidéken élő Jenő 
keresztény hitre tér, de felesége csábítója nem párbajozik vele - mert zsidó. Még 
kegyetlenebb Zsolt Béla (1895-1949) regénye Л kínos ügy (1935), amely a terézvá-
rosi és józsefvárosi kispolgárság életét muta t ja be, hasonlóan Kóbor Tamáshoz, de 
a különbség óriási. Kóbor még lát jóságot és méltóságot hőseiben, Zsolt Béla 
szereplői n e m zsidók és n e m is keresztények, semmilyen vallási és erkölcsi értéket 
nem ismernek. 

Kevésbé kritikus az Egyenlőség főszerkesztője és kiadója. Szabolcsi Lajos. 1918-ban 
megjelent regényében - Bar-Kochba, о csillag fia - a zsidó öntudat megerősödé-
sétől vár megoldást . A rómaiak elleni, hősies szabadságharc bemutatása a zsidók 
első világháborús bátorságát akarja bizonyítani, cáfolandó a gyávaság vádját . Elő-
képeként gyakran emlegetik Flaubert Salammbójkt, a nyelv azonban vitathatatla-
nul magyar: lírai betétei, jelzői Kosztolányi és Karinthy hangulatát idézik. 

A kisebbségi sors vállalására biztat Pap Károlv (1897-1945?). I rodalmunk ko-
moly adóssága, hogy munkássága nem része a kánonnak, pedig például Azarel 
című regénye gyermekpszichológiai megfigyelései miatt is egy sorba állí tható 
Németh László hasonló tárgyú műveivel (Kocsik szeptemberben stb.). Édesapja , 
a soproni főrabbi, Pollák Miksa, neves irodalomtudós, aki többek között a Biblia 
és Arany, Madách, Tompa kapcsolatával is foglalkozott. Az. emancipáció bűvöle-
tében él, és fia gyakran úgy érzi, apja feladta zsidóságát. Az. Azarel önéletrajzi 
jellegű mű, a főszereplő kisfiú apja, a neológ rabbi és az or todox, vallásosságába 
zárkózó nagyapja világában egyaránt idegen. N'agv vitát kiváltó műve a p rogram-
ját kifejtő Л zsidó sebek és bűnök. Zsidósága nem ismer kompromisszumot, de 
ugyanakkor a magyar nyelvhez és kultúrához is szorosan kötődik, ezért ő nevez-
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hetó a legkövetkezetesebb magyar zsidó írónak. A zsidóságot nem vallásként, 
hanem népkén t , hagyományként és kul túraként éli meg. A vitairatra sokan rea-
gáltak, egyik leglelkesebb méltatója N é m e t h László volt, akit meg-megérintet t az 
antiszemitizmus. Azt vélte hallani, amit hallani akart, hogy a zsidóság a magyar-
tól különböző faj, pedig Pap nem ezt állította. 

Azarel melletti legjobb regénye a Nyolcadik stáció. A mű egyik vonulata a század-
fordulón divatos művészregény, egy festő művészi fejlődésének rajza, aki Jézus 
szenvedéseiben az igazi, kánontól távoli, érzelmi vallásosságra törekvő Jézust akarja 
ábrázolni, d e ez a kép nem nyeri el a megrende lő tetszését. Meglepő párja a re-
génynek a közelmúltban elhunyt amerikai Chaim Potok regénye, A nevem Aslier 
Uv, amelynek szintén festő haszid zsidó főhőse is Jézus szenvedéseit ábrázolja. 

A Megszabadítottál a haláltól című regénye bibliai hangulatú, akárcsak drámája, a 
Betsa.be. Drámákat , novellákat, verseket is írt. Nem tartozott egyetlen csoportosulás-
hoz sem, magányos prófétasága a bibliai prófétákhoz teszik hasonlóvá, de - ahogy 
monográfusa, Lichtmann Tamás írja - igazi lelki és szellemi társa Franz Kafka.18 

A korszak irodalmából nem hagyható ki az ún. városi irodalom: a sanzon, a ka-
baré és a szórakoztató irodalom, a fim, amelynek igényes és n e m igényes válfajait 
gyakran űzték zsidó szerzők. Heltai J e n ő (1871-1957), Herzl Tivadar unoka-
öccse, operettlibrettója (János vitéz) mellett szellemes vígjátékáról, a Néma leventé-
ről ismert. Szép Ernő (1884-1953) a naiv-népies költészet és novellisztika kép-
viselője (a Lila ákác színdarabként és f i lmként is nagy sikert aratott), és a francia 
sanzon pesti változatát is irodalmi rangra emeli. Lengyel Menyhért (1880-1974) 
a színház és az új művészeti ág, a film területén kifejtett tevékenysége révén vált 
ismertté. És végül Rejtő J e n ő (1905-1943): az igényes szórakoztató irodalom leg-
nagyobb magyar alakja. Regényeinek utánozhatat lan humora a pesti humor t tet-
te halhatat lanná. Légiós-, tengerész- és detektívtörténeteinek humora mögöt t 
azonban különös melankólia, bölcsesség húzódik, Csontbrigád című regénye pe-
dig félelmetes prófécia, borzongatóan pontos leírása a lágerek borzalmainak. 

Rejtő Csontbrigád'ja megjósolta a soá borzalmait . A vészkorszak pótolhatatlan 
veszteséget okozott a magyar irodalomban, áldozatul esett Pap Károly, Szerb 
Antal, Radnót i Miklós, Rejtő Jenő, Cjelléri Andor Endre, Nag)' Zoltán, Szomory 
Dezső - aki a bujdosásba halt bele. És áldozatául esett a kicsiny j iddis irodalom. 
A vidéki, zömében ortodox zsidóságnak csak töredéke tért vissza a haláltáborok-
ból. Ennek az ortodoxiának bizonyos közösségei tartották életben a jiddist, amely 
nálunk soha n e m tudott komoly irodalmi r ang ra jutni , de hála a kis szigeteknek, 
valamennyire létezett. Móric Saphir két színdarabját, Herzl Apsán nevét említ-
hetjük meg, de mindenekelőtt a soának szintén áldozatul eső Holder Józsefet 
(1893-1945). A magyar irodalom számtalan remekművét fordította jiddisre, 
Madáchtól Kosztolányin és Adyn keresztül Bródyig és Somlyó Zoltánig. Főműve, 
Az ember tragédiájának fordítása (Di tragedijunm mentschen) m á r nem készülhetett 
el. Kötete, az Ojt zingt zieh halk szavú, magányos költőt állít elénk. 

1 8 I J C I I T M A N N Tamás: Az igazságkereső - Pap Károly. Múlt és Jövő, Ilp., 2001 
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Schön Dezső 1942-es könyvének végén - Tízmillió zsidó nyelve - a kolozsvári ki-
adó még ajánlhatta a Máramarosi jiddis írók és költők antológiáját. Azonban a tekin-
télyes máramarosi közösség szinte teljesen elpusztult, utolsó tanúja, a Nobel-díjas 
író, Ehe Wiesel, akinek először jiddisül megjelent regénye Az éjszaka a közösség 
pusztulását írja le. És bár Wiesel nem egyértelműen része a magyar i rodalomnak, 
gyökerei miatt feltétlen említést érdemel. 

A magyarországi holokauszt-irodalom Kertész Imre (1929-) Nobel-díja révén 
került reflektorfénybe. Nyugaton Radnótit mindenekelőtt holokauszt-irodalom-
ként tartják számon - antológiákban gyakran je lennek m e g holokauszt-versei, 
míg költészetének más aspektusai alig-alig ismertek a nyugati közönség számára 
- , de túlélők által írt holokauszt-irodalmat a legkomplexebb módon a nem zsidó 
és mélyen katolikus Pilinszky költészete és Kertész Imre művei képviselik. A kom-
munizmus alatti elhallgatás - és felejteni vágyás - miatt a téma olyan szerzők te-
rületévé vált. akik nem tartoztak a főáramba, mint Pilinszky és Kertész Imre, aki 
soha nem tartozott semmilyen írói csoportosuláshoz sem, sőt az ötvenes években 
operettek szövegírója volt. A Sortalanságot először visszautasították, középszerű-
nek bélyegezték, és amikor megjelent, alig talált visszhangra, csak jóval később 
került a figyelem középpontjába. A regénynek német fordítása hozta meg a meg-
érdemelt sikert. 

A Sorstalanság meghökkent szenvtelen stílusával, amely annak a kafkai világ-
nak a következménye, amelyben Köves Gyurit, Joseí K.-hoz hasonlóan, bűntele-
nül ítélik el. A totalitarizmus világa arctalan és sorstalan tárggyá degradál. A gé-
pezet precízen működik, és a precizitás legmegdöbbentőbb megnyilvánulása, 
hogy elszenvedője természetesnek tartja a vele történteket. A regény szinte ön-
tudatlan gyermekhőse azonban azt ösztönösen tudja, hogy a pokolba az ember 
a bűneiért kerül, ezért tiltakozik az ellen, hogy a lágert a pokolhoz hasonlítsák. 
Az emberte len világban azonban felfedezhetjük az író különös optimizmusát is. 
A regény utolsó lapján Köves Gyuri a koncentrációs táborok boldogságáról be-
szél. Olyan ember vallomása ez, aki annyira hozzászokott az orwelli világhoz, 
hogy a tábor relatíve nyugodt pillanatait boldogságnak érzi. De Kertész f inom 
iróniája talán megenged egy humanista olvasatot is, azé az emberét , aki az élet-
be vetett hitét a maga egyszerű, gyermeki mód ján a legsötétebb körülmények kö-
zött sem veszíti el. 

Kertész Imre többször is e lmondta, hogy munkásságát a soá determinál ta . 
A Kaddis egy meg nem született gyermekért, A kudarc és esszéi valóban olyan e m b e r 
művei, akinek alapélménye a század botránya, a humanizmus sárba tiprása. Hő-
sei nem tudnak szabadulni ettől az élménytől, d e mégis hisz a humanizmus lehe-
tőségeiben. Ugyanakkor Kertész munkásságán is érezhető az identitásválság, a 
soá utáni magyar zsidóság útkeresése. 

A negyvenöt utáni zsidó irodalom megsínylette a rendszer egységesítő törek-
véseit, és az antiszemitizmus problémájának elhallgatását. A kultúrpolitika n e m 
tűrte a hivatalos állásponttól különböző identitást, így csak kevés megnyilvánu-
lással lehet találkozni. Gergely Ágnes (1933-) zsidóságát magyarként éli meg: 
..Hát kihűlt jobbom legyen rá az. Ámen / ha elfeledlek egyszer Jeruzsálem / És fájó 
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orcám ráng jon majd a számhoz, / ha elfeledlek egyszer Arany János ." <137. 
zsoltár) Nádas Péter (1942-) a kortárs magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb 
alakja; két legjelentősebb regénye az önéletrajzi elemeket tartalmazó Emlékiratok 
könyve és az Egy családregény vége. Ez utóbbi a huszadik századi magyar próza 
egyik kiemelkedő alkotása, már a regényszerkezet megújítására tett kísérletei 
miatt is. A főszereplő a Simon Péter nevet viseli, nagyapja szándéka szerint azt 
szimbolizálva, hogy a zsidóság (Simon) ú t j a a kereszténységben (Péter) való felol-
dódás, és ez a szimbolikus aktus pontot tesz a családregény végére is. 

Különlegesnek számít Kardos G. György (1925-1998) regénvtrilógiája, az 
Avraham Bogatir hét napja, Hová tűntek a katonák és A történet vége. Az író a világ-
háború után éveket élt Palesztinában, illetve Izraelben, így jól ismeri a brit man-
dá tum elleni harcot, és az első arab-izraeli háborút . A második kötet helyszíne 
egy szanatórium, ahol a bri t hadsereg lengyel katonáit gyógyítják. Az első és a 
harmadik kötet pontos képet fest a háborús ország hangulatairól és hétköznap-
jairól, a különböző bevándorlók közötti kapcsolatról, ellentétekről. Kardos G. 
írásművészetét fanyar humor, pontos jellemrajz és távolságtartás jellemzi, és ez 
lehetővé teszi számára a szemtanú pozícióját. A kibucok, mosávok életet lefestő 
regényei Agmonhoz és Salevhez hasonló erővel engednek bepillantást az ország-
építés mindennapja iba . 

Kardos G. György hazatért , azonban a magyar irodalom egy speciális csoport-
jaként m e g kell emlékeznünk azokról is, akik izraeli írók, költők lettek, de első 
szárnypróbálgatásaikat Magyarországon kezdték, magyarul és/vagv héberül . 
Iöbben fordítóként sokat tettek a magyar irodalom izraeli megismertetéséért . 

Alijázott Pátai és Avigdor Háméiri az első világháború után. Az ő költészetére 
Kosztolányi és Ady volt nagy hatással, így közvetve ők is hatottak a korabeli hé-
ber i rodalomra. Hanna Szenes több versét Izraelben népdalként éneklik, kortár-
saink közül I tamár Jáoz-Keszt néhány éve Petőfi verseit adta ki héberül . A Ma-
gyarországról és Erdélyből elszármazott magyar újságírók hosszú ideig az izraeli 
újságírás elitjét adták. 

A rendszerváltozáskor ú j ra virágzásnak indult a zsidó vallási és szellemi élet, és 
az új közéleti-kulturális folyóiratok, a Szombat, а Múlt és Jövő-amely könyvkiadás-
sal is foglalkozik - , a Remény remélhetőleg nemcsak a közéletben, de az irodalom-
ban is elindítottak egy új reneszánszt, mél tóan nagy elődeikhez. Hogy a kilenc-
venes évek irodalmi terméséből mi j á ru l t hozzá a magyar nyelvű zsidó i rodalom 
értékeihez, azt a jövőnek kell eldöntenie. 



Józan Ildikó 

1923 

IRODALOM ÉS FORDÍTÁS 

- Megjelenik a Romlás virágai -

„Műfordítás: idegen nyelvű szépirodalmi műveknek tartalmi és formai hűségre 
törekvő tolmácsolása a fordító anyanyelvére [...]. A műfordítás szigorú értelem-
ben csak akkor alakulhatott ki, amikor a művészi irodalom határai már világosan 
kirajzolódtak, és az eredetiség, valamint a szerzői jog követelményei érvényesül-
tek - vagyis nagyjából a XVIII. sz. végétől fogva"1 - írja egy néhány évvel ezelőtt 
megjelent irodalmi segédkönyv, és úgy definiálja ezzel a műfordítás fogalmát, 
mintha a meghatározás bármely fogalma (irodalom, szépirodalom, mű, forma, 
tartalom, eredetiség, s ze rző - műfordítás) olyan öriik entitás lenne, mely időtlenül-
kortalanul (történetietlenül) egyként mutatkozik meg. Ennek az elképzelésnek az 
alapján a szócikk a 18. század végét megelőzően született fordításokat (idegen 
nyelvű művek magyar változatát) ki is zárja a definiált fogalom alól. És egy olyan 
nézőpont alapján, mely a Nyugat tevékenységét és szerepét állítja a fordításról va-
ló gondolkodás középpontjába, a „modern magyar műfordítás" történetét egye-
nes vonalú, organikus fejlődésként írja le: „A modern ér telemben vett műfordí tás 

felvilágosodás kori magyar költők munkásságában alakult ki; elvi alapjait töb-
bek között Batsányi János tanulmányai vetették meg. Vörösmarty, Petőfi és Arany 
is lelkesen fordította Shakepeare-t: Arany Hamletje szinte a magyar irodalom ré-
szévé vált. Az Arany korabeli versfordítók még nem ragaszkodtak az eredeti mű-
vek - pl. eposzok - versformájához, a különböző formák egyenértékű magyar 
megfelelőjének kidolgozása a Nyugat költőire várt, akik megteremtet ték a magyar 
műfordítás virágkorátBár a szócikk retorikájában rejlő „szükségszerűség" és 
„organikus fejlődés" gondolata meglehetősen avíttnak mutatkozik a he rmeneu-
tika és recepcióesztétika elméletét és a posztmodern irodalmat (potenciálisan) is-
merő olvasónak, ha a hatástörténeti összefüggés modalitásában nem is, abban 
mégis egyet lehet érteni az említett sorok szerzőjével, hogy a 20. század végének 
és a 21. század elejének magyar irodalmi fordítás- és műfordítás-koncepcióját (a 
műfordítás szót saját értelmezésünkkel kapcsolatban a fent idézett koncepciótól 
való radikális elhatárolódás miatt nem használjuk) nem lehet a Nyugat fordítói és 
irodalomelméleti tevékenységének és hatásának vizsgálata nélkül felvázolni. 

1 B A R D O S I .ás/ló—SZABÓ B. Istváii-VASY Géza (szerk.): Irodalmi fogalmak szálára. Korona, Bp., 1999. 3 0 6 . 
2 I. m. 3 0 7 . ( k i e m e l é s - J . I.) 
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Az irodalmi fordítás és a fordí tot t művek értelmezésének hagyománya az 
irodalom(értés) hagyományának fontos, konstitutív része. Ugyanakkor a fordítás-
szemlélet, az irodalmi fordításról való gondolkodás magyarországi 20. századi 
tör ténete nem a paradigmaváltások története, h a n e m egy öröklött paradigma 
megszilárdításának és kanonizálásának története. A század első éveitől kezdődik 
és az 1920-as évek közepéig tart az az. időszak, mely a formai és tartalmi hűség 
ideáját úgy avatja az irodalmi fordítás kizárólagos horizontjává, hogy elismeri: a 
fordítás révén létrejövő szöveg értelmezési lehetőségei szükségszerűen eltérnek 
az eredeti szöveg lehetőségeitől, de a fordított szöveg egyetlen jelentéspotenciál-
ját az eredeti szöveggel való összehasonlításban találja meg. 

A magyar irodalmi fordítás tör téneté t a legkorábbi fordításoktól kezdődően 
áttekintve fel kell ismerjük, hogy a 20. század első negyede, különösen az 1906 
és 1923 közé eső időszak, azaz Ady Baudelaire-fordításainak megjelenésétől a 
Babits, Tó th Árpád és Szabó Lőrinc fordításában megjelenő, a Romlás virágai 
kötetig, elsősorban a „Nyugat nagy műfordító-nemzedéke"," Babits Mihály, Tóth 
Árpád, Kosztolányi Dezső, és tegyük hozzá, Szabó Lőrinc tevékenysége nyomán, 
kiemelten fontos szerephez jutott , m í g a korábbi időszakok (a magyar nyelvű írás-
beliség első fennmarad t emlékeitől a 19. század végéig) szerepének és jelentősé-
gének meghatározása elmaradt. A 20. század első negyede az az időszak, mely-
nek fordítói teljesítményei és a fordítás kapcsán felmerülő elméleti felvetései és 
állásfoglalásai dön tően befolyásolták a 20. századi fordításirodalmat, és a mai na-
pig hatóan meghatározzák egyrészről az irodalmi fordítás koncepcióját, másrész-
ről - túlzás nélkül mondhat juk - szinte a magyar irodalom egészét. Ez egyszerre 
köszönhető a fordításra választott művek és a fordítások jelentőségének, ez utób-
bi tekintetében annak, hogy a század elsó negyedét követően a kritika nyolcvan 
éven keresztül ezeket a műveket tekintet te az éppen az említett szerzők által lét-
rehozott elméleti igény (formailag és tartalmilag hű fordítás) mintaér tékű meg-
valósulásainak. Mindeközben a kritika és az irodalomtörténet - mivel képtelen 
volt saját tárgyától elszakadni - alig szentelt figyelmet a kiemelt időszak történe-
ti szempontú meghatározásának. 

Akár az Új magyar irodalomtörténet c ímű kézikönyv által is felvállalt utólagosság 
elve alapján létrehozott i rodalomfogalom felől tekintünk vissza a magyar irodalmi 
fordítás történetére, akár a szócikkben sejtetett romantikus irodalomfelfogás 
alapján keressük a „művészi irodalom határai"-nak kialakulását előkészítő gondo-
latstruktúrákat, a 18. századvégét megelőző időkbe kell visszatekinteni. Ugyanis 
azokat az elméleti és gyakorlati igényeket, melyeket a műfordítás-koncepció mint 
a 19. század elején felderengő és a Nyugat fordítóinak tevékenysége által hiteles 
és örök igazságokká váló tételeket állít a 20. századi olvasó elé, már a legkorábbi-
ról fennmarad t magyar nyelvű, fordításelméleti gondolatokat kifejtő írások is fel-
vetik. A magyar kultúra fejlesztése, az olvasók ismereteinek bővítése, gondolko-
dásmódjának szélesítése, a más országokkal való lépéstartás, saját kultúránk 

3 R Á B A György: A szép hűtlenek. Akadémiai Kiadó. Bp., 1969. 12. 
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külföldi megismertetése már az első fönnmaradt fordítói nyilatkozatoknak is 
motívuma. Az egyik első magyar nyelven megjelenő irodalmi mű (Tarnai Andor 
szerint „az első magyar nyelvű nyomtatott szépirodalmi termék"4). Pesti Gábor 
Ezópus-fordításainak latin nyelven írt előszava 1536-ban így határozza meg a for-
dítás célját: „Amikor azt látom, hog)' m a j d n e m minden ember és a földkerekség 
m a j d n e m minden nemzete a fordítások csodálatos bőségével rendelkezik, és szer-
te a világon azon fáradozik, hogy hazája dicsőségét valamicskével folyton öreg-
bítse, és hogy övéinek mind nyelvét, mind szellemét ezzel finomítsa, és egyre szé-
lesebb körben elterjessze, akkor, kérdezlek, miért ne volna szabad nekem is 
enyéim nyelvét és szellemét a régi bölcsek tudományával erőim szerint csinosíta-
ni, a hazáért fáradozni, amelynek úgyis mindig mindnyájan adósai vagyunk.. ."5 

Károli Gáspár bibliafordításának ajánlásában (1590) nemcsak a fordítói alázat 
és becsület mozzanata merül fel, hanem a fordító a fordítás megítélésében az ol-
vasók előzetes ismereteire is számít: a fordító a fordítás hitelességének vagy helyes-
ségének megítélését az olvasóra bízza. „Ha valói az fordításban tévelyegtem és az 
célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségnek, hanem az én gyarlósá-
gomnak. Az olyan helyeket az olvasók ugyan regestrum [jegyzék] szerént jegyez-
zék meg, és engemet intsenek meg, hogy míg Isten ez testben tart, jobbíthassam 
m e g az mi fordításunkat, mindaddig, mígnem igen szép és j ó lészen etc."6 

Fordítói tevékenység és hűség gondolatának összekapcsolása - mely a fordítás 
tevékenységében rejlő szükségszerű értelmezés-mozzanat felismerésének hatá-
sára nyilvánvalóan táplálkozik a bibliamagyarázat sokkal ősibb hagyományaiból 
- igen korán megfigyelhető a magyar nyelvű írásbeliségben. Ugyanis a 17. szá-
zad legelején már bizonyíthatóan megtörténik, és ekkortól rendszeresen előkerül 
a fordítói hitvallás jellegű írásokban. Pázmány Péter Kempis Tamásnak a Kristus kö-
vetéséről négy könyvei c ímmel 1604-ben megjelent fordításának ajánlásában a hű-
séget a nyelvi megformáltságból eredő hihetőséggel, hitelességgel azonosítja: 
„Igyekeztem azon, hogy a deák bötűnek értelmét híven magyaráznám, a szólás-
nak azon módját pedig ügy ejteném, hogy ne láttatnék deákból csigázott homá-
lyossággal repedezet tnek, hanem oly kedvesen folyna, mintha először magyar 
embertül , magyarul íratott volna."7 Az 1619-ben megje lenő Qiűntns Curtiusnak az 
Nagy Sándornak, Macedonok királyának viseltetett dolgairól Írattatott históriája ajánlá-
sában a fordító, Hápor ton i Forró Pál már úgy említi a fordítói hűség „feladatát", 
mint amivel egy már megál lapodott hagyományhoz csatlakozik, és mint fordító 
és megrendelő (Bethlen Gábor fejedelem), valamint fordító és olvasó kapcsolatának 

4 T A R N A I Andor: „A magyar nyelvű irodalom elmélet i megalapozása." In T A R N A I Andor-C.SF.TRI I.ajos 
(szerk.): A magyar kritika évszázadai I. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 50. 

5 P K S T I Gábor: „Ezópus fabulái." ( 1 5 3 6 ) In T A R N A I Andor -Cs i /M I.ajos (szerk.): A magyar kritika év-
századai /. 76. 

0 K Á R O I . I Gáspár: „Az Olvasóknak, Szent Biblia." (1590) In K I . N M . R I S Ágnes (szerk.): A kegyes olvasóhoz! 
Gondolat Kiadó, Bp., 1964. 47. 

7 P Á Z M Á N Y Péter: „Kempis Tamásnak A Kristus követéséről négy könyvei." (1604) In KF .NYKRKS Ágnes 
(szerk.): A kegyes olvasóhoz! 60. 
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fundamentumát : „Mindazonáltal sok régi és újabb exemplároknak is összeveté-
sekből, az hű fordítónak tisztit követvén, az közönségesebb értelemhez igyekeztem 
mindenü t t ragaszkodni."8 

A hűség, az eredeti műhöz ér te lemben és formában egyaránt való igazodás 
gondolata Szenei Molnár Albert zsoltárfordításaiban (1607) is ott lappang: 
„Annakokáért meggondolha t ja minden , minemő nag)' munkával kellett énne-
kem ez hosszú magyar igéket az franciai apró igékből álló versekre formálnom, 
holott egy szillabával sem tehet tem többet hozzá, sem az scnsustul nem kellett el-
távoznom. Mert nagyobb g o n d o m volt az fondamentombéli igaz ér te lemnek for-
dítására, hogynem az verseknek ékesgetésére."9 

Bessenyei A Holmi ban (Magyar írás módja) Fénelon Télémaque-улпак Haller 
László által készített fordítását vizsgálja, és háromosztatú viszonyt állít fel: „nincs 
olyan megírt dolog, melyet más móddal is ki ne lehetne tenni, itt is különböző ver-
sekkel és gondolatokkal ugyanezen dolgot lehet festeni".10 Egy évtizeddel Bessenyei 
u tán alakul ki Batsányi János és Rájnis József között az első vita a magyar irodal-
m o n belül a fordítói tevékenységgel kapcsolatban, ami már a legtöbb, azóta is 
m inden fordító által újra- és ú j ragondol t szempontot és kérdést felveti. Ez a vita 
a következő több mint kétszáz év gondolkodásmódjának alapvonalait, legfőbb vita-
irányait is fölvázolja, és a 20. század eleji gondolkodásmód előzményének tekint-
hető. Batsányi 1787 és 1789 között háromszor, egyre nagyobb határozottsággal 
fej tet te ki véleményét a fordítással kapcsolatban. A harmadik , a Magyar 
Museumhan 1789-ben megjelent írására (A fordíttásról) Rájnis a Vergilius-fordítá-
sához kiadott toldalékban válaszolt.11 Batsányi és Rájnis már nemcsak a külföldi 
i rodalmakban szerzett bizonyos tájékozottságot, hanem ismerik a fordítással kap-
csolatos külföldi „szakirodalmat", és ezt figyelembe véve alakítják ki saját állás-
pontjukat . Batsányi úgy állapítja m e g „reguláit", hogy tekintettel van az hók stílu-
sának különbségére: „Az í róknak külömbsége ma jd a gondolatokban, ma jd az 
írás' modgyában, ma jd mind a kettőben egyszersmind mutattya magát. Egyik rö-
vid és akaija, hogy Olvasói m a g u k is gondolkodjanak; másik bőszavú, és minden 
gondolatját , úgy szólván, eleibe syllabizálja az Olvasónak. [...] Az írók bélyege' 
ily nagy külömbségének a fordításban is szembe kell tűnni."1- A „gondolatokra" 
és az „írás mód já ra" nézve egyaránt megköveteli a hűséget: „...a fordításnak 

8 H Á P O R T O N I F O R R Ó Pál: „Quintus Curtiusnäk az Nag)' Sándornak, Macedónok királyának viseltetett 
dolgairól írattatott históriája." (1619) In T Á R N Á I Andor-Cstnu Iajos (szerk.): A magyar kritika évszáméit I. 

9 SZ .ENCI M O L N Á R Albert: „Magyar Zsoltárkönyv." ( 1 6 0 7 ) In T Á R N Á I Andor-Csi I KI Lajos (szerk.): 
A magyar kritika évszázadai 1. 121. 
10 Bessenyei György Válogatott Müvei. Szerk. B Í R Ó Ferenc. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.. 1987. 401. 
(kiemelés - J. I.) 
1 1 R Á J N I S József: „Toldalék, melyben a magyar Virgiliusnak szerzője a Kassai Magyar Múzéiimról 
jelesben pedig az abban foglaltatott fordítás mesterségének réguIáiról való ítéletét kinyilatkoztatja." 
(1789) In S Z A L A I Anna (szerk.): Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781-1826. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Bp., 1980. 1 6 3 - 1 7 9 . 
1 2 B A T S Á N Y I János: ,,A' fordíttásról." (1789) In Batsányi János Összes Művei II. Akadémiai Kiadó, Bp., 
I960 . 102. 
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(amit senki sem fog tagadni) az eredeti írás másának és jól eltalált képének kell 
lenni, tehát azt, ami az eredet-írásban van, mind, és, hacsak lehetséges, ugyanazon 
renddel, ki kell nékie fejeznie: sem többet, sem kevesebbet nem szabad nékie magában 
foglalni. Nem szabad tehát a Fordítónak az eredet-íráshoz sem hozzáadni, sem 
pedig tőle valamit elvenni."13 A szóról szóra való fordítás (már ekkor is) évszázados 
követelményét hangoztatja, de tisztában van azzal, hogy a nyelvek különbsége, el-
térő gondolkodásmódja ennek gátat vet: „Igaz ugyan, hogy amennyire csak le-
hetséges, szóról szóra kell fordítani: de igen gyakran megtörténik, hogy azt tsele-
kedni nem lehet. Majd a nyelvek külömbsége, majd az értelmesség, majd ismét a 
j ó hangozat akadályoztattya a Fordíttót az eredeti-írást szóról szóra követhetni",14 

és ez az, „ami a Fordítónak szabadságot adhat a változtatásra".1 ' Batsányi elkép-
zelésében - talán m é g egy olyan fordítói hagyomány jegyében, ahol a fordítás 
által végbemenő értelmezés nemcsak a fordítás szükségszerű, de magát a tevé-
kenységet megnehezí tő velejárójaként szerepelt, hanem ennek az alkotási mód-
nak a tudatos céljaként képezte a fordítás ér telmét - a fordító olyan, az eredeti 
mű felett álló személy, aki mindentudó (képes a fordí tandó mű valamennyi aspek-
tusát átlátni, jól értelmezni, megítélni és történetileg is a helyére állítani). Fz 
a fordító legitimált hata lomként nem csupán hiteles, hanem igaz ítélőcrővel rendel-
kezik, ezért képes magát az eredeti művet kinyilatkoztatásként az olvasók elé tár-
ni, és a saját maga által létrehozott szöveg irányában is ugyanezekkel a képessé-
gekkel rendelkezik. Batsányi gondol ta tmenetének jelentősége előzményei felől az 
- és a 18. század utolsó ha rmadának hozománya a fordításról való gondolkodás-
ba é p p e n ennek a kérdésnek a felvetése - , hogy az egyetlen jog, amit a fordító-
tól megvon, az a (fordító által a szöveg bármely aspektusában, például a szerep-
lők beszédmódja, a cselekmény bonyolítása stb. tételezhető) hibák kijavításának 
a joga, mely az első lépés az eredeti szerző és az eredeti szöveg teljes előtérbe he-
lyezésének irányába. Ugyanakkor ez a bizonyítéka annak, hogy a mű integritásá-
nak (eredetiségének), szerző és mű összetartozásként elképzelt gondolata már 
ezekben az években je lentést nyert a fordítással kapcsolatban, és ennek hátteré-
ben az értelmezés korokon átívelő azonosságának ideája állt. 

Rájnis írásával - ez a vita második legfontosabb hozománya - a fordított mű 
és a (fordítás)kritika kapcsolata került előtérbe, melyben a fordítás által létrejött 
új szöveg mint (saját szövegiségében megjelenő) irodalmi mű esik bírálat alá. In-
nen nézve különböztet m e g Rájnis rabi (értsd: értelmileg helyes, de nyelvi rneg-
formáltságában rossz), köz- és jeles fordítást, hiszen „minden idegen nyelven írt 
írás más nyelvben is megjelenhet , vagy úgy, mint egy alávaló írás, vagy úgy, mint 
eg)' középszerű írás, vagy úgy, mint egy jeles írás". A szóról szóra való fordítást 
szöveg és értelem, szöveg és írói szándék elválasztása és szembeállítása nyomán, 
valamint a fogadó kultúra oldaláról veti el: „ugyanaz teszi tekéletesebbé a fordítását 

13 I. III. 103. 
14 I. 111. 106. 
IS I. NI. 107. 
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[a je les fordítóét], amit ti hibának tartotok, tudniillik: hogy szóról szóra nem fordít; 
hog)' a szólásnak módjá t nem az eredeti íráshoz, hanem az eredeti írásnak értelméhez, 
az írónak szándékához s annak a nyelvnek a tulajdonságihoz szabja, amelyre az eredeti 
írást fordítja". Rájnisnál a fordítói tevékenység ilyenfajta megkötöttségei nem 
korlátozzák, hogy a fordítás a művészi alkotás más módjaival egyenértékű tevé-
kenység legyen: ..Hát vajon fog-e a ti regulátokkal gondolni az igaz poéta, kinek 
szabad gondolatjai nemcsak a valóságos, hanem a lehetséges dolgokon is széjjel-
röpülgetnek? ki, mikor a valóságos dolgokban fel nem találhatja azt, ami néki tet-
szik, költeményekhez is folyamodik? ki a hihetőségre inkább vigyáz, mintsem az. igaz-
ságra? ki nemcsak azt tartja szemei előtt, minémű légyen a dolog, melyről ír, hanem 
je lesben azt, minémúnek kellene lenni?"16 Egy későbbi írásában, Vergilius Georgikon-
fordí tásának Elől-járó beszédé ben, mely csak halála után, 1814-ben je lent meg, a 
rabi fordítást a „poétái munkákkal" összeegyeztethetetlennek tartja, és a magyar 
nyelvű fordításelméletek eddigi tör ténetében elsőként köti össze a fordítói tevé-
kenységet az. alkotói szabadsággal, ugyanis „aki eg) ' jeles Poétának költeményét 
je lesen akarja fordítani, annak poétának kell lenni; a Poéta pedig nemcsak akkor 
Poéta, mikor maga valamely költeményes munkát szerez, hanem akkor is. mikor 
más Pbétának munká já t akármely nyelvre fordítja; ugyan azért, ha Fordítóvá lesz 
is a Poéta, el nem veszti a szabadságát".17 A fordítói szabadság kereteit ő majd-
nem harminc pontban írja le, melyben szócserélés és szókihagyás fő címszava 
alatt helyt ad a szövegbéli alakzatok megváltoztatásának és erkölcsi okokból szük-
séges módosításoknak egyaránt. 

Az 1820-as években két elemmel gazdagodik a fordításról való gondolkodás 
alapvető toposzainak tára. Kazinczy és Szemere elméleti fejtegetései ar ra hívják 
fel a figyelmet, hogy a mű úgy, ahogy van irodalmi alkotás, melyben a nyelvi egye-
netlenségeket a fordítónak is követnie kell, hiszen „kor, nyelv és költő elválaszt-
hatat lanok egymástól".18 Az „Iliász-pörben" pedig - Kölcsey sérelmére - Kazinczy 
ál láspontja nyomán az a gondolat fogalmazódik meg, hogy egy újabb fordításban 
a fordí tónak joga van az előző fordításnak jól sikerült részeit a saját fordításába 
átvenni. Szemere cikkében sejlik föl először az a gondolat , hogy forma és tarta-
lom (matéria) nem teljesen független egymástól. 

A műfordítás szó tehát úgy alakul ki az 1830-as 40-es évek fordulója táján, és 
válik rövid időn belül széles körben elterjedtté, hogy (műfordítás és fordítás mint 
„művészi" vs. „nem művészi" szöveg létrehozásának oppozíciójába helyezhető) 
fogalommá válásához nem kapcsolódik a fordítással (akár a fordító tevékenységé-
vel, akár a fordított szöveggel magával) kapcsolatos gyökeresen új kérdésfölvetés. 
Az újdonságokat legfeljebb azok a hangsúlyváltozások jelzik, melyek az eltérő 
nyelv- és irodalomkoncepciók kényszerének engedve újra- meg újrafogalmazzák 

1 9 R Á J N I S József: i. ni. 1 7 8 . 
1 7 R Á J N I S József: Marit Virgilius Publiusnak Georgiktmja. Az-az gazdaságra tanító versei. Kiadta Fóka-
Teleki Kondé József Benedek, Pesten, 1814. 
1 8 SZF.MERF. Pál: [ A műfordításról.] (1826) In Szemere Pál munkái. Szerk. S Z V O R F N Y I József. Kisfaludy-
Társaság, Bp., 1890. 194. 
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és árnyalják (mű)fordítás, forma és tartalom, hűség, egyezés (ekvivalencia) sth. 
fogalmait. Ugyanakkor a műfordítás szó igen gyorsan annak az elvárási és számon-
kérési rendszernek a vezérfogalmává válik, melynek kifejezést nyerő vagy implicit 
előfeltevései szerint a mű saját í rásképében testesül meg, a fordító „mindentudó" 
(az eredeti mű minden aspektusát jól ismerni és megismerni képes szubjektum, 
aki ugyan költő/alkotó, de saját szövegalkotását tudatosan uralja, és az eredeti 
szerzőjének intenciója szerint irányítja), és amelynek alapmotívuma a korokon át-
ívelő örök, a műből mindenki által kifejthető és az eredeti szerző szándékát tük-
röző értelem, valamint a tökéletes hűség, melynek csupán a (szubjektumtól füg-
getlen) nyelv, illetve a nyelvek különbsége szabhat korlátot. A 19. század második 
felében, az 1840-es évek után amellett, hogy a mű lényegének újrafogalmazásá-
ban a szellem és a nemzeti jelleg fogalmai mutattak utat (a szövegek tökéletes meg-
feleltethetőségének egyik akadálya az eltérő nemzeti és korszellem) - a (műfordítás-
elméleti gondolkodás fő terepe a versformák ekvivalenciájának és átültetésének 
kérdésére helyeződött át. Szász Károly a fordítások ekvivalenciájának mértékegy-
ségeként az olvasóra tett hatást nevezi meg: mindazt, ami fordítható „úgy lehet 
és kell visszaadni a fordításban, hog)' ha oly olvasót képzelünk, ki mind az erede-
ti, mind a fordítási nyelvet egyenlő tökéllyel bírja, annak mindegy legyen: akár-
melyiket olvasta, rá az és ez egyenlő hatást tegyen, benne ugyanazon (nem más és 
nem kisebb) gyönyört költsön".19 Ez a hatásazonosság szerinte műfajok és versfor-
mák között, az idegen és a nemzeti irodalom versformáinak és műfajainak össze-
függésében is létrejöhet. S mivel a 19. században mű és versforma összefüggésé-
nek történeti oldalát is egyre jobban felismerik, egyre gyakrabban jelenik meg a 
fordításelméletekben az az igény, bog)' egyszer s mindenkorra tudományosan meg-
határozhatók és rögzíthetők legyenek a versformák átültetésének szabályai. Ennek 
az elképzelésnek a hát terében az az előfeltevés áll, hogy a nyelv, lényegileg, a szub-
jektumtól független örök állandó, mely az írói „eszmével" és a „nemzeti jelleggel" 
sem kölcsönhatásban, sem oksági kapcsolatban nem áll. A nyelv megtestesíti (tes-
tet ad) az eszmét, tehát körbeveszi, díszíti és érzékelhetővé teszi a transzcendesen 
létező, minden formai meghatározottságtól mentes eszmét (lelket). 

Az irodalmi fordítás, akárcsak az irodalmi mű a 19. század második felében át-
meneti leg nem a je lentés kérdése, „mert a fordítás a nemzetiségi eszme kifolyá-
sa, s gyengítése az idegen nyelv beolvasztó erejének".2 0 A fordítások fokmérőjét , 
„mintha eredetileg magyarul íratott volna", a szöveg gördülékenységén kívül 
még az 1880-as években is elsősorban a nemzeti jelleg megóvása jelenti , melyben 
az alak (itt: a verselés, a versforma) kérdése kiemelt szerepet játszik: „a kor belát-
ja, hogy az eredeti munka alaki megváltoztatásával megmásúl annak egyedi vagy 
nemzeti jellege".2 1 Jóllehet Heinrich felismeri, hogy forma és tartalom szétvá-
laszthatatlanok („anyag és alak nemcsak elválaszthatatlan egésszé for rnak össze, 

19 S/Ás/. Károly: A műfordításról. Magvar Sajtó 1859. 5. 894. xxv. 
2 0 G Y U L A I Pál: „ A fordításokról." In Emlékbeszédek II. Bp., 1902. 211. 
2' H E I N R I C H Gusztáv: A műfordítás elméletéhez. A Kisfaludy-Társaság Кvlapjai 19. ( 1 8 8 3 - 1 8 8 4 ) 142. 
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h a n e m hogy az alak egyszersmind a stíl egyik főoszlopa"22), ugyanakkor a nyelv 
kérdését teljesen figyelmen kívül hagyja. Szerinte a műfordítás feladata (szemben 
az egyéb fordítással: „A fordításnak általában lehet különböző célja és ennek kö-
vetkeztében különböző módja is. Itt csak a műfordításról szólok,- [.. ,]"2:i) az, hogy 
rekonstruálja az eredeti művet („olyannak tüntesse föl, a milyen az valósággal 
volt"24). Ennek az elvárásnak a hát terében az a - máig is túlságosan elterjedt -
nézőpont áll, hogy az irodalom a mű mint objektum és saját látható képével azono-
sított entitás és az olvasó/fordító mint szubjektum kapcsolatában valósul meg. Ez 
az elgondolás tehát mind a fordító, mind az olvasó részéről feltételezi azt a ké-
pességet, hogy saját történeti paradigmáját feladva és azon kívül helyezkedve 
azonosulni tud egy másik történeti paradigmában létrejött objektum-szubjektum 
kapcsolattal: az olvasatok és értelmezések nemcsak véletlenszerűen egyezhetnek 
m e g egymással, h a n e m az azonosulásuk (mint e lérendő végcél) a fordítással lét-
rejött szöveg irodai miságának, illetve irodalomba való illeszkedésének feltétele. 

A 20. század első évtizedeinek fordítói nem vesznek át a 19. század második 
felétől (az 1840-es évek utáni időszakot értve ezen) kanonizálható elméleti szöve-
get a fordítás témakörében. Nem is tudunk ezen igazán csodálkozni, hiszen 
Heinrich Gusztáv már 1883-ban felismeri, hog)' ennek az időszaknak a két leg-
je lentősebb elméleti kezdeményezése közül Toldy Ferencé „utólag beismert 
irányzatosságánál fogva inkább irodalomtörténeti érdekű, mint esztétikai jelen-
tőségű",2 5 Szász Károly Kisfaludy Társaság-beli székfoglalója ped ig „nem lett oly 
isméretessé, mint irányánál fogva megérdemelte volna".2 6 Radó Antal A fordítás 
művészete című könyve, mely 1909-ben jelent meg, annak ellenére sent vált a 20. 
század eleje szellemi örökségének részévé, hogy olyan magas igényű teljesít-
ménynek tekinthetjük, mely összefoglalva tartalmazza mindazt, amit addig a mű-
fordítással kapcsolatban tudni véltek, vagy elvártak. Ignotus radikális hangú kri-
tikája Radó könyvéről2 7 - melynek előfeltevései talán konzervatívabbnak tüntetik 
fel Radót, mint amilyen valójában volt - nem a felvetett kérdések iránya vagy az 
azokra adott válaszok miatt utasítja el ezt az írást, hanem azért, mert szerinte 
Radó a fordított szöveg művésziségét csak másodrangúnak tekinti. Ez a - nyilván-
valóan csak sejthető, mintsem pontosan ér telmezhető - művészi igény azonban 
nemcsak Radó tanulmányának, h a n e m a lezárult időszak fordításszemléletének 
és a fordítások nagy részének és talán költői termésének bírálataként érthető, 
illetve annak a gondolatnak a megfogalmazásaként is. hogy az irodalom, az iro-
dalmiság fogalmának újraértelmezése szükségszerűvé vált. 

Annak ellenére, hogy a nyugatos fordítók elméleti állásfoglalásainak a mű-
fordítással kapcsolatos legalapvetőbb tézisei nagyrészt a magyar nyelvű fordí-
tások több évszázados toposzai, és így nyilvánvaló túlzás lenne azt állítani, hogy 

2 2 I . M . 1 4 6 . 

2 3 I . M . 1 4 9 . 

2-T I . M . 1 4 8 . 

2-R> I . M . 1 3 8 . 

26 I . m. 137. 
2 7 I G N O T U S : Л fordítás művészete. Nyugat 1910. 3. 4 7 1 - 4 7 2 . 
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a 20. század elejére megszűnik, vagy felfüggesztődik a hatástörténeti folyamat 
akár a költészet, akár a fordítás (fordításelmélet) terén a magyar i rodalomban, 
mégis fel kell arra figyelni, hogy a 20. század első évtizedei nem találnak a ma-
gyar irodalmi hagyományon belül a maguk számára szövegszerűen azonosí tható 
hatóerőt . Ez fogalmazódik meg Hatvany Lajos Szimat és ízlés című tanulmá-
nyában, mely a Nyugat első évfolyamában je len t meg: „Nincs kizárva (bár aligha 
valószínű), hogy a magyar irodalom múl t jában talál majd erjesztő anyagra . Csak 
ne az egész múltat emlegessétek: a Halotti beszédet, a Jeremiádokat , a Zrinyiászt, 
a kurucdalokat, Bessenyei és Kazinczy púderes parókáját , Csokonai csikóbőrös 
kulacsát, Berzsenyi festői tógája redőit, Petőfi kurjantását és Arany mélázó 
szavát... ne említsétek őket mind, h a n e m mutassátok nekem a sok költő közül 
azt az egy embert, azt az egy kort, azt a nagyságot vagy csak különösséget, melyben ható 
elemeket kerestet [sic] a művész. 

Attól félek nehéz feladat lesz! 
Azt hiszem, hogy oly időt élünk, mint a XVIII. század végén és a XIX. század 

elején; o t thon semmi keresni való, át kell néznünk a szomszédba. Hisz egész Euró-
pa a mi szomszédunk! Tudomásul kell vennünk, hogy van Ibsen (tán egy kissé 
volt?) és vannak Verlaine és Maeterlinck, Haup tmann és Wedekind, D'Annunzio 
és Hofmannsthal ." 2 8 Ennek alapján nyilvánvalóan nem véletlen, ha a Nyugat első 
évtizedeinek hatástörténeti összefüggése a magyar irodalomban a fordításelmélet 
terén is inkább a 18. század végi, 19. százari legeleji gondolkodással, Batsányi és 
Rájnis vitájával, mint a 19. század második felével mutatkozik szorosabbnak. A for-
dított szöveg előtérbe helyezése és annak a fogadó irodalom és nyelv szempontjá-
ból, valamint (a kor saját irodalomfelfogása felől meghatározott) irodaimisága, 
művészisége felől való megítélése, nyelv és gondolat összefüggésének felvázolása 
a fordítói szabadság meghatározása érdekében rokonítják a két kort, m é g akkor is, 
ha a hasonló kérdésirányok, de eltérő irodalmi tapasztalatok, különböző nyelv-
koncepció és a hagyomány különböző válaszokat hoz létre. Babits egy bírálata 
(„Mind a két fordítás becsületes, szorgalmas munka és ügyes is, formahű, a Tasso 
tartalmilag is gondos és pontos [a másikat nem tudom megítélni], folyékonyan ol-
vashatók, verselésük az átlagos nívón áll - de egyik sem művészi..."29) Rájnis kri-
tikáját idézi vissza: ő egy szöveg három különböző fordításával próbálta bizonyíta-
ni, hogy a hű fordítás is lehet 'rabi', 'köz-' vagy 'jeles', az elsőn a rossz fordítást, ez 
utóbbin pedig a művészi értékűt értve.30 Iklán az sem véletlen, hogy Babits Ka-
zinczyra hivatkozva állapította meg, hogy „A műfordítás új csatornákba kénysze-
ríti egy nép gondolkodását, mely addig csak nyelvének megszokott folyosóin tu-
dott haladni, mást alig sejthetett".31 És az sem, hogy Kazinczy (és Arany) után 
Babits volt az, aki a 20. század számára elméleti téren is legitimálta a tételt: egy űj 
fordításnak joga van az előző fordítás kiemelkedő megoldását átvenni. 

2 F I H . V I V A N Y Lajos: Szimat és ízlés. Nyugat 1 9 0 8 . I. 5 6 9 . ( k i e m e l é s - J . I. ) 
B A B I T S Mihály: Két fordítás. Nyugat 1 9 1 0 . 3 . 5 7 8 . 

:i<l Lásd R Á J N I S József: Toldalék... 
: И B A B I T S Mihály: Dante fordítása. Nyugat 1 9 1 2 . 5 . 6 6 3 . 
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A 19. századnál korábbi gyakorlatra utal vissza az a gesztus is, hog)' Ady 
Baudelaire- és Verlaine-fordításait - a Budapesti Naplóban való publikálás után -
az Új versek című kötetben saját versei közé illesztve jelenteti meg (vö. „Ady a for-
mai megoldásokat inkább régi magyar tradíciók szerint keresi"42). Ady fordításai 
a szövegek megjelenési kontextusától függően különböző értelmezési lehetősé-
geknek nyithatnak utat. így ha az Új versek kötetén belül szemléljük Ady fordítá-
sait (Három Baudelaire-szonett, Paul Verlaine álma, Jehan Rictus strófáiból), a címek-
ben található névvel leírt személyek nem különböznek a kötet más verseinek 
alakjaitól: fiktívek, de referencializáihatók, azaz a szöveg által jönnek létre, de az 
adot t szövegen kívül vagy e szöveg nélkül is képesek imaginárius voltukban - más 
szövegkorpuszok közbenjárásával - megmutatkozni. Góg és Magóg (Gőg és Magóg 
fia vagyok én...) bibliai, Baál (Ima Baál istenhez), а Faun (Vén Faun üzenete) és Midász 
(Midász király sarja) mitológiai vagy mondai, Léda alakjának pedig biografikus 
szövegekkel való azonosítása vagy viszonyba állítása ugyanúgy az olvasó kompe-
tenciájától függően történhet meg, vagy maradha t el, és az értelmezés potens 
iránytűje lehet, mint Baudelaire, Verlaine vagy J e h a n Rictus azonosítása egy szerzői 
identitással és egy hozzájuk tartozónak tekinthető szövegkorpusszal. Már csak 
azért is, mer t az 1906-os kiadásban ugyanúgy, mint például a Magyar Remekírók 
sorozatban megje lent Ady Endre Összes Versei első kötetében4 4 a fordítások címe, 
Paul Verlaine álma, Három Baudelaire-szonett és Jehan Rictus strófáiból, a nyelvtani 
konstrukcióból adódóan (a szintaktikai szerkezet az egyes szám harmadik szenté-
lyű birtokos, tehát eg)' Baudelaire-rel, Verlaine-nel vagy Rictusszel nem vagy csak 
ironikusan azonosítható „én"-hez képest eg)' „ő" és a birtok megnevezéséből áll) 
a r ra utalnak, hogy a vers olyan recitálásként (felidézésként) jelenik meg, amely-
ben Verlaine, Baudelaire vagy Jehan Rictus n e m a szövegiség létrehozójaként, 
h a n e m idézett vagy felidézett alakként és az idézést/felidézést végző, tehát a 
szövegiség birtokosaként ntegelevenülő tulajdonnév figyelembevételével (hang-
jának felismerésével) képzelhető el. A szövegek így nem az eredeti szerző meg-
szólalásaként, h a n e m ennek a megszólalásnak direkt vag)' indirekt idézéseként 
vagy az eredeti szerző nevéhez valamilyen módon kapcsolható értés/értelmezés 
felidézéseként olvashatók. Ezeknél a szövegeknél a formai és a tartalmi hűség igé-
nyeként meghatározott műfordításértelmezési hagyományt a konkrét szövegek 
értelmezésének horizontjaként előhívni az Új versek kötetének szövegei nem in-
dokolják jobban , mint például egy olyan olvasási módot, mely a Három 
Baudelaire-szonettben megszólaló hangot (én-t) hol Ady „valós", hol pedig eg)' idé-
zést végrehajtó hangjaként véli megkülönböztetni . Például az „Örökkön hajt a 
Démon, űz, kísérget" kezdetű szonett (vö. Baudelaire: La Destruction) első verssza-
kát lehet a Találkozás Gina költőjével összeolvasva inkább Ady felől vagy a többi 
Ady-szövegtől kevésbé elütő hangként értelmezni, míg például a „Bűvös, szép 
őszi ég vagy, tündöklés, rózsaszirom" kezdetű szonett (Baudelaire: Causerie) 

3 2 T Ó T H Árpád: Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia modernekhez. Nyugat 1919 . 12. 3 5 8 . 
33 Ady Endre Összes Versei I. Szerk. L Á N G Jó/.sef-SciiwiaT/R.R Pál. Szép iroda lmi Könyvk iadó , Bp. , 1 9 7 7 . 
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tercináit mind a képkonstrukciók, mind az utolsó szakasz nyelvi megformáltsága 
(a szórend idegensége) miatt egy másság megjelenítéseként olvasni. A Három 
Baudelaire-szonett cím alatt szereplő versek értelmezésének Baudelaire (akárhogyan 
hozzuk is létre ezt a szerzőidentitást: a francia szövegek olvasása, egy biográfia 
vágj' egy róla szóló tanulmány vagy egyéb szövegek nyomán) ugyanúgy csak egy 
lehetséges belépési pontja, mint a Hiába kísértsz hófehéren című vers esetében.3 4 

A század első negyedének irodalmában mind a költészet, mind a (mű)fordítás 
oldaláról folyamatos és meghatározó tapasztalat volt Baudelaire felfedezése és 
fordítása. Jól lehet Baudelaire nevét a magyar irodalomba már a 19. század be-
vezette, az első vele kapcsolatos ismertetések és fordítások csupán egy részének 
volt motiválója az, hogy a magyar szerző saját olvasmányélménye alapján fordí-
tásra vagy ismertetésre, illetve elismerésre méltó szerzőnek tartotta Baudelaire-t 
vagy valamely szövegét. Feltehetően többé vagy kevésbé ilyen élményt próbáltak 
tolmácsolni az első fordítók (Ady előtt Reviczky Gyula, Endrődi Sándor, Szabados 
Endre, Zempléni Árpád stb.35), ez szólal meg Gozsdu Elek novelláiban (Az étlen 

farkas - 1884, Spleen - 1896, Evek a zenéről - 1898). Ugyanakkor a Kisfaludy Társa-
ság által 1895-ben a 19. századi francia költészetet bemutató antológia ügyében 
közzétett felhívás szerint, melynek szándéka, bog)' a „legszebb, de egyúttal az iro-
dalmi eszmék fejlődése szempontjából is a legjellemzőbb költeményeket" tartal-
mazza,3 6 Baudelaire költeményei nem kerülnek az okvetlenül a kötetben szere-
pel te tendő szövegek listájára. A költő neve a „fölvételre érdemesek" között 
jelenik meg, és ez azt jelent i , hogy Baudelaire szerepeltetését tu la jdonképpen a 
véletlenre bízták (esetleg ráesik valamelyik fordító választása). Haraszti Gyula 
1900-ban Afranczia lyrai költészet fejlődése című könyvében kötelességszerűen tájékoz-
tat Baudelaire költészetéről, éreztetve, hogy Baudelaire nevét kihagyni a vele 
kapcsolatosan folyó (folyamatban lévő) diskurzus miatt már nem lehet, bár ő ma-
ga nem tar t ja igazából említésre méltó szerzőnek. A francia költőnek a parnasz-
szista költészetre tett hatásából kiindulva írja: „Jelentőségét nem ismerhetni 
tehát félre a franczia lyra fejlődésében, bármily kevéssé rokonszenvezünk is vele 
különben. . . " 3 7 Térey Sándor saját Baudelaire-fordításaihoz írt bevezetőjében 
is azt hangsúlyozza, hog)' „a hivatalos i rodalomtörténet még ma sem fogadta be 
klasszikusai közé".38 György Oszkár és Kosztolányi kezdeti elutasítása, valamiül 
a Babitscsal folytatott levelezés is arra mutat, hogy - talán egészen 1923-ig - nem 
vag)' alig volt olyan megrögzült és egységes és/vagy elfogadásra érdemes kánon vagy 
kanonizálható értelmezés, sem Baudelaire irodalomtörténeti helyét illetően,39 sem 
a (mű)fordítás tekintetében, mely a Baudelaire-szövegek fordítását döntően be-
folyásolta volna. A fordítás révén szövegről szövegre haladva, önmagukat is felül-

34 Vő. K O K O M P A Y H . János: Műfordítás és límszemlélet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1 9 8 8 . 1 4 8 . 
3!i Lásd i. in. 
3fi Felhívás a külföldi untlwlógM ügyében. A Kisfalndy-Társaság Lvlapjai 30. Franklin, Bp., 1895. 53. 
3 7 H A R A S Z T I Gyula: A franczia lyrai költészet fejlődése. Kisfaludy-Társaság, Bp., 190(1. 146. 
38 ('.hartes Baudelaire: Versek a Fleins du Mal-ból. Fordította és bevezette T É R E S Sándor. Athenaeum, Bp.. 
1 9 2 3 . 1 8 . 

3 0 Vö. T ó m Árpád: Baudelaire, un bon poéte de second ordre. Nyugat 1910. 3. 1570-1572 . 
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vizsgálva és újraértve, saját és idegen egyre tudatosabb körvonalazásával alakították 
ki a fordítók (20 év alatt) azt a Baudelaire-képet és műfordítás-koncepciót, mellyel 
az utókor 80 éven keresztül alig vagy egyáltalán nem szállt vitába, s amelynek ér-
telmezése - meglehetősen egysíkúan - nem tudot t és még ma sem tud a formai 
és tartalmi hűség idealizált prekoncepciója nélkül megszólalni. 

Baudelaire költészetének recepciója és a műfordítás újraértelmezésének kér-
dése tehát egy megúj í tandó költészeti gyakorlat érdekében szükségszerűen kap-
csolódott össze a 20. század legelső éveitől kezdve. Nemcsak a költészet hang-
váltása, hanem nyelv, értelem (jelentés), művészi igény és alkotói tevékenység 
fogalmainak átértelmezése is megkezdődött Ady Új versek című kötete u tán és 
nyomán. Ezért talán nem is véletlen, hogy az 1923-ban - egy éven belül két 
kiadásban is - megje lenő Romlás virágai (ezekben a kiadásokban sem a kötet, sem 
a ciklus címe előtt nem szerepelt névelő, ami szintén 19. század előtti gyakorla-
tot idéz fel), Baudelaire Les Fleurs du Mal című kötetének magyar fordítása elé írt 
fordítói előszó is megállapítja: „Az új magyar irodalom tartozott ezzel a könyvvel 
Baudelaire szellemének. Adytól kezdve senki sincs közülünk, kire e szellem fel-
szabadító, bátorító, ú tmuta tó hatással ne lett volna. A százéves költő, aki először 
mutatta meg, hogy a mode rn városi élet legzüllöttebb unalma is a legmagasabb 
művészet anyaga lehet, oly lehetőséget és oly kötelességet tárt elénk, amilyenre 
a mi ellanyhult költészetünknek elsősorban szüksége volt: a legmerészebb tarta-
lom lehetőségét s a legnemesebb forma kötelességét."40 

A közös cél és feladat, valamint az ennek a jegyében létrejött és egymás által 
e l fogadhatónak vagy J ó n a k nyilvánított fordítások (Ady, Kosztolányi és György 
Oszkár, Babits, Tó th Árpád és Szabó Lőrinc stb. Baudelaire-fordításai) mellé egy-
re határozottabban kifejeződő, de ellentmondásos elméleti okfejtés társult: a mű 
értelmezését kivonták mű és olvasó kölcsönhatásából, a mű saját maga képviselte 
saját értelmét. Az értelmezés mozzanata nélküli értelmet olyan hatáskoncepció-
val helyettesítették, amelyben a hatásazonosság hitelesítő mércéjéül önmagukat 
tekintették - ebben az ér te lemben helyezték az olvasó (itt: egyfajta mintaolvasó) 
szerepét előtérbe. 

A befogadói oldal (a fordítóra tett hatás) előtérbe helyezéséhez természetesen 
kapcsolódott a többfajta, az egyes befogadó-újraalkotók személyéhez jól köthető 
Baudelaire-kép ratifikálása: „épp azért szövetkeztünk hárman a munkára, mer t 
egyetlen toll hajlékonyságát kevésnek éreztük e teljességre".41 Ha a fordítások első 
megjelenéseit , különösen a T ó t h Árpád fordította szövegeket, például az 
Előhangot42 összevetjük az 1923-as első kiadás szövegével, szembetűnő, hogv a vál-
toztatások egy formai, verselési konszenzusnak való megfelelés igényéből táplál-
koznak elsősorban. „A sorok hosszúsága, a caesura s a hím- és nőrímek (két verset 
kivéve, pontos) váltakozása, a szonettek végig-rímelése vagy végig-nem-rímelése, 

4 0 Charles B A U D E L A I R E : Romlás virágai. Ford. B A B U S Mihály, S Z A B Ó Lőrinc, T Ó T H Árpád. Genius kiadás, 
h. n. 1923. vii. 
41 I. 111. viii. 
4 2 Charles B A U D E L A I R E : Előhang. Ford. T ó m Árpád. Nyugat 1 9 1 6 . 9 . 5 0 9 - 5 1 0 . 
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maradéktalan beleszámítva a hatásba, a legkisebb eltérést is tiltják. Azt a szabadsá-
got sem engedhettük meg, ami régibb fordítóknál szokásos volt: bogv a francia sort 
magyar alexandrinnal helyettesítsük; mert azonkívül, hogy a magyar vers a hím- és 
nőrím igazi különbségét nem adja vissza, egyébként sem alkalmas e komplikált, 
modern hangulatok öltönyéül" - írja a Romlás virágai első kiadásának előszava.43 

A formai hűséget nem a nyelvek elvont, szövegtől független viszonylatában és nem 
egyszer s mindenkorra hatályos érvénnyel definiálják és látják megvalósíthatónak, 
hanem a formai megfelelést, a tartalmi résztől semmiképpen sem függetlenül, 
a konkrét szövegekkel való összefüggésükben állapítják meg. A műfordítás verselési 
normáinak megalapozása olyan időben történt meg, amikor a szabályos verselés, így 
például Baudelaire formai klasszicizmusa, Goethe, Lamartine, Milton vagy a többi 
fordításra választott költő klasszikus formájú versei jelentették a legfőbb hatóerőt, és 
az avant-garde irodalom formabontása és szövegjátékai még n e m kerültek az iroda-
lom látóterébe. A hatás által mérhető tartalmi hűség koncepciója az egyes versekre 
koncentrál, a szövegek egymáshoz való viszonyát a köteten belül nem vagy alig ve-
szi figyelembe, és azt sem követeli meg, hogy például a három fordító a Baudelaire-
szövegek fogalmi rendszerét a magyar szövegekben is egységesítse, vagy a Fleurs du 
Mal kötetén belül létrejövő intertextuális viszonylatokat a Romlás virágaiban is pró-
bálja felismerni és létrehozni. Ennek ellenére a pályatárs kritikája is hangsúlyozza: 
„A magyar nyelv oly gazdagságát, a kifejezésbeli árnyalatok annyi lehetőségét és 
változatosságát találjuk, hogy m é g György Oszkár úttörő munkája, Franyó Zoltán 
nem mindennapi fordítása és Kosztolányi néhány költői szépségű átültetése után is 
új és friss élvezetet nyújtanak. [...] A szövegek néhány oly ihletett visszaadására 
bukkanunk, mely eredeti versnek is ritkaszép."44 És akármilyen dicsérettel vagy 
szemrehányással illették is a továbbiakban a kötet bármelyik szövegét, a tények azt 
mutatják, hogy Les Fleurs du Malnak a triász általi fordítása azóta is a magyar olva-
sók meghatározó élményeként és a 20. századi magyar irodalom egyik legfonto-
sabb viszonyítási pontjaként képes megjelenni. Ez pedig mindenképpen a magyar 
szövegnek - a szövegiségnek - azon (feltehetően időről időre változó) képességét 
feltételezi, amelynek köszönhetően a szöveg képes az irodalmi diskurzusban részt 
venni. Ezek közül talán a legfontosabb - amit sokan hiányoltak a 19. század végé-
nek fordításaival kapcsolatban - , hogy kezdettől fogva és megszorítás nélkül képe-
sek irodalmi szövegként funkcionálni. Ugyanakkor ennek a képességnek a fenntar-
tása nagyban függ a kánon érdekeltségétől: a triász fordításának szövegközeli 
újraértelmezése mind a mai napig nem történet meg. Elméletileg ezt a megítélést, 
bár az irodalomtörténet kánonja nyilvánvalóan befolyásolja, mégis teljesen függet-
lennek lehet tekinteni attól, hogy a francia szövegekkel való összehasonlítás mikor 
milyen eredményre vezetett. Baudelaire szerepét a magyar irodalomban tehát első-
sorban olyan recepciótörténetként érdemes leírni, mely a fordítások magyar szöve-
géből indul ki, és melynek nem kizárólagos horizontja az eredeti szöveg: nemcsak 

4 3 Charles B A I I I K I . M R F . : Romlás virágai, ix. 
4 4 T K R K V Sándor: A teljes magyar Baudelaire. Kékmadár 1 9 2 3 . 1 . 2 1 1 
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fordítástörténet, hanem recepció- és hatástörténet. A magyar irodalomban Baude-
laire olvasása és fogadtatása mindmáig szinte teljes egészében a (mű)fordítás kér-
désével forrott össze, ugyanakkor a magyar irodalomban hagyományozódó Baude-
laire mint szerzői identitást jelölő név nemcsak a neki tulajdonított szövegek 
fordításain és a róla szóló tanulmányokon vagy a francia költő hatásának kimutatá-
sán keresztül értelmeződhet, hanem például Gozsdu Elek novellái, Petri György 
szövegei (Hommage a Baudelaire, Három Sárb Odler), Esterházy Bevezetés a szépiroda-
lomba című írása vagy más - szövegközi - vonatkozások révén is jelentést nyerhet. 

A 20. század elejének meghatározó élménye és felismerése az a paradoxon, 
amit talán Ady példája nyomán még jobban felismertek az új hangot és utat kereső 
költők, tehát azt, hogy a (mű)fordítás névre (?), jelzőre (?) vagy ebbe a kategóriá-
ba (?) való besorolásra tar tanak igényt olyan szövegek, melyek mindazonáltal 
egyszersmind határozott javaslatot tesznek egy olyan olvasási módra, mely az ere-
deti szerző nevével és/vagy a róla előzetesen kialakított képpel valamilyen okból 
nem vagy csak korlátozottan fér össze (lásd Рос A hollójának fordításával kapcso-
latos vitát és Kosztolányi Tanulmány egy versről című írása nyomán kialakuló vitát). 
A 20. század első két évtizedének legjelentősebb elméleti találmányát, eredeti 
és fordítás szükségszerű különbözésének gondolatát tehát az alkotás oldalából 
(saját fordítói tevékenységükből) következtetve egy paradoxonban (egy létező/élő 
gyakorlat és a vele szembefeszülő elméleti igény össze n e m illeszthetőségében) 
állapították meg: a fordítás lehetetlenségének állításában és ennek a gondolatnak 
a metaforizálásával. Elsőként Ignotus már említett kritikája fogalmazza ezt meg: 
„Fordítás - fordítás tu la jdonképp szintén nincsen. Éppúgy nincs, mint ahogy 
nem lehet ugyanazon képet egyszer zöldben, egyszer kékben megfesteni. Lehet-
ni lehet, de ez nem ugyanaz a kép, s a kettőnek éppúgy nincs köze egymáshoz, 
mint ahogy két ember nem ugyanaz, csak azért, mert mind a kettőnek van tüde-
j e is, mája is, talán ikrek és hasonlítanak egymáshoz. A vers s általában a művé-
szi írás elválhatatlan hozzá van nőve a nyelvhez, amelyhez íródott; mondata inak 
nemcsak szóbeli értelme, de szóbeli rendje, beosztása és csengése is együtt fejezi 
ki, ami a kifejezni való, ezek pedig minden nyelvnek legsajátabb sajátai, egészen 
sajátos gondolkodással összefüggőek. Fordítás tehát nincs, csak költő van és lehet, 
akinek egyszer ez a megcsinálni valója, egyszer más; egyszer az, hogy megírja, 
mennyire szerelmes, másszor az, hogy megír jon a maga nyelvén egy verset, amit 
más nyelven olvasott."45 Kosztolányi szlogenné vált mondata , „műfordítani még-
is annyi, mint gúzsba kötötten táncolni",46 amelyet 1921 januárjában a Modem 
költők második kiadásához írt előszavában és 1928-ban az Ábécé a fordításról és ferdí-
tésről című tanulmányában is megismétel, nem véletlenül egy olyan kritikára szü-
letett válaszként, mely a fordíthatatlanságot annak a (ki nem fejtett) hipotézisnek 
a segítségével próbálja cáfolni, amit ezzc4 a paradoxonnal Ignotus, Babits és 
Kosztolányi éppen meghaladni látszik. Elek Artúr szerint ugyanis a fordí tandó 

4 5 I G N O T U S : i . m . 4 7 2 . 
4 6 K O S Z T O L Á N Y I Dezső: A „Holló". Válasz Elek Artúrnak. Nyugat 1 9 1 3 . 6. 644. 
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mű egy poétikailag és retorikailag értelmében és jelentőségében teljesen, kimerítően 
fel térképezhető szöveg, amit a fordítók egymás utáni sora lesz ma jd csak képes 
a legtökéletesebben a magyar olvasók elé tárni. „A 'Holló' azok közé a költemé-
nyek közé tartozik, amiket lefordíthatatlanoknak szokás mondani . [...] A 'Holló'-
nak idegen nyelvre fordítását tar talmának és kifejezése módjának rendkívüli 
zeneisége teszi oly nehézzé. Zeneiségét a versmértékének r i tmusának, rímei el-
helyezési módjának köszöni, de leginkább annak a belső dal lamának, melyet 
gondolatr i tmusnak nevezünk. [,..] Azért az olyan költemény fordítása, mint a 
'Holló'-é, nem is szokott első kísérletre sikerülni. Olyan munka ez, amely fúrva-
faragva készül. Egyik nemzedék a másik elébe dolgozik benne, egvik is talál hoz-
zá egy szerencsés szót, egy szerencsés sort, szerencsés színt. A később érkezettek 
teljes joggal nyúlhattak az előttük valók szerszámkamrájába, és használhatják föl 
azt, amit azok már kipróbáltak."4 7 A fordítás lehetetlenségének elgondolása 
Kosztolányi és Elek Artúr esetében abban is különbözik, hogy míg Elek ennek 
hát terében az eredeti szöveg (tartalmi és kifejezési módbéli) összetettségét feltéte-
lezi, addig Kosztolányi a nyelv és gondolkodás összefüggésének előterében fogal-
mazza azt m e g („A nyelvek matériája különböző"48). Kosztolányi válasza azt is 
megmutat ja , hogy a lehetetlenség paradoxonának felismerése miért nem vált 
termékennyé a fordításelméletben: bár a nyelvek kifejezéskészletének különb-
ségeit felfedezi,49 és az egymást nem fedő szójelentések és szóhangulat miat t 
felszámolja a szóról szóra való fordítás követelményét, mégis hisz abban, hogy 
minden nyelv, jóllehet más-más kifejezésmódot használva, valami közös, azaz 
„általános emberi" megszólaltatására törekszik. Ezt pedig nem nyelvileg gon-
dolja el, h a n e m olyan entitásként, ami a nyelven túl, azon kívül van, és amit 
a nyelvek más-más, de egymásnak megfeleltethető úton (ennek a feltérképezése 
és ennek a lehetőségnek a kihasználása a Kosztolányi szerinti fordítói szabadság) 
próbálnak elérni: ebből származik a hatásazonosság igénye. A Modern költők első 
kiadásában a kötetben szereplő szerzőkkel kapcsolatban ezt mondja: „Ez a modern 
lélek köt össze velük. Csak nyelvük tette őket érthetet lenné. Ha a nyelv kérgét 
lehántjuk, idegenségük megszűnik. Az új műveltséggel mind erősebben kidom-
borodik a líra általános emberi volta is. A líra ma jdnem minden ember számára 
annyira érthető, mint a muzsika. És ez megnyugtató. Megnyugtató, hogy sok millió 
halandó n e m áll némán egymással szemben, közölni tudja a keletkezés pillanatában 
ijedelmesen-egyéni érzését, melynek színe és súlva ugyanolyan és ugyanannyi 
Tokióban, Madridban és Konstantinápolyban, mint Párisban, Krisztiániában és 
Budapesten."5 0 A nyelvi viszonylagosság felismerése,51 legalábbis a 20-as éveket 
megelőzően, Kosztolányinál sem jelentet te ennek a tapasztalatnak az egyetem-

4 7 ELF.K Artúr: fíie „Hotló"-jánah legújabb fordítása. Nyugat 1 9 1 3 . 6 . 5 9 1 - 5 9 2 . 
4 8 K O S Z T O L Ä N Y I Dezső: A „Holló". Válasz Elek Artúrnak. 641. 
4 9 Lásd KOKUOLANYI Dezső: „Ábécé A fordításról és ferdítésről." (1928) In Nyelv és létek. Szépiro-
dalmi-Fórum, Budapest-Újvidék, 1990. 5 7 4 - 5 7 9 . 
5 0 K O S Z T O L A N Y I Dezső: Modern költők. Révai, Bp.. 1921. 5. 
51 Vö. SZKC.KDY-MASZAK Mihály: „Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről." I N ..Minta a szőnyegen."A mű-
értelmezés esélyei. Balassi Kiadó. Bp., 1995. 27. 
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leges kiterjesztését, tehát az emberinek szerinte van olyan része, mely független 
a nyelvtől, a nyelv ha ta lmán kívül érzékelhető. A hatásazonosság - a 20. század első 
negyedének fordításteoretikusai szerint - tehát ennek a nyelven túli transzcen-
denciának a létesülése, ú jabb és újabb megtapasztalása. 

A fordítás lehetetlenségének paradoxonával kapcsolatos másik jelentős követ-
kezmény, hogy a Nyugat első nemzedékének nagy fordítói - A hollóvá! kapcsolatos 
vitában is az mutatkozik meg - már n e m próbálják elleplezni, hanem egyre tuda-
tosabban vállalják fel saját fordítói szerepük (saját hangjuk) meghatározó voltát az 
új szövegben. Ezért is bír nagy jelentőséggel az, ahogy eredeti és fordítás mint kép 
(festmény) és másolat viszonyának évszázados hasonlatát Kosztolányi újrafogal-
mazza: „Műfordításaim nem úgy viszonylanak az eredetihez, mint a festmény a 
festmény másolatához, inkább úgy, mint a festmény ahhoz a tárgyhoz, melyet 
ábrázol."52 Az ábrázolásnak pedig az interpretatív keret, a megjelenítés módja ad-
ja a jelentőségét. Mai fordításszemléletünk is ennek az előtérbe állításában találja 
meg az irodalmi fordításkritika értelmét, mely a hűség kétszer kétosztatú (formai 
és tartalmi, hű vagy hűtlen) viszonyrendszerét elégtelennek érzi a szövegek (az 
eredeti és a fordítás, valamint a bármelyikhez kapcsolható intertextusok) közötti 
párbeszéd, valamint a benne létrejövő saját-idegen viszony(ok) leírására. 

Jól lehet a fordítás (műfordítás) minden korban szorosan összefügg a kor ma-
gyar nyelvű irodalmának állapotával és alakulásával, annak gyakran vagy legtöbb-
ször ösztönzője és iránymutatója, a 20. század első évtizedei a majd száz évvel 
későbbi irodalmi tapasztalat oldaláról különös jelentőséggel bírnak. Ennek okai 
oly sokrétűek, hogy összességükben meghatározhatat lanok, részleteikben pedig 
csak sejthetők lehetnek - részben abból is adódóan, hogy például a fordítás-
koncepcióik) tekintetében még folyamatban lévő, tehát befejezetlen hatásról 
beszélhetünk. A fordítás oldaláról a hatás lezáratlanságának okai közül két fontos 
tényezőt sejthetünk. Az egyik, hogy a szövegeken keresztül változatlan, önazonos 
szerző (akit igen gyakran a biográfiák - fiktív - hősével azonosítanak) tételezése 
következtében egyes idegen szerzők (például Baudelaire vagy Rimbaud) a magyar 
olvasók számára - m é g ma is leggyakrabban - nem mint az adott szöveg(ek)ben 
megképződő szerzőidentitás je lennek meg, hanem mint egy olyan hipotetikus, az 
adott fordított szövegben egyáltalán nem (a rossz vag)' hűt len fordítás esetében) 
vagy csak részben megképződő identitás, amit az olvasó más szövegek (biográfiák, 
ismertetések, kritikák stb.) útmutatása alapján kell felismerjen (az adott iroda-
lomtörténet i kontextus által létrehozott kép alapján) az eredeti szöveggel azonos 
szerzőként, vagy a fordító által létrehozott, de a kritikai kontextus segítségével 
hitelt nyerő szerzőként. A „magyar Baudelaire" megismerésére, azaz a magyarul 
olvasók irodalmi Baudelaire-képének felvázolására mindenekelőt t a Gautier által 
írt Baudelaire-életrajzot (azt Tóth Árpád fordításával azonosítva), a Nyugat jeles 
fordítóinak (Babits, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc - és esetleg Kosztolányi) versfordí-
tásait, tanulmányait , Szabó Lőrinc, Gáldi László, Gera György Baudelaire-tanul-

•R'2 K O S Z T O L Á N Y I Dezső: Idegen költők II. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1988. 531 
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mányait, Rába György könyvét (A szép hűtlenek), a középiskolai irodalomtankönyv 
néhány mondatá t kínálja leggyakrabban a (strukturalista kritika hatásától még 
meg nem szabadult) kánon. Ugyanakkor ezeknek a szövegeknek a többsége azt 
próbálja sugallni, mintha a Baudelaire nevű - biográfiailag azonosítható francia -
szerzővel kapcsolatban vagy a neve alatt magyar nyelven létrejött szövegek saját 
nyelviségüket hatályon kívül helyezve valóban létrehoznák ezt az identitást, vagy 
ar ra szólítják fel, illetve arra figyelmeztetik az olvasót, hogy a magyar szöveg nyel-
vi aspektusában olyan hibák szerepelnek, melyeknek kiküszöbölése az egyetlen, a 
helyes, az azonosítást tökéletesen végrehajtó olvasat záloga. Ebben a folyamatban 
a (biográfiai alapú vagy saját hitelesítő eszközét a biográfiai alátámasztásban felté-
telező) szerzői identitás autentikus létrehozásának jogát a tudományos diskurzus is 
egyoldalúan sajátítja ki. A fordított szövegek (versek) esetében ennek a diskurzus-
nak fő intenciója, hogy az idegen szöveg egyetlen és/vagy helyes értelmezésének 
birtokosaként az eredeti műről lehántsa azokat a rétegeket, melyeket nem tud az 
eredeti szerző jelentésintenciójaként elismerni. Ezért tehát eszerint a (csak előfel-
tevésekben körvonalazódó) koncepció szerint az idegen nyelvet n e m ismerő vagy 
jelentős irodalomtörténeti ismerettel nem rendelkező olvasó élvezheti ugyan 
a szöveget, de a jelentésalkotás és a vonatkoztatás nem áll jogában, mert azoknak 
hiányában nem képes a szöveg értelmét létrehozni. Mivel a magyar szövegek teljes 
körű és magyar nyelvű szövegiségüket figyelembe vevő értelmezésére mindmáig 
nem került sor, és az I940-es évektől a fordított szövegek értelmezésének fő irányát 
az eredeti szerző intencióinak keresése jelentette, a „magyar Baudelaire" nem más, 
mint jelentéskorlátozott szövegek és korlátozott jelentésintenciók eredője. 

A műben rejlő és objektíven kinyerhető ér telem tételezése nem a Nyugatot 
követő nemzedékek találmánya, hanem (úgy tűnik) az interpretáció történetét 
végigkísérő kérdés. Azonban a magyar irodalmi fordítás tör ténetét ennek alapján 
leírni lehetetlen. Ugyanis a fordítás története a magyar i rodalomban éppen ar ra 
bizonyíték, hogy a szabályszerűség és a számonkérhetőség, akár a formai, akár a 
tartalmi hűség igénye, szándéka vagy meghatározása (nem létező) örök érvényű és 
objektív viszonyrendszert tételez föl eredeti és fordított szöveg, olvasó és szöveg 
között, amelynek hiányára éppen a magyar nyelvű fordítások sora, a fordított 
szövegekben és velük kapcsolatban létrejövő párbeszéd, tehát a magyar irodalmi 
fordítás és a műfordítás tör ténete az ellenérv. 

A Nyugat legkorábbi időszakában kibontakozó teória mind elméleti mind gya-
korlati (a fordításaikban) téren ar ra próbált törekedni, hogy a fordított szövegben 
minél inkább eltüntesse a szövegek (és helyenként a nyelvek) közötti viszony 
jeleit, és a szöveg „egy hangon" szólaljon meg. Tulajdonképpen ez az 1830-as 
évektől kialakuló, a huszadik század 10-es, 20-as éveiben végleges formát öltő és 
legalább 80 évre a fordítási gyakorlatba és a közgondolkodásba rögzülő, azaz m é g 
(az 1990-es évek egyes próbálkozásai ellenére) ma is élő műfordítás-koncepció leg-
alapvetőbb hite, elgondolása és elvárása. A 20. század első negyedének jelentő-
ségét a fordításelmélet szempontjából tehát nem abban kell lássuk, hogy a mű-
fordítás mint fo rma és ta r ta lom egységének gondolatá t ratifikálta, vagy 
kidolgozta a formai ekvivalenciák rendszerét. A Nyugat jelentősége a fordításéi-
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méletet és a magyar fordítástörténetet illetően két tényben je lölhető meg. Egy-
részről abban, aminek köszönhetően fordításelméleti állásfoglalásuk kanonizá-
lódhatott , azaz hogy fordítási gyakorlatuk a magyar irodalom tényei között adot t 
rangot a fordított szövegeknek, és ezzel egy időben felfigyeltek arra , hogy a fordí-
tott szövegek képesek a magyar nyelvű irodalom hatótényezőivé válni. Ha végig-
tekintünk az 1908 és 1923 között megjelenő fordításkötetek során, - Kosztolányi 
Modern költőkje, Babits Dante- és Shakespeare-fordításai, Pávatollak (1920) című 
kötete vagy Erűtója, Tóth Árpád Örök virágokja, a Romlás virágai stb. - . egy alap-
vető közös vonást kétségtelenül találunk bennük: a versek m i n d e n feltétel vagy 
megszorítás, és minden tudományos alátámasztás szükségessége nélkül olyan 
versek, amelyeknek irodalmiságát sent a kortárs, sent a későbbi olvasóknak n e m 
kellett kétségbe vonniuk. A Nyugat első nemzedékének nagy fordítói megmutat -
ták, hogy fordítás révén is képes önálló irodalomtörténeti jelentőségű mű létre-
jönni. Ezt fedezi fel Tóth Árpád Kosztolányi Modern költők kötetével kapcsolat-
ban: „...az irodalomtörténeti teljességnek a helyébe, melyre egyetlen fordí tó 
aligha is törekedhetnék, egy másnemű teljesség tárul a kötet olvasója elé: n e m 
kevésbé értékes és nem kevésbé irodalomtörténeti jelentőségű. Ez a másfajta tel-
jesség Kosztolányinak, az alkotó költőnek je l lemző írói sajátosságaiból követ-
kezett";53 erre utal Babits is: „Mindezekért egy-egy kitűnő műfordítás - ami kü-
lönben tán még ritkább dolog, mint egy eredeti remekmű - korszakalkotó d á t u m 
egy nyelv tör ténetében. Régi bibliafordításaink, zsoltárfordításaink, Boccaccio és 
a Gesták régi átültetései, Kazinczy klasszikus fordításai, Arany Aristophanese, 
Szentivánéji álma, Bérczy Károly Anyeginje, új fordulatokat, ú j lehetőségeket, ú j 
zenéket, sőt új tartalmakat adtak a magyar nyelvnek."54 Ebbe az irányba hat Ady 
ironikus transzpozíciója is: „Bedig Baudelaire-t fordítani, jól fordítani, azután 
meghalni, pompás program. . . " 5 5 Tehát az 1910-es, 20-as években nemcsak egy 
költészeti hangváltás indult meg, hanem magával a fordítással kapcsolatban is 
lezajlott egy paradigmaváltás. 1923-ra ez az átalakulás már a lezárult folyamat 
szemszögéből mutatkozik meg Babits előtt is: „Néhány újabb nagy jelentőségű 
kiadvány a magyar műfordítás páratlan fellendülésére hívja föl figyelmünket. 
Ez a fellendülés az utolsó tizenöt esztendő gyümölcse. Büszkék vagyunk rá. Úgy 
érezzük, hogy szürete ez annak, amit mi egynéhányan kezdtünk ültetni t izenöt 
év előtt, Nyugat-emberek, kik már e folyóirat c ímében és címe által is a Nyuga t 
műveltebb és mélyebb irodalmi felé sóvárogtunk."5 6 

A fordítás terén a Nyugat első időszakának másik alapvető érdemét abban látjuk, 
ami a hűségelvű fordításszemléletből kivezető út potenciális iránytűje lehet: a for-
dítás lehetetlenségének paradoxonában rejlő elbizonytalanodás a fordított szöveg 
által kijelölt szerzői identitás és az eredeti szerző kilétét illetően. Mert ha a parado-
xon hangsúlyozása, látszólag szándékosan, ellent mond is egy működő gyakorlat-

•R,:! T Ó T H Árpád: Kosztolányi Dezső: Modern Költők. Nyugat 1914. 7. 287. 
5 4 B A B I T S Mihály: Dante fordítósa. 6 6 3 . 
R''R> ADY Endre: Charles Baudelaire él. Nyugat 1917. 10. 742. 
5 0 B A B I T S Mihály: Könyvrőt-könyvre. Műfordítások. Nyugat 1 9 2 3 . 1 6 . 6 6 1 . 
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nak, és ilyen formájában a tétel bizonytalanságára utal, a gondolat felmerülése 
mégis jelentős, mert létrehozza annak a lehetőségét, hogy a nyelv mibenlétének kér-
dését újragondolva az irodalommal és a fordítással, a szövegekkel és a szerzővel 
kapcsolatos elméleti okfejtések új síkra terelődjenek. A paradoxonban megnyilvá-
nuló elbizonytalanodás tehát azért fontos jelentéslehetősége a 21. század elejének, 
mert a fordított szöveg egyirányú viszonyíthatóságának és jelentésképzésének hitét 
teszi kétségessé. A huszadik század első negyede a kérdés felmerülésének leginten-
zívebb időszaka. Az ezt követő években és évtizedekben - talán a Babits-féle kon-
cepció előtérbe kerülése miatt, de nyilván n e m függetlenül a '45 utáni irodalomtör-
téneti kánon „egyértelmúsítő" szándékától - a paradoxon egyre kevésbé jelez 
valódi, kérdező intonációjú irányultságot, megoldásra váró kétséget, mintsem 
puszta - n e m ritkán a műfordítást misztifikáló - mondatismétlést. A nyugatos for-
dítók nyomán, de elméleti okfejtéseik termékeny továbbgondolása vagy értelmezé-
se nélkül alakult át a műfordításelmélet már a 30-as évektől, de leginkább a 40-es 
évek után azzá az idealizmussá, aminek Somlyó György egyik korai (1958-as) írása 
csupán egy példáját adja: „...a magyar versfordításban - szerencsés esetben - telje-
sen megvalósulhat formai és tartalmi hűség ideális egysége - amire a legtöbb mű-
velt és nagy nyelv fordítója még csak nem is törekszik, nem is törekedhetik."57 Nem 
véletlen tehát, hogy a lehetetlenség kérdését legkövetkezetesebben felvető és fenn-
tartó Kosztolányi jelentősége is éppen nyelvkoncepciója révén és éppen akkor nőtt 
meg az irodalom és az irodalomtudomány számára, amikor a nyelvi jelentés prob-
lémája új dimenzióba került: a posztmodern irodalom cs a hermeneutikai és recep-
cióesztétikai irodalomelmélet nyomán. Ugyanis a hermeneutika által erősen befo-
lyásolt pozícióból nézve, ahonnan a mű látható jeleit (írásképét) nein azonosítjuk 
magával a művel, a különböző nyelvi alakot öltő műveket, jelentéslehetőségeiket vagy 
hatásukat azonosnak tekinteni nemcsak kétséges, hanem elvi téren is cáfolható. Eb-
ből a szemszögből nézve és a fordítás által létrejött szövegeket előtérbe helyezve, 
nem látunk különbséget a műfordítás szó megszületése előtti és utáni fordítói gya-
korlat között. Mind előtte, mind utána olyan változásokat okozott az eredeti művön 
a fordító tevékenysége, mely sem a történetiség szemjtontjainak figyelembevétele 
nélkül, sem örök érvényűén, sem mennyiségi kategóriák segítségével (hű vagy ke-
vésbé hű) n e m írható le. Az eredeti szöveg bármely aspektusának számonkérését az 
új szövegen csak egy műveltségeszmény iránti elkötelezettség morális imperatívu-
sza indokol(hat)ja. Az, hogy ez az elkötelezettség épp a hatvanas évektől kezdődő-
en vált a biztos háttérből a 21. század küszöbére valóban szabadon eldöntendő kér-
déssé, nyilvánvalóan nem véletlen és nem (pusztán vagy elsősorban) irodalmi 
szükségszerűségnek (fejleménynek) mutatkozik. 

5 7 SOM ivó (Ivrtrgv: „A versfordításról. Kísérő a Szélrózsához." (1958) In A költészet évadai I. Magvető 
Kiadó, Bp., 1963. 20. 
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MŰVÉSZETKÖZÖTTISÉG ÉS JELSZERŰSÉG 

- Megjelenik a Tisztaság könyve és a Dokumentum -

„Amit ma az ember szellemi téren alkot, nagyrészt időszerűtlennek, alkotójához 
méltat lannak tartjuk. [...] Az ész, a jel lem, a tehetség unalmas drapériái mögött 
egy van, ami érdekel: a félre nem érthető attitűd, amellyel az ember állást foglal ön-
magával, társaival s a világgal szemben" - írják a Dokumentum szerkesztői, Kassák 
Lajos, Déry Tibor, Illyés Gyula, Nádass József és Németh Andor a folyóirat ötö-
dik, s egyben utolsó számának bevezetőjében. Kassák Bécsből hazatérve, 1926 vé-
gén alapította a MA folytatásának szánt Dokumentumot, melyet méltán tekintenek 
a magyar avantgárd irodalom legszínvonalasabb kezdeményezésének.1 Szerkesz-
tői a tárgyak és intézmények mindennap i - ám kultúránk egészét alakító - hasz-
nálatának és működésének kérdéseiből indultak ki, s az avantgárdnak a társadal-
mi folyamatokba beavatkozni kívánó, de ideológiákkal kevésbé terhelt, leginkább 
a Bauhaus-zal rokonítható - noha irányzati értelemben korántsem egységes - vál-
tozatát teremtették meg. A folyóirat az emberi alkotás legkülönbözőbb területeinek 
bemutatására vállalkozott, érdeklődése a művészetektől a műszaki találmányokon át 
az életmód kérdéseiig terjedt, s olyan jelenségek vizsgálatának adott helyet, mint 
a film, a rádió, a gramofon, a reklám, a sport, az öltözködés, a tömeg- s a gyermek-
lélektan, a tánc és a színház, a „tárgyi zene" és a jazz, az építészet és a tömegter-
melés, a városrendezés és a lakberendezés, a munkaidő-csökkentés és a légi közleke-
dés. Természetesen nem minden előzmény nélkül, hiszen a Kassák és Moholy-Nagy 
szerkesztette Új művészek könyve - a húszas években kibontakozó művészetközi 
(intermédiális) gondolkodás egyik korai példája - m á r 1922-ben vetítőgépről, 
erősáramú vezetékről, versenyautóról stb. készült fényképeket helyezett a festmé-
nyek és a kották közé.2 De hasonló jelenségek foglalkoztatták a Doku mentummal egy 
időben induló, Remenyik Zsigmond és Tamás Aladár szerkesztette Új Föld című 
folyóirat munkatársait is. Az Új Föld és a Dokumentum szerkesztői a különböző tár-
gyú és műfa jú szövegeket nem rendezték rovatokba, a jelenségek világának olyan 
bemutatására törekedtek, mely a valóság anyagi „ellenállásával" szembesít. Arra 

1 B O R I Imre: Л szürrealizmus ideje. Forum, Újvidék, 1970. 24. 
2 P K I K R N Á K Miklós: „A magyar avant-garde film." In F.I.L.M. Képzőművészeti Kiadó, Bp.. 1991. 8. 
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az elgondolásra emlékeztetően, melyet a Dokumentum első számában közölt írásá-
ban Németh Andor fogalmazott meg, s amely - eltávolodva a tárgyként előttünk 
álló jelenség megismerésének eszméjétől - a valóságot „viszonylatok sodró töme-
geként" értelmezte, amelyet „tapintani, tolni, mozgatni kell", hiszen az „ellenállá-
sából érezzük, hogy van", s megérteni is csak úgy lehet, ha „elkeveredünk vele".3 

Miközben a művészetek egyetemes nyelvét kívánták megalkotni, Kassákék az 
egyes művészeti ágak nyelvének sajátszerűségére figyeltek föl. A Dokumentum 
szerkesztői a művészetek és a technikai eszközök bemutatásakor a jelközegek sa-
já tos szerveződéséből indultak ki, és nem „összművészeti" jellegű egyesítésükre, 
hanem szigorú elválasztásukra törekedtek. Szemben az előző század összművészeti 
elképzeléseivel, a művészetközöttiség elve a n e m illeszkedő részek töredékes, 
megszakító összekapcsolásából indul ki.4 Erről tanúskodik Kassák Tisztaság könyve 
című kötete is, melyet funkcionalista szemlélete, konstruktivista formavilága és 
művészetközi jellege egyaránt a Dokumentumhoz köt. Kassák 1926-ban Bécsben, 
ma jd nem sokkal később Budapesten, a Dokumentum kiadásában másodszor is 
megjelent kötete verset, elbeszélést, tanulmányt és képzőművészeti alkotást egy-
ként tartalmaz. A könyv tárgyszerű alakja maga is artefaktum-jelleget ölt, s a mű 
utalt jaként a plakátművészet alkotásait idézi fel. A Tisztaság könyve sajátos rendbe 
foglalja a megelőző évek alkotásait, s egyben Kassák korai, Л plakát és az új festészet 
kapcsolatát ér intő elgondolásainak összefüggésébe helyezi őket. 

Az 1916-ban, а MA első számának élén közölt, alapvető célkitűzéseket megfogal-
mazó szöveg gondolatmenetének kiindulópontját az a feltételezés képezte, hogy a 
művészeteknek, melyek ábrázoló szerepét átvette a fényképészet és a film, a plakát 
cselekvő-cselekedtető jel legét kell mintának tekinteniük. Kassák még 1926 táján 
is abból indul ki. hogy a fényképészet és a film elsődlegesen ábrázoló eszközök, 
sőt - szemben például Moholy-Nagy Lászlóval - a fényképészettől elvitatta azt is, 
hogy - akár a „tiszta fényalakítás" útján - művészetként lenne művelhető.5 Esztéti-
kai elgondolásainak alaposabb kidolgozására ennek ellenére Eisenstein és Walter 
Rut tmann alkotásai. Л patyomkin páncélos és a Berlin - egy nagyváros szimfóniája ösz-
tönözték. Kassák értekező prózája, melyben a kiáltványok iránytalan gesztusait 
a húszas évek közepére váltják fel az érvelés retorikailag változatos, de szigorúbb 
formái, a könyv- és reklámművészetről, a fényképészetről, de különösen a film-
művészetről írt bírálataiban teljesedett ki. Nem előzmény nélkül: elképzeléseinek 
több elemét tartalmazza Moholy-Nagy László 1922-ben közölt „filmvázlata", 
Л nagyváros dinamikája. Egyetlen mozzanat kivételével: a hatás és a befogadás sze-
repének mérlegelésére még a „filmvázlat" 1925-ös kiadásához írt rövid előszó sem 
tér ki. A Patyomkin páncélos és a Berlin - egy nagyváros szimfóniája méltatásából egy 

3 N K M K - I U Andor: „Kommentár." ( 1 9 2 6 ) In A szélén behajtva. Magvető, Bp., 1973. 179. 
4 Szu.KM-MAS/ÁK Mihálv: „A kánonok szerepe az összehasonlító kutatásban." In ..Minta a szőnyegen " 

Balassi, Bp., 1995. 106. 
5 K A S S Á K Lajos: „A budapesti második nemzetközi fénvképkiállítás." (1926) In Éljiink a mi időnkben 

Magvető, Bp., 1978. 124. 
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receptív távlatú, a műalkotás kommunikatív teljesítményét elsődlegesnek tekintő 
elgondolás körvonalai bontakoznak ki, mely a film műszerű szerveződéséből ki-
indulva az esztétikai tapasztalat magatartásmintákat közvetítő szerepének mérlege-
léséigjut . Kassák elemzései rendkívül hatásosan képesek érzékeltetni a befogadás 
modális aspektusait, megfigyelései pedig olyan értelmezői alapállásra vallanak, 
mely a műalkotással való találkozás lényegét az érzékelésmód megváltozásában ke-
resi. Tanulmányainak a filmelmélet ma is úttörő szerepet tulajdonít.5 A felvevőgép 
„keményen lát", de hatását nem egy előzetes vélekedés ábrázolásának, hanem a 
valóságmozzanatok sajátos megszervezésének köszönheti: „ha moziban ülünk, 
[...] az izgat bennünket, az váltja ki moralizáló gondolatainkat és rokonszenvező 
vagy ellenszenves érzéseinket, hogy a filmen, a rendező által megkomponál t kép-
sorozatban hogyan je lennek meg a pszichológiailag vagy szociológiailag motivált 
mozgások, emberek, tárgyak, fények és árnyékok, szóval maga a képtörténet".7 

Ezért állítja, hogy a filmben a „képírás éri el a veleérzés vagy a könyörtelen ellen-
szegülés lázát a közönségnél". Nehéz azonban megítélni, mennyiben tekintette 
egyirányúnak a műalkotás hatását, s mennyiben előfeltételezte a befogadó tevé-
keny - előzetes vélekedéseinek, elvárásainak is szerepet ju t ta tó - részvételét. Nem 
könnyű egyértelmű választ adni arra a kérdésre sem, mennyiben foglaltatik ben-
ne kijelentéseiben a feltételezés, hogy a műalkotás „tiszta filmszerűsége" képes le-
het elfelejtetni közönségével „osztályhelyzetét". Valószínű azonban, hogy Kassák 
valamelyest eltávolodott tíz évvel korábban, A plakát é.s az új festészetben képviselt 
felfogásától, s megállapításai válaszvonalat húznak az „eredményt kierőszakoló" 
plakát s az esztétikum tapasztalata között. 

Ha Eisenstein alkotásának méltatásakor főként a tör ténet elbeszélésének film-
szerű eszközeire és a nézőpontkezelés szerepére irányult Kassák figyelme, a Berlin 
- egy nagyváros szimfóniája esetéhen a film nem elbeszélő, tisztán „optikai" jellegé-
re kerül a hangsúly. Míg Ady azért kárhoztatta a filmművészetet, mert közönsége 
csak „látni akar, látni, és nem hallani, nem gondolkodni, nem érezni",8 Kassák, 
miként a Dokumentum köréhez tartozó Gerő György, az első Magyarországon dol-
gozó „független" filmkészítő is,9 az érzékek elszigetelésében látja a film hatásá-
nak zálogát: „Az élet já téka a síkon, a szemeinken á t j ö n el hozzánk, és elfelejteti 
velünk hát térbe szorult halló-, tapintó- és beszélőszerveinket."10 Ady - szemben 
például Kosztolányival" - film és irodalom elkülönülését bírálta, Kassák s a Doku-
mentum körének alkotói - miként Balázs Béla1'- vagy a Nyugat és az Uj Föld szer-
zőjeként is tevékenykedő Hevesy Iván13 - a művészetek szétválasztásának elvét 

6 P F T E R N Á K : i . m . 1 8 . 
7 K A S S Á K I ajos: „Az orosz film." (1926) I N Éljünk a mi időnkben. Magvető. Up . 1978. 107. 
я Any Endre: „Színház é s mozi." (1908) In Művészeti írások. Kossuth, Bp., 1987. 146. 
9 P E T F . R N Á K : i . m . 1 2 . 

1 0 K A S S Á K Lajos: „Az abszolút film." (1927) ín Éljünk a mi időnkben. 129. 
1 1 K O S Z T O L Á N Y I Dezső: „Méltóságos mozi." ( 1 9 1 8 ) In Füst. Szépirodalmi, Bp., 1970. 448—449. 
1 2 B A I Á Z S Béla: A látható ember. (1924) Gondolat, Bp., 1984. 27. 
1 3 H E V E S Y Iván: „A filmjáték formája." I N Az új művészetért. Gondolat , Bp., 1978. 2 4 0 - 2 4 1 . 
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tartották szem előtt és a filmművészet kapcsán - csakúgy, mint a színházról szól-
va - az irodalmi mintáktól való eltávolodást sürgetették. A film anyagszerű, tehát 
szorosabban képi, nem elbeszélő vonatkozásait azonban Kassákék inkább része-
sítették figyelemben, mint a Nyugat szerzői, akiknek érdeklődése szintén a húszas 
években fordult a film felé. '4 

Kassák költészetében eközben a személyesség - elsősorban hangnemi tényező-
ként é r t e t t - jelzései az én hozzáférhetőségének, illetve az én és a másik viszonyá-
nak kérdésével kapcsolódnak össze. Az. 1926/27 táján közzétett számozott versek 
némelyike már azokkal az alkotásokkal rokonítható, melyek az avantgárd költé-
szet eljárásainak közegében fogalmazzák meg a személyközi kölcsönösség elvét: 
„Jó volna jegyet váltani és elutazni önmagunkhoz , hogy bennetek lakik, az bizo-
nyos" (József Attila: József Attila [József Attila, h idd el...]). A harmincas évek két 
je lentős költői életműve egyaránt az avantgárd költészetből merí tet t ösztönzést: 
Szabó Lőrinc az expresszionizmusból, József Attila a szürrealizmusból, s különö-
sen ez utóbbi esetében szembeötlő Kassák húszas évekbeli költészetének hatása. 
Erről tanúskodik többek között a metafora szétbontására épülő jelentéskimozdí-
tás a Riának hívom című versben („Röntgenfényből faragták, átsugárzik a falakon 
és a szavaimon") vagy A bőr alatt halovány árnyék önkioltó képi szerkezetei és a sze-
mélyiséget eltörlő alakzatrendszere.1 5 

A 66. számozott költemény szerkezete a keretes elrendezés elvét követi: a szö-
veget az üzenet és a hívás jelzése nyitja és zárja, melyet egy - megragadhata t lan-
nak bizonyuló - Te megszólítása követ, illetve előz meg. A beszédhelyzet vissza-
következtetését azonban jelentősen megnehezíti , bog)' a r ámuta tó elemek 
jelentése nem egységes, s így én, te és ő nem különíthető el, viszonyuk nem azo-
nosítható egyértelműen. A vers zárlata ugyan hangsúlyosan az ént jelöli ki a vers 
központi vonatkozási pont jaként , de a szöveg grammatikai funkciói é p p ezen a 
ponton válnak rögzíthetetlenné: a vers utolsó szavának egyaránt tulajdoní tható 
tárgyi és alanyi szerep („meghatározhatatlan pont vagy a tájban / kibontott zász-
lók hívják közelebb életem"), s így n e m eldönthető, a hívás az énre vonatkozik-e 
vag)' ellenkezőleg, arra a valakire, akire korábban a vers egyes szám harmadik 
szentélyű személyes névmással utalt. A nyelvtani többértékűség a nézőpontok 
megfordí thatóságának jelzéseivel társul, melyet a második sorban elhangzó kér-
dés jelzet ten is a beszéd ki indulópontjaként nevez meg: „hol vagyok én hogy 
nem látlak téged csillagvándorlás". Noha a vers harmadik sorának tanúsága sze-
rint az emlékezet képes arra, hogy - egyfajta kiegyenlítő műveletként - fölidézze 
a másikat, a képzeleti tevékenységet egyben olyan „közegváltásként" jeleníti meg, 
mely a másikat n e m pusztán annak nyomával helyettesíti, de a hangot egyúttal 
látható jellé alakítja („emlékezetemben világítanak lépteid"). Az én helyzetére 

1 4 S / . K C K D V - M A S / . Á K Mihály: „ A Nyugat és A világirodalom." In Újraértelmezések. Krónika Nova, Bp.. 
2000. 124 -125 . 
1 5 K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: „Utak az avantgarde-ból." In K A B D F . B Ó Lóránt et al. (szerk.): tanulmányok 

József Attiláról. Anonymus, Bp., 2001. 1 0 2 - 1 0 6 . 
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vonatkozó kérdés egyaránt olvasható az első és a harmadik sorra vonatkoztatva: 
az első esetben írott üzenetként („Egy kéz jeleket ír a falra a tárgytalan nyugta-
lanság üzeneteit"), a második esetben az emlékezés által fölidézettként értelmez-
hető. Ha az első értelmezést követi az olvasó, azt a lehetőséget is el kell fogadnia, 
hogy a szavakat az énen kívülre helyezett, tőle függetlenített közeg „emlékezete" 
idézi fel. Hangkén t azonban egyik esetben sem férhetők hozzá: a beszélő - a szö-
veg mély ér te lmű iróniájának tanúságaképpen - olyasmit észlel, mely az érzéke-
lés lehetetlenségéről ad hírt, s amelyet, noha hallania kellene, csak látható jel-
ként érzékelhet. A vers egyik legszebb sorában a fogak között „széttörő" kiáltás 
a sziklákon megtörő hullámok képzetével társul (de a hanghullámok metaforáját 
is fölidézi: „fogaim között széttörik a kiáltás hul lámok amik körülvesznek"), s így 
- a külső és a belső szembeállításának megbontása, a belülről feltörő és a kívül-
ről „felfogott" kiáltás ellentétének feloldása révén - a versben megszólaló s egy-
ben megtörő h a n g azonosíthatatlanná, eredetében megragadhatat lanná, sőt - a 
láthatatlan csillagok képzetéhez hasonlóan - érzékelhetetlenné válik. A következő 
sorban elhangzó kérdésre („menni vagy maradni kérdezik") a vers zárlata végül 
csak a kibontott zászlók néma, feladóját és címzettjét tekintve egyaránt meghatá-
rozatlan hívásával tud válaszolni. 

A 70. számozott költemény rendkívül szépen alkalmazza a jelentéstani kapcsola-
tok fölbontásának technikáját („minden a te szemeidtől függ s attól az acélcilinder-
től ami a domboldalon ketyeg"), de én és te kölcsönösségének elvét némiképp 
el lentmondásos módon valósítja meg, hiszen először a másik elérhetetlenségé-
nek fájdalmas tudomásulvételében, majd (a zárlatban) a közelség - a vers belső 
összefüggéseiből nemigen következő - reményében szelídíti meg, holott a szemé-
lyköziség gondolata nem az elszakítottság fájdalmából, de az idegenség fölszá-
molhatat lanságának tapasztalatából eredezteti én és te elvi egymásrautaltságát. 
Bár az egymással ellentétes szereplehetőségek egymás mellé állítása („gyapjú-
medencében aludni szeretnél akár a bepólyázott gyermek vagy elvonulni a har-
cosokkal idegen tájakra") még elképzelhetővé teszi a „senki se int feléd feküdj le" 
olyan megszólaltatását is, mely nem a veszteség tudatából indul ki, a vers zárlata 
visszamenőleg is semlegesíti a kibontakozó hangnemi kettősséget. 

A személyköziség egyik korai példájaként említhető Nádass József 1923-ban 
írt verse, a Megy körben az arc, mely egyenetlensége és szerkezeti megoldatlansá-
ga ellenére sem érdektelen mű. A vers én és te személyközi viszonyával helyette-
síti az egyetemessé növesztett személyiség képletét , s a hanghordozás ünnepé -
lyességét a megszólalás közvetlenségének és köznapiságának jelzéseivel cseréli 
föl. A sikerültebb első szakasz sorait a megszólítóra és a megszólítottakra vonat-
kozó kijelentések osztják két, helyenként kettősponttal is elválasztott egységre, 
oly módon, hogy én és te elkülönítésének lehetősége először a második egység 
főnevesített je lzőjének kétirányú vonatkoztathatósága s a külső nézőpont megké-
pezhetősége révén bizonytalanodik el („Eszközt keresek széttépett magama t 
megmutatni : ismeretlen a münchen i waggonban"), a szakasz végén pedig - ahol 
a „közöttetek" helyzetét a vers a mondat tani párhuzamosság és a belső r ímek ré-
vén is érzékelteti - a ti és az én alliterációval jelzett felcserélhetősége, illetve a 
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megszólítottak helyzetének azonosíthatatlansága, „szétszórtsága" révén: „Vegye-
tek el, szétszórt szemek: visznek lovaim a/ országúton, közöttetek." Az elégikus 
hangnem, az ünnepélyességtől és emelkedettségtől eltávolodó megszólalásmód, 
valamint a „széttépett magam" és a „szétszórt szemek" kölcsönössége Ady kései 
költészetére emlékeztetheti az olvasót. A vers valóban a Nem feleltem magamnak el-
híresült hármasr ímjét idézi, melyben később a másodmodernség költészete fe-
dezte fel saját előzményét:1 6 „Az elméleteket elfelejtettem, az elveket elej tet tem." 

A Dokumentum költőin elsősorban a francia szürrealizmus ösztönzése érzékel-
hető. Déry Tibor Párizs! Néhány strófa az iivegfejű borbély életéből címmel közöl próza-
versekből álló ciklust a folyóirat hasábjain. Illyés költészete előbb távoli képzeteket 
összekapcsoló, de többé-kevésbé szilárd és állandó jelentéstartománnyal ren-
delkező képi szerkezetek kidolgozásával (Száműzetésem első éneke), majd a zsáner-
költészet örökségét korszerűsítő, a beszélőtől eloldott látványszerkezetet létrehozó 
versekkel (Szomorú béres) alakított ki a szürrealizmusból merí tő, de gyorsan meg-
szakadó költői kezdeményezést. A Száműzetésem első éneke azonban legföljebb nyo-
mokban őrzi a tudatalatti szerepének szürrealista értelmezését, a Szomorú béres 
zárlata pedig ügy tér vissza - tipográfiailag is kiemelten - a kezdeti beszédhelyzet-
hez, hogy a „fényes terek" visszamenőleg az én képzeletének tartalmaként nyer ér-
telmet. A Száműzetésem harmadik éneke című elbeszélés álomszerű, a dolgok köznapi 
összefüggéseinek el lentmondó történetet állít a valóságszeletek leképezésének ha-
gyományos kisepikai kívánalma helyébe. Elsősorban az önazonosság ingatagságá-
nak ironikus színrevitele, a játékos szövegközi utalások (a Peter Schleniihl-történet 
fölidézése), valamint az öntükröző alakzatok alkalmazása tünteti ki. 

A húszas évek végi avantgárd költészet egyik legösszetettebb változatát - rend-
kívül kevés verssel - Németh Andor teremtette meg. Művelődés- és hagyomány-
szerkezeti különbségekkel magyarázható, hogy Németh Andor a számozott költe-
mények és A ló meghal költői nyelvének mintáit Kassákétól eltérő irányban 
volt képes újraalkotni. Ha elsősorban a magyar századforduló felemás - a szó 
válságának tapasztalatára kevéssé érzékeny - fejlődésével magyarázható, hogy 
Kassáknál hiányoztak a jelszerűségétől megfosztott nyelv nem eszközszerű ér telme-
zésének hagyománytörténeti feltétcici,17 Németh Andor esetében a francia század-
forduló irodalmának és Apollinaire költészetének elmélyültebb - s valószínűleg fel-
készültebb - tanulmányozásának köszönhető, hogy az „orfikus" költészet értekező 
írásaiban megfogalmazódó gondolata - ha el lentmondásokkal is - e loldódott az 
önkifejezés elvétől. „A költőre - hangzik Németh Andor érvelése - a vers nem 
hivatkozhatik vissza."18 A magyar avantgárd alkotói közül az ő írásai fogalmazták 
meg leghatásosabban és - értekező nyelvét és érvrendszerét tekintve - a l ighanem 

1 6 K U L C S Á R S Z A B Ó Ernő: „Az »én« utópiája és létesülése." In K A B I I E B Ó L/iránt et al. (szerk.): Tanulmányok 
Ady Endréről. Anonymus, Bp., 1999. 23. 

1 7 K U L C S Á R S Z A B Ó Ernő: „»...ki üdvözöl téged születő pillanat«" In Beszédmód és horizont. Argumentum, 
1996. 130. 
1 8 N É M E T H Andor: i. m. 180. 
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legigényesebben a nyelv „megfertőzöttségének" tapasztalatát. A nyelvet életvilá-
gunk alakítójának tekintette: „Ma már az egész nyelv meg van fertőzve stílussal, 
[...] kész kifejezésekkel élnek, szeretkeznek és pusztulnak el az emberek, az em-
beriség érzelmi leromlása tökéletes, s a szavak ura lma még a legösztönösebb ön-
kritikától is megfosztja az emberállatot."1 9 A költészet munkáját a szó „megtisztí-
tásában" látta, s a „csendből felmentett", „a használat szennyétől megtisztult" 
szót egyszerre fogta föl a valóság - mintegy „lélegző" - darabjának és „versben 
álló" - tehát sajátosan esztétikai - jelenségnek: „A szó ismét magáért van, vonat-
kozás nélkül való, és azt mondja, amit mond. Magáért van, a versben áll, és frissen 
piheg, mint egy fiatal állat."20 A dologgá váló szó Németh Andor értelmezésében 
- csakúgy, mint Kassák filmelméleti fejtegetéseiben - ezért nem függetlenedik 
érzékelésének esztétikai mozzanatától. Az Eurydice útja az alvilág felé és a Fekete 
csillag szerzője feltételezte, hogy a műalkotás - hasonlóan a valóság jelenségeihez 
- egyedül hatásában ragadható meg: „A művészi terméknek nem lenne szabad 
függő viszonyban állni az alkotójával: meg kellene állnia a saját lábán, mint egy új 
valóságnak a többiek között. [...] A valóság legfőbb kritériuma: a hatás."21 Németh 
Andor a szómágia elvére hivatkozott, s a szót a vers „anyagaként" határozta meg, 
mely „nem a közlendők továbbításának eszközeként" szolgál, hanem a vers tulaj-
donképpeni közegét alkotja, amely saját „hatásán" kívül nem utal vissza semmire. 

A Fekete csillag a nagy műveltségi körök elemeinek montázsszerű összekapcso-
lására s hagyományos összefüggéseik megbontására épül,2 2 s cg)' művészetközi 
utaláson keresztül idézi föl az Ószövetség szövegét, a Mózes második könyvében 
olvasható kérdést („és ők megkérdezik tőlem, bogy mi a neve, akkor mit mond-
jak nekik?" '2Móz 3,13) a teremtés Chagall festményeiből kölcsönzött jelképével 
kapcsolva össze: „Ez a tehén élete ott és a halála itt / Két gomolvgó füstoszlop 
között én vagyok a fagyaibokor / A bokor megfagyott ujja öt szétterpesztett újj 
/ A kérdés nyugtalan és kifordított tenyere mered az égre ott." Az Eurydice útja 
az alvilág felé c ímet viselő prózai költeményt a fölidézett mítoszi tör ténet szét-
szerelése, a cselekményszerű összefüggések széttördelése, észlelés, emlékezés és 
képzelet bonyolult egybefonódása, az olvasás egyvonalú mozgását eltérítő több-
értékű szerkezetek, a beszélői hangokat szétszálazhatatlanul egymásba fűző, osz-
tott szólamszerkezet, az előszövegek „hangjainak" egymásba játszása, valamint 
a dolgok tárgyakba „vésett" valóságának jelentésképző szerepe avatja a magyar 
avantgárd egyik legrétegzettebb alkotásává.23 Németh Andor alkotásában a másik 
emlékezete olyan alkotásnak van kitéve, mely a beszéd eg)'re teljesebb szétforgá-
csolódásával s végül a címben szereplő név széttöredezésével ér véget. 

I« I. ro. 170. 
2 0 I . M . 1 7 1 . 

21 I. m . 180. 
22 D E R É K É ' Pál: A vasbetontorony költői. Akadémiai, Bp., 1 9 9 2 . 1 3 0 - 1 3 5 . 
2 3 K É K E S I Zoltán: „ A hang megsokszorozódása és a műalkotás anyagszerűsítése között." In B E N Ő I 

I á s z l ó - S z . M O L N Á R Szilvia (szerk.): Kánon és olvasás - kultúra és közvetítés. 2. FISZ, Bp.. 2002. 4 9 - 7 2 . 
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Ajelölés közegének tematizálódása az avantgárd színházban a testnek és a hang-
nak a polgári illúziószínházétól eltérő használatában, a két médium médiumként 
való tematizálásában és egymáshoz való viszonyuk megújításában jelentkezik. Ez 
a törekvés a Palasovszky Ödön nevéhez kötődő kísérleti színpadokon formálódó 
mozgás- és par landókórus műfajában, valamint a Madzsar Alice, Dienes Valéria 
és Szentpál Olga működéséhez kötődő mozdulatművészetben egyaránt jelentke-
zik, de egymástól el térő hangsúlyokat kap. 

A színház helyzete speciálisnak m o n d h a t ó a művészetek sorában: a kultúra je-
lei itt a maguk anyagiságában j e l enhe tnek meg; ezért a színház „annyiban annak 
a kul túrának a 'megkettőződését ' je lenti , amelyben játszódik, hogy anyagát a leg-
különbözőbb kulturális rendszerekből meríti, amelyeknek jeleit jelek jeleiként 
használja".'-4 A jelrendszerek közül az emberi test és az emberi testhez tartozók 
(például gesztusok, mozgás) kiemelkedő gyakorisággal szerepelnek a maguk anyag-
szerűségében. Ezért a színháztörténet kiváló terepet biztosít ahhoz, hogy az em-
beri test megmunkálásának, értelmezésének és nyilvános megmutatásának törté-
neti változatait kutassuk. 

A színház további sajátossága tranzitorikus volta. Noha az újraolvasás egy regény 
esetében sem az első olvasat esztétikai tapasztalatának puszta megismétlése, a szín-
ház esetében a temporalis dimenzió hatványozott jelentőséggel bír. (Ebből adódó-
an j e l en írás is csak bizonyos korlátok között mozoghat.) A Palasovszky-féle kísérleti 
előadások csak egy-két előadást éltek meg, melyek meglehetősen szelektíven doku-
mentálódtak: nosztalgikus visszaemlékezések és rövid hírlapi cikkek őrzik nyomát. 
A modern táncszínházi törekvésekről szintén nem maradt fenn olyan dokumentum, 
amely az egyes előadások behatóbb vizsgálatát lehetővé tenné. (Az előadások rögzí-
tése nem iktatja ki az előadás mint műalkotás tranzitorikus voltát, de az értelmező 
munkáját nagyban segítheti.) Ezért a továbbiakban a színpadi munkával és mozdu-
latművészettel foglakozó elméleti művekre koncentrálva az ezekben megmutatkozó 
antropológiai és testkoncepcióik történeti kontextualizálásával foglalkozom. 

A mozgásművészeti törekvéseket összefogó, a modern tánc terjesztésének mag-
ját alkotó Mozdulatkultúra Egyesületet Madzsar Alice, Dienes Valéria és Szentpál Olga 
közreműködésével 1928-ban alapították. Mindhárman külföldi tanulmányok során 
elsajátított rendszerek továbbfejlesztésével alakították ki saját iskolájukat. Madzsar 
Alice Bess Mensendieck első magt ar tanítványaként, mesternője nyomán dolgozta 
ki rendszerét. Mensendieck 1900-ban Körperkultur der Frau címmel adta ki a husza-
dik század első évtizedeiben világszerte nagy hatást kiváltó könyvét, mely a nők a 
férfiakétól eltérő anatómiai felépítésén alapuló speciális női torna és testmozgás 
rendszerét ismerteti. Madzsar a nők egészségének megőrzését célzó gyakorlatsorok 
kialakításán fáradozott, valamint kidolgozta a terhes nők tornáját (ez kifejezetten 
forradalmi újítás volt, a terhes nőknek a koraszülés vélt veszélye miatt akkoriban a 
minél kevesebb mozgást ajánlották), a gyermek-, illetve a munka egyoldalú terhelé-
sét ellensúlyozó munkahelyi tornát, továbbá új szemléletet vezetett be a gyógytorna 

24 Erika F I S C H E R - L I C H T E : A színház mint kulturális modell. Theatron 1999/1. (tavasz) 71 
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területén. Mindezekkel párhuzamosan a húszas évektől tanítványaival együtt részt 
vett Palasovszky színházi kísérleteiben. Dienes Valéria Raymond Duncan görögtor-
na-tanfolyamaiból továbblépve dolgozza ki saját mozdulatművészeti rendszerét, 
melyet orkesztikának nevezett el. A Duncan-féle torna a görög vázák és reliefek (a 
jellemző felületek törvénye szerint készült) emberábrázolásait geometriai fo rmák 
összességének tekintette (például egy dárdát elhajító alakot egy szabályos nyolcszög 
formába lehet belefoglalni). Dienesnek a Duncan-féle tornával való elégedetlensé-
gét az okozta, hogy az a táncot és az emberi testet más művészeti ágaknak veti alá; 
átvette viszont a mozdulatok geometrikus rend szerinti szemléletét. Szentpál Olga 
Jacques Dalcroze ritmikus gimnasztikáját továbbfejlesztve alkotta meg a maga test-
képző rendszerét. Dalcroze a zenei hangoknak és ritmusoknak különböző mozdu-
latokat feleltetett meg; iskolájában a növendékek a zenét vagy a taktusokat követve 
mozogtak. Szentpál Olga nem értetett egyet a mozgás és mozdulatok zenének való 
alárendelésével (a tánc önálló művészetként való szemlélete mindhárom szerzőnő-
nél fontos szerepet kapott), részint ezért dolgozta ki saját rendszerét. A Szentpál-féle 
torna rendszere négy kategória (formatan, funkciótan, kompozíciótan, kifejezéstan) 
alapján osztályozta a mozdulatokat, a cél a legmindennaposabb mozdulatok (példá-
ul felállás) e rendszerben való szemlélete és gyakorlása volt. 

A mode rn tánc világszerte a tizenkilencedik század legvégén, a balettellenes 
törekvésekből indult . Irányzatait a természetes mozgás felfedezésének, a mozgó 
emberi test merev balettsémáktól való megszabadításának vágya hajtotta. Kép-
viselői túlnyomórészt nők voltak, részint mivel a tánc alapvetően női tevékeny-
ségként volt definiálva a korban, részint pedi^ azért, mert számos elemében kap-
csolódott a megerősödő nőmozgalmakhoz. így például a mezítláb, fűző nélkül 
megjelenő női test (az alapító nők, Loie Fuller és Isadora Duncan fellépéseinek 
állandó eleme) normasér tőnek számított a közízlést tekintve, de egybevágott a 
szüffrazsettek törekvéseivel.25 A balett elleni lázadás a Mozdulatkultúra Egyesü-
let tagjainak önmeghatározásakor is fontos szerepet kapott,26 ennek megfelelően 
mindhárom magyar szerzőnő írásaiban a „természetesség", illetve az „egészség" 
a fő kulcsszavak. A természetre és egészségre való hivatkozás mint a rendszerek 
alapja (ahonnan/amiből kiindulnak) és célja (a testnek ilyen állapotba kell j u tn i a ) 
egyaránt megjelenik, gyakran egyazon szövegen belül. A példákat hosszasan 
idézhetnénk, de elégedjünk m e g egyetlen szöveghellyel: „Rendszerem felépíté-
sében mindenekelőt t arra törekedtem, hogy természetes alapokra fektessem a 
mozgásokat. Az emberi test szerkezetét és élettani törvényszerűségeit vettem ala-
pul, mert a művészet sohase m o n d h a t ellent a természetnek. Igazi mozgásművé-
szet csakis a természet által megszabott ősi törvényszerűségeken alapulhat.'"27 

-> Christy A D A I R : Women and Dance: Sylphs and Sirens. N e w York University Press, Washington Square, 
N. Y, 1992. I 19-125 . 
2 0 Vö. például S/.F.NTPÄI. Olga-RABINOVSZKV Marius: Tánc. A mozgásművészet könyve. Általános N y o m d a 
K ö n y v - é s Lapkiadó RT, lip., 1928. 12.. 13. 
2 7 M A D Z S A R Alice: „Madzsar Alice e lőadása rendszeréről." ( 1 9 2 9 ) In L E N K E I Júlia (s/erk.): Mozdulat-
művészet. Dokumentumok egy letűnt mozgalom történetéből. TTwins, lip., 1993. 73. 
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A természetre való hivatkozás ideológiai há t teré t támogatja a különböző rend-
szerek elvi alapjait ismertető munkák illusztrálása. Az egyes mozdulatokat, gya-
korlatokat és mozgásetűdöket bemutató fotók a szabadban és/vagy meztelenül 
ábrázolják a gyakorlatokat bemuta tó férfiakat és nőket. Madzsar Alice A női test-
kultúra új útjai című, elsőként 1926-ban megjelent művének későbbi, 1977-es 
kiadásából - a kommunista szeméremnek engedve, mely a meztelen női test nyil-
vános reprezentációját csak min t az Anya, Béke stb. allegorikus megjelenítését to-
lerálta - a fotókat kihagyták, a rajzolt hölgyeket pedig felöltöztették. A húszas 
évek során kiadott könyvekben a fényképek a harmonikus ember i test dicsőségét 
és szépségét hivatottak szemléltetni. A test felszabadítását célzó rendszerek elsajá-
títása és alkalmazása a test legapróbb rezdüléseinek tudatosítását, valamint folya-
matos kontrollt és gyakorlást igényel. „A tökéletes mozgáskészséget csak hosszú, 
kemény, következetes munka árán lehet kifejleszteni... Kell, hogy a mozgásmű-
vész mozdulatainak tudatában legyen, hogy pontosan számot adhasson magának 
afelől, mily általános és egyéni lehetőségek rejlenek az egyes izomcsoportok 
munkakészségében."2 8 Az idézetet olvasva kételyeink támadhatnak, vajon miér t 
is garantá lhatnák ezek a gyakorlatok a test „spontaneitáshoz" való visszatérítését. 

Az ember természetes állapotába való vezetésének igénye mellett mind a há-
rom szerzőnő szemléletében fontos szerepet kap az etikai dimenzió. í rásaikban 
szoros kapcsolat feltételeznek a test és a lélek állapota között. „Az elhanyagolt 
test a lélek fölé kerekedik... Képzett test hí ján a lélek nem tudja kiélni képessé-
geit."29 „A test művészi nevelésénél mindig tekintettel vagyunk a lelki összefüg-
gésekre. Mert külön a testet és külön a lelket n e m lehet nevelni. . . Rendszerem 
tehát szükségképpen pszicho-fizikai rendszer."30 

A tánc- és mozdulatművészeti írások visszatérő eleme a műfa j többi művészeti 
ágtól való elkülönböződésének hangsúlyozása, az egyes médiumok egymásba va-
ló lefordításának képtelensége, „. . .sohasem szabad zenét, képet , szobrot, d r á m á t 
eltáncolni akarnunk . Csak táncot lehet táncolni . . . csak akkor igazi művészet a 
tánc, ha a testmozgás sajátos, külön törvényeiből fakad."31 É p p e n ezért Szentpál 
Olga elveti azt a lehetőséget, hogy a szavakkal közvetíthető közlések gesztusokká 
tételét táncnak vagy mozdulatművészetnek tekintsük.32 Hasonlóképpen véleke-
dik Madzsar Alice is: „Törekvéseim ér te lmében a mozdulatművészet teljesen 
önálló új művészet. Nem interpretáljuk a zenét, a mozdulat semmilyen más mű-
vészetnek alárendelve nincsen, hanem magából a mozdulatanyagból alkotunk."3 3 

Felfogásukban a táncot és mozdulatművészetet az emberi test nem más médiumokat 
illusztráló, hanem saját medialitását feltáró akciói alkotják. 

2 8 S Z E N T P Á L Olga-RABiNOvszKY Marius: Tánc. 3 6 . 

I . M . 1 3 . 

3 0 M A D Z S A R Alice: „Madzsar Alice e lőadása rendszeréről." (1929) 75. 
3 1 S Z E N T P Á L Olga-RABiNOvszKY Marius : i. ni. 22. 
3 2 I . ro. 2 3 . 
3 3 M A D Z S A R Alice: i. m. (1929) 73. 
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A természetre/természetességre, egészségre való hivatkozás, a test működésének 
kontrollja és a test mint a lélek állapotáért felelős ténvező - ezek a legfontosabb 
mozzanatok a 20. század eleji mozgásművészeti rendszerek testkoncepciójának tör-
téneti kontextualizálása szempontjából. A testre vonatkozó interdiszciplináris kuta-
tások vonatkoztatási kereteik különbségei ellenére egy alapelven osztoznak: az em-
beri testet n e m önmagában adott entitásnak tekintik, hanem a rá vonatkozó 
ismeretek, képzetek és érzetek kulturális, pszichoanalitikus beágyazottságát és ha-
talmi technikák által való meghatározottságát elemzik. 

Az avantgárd színházban - a programok tanúsága szerint - az emberi testet 
egyfelől nyersanyagként értelmezték és használták, melyet a színésznek újjá kell 
rendeznie és olajozottan működő géppé kell alakítania. Néhány értekező viszont 
(például Artaud, Mejerhold) a testet transzcendens műalkotássá kívánta alakíta-
ni, céljuk a kortárs nyugati civilizáción túllépő új ember megalkotása volt.34 

A mozdulatművészet teoretikusainak szemléletmódjában mindkét igénnyel talál-
kozunk. Az előadások és testgyakorlások fő tétje mindannyiuk számára az „új 
nő/ember" kitermelése, a kor felgyorsult tempójával, megváltozott életkörülmé-
nyeivel lépést tartó nők és férfiak számának növelése volt. Szövegeiket emellett 
átszövik az olyan kitételek, amelyek az emberi testet nyersanyagnak tekintik, me-
lyet a tornázónak a folyamatos gyakorlással és étkezési, öltözködési (stb.) elvek 
betartásával optimális állapotban kell tartania. E kétféle igény az előadásokban is 
megmutatkozik: több olyan je lene t leírása és fotódokumentációja is f ennmarad t , 
amely a gépek mechanikus mozgását, élettelen jelenségeket állította színpadra; 
más koreográfiák viszont organikus jelenségeket (például a tenger alatti flórát és 
faunát, a lélegzést) vagy a korszak vágyait és szorongásait t ranszponáló tör téne-
teket és történéseket jelenítettek meg. 

A mozdulatművészet teoretikusainak írásai (különösen Madzsar .Alice szöve-
gei), minthogy a kétféle társadalmi nem eltérő felépítésére és eltérő pszichikai-, 
testi- és kulturális tapasztalataira alapoznak, a társadalmi nemek különbözőségét 
megalapozó és forgalmazó diszkurzusok közé illeszkednek. Éppen akkoriban, 
mikor azt - a freudi elmélet részéről - súlyos csapás érte. (Freud e szempontból 
leginkább kárhoztatott műve, Л nemek közötti anatómiai különbségek néhány lelki követ-
kezménye című, a kasztrációs szorongás igen/nem logikáját alkalmazó írás 1925-ben 
je lent meg.) 

A test vágyott felszabadítása a mozgásművészeti rendszerek gyakorlásával maxi-
mális odaadást, törődést kívánt a résztvevőktől. Foucault szerint a 18. század végé-
től, a kapitalizmus kialakulásától kezdődően egy sor olyan intézmény és szokás 
jelenik meg, amely lehetővé teszi az egyének magatartásának felügyeletét és ellen-
őrzését. Ezek a technikák azt a célt szolgálják, hogy az emberek hatékonyságát, 
tehetségét fokozva és karban tartva a termelés folyamatosságát és növekedését 

3 4 Erika F I S C H E R - L I C H T E : „Theatre a n d the Civilizing Process." In M C C O N A C H I E - I ' O S L E W A I T (eds): 
Interpreting the Theatrical Past. Iowa City, 1989. 34. 
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biztosítsák.'55 Foucault a szexualitás diszkurzusát is ebben a képletben helyezi el; 
ehhez kapcsolódva Judi th Butler több szövegében is azt elemzi, hogy a társadal-
mi nem kategóriái miként működnek e mechanizmus részeként. A társadalom és 
hatalom számára a heteroszexuális modell a norma, a női test a reproduktivitás 
felől értelmeződik. „Míg a férfi testkultúrája csak arra irányul, hogy a testet 
egészségesen megtartsa és képessé tegye testi és szellemi munkájának minél köny-
nyebb és tökéletesebb elvégzésére, addig a női testkultúrának ezeken a feladatokon 
kívül még egy külön célt kell szolgálnia. Azt, hogy fenntartsa a női test alkalmasságát 
a szaporodás biológiai funkciójának minél simább elvégzésére és [...] a következő más-
állapot elviselésé[re]."'56 Az idézet markánsan jelzi, hogy az elemzett szövegekben 
a női test a Butler által jelzett értelmezői keretben jelenik meg. Noha a női test 
reprodukciós szerepkörrel való azonosítása a patriarchátus akut tünete, e lhamar-
kodott lépés lenne a mozdulatművészet magyarországi képviselőiben ennek köve-
teit látnunk. Tevékenységük része volt, és sok tekintetben hozzájárult a női szere-
peknek az emancipáció irányába ható formálódásához. Nem csupán szövegeikben 
tudunk rámutatni ezt célzó részletekre, hanem életművük is ennek bizonyítéka: 
mindannyian iskolát működtettek, előadásokat koreografáltak, és publikáltak. 

A test, valamint a test mellett a hang anyagiságának tematizálása Palasovszky 
Ödön kórusműfajokkal való kísérleteiben is meghatározó szerepet kap. Pala-
sovszky színpadi kísérletei a 20-as években, változatos formációkban valósultak 
meg. 1925-ben Zöld Szamár Színház néven tartottak két előadást, a megvalósítás-
ban részt vett Bortnyik Sándor, Jemnitz Sándor, Madzsar Mice, Molnár Farkas. 
1926 májusától 1927 áprilisáig Új Föld címmel tartottak színházi esteket Tamás 
Aladár (és a Tamáshoz kötődő Munkás Szavalókórus) közreműködésével a Zene-
akadémián. 1928 tavaszán Palasovszky Hevesy Iván, Boromisza Tibor, Tiszay Andor 
csatlakozásával hat Cikk-Cakk estet rendezett, szintén a Zeneakadémián. Az év őszén 
Rendkívüli Színpad néven tartottak három előadást; decemberben Prizma néven, 
Madzsar Alice csoportja részvételével. Ezekben az előadásokban a résztvevők a 
magyar színpadon ú j műfajokkal kísérleteztek: (a montázs elvére épülő) szimul-
tán játék, parlandókórus, mozgáskórus, konferanszrevü, vitázó-dialóg-konferansz, 
szocialista kabaré; továbbá számos szcenikai újítással éltek: vetített díszletek, mecha-
nikus álarcok, árnyjáték, báhok. A kortárs színháztudomány szempontjából legin-
kább figyelemre méltó a kórusműfaj, mely a modern tánc kapcsán jelzett koncep-
tuális sajátságokkal érintkezik. 

Palasovszky számára a kórusműfaj fő értékét kollektív volta adja, továbbá az, 
hogy művészi képzettséggel nem rendelkezők is részt vehetnek megvalósításá-
ban. A mozdulatművészet híveihez hasonlóan nála is megtaláljuk a mozdulat és 
test a szöveg uralma alól való felszabadításának igényét, például: „A mozgás legyen 

3 5 Vő. Michel FOL (Ж И: „Szexualitás és hatalom." Itt Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 
2000. 84., valamint Michel F O L C A I I:I : A szexualitás története 1. A tudás akarása. Atlantisz, Bp., 1996. 
különösen 143—167. 
3 0 M A D Z S A R Alice: A női testkultúra új útjai. (1926) Medicina, Bp., 1977. 59. (kiemelés az eredet iben) 
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a szöveg megelevenítése, szerves kiegészítése, de ne legyen szolgai illusztrációja, 
vagy 'dekoratív' hangulati aláfestése, még kevésbé fölösleges színészkedés. Л reci-
tációt és a mozgást párhuzamosan kell fejlesztenünk."37 Palasovszkvnak a műfajjal 
kapcsolatos kísérleteiben fontos szerepet kap a szöveg nem diszkurzív használa-
ta; a megnyilatkozás értelme helyett a hangoztatás aktusa, a hangzás minősége 
válik fontossá. Ennek érdekében külön szövegmondási technikát dolgozott ki, 
továbbá elméletében kiemelt szerepet ju t ta t a nem artikulált emberi hang szono-
rikus minőségeinek: „A szövegmondással párhuzamosan - vagy a szöveg elhal-
kulásával és megszakadásával - megszólaltatjuk a spontán tömeghangokat . A ka-
cagás, jajszó, sikoltás, gúny, jeladás, a felcsattanó, harsanó kiáltások, panaszos 
morajok, a hívogató, játékos vagy ösztönző hangfoszlányok és zsivajok, melyek 
szavakat n e m tartalmaznak, a kórus egyik legőszintébb, legerősebb művészi esz-
közét je lent ik ." 3 8 

Palasovszky számára cseppet sem tűnt paradoxonnak az, hogy mindeközben 
politikai üzenetek forgalmazását tűzte ki a színház céljául. Egyfelől a kórusban 
való részvételnek (a próbák és az előadás) közösségformáló ereje miatt perfor-
matív erőt tulajdonított, miszerint az hozzájárul a kórustagok helyes világnézeti 
formálódásához. Másfelől feltételezett egy olyan, minden ember számára adot t 
(nem verbális) közös lelki-tudati réteget, amely nem hagy kétséget az előadások 
politikai hatékonyságát illetően. Ez a tétel egyébként a modern tánc németországi 
képviselőinél is fontos hangsúlyt kap; a kollektivitás, mozgósítás, felszabadítás 
eszméi miatt hatalomra kerülésükkor a nácik gond nélkül asszimilálták az irány-
zatot, szemben a többi - degenerál tnak titulált - művészettel.39 A kultúrákon át-
ívelő univerzális értelemteremtést posztuláló kitételekkel Madzsar Alice, Dienes 
Valéria és Szentpál Olga a mozdulatművészet elméleti téziseit tárgyaló műveiben 
is találkozunk. 

Palasovszky a kórus műfaji sajátosságait és esztétikai-politikai hatásosságát 
firtató írásaiban bizonyos tekintetben a logocentrikus színház hagyományától el-
térő irányvonalakat kutat. A nyugati színház történetét évszázadokon keresztül 
a Derrida által teologikusnak is nevezett modell uralta. A színházi előadások egy a 
színházi reprezentációhoz képest előidejűen adott szöveg fiktív világának illúziójá-
ba próbál ták belehelyezni nézőiket; a dramatikus szöveg alkotta a reprezentáló 
struktúra középpontját . „A nyugati színház minden képi, zenei, sőt akár gesztus-
formája - bármi legyen is a jelentősége - az esetek többségében nem tesz mást, 
mint illusztrálja, kíséri, szolgálja, díszíti a szöveget, a verbális szövetet, a logoszt, 
mely a kezdetekben kimondja magát."40 A 20. század elején a rendezői színház több 
képviselője is (például Artaud, Craig, Mejerhold) igyekszik szakítani a nyugati 

3 7 P A L A S O V S Z K Y Ödön: A lényegretürő színház. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1980. 37. 
3 3 I. ni. 36. 
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(ed): Choreographing History. Indiana University Press, Bloomington. 1995. 
4 0 Jacques D E R R I D A : A kegyetlenség színháza és a reprezentáció bezárórUísa. Gondolat-jel 1 9 9 4 / 1 - 2 . 6 . 
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színház logocentrizmusával. Ezek a rendezők az általuk propagált színházi for-
mákat szemléltető példákért a nem európai kultúrák teátrális műfajaihoz fordul-
tak, valamint a vásári színjátszás hagyományára hivatkoztak. 

A logocentrikus struktúra működése nagyban összefügg színész és szerep egy-
máshoz való viszonyával is. A színész itt többnyire áttetsző közegként tételeződik, 
aki az általa megtestesített dramatikus szerep jellemét, cselekedeteit, gesztusait 
közvetíti. Ez a mozzanat érzékiségétől próbálja megfosztani a színházat, igyekszik 
eliminálni a színpadon álló test anyagiságát. Palasovszky elképzelései szerint a 
kórusok résztvevői mozdulatlanul recitálják szövegeiket, vagy szukcesszíven kü-
lönböző térbeli alakzatokba rendeződnek. A színpadon álló testek akciói egyik 
esetben sem egy dramatikus szerep cselekedeteit reprezentálják, inkább a test 
fizikalitásában, anyagszerűségében való megmutatkozását indukálják. 

A logocentrikus színház modelljével való szakítás a posztmodern színházi elő-
adások esztétikájában is markánsan megmutatkozik. Ezek egy részében - a Wilson, 
LeCompte, Foreman (stb.) rendezte előadásokban - az auditív és vizuális d imen-
zió már nem kapcsolódik össze koherens és logikus módon, és nincsenek egymás-
sal hierarchikus viszonyban sem. A jelölő közegeknek a montázs elvén alapuló 
összerendezése másfajta befogadói munkát hív elő a nézőben; az Artaud nyomán 
hieroglif mintázatú értelemteremtésnek nevezett percepciós tevékenység lehetővé teszi 
a néző szimbolikus rögzítettségéből való kimozdítását.41 Palasovszky kórusműfaj-
jal kapcsolatos kísérleteinek és a posztmodern színház jelzett tendenciáinak leg-
főbb különbsége az, hogy míg a színházi avantgárd magyar kísérletezője explicit 
politikai üzenetek stratégikus közvetítését tűzte ki célul, a posztmodern színház 
eleve szkeptikusan viszonyul a nagy elbeszélésekhez, s inkább a différance moz-
gásaira bgyel. 

41 FIM KR Helga: A posztmodern színház kamera látása. Ellenfény 1998/tavasz. 7. 
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1936 

AZ IDEGENSÉG RETORIKÁJA 

- A Puszták népe újraolvasása -

„Saját nyelvünkben otthon véljük magunkat, úgy érezzük, 
hogy a nyelv, amelyet a magunkénak nevezünk, 

amelytől - így hisszük - n e m vagyunk e l idegenedve , 
meghittségét, biztonságot, véde lmet ad. 

A fordítás azt mutatja, hogy az e l idegenede t t s ég 
é p p eredeti nyelvünkben a legerősebb, 

eredeti nyelvünk csonkasága ugyanis különleges 
idegenséget és különleges szenvedést ró ránk." 

(De Man ft 

„ha a nyelvek közötti fordítás kudarca 
radikálisan rednkálhatatlan, 

akkor az egyik nyelvtől a másikig való mozgásban 
a tét kevésbé a fordítás önmaga , 

mint önmagunk fordítása - a nyelvek másságára." 
(Shoshana Felman)2 

I. Elméleti megfontolások 

A ki indulópontként választott idézetek a retorika és a pszichoanalízis ha tár terü-
letén keletkezett munkákra hivatottak utalni, mert ezek együttesen olyan nyelv-
és szubjektumelméleti alapot szolgáltatnak az önéletrajz kortárs megközelítései 
számára, amelyről az idegenség retorikájának értelmezése kiindulhat. .Azért is 
szükséges utalnom erre a távlatra, amely az amerikai és a francia kontextusok 
kölcsönös egymásra hatásával hívható létre, hogy előkészítsem ettől eltérő néző-
pontú , döntő részben elbeszéléspoétikai és retorikai megfontolásokat érvényesí-
tő nmérte lmezésem. 

Emlékezhetünk rá, hogy Freud az idegent tudattalannak hívta, idegen nyelv-
hez hasonlította, amelyet képtelenség megérteni . A pszichoanalízis idegenség-
tapasztalata felől kerül szembe Lacan a nyelv, a retorika kérdésével. Az idegenség 

1 Paul de M A N : Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. Ford. K I R Á L Y Edit. Átváltozástik 
1994/2. 71. 
2 Shoshana F E L M A N : Writing and Madness - Literature - / Philosophy / Psychoanalysis. Ford. S O M O O Y I Gyula. 

Cornell University Press, New York, 1985. 19. 
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retorikájának kortárs elméleti megközelítése szerint az idegenség retorikus je len-
ség, amely a pszichoanalízis Lacan által képviselt iskolája s a de Man nevéhez kap-
csolható retorikai olvasás kölcsönös áthelyezésével (displacement) értelmezhető. 
Hogy példát is mondjak : az eredeti nyelv idegensége az anyanyelvet használó szá-
mára éppoly fenyegető, mint saját idegenségének, a tudattalannak a tapasztalata 
a stabilitását vesztett szubjektum számára. Shoshana Felman hívja fel a figyelmet 
arra, hogy Freud az elfojtás működését a fordításhoz hasonlította, s a fordítás ku-
darcaként ér telmezte.3 Lacan a nyelv és az idegenség, a tudattalan kölcsönös 
megvilágításának a lehetőségét hangsúlyozta. De Man vonakodott méltányolni a 
pszichoanalízis retorikus áthelyezéseit, mégsem állt tőle teljesen távol az efféle 
gondolkodásmód, amennyiben a retorika elvezette a tudattalan és a nyelv viszo-
nyára vonatkozó kérdés felvetéséig: „A nyelv korántsem tekinthető a pszichikus 
energiák szolgálatában álló eszköznek, h a n e m éppen ellenkezőleg: e ponton fel-
vetődik annak lehetősége, hogy a késztetések, helyettesítések, elfojtások és rep-
rezentációk egész épí tménye n e m más, mint a nyelv - mindenfa j ta figurációt 
vagy jelentést megelőző - abszolút véletlenszerűségének aberráns, metaforikus 
korrelátuma."4 E felfogásból következően nyilvánvaló, hogy a nyelv nem áll sem 
a tudat, sem a tudat ta lan diszkurzusának szolgálatában, hiszen a nyelv határozza 
m e g mindkettőt, s így az olvasás távlatába helyezve ez azt jelenti , hogy a befoga-
dó maga is részese a szöveg retorikai s truktúrájának. 

E műértelmezésre vállalkozó fejezet bevezetésének a kérdésfeltevése, remélhe-
tőleg igazolja a megkülönböztetés jogosultságát az idegenség retorikájának reto-
rikus és nem elsődlegesen retorikus olvasása között. Ez utóbbi legátfogóbb érte-
lemben az idegenséget esztétikai tapasztalatként közvetítő retorikai alakzatok 
értelmezésére vállalkozik. Az elbeszéléspoétikai megközelítés n e m tekint el a 
nyelvi működés vizsgálatától, s az idegenség retorikáját esztétikai tapasztalatként 
értelmezi. Elsőként az önéletrajzi működés szabályrendszerét építi fel hasonló ér-
telemben, ahogy Derr ida beszélt a műfaj törvényéről a La loi du genre-ban,5 ma jd 
az így nyert ér te lmező segítségével felkutatja azokat a jelölő folyamatokat, ame-
lyek újjászervezik a műfa j törvényszerűségeit. A hatását tekintve „disszeminatív" 
nyelvi-poétikai eljárásokat a kontextustól függően lehet úgy is értelmezni, mint 
az idegenség retorikájának megvalósulásait. Ebben az esetben az interpretáció a 
műfaj i ér te lmező segítségével közvetít idegenség-tapasztalatot, magától értető-
dően annak függvényében, hogy az önéletrajznak mely műfaji elgondolásából in-
dul ki az értelmezés. 

3 Shoshana F E L M A N (ed): Literature and Psychoanalysis - The Question of Reading: ()theru>ise. Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1 9 8 0 ; Shoshana F E L M A N : Writing and Madness. . . 1 8 . 

4 Paul de MAN: AZ olvasás allegóriái - Figurális nyelv Rousseau. Nietzsche. Rilke és Proust müveiben. Ford. 
F O G A R A S I György. Ictus, Szegeti 1 9 9 9 . 4 0 1 . 

B „Minden szöveg részesül egy vagy több műfajból, nincs szöveg műfaj nélkül, mindig műfaj és mű-
fajok vannak, de ez. a részesülés soha sem odatartozás." Derrida a részesül, a partkipe alakot dőlt betű-
vel emeli ki az eredeti szövegben. Vö. Jacques DF .RRIUA: La loi du genre. Parages. Galilée, Paris, 1 9 8 6 . 2 6 4 . 



Az i d e g e n s é g retorikája 4 4 3 

II. Műértelmezés 

Aligha kézenfekvő, miér t különösen alkalmas a tanulmány címében megjelölt 
szempont a Puszták népe megközelítéséhez. Talán nem árt hangsúlyozni, hog)' 
az irodalomtörténet- írás elsősorban kul túrahordozó alkotásként őrizte m e g Illyés 
művét . 6 Természetesen döntésem mellett érvelhetek azzal, hog)' az önéletrajzi 
forma a családtörténeti elbeszélést kiteljesítve a kulturális antropológia számára 
is hasznosítható képe t ad a dunántúl i nagybirtokokon élő cselédség civilizációtól 
elzárt világáról a napi étrend, a munkafolyamatok, az étkezési szokások részletes 
leírásával; a jövedelemviszonyok, az egészségi állapotok, a nemi szokások, a hie-
delemvilág bemutatásával. Ennél nyomósabb érvnek vélem, hogy az újraolvasást 
irányító távlatból a Puszták népe mindenekelőt t az idegenség tapasztalatát közvetítő 
retorikai megalkotottságával mutatkozik megkerülhetet lennek. Számomra a könyv 
alapkérdése az idegenség közvetíthetőségében összegezhető; közelebbről abban, 
képes-e feloldani az önéletrajzi elbeszélő az elsajátítás és az idegenség megőrzé-
se közti feszültséget.7 Az önéletírás céljának megfogalmazása az újraolvasásnak azt 
a döntő fontosságú dilemmáját vetíti előre, hogy vajon meghaladja-e a színre vitt 
emlékezés a származás, az elsajátított szokásrendszer elsődlegességét valló szemlé-
letet, s ennek következtében az átélő é n belső nézőpontjának kizárólagos érvényét 
az önértelmezésben: „Nem saját életemről akarok itt rajzot adni; ...egy ncpréteg 
lelkületét szeretném ábrázolni, ez m i n d e n törekvésem. Ha itt-ott mégis saját élmé-
nyeimmel hozakodom elő, ezek az élmények csak magyarázó ábrák. Ami emléket 
feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba a mélyen fek-
vő, for ró rétegbe, amely rettegve rejti gomolygó világát minden idegen tekintettől, 
még a tárgyilagos napvilágtól is, és amelyet tapasztalatból tudom, ha megismerni 
esetleg megismerhet is más, érteni csak az tud, aki belőle származott." (33.)8 

Illyés műve hamisítatlanul egyéni személyiségkonstrukciót képvisel a magyar 
irodalomban. Mozgó identitású önéletrajzi szubjektumot teremt az epikai távlatok 
felsokszorozásával; magyarán az értekező, az életképfestő, a néprajzi leírásra vál-
lalkozó, a vallomást tevő, a szemlélő s a résztvevő elbeszélői szerepkörök váltoga-
tásával. A szöveg folyton elmozdul valamilyen műfaj irányába: a szociográfia, az 

6 Természetesen Illyés művéről születtek e l sődlegesen elbeszéléspoétikai szempontokat érvényesítő 
műértelmezések is, különösen a nyolcvanas években. A kínálkozó példák közül az alábbi tanulmányok-
ra lehet itt utalni: S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: Többértelműség a Puszták népéi«! . Alföld 1 9 8 2 / 1 1 . 5 3 - 6 1 . : 

K U L C S Á R S Z A B Ó Ernő: „Az epikai tárgyiasság új alakzata." In Műalkotás - Szöveg - Hatás. Magvető Kiadó, 
Bp., 1 9 8 7 . 9 4 - 1 1 9 . (A tanulmány első megje lenése: Kortárs 1 9 8 3 / 2 . 2 8 8 - 2 9 9 . ) ; N É M E T H G . Béla: 
„Erkölcsi autonómia - Művészi autonómia. A Puszták népe műfaji kérdéseiről." In Hosszmetszetek és 
keresztmetszetek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.. 1 9 8 7 . . 3 3 9 - 3 5 0 . : T A M Á S Attila: Illyés Gyula. Akadémiai 
Kiadó, 1 9 8 9 . 6 8 - 8 2 . 

7 Lásd ezzel kapcsolatban: Alois W I E R L A C I I E R (Hg.): Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problem-
felder kulturwissenschaßlicher Fremdheitsforschung. München, 1 9 9 3 (ismertetés: S . V A R C A Pál: Idegenségtu-
domány. Buksz 1996/tavasz, 16-26. 

8 Az idézetet követő zárójelben közölt lapszámok a szövegben az. alábbi kiadásra vonatkoznak: 
I L L Y É S Gyula: Puszták népe. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1964. 
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értekezés, az életkép, a leírás vagy éppenséggel a vallomás felé, s a beszédhelyzet 
megváltozásával az olvasó is távlatváltásra kényszerül.9 Itt az esztétikai tapaszta-
lat részeként létrejövő idegenség valójában ennek a kiterjedt értelmű mozgó 
identitásnak a megér tésére szólít fel.10 

Л Puszták népe önéletírásnak tekinthető, amennyiben narrációját a múltba visz-
szatekintő helyzet jellemzi, elbeszélője saját személyes életét építi újra, visszaemlé-
kező formában előadva. Illyés könyve viszont nem érvényesíti a korszak önélet-
rajzainak hagyományos történet-központúságát. Felfüggeszti az elbeszélés célelvű 
folyamatát, fellazítja a tör ténet egyes elemeit egymáshoz kapcsoló diszkurzív logi-
kát, s megbont ja a valószerűség tapasztalatának megfelelő idő- s térviszonyokat. 
Kiaknázza az elbeszélői távlatok felsokszorozásával létrehozott nyitott szerkezet-
nek azokat a lehetőségeit, amelyek szabadon engedik érvényesülni az alkotó olva-
sás lehetőségeit. A kihagyás, a sorrendcsere, a szövegrészek véletlenszerű kapcso-
lódása, a történetek mellérendelő viszonya, életkép és értekezés váltakozása az 
önéletírás műfaji hagyományától eltérő szabályrendszert alkot a könyvben. Illyés 
önéletírása viszont a visszaemlékezés színrevitelében kiaknázza azt a hatáslehető-
séget, hogy az önéletrajzi szerződés*1 által megpecsételt olvasást a ki találtság gyanú-
j a kíséri, a fikció esetében viszont az olvasó hasonlóságokat kísérel meg találni az 
elbeszélő és a szereplő között. „Nemcsak azt mondom, ami velem történet; azt is, 
ami velem történhetet t volna, mert társaimmal megesett ; emlékezetemben föl-
cserélődnek és összefolynak azok az események, amelyeknek szereplője, s ame-
lyeknek csak szemlélője voltam." (189.) Illyés műve fönn tudja tartani a feszült-
séget e kétféle önéletrajzi szerződés között. Hogy példát is mondjak: közvetlenül 
a személyes névmások, az egyes és többes szám első személy felcserélésében mu-
tatkozik meg a kétféle valószerűséggel történő játék, „...első személyben folyó 
szavaim úgy tágulnak, ha tágulnak, rég elfeledett, idegen életek vallomásává." 
(190.) Másutt fokozza ezt a feszültséget az értekező és a visszaemlékező kétféle el-
beszélői szerepének ellentétével: „Mi gyerekek ...a gyerekek úgy élnek a pusztán, 
olyan szabadon, akár a ha tá rban s a házak között felügyelet nélkül összevissza bo-
lyongó állatok." (189.) 

9 Szegedy-Maszák Mihály idézett tanulmányában műfaji hagyományok kölcsönhatására mutat rá. 
10 Korántsem kézenfekvő azonban, ha személyiség-konstrukcióról beszélek, milyen érte lemben hasz-
ná lom az önéletírás fogalmát, hisz köztudott, hogy az 1970-es évektől kezdve az. önéletrajzot övező 
elmélet i viták fokozatosan felszámolták a műfaj legfontosabb épí tőe lemeit . Elsőként eml í thető ebben 
a sorban az önéletrajzi szubjektum fogalma, melynek mibenléte éppoly kétségessé vált, mint az én 
nyelvi megfogalmazásának lehetősége . N e m teljesen indokolatlan erre a későbbi fejleményre emlé-
kezhetni az olvasót, mert talán é p p e n e távlat mutathatja meg, hogyan képes színre vinni e m o z g ó mű-
faji identitású m ű az. önéletrajzi szubjektum átváltozását. A Puszták népe é p p e n e tulajdonsága révén 
foglalhat el megkülönböztetett helyet a 20. századi magyar önéletrajzi irodalom három paradig-
matikusnak tekinthető személy iség felfogása mellett . Némi egyszerűsítéssel ebben a rendszerben az 
én integritásába vetett hitet képviselheti Márai Sándor Egy polgár vallomásai, az énhatárok feloldódá-
sát Szabó Lőrinc Tücsökzene, a posztmodern énmegsokszorozódást ped ig Esterházy Péter Harmónia 
caelestis c ímű műve. 
11 Az önéletrajzi szerződés fogalmának értelmezéséhez lásd: Philippe L E J E U N E : Le Padé autobiogmphique. 
Editions du Senil, Paris, 1975; uő: Moiaussi. Editions du Senil, Paris, 1986. 
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Az elbeszélt és az elbeszélői én közötti változó távolság értelmezése, mely szük-
ségképpen idegenség-tapasztalatot hív létre a szöveg fontos jelentésalkotó eleme. 
Az önéletrajzi elbeszélő magatartását az elszakadás—azonosulás dinamikája hatá-
rozza meg az elbeszélt önéletrajzi én vonatkozásában is. 

Mit értek mozgó identitáson az önéletrajzi elbeszélő viszonylatában? Elsősor-
ban átváltozási készségét, amely része stabilitásra irányuló gyötrelmes erőfeszí-
tésének. Gyökereit kutatva a visszaemlékező ezért szabadulhat m e g az idegenség 
elhárításának eredendő kényszerétől. 

Az elbeszélő olyan világot mutat meg , amely az idegenség és az ismerősség kö-
zötti hely tapasztalatában részesíti az olvasót. Ez a hely itt nemcsak térbeliséget 
jelöl, tehát az önéletrajzi én gyermekkorának különleges színterét, hanem meg-
határozza a visszatekintő elbeszélő értelmezői helyzetét. Azt az összetett szellemi 
pozíciót, amelyre a folytonos érzelmi-gondolati mozgás jellemző: odatartozás és 
elhatárolódás, elszakadás és visszatérés egymást váltó játéka. Másfelől megfigyelő 
és átélő én horizontja között jön létre szüntelen mozgás azáltal, hogy az értekező 
személytelen távlatát kiegészíti, mintegy hitelesíti az emlékező személyes néző-
pont ja . „A puszták népe, tapasztalatból, saját magamon észlelt tapasztalatból 
tudom, szolganép." (10.) „. . .ösztönösen ismer m i n d e n házi szokást, mindenre 
kapha tó s dolga végeztével egy figyelmeztető szempillantás nélkül kiódalog a 
szobából csak úgy, mint az életből vagy a történelemből." (11.) Az önéletrajzi én 
megalkotása elválaszthatatlan a tör ténelem, a kulturális tradíció elsajátításától 
a Puszták népében: „ - így él emlékezetemben az az idő. Egy grófi u rada lom és öt-
hat falu, ha felidézem őket, most látom, hogy a sors már bölcsőm köré odarakta, 
amit a történelemből és Magyarországból meg kellett tanulnom egy életre." (25.) 
E szélesebb hatókörű hagyomány emlékezete elhalványult, akárcsak az önélet-
rajzi én elsüllyedt személyes múlt ideje, s így e kétféle hagyomány megértése so-
rán hasonló nehézségekkel találja szemben magát a visszaemlékező, mint az ér-
tekezésre vállalkozó elbeszélő. 

A személyiség nyelvi megalkotása m é g ennél is összetettebb vonatkozásrend-
szerben történik, ha tekintetbe vesszük, hogy az emlékező és a felidézett szerep-
lő megnyilatkozásai a szokványostól e l térő időviszonyok között értelmezhetők. 
Az időrend összezavarása jelzi az elbeszélt én összetett helyzetét, gondolat i viszo-
nyulásának távlatoktól függő változását az alábbi szövegrészletben: „Azonosítot-
tam magam, ha csak a lélek egy kis ref lexmozdulatának erejéig is, a pusztaiakkal? 
Még messze voltam attól. Aki a cselédházak közül indul embernek, az kezdetben 
oly törvényszerűen lelöki magáról és elfeledi pusztai mivoltát, akár ebihalalakját 
a béka. Ez a fejlődés út ja és nincs más út. Szívet és tüdőt kell cserélnie annak, 
aki a puszták levegőjét elhagyja, kü lönben elpusztul az új környezetben. S szinte 
a világot kell megkerülnie, ha újra vissza akar jutni." (17.) Az önéletrajzi én sugal-
mazása szerint az azonosulás előfeltétele az eltávolodás, a visszatérésé pedig az el-
szakadás. Az önéletírás visszatérést jelent a gyermekkor világába: az írói tevékenység 
könyvbéli metaforája magában rejti az elbeszélői távlatok felsokszorozásának indí-
tékát: „A tavasszal megtérő gólyák, amelyek világrészeket nyílegyenesen repülnek 
át, órákig keringenek régi fészkük fölött, míg végre leszállnak. Mitől tartanak? 
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Minden ágat megvizsgálnak benne. így közeledtem én is, így vizsgáltam gyerek-
korom ágyát - magától kell kiderülnie, hogy mivégre." (18.) Az önéletrajz írója 
e metafora kiterjesztésével ad magyarázatot az elbeszélő folytonos átváltozását és 
visszahasonulását dinamikusan közvetítő távlatváltásokra: „A vidéki, aki a hazá-
ról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a 'szűkebb pátriára' lyukad ki: egy 
falura és legeslegvégül egy udvarra, o n n a n a konyhán át egy kétablakos szobára, 
amelyben anyja nyelvét megtanulta . Vagyis öntudatlanul újra éli visszafelé egy 
szó történetét , ízleli az ősi pillanatot, amidőn a ház és a haza egy dolgot jelen-
tett." (20.) A térbe kivetülő lelkiállapotok poétikájával az önéletíró azt sugal-
mazza, hogy „a táj szelleme azonos a b e n n e élő lelkével, vagyis mindenki szülő-
helyéhez tartozik földrajzi ér telemben és gondolkodásmód tekintetében".1 2 Ezzel 
magyarázható, hogy a helyváltoztatás idegenséget vált ki az elbeszélőből: „Most 
idegenek voltunk, földönfutók, számon kívül maradtak. Ha valaki ránk nézett, 
mintha a világból akart volna kinézni. N e m mertünk az emberek szeme elé ke-
rülni." (308.) A visszaemlékező a térbeliségtől elválaszthatatlannak véli a lelki 
hangoltságot, ezért a hétköznapi helyváltoztatás, a faluba költözés következtében 
mintha jóvátehetetlenül elszakadna saját létezésének terétől. Az életformaváltást 
feloldhatatlan idegenség-tapasztalat kíséri, s így eldöntetlenül marad az a végtelen 
vita, melyet az értekező önmagával folytat hagyományőrzés és fejlődés, saját és 
idegen, elszakadás és visszatalálás összeegyeztethetőségéről. Az értekezésből em-
lékezésre váltó elbeszélő érzékelésmódjával, térbeliesülő gondolkodásával magya-
rázható az önéletírás szabadabb időrendje, a felidézett emlékek mozaikszerűsége. 
Véleményem szerint a lazább szerkesztés a példázatszerű tör ténetmondás célelvé-
nek elbizonytalanodásával is összefüggésbe hozható: „Már nem tudnám megmon-
dani, mikor álltam meg a felfelé vivő, veszélyes lépcsőn s fordultam azok felé, akik 
a család kis szigete körül s néha bele is kapaszkodva kétségbeesetten küzdöttek az 
árral. A szegénységgel, nyomorral , elnyomatással, amely gyermekkorom idejében 
már ismét a rendes, történelmi mértékben öntötte el a pusztát." (97.) 

A visszaemlékező az epikai távlatok felsokszorozásával szemléletes példák soka-
ságával győzheti meg az olvasót arról, bogy a cselédek létformája hamisítatlanul 
egyéni jellegű. Másfelől ez a vándorló nézőpont képes ellenállni a Rousseau nevé-
vel fémjelezhető eszményítésnek. Az olvasóra tett hatás szempontjából a távlat-
váltásoknak nem utolsósorban az a szerepe, hogy részesüljön a befogadó az átélő 
én tapasztalatából. Az a világ, amelyet az önéletíró bemutat , szinte hozzáférhetet-
lenül elszigetelt, zárt, elkülönült kisvilágok sorozatából áll: „Tíz-húsz kilométerre 
a régi pusztától olyan idegenség, mintha egy másik csillagra kerültek volna, egy 
havas és hideg bolygóra, ahol más szívű lények élnek." (301.) 

Magam úgy látom, hogy a belső nézőpontot érvényesítő szövegrészletekben sem 
vállal teljes azonosságot a saját gyermekkorát felidéző elbeszélő a cselédséggel. Távol 
áll tőle a nagy mcgtérők otthonrajongása, a pusztai lét nem emlékeztet nála afféle 
elveszett édenkertre, amely a dolgok természetes rendjét őrzi, bár az értekező tagad-

1 2 S Z E G I M - M VSZÁK Mihály: i. M . 5 5 . 
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hatatlanul hangot ad modernizációval szembeni gyanakvásának, sót idegenkedésé-
nek szerteágazó kultúrkritikai fejtegetéseiben: „A termelés mindjobban leveti feudá-
lis és a feudalizmus ráncai közt ilyen alakban itt-ott fennmaradó patriarkális formá-
ját és a kapitalizmusba öltözködik. A hűbéri földeken megjelennek a szántógépek 
és a racionális gazdálkodás újkori, művelt alkalmazottai, akik a cselédeket magázzák, 
de úgy kezelik őket, olyan ridegen, könyörtelenül, akár a gépeket, akár a gyári mun-
kásokat. A puszta üzemmé változik. A mocsarakat lecsapolják, az erdőket kitépik. 
A léleknek azonban mélyebbek a gyökerei, az még ellenáll." (50.) 

A tö r téne tmondó különböző távolságot tart emlékképeitől, alapvetően annak 
függvényében, hogyan értékelhető az elbeszélő mai szemszögéből egykor tanúsí-
tott magatartása. Az emlékezés és a múltbeli események ideje között lehetőség 
nyílik az átjárásra, mivel áthatja egymást a felidéző és az emlékező, az értekező 
és a tö r t éne tmondó gondolkodása. Ezt a gondolkodást dön tően az egymásnak el-
len tmondó igazságok elfogadása határozza meg, ugyanis erre ösztönzi az elbeszé-
lőt katolikus-protestáns neveltetése: „Kétlaki lettem, - akkor ébredtem rá, amikor 
már nem változtathattam rajta: mindkét félnél el voltam szegődve. .. .Arra taní-
tottak, hogy a szembenálló felek közül mindket tőnek igaza lehet." (67.) Feltevé-
sem szerint a mű egészének világképe e szemlélet meghaladásaként is értékel-
hető, amennyiben az értelmezve elsajátított idegen megértése biztosítja hatását, 
s nem a szembenálló igazságok egyforma érvényességének elismerése. E megér tő 
viszonyulás ösztönzi az elbeszélőt a szüntelen önvizsgálatra. „Harc előtt mind ig 
magammal kell megütköznöm." (67.) Az efféle megnyilatkozások - melyekben az 
elbeszélő késznek mutatkozik arra, hogy a sajátban fedezze fel az idegent - a r ra 
figyelmeztetnek, hogy a Puszták népe bár kétségtelenül felfogható eszméitető szo-
ciográfiaként, s olvasható a társadalom lelkiismeretét fölébresztő röpiratként is, 
lényegesen összetettebb jelentésű, mint vélnénk. 

Való igaz, központi kérdése a könyvnek, a parasztságból jö t t , saját közösségé-
től elszakadt s oda visszatalálni képtelen értelmiségi ot thontalansága. önazonos-
ságának megtalálásáért folytatott küzdelme. Véleményem szerint az idegenség-
tapasztalatot közvetítő retorikai eljárások összetettsége fékezi a szövegben 
kétségtelen jelen lévő példázatszerűség kiteljesedését. Másfelől az identitás mi-
benlétének kérdését némileg módosít ja, ha a saját idegenségének megértése je-
gyében értelmezi az olvasó el idegenedés és visszatérés hatását a Puszták népében. 

E fejezet hátralevő részében elsőként az. idegenség-tapasztalatot közvetítő re-
torikai a lapformákra mutatok rá felsorolásszerűen, ma jd végezetül azt mérlege-
lem hogyan kísérli meg az elbeszélő saját idegenségének megértését . 

Talán a legszembetűnőbb retorikai alapformában az etnográfus beszédmódja meg-
határozott idegenség-tapasztalatra hívja fel az olvasó figyelmét. Az értekező elbeszélő a 
pusztai nép életének bemutatását nehezebbnek véli, mint egy közép-afrikai nép ta-
nulmányozását: „a kutyák egyszer egy lerágott lábfejet hoztak a pusztára. .. ,A világ 
rejtelmes és borzalmas volt." (251.) Az ünnepek, például a lakodalom „valami 
barbár, öncsonkító, vad emberáldozathoz hasonlított". (192.) „Mint acsurungák 
népe, úgy élünk, mint a vadnépek fiai." (197.) „Mintha a falvakban három egymás-
tól vadidegen néptörzs élt volna, amelyek egymás nyelvét sem ismerték." (302.) 
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Itt szokás az íróra oly je l lemző tárgyias előadásmódról, értekező nyelvhasználat-
ról beszélni, jobbára az elbeszélő önértelmezésének útmutatásaira hagyatkozva: 
„hány ember maradha t meg a pusztán, ha a puszták megmaradnak? Е/. kiszámít-
hatatlan s tán már nem is irodalmi vagy politikai, h a n e m gazdasági, tehát illet-
len kérdés. Maradjunk továbbá is a tárgyilagos megállapításoknál." (300.) Ennek 
a beállításnak némileg e l len tmond a hiperbola feltűnően gyakori előfordulása a 
szövegben. A szenvtelenség színlelése, mint részlegesen ura lható nyelvi cselekvés, 
a r ra figyelmeztet, hogy a kifejezésforma és a kijelentés tar talma között t ámadó 
feszültség retorikai forrása valójában a higgadt értekező beszédhelyzetét felforga-
tó indulat, amely váratlan nyelvi eseményként tör felszínre, s a maga el n e m rej-
tettségében eszméitető erejű. Az önkéntelen kitárulkozás a nyelv idegenségének 
kifejeződése, amennyiben az elleplezés beszédmódjaként működtetet t személy-
telenségen felülkerekedik az elégtételt követelő szenvedély. Magyarán a szöveg 
retorikai összetettsége azt teszi érzékelhetővé az olvasó számára, hogy az önélet-
rajzi elbeszélő kiszolgáltatott a nyelv létesítő erejének: „Megtörténik, hogy egy-egy 
tönkrement falusi gazda is elszegődik cselédnek. Alig van, aki helyben marad, 
nem bírja ki az új talajt Próbálnak a pusztai munkamenethez igazodni, de tíz 
közül, ha egynek sikerül. S előbb-utóbb vagy a betegség, vag)' maguk a cselédek 
vetik ki a pusztáról. A takarékosságot túlzásba viszik, az igaz, s találékonyságuk 
kimeríthetetlen. Bizonyos, hogy más munkabeosztással, más bánásmóddal j obban 
nem csupán a földbirtokos osztály, amelynek érdekeit szerző nem tartja közvet-
lenül szem előtt, mert azok taglalása meghaladja ismereteit s jelen műve keretét 
- d e a nemzeti termelés, az kétségtelenül eredményesebb volna." (148.) Az érte-
kező iróniája másfelől szintén felforgató hatású. „Megesett, hogy párhuzamosan 
lakodalom és temetés előkészületei folytak, s közben a kanász fejszével kergette 
leányát föl-alá a gyülekező sokadalomban. Az ürgepusztaiak élték az életet." (175.) 

Máskor a felidézett gyermeki én döbbenetszerű álmélkodása közvetíti az idegenség tapasz-
talatát. Példaként említhető, ahogy a kilencéves korában először faluba került kis-
fiút: „Szűnni nem akaró csodálatba és rémületbe ejti", hogy létezik olyan település-
forma, ahol „szabályosan egymás mellé építet t házak és közöttük utcák" vannak. 
A térbeli mássággal szemben megnyilvánuló bizalmatlanság itt antropológiai 
tulajdonságként mutat ja meg, hogy a civilizációtól elzárt világban felnövő gyer-
mek hogyan kötődik a szülőföldhöz. Számára az ismert terület nyújt biztonságot, 
s félelmet vált ki belőle a fenyegető idegen térbeli reprezentációja: „még napok 
múlva is csak.. . kézenfogva tudtak kikényszeríteni". (7.) 

Az idegenség retorikájának újabb alakzatában az elbeszélt gyermekkori én gondol-
kodásának horizontján jelenik meg később tudatosított idegenség-tapasztalat. Ebben az 
esetben horizontmozgást eredményez az emlékező és a felidézett én távlatainak 
egymásba játszása. „A puszták népét , valami homályos ösztönből vagy szégyenke-
zésből, sokáig nem is tekintet tem a magyar nemzethez tar tozónak. Gyermekko-
romban sehogy sem tudtam azonosítani azzal a hősies, harcias, dicső néppel , 
amilyennek a magyart ott a pusztai iskolában tanultam." (9.) Az idegenség tapasz-
talatát közvetíti az elbeszélés, amikor megjeleníti milyen kép él egy-egy Magyar-
országra látogató nyugati u tazóban egy másik kultúráról. Magyarországon járt kül-
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földiek véleményét mérlegelve meghökkentő, várat lan szembesülésekre kényszerül. 
„Micsoda magyarokkal érintkeztek ezek?" (9.) A lehető leggazdaságosabb kifej-
téssel most m á r valóban csak felsorolásszerűen érintem az idegenség-tapasztala-
tot közvetítő retorikai a lapformákat . Idegen jön ebbe a zárt világba, A pusztaiak táv-
latábóljelenik m e g az idegen, s ez az elsajátított tapasztalat vezeti el az elbeszélőt 
a pusztaiak másként értéséhez. 

A gyermek tanú nézőpontját érvényesítve megszégyenülést kiváltó tapasztalatot idéz fel a 
felnőtt elbeszélő. Az idegenségre a felidézett én eszmél rá. Példaként említhetem a 
kamaszkorú elbeszélő távoli rokonáról szóló történetet, aki bíró lett, s amikor szü-
leit meglátogatja, a családi asztalnál „úgy tekintgetnek rá, mint egy túlvilági lény-
re, mint egy isteni küldöttre. Számomra a legcsodálatosabb az volt, ahogy a fiú 
viselkedett. Elfogadta és természetesnek tartotta a hódolatot. Az ősi ösztön alapján 
ő magamagát is tisztelte és úgy is viselkedett." „Csak később ju to t t eszembe s öntöt t 
el miatta a pír, hogy a hangot én is átvettem; szívem körül a tündöklés melegével 
játszottam a hitvány komédiát, amelyet a hallgatóság értelmetlenül, de tán é p p 
azért vallásos boldogsággal figyelt." (15.) Itt az azonosulás éppenséggel lealacso-
nyít, szégyenérzetet vált ki az elbeszélőből. A közösséghez tartozás vágva félelem-
mel társul, amennyiben a személyiség elvesztésével fenyeget, s antropológiai tulaj-
donságként mutat ja föl az énhatárok feloldódásának lehetőségét: „Homéroszi 
kacagások kavarták a sűrű cigarettafüstöt. »Na, erre iszunk egyet!« Velük nevettem 
én is... döbbenve állapítottam meg, mily kevés kellene, hogy elkeveredjem ebben 
a társaságban, mily kevés ahhoz, hogy osztozkodásom a derűben egészen őszinte 
legyen. Talán ez az igazi élet. A szadiznuisnak ez az öntudatlan vállalása s az. én 
lelkifurdalásom a betegség? Szerencsére mindig akadt valaki, aki túllőtt a célon. 
Karonfogtak, s azzal a nyálas bizalmaskodással, amellyel a félműveltek az írót ki-
tüntetik (mert az mindenkit megért s mint »bohém«, ínyence a szennynek), olyan 
eseteket meséltek el, röhögéssel leplezve a szemérmetlenséget, s kérdéseimre 
olyan részleteket tártak fel, hogy ha más nem, ízlésem figyelmeztetett feladatomra. 
- »Ebből igazán j ó kis történetet kerekíthetsz! ...« Alig győztem hallgatni. - Meg-
engeded, hogy jegyzeteket készítsek? - vetettem közbe. A kérdezett rámhunvorí-
tott: - »Természetesen név nélkül pajtikám...« -Természetesen, - feleltem." (212 . ) 

Máskor hallomásból ismert anekdotikus történetek, helyzetek, magyarázatok közvetítik 
az idegenség tapasztalatát. Je l lemző, ahogy az elbeszélő felkavaró személyes él-
ménnyel egészíti ki a fölényesen derűs anekdotát , s a távlatok felsokszorozásával 
meghaladja az idegenséget lekicsinylő szemléletet.13 

13 Találhatni pé ldát arra is, hogy az elbeszélő saját családtörténetének derűs mozzanatait fö l idézve 
anekdotikus szemléletet érvényesít. Példaként e m l í t h e t e m az elbeszélő apjának kedvenc történetét a 
látogatóba érkező Teca néni különös tartózkodásáról. A félreeső szálláshely kiválasztásának magyará-
zatát kísérő tréfálkozását az e lbeszé lő felszabadító nyelvi játékként éli újra, az olvasó viszont a meg-
szólaló nyelvet idegennek érzékeli: „Aludni egy világért se jöttek volna be közénk. »Hog)' é n ezt a 
szép szobát, - ame lyben egy m a g u n k gyártotta rongyszőnyeg is díszlett, - bog) én ezt a gyönyörű haj-
lékot bebüdösítsem?« mondta egyszer valamelyik, amire azért emlékszem, mert apám, jókat nevetve, 
később gyakran elmesélte. A vacsora utáni társas köradomázásban neki volt az egyik kedvenc törté-
nete. Észrevette b e n n e a lelki f inomságot . »Hát ami azt illeti, Teca néninek igaza volt, mert e l é g b ü d ö s 
volt«. Ez volt a csattanó." (171.) 
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A családtörténet mesélője rendszerint meghatározott idegenség-tapasztalatról 
ad számot. Az elbeszélő szüleinek családjai kölcsönösen idegenkednek egymás-
tól, „noha kíváncsian tapogat tak egymás felé, idegesen kapták vissza csigaszarvai-
kat mihelyt érintkeztek". (52.) A kiemelkedni törekvő apát származása miatt le-
nézi az anya rokonsága: „Mindkét család egy-egy ország volt, külön szokással, 
egymástól elütő népfajjal; földrajzi határukat is pontosan m e g tudtam húzni ." 
(60.) 

A sajátban fedezi fel az idegent az emlékező, amikor a felidézett én gondolkodását, csele-
kedeteit, nyelvhasználatát idegennek érzékeli. „Nagyapa különben velünk magát öreg-
apának hívatta, a nagyanyánkat pedig szülénknek; mindez azonban olyan vas-
tagon népies, hog}' ha akkor nyelvem rájárt is, tollam az első parancsra ma m é g 
nehezebben veszi a hegyére." (33.) Illyés önéletírásában találhatni példát a nyelv 
performatív, eseményt, tapasztalatot létrehozó lehetőségének a felismerésére. Pél-
daként említhetem, ahogy a visszaemlékező ismeretlen ér telmű szavakkal idegen-
szerű hatást vált ki, holott e kifejezések jelentése homályban marad az olvasó előtt. 
„Brcgócs. ...A kifejezést a falusiak nem ismerik. Ezt csak valamelyik pusztai tár-
sam mondhat ta ." (329.) A sajáton belüli idegenség megértése, az átváltozások 
időnkénti kudarca az elbeszélőt identitásának folyamatos újradefiniálására kész-
teti: „a társadalomban a mélységnek és a magasságnak éppúgy megvan a m a g a 
atmoszférája, akár a természetben. Egy-egy hirtelen helyváltoztatás után testileg 
is pontosan ugyanazokat a tüneteket észleltem magamon, mint amikor bányába 
szálltam le vagy hirtelen megállt velem a felvonó egy alpesi csúcson." (242.) 

Összegzésként elmondható, hogy Illyés önéletírása idegenszerű világot tár fel 
az értelmezés távlatainak felsokszorozásával. Érvényteleníti az ismeretlen tárggyal 
szemben álló megismerő alany rögzített helyzetét az elbeszélői tevékenység s az 
olvasás vonatkozásában is. Azt sugalmazza az olvasónak, hogy az idegenség ebben 
az önéletírásban értelmezés eredménye. Az elbeszélő tevékenysége arra irányul, 
hogy hozzáférhetővé tegye a másik meg nem értésből fakadó idegenszerűségét. 

Az elsajátítás és az idegenség megőrzése közti feszültséget azonban nem képes 
feloldani az. önéletrajzi elbeszélő. 

A felemelkedés gyötrelmes szépségéről alkotott példázat keltette várakozást 
n e m teljesíti a mű, amennyiben eldöntetlenül hagyja, mennyiben testesíti m e g a 
visszaemlékező életútja a tör ténelem előtti pusztai létből kiváló fiú mitikus sorsát: 
„Mentem ahová vittek." (332.) így szól a zárómondat , de a befogadói fölfogás 
szabadságát a könyv keserű epilógusa sem képes megszüntetni . 



Szemle 

Eisemann György 

FAKTUALIZMUS ÉS HERMENEUTIKA KÖZÖTT 

- Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb (A posztkantiánus episztémé: 
a felbomló neoklasszikus kánon és a kora romantika alakzatai a magyar 
irodalomban) Janus/Osiiis, Bp., 2001. 276 1. -

Rohonyi Zoltán tanulmánya pontosan, összefoglaló címmel jelzi a hazai és a nem-
zetközi kutatásoknak azon távlatát, melyhez csatlakozni kíván: az újklasszicizmus, 
a kora romantika, a korszakolás, a kánon fogalmaiból képezhető játékteret és az 
onnan kinyerhető történeti tapasztalatokat, melyeket az általa posztkantiánusnak 
nevezett episztémé alakulásaként összegez. Nagy nyomatékkal vázolja előfeltevé-
seit: az irodalom történetiségének hozzáférhetőségét illetően számos alkalommal 
hivatkozik a hermeneutikai szemléletre, s ehhez illesztve kísérli meg a Paul de 
Man-féle dekonstruktiv poétikának - mint az újabb romantikaértés egyik legjelen-
tősebb elméletének - alkalmazását, a két metodológia valamelyes összehangolását 
remélő módosítással. E módosítás természetesen annyit tesz, hogy a kettőt nem 
szembesíti antinomikusan, azaz nem csatlakozik „hermeneutika és poétika" szét-
választási kísérleteihez. Ennek bonyodalmaira - és a vonatkozó vitákra - most 
nem szükséges kitérni, mint ahogy a gondolatmenet tétje sem az, mennyiben si-
kerül a részleges harmonizálás lehetősége tekintetében „döntésre vinni" a dolgot, 
hanem az, mennyiben sikerül a legmegfelelőbb érveket mozgósítani egy jelenleg 
érvényesíthető értelmezés számára, vagyis mennyiben sikerül a hivatkozott teoreti-
kus irodalom mellőzhetetlen fejleményeit a magyar kora romantika recepciójához 
aktuális hozzászólásként explikálni, s végül mennyiben jelenthet mindez választ a 
hermeneutika és a dekonstrukció mai kihívásaira. 

Ezt a törekvést akadályozza, hogy eközben - szintén egyfajta konszenzusra ju-
tás céljából - az irodalomértési hagyomány igen heterogén elemeit kísérli meg 
összjátékba hozni. Módszertani vázlatában, a „megközelítés elméleti kereteit" tár-
gyaló kiindulásában olyan különböző tudásrendekhez tartozó elemek bomlanak 
ki. melyek együttes működtetése aligha válhat hatékony értelmező erővé. Különö-
sen feltűnő ez a „történeti kérdéshorizont elvi szerkezete" című, recepcióesztétikai 
fogantatásának látszó fejezetben, mely egy és ugyanazon mondatban foglal állást 
a „megértésben létrejövő horizontközvetítés" elve és a szerzői szándék (esetleges) 
relevanciája mellett, eljárását néhány sorral később mérsékelten kontextualistá-
nak és mérsékelten apriorisztikusnak nevezvén. Az irodalmi folyamatot interakciók-
ban és horizontváltásokban zajlónak, ugyanakkor a kutató értelmező művelete ré-
vén „egészben" bcláthatónak tekinti (mellőzve az interpretáció részlegességének 
vonatkozó tapasztalatát), ehhez pedig hozzáteszi a „tények leírása s az értelmezés 
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között" való egyensúlytartás kívánalmát - kiszolgáltatva okfejtését a tényleírás és 
az értelmezés kettősségét elutasító hermeneutikai alapelvnek. Felfogását illusztráló 
példája tökéletesen kifejezi álláspontjának diffuzitását, amikor a Balassi-olvasatok 
különbözőségét egy ideális teljességhez mér t állapotok egymásutánjaként jellemzi. 
Az ugyanis, hogy Rimay szövegei „az é le tmű és a szerzői szándék ismeretét is jel-
zik", majd Kölcsey számára főleg a vallásos témájú versek voltak hozzáférhetők, 
s csak Szilády Áron kiadása után vált megismerhetővé a szerzőnek viszonylag teljes, 
de már kanonizált „Maga keze által leírt" könyve stb. természetesen eltérő kontextu-
sokba helyezi a költeményeket, befolyásolván azok recepciótörténeti „konkretizá-
cióit" (s tekintsünk el most a szerzői szándék körüli dilemmáktól) . Ám a könyv 
szerint ebből az következik, hogy a „reneszánsz költő-e Balassi Bálint?" kérdésre 
„kellően árnyalt válasz csak akkor kísérelhető meg, ha a lehető teljes é le tmű esz-
tétikai, poétikai, eszmetörténet i értelmezésének konklúzióit szembesítjük a világ-
irodalmi korszak éppen ma érvényesnek látott, rendszer alkotó összetevőivel..." 
Könnyen felismerhetők itt a pozitivista megalapozású látásmód tipikus elvárásai 
az. életműként összefogható, mennyiségi teljességként legitimált szövegegyüttes, vala-
mint az életmű értelmezésének konklúzióit a rendszeralkotásként felfogott korsza-
kolással szembesítés tekintetében. Ezért az irodalmi történéseknek az „utótörté-
net(ek) legitimáló eljárásaiban való" nyomon követése többek között azért támaszt 
hiányérzetet, mert a hangoztatot t hermeneutikai metodológia elemei folyton el-
hagyják azt a távlatot, amelyen működtethetők. A hermeneut ikai és a faktualista 
módszertanok szintetizálását vagy bármilyen összjátékkísérletét megvalósíthatat-
lan vállalkozásnak tar tom, mely semmilven kapcsolatba nem hozható a horizont-
közvetítés elvével. Úgy vélem, e kettő kölcsönös reflektálása legfeljebb egymás 
szemléletének kölcsönös elutasítását jelentheti . így például a „metatörténeti" ki-
indulásnak per defini t ionem el kellene hárítania a „szoros történetiséget", mivel 
másként visszaesne abba a dokumentarizmusba, melytől távolodva bármilyen 
historicitás visszanyerésére egyáltalán esélyt lát. Ám a kötet a két aspektus vegyíté-
sével kísérletezik úgy, hogy b e n n e az értelmezési hagyomány stádiumai n e m hori-
zontközvetítések révén rajzolódnak ki, hanem eredendőnek vélt előzetes jelentése-
ik szembesítéseként kerülnek tárgyalásra. A hermeneutikai érdekeltségű program 
teljesítéséhez komolyan volna veendő, hogy a történő és a történeti megértés nem 
két teljesen különböző aspektus, hiszen az ím. „egykori" és „mai" interpretáció kö-
zött nem állapítható meg climenzionális eltérés. Ennek belátása nélkül hiába ak-
ceptáljuk, hogy a história n e m a múltba zárt, hanem a je lenben is történő időiség 
folyománya. Kérdésirányának „megismerési nyereségét" с téren hasonló ellent-
mondásossággal summázza a kötet: „a modernség episztemológiai alapstruktúrá-
jához metatörténetileg is kapcsolt korszak-megközelítési keret révén maga a kor-
szak és kanonikus megragadha tóságának elvi szerkezete nyer ér tékindexet 
kulturális tudásunk szempontjából." De bármilyen „alapstruktúrához" csak azon 
észjárás kapcsolhat „korszak-megközelítési keretet", amely a kettőt különállóként 
fogja fel. Ezért e kapcsolás a korszakot is eleve adott tényezőként deklarálja, s mint-
egy kívülről aggatja rá a „kanonikus megragadhatóság" elveit. Rohonyi Zoltán 
ebben a mondatban is oly m ó d o n használ bizonyos szakszavakat, hogy kevéssé veszi 
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figyelembe azoknak az irodalomtudományi diskurzusban működő jelentéspoten-
ciálját, funkcióját. Megállapításai így nemritkán szinte kiüresítik önmagukat , 
absztrakt pontosságuk igénye másutt sem mindig kerüli el a szakszerűtlen verba-
lizmus veszélyét. Mintha a szerző egy mozdulattal tanúsítaná alapos elméleti jár-
tasságát és engedné szertefoszlani teoretikus kiindulásainak várható hasznát. 

Az elméleti-metatörténeti és a „szoros történeti" vizsgálat viszonyának inadek-
vát felfogásával cseng össze az irodalomtörténész státuszának - tehát saját felada-
tának - a jellemzése. Az értekező azért nevezi pa radoxnak az irodalomtörténész 
helyzetét, mivel egyrészt reflektálnia kell elméleti alapjaira, másrészt „megfonto-
landó, hogy lehetséges-e irodalomtörténeti munkálkodás az elméleti kérdésfelte-
vésekhez állandóan igazodva, vagy ped ig éppen a korpusz nagysága és a folya-
matok ter jedelme kényszerít bizonyos értelemben mindig-már-meghaladot t 
elméleti alapba gyökeret ereszteni.. ." Vagyis a történeti vizsgálódások teoretikus 
implikácóit az elméletekhez való igazodásnak, egy eleve létező konstrukción vég-
reha j tandó változtatásnak tekinti, s ezzel a historikus és a teoretikus két világhoz 
tartozásának hitét erősíti meg. Mintegy hierarchiát tételez a kettő között, miközben 
újra az irodalomtörténeti anyag mennyiségével védi a kutatás olykor „kényszerű" kor-
szerűtlenségét. Mindehhez képest egészen más hangon szólal meg néhány sorral 
feljebb, ahol a szerzői szándék konstitutív felfogásának és a je lentés közvetlen 
hozzáférésének elvét kritizálja. Sőt, nagyon helyesen, a pragmatikai funkciók 
figyelmen kívül hagyását veti a szemére az intertextualitás azon felfogásának, 
mely kizárólag a szövegek mögötti szövegvilágok működésének mechanikus kö-
vetkezményeire (leképezéseire-ismétléseire) figyel, hasonló logikát követve, mint 
az életrajzi megközelítés külső instanciára támaszkodása. 

A könyv bevezető fejezetei ugyanakkor számos esetben valóban konzekvensen 
törnek arra, hogy szembeszálljanak a korszakolás faktikus szemléletű maradvá-
nyaival. Az imént kiemelthez képest egészen más szemlélettel, igen alaposan, 
sokszori csatlakozással hivatkoznak például a történetiség visszanyerhetőségének 
hermeneut ikai elveire, talán nem is lenne szükséges mindenüt t ilyen részletező 
ismertetés. A mondot t módszertani probléma azonban tovább mélyül a harma-
dik és a negyedik fejezetben, melyek alig hozhatók kapcsolatba előzményeikkel, 
a „posztkantiánus episztémé" terminus nyomán add ig vázolt kérdéskörrel. N e m 
az a fő probléma, hogy olykor évtizedekkel korábban publikált szövegrészekkel 
találkozunk, hanem az, hogy e szövegek igen kevéssé olvashatók az addig feltett 
kérdéseire adott válaszkísérletekként. A tanulmány beszélője - talán éppen a me-
todológiák közötti „áthidalás" igénye miatt - min tha nem is érzékelné, milyen 
szemléleti szakadék tátong a korábbi lapokon olvasható felvetései és itteni inter-
pretációi között. A neoklasszikus kánon esztétikai ideológiájának centruma: Kazinczy 
címet viselő, címében sokat ígérő fejezet például m á r nem idegenkedik a jelentés 
közvetlen (áthagyományozásától független) hozzáférésének hitétől, elmerül to-
vábbá a költő életrajzában, pszichológiai-alkati vonásaiban, „tudatának mélyszer-
kezetében", s nem indokolja, hogy jön ide az „esztétikai ideológia" egészen más 
összefüggésre nyitó (lásd például a Paul de Man körüli vitákat) szókapcsolata. 
Taglalja viszont Kazinczy személyiségének kiépülését, s immár szellemtörténeti 
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irányba is visszanyit a nag)' ember korszakalkotó szerepét hangsúlyozó kérdéssel: 
„a Kazinczy-koroknak n e m Kazinczyakra van elsősorban szükségük?" A magam 
részéről n e m fájlalnám, hogy a hozzá képest „első és második nemzedék, néhány 
művet leszámítva messze áll a kor lényegének bölcseletileg alátámasztott meg-
ragadásától", mivel n e m tételeznék hierarchiát a beszédmódok között. S művészi 
világképüket sem a „hazai valóságra" vagy más valóságra vonatkoztatás függ-
vényében jel lemezném. Egyetértek viszont azzal, hogy ebben az időszakban „Mű, 
amely önmagát író szövegként megragadja korát, elképzelhetetlen" - hozzáteszem: 
ilyen mű máskor sem képzelhető el. 

Hasonlóképp je l lemezhető a neoklasszikus kánon költői „megtestesítését" tár-
gyaló Berzsenyi-fejezet, az említett eklektikus szemléletet meglepő mértékben 
terjesztve ki azzal, hogy az „interpretáció adekvátságát" és az „értékelés mércéjét" 
szükségképpen más-más horizonton megmutatkozónak véli. Innen három tipikus 
monda to t idézek, az egyik a következőképp pozícionál: „A hófödte vulkán csalóka 
nyugalma: ez Berzsenyi helyzete. Robusztus, szilaj egyénisége és »lángoló heve« 
fojtva parázslik a »magára erőltetett«, »példás hazugság« nyugalma mélyén, hogy 
költészetének igazi méretei , egyénisége a XX. századi nagy rádöbbenésben vilá-
gosodjanak meg." Nehéz eldönteni, hogy a „posztkantiánus érintettség" milyen 
vonásait jelzik a hasonló, egyébként plasztikusan esszéizáló megállapítások. A má-
sik m o n d a t egy olyan lírafelfogás elemeit fogalmazza meg, mely é p p az egész 
könyv említett kezdeti célkitűzése felől - nem kell ismételni, miért - mutatkozik 
időszerűtlennek. „Mert költőnek születni kell, ám tehetség és az alkotás belső 
kényszere csak akkor munkálhat ják ki a költői személyiséget, ha a folyamat el-
várások és szereplehetőségek katalizáló közegében bomlik ki, s az individuum 
rátalál a legmegfelelőbb szerepre, vállalva is azt." Persze nem kétséges, e fejezet 
is párbeszédben áll a hazai i rodalomtudomány két-három évtizeddel korábban 
uralkodó tendenciáival, s különálló munkaként (például a szerző 1996-os gyűj-
teményes kötetében) olvasva sokkal inkább egyes találó meglátásai, folytatható 
értékei tűnhetnek szemünkbe. (Az „Úgy állj meg itt, pusztán' beköszöntője egyébként 
választóvonalnak nevezi szerzője pályáján az 1980-as évek végét.) A bevezetés igé-
nyei felől azonban a következő idézethez hasonló mondatoknál sem erősödik a kor-
szerűség benyomása: „A történelem és kozmosz részesévé öntudatával magasodik 
az ember, s egy közösség sorsába bekapcsolódva kell lendítenie annak helyzetén: 
ezt vallja Berzsenyi, szerepének is egyik lényeges mozzanataként." Megint csak 
fölösleges részletezni - akár magának a kötetnek a romantikakutatás újabb iránya-
it bemutató, kiváló összefoglalására és egyéb idézeteire utalva hogy é p p a törté-
nelem, kozmosz, öntudat , ember ilyen relációinak radikális átértelmezése zajlik 
napjaink diskurzusaiban. A korábban exponált problémákhoz majd csak a záró-
fejezet tér vissza - a legnagyobb ter jedelmű alfejezet, a Berzsenyi-Kölcsey-vitát 
igen alapostm körüljáró fejtegetés után. De így e körkörösségnek nincs, nem is 
lehet interpretatív ér tékű szerkezeti funkciója: a középső rész legfeljebb azon 
recepciótörténeti s tádium jelzésének, a szerző korábbi tanulmányaiból idéző 
újrajátszásának tekinthető, mely arra mutat , mitől kíván nagy ívben elszakadni 
a könyv deklarált koncepciója. 
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A kánonokról, a kanonizációról szóló alfejezet viszont nemzetközi összehasonlí-
tásban mérve is színvonalasan szól hozzá témájához. Az episztémé, a hatástörténet, 
a parad igmarend és a kanonizáció viszonylataira kérdezés, az eddigi kutatások 
összegzésén alapuló válaszlehetőségek kifejtése újabb lendületet adhat e problé-
mák hazai továbbgondolásához. Csak két mozzanatát vitatnám e szövegrésznek: 
az egyik a kánonról való beszéd azon kritikáját érinti, melyben szembekerül 
a „lista" (mint ómódi meghatározás) és a művek kommentálásának folyamata. 
Úgy vélem, a „lista"-konnotáció azért kihagyhatatlan, mer t é p p ez utal arra, hogy 
a kanonikus mozgás a kommentárok változása mellett, illetve azok által, a szövegek 
v áltozását is magába foglalja. Jelzi tehát, hogy a kommentárok nem véglegesen 
adott művekre épülnek rá, hanem egy lista összetételében és jelentéseiben is vál-
tozó szövegeihez kötődnek, a kölcsönös teremtődés jegyében. E mobilitás más-
ként aligha ragadható meg. Másik észrevételem - ezzel összefüggésben - a hatás-
történet és a kanonizáció itt vázolt kapcsolatára vonatkozik, s bírálja a felfogást, 
miszerint „az episztémé diszkurzív rendje pedig kánonokon át tartja hatása alatt, 
illetve alakítja az elváráshorizontot. A horizontváltások ezért kánonokból táplál-
koznak.. ." Eszerint az episztémé diszkurzív rendjétől függne - kánonok révén -
a horizontváltás, amely egyébként a hatástörténet elvén belül értelmezhető esemény, 
s fogalma nem rendelhető alá az „episztémé diszkurzív rendj[e]" egészen más 
összefüggésben működő kategóriájának. E kötődésben egyrészt az „episztémé" 
annektál ja a hatástörténet fogalmát, másrészt irreleváns módon vonja be a káno-
nok általi hatás alatt tartás szempontját , hiszen azzal, hogy az elváráshorizontnak 
a kánonokkal mint eszközökkel való alakíthatóságát állítja, el lentmond az iroda-
lom autopoézisét és a recepció előreláthatatlanságát feltételező hermeneutikai 
tézisnek. A kánonnak mint kommentárnak hasonló értelmezése másutt is kidom-
borodik: a „kanonikus szövegek, életművek stb. kommentár ja szabályként [...] és 
eszközként »hat ki« minden további műalkotás befogadhatóságára." A kánon hasonló-
képp elgondolható funkciója, meglehet, érvényesíthető egy Foucault-féle korszak-
szisztémában, de akkor az eltéréseket is ki kellene domborítani a hermeneutikai fel-
fogással szemben. Megjegyzendő, épp a fejezet értékei figyelmeztetik az olvasót a 
korszakolás mindig-újraértelmező utólagosságára, így a „posztkantiánus episztémé" 
alakulását tárgyaló korszakretorika problémáira, megkérdőjelezvén epochali-
tásának itt alkalmazott organikus szemléletét, a „zártság"-, ,megbomlás"-„beérés" 
lineáris keretébe illesztett, magánvaló fejlődést sugalló elhelyezését. 

Közismert, bogy a kora romantika művészetfilozófiájában és i rodalmában 
kulcsszerepet játszanak a kanti transzcendentális én fogalmából kiinduló vagy va-
lamiképp az Ich-Selbst polarizálásra alapozó tudatanalízisek, ám e fejlemények 
megfigyelése például Katona József l írájában kétségkívül a vonatkozó fejezet ér-
deme. De mivel az egész könyv egyik legfontosabb mozzanatáról van szó, árnyal-
tabb kidolgozást érdemelt volna e folyamat nyomon kísérése a kora romantika 
alakulástörténetében, ha már a német nyelvterület - persze jogosan, komparatív 
teret nyitva - szóba jöt t . Csak röviden utalok a korszak alkotóinak az ön tuda t kö-
rüli (a fichtei énfilozófiáival is folytatott) vitáira, melyek az öntudat magyarázatá-
hoz nem tartják elégségesnek az önreflexiót, hiszen általa a szubjektum m é g nem 
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jilt az „önmaga" tudatára. Ebből azon különös apória következik, hogy ha van 
öntudat , akkor ennek a rá való reflexió előtt léteznie kell. Tehát az önvonatkozás 
n e m a megismerő gesztus következményeként vagy velejárójaként, hanem a 
megismerés feltételeként (!) kerül elő. Novalis, Friedrich Schlegel, Hölderlin és 
mások elutasítják a fichtei koncepciót, mely a tudatot szerintük képesnek tartja 
arra, hogy birtokolja-megismeije saját fennállásának feltételeit. S ha a kora ro-
mantikában nyílt meg a tér a szubjektum 20. századi dekonstrukciója felé, akkor 
minderre éppen a sokat hivatkozott Manfred Frank kutatását érintőn is ki lehetne 
térni, mely a mondottakkal kapcsolatban Reinhold szerepét (és a reinholdi „alap-
tétel-filozófia" bírálatával a kantianizmustól való kora romantikus elfordulást 
ma jd részleges visszatérést) emeli ki („Unendliche Annäherung". 1997). Manfred 
Frank másutt (Az individuum archeológiája című írásában) a lacani pszichoanalízist 
például azért rója meg, mert az szerinte nem ad elégséges magyarázatot az ön-
tudat létezésére Hiszen ha két jel között reprezentációs viszony áll fenn, akkor 
a tükröződő ide-oda mozgásban m é g nem állhat elő egy „önmaga" tudata. Vagyis 
e posz tmodern teória a szubjektumot az utalásjáték immanens mechanizmusá-
ban keresi (és ott nem találja meg), mely mozgás ugyanakkor nem írja rá egyik 
pólusra sem, bog)' egy én vagy egy ő az, aki reflexként vag)' reflektáltként villan 
fel. Ez persze kissé leegyszerűsített és látszólag könnyen cáfolható kritikája a tükör-
stádium nyelvi újrajátszásának, á m nieggondolkodtatóan figyelmeztet a kihagyha-
tatlan romantikus felvetések aktualitására, mely egyébként nem kerülte el Rohonyi 
Zoltán figyelmét. S ha már a kanti filozófia befogadástörténetéről is szó van, akkor 
épp a fentebbiek miatt érdemelne különös figyelmet Schleiermacher tevékenysége. 
Hiszen Schleiermachernek a kanti tradícióra apelláló nyelvséma-elmélete mind-
máig hatón képes ügyelni nyelvi rend és beszéd, szerkezet és kreativitás dialekti-
kájára, a romantikus költészettannak a „strukturálisból" a „temporálisba" váltó 
alaptapasztalatára - ahogy arra Manfred Frank figyelmeztet. 

Rögvest hozzáteendő azonban mindehhez, hogy már a fenti probléma felvetése 
is lényegében - szórványos észrevételektől eltekintve - új elemnek, új szempont-
ok jelzésének tar tható a korszak hazai kutatásában. így roppant nehéz eldönteni, 
mi az, ami méltányosan számon kérhető akkor, amikor szinte mindenhol hatal-
mas feladatok tornyosulnak. Mégis hozzátenném, hogy az előbbiekkel - és a 
könyv alcíme keltette várakozással - összefüggésben a kanti filozófia magyarországi 
recepciója is körültekintőbb vizsgálatot érdemelne: a német vitákhoz hasonlóan, 
e fogadtatás természetesen nálunk sem zajlott komoly feszültségek nélkül. Elég 
ha Kölcsey fenntartásaira gondolunk, amelyek a fichtei vallásbölcseletet Kant-
kritikaként olvassák, az ész illetékességét korlátozandó. E kritikai mozzanatok és 
változatok kevéssé célirányos tárgyalása hozzájárul ahhoz, hogy végül is hiányo-
san kidolgozott marad az alapkategóriának tekintett „posztkantiánus episztémé" 
fogalma. Lényegesen markánsabb kiemelést érdemelt volna például az, ahogy 
e recepció során az én, a gondolkodás és a nyelv viszonya előtérbe kerül, hiszen 
a nyelv romantikus felfogása mégsem a kanti filozófia közvetlen hozadéka, noha 
részben - és ezt a kötet is kidomborí t ja - a vele folytatott vita eredményének te-
kinthető. Csak néhány Kölcsey-mondattal villantanék egy-két mellőzhetetlen 



Faktualizmiis és hermeneutika között 4 5 7 

szempontra. A Kazinczy-emlékbeszéd szerint a költő „nyelvünket ragadá meg leg-
előbb, ez lévén a legtermészetesb mód egymást érteni". A Berzsenyi-emlékbeszéd 
szerint „emléket állítunk az elhúnytnak, hogy beszéd által megújítjuk emlékezetét azok-
nak, kik többé nincsenek". A Történetnyomozás című tanulmány megfogalmazza, 
hogy ,,[a] beszéd tette lehetségessé a tradíciókat". (Kiemelések tőlem - E. Gy.) A gon-
dolkodás, például a vallási elmélkedés nyelvi-poétikai meghatározottságáról (a két 
diskurzus viszonyáról) olvashatunk továbbá a Töredékek a vallásról azon bekezdésé-
ben, mely szerint a vallástalan úgy viszonylik a vallásoshoz, mint a poétái képesség 
nélkül született ember a költőhöz, mint a „grammatikus [!] a maga Homérjához". 
Ezek és a hasonló - nem éppen kantiánus - megállapítások és az általuk je lezhető 
elméleti és poétikai fejlemények rendkívül nagy horderejűek, kihagyhatatlanok 
a megcélzott távlat áttekintéséből. S e témakör kapcsán is szükségesnek tar tanám a 
Csokonai-életmű jóval kimerítőbb szóba hozását. Utalnék a nyelv és a gondolkodás 
összefonódásáról szóló passzusaira, mely kötődés tapasztalata költői dikciójában is 
nagy szerepet játszik. 

A mondot tak így rákérdeznek arra is, hogy eléggé indokolt-e egyáltalán a 
„posztkantiánus episztémé" terminus bevezetése, a „poszt" előtag többértelmű-
ségének minden akceptálása mellett? Hiszen amennyiben a „beérés fázisa" a 
Fmhromanlikkai „analóg funkció", akkor a „neoklasszikus kánontól" távolodó 
mozgás ilyen megjelölése elhomályosítja a dolog főcímben is kiemelt lényegét, 
a paradigmavál tó romantikus tendenciák kialakulását. E nyelvi tendenciáknak 
nem „fölérendeltje", hanem horizontjuk bennefoglalt ja az akár posztkantiánus-
nak nevezhető tapasztalatok szerteágazó és a kantianizmus filozófiája felől ellent-
mondásos története. (Emiatt érdekes, hogy a főcím szerkezetét a könyv szerkezete 
megfordí t ja : az előbbiben a romantikus korszakküszöb alcímeként olvasható 
a posztkantiánus episztémé terminus, míg az utóbbiban m á r a „poszkantiánus 
érintettség" válik fölérendelt fejezetcímmé.) A nyelviség-paradigma hát térbe szo-
rulásának egyik következménye a Berzsenyi-lírának az ún. „beérés" elé helyezése. 
Holott az idézett költemény (A poesis hajdan és most) számomra (is) azt bizonyítja, 
hogy a „hattyú", a „szent poézis" hallgatása csak eg)' „hajdani" költészet némasá-
gát jelenti , vagyis a még-nem-romantikus dikció olyan eltűnésére vonatkozik, 
mely elnémulás egyáltalán az ú jabb (romantikus) megszólalás lehetőségfeltétele. 
A vers ezért nem „keserű hattyúdal", inkább a romantikus nvelv megszületésének 
tapasztalatát őrzi: az emlékezet művésziségével megteremthető gyönyörködés 
nyomán az immár távol levő „ideálok" n e m önazonos újrafel idézhetőségét 
mond ja ki. Ha korfordulóról, korszakküszöbről beszélünk, akkor legelsősorban 
az esztétikai élvezetnek a nyelvet újra megszólaltató Berzsenyi-féle képessége, 
e képességnek a múltat jelenhorizontba állító, ekként „emlékező" romantikus poéti-
kája nevezhető egy új korszak jellemzőjének. (Lásd ehhez a fentebbi Kölcsev-
szöveget, mely úgy emlékezik Berzsenyi művészetére, hogy annak mncmotechni -
káját engedi magán érvényesülni.) Bsrsze mindezt nem azért említem, min tha 
különösebben fontosnak ta r tanám annak végleges eldöntését , hogy például 
Berzsenyi lírája inkább újklasszikus-e vagy romantikus. Elég nehéz elkülöníteni 
e fogalmakat, hiszen mondjuk a német nyelvterületen „újklasszicista" jelzővel 
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illetett tendenciák sem ér thetők meg a francia klasszikával tör ténő ütközések nél-
kül: vegyük figyelembe, mit is takar a „Weimarer Klassik" elnevezés. Ezért egyet-
értek azzal, hogy az újklasszicizmus fokozatos átalakulása részese volt a romant ika 
kibontakozásának, ez utóbbi kezdetét viszont n e m az újklasszika „után", mintegy 
annak felbomlását követő szakaszban látom, hanem a 18. század második felére 
helvezném - s e véleménnyel távolról sem állok egyedül. Persze lehet egészen 
más álláspontra helyezkedni, de a korszakolás iménti - immár a hazai kutatásban 
is megfogalmazott - érveivel szemben a vita n e m takarítható meg. 

A gondola tmenet alapvetéseinek egyike az allegória és a szimbólum poéti-
kájának Paul de Man teóriájához kötődő, azt módosító értelmezése. Ezúttal sem 
azt firtatom, mennyiben lehet releváns e módosítás a hivatkozott elmélettel - a 
kifejtés aggályosan és nagy szakismerettel figyel ennek problémáira - , h a n e m 
arra kérdezek, hogy valóban kihasználja-e a teória ösztönzéseit, s hog)- interpretá-
cióinak hatékonysága igazolja-e vonatkozó kezdeményezéseit? Rohonyi Zoltán 
könyve szűkíti a szimbólum és tágítja az allegória (de Man-féle) értelmét annak 
érdekében, hogy a két alakzat „összefonódását" vagy egymás „kiegészítését" álla-
píthassa meg bizonyos szövegekben. Ebből az következik, hogy az allegória cs a 
szimbólum jelentésköre külön-külön módosul, ám mivel e két jelentéskör mint-
egy egymástól függetlenül, au tonóm tar tományként kerül magyarázatra, mind 
későbbi „összefonódásukban", mind kölcsönös „kiegészítettségükben" elvész az 
egész elméletet előhívó elemi tapasztalat, a nyelv retorizálódásának eseménye. Az 
allegória ugyanis végső soron mindig egy szimbolizálódó nyelvhasználat retori-
zálódásaként fogha tó fel, ez Paul de Man vonatkozó elemzéseinek legpregnán-
sabb vonása.1 A szimbólum totalitása természetesen olyan szubjektivitást feltéte-
lez, mely általa lenne megér the tő és k imondható . Ugyanakkor e totalizáció - és 
így a szubjektum jelölése - kudarcot vall, ahogy ennek kiemelését Rohonyi Zoltán 
sem mellőzi. Tehát az analogikus „tárgyi" je lölők nem találhatják meg a „bensó-
ség" megfelelő tartalmait, így véletlenszerű-szinekdochikus összefüggések hatá-
rozzák meg tételezéseit. Ezért állapítható meg, hogy a szimbólum nem valami-
lyen szubjektumot ragad meg, hanem folytonosan elcsúszik saját trópusain: idői 
kereséssé válik, temporalizálódik, azaz allegorizálódik. De az allegória ezért nem 
csak emlékezik - hiszen akkor megengedhe tné a jelentés másholléte mellett az. 
allegorikus fixálást, a időbeli különbség adta hiátus állandósítását - , hanem ismé-
tel: ismételten félreért, jelentésvonatkozása új ra és újra megkérdőjeleződik. Paul 
d e Man emlékeztet Coleridge szavára, mely a szimbólumban az áttetszőséget 
emeli ki: azt a tulajdonságot, mellyel az allegória is rendelkezik. A retorizálódás 
tehát csakis egy totalizáló, időt lenné grammatizálódó nyelviséghez képest és az-
zal szembesülve folyhat, csakis e relációban tapasztalható (mint ahogy с g r amma-
tika viszont maga is figuratív „eredetű"). A temporalitás retorikája című tanulmány 

1 I.ásd Paul de M A N : „A temporalitás retorikája." In T H O M K A Beáta (s/erk.): Az irodalom elméletei I 
Ford. В KÖK András. Jelenkor, Pécs, 1996. 5 -60 . : Uő: „Jel és szimbólum Hege l esztétikájában." In Esz-
tétikai ideológia. Ford. K A T O N A Gábor. Janus-Osiris, Pécs, 2000 . 80-98 . ; „Az irónia fogalmáról." I. m. 
175-203 . 
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alaptapasztalata sem más, mint allegória és szimbólum metaretorikai stratégiái-
nak kölcsönös cserélődése, mely bármilyen szintagmatikus összefüggésbe állítá-
sukat ellehetetleníti, azaz retorikusán folyvást felülírja (mint a „grammatikust 
a maga Homér ja") . Ezért csupán e retoricitás lényegi implikációinak mellőzése 
árán m o n d h a t ó ki, hogy a Tündérvölgy „uralkodó allegorikus alaptendenciáját 
szimbolikus elemekkel egészíti ki", s bog}' a Délsziget szimbolikus struktúrájú, de 
„szimboliko-allegorikus" nyelvű alkotás. N e m a szimbólum és az allegória akár-
hogy szűkített vagy tágított autonóm-absztrakt meghatározásait kell rávetí tenünk 
a nyelvre, és úgy keresnünk az ismérveket a döntéshez, hogy szimbólumról vagy 
allegóriáról, vagy a kettő valamilyen vegyülékéről van-e szó. Hanem magának 
a romantikus beszédmódnak e kétféle jelentésképzést relativizáló, tükröztető, 
egymást kölcsönösen teremtő retoricitására érdemes felfigyelnünk. így a Paul de 
Man-szövegekben való igen alapos elmélyülés elismerése sem szabadíthatja m e g 
a kritikust attól a benyomástól, hogy a szerteágazó spekulációkban ezúttal is va-
lami másról van szó ahhoz képest, ami a felvetett elméleti fogalmak révén érde-
mileg konkretizálható-aktualizálható volna. E kritikám a már kiemelt Katona-
alfejezetre vonatkozik a legkevésbé, s a Vanitatum vanitas interpretációjáról is 
e lmondható , hogy sikerrel járul hozzá a költemény iróniájának kifejtéséhez. 

Az elmondottakból könnyen leszűrhető a következtetés, hogy sok mindenben 
eltér a véleményem attól, amit Rohonyi Zoltán könyvében olvastam. Úgy látom 
- persze ez is csak egy álláspont hogy korszakszisztémája, módszertani alap-
vetése és annak applikációi számos pon ton elvétik az interpretáció je lenleg fel-
tárható, aktuális kérdésirányait, noha - és ez kétségtelen érdeme - nemegyszer 
számot vetnek azokkal az előfeltevésekkel, melyek erre lehetőséget biztosítaná-
nak. Meglehet , Л romantikus korszakküszöb című kötet szükségszerűen viseli magán 
megúju ló romantikaértésünk több el lentmondásának jelét, s persze n e m hozhat 
be gyorsan minden lemaradást . (Annál kevésbé, mivel a „lemaradás" állapota 
sem szembesíthető egy megvalósulatlan „autentikus" változattal, legfeljebb az el-
kü lönböződés megtör téntével létrejövő tapasztalat konstatálhat hasonlót . ) 
Rohonyi Zoltán tudományos tevékenysége azokban az években kezdett bontakoz-
ni, melyekben a magyar nyelvű romantikakutatás európai kötődése - ismert okok 
miatt - többnyire megszakadt, átlaga alig jutot t túl az ötvenes évek mélyrepülésén. 
Sőt, tárgyával szembeni agresszív párbeszédképtelensége már-már a szakterületi 
önfelszámolás határáig sodorta. (Jellemző adalék ehhez, bogy a hatkötetes aka-
démiai i rodalomtörténet radikálisan szűkíti a romantika „irányzatához" sorol-
ható életművek és szövegek körét.) Ez volt az időszak, amikor a romantikáról a 
romant ikát kárhoztatva volt ajánlatos beszélni - vagyis eleve a legalább részleges 
tagadás-elutasítás-leértékelés hanghordozásával, többnyire a realizmus kardjával 
végreha j tandó lesújtó ítélet nagy pillanatát lesve. Mit tehet ilyenkor az a magyar 
kutató, aki nem ideológiai ballasztokat keres az irodalomban, még a felvilágoso-
dás korában sem? Rohonyi Zoltán azon kevesek közé tartozik nemzedékében, 
akik a nehezebb utat választották. Nyilván nem véletlenül tudott élni a szakmai 
nyitás lehetőségével, s ú jabb munkásságát tágasabb nemzetközi színtéren, a ma-
napság aktuális beszédmódok távlatán is bírálhatóvá tette. Bizonyosnak látszik, 
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hogy koncepciója maga is „korszakküszöbön" áll: lényegében ezt a sajátosan 
megújuló állapot jellemezték a fentebbiek. Eszerint pedig könyvének éppen el-
lentmondásos megoldásai tehetik manifesztté és így könnyebben átléphetővé azt 
a „saját" küszöböt, melyet megközelítettek. S a nézetkülönbségek markáns meg-
fogalmazása ezúttal különösképp indokolható azzal, hogy a korszak kutatásának 
nagy szüksége van a hasonló vitákra. A legtöbb esetben azért emeltem ki az álta-
lam kifogásolhatónak tartott vonásokat, mer t így a kötetből jelenleg kinyerhető 
legnagyobb szakmai hasznot: az interpretáció fordulatának lehetséges perspektí-
váit véltem kidomborítani . De a határozott kritikai hozzáállás sem feledi, sőt 
készséggel elismeri, hogy Rohonyi Zoltántól ezzel együtt igen sokat kapott, s a je-
len könyv küszöbhelyzetének tanulságait követően - engedtessék meg ezúttal a 
közhely - még többet várhat a hazai romantikakutatás. Művét ezért e recenzió 
n e m a vázolt kutatási folyamat tetőzéseként, hanem nyitányaként tartja számon. 
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