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A LITERATURA HARMINCADIK ÉVFOLYAMA ELÉ 

Ezúttal nem a Literatura profilját vagy a küllemét kívánjuk megváltoztatni. Az 
időbeli koordinátáit szeretnénk a jövőben feltüntetni: azt, hogy éppen hanyadik 
évfolyam hanyadik számát tartja kezében az érdeklődő olvasó. Lehet, hogy nem 
helyénvaló egy ilyen korosabb lap évszámát kiteregetni. Nyilván lesznek, akik 
hivalkodásnak vélik, hogy e folyóirat először a harmincadik évfolyamával lép be-
vallottan a világ elé. Mindezt vállalnunk kell a tájékozódás megkönnyítése érde-
kében; ha mások nem, a könyvtárosok bizonyára örülni fognak neki. 

Szerintem inkább az szorul magyarázatra, hogy e koordináták miért voltak el-
titkolva eddig. Amennyire megállapítható (elegendő dokumentumot nem talál-
tam, így főként a kortársak emlékezetére tudok támaszkodni), ebben az esetben 
is a bűnben fogantatás az ok. 

Volt ugyanis az MTA Irodalomtudományi Intézetének egy fölöttébb sikeres 
folyóirata, a Kritika, melyet elirigyelt tőle Pándi Pál, a hatvanas-hetvenes évek 
magyar kulturális közéletének egyik meghatározó szereplője, egyetemi tanár, 
akadémikus, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, véleményformáló személyi-
ség, a pártújság vezércikkírója, politikai főtanácsadó, főcenzor, számos pártköz-
ponthoz rendelt bizottság oszlopa egy személyben. A régi Kritika kemény (pártos) 
bírálatban részesült, s 1971 végén megszűnt (kilencedik évfolyamánál tartott ak-
kor). A következő évtől már a minden ízében megújult, ideológiailag kifogásta-
lan, Pándi Pál által szerkesztett Kritika jutott el az olvasókhoz. 

Ám a korabeli kulturális kormányzat nem akarta kockáztatni a nagyvilágban 
egyre jobban csengő hírnevét, s határozat született arról, hogy az MTA Irodalom-
tudományi Intézete másik folyóiratot kap helyette. így született meg az elbitorolt 
Kritika árnyékában a Literatura, jóval kevesebb jogosítvánnyal. A pártközpont úgy 
engedélyezte, hogy kizárólag a szépirodalommal és az irodalomtudománnyal 
foglalkozhatott, s nem lehetett recenziós rovata. Más szóval, afféle belső szakmai 
fórumként tűrték meg, amelynek még az évfolyamát sem érdemes feltüntetni. 
Talán arra számítottak, hogy a kedvezőtlen feltételek miatt kedvüket vesztik a 
szerkesztők, s az új lap nem lesz hosszú életű. 

Szerencsére nem így történt. A Literatura túlélte a rendszerváltást is, Pándi Pált 
is. De valahogy hozzászokott a rákényszerített kortalansághoz. Ideje végre ezen 
változtatni. Mellesleg nem mindennapos élvezet utólag módosítani (méghozzá 
ilyen leplezetlenül) a múltat, múltunkat. 



4 Veres András 

Tehát ez a szám a harmincadik évfolyam első száma; a megelőző évfolyamok 
pedig a következőképpen tekintendők: 

1974-1980: I-VII. évfolyam (Felelős szerkesztő: Sőtér István, 
szerkesztő: Béládi Miklós) 

1981-1984: VIII-XI. évfolyam (Felelős szerkesztő: Béládi Miklós, 
szerkesztő: Pomogáts Béla) 

1985-1989: XII-XVI. évfolyam (Főszerkesztő: Bodnár György, 
felelős szerkesztő: Pomogáts Béla) 

Az 1987/88-as éveket összevonták, tehát ez a XIV-XV évfolyam volt. 
1990-1999: XVII-XXV évfolyam (Főszerkesztő: Pomogáts Béla, 

felelős szerkesztő: Kulcsár Szabó Ernő) 
2000-2003: XXVI-XXIX. évfolyam (Főszerkesztő: Pomogáts Béla, 

felelős szerkesztő: Veres András). 

Olvasóink (és minden érintett) szíves megértését kérjük. 

Veres András 



Tanulmány 

Antal Éva 

NÁRCISZTIKUS DIMENZIÓK: DE MAN ÉS DERRIDA AZ EMLÉKEZÉS 
(IRONIKUS) ALLEGÓRIÁJÁRÓL 

• • -egy felirat nélküli kő függőben hagyná a napot puszta semmiben. 
(Paul de Man) 

Mnémoszüné és Léthé két forrása közül 
melyik a megfelelő Nárcisz számára ? 

A másik. 
(Derrida) 

Semmilyen tudás sem fékezheti meg az őrületet, 
mivel ez a szavak őrülete. 

(Paul de Man) 

Paul de Man Az olvasás aZ/ggómi-tanulmánykötet zárlatában - az igen beszédes 
Mentegetőzések című fejezetben - az iróniát nevezi meg olvasatainak, az allegori-
kus olvasatoknak nyelvi és retorikai kulcsaként: „Az irónia nem trópus többé, ha-
nem minden tropologikus megismerés dekonstruktiv allegóriájának szétbomlása, 
azaz más szóval, a megértés szisztematikus szétbomlása. Mint ilyen, az irónia ko-
rántsem zárja le a tropologikus rendszert, hanem éppenséggel kikényszeríti e 
rendszer eltévelyedésének ismétlődését."1 Míg az idézet első mondata mintegy 
kétségbeejtő módon megkérdőjelezi a korábbi tanulmányok záródni látszó olva-
satait, a másodikban a lehetséges értelmezések burjánzására kapunk ígéretet. 
Úgy tűnik, minden az irónián fordul meg: az alakzat a retorika esszenciájaként és 
a trópusok trópusaként jelenik meg. Az igazán meghökkentő és hatásos befeje-
zés egy másik történet kezdeteként is olvasható, mely az irónia és az allegória vi-
szonyának megértéséről szólna. 

Ide kívánkozik egy másik mondat. „Sosem tudtam, hogyan kell történetet 
mesélni"2 - jelenti ki Derrida a Paul de Man emlékének szentelt előadássorozat, 
a Mémoires nyitódarabjának felütésében. Az ironikus és öntükröző kijelentéssel 
bevezetett emlékező történet - akár a de Man-i allegorikus zárlat tükörképe-
ként - az irónia allegorikus olvasata/olvashatatlansága is egyben. így a furcsa be-
ismerés, melynek folytatásából kitűnik, hogy az előadó mégis „mindennél jobban 
szeret[i] az emlékezést és magát az Emlékezetet", ezt a 'fogyatékosságnak érzett 
tehetetlenséget' saját történetmondásunk lehetőségéhez (vagy lehetetlenségéhez) 

1 Pdul de M A N : AZ olvasás allegóriái. FOGARASI György fordítása. Ictus, Szeged, 1999. 403-404. 
2 Jacques DERRIDA: Mémoires Paul de Man számára. S IMON Vanda fordítása. Jószöveg Műhely Kiadó, 

Bp., 1998. 19. 



6 Antal Éva 

kapcsolja. Aszóban forgó történetben pedig az allegória és az irónia tropikus kon-
textusába ágyazva/ültetve olyan retorikus szóvirágok nyílnak,3 mint Mnémoszü-
né, Léthé, Psziché és Nárcisz, melyek értelmezésére a fentebb említett két gon-
dolkodó szövegeiben teszek kísérletet, miközben Nárcisz visszatérően az olvasás 
retorikus virága lesz. 

De Man egyik korai írásában, A temporalitás retorikájában az allegóriát és az iró-
niát egyaránt szövegértésünk kulcsfontosságú retorikai alakzatának tekinti. 
Alapvető hasonlóságukon túl - ti. mindkettőnél a jel és jelentés kapcsolata disz-
kontinuus - közös bennük a temporalitás tapasztalata: mind az allegóriát, mind 
az iróniát az eredetétől való eltávolodás jellemzi. Am míg az allegória diakrón 
(narratív), addig az irónia szinkrón (momentán) struktúrájú: „Mivel léte 
alapvetően a jelenhez kötődik, [az irónia] nem ismer emlékezést, sem prefigu-
rális időtartamot, az allegória viszont teljességgel az ideális időben létezik, mely 
sohasem az itt és most, hanem mindig múlt vagy végtelen jövő. [...] A két alak-
zat - gyökeres hangulati és strukturális különbségeik ellenére - mégis ugyanan-
nak az időtapasztalatnak a két oldalát képviseli."4 De Man szerint az allegória 
felelős a szubjektum történeteiért és a nyelv elbeszéléseiért (el-beszéléseiért), 
az irónia pedig minduntalan közbelépéseivel megakasztja és újraindítja az 
értelmező tevékenységet. A tanulmány híres példája William Wordsworth Lelkem 
álom béklyózta le című verse, mely a korábbi lét- és halálfeledő szerelmes szender-
gést a kedves halálának bölcs belátásával ellensúlyozza. Mondhatnám, 'ironizálja', 
ám de Man szerint a versben szó sincs iróniáról, és a tévedés-halál-felismerés 
állapotfázisok megnevezésével allegorikus történet leírásán fáradozik. 

Ténylegesen felismerhető, hogy a vers allegorikus, de a visszatekintés (szem)-
pillantását az irónia alakzata adja. Az első versszak allegorikusán elmerengő 
időtlen emlékezésébe mintegy belehasít az irónia emlékeztető mozzanata, amely 
nemcsak a második versszak jelenét, hanem az első versszak múltját is időbelivé 
teszi. Ezzel szemben de Man a 'bölcsesség állapotáról' beszél, melyet „már nem 
kezdhet ki az irónia",5 és nem ismeri fel, hogy a két alakzat együttes működése 
és vég nélküli egymásba játszása adja a vers különleges időbeliségét. Ugyanakkor 
megjegyzi, hogy „az irónia struktúrája azonban fordított tükörképe (reversed 
mirror-image) ennek [az allegorikus] a formának".6 Mivel a 'dolog' tükörképe már 
eleve fordított, annak megfordítása mintegy visszaállítaná a 'dolog' igazi voltát -
valamiképpen a kétszeres tagadás igenléseként. Ez a séma alkalmazható a vers-
ben, hiszen a 'korábbi' reflexióban a szerelmes allegorikus képzeletében a halott 

3 A kiindulópont ötletéhez lásd Jacques DERRIDA: A fehér mitológia ( B O R O S János, CSORDÁS Gábor és 
O R B Á N Jolán fordítása. In Az irodalom elméletei V. Jelenkor, Pécs, 1997), valamint Paul de M A N elhíresült 
Hölderlin-idézet-értelmezése: A romantikus kép intencionális szerkezete ( N E M E S Péter fordítása. In Paul 
de MAN: Olvasás és történelem. Osiris, Bp., 2002). 

4 Paul de MAN: „A temporalitás retorikája." BECK András fordítása. In Az irodalom elméletei 1. Jelen-
kor, Pécs, 1996. 57. 

5 I. m. 55. l á sd erről bővebben verselemzésem: A dolog-irónián innen és túl. Literature 2001/4. 402^109. 
6 de MAN: i. m. 56. 
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kedves halhatatlannak tűnt, most pedig halott; vagyis az emlékezés allegóriája az 
iróniával, az időbeliség beláttatásával a visszájára fordult. Am nyilvánvaló, hogy a 
történet itt nem ér véget, mivel az emlékezés bármikor újrakezdhető, melyet 
aztán ismét átfordít az irónia - akár a korábbi emlékezések ironikus átfordítására 
emlékez(tet)ve. Következésképpen itt nem tautológiáról és egyszeri kiasztikus át-
fordításról van szó, hanem a két alakzat kiasztikus viszonyulásainak végtelenítésé-
ről. Mivel mindkét trópus átfordító tükörként funkcionál, egymás ellen kijátszva,7 

egymással szembefordítva a két tükör egymást tükrözi ad infinitum. Ezen a ponton 
eszünkbe juthat a de Man által előszeretettel idézett kora romantikus Friedrich 
Schlegel azon észrevétele az Athenaeum 116-os töredékében, miszerint a romantikus 
poézis „leginkább képes arra, hogy az ábrázolt és az ábrázoló között [...] a poétái 
reflexió szárnyain középütt lebegjen, ezt a reflexiót újra és újra hatványozza, 
s akárha tükrök végtelen során, megsokszorozza".8 A töredék programszerűen az 
alkotófolyamat progresszivitását és lezáratlan végtelenségét érzékelteti, ahol az al-
legória tárgyalásának mellőzésével az iróniáé a főszerep. A romantikusan poéti-
zált élet(mű) iróniája az alkotó reflexivitásában és annak felismerésében jut kife-
jezésre, melyet a nyelv retorizáltságának elfogadásával akár a szövegértelmezés 
bemutatásaként is olvashatunk. 

Ám most egy látványosabb és vállalt történetünkhöz - az allegória-irónia 
problematikához - jobban illeszkedő gondolatot idéznék Walter Benjamin Passzázsok 
című művéből: „Ha két tükör megpillantja egymást, a sátán játssza legkedvesebb 
trükkjét, és megnyitja a maga módján a perspektívát a végtelenre (ahogy partnere 
is ezt teszi másképp a szeretők pillantásaiban)."9 Tanulmányomban többször rá-
találok és visszautalok majd a benjamini képekre: a lélektelen tükröző felületre, 
valamint a szem tükrére. Az idézet értelmezése igen messzire vezethetne, de most 
segítségével visszafordulhatunk az allegória és az irónia - ilyen vagy olyan - (egy-
mást) tükrözéséhez. Meglepő módon A temporalitás retorikája zárlata is egy szerel-
mi történetre utal, mivel de Man a két alakzat kombinációjára Stendhal A pármai 
kolostor című regényét hozza példaként. A regény két szerencsétlen szerelmes tör-
ténete, akik nem lehetnek egymáséi, s így allegóriájuk a mitikus szerelmespár 
Erósz és Psyché kapcsolatát idézi. A történet szerint Psyché nem láthatja, nem 
tudhatja meg kedvese kilétét, s mikor az igazságra fény derül kegyetlen megpró-
báltatásokat követően végül csak halálában - vagyis halhatatlanságában - válik 

7 Tanulmányában de Man utal a két alakzat egymás elleni kijátszására, ám inkább azok hierarchiá-
ja foglalkoztatja: „Késztetést érzünk arra, hogy egymás ellen játsszuk ki őket, és értékítéletet alkossunk 
róluk, mintha egyikük lényegét tekintve magasabbrendű volna, mint a másik. Említettük annak kí-
sértését, hogy az allegorikus írókat az ironikus írókét meghaladó bölcsességgel ruházzuk fel; ugyan-
ilyen csábító lehetőség az is, hogy az ironikust felvilágosodottabbnak lássuk, mint naivnak bélyegzett 
ellenlábasát, az. allegorikust. Mindkét megközelítés elhibázott." I. m. 57. (Kiemelés tőlem.) 

8 August Wilhelm SCHLEGEL és Friedrich SCHLEGEL: Válogatott esztétika írások. B E N D L Júlia és T A N D O R I 

Dezső fordítása. Gondolat, Hp., 1980. 281. l á sd még erről tanulmányomat: A romantikus kronológiáról. 
Gond 2001/27-28. 1 16-133. 

!l Whiter BENJAMIN: „A szirének hallgatása." SZABÓ Csaba fordítása. Osiris Kiadó, Bp., 2 0 0 1 . 2 1 3 . 
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isteni szerelmese igaz társává.10 De Man olvasatában Psyché története a „legyőz-
hetetlen távolság mítoszaként"11 egyszerre utal az egyéneket elválasztó megértés-
szakadásokra (lásd Stendhal saját és írói álneves énjei) és a szövegbeli olvasat-
törésekre: az allegorikus történet/mítosz ironikus át/el/kifordításaira. 

Derrida a Psyché: Invention de l'autre című előadásában ugyancsak Amor és PSyché 
apuleiusi történetére (fable) és de Man fentebb idézett mítoszértelmezésére utal. 
Am ezt megelőzően Derrida de Man emlékének szenteli az előadásban elhangzó 
Mese (Fable) című Francis Ponge-vers olvasatát, hiszen a versike azon túl, hogy a 
három gondolkodó kapcsolatára emlékezteti, az allegória és az irónia kölcsönha-
tását is bemutatja. így szól a Mese: „Az 'az' szóval kezdődik hát e szöveg / Melynek első 
sora igazat mondó / Am, hogy kettejük alatt csillan a foncsor / Az gond nélkül tartható ? / 
A nehézségről te ítélj, / Kedves olvasó..." - majd a kurzivált hat sort két zárójeles 
követi: „(MAJD hét év boldogtalanság után / összetörte tükrét.)"12 A Mese önmaga 
mesélését meséli, vagyis önmagát alkotja meg, elindítva a leírt szavak tükröződé-
sének végtelen játékát. Ebben a játékban azonban a szöveg „önmagát ironikusan 
allegóriaként jeleníti meg, »melynek első sora maga az igazság«: az allegória 
igazsága és az igazság allegóriája, az igazság mint allegória".13 Nem tudunk a két 
alakzat relációján túl, a szavak és a tükör mögé menni, mert nem tudunk magun-
kon és a nyelven túl-lépni. A vers zárlatában a történeten - allegórián, illetve 
annak iróniáján - kívülre kerülésnek csak egy, végletesen nárcisztikus útja lehet. 
A tükröt és így önmagát is elpusztító mesebeli (l)én(y) nőnemű személyes név-
másként (eile) jelenik meg. Ez a(z) (n)ő allegorikus alakként lehet a nőnemű fran-
cia mese, fable vagy maga az Igazság - ami a Mese második sora alapján tautoló-
gia. Ezen a ponton Derrida előbb de Man kedvelt Wordsworth-versének halott 
nőalakjához utal minket, hogy végül Psychéhez vezessen el. 

A psyché francia szó - a Psyché tulajdonnév használata mellett - köznévként 
nemcsak megőrizte az eredeti görög 'lélek' jelentést, hanem átfordítható tükröt 
is jelöl.14 A francia psyché igen különleges tükörfajta, mindkét oldalán tükröző 
felülettel, melyet a tükör, a tükrök 'lelke' és inventiója, az átlátszóságot megakadá-
lyozó foncsorozott felület (tain) kapcsol össze, illetve választ el. A foncsor közbe-
iktatása nélkül a tükör nem is létezne, és a két oldalon álló, akárha üveglap 

10 Lásd APULEIUS: Az aranysmmár. RÉVAY József fordítása. Európa Könyvkiadó, Bp., 1 9 8 3 . 1 2 4 - 1 5 8 . 
11 de MAN: A temporalitás retorikája. 59. 
12 Jacques DERRIDA: „Psyché. Invention de l'autre." In Psyché. Galilée, Paris, 1987. 1 9 . A francia szö-

veg mellett annak (töredékes) angol fordítását is használtam. l á sd „Psyche: Inventions of the Other." 
(Trans, by Catherine POREER) In A Derrida Reader - Between the Blinds. (Ed. by Reggy KAMUF) Colum-
bia UP 1991. 200-220. Megkíséreltem a bevallottan filozofémának vagy teorémának tekintett versi-
két az eredeti szöveg és az angol fordítás segítségével lefordítani. Ám mintegy 'át/kifordítva' még 
hangsúlyosabbá vált az olvasó ítélete és érezhetőbbé váltak a nehézségek. A fentebb közölt szép for-
dításért KICSÁK Lórántnak tartozom köszönettel. 

15 U O . 
1 4 DERRIDA: i. m. 3 0 . Érdekes módon az ógörög 4/uxn szó és a francia psyché jelentései között a leg-

fontosabb "lélek' jelentésen túl van még egy közös elem, a szellemke (PSyche unicolor) elnevezésű lepke-
fájta. l á sd Ógörög-magyar szótár. GYÖRKÖSY Alajos, KAPRRÁNFEY István és TECYEY Imre (szerk.) Akadémiai, 
Bp., 1 9 9 0 . 1 2 2 7 . 
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választaná el őket, tisztán láthatná egymást - sőt saját képét 'elvesztve' csak a má-
sikat láthatná. Ám itt - mint minden szövegben - tükörről van szó, melyben saját 
magunkon kívül nem láthatunk mást. Kivéve, ha bizonyos szögbe beállítva még egy-
egy tükröt helyezünk a két tükörfelülettel szemben, s ezzel elindítjuk a reflexiók 
szabad játékát. Valamiképpen úgy, ahogyan most Derrida szövegeiben de Man-
reflexiókat, illetve de Mannái Derrida-utalásokat villantunk fel.15 Visszafordulva a 
de Man-féle PSyché-szöveghelyhez Derrida kissé csalódottan állapítja meg, hogy 
itt nem a tükörről, hanem a mitikus alakról van szó. Ugyanakkor összegzésében 
sokkal többet árul el: „Számunkra fontos az idézett szakasz, mert a két én 
(selves/moi-mémes) közötti távolságról beszél; a szubjektum két énjéről, akik egy-
szerre nem láthatják és érinthetik egymást, valamint »szüntelen parabázisról« és 
az »irónia allegóriájáról« beszél."16 

Ezen a ponton tetten érhető a két gondolkodó szövegei közötti tükörjáték, melyet 
az emlékezés hív életre. Bár a Psychében számos de Man-tanulmány és -gondolat 
felidéződik, a szöveg gondolatiságát tekintve mégsem az emlékezés allegóriája és 
iróniája áll a középpontban. Az apuleiusi Psyché-fabula és a Fonge-versike csak 
ürügyként szolgál a klasszikus retorika retorizáltságának és dekonstrukciójának 
bemutatásához.17 A címben szereplő klasszikus inventio a retorikus gépezet, a tekhné 
rhétoriké első fő műveleteként nem az érvek felfedézését, inkább azok fellelését 
célozta.18 Derrida a modern korban is érvényesnek tartja, hogy az invenció ma-
ga nem hozhat létre, nem teremthet új létezőt, és gépezetek feltalálásáról beszél: 
„Feltalálni annyit tesz, mint létrehozni egy megismételhetőséget és egy sokszoro-
sítógépet, szimulációt és szimulakrumot. [...] Ezek a berendezések (dispositifs) 
egyaránt lehetnek egyszerű vagy bonyolult eszközök, de ugyanúgy diszkurzív el-
járások, módszerek, retorikai alakzatok, költői műfajok, művészi stílusok. És ezek 
minden esetben 'történetek': egy bizonyos szekvencialitásnak narratív formát kell 
tudnia ölteni ahhoz, hogy megismételhető, recitálható, re-citálható legyen."19 Tehát 
Derrida szerint ugyan készen kapott (allegorikus) mesélőgépekkel operálunk, de 

15 Rodolphe Gasché nem véletlenül adta A tükör foncsora címet a derridai tükrözésről írott tanul-
mánykötetének. Szerinte „Derrida filozófiája ahelyett, hogy a reflexió filozófiája lenne, pontosan 
ezen fénytelen felület szisztematikus felderítésével foglalkozik, amely nélkül semmilyen reflexió és 
spekulatív tükröző tevékenység nem lehetséges, ám ugyanakkor [a foncsor] egyáltalán nein jut sze-
rephez a tükrözés sziporkázó/villogó játékában". Rodolphe G A S C H É : The Tain of the Mirror. Harvard U R 

1986. 6. Tanulmányom elkészítésekor - nagy sajnálatomra - nem tudtam használni ezt az egyébiránt 
igen értékes filozófiatörténeti munkát, mivel Gasché mellőzi az engem foglalkoztató írások - a Psyché, 
a Mémoires - bemutató elemzését. 

1 6 DERRIDA: Psyché. 3 0 . 
17 Megjegyzem, a Paul de Man emlékének ajánlott Mémoires-Ъап a gyászbeszéddel mintegy párhuza-

mosan a dekonstrukció védőbeszéde hallható. Hiába, két szembefordított tükör esetében a tükör tükrö-
zi a tükröt tartót is. 

18 A retorikus gépezet működéséről és az inventióró\ lásd Barthes összegzését, mely - többek között 
- Cicero és Quintilianus észrevételeire épül. Roland BARTHES: A régi retorika (F.mlékeztető). SZIGETI Csa-
ba fordítása. In/lz irodalom elméletei III. Jelenkor, Pécs, 1 9 9 7 . 1 1 6 - 1 1 9 . 

19 Idézve és erről bővebben lásd V É G S Ó Roland: Esszé a gépről. Vulgo 1 9 9 9 / 1 . 1 7 5 . ; illetve DERRIDA: 

Psyché. 47. 
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a dekonstrukció invenciója valami más akar lenni azzal, hogy a gépen kívüli má-
sikat saját másságában hagyná eljönni (laisser venir le tout autre).20 Am a másik 
'saját másságában' nem emelhető be, nem érthető meg, vagy nem értelmezhető, 
így mást nem tehetünk, mondja Derrida, mint felvállaljuk a lehetetlent, és felké-
szülünk a másik eljövetelére (se préparer ä cette venue de Г autre).2 ̂  

A meglepően utópisztikus (és messianisztikus) gondolat, illetve annak felvál-
lalt képtelensége hatja át Derrida három, de Man halálára írott előadásszövegét, 
melyet a provokatív Mémoires Paul de Man számára címmel adott közre. A cím első 
szava a már idézett első mondattal - „Sosem tudtam, hogyan kell történetet me-
sélni" - akár egy önéletrajzi írás inventív kezdete is lehetne. Ám az előadások 
előtti In memóriám a lélekről búcsúztató beszédből nyilvánvaló, hogy ezen szövege-
ket a gyászoló Derrida de Manról emlékezve írja - sajnos már csak róla és nem 
neki. Ugyanakkor a cím jövőbeli ígérete a Psyché ígérete is: hagyni a gyászban, az 
emlékezésben a másikat igaz valójában előjönni. így nem meglepő, hogy a 
Mnémoszüné című előadás zárlatában megint csak felbukkan a lélek allegorikus 
alakja. A Wordsworth-vers gondolatiságát idézve, a szeretett barátra való emléke-
zés (Erinnerung) a másik elérhetetlenségének iróniájával szolgál: „Psyche, egy 
allegória tulajdonneve, Psyche, a lélek közneve; és Psyche franciául, egy forgótükör 
neve. Ma már nem Psyche, hanem láthatóan Mnémoszüné. Igazából, még hol-
nap és holnapután is, Paul de Man lesz a név... Őt hívjuk, továbbra is felé fordu-
lunk gondolatban."22 

Derrida Mémoires-ja az igazi „gyász" (true „mourning") és az 'igazi' emlékezés 
mibenlétét tárgyalja a de Man-i életmű legfontosabb gondolataira figyelve. Az 
emlékezet istennőjének nevét viselő Aíramoszüné-előadásszövegben még csak uta-
lásszerűén villanak fel az emlékezés elméletének de Man-i és derridai mozzana-
tai. Itt is, mint majd a másik két szövegben (A mémoires művészete, Aktusok) kétféle 
emlékezetről esik szó, de Man egyik kései Hegel-tanulmányát idézve (A jel és szim-
bólum Hegel Esztétikájában). A német Erinnerung az interiorizáló emlékezést, míg 
a Gedächtnis a gondolkodó emlékezetet jelöli, azonban - írja Derrida - „kettejük 
viszonyára nem a hegeli 'dialektikusság'jellemző [...], hanem a szakadás, hetero-
genitás, a szétválás".23 Ahhoz, hogy mechanikusan, gépiesen felidézzünk valamit 
a memória (memory) segítségével, mintegy el kell felejtkeznünk a múltba merengő 
emlékezésről (recollection). Derrida kétszer is idézi de Man kijelentését, miszerint 
„az emlékezet eltörli az emlékezést" (memory effaces remembrance) 24 ám a mondat nem 
ér itt véget. Teljes terjedelmében idézve: „Az emlékezet kitörli az emlékezetbe idé-
zést (vagy felidézést), éppúgy, ahogy önmagát is elfeledteti,"25 A hegeli jelelméletet 

2 0 DERRIDA: i . m . 5 3 . 
21 Uo. 
2 2 DERRIDA: Mémoires. 59. (Kiemelések tőlem.) 
M DERRIDA: i . m . 7 2 . 
24 I. m. 79. és 89. Némi derridás trükkel idézve: „az emlékezet eltörli az emléke/zés/t". 
25 Paul de M A N : „ A jel és szimbólum Hegel Esztétikajában." In uő: Esztétikai ideológia. KATONA Gábor 

fordítása. Janus/Osiris, Bp., 2000. 95. 
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értelmező tanulmányban - jel-képesen - a szimbolikus felidézés és az allegorikus 
emlékezés helyébe a jelszerű emlékezetbe vésés (memorization) és az írás lép. A görög 
hagyományban Mnémoszüné az összes történet tárháza, és segítsége nélkül el-
képzelhetetlen mindenfajta tudás, ami természetesen a görög kultúra szóbeliség-
hez való kötődését mutatja: az írás és az írásbeliség rontja a memóriát és feledé-
kennyé tesz. Az írás felejtő és emlékeztető voltára most nem térnék ki,26 inkább 
a felejtés mozzanatára hívnám fel a figyelmet. Derrida szerint de Man „számára 
csupán az emlékezet létezik, egy szó szerinti múlt nem",27 és így minden allegori-
kus olvasatában az emlékezet, a temporalitás retorikáját írja. 

Ha minden allegória forrása az emlékezet és de Man „az emlékezet filozófusa", 
akkor Derrida az emlékezés és a felejtés művészetét írja. Az idézett de Man-i mon-
dat a Mémoires-Ъап - Derrida de Mannak írt mémoires-jában - teljesedik ki, ahol 
a Mnémoszüné mellett színre lép a felejtés mitikus nőalakja, Léthé. Bár a két alak 
nincs szoros kapcsolatban a görög hagyományban, Pauszaniász feljegyezte, hogy 
Léthé forrása az emberi világban fakad, nem messze egy Mnémoszüné nevű 
forrástól.28 Derrida is utal erre a szöveghelyre, és míg Léthében a feledésbe me-
rülés, az alvás és a halál allegóriáját látja, annak ellentéteként Mnémoszünét az 
igazság allegóriájának azaz a-létheiánzk tekinti. Sőt mi több, össze is kapcsolja a 
két allegóriát - teszi mindezt a Mémoires gyakori hosszú de Man-idézeteinek vé-
delmében (a pontos forrás megadása nélkül): 

„A hűség megkívánja, hogy a másik szóhoz juttatásának vagy megszólaltatásának vágyá-
val idézzünk, de azt nem, hogy beéijük az idézéssel, azt kívánja, hogy ne éijük be vele. 
E kettős törvény szabálya kötelez, mely egyben Mnémoszüné kettős törvénye is - hacsak 
nem a kettős forrásé: Mnémoszüné/Léthé, az emlékezet forrásának, a felejtés forrásának 
közös törvénye."29 

Vajon hogyan kapcsolódik egymáshoz a (belső) emlékezés, a (külső) emlékezet és 
a (belső/külső) felejtés? A Hegel-tanulmányból már tudjuk, hogy az emlékezet 
alapja az emlékezés elfeledése, amellyel végső soron együtt jár magának az emlé-
kezetnek a feledése is. Vagyis az emlékezethez, az emlékező történetekhez és az alle-
góriához a felejtés, az emlékezés felejtésének ironikus mozzanatán keresztüljutunk. 

2(1 l á s d PLATÓN Phaidroszának idevágó részletéről Derrida elemzését, illetőleg az írás jó és rossz Phar-
makon ként való értelmezését a Platón patikája ban. 

2 7 DERRIDA: Mémoires. 7 4 . 
2ti Harald W E I N R I C H : Léthé. A Felejtés művészete és kritikája. MÁRTONFFY Marcell fordítása. Atlantisz 

Könyvkiadó, Bp., 2002. 21-22. A görög teogónia szerint az emlékezet fényes istennőjének ellentét-
párjaként Léthé az Éjszaka nemzetségéből való; anyja Erisz, a viszály istennője, és róla kapta nevét az 
alvilág egyik, a holtak lelkére feledést bocsátó folyója. Kerényi Károly Mnémosyné és Léthé mellett 
Lésmosyné mitikus alakjáról is értekezik, aki mintegy gyógyírként hozza el a felejtést például veszte-
ségek, gondok közepette. l á s d Nicola CUSUMANO: „Mnémosyné-Lésmosyné." BENCZE Ágnes fordítása. 
In Mitológia és humanitás. Osiris Kiadó, Bp., 1999. 241. 

2 4 DERRIDA: Mémoires. 6 5 . 
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Derrida visszautalva és átfogalmazva a Mnémoszüné kezdőmondatát („Sosem tud-
tam, hogyan kell történetet mesélni"), A mémoires művészete végén már azt fontol-
gatja, hogy amnéziában vagy hipermnéziában szenved-e. Úgy tűnik, az allegorikus 
figurák és a mítoszok felidézése is a történetmesélés hiányából fakad - vajon a fe-
ledés vagy az emlékezés forrásából? 

Természetesen a derridai szöveg szerteágazóan egyszerre több irányba is mutat, 
de a választott történet, az allegória és az irónia kapcsolatának fonala után kutat-
va, de Man gondolatainak továbbgondolásával a két30 allegorikus alak összefonó-
dására figyelnék. Derrida is megpróbálja követni a de Man-i emlékezés fonalát, 
mely labirintusba visz/hív Mnémoszünétől Léthéig, majd Léthétől Mnémoszünéig 
- a végtelenségig. Ne felejtsük el, hogy az allegória emlékező és történetmesélő 
alakzata „tükörszerű öntükrözésében" (spécularisation; specular self-reflection)^ szét-
váló struktúrájú: mindig mást (is) mond, mint amit jelent. Az emlékezés kijelenté-
sei pedig nem nélkülözhetik a feledékeny mozzanatokat (sem). Derrida az emlé-
kezés és felejtés kiasztikus viszonya alapján zseniális módon kapcsolja össze és 
felelteti meg egymásnak a két alakot és a két alakzatot. Szerinte a két alakzattal 
együtt áll össze az emlékezet retorikája, „mely emlékeztet, beszámol, elfelejt, 
beszámol és emlékeztet a felejtésre, miközben csak azért utal a múltra, hogy eltö-
rölje lényegi sajátosságát: az előidejűséget".32 A korábban idézett de Man-i allegó-
ria- és irónia-meghatározásokkal összhangban a kvázi-történetmesélő nem más, 
mint a diakronikus allegória, míg az amnéziát színlelő alakzat a szinkronikus iró-
nia. Vagyis az allegória mellett az irónia ugyancsak mást mondó, megkettőző és 
szétváló alakzat, mely ráadásul egy szempillantás alatt képes megakasztani egy 
történetet, majd ezt a törést (színlelve) feledtetni, s ezzel felidézni, előhívni az alle-
gorikus működést, hogy majd újabb szakadást eredményezve, akár az előző(k)re 
is emlékeztessen, azután újra feledjen - ad infinitum. Természetesen most már csak 
az van hátra, hogy Derrida Mnémoszüné alakjában fedezze fel az allegória alle-
góriáját, míg Léthe lesz az allegorikus-ironikus figura, és kettőjük együttes műkö-
dése adja „a két emlékezet vagy az egyazon aktuson osztozó emlékezet és amnézia 
e hibridféleségé[t]".33 Valamiképpen úgy, ahogy a derridai Mémoires emlékező folya-
mába óhatatlanul beleíródnak azt emlékezést megkérdőjelező mozzanatok. 

30 Sőt mintegy harmadikként, a külső emlékezet allegorikus figurájaként A mémoires múvészete-
elóadás zárlatában előkerül, vagyis az elfelejtettségből mintegy előjön (a-létheia) Mnemon alakja, aki 
„az emlékezet segédeszköze, technikusa, művésze, egy emlékeztető vagy hipomnéziás szolga". A mí-
tosz szerint Akhilleuszt kellett egy jóslatra emlékeztetnie, azonban Mnemon egyszer tévedett, azaz ki-
hagyott az emlékezete, és hibájáért a görög hős végzett vele. DERRIDA: i. m. 105. 

31 A Mémoires fordítója a derridai spekularizáció szónál utal a de Man-i „tükörszerű önmegértés" 
(mirror-like self-understanding) kifejezésre, ám vegyük észre, Derrida milyen finoman csúsztatja át a ki-
fejezés értelmét az önmegértésről a tükrözésre. l á s d Paul de MAN: „Autobiography As De-Facement." 
In uó: The Rhetoric of Romanticism. Columbia UP New York, 1984. 72.; valamint Jacques DERRIDA: 

Memoires for Paul de Man. Trans. C . LINDSAY, J . CULLER, E. CADAVA. Columbia UP New York, 1986. 76. 
3 2 DERRIDA: Mémoires. 1 0 0 . 
33 I. m. 103. 
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Valójában úgy tűnik, hogy Derrida egész végig küzd, hogy képtelen módon 
ne a derridai de Man-képet tárja elénk, hanem 'hagyja a másikat annak mássá-
gában eljönni'. Maga a cím ironikusan utal az emlékiratok önéletrajzi hangjára: 
itt Derrida osztja meg velünk de Man-emlékeit, mintha azokat neki gyűjtené egy-
be. Egyúttal - allegorikusán vagy éppen dupla metonímiával34 - a de Man-i élet-
mű az amerikai dekonstrukcióról is szól, mely nélküle egészen másként nézne ki. 
A szövegben előjönnek vagy éppen előhívatnak de Man kedvelt metaforái és 
visszatérő, ismert idézetei; vagyis mindaz, amit Derrida de Mannak, illetve az 
eljövendő de Man-i dimenziónak35 tulajdonít. A mű címválasztása éppen ezért 
telitalálat, hiszen a mémoires szó egyszerre utal az írás emlékező és önéletrajzi jel-
legére. Az alcím Paul de Man nevével pedig az előbbi kijelentést átemeli a de 
Man-szövegek és -olvasatok világába, ahol minden szöveg önéletrajzzá, illetőleg 
sírfelirattá válik. Az önéletrajz mint arcrongátói-tanulmányban de Man Wordsworth 
Esszék sírfeliratok című művét elemzi, megmutatva, hogy a költő mintegy kísértet-
ként vagy élőhalottként a síron túlról szól hozzánk. Az írásmű így válik vésetté és 
epitáfiummá, ahol a beszélő kő (első) olvasója a látó nap: „Nem nehéz beazono-
sítani a nap központi metaforáját kiteljesítő figurát, mely ezáltal kiteljesíti azt a 
tropologikus spektrumot is, amit a nap létrehoz: a prosopopeia figurája ez, egy 
hiányzó, holt vagy hang nélküli létező fiktív megszólítása, mely a megszólítottat 
a beszéd képességével ruházza fel, s megteremti számára a válaszadás lehetősé-
gét. A hang szájat, szemet, s végső soron nevet feltételez, ez a láncolat pedig ki-
fejezetten benne van a trópus nevének etimológiájában: prosopon poiein, maszkot 
vagy arcot (prosopon) adni."36 A „tropologikus spektrum", a Wordsworth-olvasat 
útmutatását követve, a nap metaforájából kiindulva a szemen át a nyelvig és a be-
széd képességéig ível, ahol az ív egyszerre utal a horizonton a fény trópusának, a 
napnak a mozgására és az ezt felfogó, olvasó emberi szemre. Tehát a de Man-i 
prosopopeia, mely olvasva arcot ad a klasszikus trópusnak,37 nemcsak az önélet-
írás, az írás, hanem az olvasás trópusa lesz. Derrida is de Man központi metaforá-
jának tekinti az alakzatot, mely „visszanéz és mondhatni mindent megtart emlé-
kezetében, megvilágít és felidéz"38 - akár éppen de Man-véseteként, illetve 
Derrida emlékműveként. A fehér mitológia ban Derrida a napraforgót, a heliotrópot 
tekinti a filozófia uralkodó metaforájának, hiszen itt minden a fény, a természetes 
világosság (képe) körül forog. A központi metafora trópusa - nap (körüli) forgás-
ként, azaz helios-troposként - egyszerre jelöli „a nap felé forduló és a napot forgató 

34 I. m. 40.: „...az emlékezet kapcsán én sem fogom tudni teljességében megragadni, vagy kimerí-
teni Paul de Man hatalmas életművét. Tekintsük néhány órás, szerény utazásunkat egy allegóriának 
vagy dupla metonímiának". 

35 Eljátszhatunk de Man nevével, mely a legkézenfekvőbb man 'ember' szótól a demand 'követelés' szón 
át a domain 'birtok' szóig ívelhet. Tanulmányom címében a dimenzió (vő. még demesne 'birtok') utal 
de Man nevére. 

30 Paul de M A N : AZ önéletrajz mint arcrongálás. FOGARASI György fordítása. Pompeji 1 9 9 7 / 2 - 3 . 1 0 1 . 
37 A de Man-i prosopopeiát több ponton hasonlóan olvasom, mint Cynthia C H A S E az Arcot adni a név-

nek: De Man figurái című tanulmányában. Pbmpeji 1997/2-3. 108-147. 
3 8 DERRIDA: Mémoires. 47. 
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mozgást".39 A szöveg metaforáiban a nyelv retorikussága mintegy kimondódik, 
„napvilágra kerül",40 illetve napvilágot lát, ha a derridai szöveget a de Man-i 
prosopopeia segítségével olvassuk. 

Am ne felejtkezzünk el az olvasás és az arcadás tükrös struktúrájáról. A retorika 
azon túl, hogy a „megismerés szoláris nyelve",41 és a szöveg trópusai arcot adnak, 
egyúttal alakoskodnak és arcot rongálnak. „Témánk arcok adása és megvonása körül 
forog"4* - írja de Man, és örömmel aknázza ki a face 'arc' és a figure 'alak(zat)' sza-
vak szóbokrának elemeit. A címbeli arcrongálás (defacement)4* már a prosopopeia 
meghatározásában szerepelt maszk (mask) szóval függ össze, valamint visszautal a 
tanulmány elején felvetett fikció vs. önéletrajz problematikához. Cynthia Chase 
felhívja a figyelmet, hogy Az önéletrajz mint arcrongálás kiválóan érzékelteti „a figu-
ratív nyelvtől való függőség nyugtalanító hatásá[t]",44 ám 'érzékletes' magyará-
zattal inkább egy másik de Man-tanulmány, a Wordsworth és a viktoriánusok szolgál. 
Ebben a tanulmányban a 'szó szerinti' arc (face) és az arcadás (face-making) szavak 
használata mellett - már-már az olvasót grimaszra késztető módon - de Man 
szinte belemossa szövegébe és annak arculatába Wordsworth retorikáját. A Prelú-
dium 3. könyvéből azt a részt idézi, ahol a költői tekintet (eye vö. I) a természet 
sokféle formájának megfigyelésekor ,,[n]em talált semmilyen felületet, hol ereje 
elszunnyadhatott volna (3.164)".45 A sort értelmezve de Man eljátszik a felület 
surface szóval, mely magában rejti a face szót, és párhuzamot von a felületre - sur-
face - kerülés, a szöveg retorikai kiaknázhatatlansága, valamint az arcadás trópu-
sa között: „[Ám] az arc (face) - a vég nélküli különbségtevések megfúlással fenye-
gető tengeréből felszínre (surface) bukó erő - nem kerül felszínre (surface)".46 

Tényleg érezhetjük, hogy az arcadás, a megértés számára nincs nyugvó felület, és 
a szójátékban egy (ironikus) szempillantás alatt de Man központi metaforája, a 
prosopopeia olvasata kérdésessé válik. 

A Romantika retorikája (The Rhetoric of Romanticism)-kötet Az alakvesztett Shelley 
(Shelley Disfigured) című tanulmányában Shelley Az élet győzelme (The Triumph of 
Life) című 'verstöredéke' kapcsán szintén jelen vannak a korábban már elemzett 
arcrongáló tanulmány kulcsalakzatai. Am a plaszticitást itt nem a sírkő, illetve az 

3 9 DERRIDA: A fehér mitológia. 7 0 . 
4 9 I . M . 4 1 . 
41 de MAN: AZ önéletrajz mint arcrongálás. 105. Bár a kifejezés de Mantól való, Derrida is írhatta volna 

A fehér mitológiában. 
« I. m. 101. 
43 Örömmel utalnék vissza az emlékezés eltörlésére használt effaces szóra, melyben megint csak a face 

'arc' szó rejtózik - ezúttal sikeresen. 
4 4 C H A S E : Arcot adni a névnek. 112. 
45 Az idézett részlet így hangzik: „an eye / Which, from a tree, a stone, a withered leaf, / To the broad 

ocean and the azure heavens / Spangled with kindred multitudes of stars, / Could find no surface 
where its power might sleep;". The Works of William Wordsworth. Wordsworth Poetry Library, 
Wordsworth Editions Ltd. 1994. 651. A fentebbi verssornál elfogadtam FOGARASI György fordítását. In 
Paul de M A N : Wordsworth és a viktoriánusok. Helikon 2 0 0 0 / 1 - 2 . 1 2 2 . 
4 6 Uo. Itt a szójáték érdekében némiképp módosítottam a fordítást. Lásd Paul de MAN: The Rhetoric 

of Romanticism. Columbia UP New York, 1984. 92. 
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azon levő véset adja, hanem a szoborszerűség: a Shelleyre igen nagy hatást gya-
korló Rousseau figurája megkövült szoborként jelenik meg, üres szemgödörrel. 
Ugyanakkor itt de Man Nárcisz allegóriáját helyezi a szöveg csomó-, illetve góc-
pontjába a költemény nap-metaforikájának értelmezésekor. A hagyományos fel-
kelő és lenyugvó napmozgás, illetve az azzal összekapcsolt emberi életfolyamatok, 
mint születés/halál, ébredés/elalvás és emlékezés/felejtés szétváló elkülönülése 
helyett azok eldönthetetlen egymásba játszását kapjuk. Az ,,[0]ly édes és mély a 
feledés varázsa; / S vajon élet volt-e az álom előtt"47 verssorok azon túl, hogy plato-
nikus módon az ébren-létet a világrajövetel előtti állapothoz kapcsolják, arról is 
árulkodnak, hogy életünket mindvégig a szunnyadozás (slumber) 'pecsételi meg', 
„melyben mélyebb álom váltja fel a könnyedebbet, [és] a felejtésre emlékező em-
lékezet (memory) mélyebb feledést hoz".48 Mindeközben a versben a fény trópusa 
sem járja a tőle megszokott útját az égen - a shelleyi nap inkább csak ott lebeg, 
mintegy válaszra várva vagy mint egy függőben hagyott kérdés. De Man rend-
kívüli érzékkel találja meg az idevágó metaforát: míg Wordsworth-nél a nap oly 
gyakran 'függ' (hangs)49 a levegőben, Shelleynél a napfény, akár egy fátylon (veil) 
át, meg-megcsillan (glimmering). Az olvasatban a fényjátéka, elő-, illetve eltüne-
dezése érzékelteti az emberi élet bizonytalanságát és a bizonyosság tudásának 
hiányát, melyet de Man „a felfedések és az elfedések kínzó (tantalizing) játéká-
nak"50 nevez. Ezek után a szálak összekötésével és megfeszítésével jutunk ahhoz 
a csomóponthoz (knot), melyben a tudás, az emlékezés és a vágy problémái mint-
egy felfűzve függenek. 

A de Man által kiválasztott és középpontba helyezett versrészletben a feledés 
ezüstös zenéje szól, a jelenetet pedig a nap ragyogó fénye, a víz kristálytiszta tük-
re és írisz sokszínű fátyla (scarf) színezi. A metaforikus láncolat a nap-víztükör-
szivárvány vonalat jelöli ki, melynek végpontja a sort olvasó és látó emberi szem. 
Az értelmezés - 'az' értelmezés - centrumában Nárcisz alakját, Nárcisszusz figurá-
ját, vagyis arcának a víztükrön lebegő képét látjuk. Pontosabban Nárcisszusz szem-
pillantása, a szem írisze adja a prosopopeia tropologikus centrumát. Visszatekintve 
de Man kijelenti, hogy „a szövegben az elejétől kezdve a nap az önmagára zárult 
tükrözés/ön-reflexivitás alakzataként"51 működött, hiszen a nap Nárciszszuszhoz 
hasonlóan csak a saját vízen tükröződő fényét 'látja', ahol a víztükör egyszerre a 
tükör és a belepillantó szeme. A nap-szem a szivárvánnyal látóvá válik, míg a forrás 
vize tükröző felületként láthatóvá tesz. Vagyis a prosopopeiát olvasva a szöveg 

47 Az idézett szakasz így hangzik: „So sweet and deep is the oblivious spell; / And whether life had been 
before that sleep / The heaven which I imagine, or a hell / Tike this harsh world in which I wake to weep, 
/ I know not." The Works ofPB. Shelley. Wordsworth Poetry Library, Wordsworth Editions Ltd. 1994. 458. 

48 Paul de MAN: „Shelley Disfigured." In uó: The Rhetoric of Romanticism. 105. 
49 I.ásd erről Paul de MAN: „Time and History in Wordsworth." In Romanticism and Contemporary 

Criticism. The Gauss Seminar and Other Papers. The Johns Hopkins UP 1993. 79. A föld lebegő instabi-
litása a 'felfüggesztett' {hung, illetve lumping) szó gyakori használatával válik szédületté Wordsworth 
költészetében. 

50 de MAN: Shelley Disfigured. 108. 
si I. m. 109. 
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az értelmező tükreként funkcionál, amelyben látható, ahogy Shelley Platónt, 
Rousseau-t és önmagát, vagy ahogy de Man Shelleyt - Platónt, Rousseau-t és az ön-
magát olvasó Shelleyt - és magát, illetve ahogyan az olvasó de Mant - aki Shelleyt, 
illetve Platónt, Rousseau-t és az önmagát olvasó Shelleyt - és önmagát olvassa. 
Ebben a tükörjátékban „a szöveg saját tudásunk tükreként szolgál, ám tudásunk 
a szöveg szignifikációját tükrözi";52 ezzel a kijelentéssel pedig már emlékezünk és 
történetet írunk, melyet természetszerűen egy szempillantás alatt átfordíthat a figu-
rativitás belátása. Emlékezzünk, hogyan is szól de Man a retorikus alakzatokról, 
melyek mindig mást jelentenek, mint amit mondanak: „A nyelv mint trópus min-
dig megfoszt (privative). "53 Ugyanakor a felfüggesztetten lebegő értelmező-olvasó 
(létfeledő) szövegbe feledkezését drasztikusan megszakíthatja a szövegek 'monu-
mentalitásának' tudatosítása. Míg a mitikus Nárciszszusz a biztos tudás vágyában 
elsorvad, Rousseau kővé válik, a költő maga vízbe fúl, és a szöveg - a romantika 
több más remekművéhez hasonlóan - temetői hangulatot áraszt. Ám az irónia 
illúziófosztó pillanatai újra elfelejtődnek, az alakzatok felfüggesztődnek, majd 
értelmeződnek: arcot kapnak, és arcot vesztenek. De Man követelése (demand) 
szerint: „olvasni nem jelent mást, mint megérteni, kérdezni, tudni, felejteni, el-
törölni, arcot veszteni, ismételni - vagyis ez az a végtelen prosopopeia, mellyel a 
halottak arcot és hangot kapnak, s így haláluk (demise) allegóriájáról szólnak, lehe-
tővé téve, hogy megszólítsuk őket. Semmilyen tudás sem fékezheti meg az őrületet, 
mivel ez a szavak őrülete".54 Az olvasás mo(nu)mentalizál\a arcot ad, majd odahall-
gat a síron-túlról-jövő-hangra, melyből esetünkben a de Manra oly jellemző szó-
játékokat is - 'követelés' demand, 'elhalálozás' demise - kihallhatjuk. 

Az arcadás allegorikus szétváló olvasataiba mintegy mindenkor bele kellene 
illesztenünk az ironikus átfordítások szempillantásait, illetőleg számolnunk kelle-
ne annak kockázatával, hogy nem tudhatjuk, egy allegorikus tükrös szétválás 
mikor vezet arcadáshoz vagy éppen arcrongáláshoz. Werner Hamacher ugyan 
de Man imperatívuszának tekinti az „olvass!" és az „érts meg!" követeléseket, de ő 
is úgy látja hogy „egyetlen allegória sem tudja megragadni az irónia betöréseit 
[...], hiszen minden allegória kitett marad az imperatívuszban működő tételezés-
nek. [...] Ironikus módon, az imperatívusz - a nyelvé, a megértésé - nem engedi 
meg a döntést arról, hogy ő maga allegorikus-e vagy ironikus".55 A de Man-i alle-
gorikus olvasatok és Derridának a másik eljöveteléről szóló (psyché-)ígéretei 
ugyanarról árulkodnak: a másik megértésének képtelenségéről, illetőleg annak 
képességéről. A kérdés eldönthetetlenségének metaforája a Genette-től kölcsön-
vett, vagy éppen átfordított forgóajtó (tourniquet, revolving door), melynek örvénylő 
és állandóan gyorsuló forgása az őrületig fokozódhat. Derrida is idézi a számunk-
ra igen kedves szöveghelyet Az önéletrajz mint arcrongáláshóY. 

521. m. 112. 
53 de MAN: „AZ önéletrajz mint arcrongálás." 105. VÖ. In de MAN: Autobiography As De-Facement. 80. 
54 I . M . 1 2 2 . 

55 Werner HAMACHER: Lectio - De Man imperatívusza. SZABÓ Csaba fordítása. Vulgo 2 0 0 3 / 1 . 2 0 8 . 
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„A tükör mozzanat, mely minden megértésnek része, felfedi azt a tropologikus struktú-
rát, ami minden megismerésben működik, beleértve az én megismerését is. Az önéletrajz ér-
dekessége ily módon nem abban áll, hogy megbízható ön-ismeretet tár fel - nem ezt teszi - , 
hanem, hogy meghökkentő módon mutatja meg a tropologikus helyettesítésekből álló 
textuális rendszerek lezárásának és totalizálásának (vagyis létrejöttének) lehetetlenségét."56 

Vagyis az önéletrajzi szövegek önmegértése - valójában minden szöveg 
önmegértő - csak felerősíti a trópusok örvénylő mozgását, látványosabbá teszi a 
tükrözések játékát. Az itt 'örvényként' fordított tourniquet szó, a forg(olód)ás mel-
lett, ide-oda való mozgást is jelöl: kimozdulást és visszatérést ugyanoda a vég-
telenségig. A forgóajtó képe eszünkbe juttatja psychét, a forgótükröt, a tourniquet 
pedig az egymást tükröző tükrök végtelenségét. Az örvénylés szédületét itt az 
alakzatok végtelen allegorikus szétválásának és azok ironikus átfordításának 
kiasztikus sora adja. A retorika forgótükrét a trópusok trópusa, az irónia működ-
teti, mely de Man szerint „szüntelen vertige, őrületig fokozott szédület". Derrida 
a Mémoires harmadik előadásában (Aktusok) egy igen terjedelmes lábjegyzetben 
így kommentálja a de Man-i észrevételt: ,,[i]tt eljátszhatnánk a francia 'vertige' 
(szédülés, mámor, megzavarodás) szóval: megfordul az emberrel a világ (il fait 
tourner la téte), ahogy franciául mondani szokás, valamint egy fordulat megta-
pasztalása - más szóval egy trópusé, ami megállás nélkül átfordul és visszafordul 
(tourner et retourner), hiszen egy (retorikai) fordulatról csak egy másik trópus 
segítségével beszélhetünk, anélkül, hogy esélyünk lenne egy meta-nyelvben, egy 
meta-trópusban, egy meta-retorikában nyugalomra lelnünk; [...] innen a regressus 
ad infinitum őrülete, és a retorika őrülete, az iróniáé és az allegóriáé egyaránt: 
őrület, mert semmi ok a megállásra, lévén az ok tropikus."58 

A de Man-i kijelentés megpörgetésével és genette-i forgóajtó mozgásának meg-
idézésével ebben az érzékletesen leírt szédületben az ember szinte le akarja nyelni 
a saját nyelvét - minden bajok mnemonikus vagy amnéziás forrását. A már több-
ször említett Wordsworth-vers is végletekig fokozza a trópusok forgását. A vers zár-
latában együtt forgunk (rolled round) a földgolyóval, a halott kedvessel, a gyászoló 
allegorikus emlékezésével és a forgást garantáló ironikus pillanatokkal. A vers 
kezdeti szendergése „lebéklyózza",59 vagy éppen gúzsba (az is pörög) köti az ér-
telmezést, mintegy megpecsételi az olvasatot. Valóban angolul a seal 'pecsét' szó 
szerepel itt (Slumber did my spirit seal), mely igen gyakran előkerül de Man tanulmá-

56 de M A N : Önéletrajz mint arcrongálás. 96.; illetve DERRIDA: Mémoires. 43. 
57 l á s d a tourniquer, tourniller igéket és a tourniquet főnevet, illetőleg a mindháromban a tourner 'fo-

rog, kering' ige szótövet. 
5 8 DERRIDA: Mémoires. 148. A 8. lábjegyzetről van szó, melyben - hála egy hiányzó idézőjelnek - de Man 

idézetei és Derrida gondolatai egybefolynak. Az idézetet az angol fordítás alapján korrigáltam. 
69 A vers első sora KÁLNOKY László fordításában: „Ixlkem álom béklyózta le". In Klasszikus angol 

költők. Második kötet. Európa, Bp., 1986. 11. Angolul: „A slumber did my spirit seal; / I had no 
human fears; / She seemed a thing that could not feel / The touch of earthly years. // No motion has 
she now, no force; / She neither hears nor sees; / Rolled round in earth's diurnal course, / With rocks, 
and stones, and trees." William WORDSWORTH: The Rietical Works. (Notes by Ernest de SELINCOURT és 
Helen DARBISHIRE) Clarendon Press, Oxford, 1958. 79. 
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nyaiban, és így Derrida de Manra emlékező szövegeiben is. Már Mnémoszüné mű-
ködésének bemutatásakor pecsétviaszról van szó, később bélyegekről, majd pedig 
a név, az aláírás kapcsán arról olvashatunk, hogy „mintha egy allegorikus írás kor-
pusza az ironikus pillanat aláírását, pecsétjét hordozná".60 A Mémoires szövegeinek 
nyitja (és zárja) de Man „pecsétje", és ugyancsak az б neve, kézjegye vagy akár bé-
lyege lesz az allegória ironikusságának a védjegye. így Derrida téved, vagy ironizál, 
amikor - a de Man-i allegorikus olvasatok mélyén rejlő irónia megsejtésekor - azt 
írja, hogy az aligha viszi előre a történetet. Ezzel szemben - az allegóriában rejlő 
ironikus erőnek a hatalmában61 - ki kell jelentenünk: igen, igen, csak ez viheti 
előre a történetet. 

Mindemellett a Mémoires-ban arról is szó van, hogyan lehet valamiképpen 
Mnémoszünén és Léthén túllépve, a két forrás eredetéhez eljutni - valamiféle 
anamnézisszerű ősibb időtapasztalathoz. Mondhatnám, az időtlenség szendergé-
séhez, hiszen a könyvet megpecsételi keletkezésének története: Derrida írja a halott 
de Mannak, és emlékezéseiben saját gyászmunkája jut kifejezésre. így a pecsét 
metaforája átvezet az emlékezés kontextusát adó gyászmunka problémájához, 
illetve annak lehetetlenségéhez és allegorikus-ironikus nárcizmusához. De Man 
szerint az „igazi 'gyász' kevésbé megtévesztő (deluded), [és] a legtöbb, amit tehet 
(it can do), hogy megengedi a meg nem értést (non-comprehension)".62 A megha-
tározás rejtélyesen kurzivált it szava figyelmeztet arra, hogy minek a hatalmában 
születhet meg az igazi „gyász". Derrida is úgy véli, hogy a freudi gyászmunka el-
hibázott, mivel a másik részünkké tételével, magunkba emelésével megszünteti a 
másik kívüllevőségét. Ám az igazi „gyász" a lehetetlen gyászmunka, mely akkor si-
kerül, ha kudarcot vall: „az elvetélt interiorizáció egyben a másiknak a másikként 
való tisztelete, egyfajta gyengéd visszautasítás, egy lemondó mozdulat, amely 
egyedül, kívül, otthagyja a halálában, kívülünk".63 így válnak Derrida gyászoló 
olvasatában a de Man-i szövegek a síron-túlról-jövő-hang prosopopeiává, a proso-
popeiává és az allegorikus emlékezés retorikájává. 

Tehát a de Man-i igazi „gyászt" összekapcsolva a Psyché ígéretével megkapjuk a 
derridai igazi „gyászmunkát", mely nem „a lehetséges gyász hűtlensége, mely a ha-
lott és csak bennünk élő másik képét, bálványát vagy eszményképét interiorizálja 
bennünk", hanem „a lehetetlen gyászé, mely tiszteletben tartva a másik végtelen 
távolságát, meghagyja másságát, és nem hajlandó vagy képtelen a másikat be-

6 0 DERRIDA: Mémoires. 1 0 3 . 
61 Lásd i. m. 92. „Az allegóriának, valamint a benne rejlő ironikus erőnek hatalmában áll a szándé-

kolttól ténylegesen eltérő, sőt vele ellentétes dolgot közölni." (Ironikus kiemelés tőlem.) A kijelentés 
szépen igazolhatja a korábbiakat vagy akár a későbbieket, és nyugtalanító belátásokkal szolgálhat az 
aletlieiát illetően. Mi rejlik a történetek mélyén? Természetesen újabb történetek. 

62 Paul de MAN: „Anthropomorphism and Trope in Lyric." In uó: The Rhetoric of Romanticism. 262. 
Magyarul: Paul de M A N : „Antropomorfozmus és trópus a lírában." NEMES Péter fordítása. In Paul 
de M A N : Olvasás és történelem. 394. Ugyancsak idézi DERRIDA: Mémoires. 50. Fordításom a két némiképp 
eltérő fordítás kombinációja. 

63 Df.RRIDA: Mémoires. 55. A derridai gyászmunka értelmezése igen messzire vezetne. A témához lásd 
Jacques DERRIDA: The Work of Mourning. Ed. by Pascal-Anne BRAULT and Michael NAAS. University of 
Chicago Press, Chicago, 2001. 
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fogadni magába, mintegy a nárcizmus sírjába vagy kriptájába".64 Vagyis megtarta-
ni a másikat a psyché túloldalán, és a végtelen tükörjáték elindításával 'hagyni más-
ságában eljönni' - valójában elmenni - az interiorizáció mellőzésével. Am a szó-
ban forgó kérdések, bár előre viszik a történetet (a Mémoires és a saját szövegem 
történetét) vissza-visszatérnek, és „szüntelenül kísérteni fognak". Nárcisz alakja ki-
iktathatatlan, hiszen mindig ő van a tükör másik oldalán. Még ha arra teszünk is 
kísérletetet, hogy a sokatmondó nevű 'lehetetlen' gyászban tényleg a másiké legyen 
a főszerep, ez újfent nárcizmusunk bizonyítéka - ahogy ez a mondat is az. Derrida a 
Psyché ígéretével és a végtelen tükörjátékkal éppen ettől/magától akar távolodni, 
és ebben a távolodásban a másikhoz közeledni. A másikra előre-emlékezve túl 
akar jutni a spekuláció tükrén, túl akar jutni a nárcisztikus struktúrán, melynek 
„minden ravaszkodása és stratégiája is legfeljebb csak a másik feltételezéséhez vezet-
het - s így az előzetes lemondáshoz bármiféle autonómiáról" ,65 

Nem óhajtok a gyászmunka lehetségességéről, illetve lehetetlenségéről érte-
kezni; elfogadom, hogy a 'normál' gyászban „Nárcisz tér vissza - önmagára"66 - , 
nincs ebben semmi rendkívüli. Ám Nárcisz alakja, mely allegóriaként magába 
gyűjti és szétsugározza a többi alak(zat)ot, is csak figura: egy vissza-visszatérő 
(revient) kísértet. A mémoires művésze így ír erről: „A kísértet (le re-venant), a túl-
élő, csak az alakzat vagy a fikció útján jelenik meg, de megjelenése nem egyenlő 
a semmivel, nem puszta látszat."67 Tehát míg az igazi, a lehetetlen „gyász" képes 
lenne lemondani a retorikáról, és elhallgatva elfogadni a halált, addig az em-
lékező szövegekben kísértetekkel társalgó élőhalottakká leszünk. Megintcsak a 
Wordsworth-vers zárlatára utalnék, ahol az allegorikus emlékezés és gyász félálom-
szerű folyamatosságába hasítanak bele az ironikus eszmélés feledésre emlékeztető 
pillanatai. Korábban már idézett írásában Hamacher is figyelmeztet arra, hogy a 
megértés, azaz az olvasás mint 'kényszeres' történetadás a nyelvi „imperatívusz 
allegóriájajként] [...] végtelen gyászmunka azokon a traumákon, amiket az irónia 
okoz".68 Eddig szépeket írtunk a halálról, hiszen az írásról azt is tudjuk, hogy ké-
pes a halottat az élő látszatával álcázni, mintegy „jó képet ad a hullának, az álcá-
nak és a színlelésnek".69 Az emlékező szövegekben fantomként kísértenek a reto-
rikus alakzatok - most még csak de Man, majd később Derrida és idővel - illetőleg 
már mindig - mindannyiunk emlékére (és feledésére) emlékeztetnek. 

6 4 DERRIDA: Mémoires. 2 2 . 
65 Az idézet így folytatódik: „Nárcisz és a nárcizmus említett kérdéséhez előbb-utóbb új ra kell olvas-

ni együtt (biztos vagyok benne, hogy valaki meg is teszi) ezeket a végtelenül körmönfon t szövegeket, 
nevezetesen Freud A nártizmusról: Bevezető című írását, valamint Paul de Man számos és kimerí thetet-
len szövegét, melyekben Nárciszt újra színre viszi." DERRIDA: Mémoires. 5 2 . Eredetileg az. itt felvetett 
egyiitt-olvasás lett volna tanulmányom kiindulópontja, ám olyan messzire kerültem, hogy csak egy 
újabb szövegben ér te lmezhetem a nárcizmus és a gyász kapcsolatát, valamint de Man nárcisztikus 
elemzéseit. 

6 6 DERRIDA: i. m . 8 3 . 

6 ' I . M . 8 1 . 
6 8 HAMACHER: Lectin. 2 0 8 . 
6 9 DERRIDA: Platón patikája. 1 4 1 . 



2 0 Antal Éva 

„... müssen dafür Worte, wie Blumen, entstehn" - virágként nyíljanak a szavak 
- de Man olvasatában a Hölderlin-idézetból paradox módon a nyelv igaz termé-
szetét hallhatjuk ki. A virágok természetszerű keletkezésével szemben a szavak 
mindig csak mint virágok, mindig csak valamiként nyílhatnak. De Man összegző 
mondata szerint: „A nyelv lényegéhez tartozik ugyanis, hogy képes a teremtésre, 
de képtelen elérni az önmagával való teljes identitást, ami a természeti kép 
sajátja.'"70 A szövegek szóvirágairól az allegorikus kibomlás ironikus reflexióiban 
pillanatról pillanatra kiderül (glimmering): élettelenek. A fehér mitológiában meg-
idézett élettel teli heliotróppal szemben szövegeinkben leginkább elfeledett helio-
trópokról esett szó, melyek bármennyi fény is érje őket, végül is a halál virágai 
lesznek.71 A derridai 'szoláris nyelv' figurativitása után kutatva valójában végig 
egy másik virág, az álheliotróp nárcisz körül forogtunk, hiszen a szövegek 
heliotropikus metaforái csak látszólag a nap körül, valójában önmaguk körül forog-
hatnak. Bár Derrida kijelenti, hogy „a metafora [...] mindig magában hordja halá-
lát" (a halált); a heliotrop tropologikus centrumként „mindig képes megszűnve-
megőrzódni [...] [é]s mindig képes egy könyv lapjai közé préselt virággá válni".72 

Virággyűjteményünkben, antológiánkban,73 mely egyúttal hantológia is, csak alak-
zatfantomokat, csak a retorika szóvirágait gyűjthetjük egybe. Az alakzatok olva-
sásakor, azaz az olvasáskor belépünk a halottak világába, ahol mitikus halálvirág-
ként sírvirágok, történeteket 'teremtő' aszphodeloszok74 nyílnak. S mégha tudjuk 
is ezt, kétségeinket felfüggesztve újra és újra emlékezünk; a tükörbe belefeledkezve 
pedig próbáljuk a másikat látni. Már mindig allegorikusán és (ironikus) pillanat-
ról pillanatra. 

70 Paul de MAN: A romantikus kép intencionális szerkezete. 123. 
71 Dirk D E SCHUTIT.R: Words Like Stones. In (Discontinuities: Essays on Paul de Man. F.d. by I.uc H E R M A N , 

Kris HUMBEECK and Geert L E R N O U T . Rodopi, Amsterdam, 1 9 8 9 . 1 0 8 . 
7 2 DERRIDA: A fehér mitológia. 1 0 1 - 1 0 2 . 
73 A fehér mitológia zárlatában Derrida is utal rá, hogy a görög anthologia eredetileg virággyűjteményt 

jelent. A hantológia pedig Derrida leleményeként a francia hantise 'kísértetjárás' szó és az ontológia 
összevonásából állt elő a Marx kísérleteiben. A szójátékokhoz esetünkben még kettő csatlakozik: az 
antológia és hantológia. 

74 A görögök a liliomfajta aszphodeloszról azt tartották, az alvilágban is nyílik (például Odüsszeia, 
XI. 539 és 573) és gyakran ültették a sírokra, hogy a holtaknak később táplálékul szolgáljon. A virág 
rokonságban áll a másik halálvirággal, a nárcisszal, és ugyancsak az aszphodelosz illata okozta 
Perszephoné vesztét. Lásd Ókori lexikon. I. Szerk. PETZ Vilmos. Franklin Társulat, lip., 1902. 256. 
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SÉTAKÖRÖK A LABIRINTUSBAN, 
AVAGY MIÉRT HALT MEG HUNYADI LÁSZLÓ?' 

- Bessenyei György Hunyadi László trágédiája című drámája 
a mai történeti irodalomértés horizontjában -

„A posztmodern ugyanis a legkevésbé sem képez koherens elméletet, 
és jószerivel tudományos paradigmának [Kuhn] sem nevezhető. 

Nem, mivel - ahogy Lyotard mondotta - az legföljebb a tudás mai állapota." 
(Gyáni Gábor) 

„A dekonstruktiv kritika igazából interpretációs felfogás, 
mely a szöveg labirintusának feltárására tesz kísérletet. [...] 

lépésről lépésre halad, és célja az, hogy az olvasás során összeálló 
látszólagos egységek, lényegi üzenetek mögött megtalálja 

ezen olvasáscentrumok megbontását, szétbomlását is. 
A szöveg építményében - mely voltaképpen mindig a befogadó 

teremtése által magasodik fel - megtalálja azt a laza téglát, 
amelynek léte az egész, építmény szilárdságát kérdésessé teszi. 

A dekonstnikció filozófiája »sokkal inkább azt az alapot semmisíti meg, 
amin ez. az. építmény áll azzal, hogy kimutatja: a szöveg maga 

tudatosan vagy öntudatlanul már eleve megsemmisítette alapját. 
A dekonstrukció nem egy szöveg struktúrájának megbontása, 

hanem annak bemutatása, hogy az már eleve megbontotta önmagát. 
látszólag szilárd alapja nem szikla, hanem levegő«." 

(Bókay Antal) 

Ha valaki rendszeresen forgatja a szakmai és a tágabb közönségnek szóló magyar 
irodalmi folyóiratokat, részt vesz hazai előadókkal megrendezett konferenciákon, 
olvassa a magyar kutatók által írt legfrissebb irodalomtörténeti munkákat, alig-
hanem vitathatatlanul arra a tapasztalatra tesz szert, hogy az irodalomtörténeti 
beszéd immár nemcsak a történő, illetve a 20. századi irodalmunkat illetően 
ment át erős átrendeződésen a 20-21. század fordulójának idejére. Ma már nem 
újdonság, s nem is kelt sehol, semmilyen honi irodalomtörténészi közegben meg-
lepetést az olyan írás, amely nem a vizsgált szöveg(ek) atemporális jelentését, 

1 A dolgozat első változatát a Szegedi Egyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén, 2004 tava-
szán vitattuk meg. Az ott elhangzottak több elemét beépítettem a szövegbe, s ennek megfelelően a 
dolgozatot több ponton át is írtam. Mindezért köszönet SZAJBÉLY Mihálynak, ZENTAI Máriának, G Á N G Ó 

Gábornak, BARANYAI Zsoltnak, LABÁDI Gergelynek és I)AJKÓ Pálnak. 
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illetve a vizsgált tárgy - életrajz, életmű, könyv, szöveg stb. - objektívnak gondolt 
társadalmi és/vagy irodalomtörténeti jelentőségét és jelentésességét próbálja 
örök érvénnyel, vagy az eddigi értelmezéseket kijavítva leírni, hanem számol a 
nyelvi megelőzöttség, az interpretatív jelleg hatástörténeti létmódjával, ennek 
megfelelően írója tudatosan reflektál saját perspektívájára és különféle termé-
szetű beszédhelyzeteire. Ebből következően azt mondhatjuk, hogy irodalmunk 
történeti értésében is nagy erővel zajlik egy „posztmodern" fordulat, amelyben az 
„új" emberei nem a „régi" értelmezések atemporális elítélésére, hanem a meg-
változott diszpozíciók között a magyar irodalmi hagyomány egyes szeleteinek 
újraértésére törekszenek (természetesen a hagyományt nem faktumként tételez-
ve). Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar történeti irodalomértés is lassan „fel-
zárkózik" a nyugati társadalmakban és azok tudományos életében állapotként 
tételezhető posztmodern létmódhoz. 

Ez az „új" történeti irodalomértés számos problémával és erénnyel bír, ezen ál-
lapot szempontjából. Ezek részletes elemzésére itt nincsen mód, csak néhány 
kiemelkedőnek látszót érdemes hangsúlyozni. A legfontosabb probléma az, hogy 
a nagyszámú mai, más diszciplínákból származó szakirodalom előfeltevései és 
azok diskurzusa, illetve az immanens, irodalomtudományi értelmezői elméletek 
átsajátítása több esetben elsietett, így sok esetben az alkalmazott diskurzussal dia-
metrálisan ellentétes nyelvi elemek is megmaradnak a szövegekben - erre klasz-
szikus példa lehet a „tükrözés" szó és változatainak gazdag továbbélése - , ellent-
mondást teremtve a deklarálás és a figurálás között. Ez sok esetben azért van, 
mert a kutató tudja, hogy ma már nem illik kortárs elméleti szakirodalomra vagy 
kortárs elméletekkel átszőtt elemző szövegekre nem hivatkozni, de azok alap-
axiómáit nem vagy nem igazán érti meg (jellemző példa erre a mikrotörténet szó 
magyar irodalomtörténészi használata). Más esetekben az igyekezet valóban 
megvan, de a sokszor nemcsak az idegen nyelv más világa miatt bonyolult szöve-
gek átsajátítása ütközik nehézségekbe. 

Ezen történeti irodalomértésnek a szerintünk legfontosabb erénye ugyan-
abban áll, mint a hátránya is: abban, hogy a történeti irodalmiság kutatói széles 
körű interdiszciplinaritást és irodalomelméleti skálát alkalmaznak. Ezt könnyen 
tehetik, hiszen mára már - nagyobb mértékben a történő és kisebb mértékben a 
történeti irodalmiság kutatói révén is - széles paletta áll rendelkezésre a kortárs 
szociológiától a történetelméletekig, a kulturális antropológiától a legújabb filo-
zófiákig, illetve a szakmán belül gyakorlatilag az összes elméleti megközelítés 
alapműveit - különböző mértékben és színvonalon - lefordították. Ez a működés 
még egy szerencsés létmóddal párosul. Összetett - s itt nem elemzendő - okok 
folytán a magyar történeti irodalomértésben ma nincs jelen olyan hang, amely a 
hermeneutikailag indokolt és teljes mértékben elfogadható korlátozott pluraliz-
mus deklarálásával egyidejűleg indokolatlanul és elfogadhatatlanul kirekesztő és 
ítélkező magatartást tanúsít deklarative és/vagy figurative más értelmezők vagy 
értelmezői közösségek felé. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a történeti 
irodalomértésben nincsenek éles viták, vagy azt, hogy sokan a „virágozzék min-
den virág" elvét vallanák, hanem elsősorban azt, hogy a másik igazságának meg-
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értési és elismerési vágya - remélhetőleg nemcsak még - erósebb az osztályozó 
és kiosztó logikánál, a másikban való önmegértést deklaráló, de valójában mun-
káiban és az azok hátterét adó különféle irodalmi intézményekben a szekták lo-
gikáját érvényesítő gondolkodásnál. 

Mindezek fényében teljesen nyilvánvaló, hogy az „új" történeti irodalomértés 
számára a régiség azon szövegei lesznek érdekesek és fontosak, amelyek az 
értelmezői horizontban megjelenő poétikai-retorikai összetettségük (a dekonstruk-
ció szavával: retorikusságuk) és az ebből megteremthető szemléleti jegyeik révén 
közel állnak a posztmodern állapot jegyében gondolkodó, pontosabban az abban-
állást felismerő kutatókhoz. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy a magyar történeti iro-
dalmiság „új" kutatója a foucault-i genealógiai módszerrel - de annak sokszor 
objektivizáló előfeltevéseit meghaladva - a múlt káoszából a köztes szituáltságokra 
reflektálva kiemeli azokat az ott sok esetben még szinte funkciótlan szövegeket, 
amelyek az ő horizontjának megalapozásához hozzájárulni látszanak.2 

Ez a gondolkodás a felvilágosodás korának irodalmát illetően már jelentős 
eredményekkel bír, kezdenek világossá válni, hogy melyek azok a 18-19. század 
fordulóján megírt szövegek, amelyek a még csak körvonalakban alakulni látszó 
kánonokba mindenképpen belekerülhetnek, sőt: ezekben jelentős szereplőkké 
válhatnak. A posztmodern irodalmiság „előszövegeként" már sok évvel ezelőtt ki-
emelésre került például a Fanni hagyományai3 - amely cím jelen esetben több-
szörösen is idézőjelet érdemelne, hiszen, mint az talán már köztudott is, az ilyen 
című regény Toldy Ferenc által született meg 1843-ban, 48 évvel az Uránia há-
romrészes, többféle című szövegközlése után. E szöveg - pontosabban probléma-
halmaz - kiemelt helyzete a történeti irodalmiság felvilágosodás korával foglal-
kozó, kortárs értelmezői számára még csak erősödött a legújabb munkák, például 
Devescovi Balázs könyve révén.4 Egyre nagyobb figyelem irányul Horváth Ádám 
Felfedezett titok című, szabadkőműves tárgyú regényére is, amely az ismert barthes-i 
terminológiával szólva több szempontból is „szövegként" mutatkozik. Ugyanez a 
helyzet a Dayka-életművel, az érzékenység napló- és levélregényeivel, a versgyűjte-
ményekkel vagy a felvilágosodás és a romantika határára helyezhető Katona-lírával 
és a Berzsenyi-versekkel is.5 És a sor még nagyon hosszan folytatható volna. 

2 A foucault-i módszerről lásd újabban GYÁNI Gábor: A posztmodem kánon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Bp., 2003. 12-17. 

3 1995-ben jelent meg a kizárólag ezzel a művel foglalkozó II. DEAonFERENCIA anyaga Fanni 
hagyományai címmel. 

4 DEVESCOVI Balázs: A mítosz és Fanni. Osiris, Bp., 2000. A Fanni hagyományait a mai olvasói horizont 
számára hangsúlyossá tette a konferencia tanulmányain és Devescovi könyvén kívül: SZILÁGYI Márton: 
Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. Kossuth, Debrecen, 1 9 9 8 ; illetve BORBÉLY Szilárd: Műfaji minták 
a Fanni hagyományai ban. Studia Litteraria Tomus XXXVI. Debrecen. 

5 Az említett sorból is kiemelendő Szűcs Zoltán Gábor idén megjelent dolgozata, amely a Dayka-
életművet vizsgálja az olvasás horizontváltásaiban. („Ad eum qui de tenebris te protulit." Kazinczy 
1813-as Dayka-kiadásának helye Dayka Gábor értelmezéstörténetében. In Nymphoteptusok. Test, kánon, 
nyelv és költőiség problémái a 18-19. században. IlHarmattan, Bp., 2004. 66-103.) 
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Ezt a geneológiai munkát egy nagyon erős archeológiai munka (Foucault) is kí-
séri a magyar felvilágosodás kori irodalom kutatásában. Digitális adatbázisok épül-
nek, lezárult a Csokonai-kritikai kiadás, folyamatosan publikálják a kor legfonto-
sabb honi irodalmi folyóiratait. Minden túlzás nélkül állítható, hogy soha ennyi 
korabeli magyar irodalmi szöveg nem állt rendelkezésre és legfőképpen nem ilyen 
könnyen elérhetően, mint ma, ez pedig az egyre markánsabban jelen lévő új törté-
neti irodalomértés megalapozottságát illetően jelenthet hatalmas pozitívumot. 

Az „új", genealógiai munkálkodás erős szála a Bessenyei-életmű, s benne leg-
inkább a drámák újraértése. Ehhez az alapot a drámák modern kritikai kiadása 
adta, amely Bíró Ferenc érdeme.6 Ez a kiadást nem jellemzi a felesleges túlbonyo-
lítottság, hanem egy jól használható főszöveg közlése mellett rövid tanulmányok-
ban beszél a művek lehetséges forrásairól, a szövegkritikai munkát megalapozó 
kéziratokról, áttekinti a legfontosabb értelmezéseket és minden egyes műről rövid, 
vázlatos elemzést közöl. 

Az utóbbi években tehát erre a szövegkiadásra építve Bessenyi egyes drámái-
ról több olyan tanulmány is született, amely a „posztmodern" történeti irodalom-
értésjegyében ért újra egyes szövegeket. Ezek közül is kiemelkednek Nagy Imre 
kiváló tanulmányai, illetve kiemelhető Szilágyi Márton rendkívül érdekes, recep-
cióesztétikai ihletettségű tanulmánya Bessenyei A' Filosófusáról.7 Jelen dolgozat a 
Hunyadi László trágédiáját vizsgálja. írója, elsősorban a második mottóban emlí-
tett „laza téglák" hangsúlyozásával ugyanebbe a vonalba kíván illeszkedni, s egy-
ben a Hunyadi László trágédiáját szeretné a mai történeti irodalomértés számára 
különösen fontos szövegként felmutatni. Természetesen figyelembe véve azt, 
hogy az illeszkedés és az illesztés sikerességének megállapítása nem az ő hatás-
köre. A dolgozat egyben egy készülő könyv első fejezete is. A könyv Bessenyei tel-
jes drámavilágát kívánja feldolgozni az „új" történeti irodalomértés felől. 

Bessenyei György történeti tragédiái közül időben az első a Hunyadi László 
trágédiája (a továbbiakban HT). A mű szorosabban vett szövege előtt ajánlás olvas-
ható, amelynek címzettje Beleznay Miklósné, a kor ismert világi protestáns 
vezetőjének, a szuperintendencia főgondnokának, Beleznay Miklósnak a felesége, 
leánynevén Fodmaniczky Anna Mária. Ebben az elő-szövegben első „laza tégla-
ként" egy továbbfejlesztett, de egyben dekonstruált retorikai alakzatra, a bővített, 
transzgressziós8 párhuzamra szeretnék utalni: 

6 Bessenyei György összes művei. Színművek. Sajtó alá rendezte BÍRÓ Ferenc. Akadémiai, Bp., 1990. 5-709. 
7 NAGY Imre: „Agiaris lámpása. Dramatugiai jegyzetek az Agis tragédiájához." In Agistól Bánkig. Pro 

Pannónia, Bp., 2001. 11—43.; uő: „Csevegésből szőtt idő, A' Filozófus dramaturgiai elemzése." In i. m. 
44-67.; uő: „Mitsoda a' szerelem?" Szövegen belüli szöveg A' Filosófus-ban. In i. m. 68-87. SZILÁCYI 

Márton: „A vígjátékíró Bessenyei művészi távlatai, Bessenyei filozófusa és íbntyija." In A szétszórt rendszer. 
Tanulmányok Bessenyei György életművéről. Bessenyei, Nyíregyháza, 1998. 141—154. 

8 A transzgresszió retorikai eszközéről lásd SZÖRÉNYI László-̂ SzABÖ G . Zoltán: Kis magyar retorika. Helikon, 
Bp., 1997. 34. 
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„Hunyadi László 26. esztendős korában ölettetett-meg; én pedig szomorú történetét, 
mint-egy 25. esztendős koromban láttatom elő-hozni; a' Méltóságos Aszszonyt hívségembe, 
az ő nevére rajzolom. A' festő Besenyei György, a' tábla Hunyadi László: engedje-meg a' 
Méltóságos Aszszony, hogy érdemes képét a' következendő időkbe két' olly Magyar ifijú 
hordozhassa, kik, mind-ketten Nemzetek' ditsőségének elő-mozdítására igyekeztek."9 

A beszélő itt párhuzamot von hőse és saját maga között, egyben azonnal tovább 
is építi a képet azzal, hogy hangsúlyozza: ő Hunyadi alakján keresztül, annak se-
gítségével voltaképpen Beleznay Miklósnét festi meg. Hunyadi nagy jellemének 
alapvonásai azonosak Beleznay Miklósnééival. Itt azonban nem állhat meg az ér-
telmezés, hiszen e képsort ugyanúgy lehet értelmezni akként, hogy voltaképpen 
nem Hunyadi László képe áll előnkbe, hanem Hunyadi László alakjára mintegy 
ráfesti, egyszerűbben szólva Hunyadi alakjába beleilleszti Pbdmaniczky Anna 
Mária értékes tulajdonságait a szerző. Itt már Hunyadi egy hordozó, egy szó-
csőszerű szereplő. Azonban az alakzat elemzésekor még mindig nem állhatunk 
meg, hiszen egyszersmind Podmaniczy Mária Anna alakja is „Hunyadi nevére" 
alakul, azaz, az ő alakja is kap Hunyadi tulajdonságaiból, ő is szócsöve Hunyadi-
nak, ráadásul mind Hunyadi, mind Bessenyei hordozója lesz az ajánlás címzettje 
„érdemes képének". A szövegben számunkra ez, a személyiségek teljes egymásba 
folyását deklaráló „laza tégla" az első locus, amely nyugtalaníthatja az olvasót, 
sokértelművé, relatívvá téve azt, hogy voltaképpen ki kit példáz, kiben kinek a 
tulajdonságai kereshetők meg. Ez a retorikai megoldás figyelmessé teheti az olvasót 
arra nézvést, hogy ne a könnyed, allegorizáló - azaz megfejtő és azonosító - olva-
sást működtesse a szorosabban vett drámai szöveget olvasva, hanem figyeljen az 
értelemképzés összetettebb formáira és lehetőségeire is. 

Ezt az összetettebb olvasói értelemképzést hívja az ajánlás másik, hosszabb 
szöveghelye, amelyben az irodalom befogadásáról esik szó: 

„Ezen a' munkán, inkáb ítélhet egy igaz, szeléd, kegyes, és érzékeny szív; mint valamelly 
mord gondolkodású, 's hideg vérű okos, a'-ki minden szót az oskolák' gyermekes törvényé-
hez kíván szorítani: Már pedig, ha szívhez akarunk szólani: hol lelhetünk igazab bírákat, 
mint a' nyájas aszszonyi Nembe? mellynek a' Méltóságos Aszszony egy részről leg-
józanabb érzékenységeit búja. Ha' a Méltóságos Aszszonynak szíve Hunyadi Jánosné; 
Anyai keservébe, édes fájdalmakat, és kegyes meg-illetődést érezhet; én szerentés leszek 
munkám-al. Az ifijúságnak pedig ollyan makatsága szokott lenni; hogy a' melly 
tselekedetét, egy olly Aszszonyi Méltóság, kit tisztel, igazol, 's helybe hagy: azt roszsznak 
előtte többet a' Világ oskolás Lelke sem teheti. Illyen makatsság-al megyek én is most a' 
Méltóságos Aszszony-hoz, mellyett ifijúságom még talám meg-engedhet. Az illyen keser-
ves történetek-el bátran, idős féíjfi-emberek-hez menni nem merészlünk minden-kor'. 

9 HT, 115. 
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Ezek a' kemény mesterek, már meg-szokták ifjúságunkat dorgálni: ha reájok nézünk, hiba 
nélkül is hibásoknak teszszük magunkat félelmünkbe. Tellyes vígasztalásunk van benne; ha 
tőlök néha el-szökvén, szelédeb, 's kegyelmeseb tanítók-hoz mehetünk, kik fáradtságunk-
ról nyájasabban ítélnek. Hunyadi László' Trágédiáját eresztem leg-elő-ször világosságra, 
mellynek védelmére a' Méltóságos Asszony' Kegyességét bizonyosab segedelemnek találtam; 
mint sok vetélkedő Hazánk'-fijainak, keserű törvényeit, kik mindég hibát keresnek; magok 
pedig henyélés-nél egyebet nem tesznek. Ezek között van az az hamis sereg, melly tsak azért 
les minden újságot, hogy tsúf jövendőléseket tehessen. Alig van a' Világon ollyan jó; hogy ha 
a' belőlök származni nem láttatik, igazolják; ellenben pedig valamit nyavalyás valóságok, a' 
Világnak nagyob részegségére fel-hozhat, azt mind szentségnek állítják."10 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy egy, a szerző korára vonatkozó horizontális és 
vertikális olvasásszociológiai modell erősen töredékes vázlata konstruálható meg 
ezen idézetet olvasva. Horizontális, hiszen benne a nemek szerinti olvasási cso-
portok különíthetők el, s vertikális, hiszen az életkor szerinti olvasásmód is ábrá-
zolást nyer. Eszerint létezik az idős férfiemberek csoportja, amelynek tagjai igaztala-
nul kemények bírálatukban (leginkább az iskolák pontos követését írják elő), 
különösen azon csoportjuk tagjai, akik irigyek mindenféle új gondolatra, amely 
nem tőlük származik, és végtelenül büszkék sajátjaikra. Nagyon fontos hangsú-
lyozni, hogy Bessenyei e szövegrésze nem az idős férfiak egy konkrét csoportjá-
ról, hanem általánosan az idős férfiakról beszél, közöttük súlyosabb és kevésbé sú-
lyosabb eseteket elkülönítve. A nők esetében e modell szerint az olyan művek 
olvasása, amely nem igazodik teljesen a meglévő irodalmi szabályokhoz, nagyobb 
sikert lel, különösen azon nők között, akik nemük „legjózanabb érzékenységeit" 
bírják - ők „szívvel" olvasnak. 

Ez a modell a szorosabban vett drámavilággal is összekapcsolható, a tragédia 
efelől is olvasható. Bessenyei modellje ugyanis talán mindenféle erőszakolás és 
kitágítás nélkül arra is utalhat, hogy az idősebb férfiember már mindig gyanak-
vással, kritikával, fenntartásokkal fogadja a fiatalabb bármiféle munkálkodását, 
ez mintha valamilyen antropológiai állandó volna. Amennyiben ezt lehetséges ér-
telmezésként elfogadjuk, úgy a dráma világára nézvést új okokat találhatunk, 
amelyek motiválják az öregedő király és a fiatal, tehetséges alattvalója rossz viszo-
nyát. Mintha a király nem akarna átlépni ezen az antropológiai helyzeten, sőt: 
mintha nem is lehetne ezen átlépni, s így az események szükségszerűen, a szerep-
lők fölötti okok folytán sodródnának a tragédiába. 

Az „új okok" kifejezésen azt értjük, hogy létezik a király műbéli rossz tetteinek, 
például a halálos ítéletről szóló határozat aláírásának egy hagyományos, klasszikus 
magyarázó olvasata, amelyet már sok interpretáció - mutatis mutandis - meg-
fogalmazott. Ezt evidens vagy politikai olvasatnak is nevezhetjük. Annál is inkább 
mondhatjuk ezt kézenfekvőnek, mert - mutatis mutandis - ez az interpretáció a 

10 нт, 116. 
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darab olvasóinak eddig minden korban a leghamarabb jutott eszébe, s nagy való-
színűséggel ma is elsősorban így értik a drámát. Ez nem is meglepő, hiszen a szöveg 
poétikai-retorikai felépítettsége leginkább erre mutat, a többszereplős jelenetektől a 
nagymonológokig (utóbbira lásd például Gara vagy Rozgonyi hosszú okfejtését).11 

Az elemzés során alkalmazott szimbolikával mondva: a dráma labirintusának falait 
ez a problematika alkotja. Szauder József 1953-ban ezt az értelmezést a Buda 
trágédiájáva és a Hunyadi László trágédiájára nézvést így fogalmazta meg: 

„Bessenyei mindkét drámájában a gonosz tanácsosokat vádolja azért, mert a király és 
népe közé állanak, mert eleve lehetetlenné teszik kölcsönös egymásratalálásukat. A gonosz 
tanácsosok szerepe éppen az, hogy az alattvaló ellen és zsarnoki cselekedetekre ingerlik a 
királyt, akivel szemben az igazságra törekvő alattvaló elbukik. így pusztul el Hunyadi László 
Gara és Bánfx tanácsosok cselszövése miatt, akik szinte kényszerítik a királyt a gonosztettre, 
így vész el Buda Alus ármányai következtében. Mind László király, mind Attila azért fordul-
nak alattvalóik ellen, mert az hírlik róluk, hogy pártütésben vannak, hogy a királyi trón 
ellen törnek. E híresztelés természetesen a gonosz tanácsosoktól ered."12 

Ezen a ponton érdemesnek látszik a dráma szorosabban vett szövegéhez köze-
lebb lépni, hiszen már három értelmezési lehetőség (a generációs fenntartások, 
a generációs állandó mint végletesen determináló tényező, illetve a rossz tanács-
adók ármánykodásai) is felvázolódott anélkül, hogy magát a textust vizsgáltuk 
volna. A szöveg szorosabb vizsgálatához egy kérdéssel lépünk át: milyen válaszok 
konstruálhatok meg a dráma világában/világából arra a kérdésre, hogy a király 
végül a halálos ítéletet miért hozza meg?13 A kérdésben szereplő királyi tett, az 
aláírás azért emelhető ki a király problematikus cselekedetei közül, mert volta-
képpen ez a műbéli legfontosabb döntés, ezen a ponton a király az egész további 
történéssorra meghatározó érvényű döntést hoz, az egész történet megfordul. Ha 
ennek okait megértjük, pontosabban megfogalmazunk válaszlehetőségeket, 
mondhatjuk azt, hogy megérthetjük jelleme azon mozgatórugóit is, amelyek ke-
vésbé látszanak nyilvánvalónak, különösen az első olvasás után. Ehhez azonban 
természetesen előfeltételeznünk kell egy változatlan királyi jellemet, amelyre, de 
amely ellen is sok érvet lehetne felsorakoztatni a darabból. Ennél azonban most 

11 Több, másodéveseknek szóló egyetemi szemináriumomon is tárgyaltuk a darabot, s evidenciaként 
mindig ez az olvasat fogalmazódott meg elsőként. 

1 2 SZAUDER József: Bessenyei.. Művelt Nép, Bp., 1953. 2 8 . Ezzel egybevág B Í R Ó Ferenc 1976-os értel-
mezése is, amelynek kulcsmondataként a következőt emelhetjük ki: „A tragédia hőseinek boldogulása 
útjában ők, a „titkosok" állnak" („A politikus dilemmái - tragédiákban elbeszélve." In A fiatal Bessenyei 
és íróbarátai. Akadémiai, Bp., 1976. 98.) Az. evidens vagy politikai értelmezések közül kiemelhető még 
MERÉNYI Oszkár: Bessenyei György. Széplélek vagy hősi lélek? Magyar fóld és magyar irodalom. Nyíregyháza, 
1943. 20-21. 
13 Abban a döntésben, hogy elemzésünkben a királyra és választására helyezzük a hangsúlyt, 

megerősített NAGY Imre egyik tanulmányának rövid bekezdése, mely a HT-ről szól. Ebből különösen 
a következők: „a királlyal [...] [Bessenyei] fokozatosan elfoglaltatja az érzékeny, passzív és izolált Hu-
nyadi László helyét". („Mitsoda a' Szerelem?" 68.) 
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sokkal fontosabbnak látszik az, hogy e történésnek, a királyi döntésnek az okait 
a mű révén megkonstruálva megtapasztalunk egy, a darab egészében jelen lévő 
értelmezési poliszémiát és disszémiát, amely egyrészt nemcsak a királyi döntés fő 
okának egyértelmű, kizárólagos megnevezését nem engedi meg, hanem számos, 
az egész műre általánosítható vonatkozásával radikálisan ellene beszél a szöveg 
lezáró, allegorizáló olvasásának is, másrészt a műre nézvést általános ismeretel-
méleti és pszichológiai következtetéseket enged levonni, hiszen a dráma e pont-
jához viszonyított előzményekben vagy a további történésekben nem látszik olyan 
elem, amely ezek megfogalmazhatóságát letiltja. 

Az okok megkonstruálásához kulcsjelenetnek látszik a király fordulatát 
megelőző monológ a darab második játékának harmadik jelenéséből. Az előző 
játékban a király látszólag még Czillei Ulrik gyilkosa, Hunyadi László mellett áll, 
s a neki adott kegyelmet nem akarja megváltoztatni, tanácsosait - akik a halálos 
ítéletet már meghozták - a döntés átgondolására buzdítja. Magányos elmélkedé-
sében (ennek ezen létmódja az „egyedül" szerzői utasítás által világos az olvasó-
nak) azonban már a következőre jut: 

„Illyen sok hatalom kevélyen parantsol; / Pedig törvényivel mindég tsak talmátsol. / 
Tanátsomnak a' mint tetszik a'-ként végez, / 'S végre hogy láttassék engemet is kérdez: / Né-
ha ha akaiják, mindent meg tehetek; / De úgy, hogy ott kedvek ellen nem lehetek. / Ha meg 
átalkodom, el-mennek előlem / 'S az országot titkon tanítják felőlem. / Haragomat sok nagy 
embernek meg-íiják, / Kiknek párt-ütések' halgatás-al váiják. / Tzéljokat nem lehet soha 
észre vennünk, / Hogy tudjuk-meg mikor dolgoznak ellenünk? / Királyi tanátsunk bítja 
hatalmunkat / El-fordítja sok-szor kedves szándékunkat. / Gara, Bán-fi ellen egyedül mit 
teszek, / Ha Hunyadi miatt, ellenségek leszek? / Titkosan mellőlem majd mind el-állnak, / 
És az ifijúnak, a'-ként talmátsolnak, / Hogy tsak színeskedem, de ölni akarom / Az Hunyadia-
kat, 's tsak időmet várom / Ezek hazafutnak hív barátjaik-al / 'S fél hazát lármáznak fel kato-
nájik-al. / A'-kik közöttök még velem maradnának, / Azok ís végtére mind el-hajlanának; / 
Mert ezeknek Számát Gara 's Bán-fi szerzik / Kik, ha nehézségem' ellenek meg-érzik / Mér-
gekbűi dolgokat majd meg-változtatják, / Barátjokat tőlem mind el-irtoztatják. / Es Hunyadi 
miatt, a' kit most ölnének, / Engemet törvényjek szerint majd üldöznek. / Magamban ha-
gyatván, kinek hidjek tovább, / Illy sok veszélyim közt, kit kövessek inkább / Ah rettegés alá 
vettetett Királyság! / Melly nagy rab lett benned a' fő hatalmasság! / [...]"14 

Nagy valószínűséggel az olvasók többsége e gondolatmenet láttán azt gondolja, 
hogy a király megijedt, gyáva és félti a hatalmát.15 Ezt erősítheti a szöveget kísérő 
szerzői utasítás: „E-kor a' Király szűnik beszédjeitűi, / alá 's fel sétál; gondolkodik." 

14 H L 145-146. 
15 A király bizonytalankodásairól, gyávaságáról több szereplő is szól a darabban. Ersébet az első jele-

netben például ezt mondja: az irigy tanácsadók „Haragot önthetnek kétséges szívére". (1 f f 121.) A király 
egyik jobbkeze, Rozgonyi Sebestyén is így szól az Első játék végén: „Trónusán a Király' gyenge szívét 
tsalod". (HT 136.; k i e m e l é s - J . J . ) 
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Ennek jegyében tehát azt mondhatjuk, hogy a királyt fő tettének elkövetésében, 
de akár alapvető jellemvonásként - hiszen a darab egészében jellemzi őt a féle-
lemmel átitatott instabilitás - a gyávaság is meghatározza. Szintúgy hangsúlyoz-
ható az is, amit Szajbély Mihály a dolgozat megbeszélésekor felvetett, miszerint e 
ponton a király belátja: olyan hatalmi helyzetbe került, ahol ereje kisebb tanácso-
sainál, ezért rájuk kell hallgatnia, kénytelen kelletlen engednie kell „az udvari 
édes ízlésű mérgeknek".16 Mindazonáltal itt legalább két másik lehetőség is rele-
vánsnak látszik, éppen a fent, általánosságban említettek okán. A király Hunyadi-
tól való félelmében az „ifijú" szót használja, amely így és változataiban a darab 
több más, fontos pontján is előkerül, ezzel ismét általánosítva az egy konkrét 
előfordulást.17 A szó mint újabb „laza tégla" bevonásával azt mondhatjuk, hogy a 
király félelme azért is ilyen erős, mert Hunyadi „fiatal", így olyan képességekkel 
bírhat, amelyekkel ő már nem. De az „ifijú" szó abból a perspektívából is jelenté-
ses lehet, amelyet fentebb vázoltunk: a király öregebbként szükségképpen, az 
antropológiai állandó által meghatározva fordul el Hunyaditól, s írja alá végül az 
ötödik jelenésben az elsősorban az ármánykodó és erőszakos Gara által az orra 
alá tolt végzést Hunyadi László haláláról. Ezt az esetet elfogadva a darab immár 
szöveghelyekkel is igazolva a generációs különbségekből adódó antropológiai 
állandó szülte tragédia is lesz, annál is inkább, mert ezt más szöveghely nemcsak 
hogy nem zárja ki, hanem nem bírálja felül sem. Tragédia lesz tehát, a szó első-
sorban szophoklészi értelmében, hiszen a történések a szereplők „felett" történnek, 
azaz semmit sem tehetnek azok bekövetkezése ellen, a rossz vég elkerülhetetlen. 

Mindazonáltal ezen értelmezés csak egy lehetséges konstrukció, amely a szö-
veg retorikusságának tapasztalata révén megszülethet. Ugyanilyen erős konstruk-
ció, sőt - mint fent említettük - a darabot olvasva sokkal feltűnőbb, alapvetőbb 
az a feltételezés, hogy a király a gonosz tanácsadók által félrevezetve és/vagy 
hatalomféltésből cselekedett. E két gondolatot össze is kapcsolhatjuk, s azt is 
mondhatjuk, hogy a fiataltól való - kétféleképpen is említett - félelem és a hata-
lomféltés egyaránt motiválta. A darab nem nyújt erre számunkra valamiféle, leg-
alább viszonylagosan egyértelmű fogódzót, de ez nem látszik problémának, hi-
szen a szöveg éppen ezáltal is nyílik meg a plurális olvasásmód számára. 

16 H L 130. 
17 Néhány példa: Hunyadi gyilkos tettét a király előtt a következőképpen magyarázza: „Elragadta ke-

zem a hév ifijúság" (HL 126.). E sorokat a generációs állandó ismeretében csak olajnak tekinthetjük a 
tűzre, hiszen éppen a generációs elválasztottságot erősítik a királyban. Gara László nádorispán Hunyadi 
elleni áskálódásai közben többször is használja az „ifijú" szót és annak változatait. Iűsd például: „Illy 
öldöklő ifjú téged nem érdemel [...] E' részegült, dühös ifijútól állj-el" (HL 132.); „Ez. az ifjú titkon, 
amint tudtomra lett/ Uram! te Felséged ellen nyilat tegezett [...] Ez ifijú mellé fél haza hajlik már [...] 
Nem lehet mit hinni egy illy ifjúságnak, / Nints határa az illy büszke vágyódásnak" (HL 142.). Maga a 
„szerző" is hangsúlyozza Hunyadiék fiatalságát egy szerzői utasításban: „Az ifijak Anyjoknak kezeit két 
felől e'-kor' meg-fogják reá borulnak 's tsókolják" (HL 140.). Ennél kisebb jelentőségűnek látszik, de 
szerelme, Anna is használja e szót Hunyadira: „Szerentsétlen ifjú! mért bírod Szerelmem'?" (HL 154.), 
illetve édesanyja is: „Szerentsétlen ifjú! ne sértegesd lelked!" (HL 159.; kiemelés - J . J.) 
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A plurális olvasásmód jegyében a fentebbi kérdésre megfogalmazott válaszok 
horizontja és mennyisége tovább bővíthető a darab egy másik pontjának vizsgá-
latával. A mű elején Hunyadi László és anyja elmennek a királyhoz, s megvallják 
a tettet. Ehhez hozzásegíti őket az, hogy a király leszáll trónusáról, s hangsúlyozza, 
hogy ezzel: „Ember vagyok mint ti; tőlem ne féljetek, / Kegyelmességemtől min-
dent remény'ljetek."18 Itt a király kétféle társadalmi szerepet fogalmaz meg. Egy-
szerűen szólva, másként kell viselkednie, más érdekekre kell figyelnie királyként, 
népe vezetőjeként és másra emberként, az állam egy polgáraként, egyben alatt-
valóként. Ez a gondolat nemsokára visszatér, amikor a tanácsosok jöttét hallják, 
s a király közli, hogy „Mert itt most újonnan Királyjá kell lennem / Majd nem 
beszélhet már a' szívem veletek / Meg-ijedtek tőlem, s' magam is félhetek". Ezen 
utóbbi idézet alapján a következő mondható. Arra a kérdésre, hogy a király miért 
öleti meg Hunyadit, azt is válaszolhatjuk, hogy nem vagy nem csak a generációs 
alapú antropológiai állandó motiválta vagy uralkodott felette, és/avagy az emlí-
tett további tényezők, hanem a királyszerep okozza ezt, ez a szerep az az állandó, 
amely determinálja tetteit. Az uralkodói szerep nem engedheti meg, hogy mást 
tegyen, mint az írott törvények betartását. Ebben az esetben a hybris abból szár-
mazik, hogy bár magánemberként elismeri Hunyadi tettének jogosságát, uralko-
dóként a törvényeket kell követnie.19 Ezt az értelmezést még tovább árnyalhatja 
az idézet végén szereplő megingás is. A király elmondja, hogy olyan intézkedése-
ket hozhat, amelyektől maga is félhet. Ez a gondolat oda is vezethet, ezt a „laza 
téglát" úgy is érthetjük, hogy a király uralkodói szerepében eljut a teljesen ön-
tudatlan ítélkezéshez, benne az uralkodói nyelv olyan mértékben szólal meg, hogy 
annak nemcsak hogy nem ura, hanem teljes mértékben elszenvedője immár. 
Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a hybris oka nem csupán a királyi szerep-
ből fakad, hanem a hybris oka maga a királyi szerep, amelynek nyelvét a király-
nak meg kell szólaltatnia, a trónra ülve - amely ebben az esetben akár egyfajta 
mágikus hatalomként is értelmezhető - nem képes máshogy beszélni, mint 
ahogy azt a szerep követeli. A szerep végletekig uralja az embert, és így az ember 
egyfajta médiuma lesz a szerepnek. 

Ezt a szemantikai polifonitást csak tovább javítja (a stabil jelentésazonosítás 
szempontjából tovább rontja) a darab metafizikai horizontjának alaposabb vizs-
gálata. 

Hunyadi László a darab elején bízik abban, hogy az istenek segítik sorsának 
jobbra fordulását, a király nem fogja őt elítélni önvédelmi gyilkosságáért, amely-
nek motivációs alapja az önvédelmen túl Czilleinek a Hunyadiak kiirtását tervező 

is H T 125. 
19 Tde kapcsolható SZAUDER József értelmezésének második fele. О azt mondja, hogy László király 

azért is hozza meg emberi szempontból rossz tettét, mert belátja, hogy halandó б is, s így királyként 
- mondhatjuk: a király szerepét felvéve - kénytelen másokra támaszkodni, (lásd Bessenyei. 30.) Ebben 
az esetben a hybris általános okaként is megnevezhetjük a halandóságot a történetben, tovább bonyo-
lítva a mű szemantikai mezejét. 
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levelének elfogása is volt.20 „Bízom, nagy Istenünk' törvényit ismervén:", illetve 
„Az - árvák' Istene - meg-tartja - életünk', / E'-nek - kegyelmébe - nem - kétel-
kedhetünk"21 - mondja többek között a darab elejének két fontos pontján. A föl-
di gondviselésen alapuló gondolkodása azonban akkor már módosuknak látha-
tó, amikor a darab közepén, a harmadik játék első jelenésében, már a királyi 
ítéletről tudva, erről beszélget kedvesével, Gara Annával. „Ne terheld valahogy 
Anna az Egeket, / Tiszteljed, szeressed nagy rendeléseket." Ezt a gondolatot, „laza 
téglát" már lehet úgy értelmezni, hogy a gondviseléshit helyett valamiféle rendel-
tetés (predesztináltság?) felé tolódik el, s egyben bízva az istenekben, vállalja a 
sorsát, akkor is ha ez rosszat szülhet a számára. Természetesen a kifejtetlenség 
okán azt is el lehet fogadni, hogy földi gondviseléshite olyan erős, hogy bízik 
abban, a rossz után még a földön jó jöhet, s így nem fél a rossztól. E gondolat 
megszólalását láthatjuk még ugyanennek a jelenésnek a végén, amikor Anna 
valamilyen áthidaló ötletet eszel ki szerelme megmentésére, amellyel később 
nem találkozunk. „Ah édes reménység! Isteni adomány! / Tsak te maradsz velünk, 
ha a' gyötrelem hány" - mondja Hunyadi.22 

Ezt a legalább kétféleképpen működő olvasást sokszorozza fel egy újabb „szö-
vegtégla", amely a következő jelenésben szerepel. Hunyadi László testvérének 
Mátyásnak a következőket mondja: „Édes ötsém hadd-el már tselekedetem', / 
Látod, hogy hibámat miképen fizetem."23 Itt különösen a „hibámat" kifejezés le-
het érdekes. Mintha László úgy vélné, hogy gyilkos tette valóban hibás volt vala-
milyen renddel (a földi törvényessel; a metafizikussal; vagy az e kettő egységét 
megtestesítő királyi hatalommal) szemben, s ezért az istenek teljes joggal bünte-
tik meg. Ezzel az elismeréssel a király döntése körüli értelmezési polifónia még 
inkább megnövekszik. Természetesen nem önmagában azzal, hogy a rossz tette-
ket sorsszerű büntetés követi, hiszen ez már előkerült korábban. A különbség az 
ottani állítással szemben abban áll, hogy Hunyadi László mondata lerögzíti a 
hybris kezdeti időpontját, azaz megjelenik az „ősbűn", a felesleges gyilkosság 
(ennyiben ez a megoldás még szorosabban szophoklészi, hiszen az „ősbűn" ott 
mindig pontosan jelölődik, a temporális kezdet egyértelműen kijelölődik). Mind-
azonáltal teljes joggal azt is lehet mondani, hogy ez csak egy megingás, hiszen 
nem sokkal később már Hunyadi László barátja, Rozgonyi előtt „méltatlanságról" 
beszél a harmadik játék hatodik jelenésében, sőt: a darab e pontján kijelenti, 
hogy vannak, akik „Tsak gondviselésre eresztik magukat", azaz, itt mintha szakítana 
eddigi gondolataival és elvetné azt, hogy bármiféle gondviselés létezik, inkább az a 
gondolata látszik megerősödni, hogy az istenek teljességgel elfordulnak a világtól, 

20 A levél kapcsán külön érdekesség, hogy a szerző a kéziraton egy megjegyzést tett szövegéhez, 
amelyben hangsúlyozza, hogy BONIFINI Rerum Ungarorumának vonatkozó részében szereplő levélre 
utal itt. (HT 120.) Ezzel elsősorban az olvasást emeli ki autentikus befogadói létmódként. Ez a hely-
zet még fokozottabban érvényes a Buda tragédiájára, ahol több ilyen jegyzet is szerepel. 

2 1 H T , 1 2 0 . , 1 3 9 . 
22 HT 156. 
23 HT 157. 
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hagyják az embert kiszolgáltatva lenni a vak véletlennek, vagy a balvégzetnek, 
vagy valami más tényezőnek (ez nem fogalmazódik meg még érintőlegesen 
sem).24 Ha ezt elfogadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a király döntésének hát-
terében semmilyen konkrét determináló ok nincsen, sokkal inkább saját bizony-
talansága, amely minden metafizikai pozíció elveszéséből, eltűnéséből fakad. 

Azonban Hunyadi László utóbb idézett gondolata ismét megváltozik a hatodik 
jelenés legvégén, amikor testvérének, Mátyásnak már arról beszél, hogy „Az Egek 
vezérlik Ötsém dolgotokat, / ' néki adjátok által magatokat".25 Ebben a kifejtetlen 
tartalmú mondatban, újabb „laza téglában" ismét az istenek rendjébe vetett bizalom 
szólalhat meg, amelynek alapján Hunyadi vagy azt hiszi, hogy a jogtalan, hibás tette 
után jogos büntetés jön (ebben az esetben ismét a kijelölt kezdési időpontú 
hybrisnél vagyunk), vagy azt, hogy ha a büntetés nem jogos is, de az istenek tudják, 
hogy mi okból viszik szenvedésre a hőst. A hetedik jelenésben aztán ez a hiányos-
ság egy irányban értelmet nyerhet, hiszen Hunyadi egyik utolsó mondatában ki-
jelenti, hogy nem tekinthető olyan gyilkosnak, ahogyan azt az őt a vesztőhelyre el-
vezetni jövő Vezér vélheti. Ez inkább azt az értelmezést erősítheti fel, amely arról 
szól, hogy Hunyadi úgy véli: az istenek adják az ember sorsát, s bár tettét nem érzi 
jogosnak, az istenek által kiosztott sorsot vállalja, s bízik azok túlvilági kegyelmé-
ben.26 Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a király azért dönt Hunyadi 
megöléséről, mert valójában az istenek akarták így, a király az istenek eszköze volt. 
Hogy ezzel mi céljuk volt az isteneknek, arra a darab világából nem kapunk választ. 

Sokkal fontosabb ennél az, hogy ha ezt az értelmezést követjük, akkor Hunyadi-
nak e logika jegyében el kellene nyernie valamilyen túlvilági jutalmat, amelyről az 
olvasónak valahogyan értesülnie kellene. Például úgy, ahogyan az az Oidipusz 
Kolónoszban zárlatában vagy az Iphigenea Auliszban című tragédiában (utóbbi Euripi-
dész műve, de épp e zárlat feltételezhetően nem az ő szövege) megjelenik, elmesé-
lések által. Itt azonban Szophoklész és Euripidész drámáival ellentétben a túlvilági 
kegyelemről semmi információnk nem lesz, a deus ex machina elmarad. Ez a meg-
oldás nemcsak a két klasszikustól tér el, hanem ellentétben áll Bessenyei második 
ilyen műfajú alkotásával, a Buda trágédiájával is, ahol Buda halála többszörös meta-
fizikus igazolást nyer. Itt viszont a darab egy „tévellygő" magyar keserves sirámával 
zárul, amely ugyan ártatlannak mondja Hunyadit és hangsúlyozza, hogy elveszte 
mekkora kárt okozott a magyarságnak, de semmit nem szól arról, hogy az istenek 
őt megjutalmazták, vagy büntették, avagy valamiféle sorsszerűség dominált az ese-

24 Megjegyzendő, hogy a világtól ok nélkül elforduló és ezáltal kegyetlennek nevezhető Istenek gon-
dolata Anna szavaiban rendszeresen megjelenik (lásd például H T 153-154.), míg a király kedvező 
ítéletétől fogva a Hunyadiaktól elforduló, rájuk haragvó istenek gondolata pedig az édesanya, 
Ersehet szavaiban kerül elő (lásd H T 138.) Ezek tovább árnyalják a darab amúgy is bonyolult meta-
fizikai horizontját. 
и HT 162. 
2 6 B Í R Ó Ferenc 1976-os könyvében ezt a gondolatot teszi a darab metafizikai világa legfontosabb 

jellemzőjének: „A Hunyadi-tragédia ég és föld közötti békéjében az jutot t kifejezésre, hogy hallgatóla-
gosan bár, de szerepe van az isteni igazságtevésnek, hogy nincs kiiktatva a földi keservek távlatából a 
túlvilági élet igazsága és boldogsága." (Bessenyei és fiatal íróbarátai. 106.) 
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ményekben. A zárlat tehát újra „laza téglaként" funkcionál, visszamutatva a szöveg-
re, annak olyasfajta labirintusszerűségét erősítve, amelyből nincsen kiút, pontosab-
ban nincs olyan pont, ahonnan az egész építmény belátható volna. 

Ez a zárlat azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a túlvilági jutalomban 
hívő gondviseléshit kizárható lenne az olvasási lehetőségek közül. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy ez az értelmezés csak erősödne egy deus ex machina beiktatásá-
val. így, ennek hiányával pedig az is hangsúlyozódhat, hogy az embernek nincs ille-
tékessége a metafizikum világában, arról nem tudhat, csak instabil sejtései lehetnek. 

Összefoglalva az elmondottakat: a király tettének lehetséges okát a retorikus-
ság alapján meghatározni akarván, arra jutottunk, hogy az épp e retorikusság 
sokfélesége, széttartósága és hiányai, azaz a felépítmény laza téglái által tulajdon-
képpen nem rögzíthető egyedüli érvénnyel, hanem éppenséggel azok termékeny 
sokféleségének terében ragadható meg, és vethető el azonnal. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ne volna felállítható egy szilárdabb, megalapozhatóbb konstruk-
ció a darab kapcsán - ilyennek mondtuk az evidens vagy politikai olvasatot, 
amely szerint Hunyadi halálát a rossz tanácsadókra hallgató király okozta. Ezen 
értelmezést a darab poétikai-retorikai felépítettsége alaposan alátámasztja, ezért 
mondtuk azt, hogy a szöveg labirintusának falait ez alkotja. Mindazonáltal ezen 
értelmezés figyelembevételével együtt, ezt tovább árnyalva és bővítve, a darab 
egészére kiterjeszthetóen és egyes jeleneteiben olyan személyes motivációs okok 
konstruálhatok meg, amelyek egymással is fúzióban és egymástól függetlenül is 
alapjai lehetnek teljesen különböző műinterpretációknak, kiegészítik, illetve to-
vábbviszik az evidens olvasatot. így ha Bessenyei ezen szövege kapcsán a mai ma-
gyar olvasók akár teljesen különböző értelmezői közösségeit megkérdeznénk 
azzal a klasszikus kérdéssel, hogy „Miről szól a mű?", nagy valószínűséggel több 
ponton egymással egybevágó válaszokat adnának (nyilván mindegyikben szere-
pelne például a király és Hunyadi László ellentéte, amelyet a tanácsadók, első-
sorban Gara erősítenek fel), de ha azt kérdeznénk, hogy „Szövegszerű igazolással 
mi motiválja a tetteket?", nagy valószínűséggel itt már egy széttartó, széthúzódó 
értelmezési mezőbe kerülnénk, s ez nem elsősorban annak köszönhető, hogy 
minden szöveg valamilyen fokon széthúzza értelmezési mezejét, hanem első-
sorban annak, hogy az olvasástapasztalatban jelentkező természete különösen is 
ilyen ennek a műnek. Ez az összetettség az arról való explicit szövegbéli beszéd 
nélkül is nyugtalanít minket, s hív az újraolvasásra. 

Mint fentebb említettem, az okrendszer ilyen összetettsége ismeretelméleti és 
pszichológiai irányba is vezethet minket. E tapasztalat alapján nincs biztos vála-
szunk arra, hogy az egyik ember számára megismerhető, mi motiválja a másik 
ember tetteit, ellenben azt mondhatjuk, hogy alapos, gondos elemzéssel sokféle 
választ megadhatunk, amelyek közül bármelyiket kiválaszthatjuk, de tudnunk 
kell azt, hogy egyik sem lehet az egyedüli érvényes. Ember és ember között egy 
átléphetetlen határ húzódik. 

Ezzel az okrendszerrel tehát Bessenyei drámája több szempontból is rendkívül 
korszerűnek mutatkozik a mai olvasói horizont számára, így esélye látszik arra, hogy 
a 21. század elejének történeti irodalmi kánonjaiban fontos helyet találjon magának. 



Koós István 

NARRATÍVA ÉS DINAMIKA NEMZETI EPOSZUNKBAN 

- Arany János: Buda halála -

Nagy költőink közül kevesen hagytak hátra olyan zavarba ejtő életművet, mint 
Arany János. Ennek a zavarnak az oka elsősorban a töredékességben és a több 
szinten megfigyelhető heterogenitásban áll, alapjában véve ez a két mozzanat az, 
ami az elmarasztalásokban - különböző összefüggésekben megragadva és külön-
bözőképpen megfogalmazva ugyan, de - újra és újra visszatér. Ezek a mozzanatok 
tehát korántsem tekinthetők az aranyi szövegkorpusz akcidenciális jegyeiként, 
nem egy egyébként teljességre törő affirmativ életmű problematikus aspektusai, 
hanem annak lényegi jellemzői. Elmarasztalás helyett tehát érdemesebb meg-
kísérelni a szövegeket éppen ennek a zavarnak a mentén értelmezni, és megvizs-
gálni, lehetséges-e ezen felszíni ambivalenciák mögött egy mélyebb, immár 
termékenyebbnek tűnő szövegmozgást megpillantani. Először tehát ezekről az 
problémákról szeretnék átfogóan néhány szót szólni, majd egy adott szövegben 
mélyebbre hatolva elemezni annak ambivalens jelentésképző mechanizmusait, és 
egy olyan instabilitást feltárni, ami már nem az ábrázolásmódban, stílusban 
figyelhető meg, hanem annál mélyebb, absztraktabb szinten. Erre a feladatra a 
legalkalmasabb - alább kifejtendő - több okból is a Buda halála. 

Ami a töredékességet illeti, az első kérdés itt az lehet, hogy milyen okokra vezet-
jük azt vissza. Az empirikus szerzői szubjektum közismert pszichológiai hiányossá-
gai (bizonytalanság, hipochondria vagy akár lustaság) szolgálhatnak első lépésben 
magyarázatul, amit azonban a mai irodalomtudomány aligha vehet komolyan. Sú-
lyosabb ok lehet az életmű töredékességére az, hogy azt - főként az elbeszélő köl-
temények esetében - elhibázottnak, eleve befejezhetetlennek tekintjük, de kérdés, 
hogy valóban az-e, és nem éppen a töredékessége teszi érdekessé. Érdemes ezzel 
kapcsolatban megemlíteni, hogy Németh G. Béla a Még egyszer című rövid költe-
mény kapcsán írja, hogy eldönthetetlen, a szöveg vajon szándékosan vagy akarat-
lanul maradt-e befejezetlen, de ez az eredmény szempontjából nem is releváns1 

- tehát az okok kutatása korántsem hatékony értelmező módszer, az igazi kérdés az, 
hogy lehet-e, és mennyire lehet jelentésképző potenciálja e fragmentáltságnak. 
A Bolond Istók esetében például nem csupán annak „posztmodern" vonásai figye-
lemre méltóak,2 hanem a töredékesség módja is, hiszen annak második szakaszában 

1 N É M E T H G . Béla: „ A fragment fölénye." In uő: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. Szépirodalmi, Bp., 
1 9 8 7 . 8 8 . 

2 V Ö . IMRE László: A posztmodern: egy régi-új beszédmód. Alföld 2 0 0 3 / 2 . 4 0 - 4 5 . 
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Arany egy olyan történetet mesél el főhőséről, amely részben megegyezik önélet-
rajzi elbeszélésével.3 Annál is inkább érdekes ez, mert ebben az önéletrajzi levélben 
- amely egyébként, mint Milbacher Róbert megmutatta, maga is különféle irodal-
mi narratívák szerint szerveződik4 - írja Arany a jól ismert önironikus mondatot: 
„[...] igy lettem, mint munkáim nagyobb része - töredék".* Ezért lehet termékeny a 
két narratíva összevetése, azoknak az egymáshoz viszonyított hiányai, eltérései 
számbavétele és ezen összefüggések értelmezése: például a Bolond Istók ott ér véget, 
ahol a gyakran Arany alakmásaként értelmezett Istók maga is írni kezdi önélet-
rajzi elbeszélését, ami a hátramaradt feljegyzések szerint egy teljesen új történet 
lett volna, maga is reflexió az addigiakra. Bolond Istók alakja így a töredékességet 
az újraírással, az identitás felbomlásával, az életrajzi narratíva megsokszorozódá-
sával kapcsolja össze. Hogy ez a töredékesség magába az értelmezésbe bevonva 
milyen termékeny lehet, azt jól mutatja Z. Kovács Zoltán tanulmánya. Z. Kovács a 
két ének eltérő humorfelfogására és a szöveg említett szakadására építi azon elgon-
dolását, hogy az első ének olvasható a második betéttörténeteként is, mint az a tör-
ténet, amit Istók ír.fi Igaz, Z. Kovács nem foglalkozik a narratíva integratív erejének 
radikálisan ellenálló mozzanatokkal (például hogy Istók önéletírását hangsúlyosan 
az addigiaktól való különbözés vágya motiválja, vagy, mint a tanulmányíró maga 
is bevallja,7 figyelmen kívül hagyja a következő két énekre vonatkozó terveket), és 
ezekkel a vágásokkal erősen csökkenti a szöveg disszeminatív erejét, interpretáció-
jában mégis a műben benne rejlő, eddig ismeretlen textuális energiákat szabadít 
fel. Elgondolásával egyrészt a szövegnek egy másfajta időbeliségét feltételezi (a 
linearitás helyett az ördögi kör időbeliségét), másrészt pedig a két éneket az el-
beszélés eltérő szintjére helyezve dinamizálja a köztük lévő viszonyt. 

Ezzel párhuzamosan a belső törések, szakadások is jelentős textuális energiával 
bírnak. Az Imre László által is kiemelt önreflexív szakaszban8 például a mű 
mimetikus világának leírását egy önreflexió szakítja meg, ami az ábrázolt világot 
fikcióként leplezi le. Az az időbeli szakadás, amit ez az önreflexió a szöveg mimeti-
kus rétegébe ír, egyben Bolond Istók születésének ideje is - így tehát Istók otthon-
talansága, identitásvesztése a szövegnek ehhez az önmagát felülíró kettősségéhez 
kapcsolódik. Az identifikáció problematizálása, az (ön)életrajzi narratívák megsok-
szorozódása, a különböző (mimetikus és reflexív) szövegrétegek, illetve szövegek 
(Arany leveléé és a verses regényé) erősen összefüggenek, és éppen ezek a törések, 
szakadások, esetlegesnek tűnő párhuzamok rendelkeznek sajátos jelentéstermelő 
potenciállal. 

3 Arany János levelezése (1852-1856). Arany János összes müvei. XVI. Szerk. KERESZTUKY Dezső. Akadémiai, 
Bp., 1982. 554-565. 

4 MILBACHER Róbert: „S mi vagyok én, kérded...": az Arany-önéletrajz narratív rétegei. Jelenkor 2 0 0 1 . 

7 - 8 . 8 2 9 - 8 4 5 . 
5 Arany János levelezése. 564. 
6 Z. KOVÁCS Zoltán: „Arany humor. Arany János, Bolond Istók és a humor." In Z. KOVÁCS Zoltán-

MILBACHER Róbert: A maradék öröme. Osiris-Pompeji, Bp.-Szeged, 2 0 0 1 . 1 7 7 . 

' I . m. 176. 
8 IMRE: i. m . 4 1 - 4 2 . 
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A töredékesség mellett zavaró még az életmű több szinten megmutatkozó hete-
rogenitása is. Feltűnő annak modális sokszínűsége: a tragikus és elégikus, humo-
ros, ironikus és önironikus hangnem egyszerre jellemző rá. Szegedy-Maszák Mihály-
nak az a kijelentése, hogy Arany a lelke mélyén tragikus alkat volt,9 csak éppen 
ezt nem merte vállalni, jól mutatja az olvasónak azt a zavarát, hogy megpróbálja 
eldönteni, a sok arc közül vajon melyik lehet az igazi, és melyik a hamis, leérteke-
lendő álarc - ahelyett hogy éppen az ellentmondásosságot tenné meg értéknek, 
és ezen ambivalenciáknak a szerkezetét vizsgálná. Beszédes, hogy Szegedy-Maszák 
egy későbbi tanulmányában éppen ebben a korábban elmarasztalt jellegzetesség-
ben tartja a leginkább termékenynek Arany életművét: „Arany költészetének va-
lószínűleg abban rejlik a kulcsa, hogy rendkívül sokféle hangnemet szólaltatott 
meg [...].""> 

Az életművet egészében is átfogja a heterogenitás: a népmesei történetek fel-
dolgozásától (Rózsa és Ibolya) a modern lélekrajzzal dolgozó szövegeken át a hu-
moros elbeszélésekig, a már-már modern versektől a népies költeményekig ter-
jed a skála. A heterogenitás az egyes műveket is jellemzi, hol így, hol úgy. A Toldi 
szerelmében például a többféle - életrajzi, történelmi - narratíva és a különböző 
elbeszélésmódok - lovagregény, modern lélekrajz - összekapcsolásának módja, 
annak interpretációja jelent kihívást az értelmezők számára: kérdés, van-e vala-
mi nehezebben megfogható, de lényegi közös jegy ezekben. Ezt a közös jegyet az 
újabb elemzések a mű sajátos eszkhatológiájában fedezik fel.11 A. Katalint viszont, 
úgy tűnik, csakis a szöveg heterogenitásának vizsgálata útján érdemes megköze-
líteni: egy viszonylag egyszerű történetet itt az elbeszélés sokszínűsége szervez 
szöveggé. A hosszan indázó, féloldalakat átfogó versmondatokat a rövid sorok 
gyors rímei szabdalják fel, tördelik össze, az allegorikus és impresszionista táj-
leírások, az elbeszélés és drámai monológ egyaránt megtalálhatók benne, a gyak-
ran már hangsúlyosan kívülről, és akkor is csak töredékben látott képi elemek 
ellentételezéseként sokszor a beszélő hang közvetlenül szólítja meg a szereplőket, 
a cselekvőket gyakran metonimikusan az általuk mozgatott tárgyak helyettesítik, 
és végül a lineárisan elmesélt történetet gyakran nem az események, hanem az 
elbeszélésmód szerkezetének változása tagolja számozott fejezetekre. Ez utóbbi 
kettősség - az elbeszélés és a történet egymást keresztező, egymást metsző moz-
gásajói megmutatja azt, hogy a mű ambivalenciája korántsem következetlen jegy, 
hanem éppen a narratívával való játék, a narratíva roncsolása, problematizálása, 
akárcsak a német romantikus E. T. A. Hoffmann művében, a Der Sandmanban 
(A Homokember). Kérdés tehát, hogyan működhet ez az erő egy nagyobb terjedel-
mű, homogénebbnek tűnő, legalábbis nem ennyire szembetűnően heterogén 

9 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „Az átlényegített dal." In Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának 
első szakaszúból. Akadémiai, Bp., 1972. 294. 

1 0 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Arany életművének változó megítéléséről. ItK 1981. 5-6. 578. 
N SZILI József: Arany János: Toldi. Akkord, Bp., 1999. 48-53. 
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szövegben, amely ráadásul nem egy átmeneu alkotói korszak és sajátos pszicho-
lógiai állapot terméke, és súlyosabb, jelentősebb is a Katalinnál. 

A zavar tehát elsősorban az epikus műveket jellemzi, és az elmarasztalások is 
leginkább ezekkel kapcsolatosak. Néhány indulatos bekezdésben Ady éppen a 
Buda halála kapcsán fogalmazta meg vádját Arany munkásságát illetően: az epikus 
Arany szerinte a lírikus Arany rovására dolgozott; a Buda halála értéktelen mű, 
mert Arany túlságosan sokat adott a közvélemény hangjára, ahelyett, hogy saját 
kedve és hajlama szerint alkotott volna.12 Az ezáltal megfogalmazódó, öröknek és 
már-már meghaladhatatlannak tűnő probléma, a „szerep és személyiség" ellent-
mondása meghatározó képzete az Arany-szakirodalomnak, az eposzok és el-
beszélő költemények ezek szerint csupán egy valódi, lírikus irányultságú hangot 
nyomnak el, és hogy Arany epikus életműve töredékes, az éppen a folytathatat-
lanságra, elhibázottságra bizonyíték, ugyanúgy, ahogy Szegedy-Maszák Mihály 
szerint Arany sokféle hangja az igazi, tragikus hangot szorítja vissza, egy identi-
kus szubjektum megmutatkozását a maga totalitásában. Németh G. Béla szerint 
Arany ezt a kettősséget magába a Buda halálába is belejátszotta: erre utal, hogy a 
szöveg mindkét alakja olyan szerepet vállal, ami nem felel meg személyiségének: 
Buda túl gyenge, Etele túl erős a hatalomhoz.13 Barta János viszont Arany epiká-
ját éppen sokszínűsége okán méltatja: érvelése szerint az Arany által hátrahagyott 
epikus korpusz töredékessége és változatossága ugyanarra a költői sajátosságra 
vezethető vissza,14 Arany minden műve - Barta kifejezésével - egy-egy „dimen-
ziót" foglal magában, létrejöttük mindig egy adott „dimenzióélménnyel" függ 
össze.15 A dimenziókon túl Barta a „perspektívák" megsokszorozódásáról is be-
szél, a Buda halála esetében a termékeny kettősség a műfajmegjelölés által sejtetett 
archaikum (amit egyébként Barta a téma, nyelv, motívumkincs, életmód ábrázo-
lása szintjén egyaránt dominánsnak tart) és a modern lélektani ábrázolás ellenté-
tében ragadható meg.16 Dávidházi Péter is hasonló álláspontra helyezkedik: érve-
lése szerint a közönség sürgetése csak egy belső hang felerősítése volt Arany 
számára,17 a valódi ok, amiért Arany olyannyira vonzódott az eposzhoz, éppen a 
gazdagság, összetettség lehetett.18 Szili József a Barta által is már poétikai érték-
nek tekintett kettősséget radikalizálva Arany iróniájáról beszél, és az eposzt „ön-
maga pótlékának", „önmagunknak szóló szamárfülmutogatásnak" nevezi,19 illet-
ve a Szörényi László által is kiemelt furcsa „vége" felirat működését elemzi.20 

12 ADY Endre: „Strófák a Buda haláláról." In Ady Endre publicisztikai írásai. Harmadik kötet 1908-1918. 
Szépirodalmi, Bp., 1977. 319. 

1 3 NÉMETH G . Béla: Arany János. 5 2 . 
1 4 BARTA János: „Arany János és az epikus perspektíva." In uő: A pálya végén. Szépirodalmi, Bp., 

1987. 12. 
13 I. m. 17. 
16 I. m. 37. 
1 7 DÁVIDHÁZI Péter: Húnyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Argumentum, Bp., 1994. 129. 
is I. m. 135. 
19 SZILI: i . m . 5 9 . 
2» I. m. 6 0 . 
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Érdemes tehát kissé közelebbről is szemügyre venni ezt a szöveget, amely, úgy 
tűnik, az életmű egyik legellentmondásosabb darabja. A mű, amely 1864-ben el-
nyerte a Nádasdy Ferenc gróf által az elbeszélő költemények jutalmazására alapí-
tott díjat, évekig tartó tervezgetés, hosszabb-rövidebb töredékek, próbálkozások 
után készült el, egy elképzelt nagyobb munka első részeként. A Buda halálában 
első olvasásra vonzónak tűnhet annak impresszionista gazdagsága, amit a mű ér-
tékének is tekinthetünk (a Mátra és a tágas mezők üde tájképeit az ősi várak ko-
morsága ellensúlyozza). Emellett gyakran emelik ki erényeként a szinte önálló 
kis műremekekként a műbe illesztett képeket, hasonlatokat, újabban pedig az 
Aranyra jellemző kinesztéziás képalkotást,21 illetve a néhány szóra vagy sorra 
kiterjedő, villanásnyi pszichológiai megfigyelések pontosságát. 

Úgy látszik azonban, ezeken a mindenképpen megemlítendő értékeken túl 
inkább meghatározóak a hibák, az ambivalens mozzanatok, a művel kapcsolatos 
dilemmák. Bizonytalanságok adódnak a szöveg műfaját, létmódját illetően: a Buda 
halála nem kimondott eposz, hiszen az eposzok meghatározó eleme, az isteni 
akarat, marginális szerepet játszik benne. A lélektani regény eszközeivel dolgozik 
(bár a szereplők egyszerre stilizáltak és pszichológiailag összetetten jellemzettek), 
ugyanakkor Ady „elhúzott balladának"22 nevezte; a dramatizált, az elbeszélő, a 
leíró részek egyaránt hangsúlyosak benne, és tudjuk, hogy a „naiv műeposz" sa-
játos paradoxona magát Aranyt is milyen sokáig nyugtalanította. 

Mindezek az ambivalens mozzanatok az ábrázolásmódra vonatkoznak, innen 
azonban érdemesebb továbblépni a meghatározóbbnak tűnő kettősségek felé. 
Másfajta, a fentebbieknél mélyebb ambivalens mozzanatokat is felfedezhetünk a 
műben, illetve azzal kapcsolatban; ezek közül én itt hármat emelek ki. Az első prob-
lémát Sőtér István értelmezése kapcsán lehet felvetni, miszerint a „Buda halála 
a nemzeti történelem vereségeinek, a Mohácstól Világosig vonuló katasztrófasoro-
zatnak mítoszi értelmezése".23 Ez a kijelentés arra az elgondolásra épül, hogy az 
eposz allegória, ahogy Sőtér mondja, „történelmi példázat".24 Ebben az allegori-
kus konstrukcióban Etele az egész magyar nép megtestesítője, az б egyéni szub-
jektuma képvisel egy kollektív szubjektumot, vagyis a kettő analógiás módon 
megfeleltethető egymásnak. Krimhilda viszont a fenyegető idegenség (egy adott 
kollektív identitás szintjén a németség) allegóriája;25 az eposz Sőtér értelmezésé-
ben az idegen és az identikus ellentétéről beszél. Etele és Krimhilda házassága a 
népek kapcsolatára vonatkoztatva pedig nem más, mint a kiegyezés, amit Arany 
olyannyira veszélyesnek tartott a magyarságra nézve. Érdekes, hogy ezzel a jel-
képességgel szemben az eposz szövegén belül megjelenő jelképes nyelv kevésbé 

2 1 SZILI József: „Személyes jelenlét és líra a poéta doctus naiv eposzában." In uó: „Légy, ha birsz, te 
'világköltő..."' Balassi, Bp., 1998. 51-55. Vő: Arany hogy istenül. Az Arany-líra posztmodernsége. Argumen-
tum, Bp., 1996. 206-222. 

2 2 ADY: i. m. 317. 
2 3 S Ó T É R István: Világos után. Nemzet és haladás: Aranytál Madáchig. Szépirodalmi, Bp., 1987. 411. 
24 I. m. 399. 
23 I. m. 402. 
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minősül termékenynek: a szereplők beszéde túlságosan egyöntetű, karakterüket 
(és így magát az eposzt) nem szavaik, hanem tetteik alapján ítélhetjük meg.26 

Úgy látszik, az a jelentésképző mechanizmus, ami hatékony az eposz értelmezé-
sében, már korántsem ilyen hatékony magában a szövegben, sőt, akár mellőzhető 
is. Ennek a kétféle kódnak az együttes működtetése nem csupán a Buda halálával 
kapcsolatban problematikus: A nagyidai cigányok esetében például a komikus eposz 
műfaja (és a hozzá tartozó vulgáris kifejezések, realisztikus részletek), illetve a szö-
veghez kapcsolódó elfogadott allegorikus jelentés kölcsönösen kizárja egymást — 
ez utóbbinak pedig, mint Milbacher Róbert tanulmányában olvashatjuk, nincs is 
köze magához a szöveghez, hiszen a szerző utólagos konstrukciója.27 A Buda ha-
lálában az érdekes, hogy ezt a kétféle szerveződést egyszerre működteti a maga 
szövegén belül. 

Másodszor, nehéz eldönteni, mi is az eposz témája, illetve ki is a főszereplője. 
Mint láttuk, Sőtér egyértelműen Etelét helyezi ebbe a pozícióba, Budáról alig 
akad néhány szava. Keresztury Dezső szerint viszont „az első rész főalakja Buda: 
ő a címadó hős, őt és feleségét, Gyöngyvért mintázta meg Arany a legapróléko-
sabb részletességgel, legmélyebb személyi hitellel - nemegyszer maga házaséleté-
nek élményeit is művébe szellemítve".28 Németh G. Béla, bár tanulmányának al-
címében felveti ezt a problémát („Ki áll a figyelem középpontjában?"),29 nem 
magát a kérdést vizsgálja, hanem rögtön válaszol rá, Budát jelölve ki a mű köz-
ponti figurájaként, és ennek a döntésnek az alapján olvassa a művet az identitás-
vesztés folyamataként;30 akárcsak Keresztury Dezső, Németh G. Béla is azzal ma-
gyarázza döntését, hogy Buda kidolgozottabb alak Etelénél. Úgy látszik, amellett, 
hogy az eposz egy testvérharc történetét beszéli el, a szöveg arra inspirálja az ol-
vasót, hogy a kettősségből valamelyik pólust lényegesebbnek, meghatározóbbnak 
tekintse, mintegy centrális pozícióba hozza azt, akárcsak Arany valamelyik olda-
lát a szupplementumként vagy álarcként elgondolt többivel szemben. Érdekes 
lehet ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy mi is ebben a műben a sokat emlege-
tett eposzi végzet, hiszen Etele a szövegben éppen nem az eposzi hősre jellemző 
sorsot járja végig: bukása nem erkölcsi felemelkedés a fizikai pusztulás ellenében; 
a valódi (fizikai) megsemmisülés, Buda halála viszont egy hosszú hanyatlási folya-
mat végpontja. Talán maga a testvérharc lenne a végzet? 

Ezzel a két mozzanattal megkérdőjeleződik az a jelentésképző mechanizmus, 
ami a Toldit jellemzi, ahol egy egyéni szubjektum jelleme és útja megfeleltethető 
egy adott kollektívumról alkotott allegorikus jelentésének. Világos, hogy ez az 
értelmezési eljárás nem működtethető a Buda halála esetében, bár úgy látszik, 

26 I. m. 406. 
2 7 MILBACHER Róbert: „lágy majoránna illata. A nagyidai cigányok recepciójának disknrzus-elemzé-

se." In A maradék öröme. 180-213. 
2 8 KERESZTURY Dezső: „Utószó." In ARANY János: Buda halála. Hasonmás kiadás. Helikon, Bp., 1988. 149. 
2 9 N É M E T H G . Béla: „Kérdések A Buda halála körül." In uő: Századelőről - századutóról. Magvető, Bp., 

1985. 15. 
so I. m. 21-30. 
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az olvasó adottnak veszi ezeket a stratégiákat. A szöveg ellenáll az egységes jelen-
tésképzés elvárásának. Németh G. Béla is hangsúlyozza tanulmányának elején, 
hogy a Toldi valójában éppenhogy nem31 a legjellemzőbb darabja az életműnek, 
sokkal inkább tekinthető kivételnek. 

Harmadszor pedig kérdéses, hogy a szövegben elmesélt történet hogyan viszo-
nyul a hatalommegosztás tettéhez - vajon magában ebben a kezdeti eseményben 
rejlik a narratíva lehetősége, annak lényegileg ambivalens működése termeli ki az 
azt követő cselekményt, vagy ezen események egy igazságos, stabil struktúra létre-
jötte után valóban a véletlenek és bonyolult lelki folyamatok összjátékából alakul-
nak ki, részben az idegen Detre ármánykodásának eredményeként? Ezt a bonyo-
dalmat mutatja, hogy a kezdeti esemény maga is egy értelmező diskurzussal (Buda 
hosszú, Sőtér által lényegtelennek tartott „jelképes" elemek sokaságát felsorakozta-
tó monológjával) együtt reprezentálódik a szövegben, ez a diskurzus azonban, mint 
látni fogjuk, pontosan olyan ambivalens, mint maga az egész mű, és pontosan azo-
kat a kérdéseket veti fel, amelyeknek egyébként megválaszolása lenne. 

Valamiféle lényegi ambivalencia tehát már Buda monológjának metaforáiban 
is benne rejlik, amikkel az első énekben a hatalom felének Etelére való átruházá-
sát kívánja megmagyarázni. Németh G. Béla szerint Budának az a bűne, hogy el-
veszti a „mértéket", és ezzel saját identitását is.32 Kiemeli azt is, hogy a mérték 
metaforái nagyon hangsúlyosak, nagyon gyakran bukkannak fel a szövegben -
ilyenek például a mérleg vagy a medréből kicsapó víz.33 Csakhogy ezeknek a me-
taforáknak a működése, egymáshoz való viszonyuk nagyon is problematikus. 
Amikor feltűnnek Buda monológjában, sokkal inkább ejtenek zavarba, mintsem 
hogy bármit is megmagyaráznának, vagy példáznának. Ha kiemelünk két egy-
más után következő strófát, azt tapasztalhatjuk, hogy az azokban megjelenő két 
kép által hordozott kétféle struktúra semmiképpen sem nevezhető egymással 
analógnak, sőt éppen azt az uralhatatlan kettősséget anticipálják, ami később a 
szövegben kibontakozik: 

Ott az egyenesség, ott pihen a béke, 
Hol lebegő súlynak más suly nehezéke; 
Két összefolyó víz háborogva indul 
Míg színbe verődik - ám csöndes azontúl. 

Emberem az ember, ki, midőn vendégem, 
Sem eszik, sem iszik túl rendes elégen; 
Ami nem árt, éli; ami fölös, hagyja: 
Tisztes öregségben az lész neme atyja. 

3 1 N É M E T H G . : Arany János. 3 4 - 3 5 . 
S2 I. m. 17. 
3 3 I . m . 3 5 - 3 6 . 
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Buda ebben a beszédben összekeveri az önmagával szemben mértéket tartó sze-
mélyiség aktív erejét a különböző, párjukhoz képest külsőként létező testek egy-
mást kiegyensúlyozó tehetetlenségi, passzív erejével. A két, látszólag analóg kép 
tehát valójában két ellentétes struktúrát jelenít meg. Egyébként, egyszerűbben 
ugyan, de ugyanez az ambivalencia jellemzi Buda monológjában a folyó motívu-
mát is: az idézett szakaszban két összefolyó vízről esik szó, míg néhány strófával 
előbb a folyó a neki formát adó, keretbe foglaló, őt egységes földrajzi entitássá 
tevő parttal való viszonyában említődik, a part itt ugyanis a mérték metaforája: 
„[...] Ez folyamok partja, / Mely rohanó tettek árját visszatartja". Ez az ambiva-
lencia tehát Buda egész beszédét jellemzi: a mérték és a mértékletesség kevere-
dik példáiban. A mérték fogalma tehát felbomlik: egy entitásnak az önmagához 
és egy másikhoz való viszonyának kettőssége jelenik meg Buda monológjában. Ez 
a metaforákban megmutatkozó kettősség viszont a mimetikus rétegben is mun-
kálkodik. Etele ugyanis a későbbiekben azzal bizonyíthatja uralkodói rátermett-
ségét, ha megfékezi önmagát, saját belső, kifelé törekvő erejét uralni tudja, és így 
megmutatja, hogy képes önmaga birtoklására, csakhogy ez a tett éppen Buda 
királyságának megtartásához vezet. A kétféle struktúra tehát ellentétbe kerül egy-
mással: a kinti, az erők passzív erejére alapozott egyensúly éppen egy befelé irá-
nyuló aktivitás révén valósul meg. Ennek az önmagát uraló, önmagát jelenlét-
ként birtokló aktivitásnak a perspektívájából viszont felesleges a kinti egyensúly. 
Budát életben hagyva az erő visszafogásának tovább kell működnie, így ez az akti-
vitás éppen Etele uralkodói mivoltának elnyerését akadályozza meg: a végre-
hajtás a cél ellen hat. Az identitás megteremtésének mechanizmusa tehát rögtön 
önmaga ellentétébe fordul, önmaga ellentétével lesz azonos; mihelyt megragad-
nánk e mechanizmust, kiderül róla, hogy valami más, mint aminek elgondoltuk. 
A metaforák egymáshoz való viszonyában tehát ugyanaz a stabilizálhatatlan mozgás 
figyelhető meg, ami a testvérek viszonyában is. így tehát nem teljesen kielégítő az a 
miméziselvű megközelítés, amely a szereplők egyéniségének vagy ábrázolásuk 
különbségére koncentrál, mert alakjuk megformáltságánál érdekesebb az az am-
bivalens struktúra, amit megjelenítenek. Ez az ambivalens struktúra mutatkozik 
meg a hatalom megosztásának módjában is: Etele eszerint háborúban, Buda pe-
dig békében lenne király. A háborúban való uralkodás a kifelé, a békében történő 
vezetés pedig a befelé irányuló erőt szimbolizálja. Ez az önellentmondás viszont 
egy újabb fajta ambivalenciát is megmutat: a befelé irányuló aktivitás, az önura-
lom ugyanis egy egyedi szubjektum szintjén kell hogy működjék, míg a kifelé 
mutató erő egy kollektív identitás integritását szolgálja. Etele így nem tekinthető 
identikusnak, statikusnak: kétféle szerepet tölt be két szinten, és eme két szint 
egymásra vonatkozásának dinamikájában maga is mint ellenirányú erők metszés-
pontja működik. Az egyéni és a kollektív közötti átmenet így tehát önmaga ellen-
tétévé változtat egy önazonosnak elgondolt instanciát, a szöveg ezzel az egyéni és 
kollektív szimbolikus egymásra vonatkoztatásának destrukcióját viszi végbe. 

Ebből a perspektívából még egyszer meg kell vizsgálni a fentebb idézett és 
elemzett két strófa képeit. Ebben az összefüggésben úgy is értelmezhetők a képek, 
hogy a két különböző entitás közötti egyensúly, az egyetlen ökonómiai rendszerbe 
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integrálható ellentétes energiák magasabb szinten az önmagát uraló, önmagát 
birtokló kollektív identitást alkotnák meg, vagyis a két lebegő súlynak az önmagát 
uraló ember lenne az eredménye. A két súly ebben az elgondolásban két egyéni 
szubjektum lenne, míg ennek az egyensúlynak az eredménye, az önmagának 
jelenlévő integrált entitás a kollektív szubjektum, vagyis maga a nép: Buda és 
Etele összhangja elvezetne egy identikus kollektívum totalitásához. így értelmezve, 
a két metafora nem azonos szinten helyezkedik el, a két különböző struktúra nem 
ellentétes, nem analóg, hanem dinamikus viszonyban áll egymással, amenyiben 
az első a másodikhoz vezető utat jelenti, látszólagos párhuzamuk okozatiságot 
rejt magában. Csakhogy ez a dinamikus módon elgondolt egyensúly sem juttat el 
ehhez a vágyott jelenléthez. Érdekes ugyanis, hogy az a két szereplő, aki tényle-
gesen megfelel a Buda által kívánt egyensúlynak, nem más, mint Bendegúz és 
Detre. Az öreg szász a Buda halálában is felidézi a Keveházábó\ már ismertjelene-
tet: hogyan küzdöttek hosszú ideig a hun vezérrel, anélkül, hogy bármelyikük is 
felülkerekedett volna ellenfelén. Az az egyensúly, melyet Buda az egyetlen iden-
tikusnak gondolt kollektív ént megalkotó két különböző szubjektum között kíván 
megvalósítani, csak az idegen és az identikus viszonylatában képzelhető el. Az 
önmagát birtokló ember metaforája (Bendegúz) tehát egy tőle idegennel terem-
tett az első szint metaforáját megvalósító viszonyt, aminek eredményeképp viszont 
az idegen Detre egy identikusként elgondolt nép része lett. A belső egyensúly 
metaforája így külső egyensúlyként valósult meg, a külső egyensúly viszont az 
idegennek az énbe való inkorporációjához vezetett. A szöveg feszültsége, „olvas-
hatatlansága" tehát a külső és a belső, az egy és a kettő, az önazonos és az idegen 
állandó egymásba játszásából, felcserélhetőségéből ered. Amennyiben ezt a dina-
mikát meghatározónak tekintjük, úgy nincs lényeges különbség a referenciális és 
az allegorikus/metaforikus szint között, hiszen a metaforák csupán példázzák, fel-
tárják azt az instabilitást, ami a mű tényleges szereplői között, illetve viszonyuk-
ban megmutatkozik. Feltárják továbbá azt az instabilitást is, ami az egyéni és 
a kollektív identitás egymásra vonatkoztatásából ered. Ebben az összefüggésben a 
szöveg a példázat és a referencia kettősségét, amit az olvasatok „kívülről", egy-
szerre működtetnek vele kapcsolatban, a maga szövetén belül hozza létre, meg-
mutatva ezek összefüggésének problematikusságát. 

Az identifikáció dinamikusságát egyszerűbben, tematikusan fejezi ki Buda 
monológja a hetedik énekben: „[...] S kérdém fölijedve: én vagyok-e még én? / 
Ha! Vagy az a más ült helyibe az énnek?", vagyis kettejük kapcsolata nem csupán 
az azonosság vagy a különbözőség fogalmaival ragadható meg: a viszony sokkal 
dinamikusabb, minthogy egyszerre külsők egymás számára, ellentétesek, de 
időben egymás helyébe is állhatnak. Az, hogy a másik az én helyébe léphet, jelzi 
azt, hogy ez az én sohasem volt teljesen jelen önmagának, viszont a körvonalait 
kitöltő másik azért még megőrzi idegenségét. A két pólus túllép a különbözőség 
állapotán, de nem érheti el az azonosságot. A közöttük végbemenő megragad-
hatatlan mozgás, illetve annak uralhatatlan időbelisége azonban kezdettől fogva 
benne volt viszonyukban. A Buda halála tehát nem az identitás elvesztését meséli 
el, hanem az identitás megalkotásnak lehetetlenségéről beszél. Míg a Bolond Istók 
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a maga töredékességével, szakadozottságával kérdőjelezi meg az identifikáció 
mechanizmusának sikerességét, addig a Buda halála ugyanezt a szöveg mögöttes 
folyamataiban teszi. 

A külső és belső, a kifelé és a befelé irányulás felcserélhetősége mutatkozik 
meg Detre beszédében is, ez adja meg sajátos többértelműségét. Az öreg szász 
A tanács visszája alcímű énekben így beszél Eteléhez: „[...] Őrizd magadat te a 
fülbesugóktól. // Mert az ilyen szó bont tömör egyességet, / Vékony repedésbe 
feszíti az éket [...]", ahol az 'ilyen szó' egyaránt olvasható önreferenciális és vala-
mi másra utaló értelemben is. Detre szövegének többértelműségét Etele ambiva-
lens reakciója is mutatja: először elkergeti az öreget, miközben megismétli a 
Detre beszédében szereplő 'ék' szót. Ebben az esetben haragját éppen az mutatja, 
hogy a szász mondatait visszavonatkoztatja a beszélőre: ő az, aki szavaival éket ver 
közéjük. Ezután azonban megmásítja döntését: „Buda vérem felől amit elém hoz-
tál, / Abba lehet j ó is [...]", ezzel ismerve el az „ékverő" beszéd kétértelműségét, 
megfordíthatóságát, amennyiben itt Detre szövegét valami másra vonatkozó 
figyelmeztetésnek tekinti. Ha, mint a szakirodalomban olvasható, Detre ármánya 
lemállik Eteléről, akkor ez nem Etele pszichikai stabilitásának, hanem magának 
a „visszájára" működő szövegnek a kettős létmódjából következik. A kint és bent 
feszültsége, egyetlen instanciának a kétféle irány ellentétében felbomló egysége 
tehát nem csupán az adott identitások, hanem egy szöveg esetében is végbe-
mehet. Az a dinamika, ami az egyes szereplőket, illetve azok viszonyait jellemzi, 
a jelentésképzés, a nyelviség tekintetében is működik tehát. Ugyanennek az ese-
ménynek az elemzéséből ezentúl még egy másik fajta felcserélhetőség is kibont-
ható: Etele a szöveget először egy elképzelt, ismerni vélt intenció, majd az abból 
levonható következtetések szerint értékeli, belátva, hogy a kettő nem azonos egy-
mással. A felcserélődések dinamikája tehát egyszerre működik a két testvér, a 
kint és a bent, illetve az intenció és értelmezés, valamint a referencia és önrefe-
rencia vonatkozásában. 

Míg tehát a két testvér egymás számára egyszerre azonos és különböző, addig 
az idegennek tekintett Detre elvileg mindkettejük számára külső, de a fentebb lá-
tott dinamikából következik, hogy Detre valójában épp annyira azonos velük, 
mint különböző tőlük: szólamának ellentmondásossága, kétértelműsége nem egy 
megragadható intenció elrejtésére szolgál, hanem éppenhogy önmagával való el-
lentétessége révén kapcsolódik be a szöveget generáló felcserélődések munkájá-
ba. Bár az eposz értelmezői általában egyértelműen intrikusnak tekintik, lehetet-
len eldönteni, pontosan mennyi szerepe van az események kibontakozásában. 
Annál is inkább, mivel láttuk, hogy a három szereplő szövegeinek szavai, meta-
forái gyakran megfordítva, a hangsúlyokat áthelyezve egymást ismétlik. Ennek a 
diszkurzivitásnak az erőteljességét mutatja az is, hogy az első három éneket nagy-
részt az teszi ki, hogy a szereplők hasonlatokkal, emlékezésekkel maguk értelme-
zik a hatalom megosztásának tettét, de ezzel egyben egymás szólamait is. Erre jó 
példa Detre „kifordító" érvelése, amelyben a tett uralhatatlan lovának metaforá-
ját, mely azt a magatartást szimbolizálja, amelyet Buda a hatalom megosztásával 
kíván elkerülni, magának a hatalommegosztásnak a tettével azonosítja: „Paripádra 
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ültél: vigyázz, le ne vessen." A narratíva metonimikus kapcsolatai, okozatisága itt 
tehát feloldódni látszik egy olyan diszkurzivitásban, amelyet az önmaguk ellenté-
tébe fordítható szóképek hasonlóságai és különbségei szerveznek. A narratívát 
megalapozó tett nem identikus esemény, hanem csupán generatív magja a körötte 
szerveződő diskurzusoknak. 

A felcserélődés, az ellentétbe fordulás a szöveg tematikus rétegében is meg-
található, például a tizenegyedik énekben az emberek félreértik Hadúr üzenetét 
- ez jelzi azt, hogy a transzcendens autoritás intenciója éppúgy kiszolgáltatódhat 
az értelmezésben történő megfordulásnak, ahogyan az az emberi beszéd eseté-
ben megtörténik. (Az ellentétes pólusok megfordítása Arany más műveinek is 
meghatározó tendenciája, a Toldi szerelmében például Szili József szerint „az élet-
értékek ellenkezőjükre cserélődnek",34 Csűrös Miklós pedig a mű eszkhatológiá-
ját a lét és nemlét közötti átjárhatóságban látja megragadhatónak: „az élet lehet 
tettetés, ha úgy tetszik, a halál álarca".35) 

Buda és Etele alakjának viszonya tehát nem feltétlenül a szöveg realisztikus 
jellemzői alapján a valós és koherens létezőkként elgondolt individuumok közötti 
pszichológiai eltérések miatt lehet érdekes, hanem amiatt az absztraktabb aszim-
metria miatt, amit reprezentálnak. Mint láttuk, viszonyuk nem ellentétes, hanem 
dinamikus. Kérdés, hogy ez a sajátos dinamika vajon feltárhat-e valami mélyebb, 
még rejtettebb, de még inkább zavaró ambivalenciát. Ennek a megmutatásához 
szeretnék egy rövid kitérőt tenni. Arany eposzainak tanulmányozói gyakran felel-
tetik meg a szereplőket a szerzőnek, és arról, hogy maga az alkotó is kimutatha-
tóan azonosult az eposzi hőssel, Dávidházi Péter is írt Aranyról szóló könyvében, 
bemutatva azt a lelki kettősséget, hogy míg Arany az eposzi hőshöz hasonlóan el-
hivatottnak érezte magát, nyomasztotta enerváltságának, erőtlenségének érzete.36 

Arany számára a reménytelen küzdelemben való részvétel összefügött személyes 
életének nagy nehézségével, ami pedig nem volt más, mint maga az írás. A könnye-
den alkotónak semmiképpen sem nevezhető, állandóan csüggedő, bizonytalan 
költő emlékeztethet minket Budára, a lelkesedő, a kétségeit átmenetileg legyőző és 
az eposz írásakor erőre kapó író pedig megfeleltethető Etelének, ahogy ezt az 
elemzések meg is teszik.37 Más vonatkozásban már említettem Németh G. Béla 
megjegyzését, miszerint Buda és Etele egyaránt hasonlítanak Aranyra - csak éppen 
az egyik túl erős, a másik túl gyenge a feladathoz, vagyis egy adott szubjektumnak 
pozitív és negatív lenyomataiként, aktív és passzív kivetüléseiként gondolhatok el. 

3 4 SZILI: I. M . 4 9 . 
3 5 CSŰRÖS Miklós: „Közelítések A Toldi szerelméhez." In uő: „Lesz idő, hogy visszatérhet." Kráter, Bp., 

1 9 9 4 . 1 2 . 
3 6 DÁVIDHÁZI: I. m . 1 4 4 . 
37 Barta János például Etelének felelteti meg Aranyt: „Az évek óta sínylődő, letargiáról panaszkodó 

Arany lelkéből is friss élmények ömlenek a műbe." (BARTA János: Arany János. Művelt Nép, Bp, 1 9 5 3 ) , 

Keresztury Dezső leírása pedig a nemzeti eposzon munkálkodó Aranyról Buda lelkialkatára emlékez-
tethet minket: a költő ugyanis „elszigetelődött", „a céltudat és a 'biztos erő' birtoklásának boldog 
érzése megingott benne", „teljes bizonytalanságba jutott". (KERESZTURY: i. m. 137., 133.) 
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Ebben az összefüggésben lehet érdekes Adynak az az inkább gúnyos, mintsem 
ironikus mondata, amely szerint „Arany Buda király volt, s önlelkében támasztott 
egy irigyelt Etelét, s evvel megölette magát".38 Igaz, Ady ezt a kettősséget a líri-
kus és epikus Aranynak a már idézett ellentétével kapcsolatban írta, ennek elle-
nére mégis megsejtet valamit abból az uralhatatlan mozgásból, amely e dolgozat 
kontextusában a szöveg erényének minősül. Itt természetesen nem a szerző és 
művének (mindkét) szereplője közötti hasonlóság az érdekes: ez csupán modellje 
annak a mozgásnak, amit itt kimutatni szándékozom. 

A kettős megfeleltethetőség ötlete két irányban gondolható tovább. Egyrészt 
elképzelhetővé teszi, hogy a két szereplő közötti ellentét absztraktabb szinten le-
írható az aktivitás és a passzivitás kategóriáival is. Másfelől pedig az a tény, hogy 
Buda és Etele egyaránt kapcsolatba hozhatók Arany különböző állapotaival, han-
gulataival, felveti annak lehetőségét, hogy e két szereplő elgondolható úgy is, 
mint egyetlen szubjektum temporális distanciával létrehozott szinkrón realizációi. 
Ennek a dinamikának a létét igazolja annak a struktúrának az ambivalenciája, 
amelyben Buda a hatalom egyensúlyát elképzeli: ez a kettősség az első énekben 
egy kettéágazó fa térbeli képében testesül meg („Még terebélyesebb a fa, ha két 
ágú, / Noha egy sudár tán nagyobb magasságú"), a negyedik énekben viszont a 
hadgyakorlatot tartó Etele láttán csodálkozva így szól: „[...] enyim a pálca, most, 
béke uralmán", vagyis az uralom kettősségét időbeliként értelmezi: a két hatalmi 
forma nem egyszerre, hanem időben egymást váltva integrálja a népet. Ez a 
meglepő ambivalencia összefügg az aktivitás/passzivitás ellentétével: az egyen-
súly, ha nem bomlik fel az önmagát uraló ember és a párjukat nyugalomban tar-
tó súlyok egymást felülíró képeiben, még mindig megvalósíthatatlan, hiszen egy-
szerre térbeli és időbeli, vagyis - elvileg - míg az egyik uralkodó aktív, addig a 
másiknak passzívnak kellene lennie. A két testvér viszonyának dinamikája most 
már a tér és idő közötti feszültséget, azok egymásba forduló mozgásának dinami-
káját is képes magába foglalni. 

A testvérek közötti ellentét tehát olyan temporális séma, ami térbeli konstitú-
ciójúnak álcázza magát. Ez a sajátos temporális stuktúra megfelel annak, amit 
Paul de Man a trópusról ír.39 De Man Rousseau-nak egy a megnevezésről írott rö-
vid, példaszerű történetéről ezt mondja: „A részlet narratív formája maga is me-
tafora, [...] a szinkrón, nyelvi struktúrát nem szabad diakronikus, történeti ese-
ménnyé transzponálnunk",40 majd egy másik tanulmányban a narratívát a 
metaforában rejlő latens időbeliséghez köti.41 Bár de Man későbbi munkásságá-
ban a dinamika fogalma Kantnak a dinamikai fenségesével kapcsolatban tűnik 

38 ADY: i. m. 3 2 9 . 
39 Az időiség és térbeliség közötti dinamikus viszony, egymás metaforáiként való megjelenésük per-

sze az álom jelölési mechanizmusától sem idegen, mint Freud kifejti. Sigmund F R E U D : Alomfejtés. Ford. 
H O L L Ó S István. Helikon, Bp„ 2000. 287. 

40 Faul de M A N : AZ olvasás allegóriái. Ford. FOGARASI György. Ictus és JÄTE Irodalomelméleti Csoport, 
Szeged, 1999. 206. 

41 I. m. 219. 
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föl,42,4z olvasás allegóriáiban még az idő és tér közötti viszonnyal összefüggésben 
használja: „A belső/ külső polaritás szinkrón tengelye mellé egy dinamikus ten-
gely kerül, amely a belső/ külső ellentétet az éj/nappal egymás utáni polaritásává 
alakítja."43 Freud az Alomfejtésben az első topográfiai modell kidolgozásakor két-
szer is hangsúlyozza, hogy a térbeli metafora valójában időbeli folyamatokat jele-
nít meg,44 vagyis a lélek dinamikája, illetve annak magyarázata a kétféle megjele-
nés feszültségét is létrehozza, akárcsak a Buda halálában. 

Mindez továbbgondolva több szempontból is érdekes lehet. Először is az 
időbeliség kérdése kapcsán, hiszen az eposz megírása nem más, mint a nemzeti 
létezés linearitásáért felelős emlékezet megteremtése.45 Hogy Arany milyen sokat 
bajlódott a nemzeti versidom, illetve egy feltételezett nemzeti mitológia nyomai-
nak kutatásával, és mennyi fájdalommal járt számára a hiány felismerése, ezt jól 
tudjuk. Az a rengeteg erőfeszítés, amit a nemzeti eposz megalkotásába fektetett, 
egy lineárisként elgondolt lét utólagos megteremtésére irányult. A szövegben 
azonban a delinearizáltság jelei is megtalálhatók: az első strófában megjelenő 
metaforikus fa ugyan az idő autoritását szimbolizálja, de ezzel ellentétes képzetet 
kelt az alatta heverő, az eredettől elszakadt levelek rendezetlen tömkelege, ezen 
időbeli szekvenciák térbeli látványként inszcenírozott töredezettsége, és a 'találás' 
mozzanata által sugallt véletlenszerűség is. Ugyanígy szintén beszédes lehet az a 
tény, hogy a fa motívuma nem sokkal később Buda beszédében már a törékeny-
séggel, a kiszolgáltatottsággal kapcsolatban említődik: „Ide-oda lelkét úgy ver-
desi baj, gond, / Mint hegy tetején fa szél mentibe' hajlong." Az öregség mint a 
tapasztalat és az emlékezet birtoklása pedig éppen az idegen Detre alakjához 
kapcsolódik a szövegben, aki erről így beszél: „Mert nem is új nékem e világon 

42 Paul de MAN: „Fenomenalitás és materialitás Kantnál." In uő: Esztétikai ideológia. Ford. KATONA Gábor. 
Janus/Osiris, Bp., 2000. 54-79. 

43 de MAN: AZ olvasás allegóriái. 53. 
4 4 FREUD: i. m . 3 7 4 . , 4 2 2 - 4 2 3 . 
45 Ennek az emlékezetnek a létmódja, az eposznak a modern történelmi elbeszéléssel való kapcsolata 

persze maga is végtelen mennyiségű kérdést és problémát vet fél, minthogy a történelem létmódja 
számtalan bölcseleti mű témája (Rankétől, Droysentől, Diltheytől stb.) egészen Michel Foucault-nak a 
nyelvbölcseletet a történetiséggel ötvöző nagy munkájáig: A szavak és a dolgokban a Történelem megje-
lenését a klasszikus episztéméhez köti, aminek a lényege, hogy a tekintet a dolgok felszíni 
szerveződésétől a mélyebb struktúrák felé fordul, miközben a nyelvtudomány a ragozás felfedezése ré-
vén elkezdi a nyelvek tipologizálását, felfedve így egyes népek egyediségét. Ezzel párhuzamosan az idő 
már nem a dolgok egymásutánja, hanem e szerveződések szabályszerű változása. Külön tárgyalást érde-
melne annak a vizsgálata, hogyan is kapcsolódik Arany elgondolása a nemzeti eposzról a modern tör-
ténelmi elbeszéléshez. A „kerekdedség" ugyanis, ami számára az eposzi hitel biztosítéka, nem más, mint 
ennek a történelmi elbeszélésnek a lényegi jellemzője, hiszen Hayden White az annales és a krónika ke-
vésbé integrált eseménysorával szemben a történelmet egy kerek, morális tartalmakkal bíró 
narratívának tekinti, amelynek szubjektuma a modern nemzetállam. Azok a történetek, amelyek egy 
nem modern közösség létében, integrálásában fontos szerepet játszanak, nem feltétlenül a kerekségük, 
hanem, mint I.yotard érvel, az egyes szubjektum képzésének elmesélésével, a sokféle nyelvjáték integ-
rálásával és az előadást irányító pragmatikának a révén szervezi a közösséget (Jürgen HABERMAS—Jean-
Francois LYOTARIR-Richard RORIY: A posztmodern állapot. Ford. BUJALOS Is tván-OROSZ László. Századvég, 
Bp., 1993. 48-51.). Arany Tinódi, Ilosvai műveit a szerkesztettség miatt marasztalja el, holott ezek ép-
pen a krónikának felelnek meg, ami „nem lezárul, hanem végetér" (Hayden Wurre: „A narrativitás ér-
téke a valóság megjelenítésében." Ford. BRAUN Róbert. In uő: A történelem terhe. Osiris, Bp., 1997. 128.). 
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semmi, / Kire más példát ne tudjak elővenni". Ez a megnyilatkozás Detre szöve-
geinek szokásos kétértelműségére jellemzően egyaránt olvasható úgy, hogy általa 
az öreg szász az események törvényszerűségének ismeretét, a jövendő események 
megjóslásának képességét hangsúlyozza, illetve úgy, hogy az idegen a felidézett 
események szabad kombinálhatóságáról, véletlenszerű hasonlóságáról beszél, és 
ezzel éppen az idő linearitását kérdőjelezi meg, hiszen a tetteket nem az okozati-
ság, hanem a hasonlóság alapján tételezi társíthatónak.46 A lineáris és delineáris 
időszemlélet tehát egyaránt megtalálható a szövegben, de a fentebbi elemzés 
alapján úgy tűnik, mindez csupán tematikus homlokzat egy sokkal radikálisabb, 
a megjelenített struktúrákban kimutatható dinamikus időbeliség előtt. Ebben az 
értelmezésben az idő nem az identitás dimenziója, és nem is a széttöredezésé, de 
nem is koncentrikus, körkörös spirálszerű, hanem a folyamatos önelvesztés, az 
ellentétek folyamatos egymásba játszásának létrehozója, ami nem ragadható meg 
még a töredezettség fogalmával sem. Ez a reprezentálhatatlan dinamika termeli 
ki, generálja a szövegben tematikusan is megfigyelhető lineáris és delineáris 
időszemlélet közötti ellentétet. Az aktivitás és passzivitás maguk nem ellentétesek, 
hanem egymást követők, egymás okai és okozatai; az ambivalencia, az olvasást 
ellehetetlenítő zavarodottság tehát éppen abban áll, hogy az egy időben szembe-
állított kettő valójában egy, de az idő dimenziójában egy. Látható tehát, hogy Buda 
és Etele viszonyának struktúrája, illetve az annak sajátos instabilitásából kiter-
melődő energia olyan dinamikát eredményez, amely mozgásba hozza a szövegben 
az állandó felcserélődések játékát mind az idő, mind a tér vonatkozásában. 

Az aktivitás és passzivitás tematizálása másrészt azért is fontos lehet, mert köz-
tudott, hogy ezek az ellentétpárok a belőlük következő ökonómiával együtt kulcs-
fogalmai, illetve artikulációs elvei voltak két olyan, a modernség meghaladása-
ként értelmezett alkotói életműnek, mint a Nietzschéé és a Freudé. Nietzsche 
esetében jól mutatja ezt az, hogy Gilles Deleuze a német filozófusról írott köny-
vében egy egész fejezetet szentel ennek a témának,47 Freud munkásságában pe-
dig az ellentétpár meghatározó a metapszichológiai tanulmányokban, ahol az 
egyes ösztönök elkülönítésének egyik alapelve. 

Dinamikán azt a fajta mozgást értem, ami ellentmond az okozatiságon alapuló, 
vagy (mint mondjuk egy utazóregény esetében) a kontingens, de lineáris esemény-
sornak, ami az időbeliség mentén integrálható. A dinamika fogalmát részben, mint 
fentebb utaltam rá, Paul de Man tanulmányaiból vettem át. A dinamika ugyan-
akkor kulcsfogalma a pszichoanalitikus diskurzusnak is, ahol a tudatosnak és tudat-

46 Ennek a kétféle időstruktúrának az együttes jelenléte egyébként hasonló az emlékezetnek a külön-
böző szereplőkhöz kötődő többféle létmódjával: Etele emlékezete tudattalan, minthogy ösztönösen 
talál rá hunokat jellemző hagyományos, harcoló életformára, Buda a hatalommegosztás után régi, 
uralkodói identitását akarja visszaszerezni, amit valójában nem birtokolt soha, tehát egy olyan múlt-
ra emlékszik, ami nem volt soha jelen, Detre pedig a múlt eseményeit kombinálhatónak, esetleges-
nek tételezi. A tudatos, megbízható emlékezet viszont az idegen Krimhilda személyéhez kötődik. így 
tehát egyrészt az idő linearitását megteremtő emlékezet sem kapcsolódik egy identikusként elgondolt 
(kollektív) énhez, másrészt az emlékezetnek is több fajtája van jelen a szövegben. 

47 Gilles DELEUZE: Nietzsche és a filozófia. Ford. MOI.DVAY Tamás. Gond-Holnap, Bp., 1 9 9 9 . 6 7 - 1 1 7 . 
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talannak a kapcsolatát jellemzi. Ennek a kettősségnek (illetve a tudatelőttessel 
együtt hármasságnak) az újragondolása az, amit leggyakrabban emlegetnek Freud 
munkásságával kapcsolatban (például Jonathan Culler dekonstrukció-könyve48 

vagy maga de Man is). Ezen tanulmány kontextusában sokkal érdekesebb lehet, 
ha a dinamika fogalmát az én és a tárgy közötti instabilitásra, felcserélhetőségre 
alkalmazzuk (tehát az első helyett a második topográfiai modellre, amely az intra-
pszichikus és interpszichikus folyamatok hasonlóságán alapul49), ami ugyanolyan 
meghatározó témája Freud munkásságának, mint a fentebb említettek. A példa 
kedvéért érdemes utalni Freudnak egy rövid szövegére,50 melyben a szadizmus/ 
mazochizmus és az voyeurizmus/exhibicionizmus közötti strukturális hasonló-
ságot elemzi. Ezek az ellentétpárok lényegében ugyanazon ösztönök reprezen-
tációi, a különbség csupán az aktivitás és passzivitás, illetve az én és a tárgy 
felcserélődésében van. Az ösztön felcserélheti a tárgyát, illetve lehet aktív vagy 
passzív, önmagához képest így azonos (például az első esetben mint nézési ösz-
tön), a tárgy felcserélése révén viszont, a tárgyak perspektívájából önmaga ellen-
téte. Egyszerre önmaga és önmaga ellentéte, létmódja ilyen értelemben 
tekinthető dinamikusnak. Érthető, hogy Freud egész munkássága során ingado-
zott abban a tekintetben, hogy időben melyik az első: az én vagy a tárgy, a nárciz-
mus vagy az altruizmus. Arany szövegében ilyen értelemben mutatható ki a dina-
mika: az adott struktúrák, identitások, irányok egy másik szinten önmaguk 
ellentétei lehetnek. Ez a lélektani jellegű dinamika nem tematikus, hanem az ese-
mények, tettek mélyebb struktúráiban mutatható ki; a kettő és az egy, az én és a 
másik, az egyensúly és az önuralom egyszerre azonosságában és különbségében, 
a tér és idő dimenzióinak egymásba transzformálhatóságában. 

A dinamika tehát nem a mimetikus rétegben, nem az ábrázolásmód sajátossá-
gaiban ragadható meg, hanem egy sokkal absztraktabb szinten. Ez a kettőssége-
ket mozgásba hozó dinamika ugyanakkor maga is egyik tagja egy kettősségnek: 
szemben áll a narratív réteggel, amely a szöveget egy ábrázoláselvű műként tárja 
elénk. így tehát azon túl, hogy az elemzés kimutatta a fentebb meghatározott 
dinamika jelenlétét, még a dinamikus és a narratív réteget is elkülöníti a szöveg-
ben. A mimetikus réteg egy egységesnek, lineárisnak tűnő történetté szervezi a 
dinamikus réteg ambivalenciáit, és ezzel megpróbálja elfedni azt, akárcsak Freud 
álomelméletében a másodlagos megmunkálás mechanizmusa, ami abban érde-
kelt, hogy a tudattalan vágyakat a tudatosaknak való megfeleltetéssel álcázza, 
rejtse el. Az eposz így egy testvérharc történetének tűnik, amelyet az asszonyok 
intrikái színeznek. Ez a történet egyszerre realista és stilizált, drámai és epikus, 
a benne megjelenő események sora egyszerre tűnik végzetszerűnek és véletlen-
szerűnek. Mindezek a kettősségek azonban felszíniek, a narratív rétegbe foglaltak, 

48 Jonathan CULLER: Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után. Ford. M Ó D O S Magdolna. 
Osiris, Bp, 1997. 229. 

4 9 J . L A P L A N C H E - J . В . PONTALIS: A pszichoanalízis szótára. Ford. ALBERT Sándor, BURJÁN Mónika, GYIMESI 

Tímea, PÁLFFY Miklós. Akadémiai, Bp., 1 9 9 4 . 4 8 4 . 
50 Sigmund FREUD: „Ösztönök és ösztönsorsok." In uö: Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai tanul-

mányok. Ford. BERÉNYI Gábor, MAJAY Péter, SZAIJM István. Filum, Bp., 1997. 43-62. 
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ami szemben áll az eddig fel nem ismert dinamikus réteggel. A dinamikus réteg 
strukturális instanciái ebben a mimetikus rétegben egységes pszichikai entitások-
nak tűnnek, felfejthető motivációs bázissal, személyiséggel, működésüket azonban 
mégis a dinamikus réteg határozza meg. A két réteg feltételezi egymást, de mégis 
ellentétesek, sajátos kapcsolatuk határozza meg magát a szöveget. A dinamika 
szempontjából a narratíva nem más, mint ennek a dinamikának az elfojtása, látszó-
lagosan összefüggő, szilárd kéreggé való fagyasztása, és ezáltal energiájának meg-
fékezése, a dinamika pedig nem más, mint ennek a látszólag sík felületnek a ron-
csolása, szubverziója. A Buda halálában tehát az ábrázolásmód terén megfigyelhető 
heterogenitás mögött ez az eddig teljesen ismeretlen kettősség bújik meg. 

Miután az elemzés elkülönítette a fentebb meghatározott két réteget, még meg-
kísérli meghatározni, mi az az elem, ami kapcsolatot teremt közöttük. Az az integ-
ratív instancia, amely képes a narratív és a dinamikus réteg közötti közvetítésre, nem 
más, mint a halál, amely mindkét rétegnek meghatározó tagja. A halál maga is dina-
mikus fogalom azon paradox időstruktúra miatt, amit megmutat: a lényege éppen 
egy szubjektum időbeliségének a megszüntetése. A halált mint szövegszervező mo-
tívumot leginkább a túldetermináltság fogalmával lehet jellemezni: Freud az álom-
jelölőkre használja ezt a terminust (ilyen például a keverékszemély), amelyek egy-
szerre akár több egymásnak ellentmondó, ellenirányú tudattalan vágy feltárására 
is alkalmasak. A halál az eposzban a különböző szövegszintek összekötése révén 
válik túldeterminálttá, különböző funkcióinak összességeként, a több különböző 
jelentésrétegben való jelenlétének köszönhetően. A halál összeköti a dinamikát és 
az azt elrejtő, látszólagos linearitássá, koherens szövetté alakító narratívát, a halál 
így egyszerre mutatja meg és rejti el a mögöttes folyamatok instabilitását. 

A halál a dinamikus réteg aspektusában a passzívvá válás metaforája. Ez a pasz-
szíwá válás magával az írással is összefügg. A szerzői hang az utolsó ének elején 
(ezen ének címe azonos a mű címével) éppen e halállal kapcsolatban lép be a szö-
vegbe. A várat, amely eredetileg egy lerombolt idegen erődítmény volt, Buda saját-
ként építi újjá. Ez a vár, amely a szöveg mimetikus rétegében Buda lakhelye, a 
diszkurzív rétegben a dal bevégzésének metaforikus helyeként az időbeliség terévé 
válik: a szerző lengő énekének „fészke" lesz, és a történetmondás metaforikus ide-
jének „estéjével" kapcsolódik össze. A tér és idő már ismert játékával találkozha-
tunk itt az elbeszélés aktusa és a megjelenített világ közötti mozgásban. Feltűnő, 
hogy míg a szöveg elején a szerzői hang művét a „találás" véletlenszerűségével jelle-
mezte, itt már aktív alkotóként inszcenírozza önmagát. Ez az aktivitás Buda passzív-
vá válásának a révén valósul meg, ám csak azért, hogy a bevégzésben a halál helye 
(Buda vára) pihenővé, vagyis a passzivitás metaforájává változzon. A halál tehát a 
tér és idő közötti mozgást az aktivitás-passzivitás tengelyének mentén működteti. 

A halál, amennyiben egy szubjektum időbeliségének lezárulását jelenti, egy 
narratíva végpontjaként is szolgál. Végső esemény, ami megadja a befejezést egy 
történetnek. De minthogy az eposz címe nem Buda, hanem Buda halála, egyben 
a mű lényegét is megnevezi, identifikálja. A cél az volt, hogy a szerző elmesélje, 
hogyan pusztul el egy olyan teremtmény, aki nem elég erős ahhoz, hogy önma-
gát birtokolni tudja, a halál így az eposz megalkotásának végcélja. 
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Emellett azonban egy másfajta sorozatnak is kitüntetett eseményeként 
értelmezhető. Buda cselekvései, mondatai ugyanis folyamatos elhárításokként 
gondolhatok el: először saját bizonytalanságán próbál túllépni úgy, hogy a nála 
erősebb Etelét maga mellé veszi a hatalomba, majd az ennek a vele identikusnak 
tételezett, de valójában idegen erőnek a fenyegető hatalmától igyekszik mene-
külni a veszteség gondolatának az elhárításával („Nem csökken azáltal húnok biro-
dalma", „Nem gondolom azzal fénynek apadását"), aztán pedig a testvérháború-
nak az összeomlással fenyegető felködlő képét próbálja eloszlatni: „e mai szertől 
el nem állok, / Etele öcsémmel visszát nem csinálok", fogadkozik. Ezek a kény-
szeresen ismétlődő elhárító mozzanatok egy másik szinten működő cselekvés, 
mégpedig az eposz megírásának metaforái is lehetnek: az írás nem más, mint le-
számolás azzal a fenyegető léttel, amit Buda testesít meg. Ezt a passzív identitást 
legyőzve, ezzel leszámolva a szerző aktívvá válik, de ebben az aktívvá válásban ki-
merülve ismét passzívvá lesz. Az eposz így nem egy megtalált identitás narratí-
vája, hanem csupán az elhárítás allegóriája. A folytatás hiánya, az alkotómunka 
látszólagos félbehagyása nem a szövegen kívüli okokkal, hanem a szövegen belül 
megfigyelhető mechanizmusok külsővé válásaként értelmezhetők. 

A halál mindezeken túl azonban még a metaforikus és a referenciális szint kö-
zött is közvetíteni tud. Buda halála referenciális esemény, ami következménye a 
reprezentált affektusok, véletlenek, motivációk összetettségéből kibomló esemény-
sornak, másfelől viszont egy metafora referencializációja is. Budáról ugyanis meg-
tudjuk, hogy már halála előtt halott volt, amint azt felesége megfogalmazza: „Mit 
ér az ember, ki egész nap ásit, / Ülvén gondolatok here záptojásit! / Sok idejét tölti, 
soha ki nem költi; / Halott az az ember, halála előtti". Buda halála így csupán szó 
szerintivé válása egy szóképnek, párhuzamosan azzal, ahogy a soha ki nem költött 
„gondolatok here záptojásinak" szuggesztív metaforája analóg Buda valóságos, 
referenciális meddőségével. Ugyanilyen mozgás megy végbe egy másik jelölő, a 
kard esetében: a hatalommegosztás tettekor Buda metaforikusán kardnak nevezi 
Etelét, később ez a kard, Hadúr feltűnését követően, egyszerűen csak átváltozik 
valóságos karddá, ami - közvetve ugyan, de - Buda halálát metaforikusból valósá-
gossá változtatja. Ennek a referenciálissá változtatásnak a szubjektuma Etele, aki 
ezzel a tettel saját metaforikus halálát okozza: elveszti uralkodói létmódját. Az ese-
mények szerveződése tehát nem lineáris/narratív természetű, hanem nyelvi szerke-
zetű, és a halál motívuma ennek a mozgásnak is paradigmatikus tagja. 

A halál tehát a dinamika aspektusában metafora, a narratíva számára kitünte-
tett esemény, az a tag egy metonimikus láncolatban, mely legitimálja a mesélés 
aktusát, a mű számára az identifikációt biztosító megnevezés, a jelentésképződés 
viszonylatában pedig funkció, amely elvégzi a szövegszintek egymásba való 
transzformációját. A halál azáltal önmaga, hogy különböző létmódon vesz részt a 
különböző szövegrétegekben. Arany műve tehát olyan „olvashatatlan" vagy akár 
„dekonstruktívnak" is nevezhető szöveg, amely éppen azzal jellemezhető, hogy 
folyamatosan ellehetetleníti azokat az olvasatokat, amelyeknek lehetőségét egyéb-
ként felkínálja; a jelentésképződést olyan működésmód generálja, amely minden 
szinten aláássa, önmaguk ellen fordítja az interpretációs próbálkozásokat. 



Benyovszky Krisztián 

FORRÓ TRÓPUSOK 

- Móricz Zsigmond: Forró mezők -

„Soha ilyen zsíros detektívregényt, 
soha ilyen emberszabású Fantomast!" 

(Németh I.ászló) 

Bevezetés 

A Móricz Zsigmond Forró mezők című regényének eddigi befogadástörténetében 
tapasztalható véleménykülönbségek (az egyértelmű elismeréstől a mérsékelt fa-
nyalgáson és kritikán át a hallgatásig) alapvetően arra vezethetők vissza, hogy 
úgy tűnik, a szerző egyszerre kétféle, egymással nehezen összeegyeztethető olva-
sói elvárásnak kívánt megfelelni: feladványt, izgató rébuszt konstruálni, de ezzel 
együtt a vidéki dzsentri kiábrándító rajzát is adni. Móricz úgy próbált izgalmas, 
elsősorban az elme kombinációs képességeire apelláló detektívtörténetet írni, 
hogy közben a társadalmi jelenségek kritikai reflexiójának is érvényt szerezzen. 
Bár ilyen művészi cél elérése nem mondható eleve reménytelen vállakózásnak, 
mégis sok buktatót rejt magában; kettőt mindenképpen. 1. Az erőteljesen érvény-
re jutó társadalomrajz háttérbe szoríthatja a nyomozás mozzanatait, illetve fékez-
heti annak - a hatás szempontjából szükséges - dinamikáját. Ez pedig unalmassá 
vagy legalábbis érdektelenné teheti a regényt a detektívregény-olvasók számára. 
2. Amennyiben viszont a szerző kimondottan a jelfejtés intellektuális kalandjaira 
összpontosít, csorbát szenvedhet a megcélzott szociológiai referenciák hiteles be-
mutatása, ami viszont a Móricz korábbi dzsentriregényeit kedvelő olvasók kielégí-
tetlenségét és csalódását vonhatja maga után. Móricz sem tudta elkerülni ezeket a 
veszélyeket. Regénye azért nem mondható minden tekintetben meggyőző és sike-
res alkotásnak, mert az olvasás előrehaladtával a dzsentribírálat egyre sürgetőbb 
„hangja" (Fábján monológjai) nem engedi „szóhoz jutni" a korrekt detektívtörté-
net műfaji érdekeit. Megkockáztatható még az a feltevés is, hogy a Forró mezők egy 
remek detektívsztori lehetett volna, ha Móricz a regény utolsó harmadában nem 
helyezi át az ábrázolás súlypontját teljesen a vidéki dzsentri és a magyar gazda-
ság problémáinak - a szépprózai fikción erőszakot tevő - reflektálására, s nem ba-
gatellizálja el a leleplezés és megfejtés cselekményzáró szekvenciáját. A felvetett 
rejtély jellege, a rendelkezésre álló nyomok, a nyomozás vargabetűi kezdetben 
ígéretes detektívtörténet kibontását előlegezik meg, ez a szál azonban egyre in-
kább háttérbe szorul, ürüggyé válik, míg a végére teljesen ellaposodik, és kifullad. 
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A jelfejtés logikussága, azaz a rejtély felvetésétől a megoldásig tartó táv narratív 
ütemezése szempontjából a cselekmény egyes fordulatai1 elég problematikusnak 
tűnnek. A végére azután a gyilkosság jelentőségét veszti; egy járási főszolgabíró 
néhány - pöfékelésekkel meg-megszakított - mondatban foglalja össze a bűntett 
feltételezett lefolyását és motivációit.2 Úgy tűnik, hogy a műben erőteljesen érvényre 
jutó társadalomábrázoló és -bíráló szándék nem fér meg az aktualizált populáris 
zsáner hagyományával. Móricz szépírói erudíciója számára szűknek bizonyulnak 
a műfaj adta keretek. Az, hogy a dzsentriréteg ábrázolását megcélzó „társadalmi 
regény" és a rejtélyt fókuszáló, majd fokonként feloldó analitikus detektívtörté-
net közti konkurenciaharcból az előbbi kerül ki győztesként, egy szereplő belső 
magánbeszédébe rejtve explicite is megfogalmazódik: „Fábján... arra gondolt, 
hogy ez az ő nyomozása valójában nem egy megfejthetetlen puskalövés felderí-
tése: egy lövés két halott - hanem egy egész társadalmi réteg agóniájának lelep-
lezése. Egy lövés durranása egész madársereget riaszt fel a nádason" (161-162.).3 

Nem hallgathatók el azonban a szöveg azon erősségei, melyek egy jobban kidol-
gozott, koncepciózusabban ütemezett krimiszüzsének is a szolgálatába állíthatók 
lettek volna: a számos emlékezetes, erős epizód (betétnovella), a remek atmosz-
férateremtés, a legsikerültebb novellák nyelvi világát idéző, drámaian sistergő, 
pattogó dialógusok és a szerelem fiziológiájának mozzanatait kinagyító jelenetek. 

A regény eddigi elemzői egyértelműen a társadalmi kérdések irodalmi reflexió-
jának szenteltek kitüntetett figyelmet, míg a populáris műfaji kódok nyomainak 
tüzetesebb vizsgálatát elhanyagolták, illetve a regényben játszott szerepét, úgy 
vélem, nem értékelték jelentőségének megfelelően. Holott a krimiszüzsére fóku-
száló olvasat ugyanolyan indokoltnak mondható, mint a regény társadalmi refe-
renciáira összpontosító értelmezések. Ha az elemzés előterében a dzsentriréteg 
társadalmi pozíciójának problémái és perspektívái állnak, ha a regényt minde-
nekelőtt konkrét társadalmi jelenségek irodalmi cselekményesítéseként vagy 

1 A kezdetben oly fontosnak, sőt perdöntőnek tűnő lábnyomnak nem akad „gazdája". Miután szét-
törik a gipszöntet, nem esik több szó róla. Mindenesetre a feltételezett gyilkos, a főkapitány nem visel-
hette a cipőt. Nem teljesen tisztázottak a gyilkosság, a tettes elmenekülése és a telefonértesítés közti 
időviszonyok sem, nem derül ki, hogy ez fizikailag egyáltalán kivitelezhető-e (amennyiben elfogad-
juk a főkapitány bűnösségét). Nehezen hihető továbbá, hogy az. autokrata, törtető főkapitány Vilma 
visszautasító válasza után, illetve az ellene gyűlő, csupán közvetett bizonyítékok elől az öngyilkosság-
ba meneküljön. 

2 Egyébként úgy látszik, hogy - amennyiben hitelt adunk Féja Géza közlésének - maga Móricz is 
tisztában lehetett ezekkel a hiányosságokkal: „Más alkalommal a Forró mezők-ről beszélgettünk, 
nagyon jellemző társadalmi tényt fogott meg ebben a műben: az önmagát túlélő társadalmi osztály 
öngyilkossági hajlamát, de... Mondatomat ő fejezte be: - Igazad van, de nem volt türelmem eléggé 
kidolgozni." FÉJA Géza: „Emlékek Móricz. Zsigmondról." In nő: Lázadó alkonyat. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Bp., 1970. 94. Nem árt persze az óvatosság, hisz a szövegből nem egyértelmű, hogy a szerző a 
társadalmi vonatkozások vagy esetleg a detektívszüzsé kidolgozatlanságára gondolt-e. 

3 Interpretációmban a regény 1955-ös kiadására támaszkodom, mely az 1939-es bővített változaton 
alapul. Az idézetek után megadott oldalszámok erre a kiadásra vonatkoznak: M Ó R I C Z Zsigmond: Forró 
mezők. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1955. Az idézett szövegrészletekben mindennemű kiemelés 
tőlem (В. K.) származik. 
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társadalmi problémákra adott válaszként olvassuk, könnyen elkerülhetik a figyel-
münket a cselekmény olyan mozzanatai, melyek a detektívtörténet műfaji hagyo-
mányához való viszony problematikusságáról árulkodnak. Társadalomábrázolás 
és bűnügyi cselekmény szempontjából még Móricz első monográfusa, Féja Géza 
nyilatkozik a legelismerőbben a regényről: „A lázasan siető »bűnügyi« esemény 
közepette legmagasabb csúcsára jut Móricz Zsigmond ábrázoló művészete. Egy-
szerű képekkel, az esemény lázához illő szintétikus sietéssel szinte az egész társa-
dalom képét felvonultatja: a kastélyokat, parasztházakat, cselédudvarokat, polgári 
lakásokat. Egy-egy emberarcban egész rétegek lényegét foglalja össze. Legtöké-
letesebb művészi megoldásai közé tartozik ez a regény."4 Hasonlóképpen el-
ismerőek Kárpáti Aurél5 szavai, bár egyes előfeltevései és állításai nagyon is vitat-
hatók. Szerinte Móricz „felemeli és megnemesíti a lenézett műfajt, amelynek 
kereteit irodalmi tartalommal tölti meg". Túlzó és alapvetően téves, amit a szer-
zőnek a detektívregény hagyományához való viszonyulásáról kifejt. Azt írja, hogy 
Móricz számára a szokatlan műfaj nehézségeinek legyűrése „játékos, szinte 
pihentető és szórakoztató erőfeszítést" jelentett. Véleménye szerint a „mérnöki 
pontosságú, logikus, zárt kompozíció" is ezt bizonyítja. A regény kompozícióját 
nem tartom sem pontosnak, sem zártnak, s a cselekmény bizonyos mozzanatai 
nélkülözik a logikát. Kárpáti kritikájának legproblematikusabb mondata így 
hangzik: „Még abban is ragaszkodik a detektív-regény előírt követelményeihez, 
hogy csattanója az üldözött és üldöző azonosságára hegyeződik ki." Ha olykor 
előfordul is a detektívirodalomban, hogy a nyomozó a tettes, ez sokkal inkább ki-
vételnek számít, előírt követelménynek6 pedig végképp nem mondható. A kritikus 
a regény további erényeiként említi az „élőszó hamvától friss dialógus"-okat, az 
életábrázolás szuggesztív művészetét (különösen ami az egyes társadalmi rétegek 
megörökítését illeti) és a mozaikszerűen felépülő, drámai szaggatottság jellemezte 
szerkezetet. Németh László észrevette, hogy a Forró mezők „szinte lyukas a lélek-
tani hézagoktól s olykor hihetetlen valószínűségeken gördül tovább",7 mégis elis-
merését fejezte ki Móricznak, mondván, hogy „a legjobb magyar detektív- vagy 
akár ponyvaregényt is ő írta meg".8 A következő mondat azonban nagyban csök-
kenti e merész kijelentés hitelét: „Mert ezt aztán az anyag kellő ismerete nélkül 
is állíthatom."9 Németh László a regény cselekményének valószínűtlenségeivel 
szemben méltatja az emberek közötti viszonyok valószerűségét, illetve az Alföld 
„erős konkrétumokkal megkötött", „vérben-bűnben összesűrített"10 ábrázolását. 

4 FÉJA Géza: Móricz Zsigmond. Athenaeum, Bp., 1 9 3 9 . 9 9 . 
5 Nyugat 1 9 3 0 . X X I I I . évfolyam 4 . szám 3 1 4 - 3 1 6 . http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/ 

magyar/nyugat/h tml/dot/l 7 5 4 2 
6 A detektívtörténet műfaji követelményeit összegző szerzők közül S. S. Van D I N E és R . K N O X egy-

aránt kizárja annak a lehetőségét, hogy maga a detektív legyen a tettes... 
7 N É M E T H László: „Móricz Zsigmond: Forró mezők." In nő: Két nemzedék. Magvető és Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Bp., 1970. 104. 
8 I. m. 105. 
9 Uo. 

10 Uo. 
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A zárómondat azután újfent a fanyalgó elismerés hangján szól: „S midőn elisme-
rem, hogy a Forró mezők 'nem rossz a maga nemében', voltaképpen azt sajnálom, 
hogy ennyire jó."11 Nagy Péter már kettős kudarcként értékeli a regény műfaji 
kétarcúságát. Szerinte a „kietlenül kiábrándító valóságnak ez a képe mindenre 
alkalmas, csak arra nem, hogy akik a detektívregény narkotikumát keresik, azo-
kat kellemesen elzsongítsa",12 másfelől viszont „nem tud kiszélesedni az egész 
társadalom, vagy legalábbis az egész osztály bírálatává"13 sem. Tehát sem detek-
tívregényként, sem társadalmi regényként nem tartható igazán sikerültnek. Első 
kitételéhez csupán annyit tennék hozzá, hogy a nyomasztó atmoszféra uralta 
cselekménytér korántsem idegen a krimi világától, egyes irányzatokban és al-
műfajokban (hard boiled school, román noir) ráadásul kimondottan „kötelező 
elem". Jóllehet ezekben a regényekben (Hammett, Chandler, Wolrich műveiben) 
sokkal inkább a városi topika dominál, idegen tehát tőlük a Móricz által oly-
annyira kedvelt, s oly megkapó erővel ábrázolt fullasztó pusztai miliő. A második 
kritikus megjegyzés arról árulkodik, hogy a monográfus olyan elvárást támasztott 
a regénnyel szemben (társadalomábrázoló és -kritikai funkció), mely, úgy vélem, 
nem feltétlenül biztosítéka a művészi kvalitásnak. Nagy Péter elemzésében meg-
lepő továbbá az is, hogy négyszer is hangsúlyozza: a Forró mezők „a műfaj klasszi-
kus szabályai szerint készült detektívregény", hogy Móricz regényében a műfaj 
„szoros szabályainak betartását és mesteri kihasználását"14 figyelhetjük meg. Kér-
dés persze, mit is értünk a detektívtörténet klasszikus szabályain, mindenesetre 
ahelyett, hogy az ismert krimikáték (R. Knox, S. S. Van Dine, R. Chandler) ide-
vonatkozó „parancsolatait" kérnénk számon a regényen, elegendő itt egy olyan 
dologra utalni, amiből kiderül, korántsem szabályos detektívtörténettel van dol-
gunk. A Forró mezők bői hiányzik a rejtélyt megoldó hivatásos vagy amatőr Nagy 
Detektív alakja, aki módszeresen fejti fel az ügy összegubancolódott szálait, s a 
zárójelenetben tálalja a megoldást. Az pedig végképp nem egyeztethető össze 
a klasszikus detektívtörténet hagyományával, hogy az ügyben nyomozó detektív 
(a főkapitány) legyen a tettes. Czine Mihály csupán négy mondatot szentel a re-
génynek. Móricz döntését a detektívregény műfaja mellett a közönség elvárásai-
nak való megfeleléssel magyarázza („igazi izgalmat akar vinni a regénybe"), s egy 
meglehetősen vitatható ideologikus kijelentéssel zárja rövid fejtegetését: „'Egyék 
meg egymást az urak, falják fel egymást' - mondja egy öreg paraszt Móricz 
ítéletét."15 Vargha Kálmán Móricz-monográfiájában nem foglalkozik a Forró 
mezőkkel.16 

n Uo. 
12 NAGY Péter: Móricz Zsigmond. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1 9 7 9 . ( 4 . kiadás) 3 1 9 - 3 2 0 . 

" I. m. 3 2 0 . 
14 I. m. 315. 
1 3 C Z I N E Mihály: Móricz Zsigmond. Madách Kiadó, Bratislava, 1 9 7 9 . ( 3 . kiadás) 1 4 0 . 
1 6 VARGHA Kálmán: Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 

1 9 7 1 . 
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Sem a „szociologizáló", sem az azzal szembeállítható „popularizáló" olvasa-
tok17 nem mutatnak kellő érzékenységet az elbeszélés nyelvének retorikai össze-
tevői és a regény motivikus felépítésében tapasztalható jelentésteli ismétlődések 
iránt, melyek viszont - amiként majd bizonyítani igyekszem - öszszetettebb, réte-
gezettebb jelentésképzés irányába mutatnak, s ily módon a Forró mezők értelmezői 
újrahangolása szempontjából döntő jelentőséggel bírnak. Úgy vélem, hogy épp 
a retorikai és prózapoétikai aspektusok tüzetesebb vizsgálata nyithat olyan új táv-
latokat az interpretáció számára, mely kedvező irányban befolyásolhatja a regény 
megítélését, s akár még azzal a hozadékkal is kecsegtethet, hogy a feltáruló össze-
függések kárpótolnak majd a bűnügyi cselekményben tapasztalható homályos 
pontokért és a logikai törésekért. 

Elemzés 

Mindenekelőtt szólni kell a két kiadás (1929, 1939) közt tapasztalható leglénye-
gesebb különbségről. A Móricz-művek kompozíciójára oly jellemző drámai jele-
netezésnek és a novellisztikus szerkesztésmódnak köszönhető, hogy a szerzőnek 
az 1929-es kiadást simán, a cselekményben bekövetkező bármiféle törés nélkül 
sikerült kibővítenie egy hosszú fejezettel. A 6. fejezet (134-174.) legalább két kerek 
novellát foglal magába: Makkos detektív vadász utáni nyomozását és Fábján gyűrű 
utáni kutatását. Azért is tartom fontosnak figyelmeztetni erre, mivel egy általunk 
is gyakran hivatkozott passzusról van szó. A regény többszöri elolvasása után válik 
feltűnővé bizonyos motívumok (por, forróság, kísértetiesség, állati tropika) ismétlő-
dése, ami különböző szemantikai gyűrűzéseket és rétegződéseket indít el a szö-
vegben. Az alábbiakban ezek mentén kísérlem meg újraértelmezni a regényt. 

Por 

A regény cselekmény terét képező nyírségi táj18 meghatározó attribútumai a por 
és a forróság. E két motívum már a regény nyitó leírásában megjelenik, többszöri 
ismétlődés által is nyomatékosítva a kisvárosról rajzolt kép domináns jegyeit, s a 
későbbiekben a történet különböző pontjain újra és újra felbukkan, hol az ábrá-
zolás szintjén mint hangulatteremtő kulissza vagy a szereplők sorsát és a cselek-
mény alakulását is befolyásoló tényező, hol pedig az elbeszélői diskurzus szintjén 
mint retorikai alakzat. A por, a homok mindent ellep, nemcsak a földeket, az 
épületeket, hanem az embereket is, minden és mindenki porban fürdik. Ennek 
érzékeltetésére érdemes idézni a regény első három bekezdését: 

17 Beleértve e sorok írójának a regényről adott korábbi értelmezését is: BENYOVSZKY Krisztián: Detektív-
történet a magyar irodalomban: variációk egy témára. Szőrös Kő 2001. tavasz, 36-44. A Forró mezőkről: 39-40. 

18 Mindenképpen érdemes volna összevetni - e tájegységet „mitologizáló" - Krúdy-novellák és -regé-
nyek ugyancsak porlepte világával. 
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„Perzselt a meleg. Még alkonyatkor is. Semmi levegő. 
A piac olyan volt, mint egy sivatag, a gömbakácok levelei össze voltak zsugorodva s porral fedve. 

Minden porba volt temetve, az út, a háztetők, az ablakok, az emberek, minden poros volt, még az ég is. 
A Hungária-hotel nyitott ablakaival tüdővészesen lihegve nézett le a piacra. Előtte az ország legrosz-

szabb Kossuth-szobra, vastagon, a rövid lábakon s portól szürke mentéjében úgy áll, mint a polgármes-
ter hajdúja, aki dobolni akar, de előbb még felemeli a kezét, hogy letörölje a homlokáról az izzadtságot. 

A teraszon a márványasztalok vastag porréteggel voltak letakarva, s a por egyre szitált, a vastag, 
zsíros levegő forrón jött, s hozta a lágy port." (6.) 

Látható, miként sulykolja az elbeszélő az olvasó tudatába a hely poros és fullasztó 
mivoltát. (E két attribútum összetartozása retorikai szinten is manifesztálódik: 
forró, por. A „forró" kifejezés esetén ráadásul az ismétlődő szóelem tükörszerű 
megkettőzésén alapuló kiazmikus szerkezettel találkozunk.) Már az első mondat 
könyörtelenül beleránt ebbe a tikkasztó sivatagi magyar téridőbe (a szálloda neve 
az egész országra is kiterjeszthetővé teszi a kisvárosi kronotoposz jelentésvonat-
kozásait), és egyúttal felidézi az Arvalányok és Л fáklya felütését is. A regénykezdet 
tehát nemcsak a teremtett világ atmoszferikus töltését teszi markánsan érzékel-
hetővé, hanem különböző Móricz-művek emléknyomait egymásra vetítő (érte-
lemtágító és -rétegező) funkcióval is bír. A por motívuma a szereplők jellemzésé-
nek is visszatérő elemévé válik. Avary kocsisát a következőképpen jellemzi az 
elbeszélő: „A kocsison fehér csíkos szürke vászonruha volt, fején fehérre porozódott 
fekete strucctollas kalap. Lila hajtókája volt, még a bajsza is fehér volt a portól..." (7.) 
Amikor a főkapitány megérkezik a vendéglőbe (mely az első, 1929-es kiadásban 
a Homok utcában található!), az asztaltársaság tagjai diszkrét csipkelődésbe fognak 
vele: „De poros vagy főkapitány úr.. ." (18.) О nem reagál erre a megjegyzésre, kü-
lönben sem érzi úgy, hogy igazolnia kellene magát: „.. .mindennap porban fürdik... 
itt az ember." (18.) Van azonban a por-motívum ismétlődésének - a miliő hangu-
latának, elmaradottságának és provincializmusának érzékeltetése19 mellett - egy 
másik értelemképző funkciója is, mely már nem az ábrázolt világ, hanem az el-
beszélés nyelve vonatkozásában bír jelentőséggel. Ez olyan retorikai alapú olva-
satra ad lehetőséget, amely a por szó(elem) ismételt előfordulását a paronomázia 
olvasási alakzatával hozza összefüggésbe. Az egyes szavak között ily módon létre-
jövő, valódi vagy áletimologikus összefüggéseket sugalló kapcsolatok főként a 
szereplők sorsát illetően válnak jelentésesekké, konkrétan: a por ismétlése nyelvi-
leg-retorikailag is motiválttá teszi Avary László és Vilma életének tragédiáját. 
Avary, egy nagy múltú nemesi família utolsó, származására büszke sarja, vidéki 
kastélyában Odorán20 él feleségével. A hely egy „ős Avaryról", Оpor vitézről kapta 

is Nagy Péter a következőképpen magyarázza a frekventált por-motívum jelentését: azért fed eb-
ben mindent ujjnyi vastag finom, szürke s oly szomorú por, azért nincs még kertnyi zöld és üdeség 
sem sehol, mert az egész társadalomban, a regény egész emberi faunájában nincs egyetlen derűs folt, 
mert a szereplőiben sehol nem látja az író még csak felvillanni sem annak a reményét, hogy lehet ez 
másképpen is, élhetnének másképpen is." NAGY Péter: i. m. 3 1 8 - 3 1 9 . 

20 Nem biztos, hogy jelentősége van az értelmezés szempontjából, de megjegyzem, hogy az opora 
szlovákul „támasz"-t, „támaszték"-ot jelent. 
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a nevét, aki a legenda szerint részt vett a Szentföld visszahódításáért vívott har-
cokban, s itt tett szert arra az - állítólag - varázserejű zöldköves gyűrűre is, mely 
„szerencsétlenséget hoz minden Oporra, s csak úgy lehet megváltani magukat 
a balesettől, ha koronként nőkkel viseltetik". (132.) Avary inkább tréfából, mint 
babonás meggyőződésből tartja magát ehhez a szokáshoz, s a gyűrűt mindig más 
és más asszony viseli a környéken. Az ékszer végül Vilmánál köt ki, mégpedig a 
főszolgabíró, Fábján közreműködésének köszönhetően, aki a megnyugtatás szán-
dékával nyújtja át a temetés után lelkileg teljesen összetört, hisztérikus özvegynek 
a kallódó gyűrűt, nem is sejtvén, hogy ezzel Vilma sorsa megpecsételődik: a nő 
beveszi a benne elrejtett mérget, és rövid kínszenvedés után meghal. Nem is a 
családi legendárium romantikus végzettörténeteket idéző gyűrűhistóriája érde-
mel itt figyelmet (ez egyébként utólagos kiegészítés, az 1929-es kiadásból telje-
sen hiányzik), hanem az a jelölőlánc (Opor-Opora-por), amely így létrejön. Hiába 
hordta egy másik nő a végzetes gyűrűt, mégsem kerülhette el Avary a szerencsét-
lenséget, s a felesége sem tudta elhárítani a férjét fenyegető veszedelmet; és mi-
kor a gyűrűt ujjára húzza, férje már halott, s hamarost б maga is követi őt a sírba, 
épp a gyűrűnek köszönhetően. Vilma is az Oporok sorsára jut, ezt azonban már 
a regény első fejezetében előrevetíti egy mondat, amelyre persze csak utólagosan, 
ismételt olvasás folyamán figyel fel az olvasó. A tréfálkozó törzsvendégek valame-
lyike nevezi őt „édes kis portéká"-nak (14.). A 2. fejezetben pedig, miután Avary 
Vilma férje halála után kétségbeesve a főkapitány irodájába rohan, kétszer is azt 
olvassuk, hogy „porköpönyeg" (34., 37.) volt rajta. A lánc tehát újabb két elemmel 
bővül: Opor-Opora-por-portéka-porköpönyeg. Apor jel-elem tehát - ismétlődésé-
nek köszönhetően - metonimikus (Opora: térbeli összefüggés), szinekdochikus 
(porköpeny: rész-egész) és metaforikus (Vilma mint portéka) kapcsolódások men-
tén hoz létre olyan új jelentéskontextusokat, amelyek a fenyegető végzet, a halál, 
a „porrá válás" (Porból lettél és porrá leszel) képzetét társítják az előbb említett 
szavakhoz. S hogy ez mennyire nem önkényes - jóllehet kulturálisan kódolt mivol-
tának köszönhetően (el)várható - konnotáció, azt az elbeszélőnek egy emocionáli-
san felettébb felfokozott modalitású, expresszív kifejezéseszközökkel élő monológja 
is bizonyítja: „Porrá züllik itt minden, ennek a homoktengernek a levegőjében ka-
varognak a sziklák, a szirtek, górcső alatt szörnyű s ormótlan borzalmak, bár por, 
csak por, csak por." (129.) Látható, hogy a paronomázia alakzatának - a por „szem-
cséinek", azaz ар, о, r hangok és hangkapcsolatok ismétlődésének köszönhetően 
a szó a „szörnyű" és a „borzalom" kifejezéseknek is részévé válik; beszüremkedik 
a szavak hangtestébe, bekapcsolva így őket is a szétporladás (a halál, a pusztulás) 
konnotatív holdudvarába. Ezt erősíti továbbá az a részlet, amely a porszemeket 
a terjedő kór szállásadóivá és közvetítőivé teszi meg: „S a napfényben apró arany-
színű porszemecskék nyüzsögtek. Ezek most élnek. Vígan. Le, föl, lassan, mint 
a káprázó sorok, aztán egyet perdülnek s valamitől fürge táncba kezdenek. Az em-
ber, ha ránéz, tehetetlenül érzi, hogy vágtatnak ezek át a lélekzettek a tüdőkön s 
újra ki s újra tovább. S a láthatatlan bacilusok ezredei masiroznakjobbnál jobb he-
lyet keresni." (128.) Az idézett mondatok a Bátky, Fábján és a főkapitány viszafoj-
tott indulatoktól terhes, nyomasztó beszélgetését közölik, mely az utóbbi távozása 
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miatt hirtelen megszakad. A narratív lendület megtorpanása (tehát a jelenetből 
a leíró szünetbe való átmenet) nyit teret egy olyan expresszív monológ előtt, mely 
a por és a forróság motívumához társuló jelentésképzetek elbeszélői kibontása 
szempontjából kulcsfontosságú (vissza is térek még rá a későbbiekben). A részlet 
a következőképpen folytatódik: „A két férfi ott ült a porködben, amely a becsu-
kott ablakon vastagon tódult be, úgyhogy szinte egy egységes anyaggá változtat-
ták az iroda levegőjét." (128.) Később, ahogy a szüzsé „motorját" képező konflik-
tus feszültsége oldódni látszik, ahogy lassan közeledik a történet a megoldás, azaz 
a tragikus végkifejlet felé, vala-mennyire felenged, fellélegzik az előbbi beszélge-
tésnek helyet adó Bátky-ház is. A felold(ód)ás mozzanata szintén a betegség meta-
forái révén jut kifejezésre: „Alkonyodott. Kinyitották az ablakokat s betódult az 
esti por. Már ilyenkor szokás az egész városban ablakot nyitni, abban a naiv re-
ményben, hogy az alkonyat hűvösséget hoz. A nagy ház olyan némán hevert az 
utcán, mint a pihenő jószág. Nyitott szájjal lihegett s mintha kipárolgott volna 
belőle a betegség, a láz, a mely betöltötte a háznak minden zegét-zugát." (186.) 

Kísérteties 

A betegség és a halálközelség mozzanatához kapcsolódik, azt erősíti fel a regény-
ben a kísértetiesség motívumköre. Móricz előszeretettel használja hasonlító elem-
ként а kísértet, kripta, halál, hulla szavakat, melyek révén egyrészt a szereplők, más-
részt pedig a tér kísértetiessége jut kifejezésre. A tragédia miatt elhagyatott 
Avary-kastélyt először kísértetiesnek nevezi (59.), később pedig azt olvassuk, hogy 
az épület „félelmes és komor lett", úgy állott a sötétben, „mint egy kripta". (61.) 
A kastélyban bolyongó szolgálókat „elvonuló kísértetcsoporf'-nak nevezi (59.) az 
elbeszélő. A kastélyok állapotának leírását a szerző társadalomkritikai ideológiája 
tekintetében legexplicitebb 6. fejezet a társadalmi kórkép irányába is kiterjeszti. 
A nyírségi falvak lelkesen ecsetelt idillje után a leírásban meredek törés következik 
be: „S mintha kriptaszagot érezne, ezek a modernizált kastélyok, csak egészségte-
len erőlködést árulnak el, a régi kedves vidám úri élet hangulatának nyoma sincs." 
(151-152.) Ezt megelőzően a Bátky-kastély lakóit virrasztókhoz hasonlítja a nar-
rátor („Vártak. Mint ahogy a vonatra vár az ember, s ahogy a ravatal mellett vár 
az élő..." - 123.), majd néhány oldallal később megjegyzi, hogy a bezárt ablakok 
mögött „úgy ültek, mint a fulladt kriptában". (128.) A szereplők közül Vilmával, 
a főkapitánnyal és a jegyzővel kapcsolatban merül fel a kísértetiesség jelentés-
mozzanata. Avary özvegyének érzékletes portréja - a második olvasás után már -
anticipációs eljárásként olvasódik: „Vilma úgy feküdt az ágyban, mint egy halott. 
A sok sírástól a szeme fel volt dagadva. A szemek alatt püffedtség volt, és sápadt 
volt. S mivel nem is nézett tükörbe, halvány bőre olyan volt, mint egy viaszbábé." 
(110.) A kísérteties hatást kiváltó panoptikális effektus mozzanata már korábban is, 
a regény 2. fejezetében a nő egyik külső attribútumaként jelenik meg: „Az asszony 
krétafehér lett a festék alatt. A szemei úgy meredtek, mint üveggolyók az arcából." 
(46.) A főkapitány morbid viccelődése szintén előrevetíti a később bekövetkező 
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öngyilkosság eseményét: „...nálatok csak a hullakamrában jó. Ott már jó. J ó hűvös 
van; kellemes lehet a halottaknak." (210.) Amikor ezek a szavak elhangzanak, a 
beszélő már elhatározta, hogy véget vet életének. Egy Vilmának tett »forró« sze-
relmes vallomás sablonosnak ható fordulata viszont csak utólagosan nyer nem 
várt igazolást: „ - Koporsóm bezártáig - mondta a férfi. - Én a magáé vagyok, ma-
ga az enyém." (206.) Miután a jegyző megtudja, hogy szemrevaló, de hisztériára 
hajló felesége a meggyilkolt Avary szeretője volt, megrökönyödésében szólni sem 
tud: „Ajegyző kétségbeesetten nézett az asszonyra. A vér fel-felrohant a fejébe, az-
tán megint leszállott s halálos hidegséget érzett." (70.) Ajegyző helyzetének bizarr-
ságát növeli, hogy a leleplezést megelőzően járt a hullaházban, s látta Avary tetemét 
(„...jön annak a hullájától, aki mellett ez a nő nem volt idegen" - 70.); s felesége 
elszólását követően pedig már irigyli Avaryt, s testtartása révén önkéntelenül is 
hozzá, illetve az erőtlenül heverő Vilmához válik hasonlatossá: „Aztán ott feküdt 
a díványon erőtlenül s hullamódon, s arra gondolt, hogy milyen boldog az a má-
sik, aki már nyugodtan fekszik s túl van mindenen." (71.) 

Forró 

A por-motívumhoz hasonlóan a forró kifejezés is többféle értelemben használatos 
a regényben, ami összefügg azzal, hogy nemcsak narratív-leíró, hanem retorikai 
funkciója is van: a cím által is nyomatékosított forró melléknév a táj egyik állandó, 
visszatérő jelzőjévé válik (a kánikulát és fülledtséget kifejező egyéb szavakkal együtt), 
s mint ilyen, fontos hangulatfestő erővel is bír, ugyanakkor a „forr", „forró" szavak, 
illetve a meleg, a hőség képzetköréhez kapcsolódó egyéb kifejezések a szemanti-
kai mezőket dinamizáló jelekként működnek. (A cím jelentése tehát kibillenthető 
ebbe az irányba is: a „mezők" szemantikai mezőkre, pontosabban a „forró" mel-
léknév mozgósított jelentésmezőire is utalhat.) Segítségükkel jön létre egy olyan 
asszociációs lánc, melyben a forróság összefonódik a bódultság, az érzékiség, a fel-
bomlás és a zúgolódás jelentésvonatkozásaival. 

Idéztem már az incipitet, mely rögtön megadja a regény alaphangulatát. „Per-
zselt a meleg. Még alkonyatkor is. Semmi levegő." (6.) Ez a fullasztó meleg, s ez 
a nyomasztó atmoszféra nem enyhül a regény folyamán, nincs felüdülést adó zápor 
és frissítő fuvallatok sem igen járják át ezt a világot; Móricz nem enged egy pil-
lanatra sem, mindvégig ebben a tikkasztó kánikulában bonyolódnak az esemé-
nyek: „Szörnyű meleg volt, s nem akart hűsödni. Az egész éjszaka olyan volt, 
mint a pokol előtornáca." (41.) „Fuldokló meleg volt." (128.) „Az ügyvéd járkálni 
kezdett a szobában. Erősen izzadt és lihegett. Törülgette magát. Keservesen nyö-
szörgött." (131.) „Verejtékezett, most ebben a zugban nagyon rekedt volt a levegő." 
(165.) A forróság megbénítja a szellemet, lehetetlenné teszi a gondolkodást: „Ful-
lasztó a meleg. Fulladtak a gondolatok is." (165.) „Csak elnyúlni ebben a meleg-
ben s kilógatott nyelvvel heverni, mint a kutya. És semmit sem tenni, semmit se 
cselekedni. Most lekókad a gondolat s csak éppen a szervezet működik automati-
kus gép módjára." (128-129.) Mintha már nem is az emberek gondolkodnának, 
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hanem ez a forróság csapódna le bennük, mintha gondolataik és érzéseik is en-
nek a nyomasztó atmoszférának volnának végtermékei: „Fábján izzadt a meleg-
ben, minden amit beszéltek, mintha ennek a fulladt, tikkadt nyári hóségnek a mi-
azmája volna." (164.) „Az Alföld nehéz levegője, az égett sertészsírszagú levegő 
szuszogott, fortyogott körülöttük s bennük. Nemcsak a szobában, a lelkekben is." 
(129.) A 6. fejezetnek a por-motívum alakváltozásaival kapcsolatosan már hivat-
kozott expresszív színezetű elbeszélői monológjában Móricz immár nem képes 
tovább visszafogni magát, láthatóan nem tud ellenállni a nyelv adta kifejezésle-
hetőségek csábításának. Belelendül a mindenre rátelepedő, mindent megbénító 
és szétmálasztó forróság ecsetelésébe, miközben nemcsak a megfelelő szinoni-
mák sorjázása, hanem a hangzósság, bizonyos hangcsoportok ismétlődése is bele-
játszik a stilizáció iramának váratlan „felpörgésébe": „Pállott, sűrű meleg, amely 
lassan olvasztja az embert apró gyöngyökbe a homlokon, undorkodó bódult meleg, 
hogy lihegve keres gutaütéstől menekvést nagy lélekzetekben a szív, de akkor is 
csak újabb forró hullámok tódulnak belé. Lassú tűzön pirított emberi testek por-
zsolt szaga árad, kavarog s minden hulladék foszlik, erjed, gőzölög. Még a vétek 
is rosszabb szagú ebben a bódult nyárban, mint az országúton heverő hulla." (128.) 
A fokozást és a minél markánsabb, „tapinthatóbb" leírást szolgáló jelzőhalmozás 
és -ismétlés eljárása mellett felfigyelhetünk egy paronomázikus játékra is a „hul-
lám", „hulladék" és a „hulla" kifejezések közt, mely szinesztétikusan egymásba 
oltja a forró hőhullámok, az erjedő hulladék és a melegben oszló hulla képzetét. 
De Móricz itt nem áll meg, folytatja eksztatikus monológját: „Hogy tudjon az em-
ber logikusan gondolkozni ebben a nyári aszályban, ebben a tikkasztó dunsztban, 
amely leborítja, mint a méhkast a kénes gáz, az egész várost valami krómsárga 
légkörrel, ciángázok alvó vad gyilkával? Tunyán, bután, izzadtan mered maga elé 
az ember s nincs fontossága a legfontosabb dolgoknak sem, s emiatt vagy hirte-
len tragikusra /ordul minden, vagy maga a szent tragédia is kopár unalommá 
perzselődik." (129.) Az újabb jelzőkkel és határozószókkal bővülő „forró"-lánc 
(lásd a kiemeléseket) ezen a ponton kereszteződik a „por" szó által játékba hozott 
jelölőbokorral, s a hangismétlések révén újabb oltványokkal (kopár, perzselődik) 
gazdagodik. 

A főkapitány Vilma iránti vágya több alkalommal is a forróxal szemantika ro-
konságban lévő kifejezésekkel fogalmazódik meg, kidomborítandó a fojtott érzé-
kiség mozzanatát, a szexuálisan kielégítetlen test vergődését, s bekapcsolva ezáltal 
(lexikálisan és retorikailag is) az erotikát a regény világának fülledt klímájába 
(„fülledt erotika"): „ő volt az egyetlen, aki kielégítetlenül volt kénytelen elválni 
ettől a nőtől, akiről mindenki tudta, hogy olyan sokakat elégített ki, ez valahogy 
úgy maradt meg benne, mint hamu alatt a parázs, s most érezte, hogy nagy lángok-
kal szökik fel benne a tűz." (39.) „Csak nézte e szemeket, a szivárványhártya érthe-
tetlen, színjátszó foltjait, s érezte a pupillákból kiömlő hősugarakat." (39.) „A szeme 
lobbot vetett." (198.) „Ahogy meglátta a nőt, aki ugyanabban a pózban ült, a vére 
elkezdett rohamosan forrni, fő ni, zuborogni." (41.) 

Amikor Makkos detektív egy föld alatti odúban rábukkan a bujkáló vadászra, 
lezajlik közöttük egy furcsa beszélgetés, melyben a nyomozó megpróbálja mene-
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külésre bírni a bujdosót, pénzt is kínál neki, hogy minél ügyesebben felszívódhas-
son, ő azonban helyzetével megbékélve várja, hogy letartóztassák, s nem is gondol 
a menekülésre: „Biztos, hogy már az egész falu megszagolta, hogy itt vagyok... 
Fel/orr a falu, hogy a főd alatt lappang a gyilkos. Mégha gyilkos vónék... de nem 
vagyok, csak ők azt hiszik." (156.) Más okból, de ugyanúgy zúgolódnak, elégedet-
lenkednek („forrnak") Opora és a kis mezőváros lakosai is, mégpedig a rendőrség 
eljárásai miatt, hisz az ügyben valamilyen módon érintettek számára nyilvánvaló, 
hogy a nyomozás nem az igazság kiderítésére, hanem elfedésére, eltussolására 
irányul. 

A forróság, a bódultság nemcsak a vidék lakóinak életére, kedélyük és cseleke-
deteik alakulására van döntő befolyással, hanem a regény cselekménymenetére 
is. A Forró mezők cselekményére ugyanis alapvetően a lassú, komótos, helyenként 
már vánszorgó tempó a jellemző, a feszültség kirobbanásától olykor meg-meg-
ugró lendület, mely azonban rögtön visszahullik abba a nyomott hangulatú (igaz, 
helyenként alig-alig uralt indulatoktól feszülő) toporgásba, ami a regény nagy 
részére jellemző. Ez főként Vilma határozatlanságával, az igazság feltárására és 
eltussolására egyaránt hajló (s a regény vége felé egyre idegesítőbb) tépelődé-
sével, lelki kínlódásával és a főkapitány hátráltató, ködösítő rendelkezéseivel 
magyarázható. A hosszú, gyötrődésnek beillő beszélgetések, illetve a magyar tár-
sadalom problémáiról értekező Fábján monológjai úgyszintén nagyban lassítják 
az iramot, s ez nem igazán kedvez egy pergősen izgalmas detektívszüzsé kívánal-
mainak. Nem osztom tehát Németh László véleményét, miszerint Móricz itt 
olyan drámai iramot diktál, hogy olvasás közben kizárólag a megfejtés, a gyilkos 
leleplezése utáni vágy olvastatná a regényt - olyannyira, hogy ahhoz, hogy meg-
tudjuk „mi van benne",21 másodszor is el kelljen olvasni. 

Állati 

Herczeg Gyula a Móricz-próza szóképeit elemezve külön figyelmet szentel a ha-
sonlatok és metaforák azon csoportjának, melyek az állatvilággal kapcsolatosak.22 

Mint írja, ezekben a trópusokban a szemléltetés alapját az állatnak valamilyen 
tulajdonsága képezi, mely egy személy vagy helyzet találó jellemzését teszi lehe-
tővé. Meglepődve tapasztaltam, hogy míg a hasonlatok más típusainál gyakran 
idéz a Forró mezők bői, az állathasonlatok esetében egyetlen ilyen példával sem 
találkozunk. Mindez azért különös, mivel a regény valóságos tárháza az ilyen ha-
sonlatoknak, ráadásul ezek a hasonlatok olykor nem pusztán szemléltető vagy 
ironikus jellemfestő funkcióval bírnak, hanem koherenciateremtő kompozíciós 
eljárássá válnak. 

2 1 N É M E T H László: i. m. 1 0 5 . 
2 2 H E R C Z E G Gyula: Móricz Zsigmond stílusa. Tankönyvkiadó, Bp., 1986. (2. kiadás) 282-285. 
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A regény állatvilággal kapcsolatos hasonlatai és metaforái főként a félelem, a 
rettegés - az állati szűkölés szemléletes kifejezését szolgálják: „A lány arcán szin-
te állati rémület volt." (57.) „Az asszony megfordult, szembenézett a villany halo-
vány fényénél, mint az űzött eb." (72.) „Hosszú csend volt; az asszonyok úgy ül-
tek, mint a szárnyavágott tyúkok." (107.) Vannak egészen eredeti remeklések is: 
„Szemei, mint apró darazsak futkostak és beleszurkáltak mindenkibe." (146.) 
„Olyan ugrifüles színeskedő fickó volt..." (104.) Némelyek pedig a humor forrá-
sává válnak. Ilyen az egymással harminc év óta nem beszélő Hangyássy testvérek 
neve (164.), mely magába foglalja a „hangyás" (zavarodott, habókos) szó jelenté-
sét is, vagy az olyan fordulatok, mint „a tyúkász felesége a kakaslábi uradalom-
ban" (143.). Érdemes részletesebben is kitérni az egyes szereplők, mindenekelőtt 
a főkapitány, Vilma és Makkos detektív „állati" vonásaira. 

A főkapitány az ősi férfierő, a szexuális vágyait fékezni alig tudó hím alakját 
testesíti meg, s ehhez igazodnak a hozzá kapcsolódó állathasonlatok is, melyek 
szinte kivétel nélkül (állati) vadságát, szilajságát, nyers erejét domborítják ki. 
(„Mint egy fenevad tágultak rá [Vilmára - В. К.] a szemei." - 37.; „Egyszerű, szin-
te állati érzéseivel nem értette a nő halk tragédiáját, csak azt, hogy nem volt az 
övé s nem is lesz az övé." - 204.; „...6 egy ősi és vad állat volt..." - 204.; „Ennek 
a férfinak a hangja olyan nyers volt s a lefojtott hang mögött olyan állatian vad 
valami lobogott, hogy [Vilma - В. K.] megriadt." - 205.) Amennyiben most mély-
lélektani előfeltevésekből közelítenénk meg a hasonlatokat, külön jelentőséget 
tulajdoníthatnánk annak, hogy a férfit leggyakrabban farkashoz hasonlítják: két-
szer az elbeszélő („mondta farkasnevetéssel" - 31.; „Szederjes volt az arca s fekete 
szemei villogtak, égettek, mint a farkasé." - 199.), egyszer pedig Vilma nézőpont-
jából tűnik annak („...olyan volt, mint egy éhes farkas, aki a fülemile hangján 
akar énekelni, hogy megtévessze s bekapja a kis madarat." - 205.) A „kis madár" 
ebben az esetben maga Avaryné. Egyébként az előbb idézett hasonlatok minden 
esetben a főkapitány és Avary Vilma közti viszony jellemzését szolgálják. A követ-
kező példa - miként az előzők is - szemlélteti, hogy itt a férfi a domináns fél: 
„Mint a kandúr a vinnyogó egeret, amint fut előle a szénában, úgy nézte biztos 
ereje tudatában, ha egy nő előtte sírt." (204.) A főkapitány nőkhöz való viszonya, 
róluk kifejtett alábbi teóriája valódi csemegét jelenthet a a feminista kritika szá-
mára: „...a nő alapjában véve valami állat. Nem több, mint egy nőstény állat, csak 
éppen beszélni tud. De nem azt teszi, amit mond, amit beszél, hanem azt, amit 
a nőstény állat tesz, aki nem tud emberi nyelvet." (198.) A főkapitány szakmai 
tapasztalataira hivatkozva tovább árnyalja „állati" elméletét: „Én csak azt néztem, 
hogy mint állat, milyen fajhoz tartozik. Emse, vagy kecske, vagy béka, a szerint 
fogadtam a vallomásukat. Az semmi, amit mond a nő. Valamit akar. Azt kell meg-
tudni, hogy mit akar. Akar, vagy nem akar." (198.) 

Vilma a regény legtöbbet és legkülönfélébb módon emlegetett szereplője, s egy-
ben a cselekményt közvetve vagy közvetlenül leginkább dinamizáló narratív 
tényező. A szereplők viszonyrendszerében elfoglalt központi helye Az Isten háta 
mögött Veresnéjének pozíciójával rokonítható. Már az első fejezetben elhangzó 
incselkedő hangú asztali beszélgetés erősen „előolvastatja" alakját, olyan kikapós 
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férjes asszonynak rajzolva meg őt, aki már számos esetben kompromittálódott, sőt 
ketten öngyilkosságot is követtek el miatta. Erre utalnak az olyan kifejezések, mint 
„bestia", „semmiasszony" (26.), „jukker menyecske" és „nagyon izgató nő" (52.). 
A főkapitány Vilmát egyrészt riadt, megtört madárnak látja, aki védelemre szorul, s 
aki felett ily módon - mint erős hím - hatalmat gyakorolhat, másrészt viszont olyan 
ledér, kacér asszonynak, aki nála is erősebb, aki - visszaélve szépségével és vonz-
erejével - csupán bolondítja őt, s férfiúi hiúságában porig alázza azzal, hogy közele-
dését visszautasítja. Az elbeszélő is azt mondja róla egy alkalommal, hogy úgy hul-
lott le a székbe, „mint a meglőtt madár" (178.), s maga Vilma is - női szabadságát 
példázandó - olyan madárnak látja magát, aki „visszajön estére a fészkébe" (201.). 
A gyámoltalan és a kacér asszony kettőssége mutatkozik meg abban is, hogy a 
főkapitány a kihallgatás alkalmával oly gyöngéden öleli át, mint egy „tündért, akit 
a meleg szellő hozott be az éjszakában a pusztából" (42.). Azt megelőzően viszont 
az olvasható, hogy vonásai „az örömlányok állatiasan torz arcára" (39.) emlékeztetik. 

A Makkos detektívről adott első jellemzés - a hasonlító elemekként említett 
állatnevek révén - magába foglalja, előrevetíti a szereplő (azaz a hasonlított) 
későbbi tetteinek fontosabb állomásait. „A főkapitány azalatt instrukciókat adott 
a detektívnek, aki egy állathoz, medvéhez, hiúzhoz, vadmacskához képest rendkívül 
intelligens szemekkel bírt, s alig kellett neki magyarázni, már mindent értett, 
bólintott, hunyorított s nemsokára lent volt a kamarában." (29.) Amikor a detek-
tív, majd száz oldallal később, a szökött vadász után kutatva betoppan a zsugori 
Karankáékhoz, s követelőző hangon ennivalót kér magának, ezt mondja az asz-
szonynak: „Maga pedig adjon valami ennivalót, míg az ura megjön, mert olyan 
éhes vagyok, mint a medve." (136.) Rövid időn belül megérkezik a riadt asszony 
férje, akit flegma és szemtelen válaszai miatt - s azért is, hogy ráijesszen és így 
bírja szóra - megbilincsel: „...a detektív vadmacskaügyességgel kapta el az ember 
két csuklóját s már rajta is volt a patent bilincs." (141.) Makkos a vadásszal való 
találkozás után meglátogatja a jegyzőt, hogy megvizsgálja az Avary-ügy egyedüli 
kézzelfogható bizonyítékát, egy - a tett színhelyén talált - lábnyom gipszből öntött 
lenyomatát. „A detektív lassan jött be az irodába, mint valami hiúz, mely táma-
dásra készül s addig kíméli az erejét és izmait." (167.) Sunyi és ellenszenves visel-
kedése mind a jegyzőnek (akire „olyan benyomást tett a detektív, mintha jaguár 
somfordált volna be a szobába" - 168.), mind a szintén jelen lévő bírónak („Szív-
ből utálta ezt a detektívet, aki olyan volt, mint egy oldalgó farkas." - 172.) gyanús 
- s amint később be is bizonyosodik, nem alaptalanul: Makkos egy ügyes mozdu-
lattal megbillenti az asztalt, s a gipszöntet darabokra törik: „Most már nem 
nyom, hanem törmelék." (174.) Megfigyelhető, hogy a trópusok jelentése ebben 
az esetben nem csupán lokális érvényű, hanem tágabb hatósugarú, távoli epizó-
dokat kapcsol, fűz egymáshoz. Elmondható, hogy az idézett hasonlatbokor a 
„szüzsé génjévé" (Lotman), azaz olyan nyelvi-tropikus forrássá vált, melyből a re-
gény bizonyos - olykor kulcsfontosságú - eseményei is fakadnak; abból kibont-
hatók, visszanyomozhatók. A két kiadás közti különbség tekintetében nem el-
hanyagolható mozzanat, hogy Makkos alakja és vele együtt az előbb elemzett 
hasonlatlánc is az első, 1929-es változatból teljes mértékben hiányzik. 
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Konklúzió 

Az elbeszélői nyelv retorikai mozzanataira, a motívumszerkezet és tropológia össze-
függéseire összpontosító elemzés eredményeinek köszönhetően a regény immár 
nem csupán az életmű azon darabjaival vethető össze, melyekhez tematikai rokon-
ság fűzi (az ún. dzsentriregények csoportjára gondolok itt elsősorban: Kivilágos 
kivirradtig, Úri muri, Rokonok), hanem együtt elemezhető például a figurativitás 
lehetőségeit úgyszintén kiaknázó Forr a borral. Megbizonyosodhattunk továbbá 
arról is, hogy a detektívregények formálta elvárások felől a mű kibővítése nem 
mondható szerencsés fogásnak (a hősöknek a társadalmi ideológia szolgálatába 
állított megnyilatkozásai lassítják, fölöslegesen hátráltatják a cselekményt), más-
felől azonban ez az átírás a narratív szerkezet jelentésbeli gazdagodásához veze-
tett. Hozadéka különösen a forró motivikai kontextusának árnyaltabb kiépítésében 
és az állathasonlatok szerepének kompozicionális kitágításában ragadható meg. 

A Móricz-művek újraértelmezésének esélyeit kedvezően befolyásolhatja az a 
tény, állapítja meg Bori Imre, hogy „idószerűüenekké, avíttakká váltak azok a tár-
sadalmi és politikai ideálok, amelyek az írót is, értelmezőit és magyarázóit is irá-
nyították és vezették";23 míg Szirák Péter a Móricz-olvasás új távlatait a szerző 
nyelvteremtő erejének és a nyelvhasználat prózapoétikai következményeinek vizs-
gálatában látja.24 Az újraolvasott Forró mezők igazolni látszik ezeket a meglátásokat. 

2 3 BORI Imre: Móricz Zsigmond mai szemmel. Irodalomismeret 1995. VI. évfolyam, december, 13. 
2 4 SZIRÁK Péter: „Az ösztön 'nyelve' és a nyelv cselekedtetó ereje. Szempontok Móricz Zsigmond néhány 

művének újraolvasásához." In FENYŐ D. György (szerk.): A kifosztott Móricz? Krónika Nova Kiadó, Bp., 
2001. 234.' 



Dobos István 

A TEST ÉS A SZELLEM EMLÉKEZETE - A SZEMÉLYISÉG 
FOGALMÁNAK ÁTÉRTÉKELÉSE 

- Kassák Lajos: Egy ember élete -

A szöveg szélei, cím és szöveg viszonya 

A cím kétféle módon is jelölheti az Egy ember életében létrejövő önéletrajzi szub-
jektumot: kiterjedt értelemben, valamely közösség képviselőjeként, másfelől 
„a sok közül megszólaló egyik" személytelen alakzataként. A nyolc könyvre tagolt 
mű fejezetcímei előrehaladó időrendet vetítenek előre, sőt egyfajta fejlődésrajzot 
ígérnek: Első könyv: Gyermekkor, Második könyv: Kamaszévek, Harmadik könyv: 
Csavargások, Negyedik könyv: Vergődés, Ötödik könyv: Kifejlődés, Hatodik könyv: 
Háború, Hetedik könyv: Károlyi-forradalom, Nyolcadik könyv: Kommün. Az utolsó 
három fejezet rendezőelvére történelmi események, a megelőző részekére pedig 
a biológiai érés korszakai, illetve a lelki küzdelem és a szellemi útkeresés meta-
forái utalnak. 

Tagadással kezdődik a könyv, az életrajzi én negatív önmeghatározásával. A hár-
mas tagadást magába foglaló kijelentés bevezeti a szöveg retorikai szerveződésé-
nek egyik alapjellemzőjét. Ez a diszkurzus képes esetleges elemeket is magába fo-
gadni, miközben kizárásokkal, elemző érveléssel él. Látni való, hogy a gondolati 
elrendezés és viszonyítás önkényességét a kapcsolatos kötőelem hivatott elfedni 
a mű nyitányában: „Nem vagyok babonás ember, soha nem akartam öngyilkos 
lenni, és nincsenek különösebb materiális igényeim." (I. 7.)1 Mintha a beszélő 
kérdésekre válaszolna, amelyek tulajdon kilétét firtatják, vagy efféle kérdéseknek 
menne elébe. A hang elszánt, de védekező, s akihez szól, nem látható ugyan, de 
kutató tekintetének jelenléte érzékelhető. Antropológiai alakzatként a látott 
nézőpontjából észlelhető látó fölfogható az önéletrajz megjelenített olvasójának, 
helyesebben a megszólított elbeszélő által megalkotott olvasói szerepnek. Annyi 
bizonyos, hogy a megnyilatkozás alanya bíráló szellemű, s föltehetőleg szigorú 
ítéletű hallgatót képzel el magának. A tagadást ugyanis kiterjeszti a származásra, 

1 Az idézetet követő, zárójelben közölt lapszámok a szövegben az alábbi kiadásra vonatkoznak: 
KASSÁK Lajos: F.gy ember élete. / - / / . Magvető Kiadó, Bp., 1983. 
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a neveltetésre, s ami talán az „önmagát"2 visszatekintő elbeszélésben megalkotó 
önéletíró számára a legfontosabb: az emlékezetre.3 A számvetés beszédhelyzeté-
ben az emlékező tevékenység az önéletrajzi szubjektum megalkothatóságának az 
előfeltétele, s a nyitány éppen ennek meglétét teszi kétségessé: „Avas szagú paraszt-
udvaron léptem ki első lépésemet, nem emlékszem vissza, hogy valaha is kato-
násdit játszottam, nem emlékszem rá, hogy a fekvőhelyem előtt valaki meséket 
mondott volna tányérszemű kutyákról vagy holdsugárhajú királylányokról - és 
eljutottam idáig, hogy szembenézzek magammal. 

- Ki vagy? És hogyan lettél azzá, aki vagy?" (1.7.) 
A mű egyes könyvei arab számmal jelzett kisebb fejezetekre tagolódnak, s így 

a jelöletlen első kétlapnyi szöveg bevezetésként, az önéletírás előzetes értelmezé-
seként fogható föl. A tagadás, a könyv művészi eszköztelenségének bejelentése 
után azonban a nem művészi negatív meghatározásában is tovább folytatódik. Az 
észrevétlenül maradó logikai hiba a beszélő határozottságát belső bizonytalanság-
ként leplezi le. A művészet teremtés, de az önéletíró is teremtett lény, aki a maga 
múltjának visszaidézésére vállalkozik „szinte iskolázatlan egyszerűséggel és mecha-
nikus pontossággal." (I. 7.) E cél megvalósításához viszont csakis saját művészi esz-
közei állnak rendelkezésére. A megfogalmazás mondhatni kioltja a meghatározás 
értelmét, amennyiben egyszerre állítja a művészi tevékenység fölfüggesztésének 
lehetőségét, s kiiktathatatlanságának szükségszerűségét. Az önértelmezésnek ez az 
ellentmondásokkal terhelt, önleépítő alakzata az avantgarde jellegzetes gesztusá-
nak terméke, melyben a határozott célmegjelölés és nyelvi cselekvés feszültsége 
teszi beláthatóvá a kinyilvánított törekvés megvalósításának lehetetlenségét.4 

Az önéletíró az emberről alkotott eszmény jelenlétét keresi önmagában, s e sze-
mélyességet meghaladó lényegiség iránti érdeklődés a tőle eltérítő én eltárgyia-
sításának, sőt megsemmisítésének vágyával kapcsolódik össze. Az írásterv megfogal-
mazásában felszínre törő indulat azonban kizárja a bejelentett gondolati törekvés 

2 Jean-Philippe MIREAUX: „Bourquoi parier de soi?" In IIŐ: Lautobiograpliie. Écriture de soi et sincerité. 
Editions Nathan, Paris, 1 9 9 6 . 2 7 ^ 1 6 . A szubjektumhoz tartozó test jogaiért a korszakban - a többi kö-
zött - Valéry szállt síkra. Vö. Paul VALFRY: „Eupalinosz. vagy az építész." In uő: Két párbeszéd. Bp., 1973. 
17. A fejezetcímben jelzett test és lélek kettősségét felszámolja az Egy ember élete, s amint azt a későb-
biekben látni fogjuk, tel jesen egyenrangú szerephez juttatja a reflexiómentes tapasztalást. Az európai 
kultúra legerősebb hagyománya a szellem, az ész, az értelem elsőbbségét vallja a test hajlamaival 
szemben. A látszat-lényeg kettősségéből kiinduló filozófia metafizikai örökségének az érvénytelenné 
válásával párhuzamosan alakul ki a művészeti gondolkodásban bizonyos értelemben a nyelvi válságra 
adott válaszként a mozdulat (Gebärde) és test (Körper) esztétikája. Az Egy ember élete esetében a szellem-
mel egyenrangú test a szubjektum alkotórészeként a világ elsajátításában semmi mással nem helyettesít-
hető szerephez jut. Vö. Georg BRAUNGART: Leibhafen Sinn. Der andere Diskurs der Moderne. Tübingen, 
1995. l á sd még: Body and Flesh: A Philosophical Reader. Ed. Donn WELTON. Blackwell, Oxford, 1998. 

3 Vö. Jean-Philippe MIREAUX: „ I X défaut de mémoire et l'aprés-coup." In uő: Lautobiographie. Écri-
ture de soi et sincerité. Editions Nathan, Paris, 1996. 63. 

4 Vö. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: „Az idegenség poétikája? Az avantgarde költészet önreprezentációs 
alakzatainak kérdéséhez." In Tanulmányok Kassák Lajosról. Szerk. KABDEBÓ Lóránt-KuLCSÁR SZABÓ 

Ernő-KuLCSÁR-SzABÓ Zoltán-MENYHÉRT Anna. Anonymus, Bp., 2 0 0 0 . 3 3 - 6 1 . Az. önéletírás megírásá-
nak körülményeit Aczél Géza monográfiája tárgyalja. Vö. ACZÉL Géza: Kassák Lajos. Akadémiai Kiadó, 
B p . , 1 9 9 9 . 1 9 5 - 2 0 0 . 
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valóra váltásának lehetőségét, az én reflexióját: „Mindig az embert kerestem, és 
bizonyos, hogy magamban is önmagam tiszta embersége érdekel a legjobban. 
Kérdéses azonban, van-e bennem abból reálisan, ami egész eddigi életem ideálja 
volt? Gyötrődő és akaratos természet vagyok, s mintha semmi összemosó szín 
nem lenne bennem a végletek között. Ha földühödöm magamra (csak önma-
gamra tudok komolyan és kitartással haragudni), nem meghalni szeretnék, mert 
a halált csak együgyű kitérésnek tartom az élet elől, össze szeretném törni magam a 
saját két öklöm alatt, aztán egész magamat mint valami általam legyőzött erőt 
a szemétládába dobni." (I. 7.) A maga mögött hagyott, meghalt én emlékezetének 
megsemmisítése különösen ellentmondásos igénye az emlékező önéletrajzi elbe-
szélésnek. A bevezetés végső soron az önéletrajzi visszaemlékezés végét már akkor 
bejelenti, mielőtt az elkezdődhetett volna: „Úgy érzem, a szemétláda az egyetlen 
hely, ahol a dolgok nemcsak anyagukban, de szellemükben is egészen megsem-
misülnek." (I. 7.) Kérdés, hogyan lehetséges a múlt folyamatos fölszámolásával 
eljutni az öregség állapotába, melyet az ember lényegi minőségét megelőző elő-
élettel történő szakítás képességeként, ugyanakkor írásra, tehát szembenézésre 
érett életkorként lehet fölfogni a bevezetés alábbi megfogalmazása szerint: „Lehet, 
hogy ez már az öregség jele. De általában az, hogy ír az ember, vagy hogy vala-
mivel egyáltalában komolyan foglalkozunk, nem egy neme ez maga is az öregség-
nek?" (I. 8.) Az ember ebben az állapotban gondterhelt, de ez nem azt jelenti - az 
eddigi negatív meghatározásokat folytatva - , hogy gondja5 van saját létezésével a 
Heidegger adta értelemben, hanem egyszerűen törődöttséget, bizonyos értelem-
ben fásultságot. A meggondoltság ellentéte az önfeledtség, mely általában a gyer-
meki én sajátja, s éppen az én fejlődésének ez a stádiuma hiányzik az önéletíró 
múltjából. Az érzékek elfáradásának a folyamata azonban visszafordíthatóvá válik, 
amint az emlékező meg tud szabadulni felnőttkorban elsajátított szemléleti for-
máitól. A látás megújítása megváltoztatja a tapasztalót, s ellenkező előjellel látja 
el azt a hiedelmét, hogy már mindennel találkozott. 

Az önéletírás az elbeszélt énalakzatok fokozatos leépítésén át vezeti vissza az 
emlékezőt valódi énjéhez. Az elbeszélő mintha azon kevesekhez sorolná magát, 
akik képesek kiválni a gondtalan gyermekkor elmaradása miatt korán megörege-
dettek közül: „azokhoz az idők eljövetelével nem az öregség elfáradása, hanem 
az örök fiatalság érkezik meg. Jobban mondva, ők állandóan útban vannak a fiata-
lodás felé. Azokból a holmikból, amiket elődjeiktől mint sablont, mint formulát 
magukkal hoztak, napról napra kidobnak valamit, s mire mások elérkeznek a tel-
jes elszürküléshez, a hideg és forró között langyossá válnak, ők elérkeznek ön-
magukhoz, és egyre inkább a fiatalság füleivel kezdenek hallani, és a fiatalság 
szemeivel látni." (1.8.) A gondolatsor végéhez érve azonban az előszó írója cáfolja 
a sugallt azonosság feltételezését: „sohasem voltam nagyszerű gyerek a föntebb 
vázolt ösztönös növendékember értelmében." (I. 8.) A bevezetés hangsúlyos zárla-
tában az önéletíró lakonikusan közli életkorát: „Harminchét éves vagyok." (I. 8.) 

5 Vő. Martin HEIDEGGER: „Gond és önmagaság." In uó: Lét és idő. Gondolat, Bp., 1989. 524-533. 



6 8 Dobos István 

Ennek a kijelentésnek viszont éppen az elmaradt gyermekkor következménye-
ként fölfogott korai öregség fentebbi fogalma kölcsönözhet jelentőséget. Ebből a 
nézetből az önéletíró mintha mégiscsak fönntartaná a személyiség visszájára for-
dított fejlődésének lehetőségét saját életének vonatkozásában. Az önéletíró ép-
pen cáfolt önmeghatározása tehát visszaíródik az előszóba. Amint azt láthattuk, 
a nyelvhasználat részint a szándékolt jelentés (meaning) és a mondás (saying)?1 köz-
ti szakadást, sagen és Meinung7 összemérhetetlenségét tárja az olvasó elé, mely 
szoros összefüggésben áll a mondott én és a szándékolt én8 közötti különbséggel. 

Az önéletrajzi szubjektum elbeszélésének módjára vonatkozó előzetes bejelen-
tésben rejlő ellentmondások az olvasó figyelmét állítás és szöveg retorikai stra-
tégiájának viszonyára irányítják. Elbeszéléspoétikai távlatból ez elsősorban az el-
beszélői önértelmezés és az elbeszélő szöveg mozgása, valamint az elbeszélői 
megnyilatkozás és az elbeszélt tudat közötti kapcsolat tanulmányozását jelentheti. 

Az elbeszélő és az elbeszélt önéletrajzi én viszonya 

Az önéletíró a gyermekkor fölidézését - a fogalom előzetesen felvázolt értelmé-
ben - annak lezárulásával kezdi, tehát a család kötelékeiből való kiválással: „Tizen-
egy és fél éves voltam, mikor a szülői tenyerek alól kiszedtem a horgonyaimat, 
járni kezdtem a magam lábán, és a saját fejemmel avatkoztam bele a magam sor-
sába." (1.9.) Az elszakadás kölcsönös fájdalmát a tenyerekbe kapaszkodó horgony 
kiszedésének képe teszi érzékelhetővé a képzelet számára. A védettség, az óvás 
képzetét idéző hely elhagyására utaló irányjelző - „tenyér alól" - nem zárja ki a 
fogalom látvánnyá alakításának ezt a módját, amely előhívja hangnem és elbeszélt 
tudat különbségét. A visszaemlékező szenvtelenül, szinte már az együgyűségig 
egykedvűen számol be az iskola megtagadásáról, s a szülői akarattal szembeni 
lázadásáról. Mintha jelöletlenül átadná a hangot és a látószöget elbeszélt énjének. 
Erre utal, hogy a történetmondás jelen idejűvé, s így szükségképpen jelenetszerű-
vé válik. Az elbeszélést gyakran s tartósan párbeszéd váltja föl, különösen az inas-
évek megjelenítésében. 

Az elbeszélt történet szereplője a második osztályban, ahová másodszor jár, 
minden tárgyból megbukik. A legsúlyosabb büntetés fölmerülő lehetősége, hogy 
kiveszik az iskolából, s inasnak adják, nem félelemmel, de örömmel tölti el. A már-
már kérkedón magabiztos gyermek láthatólag nem ura helyzetének. Zavart tuda-
tára szélsőséges érzelmei utalnak: a felszabadult örömöt a világgal szembeni gyű-
lölet váltja föl, majd hirtelen rátör a félem, mert végezetül eszébe jut bukásának 

6 Cynthia CHASF.: Arcot adni a névnek. Pompeji 1997/2-3. 119. 
7 Paul de M A N : Sign and Symbol in Hegel's Aesthetics. Critical Inquiry 1 9 8 2 / 8 . 7 6 7 . és Andr/.ej WARMINSKI: 

Readings in Interpretation: Hegel, Heidegger, Hölderlin. University of Minnesota Press, Minneapolis, Theory 
and History of Literature Series, volume 26. 

8 Paul de MAN-: i. m. 769. 
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legvalószínűbb következménye: apja kegyetlen büntetése. Az elbeszélő úgy foglal-
ja a maga látóhatárába a fölidézett gyermeki érzékelés- és gondolkodásmódot, 
hogy megkísérli eltüntetni az időbeliségből következő különbséget a kétféle én 
között. Gyakran válik a múltat megelevenítő visszaemlékezés jelen idejűvé, emel-
lett az első személyben megszólaló történetmondó nyelvhasználata nem válik el 
a fölidézett én múlt időben visszaadott belső beszédeinek nyelvétől. Mindkettő 
dísztelen, már-már szegényes. 

Fel kell figyelnünk arra, hogy megveretésére készülve a visszatekintő és a föl-
idézett gyermeki tudat összemosódik. A látókörök átfedésére nem a szemléletek 
különbségének fölfüggesztéséből lehet következtetni. Az önéletíró gondolkodás-
módjának sajátszerűségére nem derül fény az elbeszélés jelenében elhangzó szór-
ványos megnyilatkozásaiból, s csak a metaforikus nyelvhasználat megjelenése és 
a többes szám első személy figyelmeztet a tudatok keveredésére: „Előretolt tartás-
sal nézett ránk esztendőknek ható pillanatokig, a szemei szinte kijöttek a fejéből, 
s ha mi tehettük volna, a legnagyobb boldogsággal süllyedtünk volna el nézésének 
ettől a részünkre megmagyarázhatatlan súlyától. A legszörnyűbb haragjának ismer-
tük eddig, ha az asztalra csapott, hogy ökle körül összecsörömpöltek az edények, 
s nikotinos bajusza alól, mint valami tüskés állat, kibújt a káromkodás." (1.13.) 

Az emlékezés kopár nyelve, a szlovák anyanyelvű apa tört magyarsággal megszó-
laltatott, indulattól fűtött, zaklatott kirohanásai, valamint a félelmében megder-
medt anya töredékes beszéde együtt feszültségben áll az áldozat belső derűjével, aki 
résztvevője a jelenetnek, de egyszersmind önmaga elidegenedett szemlélője is. 

„ - Mi? Mi?!! 
Összeszorítottam az ökleimet és fogaimat, hogy el ne vihogjam magam. A tes-

tem remegett, nem bírtam magammal. 
- Hát megbukta maga! Gazember, csirkefogó, megbuktaü! 
Egészen közel álltam hozzá, és az asztal sarkánál. Láttam, hogy fölemelkedik, 

szörnyű magasra fölnyújtózkodik, s a szájából kiugrik a nevettető káromkodás. 
- Krucifix! Herrgott miatyánk!!" (I. 14.) Megveretése közben mintha a gyermek 

teste elválna érzékelő tudatától: „mozdulatlan lábaim valahol egészen közel a szemei 
előtt lógtak." (I. 14.) Az önéletíró magatartásának egyik alapjellemzője ez az aka-
ratlagosan előidézett érzéketlenség, amelyről büszkén emlékezik meg: „Nagyon meg 
voltam elégedve magammal, egy könnycsepp nem esett ki a szememből. Szinte 
diadalmasan nézelődtem. Nem lehet világesemény, ami most hatni tudott volna 
rám. Egészen magamé voltam, mint győző, fölötte éreztem magam a tárgyaknak és 
személyeknek." (I. 15.) Ahogy az elbeszélő nem képes metaforikus értelemben el-
jutni a másik emberhez a vakság lelki tulajdonsága következtében, úgy akadályoz-
za meg tehetetlen indulata a szó szoros értelmében is rövidlátó apját, hogy észre-
vegye fiát: „Az apám néha felém fordította a fejét, de észrevettem, hogy a szemeivel 
nem lát el hozzám." (I. 15.) Testvérei együttérzésének kifejezéséről megvetően 
számol be: „Magamban mosolyogtam ezen a gyáva hízelkedésem" (I. 17.) 

Az elbeszélt gyermeki tudat számára természetes, hogy a szó elfedi a gondola-
tokat, éppen ezért a színleg semleges megnyilatkozásokból az érzelmek jelenlé-
tére következtet: „Az anyám mintha már elfelejtette volna az egészet, s ezért most 
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nagyon jóban voltam vele. Bedig bizonyos, hogy a közömbös szavak mögött ó is 
a bizonyítványra és a déli esetre gondolt úgy, mint ahogyan az én szavaim is csak 
üres játékdolgok voltak más gondolataim előtt." (1.17.) 

Mindenáron saját elképzelését akarja valóra váltani, s választásának tényleges 
tartalmától szinte függetlenül teljesen kielégíti az az általános tudat, hogy „vég-
re úgy lesz minden, ahogyan én akarom". (I. 16.) Akaratának az érvényesítése 
mindenkor elégedettséggel tölti el. Valójában azért bukik meg mindenből, mert 
inas akar lenni. Feltehetően az erő fölértékelésével függ össze szemléletében az 
akarat fölmagasztalása. Elragadtatott szavakkal idézi föl azt a pillanatot, amikor 
meglátja a lakatosműhely nyitott ajtaján át a világító tüzet: „Ha egyáltalán eroti-
kus, tiszta szerelemmel szeretni lehet a tüzet, a zajt és a cselekvő emberi erőt, ak-
kor én most szent, fanatikus rajongója voltam e hármas istenségnek." (I. 17.) Az 
elbeszélt én saját akaratának első sikeres érvényesítése után érzi azt, hogy meg-
született. Ezért idézi föl az önéletíró élettörténete kiindulópontjaként ezt az első, 
valódi emléket, az énazonosság megtalálásának az eseményét.9 Az sem lehet vé-
letlen, hogy az elbeszélt én ekkor mutatkozik be először saját nevén az önéletrajz-
ban. Ez volna tehát a bevezető szellemében az önéletíró számára a benne lakozó 
„tiszta emberség" megtalálásának pillanata. Ezért kezdhet el a „fiatalság 
füleivel... hallani, és a fiatalság szemeivel látni" (1.8.) az emlékező én, aki vissza-
felé hátrálva az időben megbizonyosodik arról, hogy elérkezett önmagához: „Az 
ördög vagy az isten költözött belém, nem tudom. De bizonyos, hogy ezen a na-
pon emberré lettem, akinek vörös, meleg vér folyik az ereiben, és határozott aka-
rat sarjad a lelkében." (1.20.) Látni való, hogy az önéletrajzi elbeszélő és a fölidé-
zett én szemlélete között nincs különbség abban a tekintetben, hogy az akaratban 
jelölik meg a személyiség önazonosságának az alapját. A bukott diák akaratának 
megtörését érzi valódi sérelemnek, amikor az idősebb segédek megalázzák a mű-
helyben. Az inaskodás azért tűnik föl számára vonzó választásnak, mert akara-
tának összegyűjtésére kényszeríti a tevékeny élet. Az akarat fölmagasztalása véde-
kezésként is fölfogható, mert távol tartja az erőtlen lemondás és a halál utáni 
vágyat. A fizikai munka kézzelfogható értelmet ad a tanulásban kudarcot valló 
kamasz életének, s helyreállítja önbecsülését: „Mozdulataim erőszakoltan széle-
sek és szögletesek voltak, ahogy az evéshez hozzákészültem, meglátszott rajtam, 
hogy kidolgozott, nehézkes munkás ül a tányér előtt." (1.27.) Tulajdon létezé-
sének megtapasztalásához, önazonosság-tudatának megszilárdításához akarat-
próbákra, erőkifejtésre és fizikai hatásokra van szüksége: „nem hagyott aludni 
a holnapi nap ingere. Tisztán láttam magam előtt a műhelyt, s nem estem két-
ségbe az esetleges új ütlegektól, azok egy-két perc alatt elmúltak, s ekkor megint 
szabad, az erejét megfeszíteni tudó ember lehet belőlem." (I. 28.) 

9 A személyiség lényegét kifejező első emlék megtalálásának lehetőségét mérlegeli Virginia W O O L F : 

Vázlat a múltról című önéletrajzi írása. In Virginia W O O L F : F.gy jó házból való angol úrilány. Önéletrajzi 
írások. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1 9 9 9 . 2 7 - 1 3 7 . Elemzését lásd: SF.LLEI Nóra: Tükröm, tükröm... 
írónők életrajzai a 20. század elejéről. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2 0 0 1 . 5 7 - 6 7 . 
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Az inasévek elbeszélésében a látószög és a hang is döntó részben a fölidézett 
énhez tartozik, aki saját történetét meséli egyes szám első személyben. Az ön-
életíró nem tud többet az elbeszélt éntől, s ez a homodiegetikus előadásmód10 

a regényhez közelíti az önéletrajzot: „Nem szóltam semmit, láttam, hogy itt is 
bizonyos rendet kell betartani az embernek, tudomásul vettem. Hiszen még ez 
mennyivel másképp van itt, mint az iskolában. Látszik, hogy ezek okosabb gyere-
kek, mint a diákok, s ha a mester akar valamit, akkor ők is akarnak mindig vala-
mit. Csak meg kell ismerni a dolgokat, s akkor megy minden nagyszerűen." 
(I. 29.) Ezek a szűkített horizontú, távlatváltásoktól megfosztott részek különösen 
alkalmasak az elbeszélt tudat kifejezésére, de szükségképpen nélkülözik azokat a 
reflexiókat,11 amelyek magára az elbeszélésre, s az önéletírásban létrejövő meg-
értésre irányulnak. Az értelmezés időben változó távlatainak hiányára utal az el-
beszélt én létformájának metaforája: „Egy napi élet az egyik végletből a másikba 
dobhat bennünket." (1.31.) A történő jelen kitüntetése az előre- s hátratekintő 
emlékezet többirányú mozgásának a fölfüggesztését vonja maga után. Mellé-
rendelő viszonyba kerülnek egymással a munkafolyamatok leírásai és a lakatos-
műhely belső életének ismétlődő alakzatai. Az olvasás megújuló tapasztalata, 
hogy a fölidézett történet jelenében tartósan időző elbeszélés mintegy megvonja 
magától bármiféle teleológia érvényesülésének lehetőségét a személyiségfejlődés 
vonatkozásában. Egyedül az erő és az akarat elvének képviselete teremt mélyebb 
folytonosságot a mindennapi események ismétlődésében: „Hogy mi lesz holnap, 
nem érdekelt. Egész valómmal a mának éltem, kifejlődni akaró erők dolgoztak ben-
nem, s ha valami szembeszállt velem, a fölött uralkodni akartam." (I. 31.) A vissza-
tekintő nem egészíti, tágítja ki az elbeszélt tudat látóhatárát, s így a hatalom aka-
rásának megfogalmazott életelvét sem mutatja be gondolkodásának egy későbbi 
távlatából. 

Az erő, az akarat és a hatalom fölmagasztalása eredményezi azt, hogy az elbe-
szélt tudat önértelmezése számára idegen marad mind az erkölcsi, mind pedig a 
lélektani szemlélet érvényesítése az emberi cselekedetek megítélésében: „Akik 
bántottak, azokra csak a kegyetlen pillanatokban haragudtam, aztán megint 
együtt voltam velük, mert érdemes versenytársnak éreztem magam közöttük." 
(I. 31.) Az önértelmezés határait az erő mindenhatóságába vetett hit jelöli ki az 
önéletrajzban: „Vállaltam a sorsomat, hiszen én akartam így, és tudtam, csak 
erősen akarnom kell, akkor minden jó lesz." (1.31.) Az elbeszélt én maga is úgy 
érzékeli, hogy az erő önmagáért való feltétlen tisztelete egyoldalúvá, s bizonyos 
értelemben reflektálatlanná teszi a világgal szemben kialakított magatartását: 

10 Gerard G E N E T T E : Figures III. Seuil, Paris, 1972. 92-100. A fogalom értelmezését lásd: D O B O S István: 
„Az elbeszélés elméleti kérdései. Narratológiai vázlat." In uő: Az irodalomértés formái. Csokonai, Deb-
recen, 2002. 119-135. Thomka Beáta „minimális distanciát" feltételez „a homodiegetikus elbeszélés 
narrátora és személyes hőse" között. Vö. T H O M K A Beáta: „História, életrajz, fikció." In Tanulmányok 
Kassák Lajosról. 150. 

11 Linda H. PETERSON: Traditions of Victorian Women's Autobiography-The Poetic and Politic of Life-Writing. 
Charlottesville, UP of Virginia, 1999. 28. 
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„Tele voltam jókedvvel és az erő lehetőségeivel. A géphez állítottak, hajtottam 
együgyű kitartással, s ha elakadt, még jobban nekifeszültem." (1.33.) A tanulást, 
az iskolát szó szerint és jelképes értelemben is maga mögött hagyva, az érzékek 
bizonyosságába vetett hit váltja föl a gondolkodást, s ebből következően az én ön-
maga létezéséről is elsődlegesen szenzuális tapasztalatok közvetítésével szerez 
tudomást. Jellemző, hogy számára a környező világ elsajátításában az érintés, a 
tapintás, a dolgok közvetlen érzékelése a meghatározó. A test anyagszerűségének 
tudata, a természeti létezés emlékezete hatja át az elbeszélt én tapasztalatait: 
„Mindennek teste, j ó eleven húsa volt körülöttem. ...lubickoltunk a piszokban. 
Ereztük, hogy élünk." (1.35-36.) A visszaemlékező ritka megnyilatkozásai nem 
utolsósorban ezt a gyermeki érzékelésmódot részesítik figyelemben, s végső soron 
ennek a fölényét sugalmazzák a gondolkodással szemben: „Milyen messze voltam 
még akkor, hogy mindezeket a szép dolgokat közvetlen érintkezéssel kiélvezzem. 
Az első pillanatban végigborzongott bennem a félelem, aztán emberségesen 
megnyugodtam, kinyíltak a pórusaim, hogy mennél inkább hozzám érhessenek 
a mozdulatok, a színek, a hangok és a szagok." (1.36.) A mesterség dicséretében 
jól láthatóan érvényesül az anyag és az erő kultikus szemlélete: „Teste és lelke volt 
annak, amihez az ember hozzányúlt. A szerszámok fényesek és nehezek voltak, 
a vasrudakban éreztem az akaratot, és örültem neki, hogy birkózni és verekedni 
kellett velük, valamit csinálni akartunk belőlük." (1.51.) 

Az önéletírói vállalkozás megjelölt célja akkor teljesül, ha az emlékező vissza-
talál önmagához, vagyis a benne lakozó valódi énjéhez, amit elfednek a tanulással, 
s a neveléssel kényszerűen rárakódott tulajdonságok. A származás kérdését ezért 
veti föl - megvalósítva az eredeti kezdőpont keresésének önéletrajzi toposzát - , 
hogy az „eredeti forrás" felől is láthatóvá tegye a benne lakozó hiteles, valódi ént. 
Jellemző, hogy a fizikai munkát végző kamasz frissen kialakult öntudata a kisvárosi 
napszámos család hagyományának halvány emlékképei közül a paraszti szárma-
zási vonalat őrző emléket választja ki: „valami távoli rokoni ágról élt bennem a 
paraszti vér." (I. 41.) Az sem véletlen, hogy a paraszti életkörhöz kapcsolódó képet 
az első szerelemről az érzéki emlékezet őrizte meg az elbeszélt én akarata ellenére: 
„Ezek a napok teljesen az enyémek voltak, s ilyenkor sok mindenféle emlék és kí-
vánkozás feljött bennem. ...De én erős természetű gyereknek ismertem magam, 
és hittem, csak akarnom kell, és mindenben uralkodni magamban. Ha időm volt 
hozzá, szerettem belenézni az életem rendjébe, s ez a szokásom most is megvolt." 
(1.44.) Az akaratot kijátszó megőrzés, s a fölidézett emlékképek szemléletesen 
igazolják az önuralom esendőségét. Az akarat kiterjesztésének jól kijelölhető ha-
tárait jelzi, hogy saját elbeszélése ássa alá az elbeszélt én önmagára vonatkozó ál-
lítását, amely ékes példáját mutatja annak, hogyan kerekednek fölül az érzékek a 
cselekvő akaratán: „Már nem kallódtam öntudatlanul a dolgok között, és minden 
dolognak iparkodtam mindkét oldalát megnézni. De nem azért, hogy aztán ha-
tározatlanul egyik oldalról a másikra dobálódjam, hogy hassanak rám a dolgok 
anélkül, hogy én vihetném át beléjük a magam rendjét és akaratát." (1.44.) 

Legkegyetlenebb megaláztatását, amikor az inasok letérdeltetik, s imára kény-
szerítik, viszolyogtató részletességgel idézi föl. Ennek a történetnek a párját, 
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amint azt később látni fogjuk, enyhébb változatban a belga őrszobán kierőszakolt 
ima jelenti. (1.411.) A megszégyenítést azért nem tudja megbocsátani, mert meg-
törik az akaratát, s gyengének bizonyul az ellenálláshoz: „Milyen jó lett volna, ha 
még erőm lett volna hozzá, hogy a másikkal szembeugorjak, ha megszoríthattam 
volna a torkát, ha megfásult ujjaim között széttörhettem volna az egész komisz 
életet. De ehhez már nem volt erőm." (1.48.) Közel e jelenet után a fizikai gyöt-
relem elszenvedése megismétlődik, de ekkor a megalázottból kínzó lesz, aki képes 
értelmetlenül föláldozni a számára talán legkedvesebb, védtelen lényt. A galamb 
tollának befonásával elvégzett kegyetlen kísérlet miatt érzett szégyen ébreszti rá 
az emberben lakozó erőszak pusztító erejére. A valódi szenvedést ez váltja ki 
belőle: „Ereztem a testem megtöretését, s valami sötét ködből csurgott le rám a 
szomorúság." (1.61.) Az elbeszélt én gondolkodásának határait jelzi, hogy csak 
lassan tudatosodik benne a két esemény közötti összefüggés: „Az ember néha úgy 
érzi magát, hogy elveszett a világban. Bizonyosan valahonnét bentről fájtak a dol-
gok. Talán a beteg gyermekei között élő anya sorsa lehet ennyire színtelen és 
elhasznált levegővel telített. S ha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy mi a bajom, 
nem tudtam volna felelni." (1.61.) Jellemző az elbeszélt én gondolkodására, mely 
szerint az élet szüntelen erőpróba és egyszersmind megpróbáltatás, hogy fel-
éledő bűntudatát elnyomja a kísérleti „munka" sikerébe vetett hite. Mondhatni a 
természet felülkerekedik a kultúrán, az akarat az erkölcsi belátáson, s ezt a riasztó 
eseményt nem tudatosítja az önéletíró az elbeszélés jelenének távlatából. Az el-
beszélt én tudatát megrendíti a védtelen állat elpusztulása, s ez fordulatot vált ki 
személyiségében, de értelmezése nem képes távlatot adni a bekövetkezett ese-
ménynek: „Egész nap nem mozdultam ki a lakásból. Hogy mi bajom volt tulaj-
donképpen, nem tudtam. Már láttam megkékült halottakat, akiket a vízből fog-
tak ki, vérző testet, aminő a Szuroké volt, de még semmi sem hatott rám ilyen 
leverően. Talán, mert mindennek én voltam az oka! Sokat gondolkodtam azon a 
napon, és lassan-lassan úgy éreztem, hogy a Szurok irigységből meg akarta ölni 
a fiataljaimat, és csak azért találta ki az egész komédiát, hogy elpusztítsa őket. 
Már nagyon sok csúnyát láttam az emberek természetében, nem szerettem őket, 
s ez a nap még messzebbre lökött el tőlük." (1.64.) 

A természet ismételten erősebbnek bizonyul a temetői feszület lelövésekor. Ko-
rántsem elhanyagolható körülmény, hogy ekkor nevezi ki a mester első munkás-
sá az inast. A megbízatástól megrészegedett fiút erkölcsi érzéke nem tudja arra 
kényszeríteni, hogy meghátráljon az akaratpróba elől. Nem érti, miért félnek 
tőle társai, amikor О fölszabadultan ünnepli az erő és a bátorság diadalát: „Min-
denen túl voltam. Ott villódzott előttem az összezúzott üveg, és láttam, hogy sem-
mi különösebb nem történt a világban. Nevetett a lelkem, s az izmaim szabadok 
és frissek voltak." (1.69.) A Krisztus-kép összetörését láthatólag szó szerint értel-
mezi, s ezzel hárítja el a szentségtörő cselekedet következményeit: „Összetörtem 
egy üvegdarabot, és nem éreztem miatta rettegést." (I. 69.) Látva a fogadást 
elvesztő társak megrökönyödését, nem érti, miért hagyják magára örömével. Az 
együgyűek ártatlanságával vonja le ebből azt a következtetést, hogy „a világ nagy 
és tiszta körülöttünk, s csak az emberek rosszak benne". (I. 69.) 
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A műhelyben a segédek döbbent felháborodását megvetéssel fogadja, mert ki-
használja a helyzetet, amelyben bizonyos értelemben erkölcsi fölénybe kerül az-
zal a társával szemben, aki fogadásra biztatta, s most gyáván az arcába üt. Az el-
követett vakmerő cselekedet bátor vállalása ebben az esetben is fölmentést ad 
számára: „Ereztem, nemcsak hogy bűnös nem vagyok, de közöttük egyedül én 
vagyok az, akinek szabad ereje és igaz jó szíve van." (1.69.) Az értelmezés távla-
tát az elbeszélt tudat látóhatára jelöli ki. Az önéletrajzi elbeszélő azáltal, hogy 
mintegy kivonja magát a visszaemlékezésből, képes mindvégig fenntartani a fe-
szültséget a történet és az elbeszélés között. Példaként említhetem akár az elbe-
szélt önéletrajzi én időről időre megfogalmazódó hitvallását a munka, az akarat 
és az erő egységéről, amely részint azért nem képes új távlatot nyitni az elbeszélt 
világra, mivel kifejtetlen marad, másfelől kiteljesedése irányának jelzése nélkül 
ismétlődik: „Dolgoztam, mert mégis a munka volt a legszebb, amit eddig az élet-
ből láttam. Az ember hozzányúlt a nyers vasdarabhoz, fúrta, faragta, hajlította 
őket, s a végén mindig valami új és egész más dolog lett belőlük." (I. 74.) 

A kamaszkor beköszöntét az idő felgyorsulásának érzete közvetíti, s az érzéki-
ség igézetének megjelenése, mely új kiterjedést ad az elbeszélt én világának: 
„Széles, világos utak nyíltak meg előttem. Korán fejlődő, nagy gyerek vagyok, 
mondták az ismerőseim, és én magam is éreztem azokat a hirtelen változásokat, 
amik végbementek rajtam és bennem." (1.50.) Az érzéki vágy megjelenésével 
bekövetkező identitásváltozására fokozatosan ébred rá: „valami halvány sejtelem-
mel ismergetni kezdtem új magamat." (1.80.) A kamaszkor gyötrelmei miatt ér-
zett szégyennél is nehezebb elviselnie azt a tudatot, hogy legbizalmasabb barát-
jának tekintett anyja eltitkolja előtte másállapotát, s a várandós asszonyt nem 
képes többé azonosítani azzal a tökéletes képpel, amilyennek eddig képzelte: „az 
ő tisztasága volt az én otthonom. Most kizökkentem magamból, a bizonytalanság 
és gyanakvás fészkelődött belém." (I. 89.) Föltehetőleg azért szenvedi el szemé-
lyes sérelemként az anyjáról alkotott kép szertefoszlást, mert e kép volt önazonos-
ságának legfőbb biztosítéka. 

A sokat szenvedett anya szent képe, akárcsak a temetői feszület, széttörik, 
tehát megrendül mindkét hit, amely eddig az elbeszélt én számára létezésének 
alapját jelentette. Végtelen magányának fájdalmát azzal csillapítja, hogy mások-
nak okoz szenvedést. Fokozatosan veszíti el önmagát: először a lopás válik szen-
vedélyévé, majd a külvárosi telepen találja meg a helyét. Ártatlanságának elvesz-
tése után, kényszeresen járul az utcai kőfeszülethez, s az elveszettek kétségbeesett 
lemondásával szólítja meg: „Mért nem vagyunk mi már ilyen szent és tiszta em-
berek!" (1.110.) A férfias próba nem magabiztossá, hanem félszeggé teszi. Énjét 
megkettőzve, mintegy kívülről szemléli gyanakvó idegenséggel a személyisé-
gében végbement fordulatot: „Valamit elvesztettél magadból! - gondoltam, s ez 
később annyira fejlődött, hogy minden olyan cselekedetem előtt, ami nem tarto-
zott mindennapi szokásaim közé, azt mondtam magamnak: 

- Vigyázz, valami szerencsétlenség fog történni!" (1.112.) Az önmegszólító for-
ma mellett a tárgytalan félelem kialakulása utal a személyiség válságára. Az el-
beszélt én bátor kalandjaira emlékezve védekezik kialakult félszegsége ellen, de 
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nem képes távol tartani magától a halálfélelmet, amikor vakmerő cselekedetre 
kényszeríti magát, mert nem akarja, hogy gyávának nézzék. Büszkesége tehát nem 
hagyja cserben, s elszántan őrzi függetlenségét. Megrettenti a gondolat, hogy el 
akarják vetetni vele a mester lányát, de kegyetlenül taszítja el magától cigánylány 
szeretőjét, aki magához akarja láncolni. 

Az önéletrajzi én identitásváltását az elbeszélt és az elbeszélői tudatok találkozása 
készíti elő. Amikor megérik az inasfiúban a szabadulás gondolata, a visszatekintő 
távlat egyaránt magába foglalja a fölidéző és a fölidézett énhez rendelhető néző-
pontokat: „Mostanában sokszor éreztem, hogy minden eddigi elhatározásom 
és cselekedetem csak azért volt, hogy nagyobb terekre juthassak ki magammal. 
És újra kezd összezsugorodni körülöttem a világ." (1.116.) E szavakat lehet a sza-
kítás után magára maradt elbeszélt én megnyilatkozásaként értelmezni, de az 
sem zárható ki, hogy az elbeszélés jelenében hangzanak el, az önéletíró vallomá-
saként. Az időrendet követő visszaemlékezésben a kamaszkor beköszöntével egyre 
gyakoribbá válnak az elbeszélő közvetlen önértelmezései, s ezekről sem dönthető 
el egyértelműen, hogy melyik beszélőhöz tartoznak: „Kétféle embert ismertem ma-
gamban. Egy vágyakozó, durva kamaszt s egy félénk, szégyenlős fiúcskát." (I. 119.) 
Közvedenül ezt követően viszont a megszólaló nyelv a múltban emlékező elbeszélt 
én jelenlétét valószínűsíti: „A cigánylányok erősek és egészségesek voltak, azokhoz 
holmi boltos legények nem tudtak közel férkőzni, azokat nem megcirógatni, 
hanem mint a virágzó ágakat, le köllött törni, és a kalap mellé szúrni." (I. 120.) 

„Hogy mi következik most, nem tudom. De nem is voltam rá kíváncsi" (1.138.) 
- ezzel köszön el az inasévektől az elbeszélő, akinek a szavai jelen idejűek a múlt-
ban, a visszatekintőé viszont múlt idejűek, tehát az előtte elhangzóknál későbbiek, 
vagyis utólagosak, anélkül, hogy a jövőről többet tudnának. Az erő, az akarat büsz-
kesége és a „megkülönböztetett értelmű" élethivatás sejtelme folytonosságot teremt 
az elbeszélt én egymást követő alakzatai között. Mindennap újabb győzelemre 
van szüksége, hogy szigorú akarattal egységben tartsa személyiségét. A szabadság-
gal járó felelősség elviselése éppoly nehéz terhet ró rá, mint az alárendeltség. Ál-
landó harcot vív magával, mert elégedetlen a munkájával, s azért marad alul segéd-
ként első munkahelyén, mert szembesülnie kell azzal, hogy még nem „kész 
ember", ahogy hitte a maga különleges képességeiről szőtt elképzeléseivel. A test 
és a hang elváltozása a személyiség biológiai érésének szokványos jelzéseként is föl-
fogható, de a nyelv szétesése egyértelműen utal az önazonosság elvesztésére: „Vörös, 
nagy kezeim voltak, bajuszom erősen kiütközött, s hangom olyan volt, mint a kap-
panoké. Ha valamiről beszéltem, szétszakadtak a gondolataim, és recsegtek és 
zakatoltak a szavaim. Láttam, hogy a testvéreim valósággal félnek tőlem." (I. 147.) 
Rendszerint akkor nyeri vissza elvesztett egyensúlyát a személyiség, amikor újra fel-
támad a magasabb rendű munka iránti vágya, s megtapasztalja parancsoló akaratá-
nak erejét. A gyár hatalmas kovácsműhelye azért ejti ámulatba, mert itt a munká-
sok „uralkodtak a dolgok fölött, mint a királyok és a hajcsárok". (I. 163.) 

Az élet kiteljesítésének reményével teli elindulások és csalódott visszatérések 
eseményei váltakoznak a visszaemlékezésben. Fel kell figyelnünk arra, hogy a föl-
idézett én minden egyes helyváltoztatása alkalmával elveszíti magát. Ugyanakkor kín 
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átvészelnie a helyben töltött napokat. Vad elkeseredését céltalan rombolással eny-
híti. Önpusztító szenvedélyévé válik az alkohol, amely segít elviselni a veszteglés 
tudatát. Az állandó újrakezdéshez „az élet nyitott kapujának" ismétlődő képzete 
vezeti el az elbeszélt önéletrajzi ént, de az utak, amelyeket végigjár, valójában 
befelé vezetnek. Az elbeszélt én az életrajz bevezetőjének szellemében akkor talál 
vissza önmagához, ha tulajdon akarata szerint, saját felelősségére élhet. A munkás-
egyletben a szocialista tanokkal ismerkedve ugyanazzal a kérlelhetetlen szigorú-
sággal vizsgálja a gondolatok személyes érvényességét, mint amilyen önérzettel 
megítéli fizikai munkáinak az értékét. 

A szocialista munkásegylethez kapcsolódó időszak eseményeinek elbeszélésé-
ben változás következik be az elbeszélt én és az önéletrajzi elbeszélő viszonyában. 
Megszólal ugyanis az elkötelezett tudósító hangja, s ekkor a látószög ahhoz a 
viszszatekintőhöz tartozik, aki a későbbi távlat nyújtotta többlettudással értelmezi 
és értékeli az elbeszélt én életútját: „Pár hét alatt többet fejlődtem, mint egész 
eddigi esztendőim alatt. Mint a saját értékét ismerő, öntudatos munkás vettem 
részt az első sztrájkban." (1.197.) 

E szövegrészlet retorikai megformálása egyértelműen jelzi az elbeszélés cél-
elvének megjelenését. Kétségtelen, hogy az elbeszélt én gondolkodása is gyors 
átalakuláson megy át, de néhány változatlan alaptulajdonsága biztosítja jellemé-
nek folytonosságát. A kudarcok csak edzettebbé és elszántabbá teszik a mozga-
lomszervezőt, s egyre egyértelműbb lesz számára a teljes élet képzetének tartal-
ma. Szembetűnő, hogy a csoporthoz tartozás megerősödő tudatának jelzéseként 
megjelennek az elbeszélt önéletrajzi én többes szám első személyű megnyilatko-
zásai. Említhető a feltételes múlt parancsoló alakjának megjelenése az íróvá válás 
folyamatának kibontakozásával, amely a visszatekintő értékelésének részeként 
elmulasztott lehetőségre világít rá az elbeszélés jelenében: „Talán csak alkalom kel-
lett volna hozzá, talán csak valaki hozzáértőnek a kezei közé kellett volna kerül-
nöm, játszva bonthatta volna le rólam a nyerseség és kialakulatlanság formáit, 
hogy beérjem a saját képességeimet, valaki barát vagy tanító kellett volna mel-
lém, aki a legtöbb fiatal művésznek társaságánál vagy szerencsés véletlennél 
fogva már az út kezdeténél megadatik." (1.271.) E ritka megnyilatkozások a tör-
ténetet egészen a jelenig vezetik el, s voltaképpen az önértelmezés lezárhatatlan-
ságát sugalmazzák. A képzettség hiányát enyhíti a mesterember meggyőződése, 
aki az emberekben a nyers és természetes tulajdonságokat szereti, s ezt akarja 
viszontlátni szépirodalmi alkotásaiban is. Az önéletrajzi elbeszélés mintha a 
kezdő író nyelvhasználatát fölidézve adná vissza ennek az eszménynek a meg-
valósulását a neki megfelelő lányalak leírásában: „Velem nagyon jól megegyezett. 
Valószínűleg fiatalabb volt nálamnál, és sokszor úgy beszélt hozzám, mint apjá-
hoz, hozzám simult, és tanácsokat kért tőlem. Nem voltak hozzá szexuális érzése-
im, s mégis hatni tudtak rá a szavaim. Lehullottak róla az összeférhetetlenség tüs-
kéi, érezhette, hogy megnyugszik mellettem, hogy hazatalált nálam." (1.285.) Az 
elbeszélés önérteimező alakzatait elemző későbbi fejezetben részletesen is szó 
esik még az elbeszélt én, az önéletrajzi elbeszélő és a létesülő szöveg nyelvének 
összetett viszonyáról. 
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„Az ember élete kiteljesedik" - ez a mondat vezeti be a harmadik könyvet, de 
nem dönthető el egyértelműen, hogy a címre visszautalva, a Csavargások című 
fejezet elbeszélt énjére vonatkozik-e, s ekkor az önéletrajzi elbeszélő harmadik 
személyű megnyilatkozásaként lehet értelmezni, vagy az önéletíró személytelen 
magánbeszédeként hangzik el, s ebben az esetben leginkább önmegszólításra 
emlékeztet. A következő mondat első személyű visszaemlékezés, s már az elbeszélt 
én hangján szólal meg. A megfogalmazott állítás viszont éppen a személytelenség 
különös élményéről szól, a beszélőt ugyanis akaratát meghaladó erők késztetik 
helyváltoztatásra. Az útra kelést megelőző emlékezetes jelenetben Jolán szavai 
szinte szemlátomást válnak valósággá: a beszéd közvetlenül cselekvéssé változik: 

„- Lássátok, fiúk, ha én nektek lennék, elmennék Párizsba. ... 
- Menjetek, fiúk - mondta az asszony újra. - ... 
- Elmegyünk! - mondtam. ... 
- Holnap elindulunk. 
Ennyi volt az egész. 
S másnap kimentünk hármasban a hajóállomáshoz." (1.295.) E szövegrészlet 

a nyelv létesítő erejéről tanúskodik, s az elbeszélt önéletrajzi én akaratának a korlá-
tozottságáról: „Másodszor indultam útra, hogy életemet kiteljesítsem. Nem tuda-
tos megmozdulások voltak ezek, pontosan nem tudtam volna megmondani, 
miért és merre akarok menni, de valahol a legbensőmben dolgoztak a vágyak, 
s minden óra újabb és újabb erőfeszítést szült bennem a cselekvésre." (1.299.) Az 
átélő én öntudatlanul, inkább csak megérzésekre hagyatkozva viszonyul a vele 
történtekhez, s erre a visszatekintő utólagos magyarázata vet fényt. Az értelme-
zésnek ez a ritka válfaja csakis megerősíti a fölidézett tudat reflektálatlanságára, 
helyesebben a test érzékelésére vonatkozó sejtést: „én csak úgy megkötetlen ösz-
tönnel elindultam az idegen világba, amiből csak a másoknak érthetetlen versek-
ből s a hazudozni szerető Gödrös fecsegéseiből tudtam valamit .. .nem éreztem 
semmit, csak éltem az életemet, amit ha értékelni tudtam volna, bizonyára határ-
talannak és nagyszerűnek találtam volna." (I. 299.) Jellemző, hogy az elbeszélt én 
saját helyzetére vonatkozó állítása egyszerre föltételez külső és belső nézőpontot. 
Nehezen képzelhető el az a beszédhelyzet, amelyben az átélő én megállapítása 
elhangozhat: „Tagadhatatlan, hogy benne voltunk a csavargásban." (I. 305.) 

Az önazonosság megváltozásának téveszthetetlen jele, ha az elbeszélt én el-
veszti munkába vetett hitét, s többé nem fűti a becsvágy, hogy mesteremberként 
beteljesítse hivatását. Az életút célelvének elhomályosulásával egyre gyakoribbá 
válnak a személytelen bölcseleti fejtegetések a visszaemlékezésben. Az erő és az 
akarat föltétlen értéke kétségessé válik a csavargás kiszolgáltatott helyzeteiben, s 
az élet kiteljesedésének reményét a kétségbeesés pillanataiban fölváltja az elve-
szettség és a céltalanság tudata: „A legtöbb fiatalember úgy indul el, hogy tisztán 
és kíváncsian végigvigye magát a világon, s mint valami lelketlen, mindent elunt 
féreg hull el valamelyik árokban, menhelyen vagy kórházban." (1.324.) Nemcsak 
a napi megélhetésért folytatott harc tartja vissza attól, hogy engedjen a teljes cél-
talanság kísértésének, hanem önérzete is. Fél attól, hogy elveszti arcát, ezért 
védekezésként úgy értékeli át helyzetét, hogy visszatérhessen biztonságot nyújtó 
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értékrendjéhez: „Erők élnek bennünk, arra megyünk, amerre jólesik, és mond-
hatjuk, hogy miénk a világ." (1.336.) Az elbeszélt én gondolkodásának elbizony-
talanodása maga után vonja a belső magánbeszéd és a párbeszéd hangsúlyos 
jelenlétét a korábbiakhoz képest: „Most már látom, hogy marhaság volt egyáltalá-
ban eljönni hazulról. Talán Ady is gyalog ment ki Párizsba? .. .Hajói meggondolom, 
nem akarok én sem Apolló, sem Tirteus lenni." (I. 336.) A gondviseléshit napi hasz-
nálatra szánt változatának ismételt megfogalmazása utal az elbeszélt én remény-
vesztettségére, nyelvének és gondolkodásának elszegényedésére: „Nem törtem 
semmi után komolyan, beláttam, oktalanság kicsinyes dolgok miatt emészteni 
magát az embernek. Vigyáz ránk valami isteni vagy ördögi gondviselés, s úgy 
még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna." (I. 361.) 

Amint az elbeszélt én akarata, mely biztosítja személyiségének azonosságát, 
meggyengül, egyre gyakrabban esik meg vele, hogy éppen az ellenkezőjét teszi an-
nak, amit mond, de a visszaemlékező nem tudatosítja kifejezés és cselekvés különvá-
lását. Szittya hívásának nem tud ellenállni kíváncsisága miatt, s akarata ellenére 
elmegy a törvénytelen, szó szerint föld alá kényszerített homoszexuális mulatóba: 
„ - Nem megyek - mondtam - , ilyen helyre nem megyek - és mentünk." (I. 366.) 

Fel kell figyelnie az olvasónak arra, hogy az elbeszélésben alig hangzanak el 
olyan gondolatok, amelyek távlatot adhatnának a fölidézett én pillanatnyi ön-
megértésének. A történetmondás bizonyos értelemben reflektálatlan, s ez azt su-
galmazza, hogy megérzések határozzák meg az elbeszélt én tudatát. Ezért sem 
lehet véletlen, hogy a fölidézett én gyakran hasonlítja magát öntudatlan termé-
szeti lényhez, amelynek a létét nem igazolja semmiféle cél. Az én elvesztésének 
vágya tehát folyton megkísérti. Jellemző viszont, hogy természetes ellenálló ere-
jé t megtapasztalva nyeri vissza önbecsülését. Boldogan veszi tudomásul, hogy 
kint találja magát egyedül az utcán, de szabadon. 

Az én elvesztése, majd akaraterejének a visszatérése, az élet céltalanságának 
egykedvű tudomásulvétele, s ezt követően a megerősödött hivatástudat meg-
fogalmazása váltakozik az önéletrajzi elbeszélésben. Az elbeszélt én tudatát meg-
határozó végletek közötti ide-oda játék teremt folytonosságot a visszaemlékezésben, 
a történet szintjén pedig a szakadatlan nélkülözés. A fölidézett én életakaratának 
visszatérését jelzi a jövő távlatait megnyitó kapuk képzetének megjelenése, melyet 
rendszerint közvetlen érzéki hatás vált ki, s nem gondolatélmény: „A harangok 
még mindig szóltak, láttam a galambokat, amint a felhők alól lefelé bukfencez-
nek, ragyogtak a napfényben, és kinyitották előttem a távolság kapuit." (I. 386.) 
Az elbeszélt önéletrajzi éntől bizonyos értelemben idegen marad a szellemi maga-
tartás, s műveltséghiányait az „életenergia" és az „akarat" fogalmaival próbálja 
enyhíteni: „Minden nagyon rendben volt így, de mégis. Az országúton sem a filo-
zófiából, sem a költői fantáziálgatásból nem lehet megélni." (I. 389.) Szenvedé-
lyére és kivételes életerejére hivatkozva gyakran ad magának felmentést elragad-
tatott szavaiért. Kirívó példaként említhetem, milyen meggondolat lanul 
bölcselkedik a testi fogyatékosok nyomorúságáról, s az elbeszélő nem teremt tá-
volságot a fölidézett énnek ezektől az oktalan kirohanásaitól: „- Miért nem ölik 
meg magukat az ilyen emberek? - mondtam önkéntelenül." (I. 399.) 
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A munkásegyletben, az anarchisták között vagy a proletárdiktatúra idején az 
elbeszélő szerepkörét az értelmező veszi át. Az Egy ember életének értekező betétei 
a politikai nyilvánosság szabaddá válása után már nem történelmi forrásként teszik 
hozzáférhető a hosszadalmas politikatörténeti, közgazdasági, munkásmozgalmi 
és egyéb, a szocialista eszme beteljesedésének szolgálatába állított tantételeket, 
hanem az elbeszélt én megtett szellemi életútjának részeként. A visszaemlékező 
azt sugalmazza, hogy a fölidézett én rendelkezésére álló nyelv csakis küzdelmes 
erőfeszítések árán képes gondolatélmények kifejezésére: „A szavak, amiket most 
kidobtam magamból, nem a megértett gondolataim voltak, csak úgy visszatart-
hatatlanul kibuggyantak belőlem." (1.429.) A legkülönfélébb élethelyzetekben 
szinte kivétel nélkül a büszke önérzet határozza meg az elbeszélt én magatartását. 
A fölülkerekedés, a győzni akarás vágya teremt folytonosságát személyiségében. 
Kész bizonytalan apaságot vállalni azért, hogy Jolánnal szemben megőrizhesse 
szabad akaratát. Hazatérése után elszántam harcol Jolánért, mert önbecsülésének 
szüksége van arra, hogy győztesként kerüljön ki a nőért folytatott küzdelemből. Fel-
támadó érzelmei kiszolgáltatottá teszik, ezért védekezik ellenük rögtönzött akarat-
filozófiájával: „A világ és minden is csak annyiban van, amennyiben én akarom, 
hogy legyen. Ha pedig nem akarom, hogy legyen, akkor nincsen." (I. 463.) 

Poétikai szempontból az elbeszélt én tudatának lehető legautentikusabb kifeje-
zése határozza meg a visszaemlékezést. Ez mindenekelőtt a fölidézett én gondol-
kodásának a történettel egyidejű bemutatását jelenti, az önéletrajzi elbeszélés 
idején emlékezőnek és az elbeszélt én távlatainak szétválasztásával. Különös idő-
megjelöléseket eredményez a nézőpontok és hangok elrendezésének ez a módja, 
mely küzdelmek árán pótolja a múlt és jelen közötti összetett viszonyok kifeje-
zésére képes magyar nyelv hiányzó alakjait: „láttam, hogy elmarad mögöttem 
Párizs, ahová én éhen és szomjan elzarándokoltam, amiről gyönyörű verseket 
olvastam, gyönyörű legendákat hallottam, s amiből, íme, nem láttam semmit. Ha 
most számadást csináltam volna, meg kellene kérdeznem magamtól: - Érdemes 
volt mindez? Mi végre is vagyok én a világon?" (1.434.) A kérdésre az első vers 
megírása adja meg a választ, mert ez után érzi azt, hogy megérkezett önmagához. 
A vándorlásnak, az otthon elhagyásának, s az én elvesztésének ez a hazatalálás 
adja meg jelképes értelmét: „Keményen és elmozdíthatatlanul állok meg a föl-
dön." (1.480.) Bizonyossá válik számára, hogy más emberré lett, s felfelé vezet az 
útja, ugyanakkor minél többet ír, annál több kétsége támad. 

A fizikai munkával szemben írói tevékenységének termékéről sohasem állít-
hatja teljes bizonyossággal, hogy hiánytalanul beteljesítette a célját. Ez a nyugtala-
nító tapasztalata nincs teljes összhangban hirdetett meggyőződésével: „Az volt a 
filozófiám, hogy végeredményben minden rajtunk múlik." (1.498.) A helyesírást 
azonban nem képes megtanulni. Ez a fogyatékossága megalázó bírálatok tárgya, 
de csak időlegesen mozdítja ki biztosnak hitt helyzetéből. Az elbeszélt én látóhatá-
rán nem jelenik meg írói fejlődésére vonatkozó hitvallásának ellentmondásossága: 
„ahhoz pedig, hogy legyen belőlem valaki, csak emberségemben kell elmerül-
nöm és akarásaimban megerősödnöm." (1.547.) Ez az elképzelés feltehetőleg 
megtalált írói hivatásértelmezésével függ össze, melyben a költői nyelv alakításának 
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kérdésénél jóval nagyobb hangsúly esik az „emberség" s az akaraterő fejlesztésére. 
A költészetet olyan önkifejezésnek tekinti, mely képes a világgal egylényegű ember 
sorsának kimondására: „Azért írtam, mert ki kellett mondani azt, ami bennem 
van, de azt is tudtam, csak akkor van értelme az írásnak, ha eljut az emberekhez, 
ha az a fájó és magányos lélek, ami én vagyok, irodalmán át társakat talál magá-
nak." (1.558.) íróként is változatlanul a nyugtalanság és az elégedetlenség hatá-
rozza meg személyiségének hangoltságát. Az elbeszélt énnek nem módosul 
alapvető viszonyulása a világhoz. Ebből következően nem válik el olyan élesen 
egymástól a test és a szellem fejlődésének története az önéletírásban, mint ahogy azt 
a visszatekintő sugalmazza. Az író nem tud megszabadulni testének az emlékezetétől, 
s attól a balsejtelemtől, hogy rosszul választott: az írói pálya nem alkalmas élet-
hivatásának betöltésére. E megújuló kérdés mindvégig eldönthetetlennek bizonyul 
a visszaemlékezésben. 

Összességében elmondható, hogy a tételes politikai gondolkodás fokozatosan 
háttérbe szorul az elbeszélésben, s ezzel párhuzamosan erősödik meg a fölidézett 
én személyessé formált meggyőződése: „Nem trombita vagyok, akibe valakik vagy 
valami szelek fújnak bele, nem azért, mert úgy éltem, ahogyan éltem, és úgy aka-
rok élni, ahogyan szerintem élni érdemes." (IL 75.) Az elbeszélt én s az elbeszélő 
közösnek mutatkozó politikai hitvallása a lehető legáltalánosabb megfogalmazá-
sokban, s a csoporttudatot kifejező többes szám első személyben jelenik meg a 
visszaemlékezésben: „Hiszünk egy új világban, s annak eljövetelét a mi rombolá-
sunkkal akarjuk előkészíteni." (II. 61.) 

A második kötet egészére jellemző, hogy a visszaemlékezésben szabályszerűen 
váltja egymást a családtörténet, az írói pálya és a munkásmozgalom eseményeinek 
elbeszélése, de összeütközések támadnak köztük az elbeszélt én gondolkodásá-
ban, s ezeket rendszerint művészetértelmezése váltja ki. Az emlékek gyarapodásá-
val megjelenik az elbeszélés saját múltjára irányuló visszatekintés az önéletrajzban. 
E rövid megállóknál úgy tűnik, mintha a beszélő olvasóként fordulna saját emlé-
kezéséhez: „ha most áttekintem azt az utat, amin idáig eljutottam, látom, hogy 
nem is volt olyan puha és virágokkal szegélyezett, amilyennek szerettem volna, 
s ahogyan fáradt elnyúlásban, esténként néha emlékezni szoktam rá ...mennyi 
sötét labirintuson, kétségen és gyötrődésen vergődtem át önmagamhoz." (II. 144.) 

A megtalált bizonyosság egyesíti az író és a társadalomformáló gondolkodását 
és magatartást. Az apostoli hittel szolgált eszme képviselete felszámolja az el-
beszélő és az elbeszélt én távlatainak különbségét, de a kiteljesedő élet célképzete 
felől úgy is fogalmazhatnánk, hogy helyreállítja a kétféle önéletrajzi én tudatának 
egységét. A „kollektív individuum" megszületésével a többes szám első személy 
válik meghatározóvá a visszaemlékezésben: „Lehet, hogy nem így van, de mi így 
érezzük és gondoljuk, és nem törnek le bennünket azok a jelenségek, amiket itt 
látunk magunk körül napról napra." (II. 301.) Az Egy ember élete a személyesség 
fogalmát átértelmezve alkotja meg az önéletrajzi szubjektumot. Az elbeszélés szó-
lamai ettől fogva egységes hangzásképletbe rendeződnek, a test és a szellem em-
lékezetének pedig az eszmehirdetés igénye szab határt. 
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Kép és képmás egymást helyettesítő játéka - Az én színrevitele, 
mások számára történő megrendezése 

Az elbeszélt én hosszúra növesztett haja elfedi valódi arcát, ahogy a ruha befedi 
a testét, másrészt elbizonytalanítja viselője nem szerinti azonosíthatóságát, har-
madrészt fölfogható az öntörvényű személyiség megkülönböztető jelének. Nem 
utolsósorban ezzel a hajviselettel, akárcsak vakmerő cselekedeteivel a kamaszfiú 
megbotránkoztatja környezetét, s ettől csak megerősítést nyer azonosságtudata. 
Lehet arra is gondolni, hogy az erős akarat próbájának esetleges kelléke. A bátor 
helytállás, emlékezhetünk rá, mindennél fontosabb az elbeszélt én számára, aki 
az életet állandó harcként fogja föl, s így akár védelmet nyújtó, mágikus erejű jel-
képnek is tűnhet: „ha egyszer valami miatt mégis le kell vágatnom, éreztem, azon 
a napon elvesztettem volna magamat, valami értelmetlen, nevetséges figurává 
változtam volna. Szinte betegesen szenvedtem már csak a gondolatától is ennek 
a lehetőségnek." (1.72.) Az önéletírás befejezésében kényszerből vágatja le Jolán-
nal a haját, hogy külsejét megváltoztatva Bécsbe szökhessen, s így a haj, a maga 
hiányával is a személyiség megőrzését, védelmét szolgálja. Az elbeszélt én maga-
tartását alapvetően a szabad akaratba vetett hite határozza meg. Csakis saját el-
határozásajelent mértéket cselekedeteinek a megítélésében. Idővel csalódnia kell 
abban a meggyőződésében, hogy kizárólag személyes döntésének függvényében 
alakítja szerepjátékait, leplezi el titkait, s takarja el idegen szemek elől rejtegetni 
való énjét. 

A külső megjelenés, a ruha hozzátartozik ahhoz az énhez, amelyet elfed. Ami-
kor először ünnepi ruhát ölt magára, az elbeszélt én nem sejti a külső megjele-
nés megváltoztatásának veszélyét: „Láttam magam a tükörben, hogy szép s egé-
szen nagy ember vagyok." (1.125.) Az új ruha viselője nyomban kiszolgáltatottá 
válik, amint énjének régi védőrétege lekerül róla, mert mások kutató tekinteté-
ben látja viszont a maga idegenségét. Az első bálban találkozik ezzel az alakvál-
tásból következő jelenséggel, amelyben az én önmagáról és mások róla alkotott 
képei tükröződnek egymásban: „Az emberek, akikkel egészen szembetalálkoz-
tam, megnéztek, s mintha nem ismertek volna meg. Később észrevettem, hogy az 
első pillanatban felismertek, s hogy éppen ezért néztek meg ennyire, s hogy ép-
pen ezért állnak szemben velem annyira idegenül és majdnem visszautasítóan. 
Ez a fölfedezésem kicsit elkedvetlenített, sőt később valami fájó érzés született 
meg tőle bennem, és ez elvadított, idegenné és félénkké tett." (1.125.) 

A tükör tényleges és jelképes értelemben is az önmegismerés alakzata az ön-
életrajzban. A munkanélküli segéd új ismerőse, akit visszaemlékezésében „le-
gény-lányaként említ, mert külseje és viselkedése homoerotikus vonzalmakról 
árulkodik, megtestesíti a különböző identitások közötti „határátlépést". Jellemző, 
hogy megismerkedésüket követően mindjárt tényleges színjátékba vonja be az el-
beszélt ént, aki első szerepére kimondhatatlan örömmel készül. Ez a boldogsága 
egészen addig tart, míg tükörbe nem néz: „Mikor ott álltam a hatalmas üveglap 
előtt, egyszerre megfagyott bennem a jókedv, halálosan elszomorodtam. A szűk 
bársonypruszlik fölött olyan nagynak láttam a fejem, mint a hordó. Es e fölött a 
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hordó fölött pörge kis parasztkalap ült, kinyílt bokrétával az oldalában. Milyen 
szörnyűséges figurának mutattam így magam, szerettem volna a föld alá süllyed-
ni, már csak a magam előtt való szégyenkezéstől is." (1.152.) Feltűnő, hogy az arc 
elváltozásának tapasztalatát a bekövetkező szótlanság közvetíti, a nyelv hirtelen 
elfelejtése. Énelvesztés és önfelismerés történésszerűsége mintha azt sugalmazná, 
hogy a nyelv és a személyiség határai egybeesnek, s a hallgatás a megértés egyik 
módjaként, s így beszédként fogható föl.12 

Amikor barátja, aki férfivá szeretne válni, s a lányokhoz készül, megosztja vele 
tervét, azt színleli, hogy mindent tud a szerelemről. A beszélgetőtárs újabb kér-
dései, amelyek valójában saját kérdései, megnyitják benne azt a vallomást, amely-
nek nem képes hangot adni. Ebben a jelenetben voltaképpen megrendezi ön-
magát, s a másik kerülőútján jut el önmagához. A munkásegyletben hirdetett 
szocialista tanok befogadása rákényszeríti a gondolkozásra, amely alapvetően 
abban különbözik a mesterember tevékenységétől, hogy már a kidolgozás folya-
matában feltételezi az eredmények kipróbálását, szemben a munkás foglalatossá-
gával, amelyet kizárólag a késztermék minősíthet. A könyvek, az olvasás s a tanu-
lás iránti viszolygását nem könnyen győzi le, s inkább a műkedvelő színjátszókat 
nézi: „mulattam azon, hogy emberek kiállnak bolondozni, és nem szégyellik 
magukat az ismerősök előtt." (I. 197.) Észre sem veszi, hogy valójában maga is 
efféle szerepet alakít, amikor színre viszi tanulmányait: „Nem azért vitatkoztam, 
hogy másokat meggyőzzek, magamnak volt szükségem rá, hogy gondolataimat 
kimondjam, és így a füleimmel újra fölfogjam azokat. Nagyon sokat adtam arra, 
hogy amit kimondok, azt magam is értsem és higgyem." (1.197.) 

Húga másállapota azért rendíti meg, mert ő volt számára eddig a megtestesült 
tisztaság. Az eszménykép elvesztésével úgy érzi, hogy saját jobbik énje is megsem-
misült: „életem egyik fele volt ez a lány, valahogyan őbenne voltam büszke ön-
magamra. Most mindennek vége van." (1.215.) Testvére elváltozott külseje mint-
ha leleplezné az elbeszélt én önmagáról alkotott képének hiteltelenségét. 
Önmagát ugyanis emberi tisztaságával különböztette meg azoktól, akik ellen har-
colt, s most törvénytelen gyermekkel várandós húga megfosztja erkölcsi fölényé-
től, amelynek jogán szembeszállt a fennálló hatalommal. Voltaképpen nem húga 
sorsa ejti kétségbe, hanem a saját önérzetén esett sérelmet nem képes elviselni, 
s kiszolgáltatottságának tudatát: „Nekem megvolt hozzá az erőm, hogy harcoljak 
magamért. De most úgy éreztem, ha valaki őrá néz, az én nyomorúságomat látja 
meg. Úgy éreztem, hogy ezt a csapást százszorta nehezebb eltűrni egy szocialistá-
nak, mint a többi embernek. Egy szocialista az egész gonosz világgal szemben 
áll." (1.215.) Voltaképpen ez az erkölcsi sérelem teszi a törvénytelen anarchia 
hívévé, miután megrendül a hite anyja szavahihetőségében, s meggyőződésévé 
válik, hogy családtagjai alattomosan becsapták. E kép megfordításaként is fölfog-
ható, amint elképzeli, hogy mások mit gondolnak róla, miután maga is elveszti 

12 A beszélés módozataként értett hallgatás értelmezését lásd: Martin H E I D E G G E R : Lét és idő. 3 1 1 . 
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szavahihetőségét, annyi szépet mondott el korábban húgáról. Az elbeszélő nem 
tagadja, hogy a saját becsületén esett csorba váltja ki tehetetlen indulatát: „Alapjá-
ban nem is a testvérem esetét, hanem önmagamat szégyelltem önmagam miatt." 
(I. 217.) Mi-után munkanélkülivé válik, s kisebb lakásba kényszerülnek, tehetetlen 
dühében rendszeresen bántalmazza állapotos húgát: „gyakran összeverekedtem 
a testvéremmel, jobban mondva oktalanul, egy véletlen mozdulat elég volt ahhoz, 
hogy nekirontsak és megüssem. О nem is igen ellenkezett, már nagyon meglát-
szott rajta a terhesség állapota, olyan szomorúan nézett, hogy ettől egészen el-
vesztettem az eszem." (I. 225.) 

Vakon hisz a szocialista eszmében, s a szakszervezeti mozgalom megváltoztatja 
azonosságtudatát. Ideológiai meggyőződése nem engedi, hogy megbocsásson 
húgának, s amikor az újszülöttet engesztelésként eléje tartják, úgy tesz, mintha 
nem is látná szégyenének képmását: „A bábaasszonynak nem feleltem, tudtam, 
hogy б keresztényszocialista, szóba se akartam állni vele." (I. 230.) A kortárs mo-
dern irodalom befogadása felismerteti vele, hogy a pártköltészet döntő részben 
utánzat. Kép és képmás helyettesítő játékában tesz szert a műkedvelő író új ön-
ismeretre: „Valahogyan az olajnyomatú képekhez hasonlítottam őket, és ezen a 
hasonlaton át volt fejlődőben a kritikai érzékem." (1.255.) 

Meghasonlik önmagával abban a szerepjátékban, amelyet családtagjaival űz, 
akiknek nem bocsát meg, mert úgy érzi, hogy becsapták. Tüntetően elutasító ma-
gatartásával állandóan táplálja bennük a bűntudatot, holott idővel ezzel saját 
bűntudatát leplezi, amely azért alakul ki, mert munkanélküli, műkedvelő íróként 
családja kitartottjának érzi magát: „Szorgalmasan írtam, de mostanában nem 
mutattam meg újabb dolgaimat anyámnak, ezt megalázkodásnak, hízelgésnek 
láttam volna, örökösen úgy jártam, mint aki meg van sértődve. Végre önmagam 
előtt is tűrhetetlenné vált ez a komédiázás." (I. 257.) 

Szégyelli, amikor zsidó menekültnek adja ki magát, hogy alamizsnához jusson 
németországi csavargása során. Az identitás színlelt megváltoztatásánál is meg-
alázóbb, amikor megbélyegzik, s alaptalanul nyilvántartásba veszik mint homo-
szexuálist: „Ismertetőjelemnek ez az elkönyvelése embertelen megalázásnak tűnt 
föl előttem." (1.355.) Szittya azért sikeresebb koldus, mint az elbeszélt én, mert 
úgy tudja megmutatni magát az adott helyzetben, ahogy akarja, s szavait az alka-
lomhoz illően képes elrendezni. Jellemző, hogy amikor levetkőzi szerepeit, ma-
gánemberként elátkozott királyfit alakít. Az elbeszélt én többheti együttlét után 
sem képes fölismerni Szittya igazi lényét, megmarad számára „titkolódzó, álarcos 
idegennek". (1.361.) A kenyérharc rendszeresen rákényszeríti az alakoskodásra, 
sőt egy alkalommal még a bolond szerepét is kénytelen eljátszani. Ezt az alakítá-
sát önmegtagadásként fogja föl, egészen addig, amíg le nem győzi a szánalmas 
színjáték nézőjének ellenállását. A győztesek diadalával tér vissza önmagához, 
s voltaképpen ez mutatja meg színre vitt személyiségének lényegét. 

íróvá válása után ébred rá a vitaként felfogott beszélgetés fontosságára, arra, 
hogy ötleteinek, vélekedéseinek kipróbálása, gondolatainak színrevitele jótéko-
nyan hat szellemi fejlődésére. A másik fél hozzásegíti ahhoz, hogy önmagát mint-
egy kívülről szemlélve, saját beszédének hallgatójává alakuljon át. Az én efféle 
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megoszlása egyszerre jelenti a személyiség határainak megtapasztalását és ki-
tágítását: „ilyen alkalmakkor sok új gondolat születik meg bennem, olyasmik-
ről is beszélek, amikre eddig nem gondoltam. Valósággal mintha egy idegen 
ember szólna, hallom a hangom, és fölfigyelek arra, amiket mondok." (1.499.) 
A beszélőhöz mintha a nyelv médiumán á t ju tnának el saját gondolatai: „Való-
színű, hogy már régebbről bennem élnek a most elmondottak, de így a szavakon 
át váltak bennem tudatossá, s a szavak, mint a langyos eső, visszahullnak belém 
termékenyítően." (1.499.) Alapvető meggyőződése marad ugyanakkor, hogy a 
világot költőként a maga képére kell formálnia. 

Az én nyelvi megjelenítésének módjai - Nyelv és szubjektum 

Az elbeszélt önéletrajzi ént íróvá válása előtt a fizikai munka mellett egyedül az 
állattartás és a madarak teszik boldoggá. Ez a háttér motiválja azt a jelölőlánco-
latot, amelyben embereket hasonlít állatokhoz: „néha igazán jó volt hozzám, mint 
valami különös, csonttalan állat fölnyújtózott a számig, és megcsókolt." (1.82.) 
Ebben az esetben is jól látható, hogy már létező minták, nyomok előzik meg a 
tételező nyelvet, s így az abszolút értelemben nem létezik.13 Másfelől a „csont-
talan állat" mint a jelölt fenomenalitásának példája nem rendelkezik az alak 
megjelenítőjeként semmiféle előzetes érzéki biztosítékkal, mégis kifejező erővel 
bír. A nyelv fölidézi, s egyszersmind elfeledteti a befogadóval a jel előzetes jelen-
tését. Az érzékelés fenomenalitását úgy függeszti föl, hogy a jeleket elszakítja 
a hasonlatok anyagát alkotó természeti létezőktől mint lehetséges jelöltektől, de 
ezeknek a beszélőre gyakorolt bensőséges hatását, pontosabban e hatás ismételt 
előidézésének intencióját a szemiózis függvényévé avatja. A szöveg létezésének 
tehát megelőző jelek emlékezete és elfelejtése az alapja. A „csonttalan állat" meg-
határozhatatlanul jelentéses mintát hív elő, anélkül, hogy felkínálni a megnevezés-
sel végrehajtott azonosítás lehetőségét. Bármivel helyettesítve - akár az angolná-
val, akár a kígyóval - leszűkítené az olvasás a létrejövő jelentés terét. A nyelv 
fenomenalitásának ez a megbomlása magától értetődő, hogy nem választható el 
az érzéki megismerés nyelvétől, inkább a nyelv különböző, egymással korántsem 
egyesíthető, s mindig csak utólagosan, s részlegesen leírható működésével hoz-
ható összefüggésbe. Az érzéki vonzás a „csonttalan állat" látványként hozzáférhe-
tetlen alakzata révén válik érzékelhetővé. A nyelvi tételezés retorikai funkciója 
ebben az esetben arc adása. Az érzéki vonzás nem hasonlítható csonttalan állat-
hoz, ellenben képes a fogalomnak alakot adni az e tulajdonsággal bíró karcsú, 
nyúlánk lény képében. Az elbeszélt önéletrajzi én gondolkodását a dolgok köz-
vetlen megtapasztalásának vágya hatja át, mindennel közvetlen érintkezésbe akar 

13 Cynthia C H A S E : Arcot adni a névnek. 132. Szávai János alapvető műfaj-monográfiája az Egy ember 
élete „dokumentarista" jellegzetességeit elemezve költői képek jelenlétére hívja fel a figyelmet. Vö. 
SZÁVAI János: Magyar emlékírók. Szépirodalmi, Bp., 1988. 152. 
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kerülni. A jelenetben ez teljesül, mert a megnevezett lány megcsókolja. Ám az 
emlékezetet megszólaltató nyelv a tulajdonképpeni tapasztalat birtoklásának 
lehetetlenségét sugalmazhatja. A fenti példa szerint a szubjektum kifejezésére 
szolgáló nyelv működése csak részben ellenőrizhető, ezért kétséges az általa köz-
vetített mibenléte. Nem lehet azt állítani, hogy teljesen önkényes a jelentést adó 
alaköltés az iménti esetben, de az bizonyos, hogy a trópus alakvesztéséhez (dis-
figuration) elkerülhetetlen az antropológiai olvasás, amelynek a végét Lotringer 
oly sietősen bejelentette.14 Ez utóbbi távlatból az előző olvasás a maga erőszakolt 
értelemadásával leplezi el a nyelv önkényes tételezését, s így veszi ki a maga 
részét annak működéséből.15 

Az antropomorfizmus visszafordításaként fogható föl az a képalkotási mód, 
amellyel az elbeszélő természeti létezővel azonosítja az embert, külső megjelené-
sének hasonlósága alapján. Kamaszkori szerelmére, Verára így emlékezik: „a nap 
sütött rá, és olyan volt, mint valami szép, barna bőrű fa." (1.120.) Akad példa rá, 
hogy tárgy helyettesíti a szereplőket: „már nagy volt a dohányfüst, s a férfiak ütöt-
ték a feleségük hátát, mintha asszony helyett valami bőrdudát tartottak volna az 
ölükben." (1.121.) Holt metaforát, „az élet viharos tengerén hánykolódó sajka" 
toposzát kelti életre a kezdetleges, bizonytalan nyelvhasználat, mert képes meg-
jeleníteni a világba kilépni akaró szubjektum tudatának nyelvi határait. Állítás és 
kifejezés feszültsége értelmezett formában közvetíti az elbeszélt én korlátlan 
megismerésvágyát, amennyiben viszonylagossá teszi a világ birtokbavételének 
lehetőségét a nyelv fölülkerekedésével: „Anélkül, hogy különösebben készültem 
volna rá, látnom és éreznem kellett, hogy szinte máról holnapra mélyebben ke-
rülök bele a világba. Mintha csónakon lettem volna, de maga a csónak már nem 
a fűzfabokros folyókon, hanem magán a nagy, ismeretlen tengeren úszkált. Az 
élet többé nem üres játék a számomra. Egyre inkább arra a pontra érek, ahol a 
játék harccá változik, s ezután mindannak, amit teszek, kell, hogy valami megkü-
lönböztetett értelme legyen." (1.123.) 

A térváltoztatás rendszerint együtt jár a nyelvi környezet idegenné válásával, 
s ez nemcsak az ismeretlen szavak távoli értelmének keresését vonja maga után, 
de a tapasztalati világ határainak kitágulását követni igyekvő nyelv tanulását is. 
„Kerestem a szocialista és vörös gazember szavak értelmét, valami rosszat, valami 
rendkívülit sejtettem mögöttük, gondolataimat aztán összekötöttem az asztalos 
és az öregasszony szintén érthetetlen szerelmével, s végre úgy éreztem, most már 
világos előttem minden." (1.154.) Az ismeretlen szavak rejtve maradó értelme 
alakítja ki az elbeszélt énben a sejtést, hogy „a szavaknak mindig más értelmük 
van, mint amit jelenteni látszanak". (1.155.) Beszélgetéseinek kudarca, a másik 
meg nem értéséből fakadó elbizonytalanodása azt sugalmazza, hogy a nyelvi vilá-
gok közötti határok átjárhatóvá tétele talán nehezebb feladat lesz számára, mint 
az otthon elhagyása, az útra kelés s a vándorlás. A nyelv kézhez állósága ugyanis 

14 Sylvere LOTRINGER: The Game of the Name. Diacritics 1973/3. 9. 
15 Cynthia C H A S E : Arcot adni a névnek. 141. 
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láthatólag nem pusztán az akarattól függ, s elégtelennek bizonyul megmunkálá-
sához az erő, az elszántság és bizonyítási vágy, amellyel lakatosként az anyagokat 
sikeresen hajlította, formálta a maga elképzelése szerint. Jó példát tucatszám 
lehetne idézni a beszélgetésekben létrejövő félreértésre. Az elbeszélt én húgát 
vigasztalná első bálja után, de akaratlanul megbántja udvarlója szidalmazásával: 

„ - Ne bántsd még őt is - sírta a testvérem. 
- Hiszen én sajnállak téged - mondtam értelmetlenül. - Én temelletted vagyok. 

- Nem tudtam felfogni, hogy mért érti ezt másképp, mint ahogyan én mondtam." 
(I. 182.) A félreértés jellegzetes helyzetében látni való, hogy a jóakarat önmagában 
nem képes áthidalni a beszélő és a hallgató között tátongó szakadékot. 

Az önmegnyilvánító metaforák közös tulajdonsága, hogy anyagszerűek, vagy 
legalábbis anyagok megmunkálásával kapcsolatos képzetekkel telítettek. Az ön-
életrajz nyelvhasználata azt sugalmazza, hogy az elbeszélő mintha a szavakat is 
képes volna a mesterember szakértelmével kézbe venni, megforgatni, körbe-
nézni, mielőtt felhasználná őket. Lelki életét „darabosnak" nevezi. A nyelv anyag-
szerűségének tudatára utal, hogy az ismeretlen szavakról a lakatosmunkához 
kapcsolódik az első, önkéntelenül fölmerülő képzete. A gép meghibásodásának 
legsúlyosabb esete az alkatrész eltörése. Az irodalmi nyilvánosság fórumán 
először hallott kifejezésről ez olvasható: „a kimondásába beletörött volna a nyel-
vem." (1.255.) Időről időre kénytelen az írást föladni, mert fizikai munka válla-
lására kényszerül, de sohasem gondol gyűlölettel mesterségére, mert „éreztem, 
hogy nekem szükségem van erre is, az én kezeim élnek, az ujjaim szorítani, s az 
izmaim feszülni akarnak". (1.258.) 

Az elbeszélt én nyelvhasználata a személyiség változó állapotait, különböző 
énalakzatait közvetíti, anélkül, hogy megszólalna mellette egy másik nyelv, 
amelyhez az értékelés távlatát rendelhetné az olvasó. A csavargások időszakában 
a nyelv úgy szegényedik el, ahogy az elbeszélt tudat világának a határait egyre 
inkább a napi táplálék beszerzéséért folytatott harc jelöli ki: „S aztán vettünk 
nagy húsokat, és jók voltak." (1.377.) 

Az Egy ember élete elbeszélt önéletrajzi énjének nyelvi világát az elbeszélés nem 
képes a maga összetettségében felmutatni. Visszafordítja ugyanis magyarra a 
csavargások során közbejövő idegen nyelveket, különösen a keveréknyelveket, s az 
utólagos körülírás és összegzés szerint is kezdetleges közléseket. Az önéletrajzi 
elbeszélő a széthangzó beszédkísérletek zűrzavarát egyszerű hangzásképletekbe 
rendezi a soknyelvűség eltüntetésével. Jó példaként említhető a vándorlás idő-
szakának az a jelenete, amelyben a belga őr, aki csak franciául tud, előimádkozót 
keres: 

„ - Nem tudok franciául imádkozni - mondtam neki németül. 
Nem értette meg, egyszerre öten-hatan tolmácsoltak. 
- Imádkozz, ahogyan tudsz, te kutya német! - ordította, és egészen kikelt ma-

gából. - A z Úristen még a ti ugatástokat is j ó szívvel fogadja ... 
- Elkezdem - feleltem - , elkezdem, de én csak magyarul tudok imádkozni. -

Hirtelen pokoli ötletem támadt, megvártam, amíg az őr visszamegy a katedrá-
jára, aztán keresztet vetettem magamra, mint ahogy az imádkozás előtt szokás, 
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és hangosan, elnyújtottan végtelen magyar átkozódásba és káromkodásba kezd-
tem. Az őr azt hitte, valami cigány nyelvű zsoltárt siránkozok, ájtatosan összetette 
a kezeit, s a szemei, mint valami piszkos üveggolyókat, fölfordította az ég felé. 
A társaim... nem tudták tovább fékezni, belevesztek a hangos, visszatarthatatlan 
röhögésbe." (1.412.) 

Az elbeszélt én dísztelen, szikár nyelvhasználata a lelki élet szegénységével is 
összefügghet az elbeszélt én sugalmazása szerint. Az olvasás megújuló tapasztalata, 
hogy ez voltaképpen a dolgok megközelítésének bizonyos egyoldalúságát jelent-
heti. Az elbeszélt én legjellemzőbb megértő viszonyulása a világhoz a tudomásulvétel. 
Ebből következően a megnevezés, a kijelentés, a rámutatás nyelvi műveletei kerül-
nek előtérbe, mintha magától értetődő volna, hogy a felmutatott jelenségben 
bizonyos értelemben az egyetemes rend nyilvánul meg. „Én csak egyszerűen azt 
mondom: ez így van, az meg úgy van, s ezek a megállapítások engem teljesen ki-
elégítenek." (1.425.) Az elbeszélt én némely megfogalmazásából szó és dolog egy-
ségének hiedelmére lehet következtetni: az azonosság kifejezésére képes nyelv a 
beszélő által szólal meg, akinek megértő pillantása fényt vet a létezőkben lakozó 
lényegre: „Amit magamba szedtem, az rétegekben lerakódott bennem, s csak 
alkalom kellett hozzá, hogy megoldódjon a nyelvem, s szemeimből megindul-
janak a fényforrások." (1.425.) 

Az Osvát elutasítását követő költői útkeresés időszakának köznapi beszélgeté-
seiben váratlan elemek bukkannak föl. Mintha az elbeszélt én dadaista íráspróbái-
nak részletei volnának ezek élőszóban előadva. Tucatszám lehetni idézni j ó 
példákat az avantgarde nyelvszemlélet kialakulásának folyamatára utaló költői 
játékokból: „ - Miért vagy olyan szomorú? Olyan vagy, mint valami vénember. 

- Az égből leesett a virágcsokor - mondottam - , és megették a disznók. 
Károly bácsi rögtön benne volt a játékban: 
- Nem virágcsokor volt az, öcsém! Hanem a kasszírnő szeme a Pálmából, és én 

találtam meg a földön. Most is itt van a zsebemben. Éjjelenként néha belenézek, 
hogy el ne felejtsem, szombat este megint be kell menni a Pálmába." (I. 505.) 

Idegenség-tapasztalat 

Az önéletíró hisz az értékek kiegyenlítődésében. Számára ez azt jelenti, hogy 
minden egyes emberi választás egyaránt jogosult, ebből következően viszont elvileg 
sincs mód az emberek közötti kölcsönös megértésre. Az önéletíró e megfontolás 
jegyében meg sem kísérli más szempontjainak mérlegelését, de saját döntéseinek 
megértésére sem tart igényt. Nem hisz a különböző látóhatárok metszéséneklß 

,f> A fogalmat Szegedy-Maszák Mihálytól kölcsönöztem. Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalmi káno-
nok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 9. 
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lehetőségében: „Elindultam a zavaros, felmérhetetlen élet felé, és nem tudtam 
megérteni legközelebbi hozzátartozóimnak a dolgaim felett való kétségbeesését, 
és ők nem tudták megérteni az én megtörhetetlen vágyakozásomat a piszkos mű-
helyek, a szinte baromi munka hangos, megfeszített lendületei és az ebben a 
munkában hatalmas, durva legényekké idomult emberek felé." (E 20-21.) A meg 
nem értésnek e szimmetriája fölött talán túlságosan is könnyen tér napirendre az 
elbeszélő. Jellemző, hogy fölényes életismeretének naiv tudata készteti a másik 
idegenségének megértésére: „Ereztem, hogy mi ketten egészen más emberek va-
gyunk. Hogy б az én apám, ő erről nem tehet, s hogy én sem tehetek arról, hogy 
az ő fiai vagyok. Megfogadtam, hogy sohasem fogom őt komolyabban megbán-
tani, azt hittem, hogy én okosabb vagyok, mint ő, s kibékülök vele." (I. 32.) 

A világhoz s a másik emberhez fűződő viszonyát harcként fogja föl, s a fölül-
kerekedés, az uralkodási vágy határozza meg magatartását: „Vagy hozzányúltam 
valamihez, és akkor győzni akartam fölötte, vagy kitértem előle, még mielőtt meg-
kísérthetett volna." (1.44.) A baráti közeledéseket védekezésként hárítja el. Az 
anyai szeretet megnyilvánulásaitól zavarba jön, sőt gőgösen elutasítja a felkínált 
védelmet: „Erősnek kellett lennem, hogy el ne rontson az anyám nagy jósága." 
(I. 56.) A körkörösen tüskéket növesztő bogáncs az elbeszélő önmegnyilvánító 
metaforája. Beszélgetni azért nem szeret, mert ebben az elvileg kiegyensúlyozott 
helyzetben nem érvényesítheti korlátlanul akaratát. A kudarc nem készteti elvei-
nek fölülvizsgálatára, hanem dacot vált ki belőle, melyet virtusként gyakorol. 
„Tovább, azért is tovább, s még szívósabban bele, hogy minél előbb túl legyünk 
rajta." (I. 47.) Ahogy megtapasztalja, hogy az odaadó figyelem hatására a szer-
számok is fokozatosan kézre állnak, úgy próbál úrrá lenni az anyagon és saját ter-
mészetének gyengeségein. Az életet szakadatlan erőpróbának fogja föl, s határ-
talan benne a bizonyítási vágy. 

Amikor a társas együttlét ritka pillanataiban föloldódik, úgy érzi, elveszíti 
meggyötört testét. A közös éneklés közben megnő benne a szeretet, „s csak egy... 
végtelen ölelkezés él bennem". (1.77.) A közvetlen érintés vágyának engedelmes-
kedve észrevétlenül átöleli anyai nagybátyját, akihez lelki rokonság fűzi: „örültem 
neki, hogy hozzá érhetek, és érezhetem benne az embert, a jó, szerető embert. 
Elmentek, de ez az érzés megmaradt bennem, és elaludtam vele, mintha egy, 
még az én anyámnál is jobb anya ölében pihentem volna." (1.78.) 

Saját teste idegenségének, beszennyezettségének képzete nemcsak szó szerinti, 
de a tisztátalanság jelképes értelmében is kísérti. „Mintha tüzes lemezt tartottak 
volna szalmazsákom alatt, s a vánkosaim lesüppedtek a fejem alatt, s szinte ele-
ven erővel fullasztottak. El akartam aludni, s felnyíltak a szemeim, s a testem 
elnyújtózott, mintha nem is az enyém lett volna többé. Néha kilestem az anyám 
és testvéreim ágya felé. Sírni valóan szégyelltem magam." (1.85.) Amikor anyját 
vigasztalja, a kezei mintha függetlenné váltak volna tőle, „és kinyújtóztak, hogy 
megsimogassák az anyámat, anélkül hogy én irányítottam volna őket". (1.89.) 
Anyját érzi magához a legközelebb, de kisgyerekként nem érti meg bizalmas val-
lomásait, később pedig О maga válik bizalmatlanná vele szemben. Különösen 
testies érzéseit rejtegeti előle, ezért is jelképes értelmű, amikor fölszabadulása 
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napján a tizenhat éves fiút anyja utoljára megmosdatja. A megtisztulási szertartás 
a kamasszá érett ifjú régi énjének búcsúztatásaként, s az új életre való fölkészí-
téseként is fölfogható. 

Szülei reménytelenül idegenek maradnak egymás számára, szinte külön élnek, 
s úgy látszik, hogy az apa menekül a családi együttlét elől: „mintha mindig el lett 
volna késve, még a kalapot se vette le a fejéről." (I. 78.) Apját csak ebéd közben 
látja, de soha nem beszélgetnek. Anyja beavatja a tizenhárom éves fiút házassá-
guk bizalmas titkaiba, de ezeknek a szavaknak az értelmét föl sem fogja. Zavarát 
leplezve némán hallgat, de apját képtelen elítélni. Apjának még szabadulása 
napján, tizenhat éves korában is kezet csókol. 

A meg nem értésből fakadó idegenség tapasztalata rendszerint dermedt szót-
lanságot vált ki belőle, testies viszonyulásának jelzéseként. Ezt az öntudatlan ál-
lapotot ugyanakkor különösen erős érzelmi átélés határozza meg: „Bementem a 
szobába, és bambán, elfáradtan leültem a gyerekek kis asztalához. Valami sűrű, 
szürke maszattal volt tele a fejem, gondolni sem tudtam semmire. Aztán lassan 
mozogni kezdtek a kezeim, a kovácsolás ritmusát kopogták az asztalkán. Hogy 
aztán még mit csináltam, és mi történt körülöttem, azt nem tudom." (1.80.) Az 
önéletírás retorikai szerveződéséért felelős elbeszélő sem egészíti ki a maga utó-
lagos értelmezésével ezeken a pontokon a visszaemlékezést, s így az olvasó a kor-
látozott tudású elbeszélt én tudatán át tekinthet a fölidézett világra. Jó példaként 
említhető az első bál, ahová nagy várakozással készül, de megmagyarázhatatlan 
rossz érzés keríti hatalmába: „Magamban már megbántam, hogy idejöttem. Ez a 
dolog még nem nekem való. Valami van bennem, ami elkülönít ezektől az 
emberektől, szeretnék közéjük vegyülni, és fáj, hogy itt vagyok köztük és előttük." 
(E 125.) A hirtelenül rátörő szomorúságot, nem először, fizikai rosszullét kíséri, 
s a testtől való megszabadulás vágya: „Dadogtam, és éreztem, hogy vadul rohan 
bennem a vér, az arcom majd kicsattan a belső láztól. ...fájtam magamnak, és 
elbújni szerettem volna még önmagam előtt is." (I. 125.) 

Teste azonban könnyen rátalál a másikra, de ezek az érintkezései elsősorban 
önmagához vezetik el. Ekkor érezheti ugyanis saját erejét, s megszabadulhat min-
den külső szerepétől. A szerelemben is győzni akar, s dühödt elégedetlenséget 
vált ki belőle, ha akarata ellenére nem képes úrrá lenni vágyán, s megfeledkezik 
magáról. Az én elvesztésének igénye azonban jelen van személyiségében, mert 
akarata ellenére teljes föloldódást talál a táncban, az ivásban vagy a szerelemben, 
s értetlenül áll e titokzatos jelenség előtt: „Hogyan feledkezhettem így meg ma-
gamról?" (I. 168.) Nem képes kötődni senkihez, s nem árul el érzelmeket, ami-
kor fölkerekedik, s egyszerűen továbbáll, maga mögött hagyva élettársát: „Az 
öregasszony kikísért a vasúthoz, s unalmasan lamentált. Nem volt hozzá semmi 
közöm, nem is értettem, mi oka lehet neki arra a nagy hálálkodásra, mikor el-
megyek." (I. 166.) 

Az öt érzékkel elsajátítható tapasztalatok minden formájában a közvetlen 
érintkezés lehetőségét keresi az átélő én, s még az idegenségélményt is elsődle-
gesen a reflektálatlan érzéki hatás közvetíti számára: „Ez volt az első alkalom, 
hogy idegen emberek közé fészkelődtem, s az erős, ismeretlen szagok miatt, ami 
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ezekből az emberekből áradt, valósággal megrészegedtem. A szagok mindig 
erősen hatottak rám, s most ez az idegen nyomorúság, piszkosság is a szagokban 
került be a tudatomba." (1.152.) A szocialista mozgalom élharcosa viszont éppen 
az érzékek ellenében, kizárólag egyszerű ideológiai meggyőződése alapján viszo-
nyul a világhoz. Nem a másik ember idegenségének elsajátítására, de kérlelhe-
tetlen elvi alapokon álló megítélésére vállalkozik. Anyját durván visszautasítja, 
amikor arra kéri, fogadja el jótevő gyárigazgató ismerősük meghívását, aki leve-
tette a feketelistáról, és munkát adott neki: „- Nem! - mondtam - azt nem lehet. 
Ez árulás lenne a munkatársaimmal szemben. Ezt nem lehet megtennem. Én 
nem haragszom erre az emberre, de mi két világban élünk, s most harc van kö-
zöttünk." (I. 238.) A jó vita egyik feltétele az elbeszélt én számára az, ha győztes-
ként kerül ki a szócsatából. 

Az önéletrajzi elbeszélő és az elbeszélt én közötti távolság határozottan érzé-
kelhető az ideológiai vakhit korszakának fölidézésben: „Azt hittem, a világ köze-
pében állok, csak napok kérdése, hogy a titkot megoldjam, s bizonyára még soha-
sem álltam süketebbül és vakabbul a reális élettel szemben." (I. 241.) Ez a távolság 
csökken a szocialista elkötelezettség tudatossá válásával. Jellemző példák sorát 
lehetne idézni az ideológiai szigorúságra, amellyel megfellebbezhetetlen ítéletet 
mond számára idegen emberi tulajdonságok és szokások fölött. Révai Józsefet 
egészen addig tiszteli, amíg észre nem veszi, hogy aranyláncot visel a csuklója 
fölött: „Ezt nyeglének és férfiatlannak tartom. Egy szocialistánál megbocsájt-
hatatlan bűnnek." (II. 381.) 

Ritkán tapasztalt egység jön viszont létre az elbeszélő és a fölidézett én között, 
amikor a szeretet és a részvét segítségével részesülnek az idegenség megérté-
sében: „Alig ismertem meg az apámat. A téren jött át valahonnan a patika felé. 
Szakadt karimájú szalmakalap volt rajta, vékony nyári kabát és papucsok. Mint-
ha tüskéken járt volna, sántikált át a sáron, vízen. Megdöbbentett ez a kép. Mi 
történhetett az öreggel? Siralmasan kiütközött a többi emberek közül. Kiléptem 
a sorból, egyenesen utánamentem a patikába ...Megértettem, hogy abba ment 
tönkre, mert elvált tőle a felesége, az az asszony, aki egészen közömbösnek lát-
szott a részére, akivel havonta csak egyszer-kétszer találkozott." (I. 260.) Megérti, 
hogy különc, családkerülő apja mégiscsak tartozni akart valakihez. Jellemző a 
gondolkodására, hogy a maga számára viszont ebből azt a következtetést vonja le, 
hogy mindenkitől függetlenné kell válnia: „Az ő történetükön át sok új oldalát 
láttam meg az életnek, fiatal fejemmel elhatároztam, sose fogok megnősülni." 
(I. 263.) A magányt viszont nem képes elviselni, ugyanakkor viszolyog a ráerő-
szakolt felszínes emberi kapcsolatoktól, s idővel a számára abszolút bizonyossá-
got jelentő munka sem elégíti ki: „Dolgozni, dolgozni, mondják, pénzt keresni. 
A mindennek semmi értelme sincs. Mindez alig különbözik valamit a lassú ön-
gyilkosságtól." (I. 265.) írónak készül, de ösztönösen idegenkedik a szellemi fog-
lalkozásúaktól. 
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Emlékezet és identitás 

Az emlékező tevékenység elsősorban az önéletrajzi elbeszélő sajátja, s szövegbeli 
megjelenését az elbeszélt én világától eltávolító nézőpont megváltozása jelzi. Az 
alábbi szövegrészletben azonban a megszólaló hang nem rendelhető egyértelműen 
a fölidéző tudathoz: „Emlékszem rá, hogy kisgyerek koromban parasztlányka 
szeretőm is volt. . . .O is szeretett engem, s ha csak tehettük, mindig együtt vol-
tunk." (1.41.) A nyelv metaforikus átalakulásából viszont következtetni lehet arra, 
hogy a megnyilatkozás az elbeszélés jelenéhez tartozik. Az önéletrajzban szükség-
képpen létrejövő különbséget elbeszélő és elbeszélt tudat között nem hagyja 
eltörölni a figuratív nyelv, holott az Egy ember élete előzetes összefoglalása, ön-
értelmező bevezetője emlékező és „emlékezett" én teljes azonosságát állítja, s a 
hangok és nézőpontok elrendezésének módja is ennek az egységnek a hatását 
szolgálja. A közbejövő nyelv azonban fölszámolja ezt a vélt azonosságot. Az inas 
föltűnően szegényes, dísztelen, a közlés legkisebb fokára korlátozódó beszédtevé-
kenységétől elválik a trópusok figuratív nyelve: „Ez a kis parasztlány azonban tüzet 
és bizsergő hangyákat hordott a bőre alatt, és a szaga is olyan meleg volt, mint a 
tejszagű borjúké." (1.41.) A bőr tapintása és szaglása keveredik ebben a képként 
nehezen létrehozható azonosításban: az érzéki vonzerőt a forróság és a melegség 
érzete az első esetben metaforával, a második esetben hasonlattal közvetíti. 

Egyedül a munkában elért siker teszi önfeledtté az elbeszélt ént, de ez sem jelent 
számára teljes föloldódást, mert ebben az állapotban mintha a látás képessége, 
a látás tevékenysége tőle függetlenné válva hasonítaná át számára az idegent is: 
„Mindent szépnek és vidáman elevennek láttak a szemeim. A mester sovány, hosszú 
alakja, anélkül, hogy észrevettem volna, ott előttem felhúsosodott, s mintha mo-
solygott volna rám a fáradt, három szál bajusza. Ereztem, hogy enyém a világ, és 
nincsenek napok és csillagok, amik nagyszerűbbek a lakatosmesterségnél." (I. 52.) 
A létrejövő kép utólagos értelmezésében láthatóvá lesz az átélő, a fölidézett és az 
emlékező tudatok megoszlása. 

Az elbeszélt én első megrendülését az állatkínzás szégyenletes cselekedete váltja 
ki. Azonosságának elvesztését az is jelzi, hogy először rohanják meg gyermekkori 
emlékei, s egyszerre fontossá válik számára a személyes múlt. Nagyanyja meséit 
idézi föl, amelyeket együtt hallgatott a család, s ez a meghitt emlék ébreszti rá 
embertelen helyzetére. Az idő előrehaladásával szükségszerűen bekövetkező iden-
titásváltások szabályszerűen összekapcsolódnak az emlékezet elvesztésének tapaszta-
latával, s mintha az elbeszélt énben is jelen lenne azonosság és emlékezet össze-
tartozásának sejtelme: „Csatangoltam ide-oda az emberek között anélkül, hogy 
valamelyikhöz is különösebb szálakkal kapcsolódtam volna. Egyedül az ivás, a 
dologtalanság, a semminek komolyba nem vevése volt az, ami közöttük forgatott. 
Elveszítettem a múltam, és nem voltam kíváncsi a jövőre. Bizonyára a pokol fene-
kére is lecsúszhattam volna anélkül, hogy csak észre is vettem volna az ebből a 
világból való kimaradásomat." (1.148.) Másfelől az elbeszélt én váratlanul meg-
élénkülő emlékező tevékenysége ugyancsak az önazonosság megváltozásának jel-
zéseként fogható föl. Iskolai éveit hosszú időre elfeledi, s Győrben, tétlenül járva 
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a várost, a festékkereskedés kirakatát megpillantva megvilágosodásszerűen merül 
föl emlékezetéből iskolai vízfestményeinek képe: „Leküzdhetetlen vágyat érez-
tem magamban, hogy megint festeni kezdjek. Éreztem, hogy a festékhez hozzá-
nyúlni, a színt felkenni a papirosra, az rendkívülien jó lehet." (I. 156.) A fordulatot 
hozó felismerést megelőzően az elbeszélt én feltűnően sokat időzik a múltban. Az 
eltűnt idő visszanyerésének vágyára abból is lehet következtetni, hogy emlékezet-
ből fest. 

Képzelet és emlékezet vélhetően már korán összetartozik az elbeszélt én gon-
dolkodásában. Amikor tizenhat éves korában Győrből visszatér szülővárosába, 
összeszűkül a tér körülötte, s tétlen állapotában képzelete fölnagyítja emlékképeit: 
„Amit Győrben csak úgy futólag láttam, érdemesnek se tartottam, hogy jobban 
megnézzem, itt a nádtetős kunyhók és ócska kis boltok között óriásivá megnőtt 
az emlékezetemben." (1.166.) Az útra kelések az élet kiteljesedésének ígéretét 
hordozzák, s ez szabályszerűen együtt jár az emlékezet kitörlésének vágyával. A múlt 
felszámolásának függvényében elképzelt jövőbe azonban már az elindulás pilla-
natában bevésődik az emlék. Szemléletes példaként említhető, ahogy elindulá-
suk után Jolánt még egyszer megpillantják a hídon az úszó hajóról, de már nem 
egyedül, hanem annak a férfinak a társaságában, aki korábban is kerülgette. Az 
elbeszélt én hasztalan bizonygatja, hogy minden köteléket elvágott a múltjától, 
amikor a hajó elindult, mert ezen túl fogva tartja a látványból kifejlő gondolat, 
s képzelete akaratlanul is visszavezeti Jolánhoz. 

Az elbeszélt én nemcsak akkor veszti el önmagát, ha határátlépésre, identitásá-
nak megváltoztatására kényszerül, hanem abban az esetben is, ha megrohanják 
emlékei. „Egyedül voltam, s lassan egészen elvesztem önmagamban. Régen nem 
gondoltam Jolánra, s ...most ő jutott az eszembe." (I. 393.) A test emlékezete meg-
határozó szerephez jut az önéletrajzi elbeszélő önazonosságának fölépítésében. 

íróvá válás után is úgy gondolja, hogy az emlékei veszélyeztetik leginkább sze-
mélyiségének egységét. Az emlékezés számára nemcsak szellemi tevékenység, 
mert a teste is emlékezik, sőt bármilyen érzéki hatás képes személyiségében nyo-
mot hagyni maga után, s ezeket hasztalan próbálja kitörölni, bármikor előtűn-
hetnek. Az elbeszélt önéletrajzi én visszatérő vallomása szerint egyszerűen „len-
ni akar", s ez bizonyos értelemben öntudatlan létet, helyesebben a természeti 
létezők azonosságának a szilárdságát, biztonságát jelenti számára, melynek leg-
fontosabb ismertetőjegye az emlékezet hiánya. A megtalált írói hivatás nem érté-
keli át az emlékezés szerepét, de önkéntelen is fölszabadítja a személyes emléke-
zetet: „Ma teljesebben élem a múltam, mint annak idején éltem a jelenemet." 
(I. 9.) Ezek a személyes szavak kétségessé teszik a futurista kiáltványokat lelkesen 
olvasó író személytelen hitvallásának megalapozottságát, mely szerint le kell 
rombolni a múltból mindazt, „ami a nyakunkon maradt". (1.57.) 
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Közbejövő önéletrajzi diskurzusok és önérteimező alakzatok - Az önéletrajz 
mint irodalomról szóló irodalom 

Az Egy ember élete sokrétűen fölhasználja a mesét értelmezői szerepkörben. A vi-
lágba kilépő vándor sztereotípiáit idézik az anyjától búcsúzó kamasz szavai: „- Én 
nem félek semmitől, mamácska! - mondtam határozottan. - Elmegyek ki a világ-
ba, s addig vissza se jövök, amíg mindenütt nem voltam." (1.133.) Vándorlásai-
ból visszatérve anyja úgy fogadja, mintha világgá ment gyermeke érkezett volna 
haza. Említhetem azt a mesei alaphelyzetre emlékeztető jelenetet, amikor az esti 
mulatozás után váratlanul felkeresett lány ajtaja előtt alattomos szándékkal be-
bocsáttatásért könyörög, majd fondorlattal elveszi a lány ártatlanságát. A csavar-
gások időszakának alaptörténeteiben felismerhetők az úton levés mítoszainak a 
parafrázisai. 

Az inaskodás éveit lezáró szabadulólevél aláírása az új életet kezdő ember ön-
magával kötött szerződéseként is fölfogható, melyet a tulajdonnév hitelesít. 
Ugyanakkor régi énjétől is megszabadul ezzel a gesztussal jelképes értelemben, 
tehát megváltoztatja identitását, s átlép egy másik világba. A név ebből a távlat-
ból nem biztosítja hiánytalanul a vele jelölt személy egységét és azonosságát. Ön-
tudatos viselőjét sem különbözteti meg a többi embertől elég határozottan, ezzel 
is magyarázható az elbeszélt én állandó igénye az önmegmutatásra: „Meg akar-
tam mutatni, hogy más vagyok, mint a többiek, s ahelyett hogy hazasiettem vol-
na, a bástyán túl egy Farkas nevű mesterhez mentem." (1.141.) 

Az iskola elhagyása után egészen a szocialista mozgalomba kerüléséig könyvet 
sem vesz a kezébe, s még az a kétség is fölmerül benne, vajon nem felejtett-e el 
írni és olvasni. A munkásegyletben először pártlapok és propaganda-kiadványok 
kerülnek a kezébe. Nincs mit csodálkozni azon, hogy az első ajánlott szépirodalmi 
műveket, jelesül Petőfi költeményeit a munkások sorsának példázataiként olvassa. 
Az irodalomban önkifejezési formát lát, olvasóként pedig saját érzéseinek meg-
jelenítését keresi benne. A lázongás határozza meg életének ezt a szakaszát, s a 
szépirodalmi művek olvasásában találja meg saját gondolatainak megerősítését. 
Szónokként szabadon felhasználja olvasmányait a lelkesítő hatás kiváltása érde-
kében. A Talpra magyart átírja munkásindulóvá rögtönzött beszédében: 

„Előre, munkás testvérek 
Föl a harcra 
Itt az idő, most vagy soha 
Rabok legyünk vagy szabadok 
Ez a kérdés válasszatok. 
Nyomorult életünkre esküszünk 
Rabok tovább nem leszünk! 
Vesszen a zsarnok kapitalizmus!" 
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Kezdetben az eredeti sorok közé írja, amit maga talál ki. Ezt a versírói módszert 
a műkedvelő mesterember dolgozza ki, aki kedvvel barkácsol, s talált anyagként 
használja föl Petőfi verseit. Az alkotó szabadságához képest az értelmező gondol-
kodása előítéletekkel terhes. Ideológia magyarázatot keres arra az elemi kérdésre 
is, miért tetszik neki jobban a János vitéz, mint az Apostol. 

A visszaemlékező eszmei meggyőződése bemutatásának rendeli alá fokoza-
tosan életrajzát, s akár a vakhit allegóriájaként is fölfogható, hogy éppen akkor 
veszíti el magát, amikor olvasmányai hatására azonosul az ember teljes felszaba-
dulását hirdető ideológiákkal. Az önéletrajzi elbeszélés mintha elfelejtené ezeken 
a pontokon azt a lázadó ént, aki korábban saját törvényei szerint rendezte be éle-
tét. Az elbeszélt én gondolkodásának egyoldalúvá válása olvasási szokásaiban is 
megmutatkozik: „a verseket is abból a szempontból nézem, mi hasznát vehetjük 
a mozgalomban. Az én szememben minden csak eszköz, szerszám a nagy mű, az 
új világ megcsinálásához." (I. 247.) A kezébe került szövegek hatása azonban 
kiszámíthatatlannak bizonyul. Észre sem veszi, hogy a versek ellenállnak saját 
ideológiai megközelítésének, s meghajlítják akaratát, amely, emlékezhetünk rá, 
az elbeszélt én számára mindenek felett álló érték. Nem érti A Holnap-antológia 
verseit, de idegen hatásukban határozottan érzékeli, hogy valami jelentőssel ta-
lálkozott, amelynek elsajátítása megkerülhetetlennek látszik: „valami új, eddig 
nem ismert kielégülésfélét éreztem. Aztán mentem tovább a sorok között, mint-
ha barlangba szálltam volna le, mintha hajón ülnék, mintha szárnyaim nőttek 
volna, talán így érezhetné magát az, akit valami csodálatos kéz a levegőbe emel, 
s most ég és föld között lebeg." (1.251.) A fölszabadulás tapasztalatában tehát 
ténylegesen nem az ideológiai hitvallás, hanem az ezt meghaladó, kijátszó versek 
részesítik, amelyek olvasói várakozásával szemben nem eszközként, de hatást 
kifejtő létezőként viselkednek: „Még sohasem olvastam ilyen nagyszerű verseket. 
Egészen mások, mint amit mi csinálunk, de azt hiszem, hogy ők az igazi költők, 
és nem mi. A mieink lehet, hogy igazabbak, de mégis az övéik hatnak rám úgy, 
mintha élnének." (1.251.) Az új irodalom értelmezésének feladata ébreszti rá 
önállótlanná vált gondolkodásának gyengeségére, s alávetett helyzetére. A szaba-
dulás igényét szépirodalmi olvasmányai alakítják ki benne: „Amit az egyletben 
eddig tanultam, az mind igaz volt, de ezeken kívül még vannak egyéb igazságok 
is ...én most nem a hús és a jobb ruhák hiányát éreztem a legerősebben, hanem 
a befogottságból való kiszabadulni akarást. Függetleníteni más emberek paran-
csai alól, átlépni a mesterséges korlátokon, fölszabadulni, hogy a magunk kedve 
szerint rendelkezhessünk az időnkkel." (1.254.) 

Látni való ugyanakkor, hogy az önéletrajzi elbeszélésben megnyilatkozó szem-
lélet és az elbeszélt én önértelmezése között feszültség támadhat, ha a szocialista 
eszme szolgálatáról esik szó: „Talán úgy volt, hogy a költészetet éltem intenzíveb-
ben, mégis a munkásmozgalomról szóló viták voltak azok, amikben maradék nél-
kül fel tudtam oldódni, ahol érzékenyen támadható voltam." (1.269.) A megszó-
laló pártzsargon azonban ennek éppen az ellenkezőjéről tanúskodik. A beszélőt 
nem szabadnak mutatja, hanem alávetettnek, aki a gondolkodás és a nyelv külső 
kényszereinek vakon engedelmeskedik: „Nem mondom, hogy öntudatos és osztály-



Kassák Lajos: F.gy ember élete 9 5 

tudatos munkás voltam, de felelősségtudattal éltem önmagam és osztályom sor-
sát." (I. 269.) Emlékezve a szépirodalom olvasásának az elbeszélőre gyakorolt föl-
szabadító hatására a műkedvelő író önértelmezésének megfogalmazása mintha a 
váratlan örömérzést kiváltó költészet nyelvének elfelejtéséről tanúskodna. Az el-
beszélés nyelvhasználatában nem történik meg az a váltás, ami az íróvá avatás 
gesztusának leírásával megtörténik a nyelv létesítő ereje által. Az íróságot mint 
jelöltet nem lehet érzékelhető létezőként hozzáférhetővé tenni a nyelv fenome-
nalitása által. Az íróság fogalma nem válik érzékelhetővé a szó hangsorának le-
írása révén, ugyanakkor a je l materialitásától független fogalom jelentése feltéte-
lezi, hogy az írósághoz szükséges tulajdonságokat hordozó figura birtokában van 
az alaköltésre is képes nyelvnek. Az önéletrajzi elbeszélés nyelve, melytől nem 
idegen a szó szoros értelmében anyagszerű meghatározottságok közvetítése, csak 
részlegesen képes teljesíteni a fenomenalitás érzéki tapasztalatát. A nyelv egyik 
alapvető működési módját tekintve elmondható, hogy nem elsődleges tulajdon-
sága az Egy ember élete nyelvi világának az érzékletes kép, a megvilágító erejű me-
tafora vagy a lényegi analógián alapuló hasonlat használata. 

Az elbeszélt önéletrajzi én első íráspróbái nem felelnek meg a helyesírás sza-
bályainak. A visszaemlékezés szerint a helyesírás szó szerinti jelentésében nem 
elsődleges feltétele a szöveg érthetőségének, ugyanakkor játékba hozza a helyes 
írás többértelmű fogalmát, amelyet a műkedvelő kéziratait visszautasító 
szerkesztői vélemények fölidézése tesz lehetővé. A „helyes" ebből a távlatból egy-
részt a kezdetleges betűvetést és nyelvi formát megbocsátó jelző, mely valójában 
lekicsinylést fejez ki, másfelől az elfogadott szabályoknak megfelelő értelmű 
normatív poétikai fogalom: „Ahhoz, hogy valaki verseket írjon, legalább azt kell 
tudnia, hogy mi az a mondat, és hogyan kell leírni egyes szavakat. Tudnia kell, 
hogy a volt-ot nem vót-nak írjuk. Itt minden második szóban hiba van. Vegyen 
egy magyar nyelvtant, és szépen tanulja meg a helyesírást, aztán ha még ideje 
marad, vegyen egy stilisztikát vagy poétikát, abból majd megtanulhatja, hogyan 
kell egy versnek kinézni. Az irodalom nem azt jelenti, hogy az ember leül a tiszta 
papír elé, és összefirkál rá mindenfélét." (I. 233.) Az elbeszélt én nem fogadja el 
a versírást elsajátítható mesterségnek tekintő felfogást, holott nem áll tőle távol, 
mint láthattuk, az anyagszerű nyelv megmunkálásának gondolata. Kosztolányit 
túlságosan mesterkéltnek találja. Az írás mesterségében ugyanazt keresi, mint 
bármelyik más tevékenységében: „Az erőt szerettem, és ennek a megnyilatkozá-
sát kerestem mindenben, a szép versek mellett elmentem, mint ahogyan a virá-
gok és csipkék mellett is el tudtam menni minden különösebb belső változás nél-
kül." (I. 283.) A formai kötöttségnek sem az életben, sem az írásban nem képes 
magát alávetni. A fizikai munkában is csak akkor talál örömet, ha az nem gépies, 
hanem változatos, alkotó képzeletet igénylő tevékenység. Regény írásába azért 
kezd, mert úgy véli: „ott szabadon és annyit írhat az ember, amennyit akar." 
(I. 235.) 

Az elbeszélt önéletrajzi én mint művészetértelmező a szocialista mozgalom 
kezdeti próbálkozásai után a vándorlás időszakában lép színre. Múzeumokat és 
kiállításokát látogat, művésztársaságokba jár, a műkedvelő Szittyával vitatkozik. 



9 6 Dobos István 

Művészetről vallott nézeteit a szocialista mozgalom szolgálatának igénye határozza 
meg kezdetektől fogva. A művészi alkotás iránti vágy felébredését valójában sze-
mélyes indíttatása magyarázza, melyet az akarat kiterjesztésében lehet megjelölni: 
„formáló akaratom hozzányúlt a dolgokhoz, és megformálta azokat, hogy teljesek 
legyenek, és engem kielégítsenek." (1.407.) E szavak még nem közvetlenül a mű-
vészi tevékenységre vonatkoznak, de azt is magukba foglalják, mert az elbeszélt 
én világhoz való általános viszonyát érintik. Emlékezet és identitás viszonyát vizs-
gálva már érintettem a művészeti emlékezet lerombolásának személyes indítékait. 
Emellett a politikai elkötelezettség szemléletformáló hatására lehet ismételten 
utalni. Ezek a szövegrészletek az aktivista művész gondolkodásáról részletes képet 
adnak, amelynek a legerőteljesebb vonását a messianizmusban lehet megjelölni. 

Az elbeszélt én kivétel nélkül a társadalmi cselekvés szolgálatának rendeli alá 
a visszaemlékezésében fölmerülő művészetelméleti kérdéseket. Látni való, hogy 
a teljes élet vágyának megfelelő művészeteszmény nincs összhangban az átélő én 
tapasztalataival. Különösen ellentmondásos az emlékek kitörlésének a parancsa. 
Az aposztrophé,17 a megszólítás alakzata a másokat meggyőzni akaró beszélő 
belső bizonytalanságát mutatja meg, amelyet a szövegnek ezeken a pontjain a 
megszólaló mozgalmi nyelv sem képes elfedni: „Félre a reakciós maradványok-
kal. Benne vagyunk a harcban, amit az alsóbb- és felsőbbrendű emberek folytat-
nak egymás ellen. Azért nem lesz magukból soha semmi, mert éppen maguk 
azok, akik mindig a múlton kérődznek." (11.57.) A személyes múltját újraélő 
visszaemlékező elbeszélésébe ágyazva ezeknek a megnyilatkozásoknak jelenig 
ható érvényessége kétségessé válik, legalábbis a művészi gyakorlat vonatkozásá-
ban. A politikát illetően viszont korántsem lehet arról beszélni, hogy az önélet-
rajz mintegy fölülírja az elbeszélt én eszmei elkötelezettségét. Különbséget tesz 
a párt és a szocializmus, a pártköltő és a szocialista író között, az egyház és az 
őskeresztények különválasztásának mintája szerint. Számos közbejövő diskurzus 
idézi föl az új világot megvalósítani akaró mozgalom nyelvi emlékeit: szakszerveze-
ti gyászbeszéd, jelszavak, plakátszövegek, röplapok, vezércikk-részletek, politikai 

17 A távol lévő „másik" szerepének áthelyeződő cseréjét lehet feltételezni az önéletrajzi elbeszélő 
viszonylatában, akár megszólító, akár megszólított a formálisan én- te alakzatra emlékeztető beszéd-
helyzetekben. Véleményem szerint indokolt lehet aposztroíikus alakzatot feltételezni nemcsak lírai, 
de Jonathan Culler intenciójától némileg eltérve történetmondásos művek esetében is. Vö. Jonathan 
CULLER: „Apostrophe." In The Pursuit of Signs. Semiotic, Literature, Deconstruction. Cornell University 
Press, Ithaca, New York, különösen 1 4 1 - 1 4 2 . , 1 5 1 - 1 5 2 . - Az aposztrophé a befogadás nézetéből az 
én- te viszony tükrös szerkezetét a szöveg és olvasó viszonylatában időről időre újjászervező alkotó 
olvasás alakzata. Az. olvasó, aki a szöveg által maga is megszólított, hangot kölcsönöz annak a szöveg-
ben beszélő énnek, akinek létét a megszólított másik jelenléte biztosítja időlegesen. Az önéletrajzi 
olvasásban létesülő prozopopeia az értelemképzésnek azt a módozatát bizonytalaníthatja el, mely a 
szöveget egyetlen szerzői hangnak tulajdonítja. Némi egyszerűsítéssel fogalmazva, a prozopopeia az 
alkotás távlatából az elbeszélés nyelvéhez rendelhető én szövegbe íródó arcának megformálását, a be-
fogadás felől pedig azt az interpretációs műveletet jellemzi, melynek segítségével az olvasó alakot 
teremt a mű nyelvéből a szövegben megszólaló énnek. Az aposztrofé és a prozopopeia kapcsolatáról 
lásd: Jonathan CULLER: i. m. 153., illetve az általa használt kiadásban Paul de MAN: Autobiography as 
Defacement. MLN. 94. 1979. 928. 
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szónoklatok és viták. Az önéletíró nem lép be a kommunista pártba, szocialista 
meggyőződését, írói szabadságát és szerkesztői függetlenségét a Ma megszünte-
tése árán sem adja föl. 

Öntükröző alakzatként a megtett életút elbeszélésére is vonatkoztatható az a 
vallomás, amely a visszatekintő önértelmezésének lezárhatatlanságát sugalmazza: 
„Se vége, se hossza. Nem tudnám megmondani, hol kezdődik, és azt sem tudom, 
hogy hol és mikor fogok a végére érni. Néha fölfelé és néha lefelé halad, s néha 
úgy érzem, hogy el kell érkeznem rajta egy ponthoz, ahonnan az én derekabb és 
megbecsülendőbb emberi életem kezdődik. Máskor úgy érzem, nem egyéb az én 
vándorlásom reménytelen föl- és lebukdácsolásnál, és egyszer elkallódom nyom-
talanul." (II. 155.) 

A visszaemlékezést záró kép, a hajóládában összezsugorodva fekvő alak a 
bölcső és a koporsó, a születés és a halál képzetét fölidézve egyszerre sugalmaz-
za az elbeszélt én döntő fontosságú életszakaszának18 lezárását, s a folytatódó élet 
kiteljesedésének ígéretét. 

18 Vö. F Ü L Ö P László: „Az ember élete kiteljesedik." Kassák Lajos önéletírása. In uő: Realizmus és kor-
szerűség. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 237. 



Borszéki Zsófia 

„SZÍNTELENSÉG, TERMÉSZETESEN" 

- Kertész Imre: Sorstalanság -

Az emberek számára a történelem fekete-fehér. A huszonegyedik század emberé-
nek a Holocaust talán fekete-fehérebb, mint bármi más. A fotók, a dokumentum-
filmek, a festmények, a versek, a történetek mind fekete-fehérek, és legfeljebb 
csak a szürke árnyalatait véljük felfedezni a Holocausttal kapcsolatban: a fekete 
és a fehér összekeveréséből ez az egyetlen szín állítható elő. Kétséges azonban, 
hogy beszélhetünk-e színekről a fekete, a fehér és a szürke esetében. Különös dolog 
ez, mert az ember képes rá, hogy bárminemű élményének, benyomásának, emlé-
kének vagy lelkiállapotának megtalálja megannyi szín közül a legmegfelelőbbet, 
amellyel az leírható. Ezért a színek állandó toposzok: a jelképek, a jelentések 
mind ott bujkálnak a színek mögött. A szerelem, a boldogság vörös, a szabadság 
zöld, a nyugalom, a harmónia kék, és persze mindenki más-más árnyalatra gondol 
ilyenkor. Túlzott leegyszerűsítés volna azt mondani, hogy a koncentrációs táborok, 
a krematórium, a tömegsírok, a csont és bőr emberek azért juttatják mindenki-
nek az eszébe a feketeséget, szürkeséget, fehérséget, mert a negatív dolgok, a 
borzalmak, a halál maga mindenképpen fekete, és ennek ellentétpárja, ugyan-
akkor fogalmaink szerint a feketéhez legközelebb álló szín is egyben, a fehér. 
A nap, amikor felkel, és amikor lenyugszik, ezerféle színt jelenít meg az égen, 
akár télen is. A növények mindenhol zöldek, de még egy puszta területen is elég 
csak felnézni az égre, amely kék. Talán Auschwitz, Buchenwald és Zeitz kapcsán 
nem túlzás megemlíteni, hogy az emberi vér pedig piros... 

Kertész Imre Sorstalanságában a színek kérdésében három dolog rendkívül 
szembeötlő. Az, amikor minden körülmény ellenére vannak, és az, amikor a kö-
rülmények ellenére sincsenek színek, valamint az, hogy egy szín maga is színte-
lenné válhat bizonyos helyzetben, bizonyos állapotban, viszont a színtelenség is 
tűnhet színesnek. Úgy vélem, ezeket az állapotokat nagyjából azonosítani lehet a 
főhős neveivel, „névváltozataival". Köves Gyurinak még minden színes, a körül-
mények ellenére. „Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig" számára egyáltalán nin-
csenek színek, és csak Kewischtjerd az, aki ugyan már érti, érzékeli a színeket, ezek 
mégsem azonosak a valósággal. 

A Sorstalansdgban az első szín, amellyel találkozunk, a sárga. Gyuri sárga csil-
laga, amelyet látható helyen kell viselnie, amely megkülönbözteti, és amely termé-
szetesen jelzi, hogy zsidó. Ez a sárga még teljesen más sárga, mint amilyennel 
később találkozunk. Ennek a sárgának, ennek a csillagnak még nincsen olyan 
tartalma Gyuri számára sem, mint a továbbiakban. Gyuri viseli a sárga csillagot, 



Kertész Imre: Sorstalanság 9 9 

mert viselnie kell, és emiatt nem érez semmi rosszat, semmi gyanúsat, semmi 
gyűlöleteset. 

„... az ember nem egész önmaga határozhat erről a bizonyos különbségről: elvégre is, épp erre jó 
a sárga csillag, úgy tudom. Ezt meg is jegyeztem neki. De ő makacskodott: 'magunkban hordjuk' a 
különbséget. Szerintem viszont mégiscsak ez a lényegesebb, amit kívül viselünk." 

Gyuri szemében ekkor még az embereknek különböző színű haja és számtalan ár-
nyalatú szeme van. A ruhák sokféle anyagból készülnek, a napsütés fényes, a vil-
lamos sárga. Van „pirosas egű nyári alkonyat", „zöld kocsisor", „ragyogó nyáridő" 
és „téglavörös teher szerelvény". Köves Gyuri még meglátja a színeket, és nem sa-
ját hangulata alapján, hanem valójában, az igazi, létező színeket látja meg. A vo-
natról leszállva Auschwitzban szőke hajú nőt, fehér cipőben, virágdíszes ruhában 
lát, és katonákat „zöld sapkában, zöld gallérral". 

„Mindezek a képek, hangok, események meg is zavartak, el is szédítettek kissé ebben a végezetül 
már egyetlen furcsa, színes, mondhatnám, bolondos benyomássá összekeveredő forgatagban..." 

Eleinte a fehér is színként jelenik meg. A fehér kavicsok, az aszfaltút, a focipálya 
fehér kapuja és a pályára rajzolt fehér vonalak még nem színtelenek. A fekete haj-
szín, a fekete egy nyakkendő színe, egy kalapé. Szürke a hajnal, az orvos tekintete. 

Auschwitzban viszont előkerülnek más fogalmak is: vannak „meghatározhatat-
lan színű" épületek, „mindenféle színű virágok", „gyanús színű" fertőtlenítőszer 
és „valaha bizonyára kék alapon fehér csíkozású ing". A fények is léteznek még 
Auschwitzban. Görögtüzek, lángok, szikrák, lámpák, reflektorfények. 

Buchenwaldban nevének elvesztésével a színek korábbi jelentését is elveszíti 
Köves Gyuri. „Buchenwaldban az időjárás hűvösebb, mint Auschwitzban, a napok színe 
szürke..." Itt már csak a háromszögek különféle színűek... Ez a tábor válik a színek 
purgatóriumává. Ez az a hely, ahol lassacskán kiiktatódnak a szeméből, a gondo-
lataiból; de ahol teljesen megszűnnek, az Zeitz. Buchenwaldban az elbeszélő egyes 
szám második személyben beszél. Mintha valami olyasmiről lenne szó, amit jó, ha 
tud az ember, ha Buchenwaldba megy, és mintegy tanácsot vagy egyértelmű, min-
denki számára nélkülözhetetlen információkat közölne. 

„... a fürdő itt melegebb, a borbélyok elővigyázatosabban végzik munkájukat, s a ruharaktáros, 
ha csak futó pillantással is, de iparkodik mértéket venni rólad. Utána folyosóra, üvegezett tolóablak 
elé kerülsz, s megtudakolják, nincs-e történetesen aranyfogad. [..JA háromszög közepén, jeléül an-
nak, hogy végre is magyar vagy, nagy U betűt, a csíkon meg nyomtatott számjegyet olvashatsz, az 
enyémen például 64921-est." 

A zeitzi táborról írt részben alig lehet néhány színt találni. Itt még a háromszögek 
is inkább betűjeleik által különböztetődnek meg. De a regény egyik - mind lélek-
tanilag, mind a színek-fények motívumait tekintve - legkülönösebb szava ebben 
a részben olvasható. 
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„Helynek nem vagyunk épp rettentő bővében: ha én megfordulok, a szomszédnak is fordulnia kell, 
ha a szomszéd fölhúzza a lábát, a magamét is föl kell húznom, de hát azért az álom így is mély és 
mindent feledtető - a r a n y n a p o k voltak, csakugyan." 

Különös, hogy bár többször szó van a gondolatokról (mint érinthetetlenekről), 
a képzeletről (mint határtalanról) vagy az emlékekről (mint elvehetetlenekről): 
ezek színtelenek és fénytelenek. Beteg, megalázott, elcsigázott, éhező, nyomorult 
emberek egyetlen menedékeként maradnak ezek a gondolatok, mégsem teljesek. 
Meghalnak az érzékek, bármennyire próbálnak is a foglyok küzdeni ellene. Hal-
lásuk csak a berögzült parancsokra korlátozódik, a puskalövések, a nyöszörgés és 
jajveszékelés már szinte nem is léteznek, nem is hallható dolgok számukra. Szag-
lásuk teljesen elsorvadt, kizárólag a ritkán kapott leves csekélyke illatát érzik 
meg: a szagok megszűntek. Szemükkel már nem azt látják, ami valójában van. 
Nem látják a körülöttük lévő borzalmakat (talán jobb is), nem látják saját maguk 
folyamatos leépülését, megszűnését. Csak néha egy-egy régi ismerős viszontlátá-
sakor szembesülnek nyomorúságos körülményeikkel. Rendkívül megkapó rész-
let, amikor Gyuri testéről, testének változásáról van szó. 

„Sose hittem volna például, hogy ilyen hamar válhat fonnyadt vénember belőlem. Otthon ehhez 
idő kell, ötven-hatvan év legalábbis: itt három hónap is elég volt hozzá, hogy cserbenhagyjon a tes-
tem. [...] nincs kínosabb, nincs elkedvetlenítőbb dolog, mint nap nap után követni, nap nap után 
számba venni, mennyi pusztult el belőlünk ismét. Otthon... általában összhangban voltam szerveze-
temmel, szerettem... ezt a gépezetet. [...] Csak bámultam ezt a sebességet, ezt a fékeveszett iramot, 
amivel nap mint nap fogyott, enyészett, olvadt és tünedezett valahová csontjaimról a borító anyag, a 
ruganyosság, a hús. [...] ami valaha jó barátom volt: a testem volt." 

Tapintásuk és ízlelésük a megfeszített munka és az éhezés miatt teljesen tönkre-
ment. Mégis különös dolog, hogy fantáziájukban, gondolataikban, emlékeikben 
nincsenek színek. Gyuri emlékszik a vacsorákra, egy lány ruhájára, az iskolára, a 
szülei véleményére, de színeket nem említ. Bsdig biztosan voltak. Még ott 
Zeitzben is biztosan voltak, mégis teljesen közömbössé, egyformává váltak, csak-
úgy, mint a fény maga. A napsütés semmiben nem különbözik a hóesés 
szürkületétől, a reggel ugyanolyan sötét, mint az éjszaka. A lámpa fénye nem kü-
lönbözik a zárkák koromsötétjétől. 

Éppen ezekért megrendítő, amikor maga az élet láttatja Gyurival mindezeket a 
nyomorúságos körülményeket, ha nem színesnek, csillogónak is, de szépnek. 

„S hiába minden megfontolás, ész, belátás, józan értelem, mégse ismerhettem magamban félre 
valami halk vágyakozásféle lopott, mintegy az esztelenségétől szégyenkező s mégiscsak egyre makacs-
kodó szavát: szeretnék kicsit még élni ebben a szép koncentrációs táborban." 

Buchenwaldban a kórház, az ápolás, egy új név, egy újfajta helyzet, ismerős kör-
nyezetben különös színeket hoz vissza Gyuri életébe. „Piros, rózsaszín, kék, zöld 
meg lila" paplanok, a sokféle csillag, karszalag és a korábbi elbeszélői szemszög a 
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közvetlen második személyű beszédmóddal is visszatér Buchenwaldban. Mint a 
színek purgatóriuma, ezúttal a színtelenségből a színes világba vezeti vissza Gyurit. 
Az emberek, a gondoskodás, a felépülés még azért maga mellé állítja a borzalma-
kat. A tény, hogy már milliós számokat kapnak az emberek, a hangszóróból ki-
szűrődő mondatok: „Leichenkommando zum Tor", „Alle Juden im Lager sofort 
antreten!", ez utóbbira mindannyiszor reflexszerűen ugranak a gyengélkedők, 
mert úgy vélik, rájuk vonatkozik. És a hihetetlen helyzet, hogy szabadságuk vissza-
nyerésénél előbbrevaló a hozzájutás a szokásos leveshez, az ételhez. 

A hazatérés a régi ajtók kinyitásával kezdődik, nem az újakéval. Nincsenek is 
új ajtók, nincsenek is más színek vagy fények, mint amik korábban, a tábor előtt 
voltak. A természetes csak ebben a helyzetben válik természetellenessé. A sárga szín 
ismét igaz a villamosra, de sosem szűnik meg a csillagokat felidézni. Zöld a fák 
levele, de épp ilyen zöld marad a katonák auschwitzi egyenruhája. Az égbolt 
ismét kéknek látszik, de az auschwitzi rabok tetoválása is ugyanez a kék. Mégis 
természetesen adódik a színeknek ez a színtelensége, azáltal, hogy Gyuri beszél róla. 
A győztes vagy vesztes és az ártatlanság gondolata, az emberi sors elfeledtetése, 
az emlékezet kitörlése és a megmásíthatatlan tény, hogy csak borzalmakat éltek 
át a koncentrációs táborok foglyai, érthetetlen gondolatok Gyurinak. Nem a po-
kolban volt, hanem koncentrációs táborban, ő látta, milyen egy ilyen tábor, a pok-
lot nem ismeri. Az újságíró érdeklődése és a szomszédos öregek értetlensége azt 
a tényt látszik alátámasztani Köves Gyurinak, hogy az idő jelenléte másképpen 
alakítja az emberek benyomását, mint a múlt vagy a jövő elgondolása. A múlt egy 
már elgondolható dolog, a jövő pedig nyilvánvalóan elgondolhatatlan. Egyedül 
a jelenlévő időben érezhető pontosan a benyomás. Ha viszont a benyomás a pil-
lanat eltelését hozza magával, a többi körülményre nem marad idő. Tesz még egy 
lépést, elvisel még egy ütést, felemeli még egyszer a zsákot, és mindeközben a kö-
rülötte lévő események természetesek. 

Ebben az időben, ezen a helyen elvesztek a színek: a színek és fények kihalnak 
az emberi gondolatokból. Már nincsenek különböző színárnyalatok, és a fény 
sem létezik. A megkülönböztetés módja más szempontok alapján történik. Egy 
törött orr, egy lengyel szó, egy cukorka, a levágott végtagok, a leves illata, a bo-
garak nyüzsgése, a seb lassú gyógyulása, a tiszt ütése. Nincs nevük, nincs hajuk, 
nincs színük, nincs tulajdonuk, nincs rokonuk, nincs barátjuk. Már származásuk 
is csak a csillagokon van, és vallásuk is csak néhai. Nem hallanak, nem látnak. 
Van éhségük, kimerültségük, betegségük, fájdalmaik, rabruhájuk. A színek és a 
fények megszűnnek a koncentrációs táborok falain belül, de valahogyan mégis 
visszatérnek az emberek gondolataiba. Értelmet adnak a dolgoknak. 

Elvesztek a színek - nemcsak az utókor számára, hanem annak a generációnak 
is, aki láthatta „színesben". Nem a dokumentumfilmek és a halál fekete-képzete 
teszi színtelenné a Holocaust történetét, hanem a jelenlét. Az idő jelenléte, ami 
még Köves Gyuriból is kioltotta a színeket és a fényeket. Olyan jelenlét ez, amely 
nem engedi az érzékeket működni, tapasztalni. 

„Igen egy bizonyos értelemben ott tisztább és egyszerűbb volt az élet." 



Vita 

Veres András 

EGY FÉLBESZAKADT VITA ELÉ 

Tanulmányokhoz (beleértve az olyan vitacikkeket is, mint az itt közreadott Hor-
váth Iváné) nem szokás előzetes kommentárt fűzni. A. Literatura szerkesztőjeként 
azt vallom, hogy valamennyi szövegnek jót kell állnia önmagáért. Most mégis ki-
vételt kell tennem, mert az írás még meg sem jelent, s máris „története" támadt. 

Ráadásul a Literatura többszörösen kényes helyzetben van. Egyrészt akaratlanul 
bár, de részese a vita kirobbantásának azzal, hogy a 2002/4. száma lehozta Kulcsár 
Szabó Ernő A látható nyelv elkülönbözése: hermeneutika és filológia című tanulmányát. 
Ebben az alábbi, a magyar filológiát teljességében elmarasztaló vélemény találha-
tó: „Filológia és hermeneutika viszonyának kérdése ugyanis távolról sem egyazon 
horizont függvénye az ezredforduló szellemtudományi diszkurzusának hazai, illet-
ve nemzetközi mezőnyében. A hazai irodalomtörténet-írás beteges elméleti 
»immunitása« folytán filológiánknak, minden megújulási szándéka ellenére, lénye-
gében utóbb is csupán két pozitivista paradigma oltalmában sikerült elhelyeznie 
- autentikus követőkben sajnos még mindig figyelmeztetően szegényes - praxisát. 
[...] Minthogy azonban Tolnai Vilmos [1922-es] munkája óta nem volt számottevő 
kísérlet a filológia mibenlétének szisztematikus föltárására, nálunk elméletileg 
felülvizsgáladanok is maradtak azok a szövegkutatási alapelvek, amelyek legáltalá-
nosabban az ún. egzaktság és ténytisztelet, hatás- és forráskutatás, valamint az ön-
kényes konstrukcióktól való tartózkodás amorf ismérveivel hozták összefüggésbe a 
filológiai tevékenységet. Anakronisztikus hatástörténeti helyzetüket mi sem jellem-
zi jobban, mint hogy egy olyan teoretizáltság nyomai sem fedezhetők fel rajtuk, 
amely Tolnai indukciós filológiai rendszerében, ha nem áll is már a kor magaslatán, 
de legalább a késő pozitivizmus markáns alapzatán meg tudta teremteni szöveg-
vizsgálat, keletkezéstörténet, forráskutatás és hatásvizsgálat konzisztenciáját."1 

A tanulmányból hiányzik ugyan a súlyos ítélet filológiai alátámasztása (ehe-
lyett a mediális kultúratudománnyal való vitára helyezi a hangsúlyt), de a Kulcsár 
Szabó Ernő által vezérelt s „újraolvasó"-nak keresztelt konferenciákon (és az ezek 
anyagát közreadó kötetekben) a szerző részletesebben kifejtette az Ady-, József 
Attila- és más magyar irodalomtörténeti kutatások fölött érzett mély elégedetlen-
ségét. írásaiból rendre az a vélekedés olvasható ki, hogy a magyar irodalomtörté-
net-írás (valamennyi tárgyalt területén) alapvetően elhibázott szemléleti pozíciót 
foglal el, s megújulása csak úgy képzelhető el, ha az őáltala képviselt hermeneu-
tikai-recepcióesztétikai irányzat elveinek alapjára helyezkedik. 

' Vő. KULCSÁR SZABÓ Ernő: i. m. a 379., illetve 382. 
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Bár Kulcsár Szabó kritikáját az érintettek régóta vitatják, csak újabban jelen-
tek meg az első válaszcikkek. Ezek közé tartozik Tverdota György A József Attila-
kutatás dilemmái című vitairata,2 mely a Testet öltött érv. Az értekező József Attila című 
tanulmánykötet3 mellékleteként is olvasható és A referencia védelmében című elő-
adásszövegem, Az irodalomtörténet esélye című kötetben.4 A Literaturáhan megjelent 
tanulmányra sem maradt el a válasz. Az ELTE ВТК Régi Magyar Irodalomtörté-
neti Tanszéke 2003. április 3-án kollokviumot rendezett Mi, filológusok (Az elmélet 
hasznáról és káráról az irodalomtörténet-írásban) címmel. Horváth Iván meghívója 
így foglalta össze a tanácskozás célját: „Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszéke tanulmányi napot szervez annak megvitatására, hogy mit tudunk kez-
deni azokkal a javaslatokkal, ösztönzésekkel, buzdításokkal és bírálatokkal, ame-
lyekkel az irodalomelmélet kutatói fordulnak hozzánk, filológusokhoz és történé-
szekhez. Mi az vajon, amit felül kellene vizsgálnunk eddigi irodalomtörténészi 
gyakorlatunkban? Melyik irodalomelméleti ajánlatnak mekkora a teljesítőképes-
sége szakterületünkön?" 

A nagy érdeklődés mellett tartott konferencián öt előadás és számos hozzászólás 
hangzott el. Eredetileg a referencia ellen, illetve mellett kellett volna érvelnie Bene 
Sándornak és Kecskeméti Gábornak, de ők inkább a régi magyar irodalom kutatá-
sának elméleti megújítását szorgalmazták egy újfajta „szövegaktus"-elmélet, illetve 
„történeti kommunikációelméleti módszer" alapján (a referencia lehetőségét és 
jelentőségét mindketten elfogadták; a Kulcsár Szabó Ernő által természetesnek 
vett irodalom fogalmát pedig túl szűknek találták). Az elsődleges történeti kon-
textus fontosságát védte Takáts József és vitatta Szilasi László (igaz, az utóbbi csak 
mérsékelt módon; elsősorban Takáts minden szempontot érvényesíteni akaró 
igényét ítélte gyakorlatilag kivihetetlennek). Végül Horváth Iván tartotta meg 
A herméneutikai ajánlat (Vitaindító kérdések) című előadását, amely Kulcsár Szabó 
Ernő irodalomtörténeti és tudományszervezői tevékenységét vette célba. A jelen 
levő Kulcsár Szabó lehetőséget kapott a részletes válaszra, de mivel Horváth szö-
vegét csak a helyszínen ismerte meg, utóbb készült el válaszának kidolgozott, írá-
sos változatával. Az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztősége vállalta, hogy a 
vita anyagát teljes egészében közli, s a 2003/6. számban olvashatók is az első négy 
előadó szövegei, Horváth Iváné és Kulcsár Szabó Ernőé viszont nem. 

Hogy miért alakult így, annak okairól az érintettek különbözőképpen nyilat-
koztak. Magam úgy látom, hogy legalább részben félreértéseken múlott a dolog. 
Horváth Iván egy rövid viszonválaszt írt, amelyet a szerkesztőség csak azzal a fel-
tételleljelentetett volna meg, ha Kulcsár Szabó Ernő hozzájárul. Ő azonban e he-
lyett visszavonta a maga írását is. A szerkesztőség pedig nem kívánta csak az egyik 
felet szóhoz engedni, s lemondott Horváth Iván vitacikkének közléséről is. 

2 Forrás 2003. december, 3-15. 
3 Balassi Kiadó, Bp. 2003. 195-213. 
4 Gondolat Kiadó, Bp., 2004. 152-160. 
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Igen szerencsétlennek tartottam, hogy a vita nem került a szélesebb nyilvános-
ság elé, amelyből mindenki okulhat. Ezért felkértem mindkét szerzőt: járuljanak 
hozzá, hogy a Literatura helyet adjon (egyelőre) az első két szövegnek, amelyet 
később követhetnének az újabbak. Időbe telt, mire világossá vált előttem, hogy 
Kulcsár Szabó hajthatatlan. Az interneten március 2-tól olvasható alábbi nyilat-
kozata.5 

„A korábban e web-lapon olvasható szöveg (A segítség avagy a stigmatizálás »de-
rűje«) megpróbált válaszolni egy olyan személyes élű »vitairatra«, amely a hazai 
irodalomtudományi hermeneutikát - a világnézeti megbélyegzés jól ismert esz-
közeivel - a felvilágosodás-ellenes vallási hagyomány részének nyilvánította és 
ilyenként állította szembe az összes többi irányzattal. Nem zárkóztam tehát el 
attól, hogy megtaláljuk egy - a vitairaténál kevésbé tendenciózusan színre vitt -
tudományos kérdés korrekt megvitatásának formáit. Kritikai megjegyzéseim az 
én értelmezésemben az eltérő elméleti előföltevésekből adódó látásmódbeli kü-
lönbségek másfajta, nem személyi jellegű megközelítését szorgalmazták. Horváth 
Ivánnak e szövegre adott Viszonválasza azonban, sajnos, fölszámolta a további esz-
mecsere lehetőségét. Nemcsak azzal, hogy - ígérete ellenére - teljességgel meg-
feledkezett a »hermeneutikai ajánlat« tudományos mérlegeléséről, és helyette az 
ajánlattevő(k) személyét, »tulajdonságaikat és tetteiket« igyekezett kérdéses hírbe 
hozni. Hanem azzal is, hogy olyan önkényes és személyes vonatkozású jelentés-
összefüggésekbe próbálta állítani a mondottakat, amilyenektől saját szövegem 
- kerülendő a világnézeti ráfogásokkal való ügyeskedést - hangsúlyosan távol tar-
totta magát. A Viszonválasz félreolvasási technikái olyannyira sértik a vitakultúra 
és vitaerkölcs elemi követelményeit, hogy ilyen körülmények közt nem látok kü-
lönösebb esélyt az eredeti kérdések korrekt megvitatására. Kulcsár Szabó Ernő." 

Hiába hivatkoztam arra, hogy e (szerintem elhibázott) döntés következtében 
az a látszat keletkezik: Kulcsár Szabó nemcsak a saját, hanem vitapartnere szöve-
gének megjelenése fölött is döntési joggal rendelkezik, s hogy jobb lenne min-
denféle döntést a nyilvánosságra bízni. Sőt Kulcsár Szabó a felelősségemre apel-
lálva próbált lebeszélni Horváth Iván cikkének közléséről, nem feledkezve meg 
arról sem, hogy ironikusan utaljon rá: ez esetben „a személyeskedéssel célba vett 
személy" „maga a lap szerkesztőbizottságának elnöke". így igaz, s ettől van most 
még kényesebb helyzetben a Literatura. De úgy gondolom (s vélekedésem talál-
kozik a lap főszerkesztőjének, Pomogáts Bélának véleményével is), hogy minden-
nél előbbre való a viták nyilvánosságának biztosítása. Felhívtam rá Kulcsár Szabó 
Ernő figyelmét: neki is megvan a maga felelőssége, hogy a vitahelyzet sajnálato-
san és fölöslegesen rosszízű lett. Ahelyett, hogy egy tisztázó vitában felvette vol-
na a kesztyűt, megsértődött és kivonult belőle. Még egy részben félresikerült vita 
is jobb, mint a vitát kerülő indulat és sárdobálás. 

й http://magyar-irodalom.elte.hu/arianna/filologia/index.html, illetve http://magyar-irodalom.elte.hu/ 
arianna/filologia/ksze.html 
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Horváth Iván vitacikkét korántsem tartom hibátlannak. Érheti gáncs a némely-
kor szarkasztikus hangvételért, s előfordul, hogy tévését állít (például a recepció-
esztétikai irányzatot sem kímélte a marxista kritika). Az is nyilvánvaló, hogy Kulcsár 
Szabó Ernő „herméneutikai"-nak nevezett irányzatát úgy vizsgálni, hogy csak-
nem kizárólag az irodalomtudományos életben elfoglalt helyével foglalkozik, mi-
közben elméleti pozícióját zárójelbe teszi, féloldalas eljárásnak tetszik. Ám az 
utóbbit illetően emlékeztetnék rá, hogy amikor 1996-ban Kulcsár Szabó Ernőnek 
a hazai irodalomkritikát bíráló nyilatkozata, illetve egyik tanítványának, Bónus 
Tibornak az eltérő értelmezésirányokat kritizáló írása váltott ki heves vitát, akkor 
is az irányzatok irodalmi életben játszott szerepének és intézményes pozíciójának 
védelme játszotta a főszerepet. Másutt már megírtam,6 hogy a Kulcsár Szabó is-
kolájához tartozók joggal hivatkoztak az önálló értelmező nyelv elengedhetetlen 
voltára és arra, hogy mások komolyan vehető megítélése csakis egy adott néző-
pontból és az ahhoz tartozó fogalmi háló segítségével valósítható meg. Az iskola 
ellenfelei viszont méltán hánytorgatták fel, hogy a „másként tudom" gesztusa 
nem csúszhat át a „jobban tudom" gesztusába, s a kölcsönösségre számot tartó 
kommunikációnak átjárást kell biztosítania saját nyelve és a másé között. 

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az akkori vitából mit sem tanultak az 
érintettek. Az eredetileg hagyománytisztelő, a múlttal párbeszédet hirdető herme-
neutikai iskola magyarországi propagálóit sokszor épp az ellenkezője: az avantgárd 
türelmetlen, monologizáló beszédmódja jellemzi. Mert úgy lépnek fel, mintha ők 
rendelkeznének az egyedül hiteles elmélet fegyvertárával, ami eleve képtelenség. 
A közelmúlt különös fejleménye - alig tíz évvel a marxizmus kötelező érvényét 
megszüntető rendszerváltás után - , hogy a szakma e tekintetben mintha ismét 
terrorizálva lenne, s jeles tudósok kényszerítik magukat a korszerűnek vélt elmé-
let zubbonyába, ahelyett, hogy csak arra vállalkoznának, amihez igazán értenek. 
Ezért tartom fontosnak, hogy Horváth Iván és mások - hozzá kapcsolódó, vele 
vitázó - írásai is hozzájáruljanak a helyzet tisztázásához. 

6 Rendszerváltás az irodalmi életben. Alföld 2001/2. 38-39. 
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A HERMÉNEUTIKAI AJÁNLAT 

- Vitaindító kérdések -

Ez az előadás 2003. április 3-án, a Mi, filológusok című tanácskozáson az ittenihez 
h a s o n l ó megszövegezésben h a n g z o t t el. 

Történt ugyan némi utólagos átszerkesztés. Előadásom elején általánosságban 
bíráltam az irodalomelméleti viták légkörét - ezt most semmitmondónak érzem, 
és kihúzom. Helyére beillesztem azt a tanulságos Austerlitz-történetet, amellyel 
aznap reggel az egész tanácskozást megnyitottam. Visszaírom a szövegbe az akkor 
időkímélésből kihúzott mondatokat, illetve álláspontomat itt-ott néhány további 
mondat, sőt bekezdés beszúrásával megpróbálom érthetőbbé tenni. Gyökeres át-
dolgozás, netán tanulmánnyá fejlesztés már megváltoztatná az előadás friss, vitá-
ra felhívó jellegét. 

Az ülésszakon elhangzott hozzászólások közül kettőre itt felelek. 
Kisbali László szememre hányta, hogy herméneutikai iskolának neveztem Kulcsár 

Szabó Ernő körét, holott herméneutika sokféle van, s a szóban forgó magyar-
országi körnek a herméneutikákhoz való viszonya a filozófia felől nézve is kérdé-
ses. Elismerem, hogy a kört csakugyan pusztán a rövidség és egyszerűség kedvéért 
neveztem - és nevezem még mindig - az irodalomtudományi herméneutika ma-
gyar iskolájának, simán átvéve egy önazonosítást. 

Antók Péter felhívta a figyelmet arra a körülményre, hogy a 3. pontban elő-
adott következtetéseim csonka szillogizmusok. Ez igaz, de egy előadásban szerin-
tem megengedhető, sőt helyes, ha olykor átugrunk olyan részleteket, amelyeket 
az olvasó maga is ki tud tölteni. A csonka szillogizmusokat továbbra is eredeti 
alakjukban őrzöm meg. 

Nem hangzott el erre vonatkozó bírálat, mégis megemlítem, hogy előadásom 
nem foglalt állást valamely elméleti rendszer mellett. Nem mintha elméletellenes 
volnék; ellenkezőleg. Am mindenkinek, aki elmélettel foglalkozik, netán új állí-
tásokat akar tenni, a vitához viszonylag nagy szabadsági fokú környezetre van 
szüksége. Előadásom ezt az előzetes célt szolgálta. 

Köszönetet mondok Antók Péter és Fuchs Anna egyetemi hallgatóknak a 
gyümölcsöző beszélgetésekért. Előadásomat - bár nem szokás - dedikálom is: 
M.-nek. 



A herméneutikai ajánlat 1 0 7 

1. Bevezető 

Összegyűltünk, hogy megvizsgáljuk, mit javasolnak számunkra, filológusok szá-
mára azok a barátaink, akik az irodalomelméletben nálunk jártasabbak, s akik 
olykor megdorgálnak, de csak azért, mert szolgálatot akarnak tenni nekünk. 
Fogadjuk el a segítő kezet, és nézzük meg, mit tudunk kezdeni javaslataikkal, me-
lyik irodalomelméleti ajánlatnak mekkora a teljesítőképessége szakterületünkön. 
Nekik épp erre: a mi válaszunkra van szükségük, az alkalmazás tapasztalatára. 
Ha elfogadjuk segítségüket, ha kialakul a vita, ha a bírálat kölcsönössé válik, azzal 
segítünk nekik a legtöbbet. 

Szükség van erre a párbeszédre. A célkitűzést anekdotával világítom meg. 
A hetvenes évek elején történt, valószínűleg '72-ben. Szegeden rendezték meg a 

magyar nyelvészek világtalálkozóját. Az előadók között ott volt Robert Austerlitz is: 
a Columbia Egyetemen Lötz János utóda, az uráli és paleoszibériai nyelvek világ-
hírű kutatója, akinek poétikai nézeteit még maga Roman Jakobson1 is túl formalis-
tának vélte... Megtudtam, hogy Kanyó Zoltánék vacsorát adnak a hírneves vendég 
tiszteletére, amelyen be fognak mutatkozni neki a fiatalok. Gátlástalanul meghívat-
tam magam. Az édességnél csakugyan szót kapott mindegyikünk. Elmondhattuk, 
mivel foglalkozunk, és Austerlitz nagyon kedvesen megdicsért mindenkit. Egyi-
künknél - aki pedig azóta a dékánságot is megjárta - mégiscsak elakadt: 

- S te mivel foglalkozol? 
- Szemiotikával. 
- Nagyon helyes. De mivel foglalkozol? 
- Mondom: szemiotikával. 
- Teljesen igazad van. Ez a dolgok korszerű szemlélete. így folytasd továbbra is. 

De, mondd csak, mivel foglalkozol? 

2. A herméneutikai iskola 

A címünkre érkező legszigorúbb dorgálások a magyar irodalomelmélet legjelen-
tősebb irányzata, a herméneutikai iskola felől érkeznek, ezért ezt választottam 
tárgyamul. Az iskolát vezető, szinte megszemélyesítő tudóst, Kulcsár Szabó Ernőt 
a régi magyar irodalomtörténet kutatóinak egy része nagy, egy másik része vi-
szont kifejezetten tartózkodó lelkesedéssel szemléli. Az utóbbiak olyasvalakinek 
képzelik őt, mint A Buddenbrook-ház Wulicke urát: „Ekkor nevezték ki dr. Wulickét, 
aki addig egy poroszországi gimnáziumban tanárkodott és vele együtt egész más, 
új szellem költözött be a régi iskolába. Ott, ahol azelőtt a klasszikai műveltséget 
derűs öncélnak tekintették, amelyre nyugodtan, kényelmesen, napsugaras idea-
lizmussal törekedtek, ettől kezdve a tekintély, tökéletesség, hatalom, szolgálat, 

1 Roman JAKOBSON: Hang - Jel- Vers. Szerk. FÓNAGY Iván-SzÉPE György. Bp., 1969. 355. 
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karrier fogalmai jutottak vezérlő méltóságra és 'Kantnak, a mi nagy bölcselőnk-
nek kategorikus imperatívusza' - ez volt az a zászló, amelyet Wulicke direktor 
minden egyes ünnepi beszédében fenyegetően meglobogtatott."2 Előadásomban 
cáfolni fogom, hogy Kulcsár Szabó korunk dr. Wulickéje, de érdekel, hogy miért 
tartják némelyek annak. Evégett először feltárom azokat a tényezőket az iskola 
írásaiban, amelyeket kérdésesnek érzek. Gyanúm szerint ezek váltják ki a vissza-
utasítást vagy értetlenséget. Másodszor megpróbálom ezeket az elemeket rend-
szerbe foglalni és egységükben értelmezni. A megértést tartom feladatomnak, 
nem az ítélkezést. Az elemzés során viszont természetesen semmi olyat sem fogok 
tapintatosan (vagyis bántó, lenéző kímélettel) elhallgatni, ami közelebb vezethet 
az ellenségesség megértéséhez. Tudni akarom, mi az, ami e herméneutikai irány-
zat híveit és ellenfeleiket elválasztja egymástól. 

Előrebocsátom, hogy nincs semmi bajom azzal, amit a herméneutikából fel-
fogtam. Legtöbb tételükkel nem ellenkezem. Elfogadom, hogy irodalmi művek-
ről csak egyéni olvasatok nyomán szerzünk tudomást. A mű nem különül el tárgy-
ként értelmezőjétől: csak azt értjük meg jól, ami úgyszólván bennünket ért meg. 
A szöveg története: befogadásának története. A szövegkritikai kiadás a hatástör-
ténet emlékezete. A befogadás nem független a hagyománytól, mivel a szövegek 
csupán más szövegekkel való viszonyukban értelmezhetők. A szövegegyetem ha-
tára azonos a felfogható világegyetemével, hiszen elgondolni sem tudunk semmi 
kimondhatatlant. 

S nemcsak irányzatukkal, de magukkal a herméneutákkal sincs bajom, se sze-
mélyes, se tudományos. Épp egy hete látogattam meg őket ülésszakjukon. Noha 
szónoklattanilag vegyes teljesítményt nyújtottak, nyoma sem volt ama közös 
autizmusnak, kihívó magán-nyelvhasználatnak, amely ezt az iskolát korábban 
olykor talán jellemezte. S mivel nincs velük semmi bajom, sőt többüket kifejezet-
ten kedvelem - hát ne várjanak tőlem semmi jót. Az egyetlen kedvezmény, amely-
ben részük lesz, az, hogy csak az iskola vezéralakjától idézek, nem pedig az 
egyelőre kevésbé rangos ifjúságtól. 

Az iskola tagjai gyakran és okkal használják a hagyomány és a nyelv szavakat. 
Előbb az irodalomtudomány hagyományaihoz való viszonyukat, majd nyelvhasz-
nálatukat elemzem, avégett, hogy megtaláljam a nézeteltérés forrásait. Elméleti 
kérdések ezúttal alig érdekelnek3 - észrevételeim tárgya ma az előadásmód, a 
stílus. 

2 Thomas M A N N : A Buddenbrook-ház. íord. LÁNYI Viktor. Bp., 1955. 675. 
3 Jelenlegi elméleti tájékozódásomhoz lásd „Egy egyetemes textológia vázlata." In Látókörök metszése, 

írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk. ZEMPLÉNYI Ferenc, KULCSÁR SZABÓ Ernő et al. Bp., 
2003. 175-184. 
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3. Az irodalomtudományi hagyományhoz való viszony 

3. 1. A fordulatszerű újítás hangoztatása 
Irodalom és hermeneutika című kötetét Kulcsár Szabó Ernő úgy kezdi, mintha 
győztes hadvezér tekintene vissza dicsősége színhelyére: „E kötetben azokat az 
írásaimat gyűjtöttem egybe, amelyeknek valamelyes közük volt a '90-es évek ha-
zai hermeneutikai fordulatához. Minthogy ezt a - megtörténtnek mondható -
fordulatot ma is heves reakciók kísérik" stb.4 

Szűken szellemi értelemben efféle „hazai hermeneutikai fordulat" bizonyosan 
nem történt a '90-es években. A változás a '70-es-'80-as évek fordulóján követ-
kezett be, s akkor sem szervetlenül, nem előzmények nélkül. A közelmúltban is 
kétségtelenül megjelent sok kiváló mű, tanítványok serege kezdte meg doktori 
tanulmányait, sikeres ülésszakok zajlottak le, de tisztán szellemi szempontból 
mindez még annál is kevésbé volt fordulatszerű, mint amikor 1981-ben meg-
jelent a Régi és új hermeneutika, s aztán '84-ben kijött az Igazság és módszer. A '90-es 
évek herméneutikáját szellemileg a módszeres építkezés jellemezte, örvendetes 
fordulat inkább a kinevezések, előléptetések, projektpénzek terén történt. Ennek 
fontosságát, főleg Foucault és Kuhn után, magam sem akarom lebecsülni. Sokkal 
több irodalomtudományi fórumon, tanszéken, szerkesztőségben lelt otthonra a 
herméneutika, mint tíz évvel korábban. Fordulatról szerintem az beszél a '90-es 
évek magyar herméneutikájával kapcsolatban, aki ugyanolyan fontosnak találja a 
tudományos igazság széles körű elfogadását, a kérdésirányok általános megválto-
zását, mint magát a megalapító cselekvést, az igazsághoz való eljutást. Aki felis-
merte az irodalomtudományi paradigmaváltás szükségszerűségét, és önmagát e 
paradigmaváltás egyik szereplőjének, tetteinek igazolását pedig abban látja, hogy 
e fordulat, ahogy történetíróként rögzíti, immár „megtörténtnek mondható". 

Nem kívánom megvitatni, hogy egyáltalán lehetségesek-e irodalomtudományi 
paradigmák (Kuhn szerint nem azok).5 Csupán felidézek egy másik irodalom-
tudomány-történeti látomást. Bezeczky Gábor nem egy bizonyos irányzat, hanem 
éppen a sokféleség diadalra jutásában látja azt a változást, amely a '90-es években 
bekövetkezett. Az ő megállapítása szerint „aranykorát éli a magyar irodalomtudo-
mány. [...] aligha vitatható, hogy soha ennyi tehetséges, nagytudású, sokféle iroda-
lomtudós nem volt még egyszerre a színen. [...] gondolkodásmódunkat és kategó-
riakészletünket rivális műhelyek vizsgálják felül a legújabb nemzetközi fejlemények 
fényében. A sokszínűséget és a tagoltságot lehetetlen észre nem venni" stb.6 

Következtetés: A herméneutikai iskola vezéralakja nem a sokféleségnek, hanem 
a herméneutikai irányzatnak diadalra jutását ünnepli. Ez az egyoldalúság a pa-
radigmává válás becsvágyát sejteti, és így kiválthatja a környezet rosszallását. 
(Tudnunk kell, hogy a természettudományokban egyazon időben nemigen fér 
meg egyszerre több, egymással versengő paradigma.7) 

4 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Irodalom és hermeneutika. Bp., 2 0 0 0 . 7 . 
5 Thomas S . K U H N : A tudományos forradalmak szerkezete. Ford. BÍRÓ Dániel. Bp., 1 9 8 4 . 2 7 4 - 2 7 6 . 
6 BEZECZKY Gábor: A félmúlt klasszikusai. Helikon XLIII. (1997) 5. 
7 T h o m a s S. KUHN: i. m . 276 . 
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3. 2. Elhatárolódás a hasonló törekvésektől 
Még megíratlan a hazai herméneutikai irányzat története. Mint az események ta-
núja, részben gyarló emlékezetemre is támaszkodhatom, nemcsak Veres András 
feltáró munkájára.8 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetében akkoriban nem akármilyen szellemi 
élet folyt. Az 1970-es évek végén Bonyhai Gábor ott fedezte fel a magyar irodal-
márok számára Gadamer jelentőségét. Az általa szerkesztett Helikon-különszám-
ban Gadamert, Jausst és Habermast ő maga és Bacsó Béla fordította magyarra, a 
szemlerovat legérdekesebb cikkeit is Bacsóra bízta.9 Az irányzatot akkorra már 
részben magáévá hasonította Bojtár Endre és Szegedy-Maszák Mihály. Gadamer 
nagyra becsülte Bonyhait, Jauss fel is használta Bojtár és Bonyhai műveit.10 

Bonyhai javaslata azonnal széles körű sikert aratott, mivel nem állt ellentétben 
korábbi tájékozódásunkkal. A herméneutikai ajánlat szervesen kapcsolódott az 
előzményekhez, az irodalomelméleti hagyományhoz. 

Nálunk a strukturalizmus csak nagyon későn vált ismertté. Ez a hátrány azzal 
az előnnyel járt, hogy hatása legjava képviselőinek jól megválogatott művein ke-
resztül bontakozott ki. így az Európa Könyvkiadó nagy példányszámú, kétkötetes 
szöveggyűjteményében, a Strukturalizmusban például már 1971-ben magyarul is 
bárki olvashatott olyan tanulmányt, amely a befogadót (a befogadás időbeli szer-
kezetét) állította a középpontba, a szöveg értelmezésében pedig megfelelő jelen-
tőséget tulajdonított a hagyománynak: a szöveg más, korábbi és korabeli szöve-
gekkel fennálló kapcsolatának.11 Marxista bírálói a strukturalizmust ugyan mindig 
elmarasztalták a történetietlenség vétkében, de nem volt igazuk; a késői korszak-
ban végképp nem.12 így aztán a hetvenes évek strukturalistáinak Gadamer és 
Jauss nyomán sem kellett gyökeresen felülvizsgálniuk kutatási módszereiket. So-
kan inkább gazdagodásként, semmint teljes fordulatként élték meg, hogy (a leg-
különfélébb régibb és újabb szerzők - Benedetto Croce, Robert С. Collingwood, 
Hans-Georg Gadamer, Gérard Genette, Hans Robert Jauss, Hayden White és má-
sok - hatására) az irodalomtudományi kutatásban gyorsan felértékelődött, végül 
középponti fontosságra tett szert az értelmező személye. 

A strukturalizmus késői, befogadáscentrikus szakasza és a herméneutikai meg-
közelítés között nem láttunk szakadékot. 1977-78-ban Kocziszky Évával és Tatár 
Györggyel hármasban megpróbáltuk végiggondolni, mi a költészet. Hamann-
olvasással kezdtük, Heideggerrel fejeztük be. Az eredmény érdekes emléke egy 

8 VERES András: „Előszó." In BONYHAI Gábor: Összegyűjtött munkái. Bp., 2000. l/A. 9-18. 
9 Régi és új hermeneutika. Helikon Világirodalmi Figyelő XXVII. (1981) fasc. 2-3. 

1 0 VERES András: i. m. 9 - 1 0 . Jauss kellemes meglepetést szerzett első pesti látogatásakor (a ' 7 0 - e s 

évek végén lehetett), amikor akadémiai előadásában Bojtár könyve (A szláv strukturalizmus az irodalom-
tudományban. Bp., 1978) utolsó fejezetének német fordítására hivatkozott. 

11 Michael RIFFATERRE: „Költői struktúrák leírása: Baudelaire Л macskák című költeményének kétféle 
megközelítése." Ford. SZEGEDY-MASZÁK Mihály. In Strukturalizmus. Szerk. HANKISS Elemér. Bp., é. n. 
[1971] II. 122-157. 

12 A strukturalista hagyomány és a történetiség összeegyeztetésével kísérletezett például BOJTÁR Endre: 
A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. Bp., 1978. 123-145. 
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olyan értekező nyelvhasználatnak, amelyet a Lét és idő szerzője ihletett.13 Miköz-
ben egykori szerzőtársam folytatta bölcseleti tájékozódását,14 én visszatértem az 
orosz formalizmus ihlette történeti poétikához és a segédtudományokhoz: a szö-
vegek nyilvántartásához és kiadásához. Persze az újfajta szövegnyilvántartás15 és 
kritikai kiadás16 már a szövegek hatástörténetének minden szövegállomását 
egyenrangúként tárja az olvasó elé, hiszen minden textológiai esemény (minden 
másolás vagy kiadás) olvasási esemény, és minden olvasási esemény szöveg és ol-
vasó kölcsönhatása, ha úgy tetszik, „horizontösszeolvadás".17 

Annak idején a strukturalizmus megjelenése kemény vitákkal járt. Az ideolo-
gikus irodalomtudomány és az elméletellenes maradiság szövetségre lépett ellene. 
Bonyhaiék herméneutikai törekvéseit viszont alig vagy egyáltalán nem fogadta 
ellenkezés. A természetes ellenfelek helyzete akkor már gyengébb volt, a struktu-
ralisták pedig szinte kivétel nélkül örömmel üdvözölték, és derűs eklekticizmus-
sal azon nyomban beépítették módszerkincsükbe. 

Ehhez képest meglepő, hogy a mai herméneutikai irodalomtudomány zárt is-
kola, amely nem tartja számon hazai előzményeit. Még magának Bonyhainak 
sem tulajdonítanak különösebb jelentőséget.18 Mintha az iskola körül láthatatlan 
határvonal húzódnék, s aki e közösségnek nem volt tagja, azt - Gadamer barát-
sága ide vagy oda - nem kell számon tartani. 

Következtetés: az iskolát roppant erős közösségi szellem hatja át. 

3.3. Szabad és kötött fogadtatásmód 
Egy tudományos mű fogadtatása (recepciója) csak bíráló jellegű lehet, sohasem 
szolgaian átvevő, az eljárásokat gépiesen új és új anyagra ráalkalmazó. 

Verstanból (és sok másból) a legtöbbet a bevezetőben már említett Robert 
Austerlitztől tanultam, akihez korai haláláig roppant kitüntető barátság fűzött. 
Amikor olykor átrándult Magyarországra, mihozzánk is be szokott volt állítani. 
Telefonunk nem lévén, egyszerűen becsöngetett, kimegyek, ott áll a gangon, és 
valami paleoszibériai törzsi szokás szerint (állítólag éveket töltött a giljákok föld-
jén) megölel és megcsókol. Nos, ezt a csodálatos Austerlitzet többször bíráltam 
szóban és nyomtatásban, olykor talán igazságtalanul is, pedig - dehogy pedig! 
éppen azért, mert - egész életemben folyvást az ő hatását érzem. 

Talán még a művészetben is szükséges, hogy a hatás elszenvedője ellenkezzék 
a hatás kifejtőjével. Arany az Emlények sorozatát megnevezetlen költőbarátja em-
lékének szentelte: 

LS H O R V Á T H Iván-KocziszKY Éva: „Költészet az emberiség anyanyelve." In Ismétlődés a művészetben. 
Szerk. HoRVÁnt Iván-VERES András. Bp., 1980. 59-63. 

1 4 KOCZISZKY Éva: Hamann és a modernitás kritikája. Bp., 2 0 0 0 . 5 . 
15 ht tp:/ /magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/ és Iván H O R V Á T H (direction)-GabrieIla H . H U B E R T 

(assisté par), Zsuzsa FoNT-János HERNF.R-Etelka SzÓNYi-István VADAI: Répertoire de la poésie hongroise 
amienne. I—II. Paris, 1992. 

16 http:/ /magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/ 
17 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Ford. BONYHAI Gábor. Bp., 1984. 440. 
18 „S miközben Gadamer nemzeti táplálék lett nálunk, akinek elsősorban köszönhettük: Bonyhai 

Gáborról kezdtünk szép lassan elfeledkezni" - írja VERES András: i. m. 17. 
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De nyugszik immár csendes rög alatt, 
Nem bántja többé az 'Egy gondolat'. 

Ebben a versben ott van, bizony, Petőfi mákszemnyi bírálata. S épp azon a leg-
megindítóbb helyen, ahol nem másról, hanem az irodalmi hatásról esik szó; íme: 

5 döbbenve ismerek fel rajzomon 
Egy-egy vonást, mit szellemujja von. 
„Övé! kiáltom, itt, ez itt övé: 
A szín erős, nem illik együvé." 

Tessék megnézni az együvé nem illő harsány színeket jelölő övé/-üvé disszonáns 
rímet, és tessék visszaemlékezni Petőfi vad, ócska, hetyke rímeire. 

Akkor már legendás volt, akkor már számon tartották a magyar Helikonon ezt 
a költőbarátságot, amelyet épp e vers még tovább intézményesített. Kosztolányi 
írja, hogy a legnagyobbaknak elkopik a keresztnevük, Aranyt, Vörösmartyt csak 
így, vezetéknévvel említjük. Nos a legeslegnagyobbnak, úgy látszik, már vezeték-
neve sincs. Mindenkinek tudnia kell, hogy őróla van szó, az Egy gondolat szerző-
jéről. A befogadásközösség minden magyarra kiterjed. 

Nos, a lírai hős ebből a magasztos befogadásközösségből, ha ki nem vonja is ma-
gát (persze, hogy nem), de részleges különállását (nyomaték nélkül) jelzi. A maga 
tökélybolond, mesteremberi módján még odacsempész egy kis disszonanciát, bachi 
mikrorealizmussal utalva a Pstőfi-költészet műgondtitkoló, látszólag nemtörődöm 
poétikájára. Ilyesmi volna hát a recepció. 

Gadamer hazai irodalomtudományi fogadtatásának két fényes pillanatára emlék-
szem. Az első: amikor Bonyhai megtalálta az egyik ismereüen előzményt: Popper 
Leó kéziratait, s azokat rögvest feldolgozván, itthon is, külföldön is feltűnést keltve 
ismertette.19 A második: amikor Kisbali László rajtacsípte Gadamert egy jókora 
filológiai baklövésen20 - quandoque bonus dormitat Homerus - , s ennek bölcseleti 
következményei lettek,21 melyekhez hozzászólni tudatlan vagyok, de legalább a 
filológiai érdemet vitacikkében Kulcsár-Szabó Zoltán lovagiasan elismerte.22 

A '90-es évek hazai Gadamer- és Jauss-követői viszont, benyomásom szerint, 
mintha általában megállnának az aranyigazságok méltányló tudomásulvételénél, 
és alkalmazzák, és megint alkalmazzák, és ismét csak alkalmazzák őket magyar 
irodalmi anyagon. A Kulcsár Szabó-iskola tagjai mintha tényleg iskolások módjá-
ra viselkednének. Pedig mélyreható bírálat nélkül a fogadtatás is sekélyes marad. 

1 9 VERES András: i. m. 16. 
2 0 KISBALI László: „A filológia bosszúja, avagy Gadamer esete a pietista hermeneutikával." In Műve-

lődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. BALÁZS Mihály-FoNT 
Zsuzsa-KESERŰ Gizella-Örvös Péter. Szeged, 1997. 263-279. 

21 Vagy inkább bölcseleti előzményei voltak? Kisbali tanulmánya ezt sugallja. 
2 2 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Bosszú és filológia.Holmi X I . ( 1 9 9 9 ) http://www.c3.hu/scripta/holmi/ 

99/07/25kszz.htm. A nagyon kemény hangvételű cikk mégis Kisbali „értékes, bár inkább érdekes fel-
fedezésé"-! említi, és megengedi, hogy „Gadamer cédulái nyilván összekeveredtek". 
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Következtetés: Vannak szövegek, amelyeknek az a különleges elismerés és bánás-
mód jár, hogy nem részesítjük őket bírálatban. 

3.4. Kettős mérce 
Kulcsár Szabó Ernő23 megbírálja Tverdota Györgyöt amiatt, mert a Költőnk és kora 
eddigi keltezését (1937. augusztus vége, szeptember eleje) megtámogatja a késő 
nyári jellegű verssorral: 

Piros vérben áll a tarló. 

A dolognak nincs tétje (a keltezés kortársi visszaemlékezésen alapul, és viszony-
lag szilárd), de mégis el kell ismerni: Kulcsár Szabónak teljesen igaza van. A költő 
télen is írhat a meleg, nyár végi napsütésről, sőt a fokföldi és eszkimó költők is 
írhatnak róla. 

Most hagyjuk a nyarat; vegyük a telet. Vizsgaanyagból, egyetemi szöveg-
gyűjteményből idézek egy klasszikust, Hans-Georg Gadamert: „Kétségtelen, 
hogy az utolsó szó, a 'nyilas' [...] a halál metaforája. De sok más is nyíltan e kö-
zegre utal: a 'jégszem', a 'kukoricacső', ami 'megperzselt(té)' vált, a 'késő novem-
ber'. Celan Keletről származik, és érezhető, ahogy a kemény keleti tél lassú betö-
rése felébreszti benne a lét múlandóságának tudatát, mely lelke legmélyén [...] 
életérzéssé szövődött".24 

Ezt, tudtommal, senki nem tette szóvá. 
Következtetés: az iskolát erős tekintély tisztelet jellemzi. 

3.5. Szembefordulás a filológiai hagyománnyal 
Két hónapja jelent meg Kulcsár Szabó Ernő tanulmánya: A látható nyelv elkülön-
bözése: hermeneutika és filológia. Az írás a szerzőtől megszokott egyenességgel bírál-
ja sokunk tudományos tevékenységét. Hadd idézzek fel itt néhányat e - mi taga-
dás - nagyon kemény szavak közül. 

1. „A hazai irodalomtörténet-írás beteges elméleti 'immunitása' folytán filoló-
giánknak, minden megújulási szándéka ellenére, lényegében utóbb is csupán két 
pozitivista paradigma oltalmában sikerült elhelyeznie - autentikus követőkben 
sajnos még mindig figyelmeztetően szegényes - praxisát."25 

2. „...mivel többnyire hallgatni szokott a filológus, amikor a filológia elméle-
tét tárgyalják."26 

Kulcsár Szabó e mondatával rögvest párhuzamba állítom a szerző egy régebbi 
művének Jauss-mottóját: „...hallgatni szokott az irodalomtörténész, amikor a törté-
netírás mibenlétének és a történeti hermeneutikának a problémáit tárgyalják."27 

2 5 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Irodalom és hermeneutika. 1 7 1 . 
24 A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, SZAMOSI 

Gertrud, SÁRI László. Bp., 2 0 0 2 . 2 4 8 . 
2 5 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A látható nyelv elkülönbözese: hermeneutika és filológia. Literatura 2 0 0 2 / 4 . 3 7 9 . 
2 6 I . M . 3 8 1 . 
2 7 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Történetiség - Megértés - Irodxdom. Bp., 1 9 9 5 . [1.] 
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3. „Minthogy azonban Tolnai Vilmos munkája óta nem volt számottevő kísérlet 
a filológia mibenlétének szisztematikus föltárására, nálunk elméletileg felülvizsgá-
latlanok is maradtak azok a szövegkutatási alapelvek, amelyek legáltalánosabban 
az ún. egzaktság és ténytisztelet, hatás- és forráskutatás, valamint az önkényes 
konstrukcióktól való tartózkodás amorf ismérveivel hozták összefüggésbe a filoló-
giai tevékenységet. Anakronisztikus hatástörténeti helyzetüket mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy egy olyan teoretizáltság nyomai sem fedezhetők fel rajtuk, 
amely Tolnai indukciós filológiai rendszerében, ha nem áll is már a kor magasla-
tán, de legalább a késő pozitivizmus markáns alapzatán meg tudta teremteni szö-
vegvizsgálat, keletkezéstörténet, forráskutatás és hatásvizsgálat konzisztenciáját.'"28 

Ami első vádját és a filológiai közelmúltat illeti: szeretném Szilasi Lászlóval azt hin-
ni, hogy filológiánknak az általa tárgyalt tudománytörténeti fejezete „korántsem csu-
pán lehangoló szakmai tapasztalatok forrása lehet".29 Ha pedig az ItK újabb évfolya-
maiban Szilasi, Takáts József, Bene Sándor, Kecskeméti Gábor vitáit olvasom, ezekre 
még kevésbé érzem ráillőnek valaminő „beteges elméleti '»immunitás«" kórisméjét. 

Szerintem Kulcsár Szabó harmadik észrevétele sem minden kutatóra áll. A tex-
tológiában Stoll Béla széles elméleti megalapozású, a generatív poétika által is 
megihletett könyvecskéjét,30 vagy a genetikus kiadási elv termékeny hazai fogad-
tatását,31 vagy a (világelső) magyar hálózati kritikai kiadások létrehozása körüli 
elméleti tapasztalatszerzés gyümölcseit32 - mindezt így együttvéve - én az ő helyé-
ben nem becsülném le. 1922 óta nálunk csakugyan „nem volt számottevő kísérlet" 
a filológia mibenlétének tisztázására? Akkor miért épp Budapest adott otthont 
2000 júniusában az „Új filológia" első nemzetközi ülésszakának?33 

S régen sem volt ez másképp. Az ELTE diákjaként első filológiai benyomásai-
mat a qumranológia atyjától, Hahn Istvántól és tanársegédjétől, az ifjú 
Komoróczy Gézától kaptam. Mögöttük ott magasodott a magyar orientalisztika 
és ókortudomány fényes Pantheonja.34 

Csak kérdéseket teszek fel, és csak a németekről. A magyar irodalomtörténész 
által németül írott filológiaellenes röpirat vajon hatás nélkül maradt-e épp német 
nyelvterületen?35 Kerényi Károly mítosz-36 és iinnepfogalma37 sem hatott Gadamer-
re? A József és testvérein keresztül sem, amely végig a hagyományozott szent szöveg 
örökös újraértelmezéséről, sőt újraéléséról szól, és főleg Kerényi kutatásain alapul? 

2 8 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A látható nyelv elkülönbözése: hermeneutika és filológia. 382. 
2 9 SZILASI László: A történeti poétika története (1982-2000). B U K S Z XII. (2000) 259. 
3 0 STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. Bp., 1987. A tájékozódás szélességéhez 

lásd különösen 3-4., 52. 
31 A szövegkiadás új elmélete és gyakorlata.Szerk. KOVÁCS Ilona. Helikon XXXV (1989) fasc. 3 - 4 . ; KELEVÉZ 

Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez. Bp., 1998. 
32 hup://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/index/ 
33 http://magyar-irodalom.elte.hu/colloquia/ A kötet valószínűleg 2003/4 fordulóján, Párizsban fog 

megjelenni. 
34 A magyar klasszika-filológia történetéhez, alapvető: SZILÁGYI János György: „Mi, filológusok." In Antik 

Tanulmányok. XXXI. (1984) fasc. 2., 167-197. (A Régi magyar irodalomtörténeti tanszék 2003. április 3-i 
tanácskozásának címe nemcsak Nietzsche posztumusz művére utal, hanem Szilágyi tanulmányára is.) 

3 5 HAIVANY Iajos: A tudni-nem-érdemes dolgok tudománya. Ford. SZÓLLÖSY Klára. Bp., 1 9 6 8 . 
36 Hans-Georg GADAMER: i. m. 349. 
37 I. m. 228., 410. 
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A legfontosabb, ismétlődő, második észrevétellel - hogy tudniillik hallgatni szok-
tunk, ha elméletről van szó - épp ezen az ülésszakon talán nem kell foglalkoznom. 

Következtetés: beszédünket (a többiek beszédét) hallgatásnak hallják. 
Ezzel befejeztem annak a viszonynak vizsgálatát, amely az iskolát az irodalomtudo-

mányi hagyományhoz fűzi, és rátérek a nyelvhasználat és nyelvfogalom kérdésére. 

4. Nyelvhasználat és nyelvfogalom 

Az iskolát sokan magyartalan nyelvhasználattal vádolják. Ennek nem leltem nyo-
mát. A latin és különösen görög szavakkal baj van, de nemcsak őnáluk, hanem 
- képtelenség, de való - nálunk, filológusoknál is. Előfordul régi-magyaros kollé-
gánál, hogy az Obsidionis Szigetianae-kiíejezést alanyesetűnek érti, a számára bizo-
nyára ismeretlen contio szót pedig ugyanő az ismert cantio szóval téveszti össze. Egy 
történésznél fejezetcím a Corpus digitalis (!). Én egy bírálatomban egykor a birmán 
költészet kifejezést használtam: nem néztem meg a szótárban, hogy ez burmait 
jelent. Az ilyesfajta hibákat tehát nem merem szóvá tenni - nálunk is van elég. 

Kellemetlen megfigyelés viszont, hogy a szöveg gyakran nem elég pontos. Az 
ember próbálkozik, szeretné minden ízében felfogni a mondatot, aztán rájön, 
hogy a körülményes kifejezésnek nincs is értelme. Olyan érzés az effajta szöveg 
olvasása, mint amikor egy rossz moziban a gépész elmulasztja élesre állítani a 
vetítőlencsét. Az ember szeme hiába erőlködik, hiszen maga a kép életlen. 

Kiválasztottam Kulcsár Szabó Ernő talán legnagyobb hatású könyvének elő-
szavát.38 Egy későbbi művének ugyanez a szöveg képezi első fejezetét.39 Innen 
idézek néhány példát. 

4.1. Tekintélyelv 
1. A tekintélyi érvelés legegyszerűbb esete, amikor arra figyelmeztetnek bennün-
ket, hogy lemaradtunk egy brosúrával. Nyugaton az ilyesmit ma már máshogy lát-
ják: „ezek bizony olyan problémák, ahol valójában már nincsenek is kérdések. Nin-
csenek, mert esetleg másutt senki nem tételezi föl az irodalmiságról, hogy" stb.40 

2. A másik eset az a vétség, amikor valaki nem a megfelelő hitcikkely szerint 
vélekedik az irodalomról. Ebbe a hibába esnek a hallgatók, illetve azok a gyere-
kek, akik szeretnének hallgatókká válni: 

„Visszatérő egyetemi felvételi tapasztalat például, hogy a jelöltek a megismerés 
[...] szemléletszerkezetén belül tekintik hozzáférhetőnek nem csak az irodalmi 
korszakokat, stílusokat és életműveket, hanem magát az irodalmi műalkotást is. 
[...] A hallgatók ilyenkor úgy képzelik, az esztétikai tapasztalat idejére úgy lépnek 
ki (a műalkotás segítségével) a köznapi világból, hogy - legalábbis az olvasás tartama 

3 8 KULCSÁR SZABÓ Ernő: „Irodalomértésünk néhány örökletes előfeltevéséről. (Előszó)" In uó: Törté-
netiség Megértés Irodalom. Bp., 1995. 5-17. 

3 9 KULCSÁR SZABÓ Ernő: „Irodalomértésünk néhány örökletes előfeltevéséről." In uó: Irodalom és her-
meneutika. Bp., 2000. 17-25. 

4 0 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Irodalomértésünk néhány előfeltevéséről. Előszó. 7 . 
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erejéig - mintegy az esztétikum örökidejűségébe vagy 'időtlenségébe' belépve sza-
badulnak meg a köznapiság világától. A mindennapok konkrét itt és most-jából ily 
módon nyervén bebocsáttatást a művészet különleges és titokzatos szentélyébe -
most már tehát nincs is egyéb feladatunk, mint hosszas esztétikai kontemplációval 
gyönyörködnünk az egyedi megalkotottságú tárgyban, s végül fölismernünk mind-
annak a 'nembeli' értékeit, amivel szemben saját világunk - úgymond - deficites-
nek, hiányosnak vagy éppenséggel tökéletlennek mutatkozik."41 

Nem értem az elkeseredés okát. Elképesztően kiváló, némileg még zavaros fejű 
felvételizővel van dolgunk, aki, h a j ó i értem, Lukács Györgyöt valami platonista 
hagyománnyal ötvözi. De mindegy is. A felvételiző hibája csupán annyi, hogy 
nem a következő lapon olvasható, helyes nézeteket vallja, nevezetesen a következő-
ket: „minden művészi kommunikációnak" „célja, értelme és funkciója": „a más-
ságon keresztüli önmegértés, a dolog általunk való megszólalása. Az esztétikai 
tapasztalatban való közösséggé-változás, amely úgy történik meg velünk, hogy a 
magunk újraértése önmagunk 'folytatódásának' lesz egy, csak az esztétikumban 
lehetséges 'látó újrafelismerés és felismerő látás' (Jauss) eseményévé".42 

Kérdés: Ez a szöveg vajon nem a feltétlen irányadás becsvágyával lép-e fel? 

4.2. A fogalomalkotás hibái 
1. Látszólag fölösleges, értelemzavaró bőbeszédűség: „valamit, amit valami rajta tú-
liban lehet, kell és szükséges is megtalálnunk és konkretizálnunk".43 A hármas foko-
zás talányos. Tényleg van valami lényeges különbség a „kell és szükséges is" és-sel szét-
választott két tényezője között? Talán a német müssen és sollen kettőssége a ludas? 

2. Erre a szószaporításra már nem találtam magyarázatot: „abból a kézenfekvő 
körülményből indulunk ki, hogy ki, hogyan miként és milyen körülmények kö-
zött tesz szert esztétikai tapasztalatra".44 Tehát kicsoda, hogyan, miként, milyen 
körülmények között. De mi a különbség a hogyan és a miként között? 

3. Csúsztatás. Nem valami ritka hiba - mindannyian beleesünk - mégis szóvá kell 
tenni. Kulcsár Szabó bírálja azt a megközelítést, amely a szövegtárgyat a befogadó 
alanytól elválasztja. De becsempész oda egy határozószót: „miként választható el 
maradéktalanul a megértés tárgya a megértéstől". Én azok közé tartozom, akik 
elválasztjuk a megértés tárgyát a megértő alanytól - de nem „maradéktalanul"! 
Avégett került ide ez a szó, hogy a vitapartnerek álláspontját valami képtelenséggel 
lehessen helyettesíteni? 

4. Gyakran szerepel a rendszer fogalma, de jelentése elhomályosul. Például 
ezek és ezek a „szimptómái annak, mennyire nem tudjuk az irodalmiságot a maga 
környező rendszereitől elválasztani".45 El kell? Azért rendszer, hogy ne kelljen el-
választani a környező rendszerektől (belsőleg összefüggő, szabályozott dolgoktól). 

4 ' I. m. 6. 
42 I. m. 7. 
4 3 I. ro. 9. 
44 I. ro. 17. 
4 3 I. ro. 8. 
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Sőt, meg lehet keresni az összefüggéseket - nem a különálló rendszerek elemei, 
hanem - a különálló rendszerek között. 

5. Ugyanerre példa: „a jogi intézmény - mint a szociális szisztéma egy másik 
alrendszere - közvetlen utat talál az irodalom-rendszerbe."46 Ha megkülönbözte-
tünk rendszert és alrendszert, akkor az irodalom miért egyik fajta, a jog miért 
másik fajta? 

6. Ugyanilyen zavaros fogalom az önmegalkotó autopoiésziszé: „vajon men-
nyiben önszervező és önmegalkotó az az autopoiészisz"47 stb. Azt meg lehet vizs-
gálni, hogy valami autopoiészisz-e. De ha egyszer az, akkor már nem lehet meg-
vizsgálni, hogy önmegalkotó-e, vagy sem. Miféle autopoiészisz az, ami nem 
önmegalkotó? 

7. A fogalmi szerkezet fellazításának gyakori eszköze az idézőjel. 
A Kulcsár Szabó-iskola iratai (de már Gadamer is; ő még az objektív szót is képes 

idézőjelbe tenni!)48 tele vannak olyan idézőjelekkel, amelyek nem a metsző gúny, 
de nem is az idézés eszközei, hanem a pontatlanságot mentenék - ha mentenék. 

Példa Kulcsár Szabó fejezetéből: „a szövegek szerzőhöz-tartozása egyidejűleg 
azt is jelentené, mintha ezért aztán a szerző 'beszédeként' is kellene olvasnunk 
a műalkotásokat."49 Teljesen igaza van: az, hogy a műveknek szerzőjük van, nem 
azt jelenti, hogy ez és ez a szerző beszél bennük. De ha idézőjelet alkalmazunk? 
Ha valami különös, tisztázatlan, átvitt értelemben használjuk „az ő beszéde" ki-
fejezést, akkor talán jogos lenne a feltételezés, hogy művében a szerző ugyan nem 
beszél, de, idézőjelben, mégiscsak б „beszél". Ezért nem szabad az idézőjelet 
a pontatlanság menlevelének tekintenünk. 

8. Talán egyet is értenék a következő mondattal, ha jó i érteném, ha nem lenne 
ennyire laza a szerkezete, s így módot nyújtana arra, hogy végiggondolhassam. 

A kettőspont előtti rész nem/hanem szerkezete mögött nincs ellentét, míg 
a kettőspont utáni rész ugyanilyen szerkezete mögött (helyesen) van. E második 
résznek az első magyarázatául kellene szolgálnia. Ehelyett rokon értelmű tagmon-
datokat nyújt, több változatban mondja el lényegében ugyanazt. A változatokat a 
beszélő maga is pontatlannak tartja - ezt jelzi a folytonossá váló idézőjelezés: 
„Azaz, ilyenkor nem valami tőlünk függetlennek jutottunk a birtokába, amint meg-
érteni véltünk valamit, hanem olyan esztétikai tapasztalatban részesültünk, ami 
a történő esztétikai megértés eseménye: nem valami eredendően 'mást', nem az 'ere-
deti' okokat, indokokat és gondolatokat hozzuk mintegy a felszínre, hanem - alteri-
tásokat leküzdve - mindig önmagunkat értjük újra a más és más viszonylatokban 
szembetűnő idegenség, a nem-én, a rajtunk kívüliség 'közreműködésével'."50 

9. Lehet, hogy itt is egyetértenék, ha nem lenne ennyire laza a szerkezet, ha 
érteném. 

« I . m. 9-10. 
47 I. m. 9. 
48 Hans-Georg GADAMER: i. m. 192. 
4 9 KULCSÁR SZABÓ Ernő: i. m. 9 . 
50 I. m. 13. 
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Éppen bizonyos megnevezetlen vitapartnereket nevetünk ki. Az idézőjelek fel-
adata mégsem világos. Lehet, hogy idézetek, lehet, hogy a metsző gúny eszközei, 
lehet, hogy a pontatlan nyelvhasználatot lennének hivatva menteni - nem tu-
dom: „Azaz, a szerzői élmény, a mű 'jelentése', 'értelemegésze' lényegében iden-
tikusán juthatna el (és 'át') a befogadóhoz."51 A szerzői élmény lenne vitapartne-
reinknél a mű jelentése? Az „(és 'át')" értelmezésének ügyében feltevésig sem 
jutottam. Az „identikusán" az azonosan előkelőbb változata. De mi lehet a „lénye-
gében identikusán"? Minden dolog azonos önmagával, és csakis önmagával azo-
nos - ezt tudom. De hogy lehet valami csupáncsak lényegében azonos önmagával? 

10. Utolsó példa a laza szerkesztésre: 
„Ez a kontemplativ, obszervatív módon szemlélhető tárgyiasság ideális esetben 

az életvilágnak olyan leképezője kell, hogy legyen, amelyik azáltal emel ki ben-
nünket az empirikus tapasztalatiságból, hogy annak felszín takarta lényegiségét 
és nembeli jelentésvonatkozásait teszi hozzáférhetővé."52 

Megengedem, hogy csakugyan lényegiséget kellett mondani, nem lényeget. Ez a 
különbségtétel a járatos olvasó előtt bizonyára világos értelmű. Ugyanígy tárgy 
helyett tárgyiasságra, tapasztalat helyett tapasztalatiságra volt szükség. Rendben van 
- a nyelvtani túlképzés valami általánosabb vagy elvontabb dolgot jelöl. Ezt az ol-
vasó eleve tudja, erről külön nem kell megemlékezni, annyira nyilvánvaló. De ak-
kor azt el kellett-e magyarázni, hogy a lényegiség nem akármilyen, hanem épp 
olyasmi, amit felszín takar? 

Illetve nem is olyan nyilvánvaló, ha belegondolunk. Mert ha tárgy helyett tár-
gyiasságról, tapasztalat helyett tapasztalatiságról, lényeg helyett lényegiségvől beszé-
lünk, akkor miért felszín takarja el a lényegiséget, miért ugyanaz, ami a lényeget 
szokta eltakarni? Miért nem, mondjuk, felszínesség? És miért eltakarás történik, 
mint a lényeg esetében, nem pedig valami általánosabb vagy elvontabb cselekvés? 
Ugyanígy a szemlélés vajon ugyanaz volna akkor is, ha tárgyra, de akkor is, ha tár-
gyiasságra irányul? Nem kifogásolom a bonyolult és kifinomult bölcseleti szakki-
fejezéskincs használatát, ám helytelenítem a szükséges magyarázat elmaradását. 
Ha a kifejezés azért bonyolult, mert itt végiggondolás történt, akkor az hagyjon 
nyomot a papíron, hogy én is végiggondolhassam. S most rátérek a mondat még 
nehezebben értelmezhető részeire. 

A tárgyiasság - most mindegy, mi az - , láttuk, „kontemplativ, obszervatív módon 
szemlélhető". A kifejezés szembetűnően körülményes. Eszerint meg kell különböz-
tetnünk a tárgyiasság szemlélésének többféle módját, úgymint (1) a tárgyiasságnak 
egyszerű, jelző nélküli szemlélését, (2) kontemplativ, de nem obszervatív szemlélé-
sét, (3) obszervatív, de nem kontemplativ szemlélését, továbbá végül (4) az itt elő-
forduló esetet: a tárgyiasság olyan szemlélését, amely egyszerre kontemplativ és 
obszervatív. De mi lehet ez? Ha a latin szavakat magyarra fordítom: 'szemlélő, 
megfigyelő módon történő szemlélés'. De hiszen minden szemlélés szemlélő módon 

51 I. ГО.14. 
52 I. ГО.15. 
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történik, ez a szemlélés rendes módja! Akkor viszont mi a feladata a kontemplativ 
szónak? 

S egy másik példa ugyanerre, ugyanebből a mondatból. Valami (most mind-
egy, mi), láttuk, kiemel „bennünket az empirikus tapasztalatiságból". A tapaszta-
latiság - jó indula t ta l így akartuk vélni - valami általánosabb vagy elvontabb do-
log, mint a tapasztalat. Az empirikus viszont megint csak 'tapasztalati'-t jelent, és 
így a előkelőbb tapasztalatiságot visszarántja magához a közönséges tapasztalat 
szintjére. Ezzel értelmezhetetlenné teszi a tapasztalatiság szó túlképzését. 

Összefoglalóan: a tapasztalatiság jelzője, az empirikus ebben a szövegkörnyezet-
ben nem jelent semmit. A szemlélés módjának kontemplativ jelzője sem jelent sem-
mit. Semmivel sem gazdagítják a mondat értelmét. Idegenes szakszó-hangzásuk 
egyesekre talán elzsongító hatással van. Gondolkodás látszatát keltik, de nincs 
bennük, mögöttük, felettük gondolat. Bölcseletiesség. 

* 

Következtetés: nem törekszenek szabatosságra. 

4.3. Van-e lét a nyelven kívül? 
A hanyag fogalmazás vétségében némely mesterek is elmarasztalhatok. Nem 
mentség ez, de talán magyarázat. 

Hogy megvilágítsam álláspontomat, Wittgenstein ifjúkori művének, a Logikai-fi-
lozófiai tanulmánynak segítségéért folyamodom. Eletemben már másodszor teszem. 
Nagyon jól jött ez a könyv akkor is, amikor Szegeden irodalomelméletet tanítottam 
(ilyen is volt), közelebbről a művészi visszatükrözés dolgát. Nos, Wittgenstein (5.62) 
azt mondja, hogy a szolipszizmusnak teljesen igaza van, de ezt nem lehet állítani, 
erre csak rájön az ember.53 Miért nem lehet állítani? Mert akkor értelmetlenséget 
beszélnénk. 

Alkossunk képzeletben két halmazt. Az egyikbe tegyünk mindent, amit tudunk, 
sejtünk, álmodunk, képzelünk, vagy csak sejteni fogunk a legalsó tudatunkban, 
bármit, képzelőerőnk leglázasabb termékeit. A másikba azt tegyük, ami ezen kívül 
esik, amiről a legesleghalványabb sejtelmünk sincs, és nem is lesz soha, egész éle-
tünkben. Mindent, amiről nem tudunk semmit. E második halmaz elemeiről azt se 
tudjuk, hogy léteznek, de azt se, hogy nem léteznek, és nincs rá mód, hogy valaha 
is megtudjuk. Ezért értelmetlen azt mondani, hogy nincs külvilág a tudatomon 
kívül - de azt is, hogy van. 

Mármost amikor a visszatükrözést tanultuk, előkerült a „tudatunktól függetle-
nül létező objektív valóság" iljicsi fogalma, és ez ellen nagyon jól be lehetett vet-
ni Wittgensteint. Hagyjuk, hogy mi az, hogy „tudatunktól" - hol van nekünk 
együtt tudatunk? - és képzeljük azt, hogy csupán az én tudatomtól függetlenül... 
hohó, de hát akkor már azt sem mondhatom, hogy „létező"! Hiszen, ha azzal kez-

53 Ludwig W I T T G E N S T E I N : Logikai-filozófiai értekezés (Tractatus logico-philosophicus). Bp., 1 9 6 3 . 161. 
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dem, hogy a tudatomtól függetlenül, akkor az annyit tesz, hogy ne tessék ezután 
rám figyelni, mert hülyeségeket fogok beszélni, olyasmiről, amiről eleve meg-
mondtam, hogy sejtelmem sincs róla. 

Meglepő, de a „tudatunktól függetlenül létező objektív valóság" majdnem szó 
szerint megvan Searle-nél is, de őnála sem helyeslem.54 Ami jó volt Lenin ellen, 
jó az Searle ellen is. Ez a kifejezés értelmetlen - akkor meg minek hangoztatni? 

Viszont azt sem értem, hogy az ellenkezője miért állna szilárdabb alapokon. 
Amikor Derrida valami olyasmit mond, hogy csak szöveg van,55 az pontosan 
ugyanilyen értelmetlen, mert bizonyíthatatlan. 

S ha félreértem Derrida e híres mondatát, amelyet - gyakran elhangzó szavak! 
- „csak teljes szövegösszefüggésével együtt lett volna szabad értelmezni", akkor a 
bennem bujkáló irodalmár azt mondja: „ügyes". Ön megnyerte az autót - az apró 
betűs korlátozásokat úgyse olvassa el senki. Szerintem nemcsak a hirdetési erköl-
csöt sérti, hanem a bölcseletben sem szép dolog egy jó rövid, egyszerű, jól 
közvetíthető mondatot vele merőben ellenkező szövegösszefüggésbe állítanunk. 
Akkor már inkább húzzuk ki. Vagy írjuk át pontos mondattá. Például: vannak 
szövegek is, és akad más is. 

Nekem egyébként nagyon tetszik Searle javaslata: a „Háttér".56 Mert igaz 
ugyan, hogy a külvilág nem bizonyítható, de mindenki úgy viselkedik, mintha az 
lenne. Az ember kimegy a műsorszünetben egy palackért, és amikor visszatér, a 
tévé még mindig ott van. Ezen - mondja Searle - senki se lepődik meg. De nem 
tetszik az, hogy jámbor irodalmároknak eldönthetetlen bölcseleti kérdésekben 
állást kelljen foglalniuk. Nem kell. Ahogy a materializmus nálunk kötelező volt, 
úgy az idealizmus immár nem lehet az. A materializmus uralmának ellentéte 
nem az idealizmus uralma, hanem a szabadság. 

54 „[...] van egy olyan való világ, ami tőlünk tökéletesen függetlenül létezik": John R. SEARI.E: Elme, 
nyelv és társadalom. A való világ filozófiája. Ford. KERTÉSZ Balázs. Bp., 2000. 34. 

55 De vajon mondott-e effélét Derrida? Searle azt állítja, hogy igen: „Jacques Derrida szerint »semmi 
nem létezik, csak a szövegek (Iln'y a pas de hors texte).«" i. m. 28., illetve „»There exists nothing outside of 
texts (II n'y a pas de hors texte).""-. John R. SEARLE: Mind, Language and Society. Doing Philosophy in the Real 
World. London, 1999. 19. Hasonló hely néhány évvel korábbról: „Derrida [...] simply declares that there 
is nothing outside of texts (Iln'y a pas de 'hors texte')"-. John R. SEARLE: The Construction of Social Reality. New 
York, 1995. 159. A Derrida-Searíe-vitát hihetetlenül elfogultan, kínos pártossággal ismertető ROZSNYAI 
Bálint (A józan ész elviselhetetlen könnyedsége: Derrida és Searle vitája. Helikon XL. [1994] 165—173.) szerint 
Derrida ezt a mondatot nem is mondta. Searle füllentésének (166.) nem adja okát; rejtelmesen célozgat 
ugyan arra, hogy Searle olyan, „némileg xenofób" amerikai, akinek nem tetszik a „francia (európai-zsi-
dó) behatolás" (167.). Rozsnyai megbélyegzi Searle-nek azt az erkölcstelen fogását, hogy „kizárólag an-
golul idézi Derrida kulcsfogalmait, meghatározásait, adomázása közben viszont franciára vált" (i. m. 
166.), és így azt a látszatot kelti, hogy esetleg a francia nyelvű szöveg is idézet. A csak szöveg van gondolat 
is ilyen; Derrida valójában nem szövegről, hanem írásról beszél, a francia mondat pedig 'Searle saját szer-
zeménye. Átadom a szót Rozsnyainak (i. m. 166.): „Rögtön az angol idézet után, így folytatja: 'And again: 
'il n'y a pas de hors texte' [...]. Nem kapunk magyarázatot sem a nyelv-, sem a fogalomváltásra: az angol 
szöveg 'writing'-ját a francia texte-tel azonosítja." Valójában Searle igazat mond: a mondat bizony meg-
van a Grammatológia második, magyarra le nem fordított részében, méghozzá jól látható, kiemelt, dőlt 
betűs szedéssel: „II n'y a pas de hors-texte." (Jacques DERRIDA: De la grammatologie. Paris, 1967. 227.) 

5 6 J o h n R . SEARLE: The Construction of Social Reality. 127-147.; uő: Mind, Language and Society. 10., 12., 
31., 107-109.; magyarul: uő: F.lme, nyelv és társadalom. 20., 22., 40., 110-112. 
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Gadamer nem Derrida, de sajnos az ő megfogalmazásmódja is emlékeztet a 
Derridáéra. Ezzel kapcsolatban ismét nem bölcseleti, hanem megint stilisztikai ész-
revételt kívánok tenni. Nem érdekel Gadamer bölcselete, hidegen hagy, hogy mi 
nála az összefüggés valóság és nyelv között. De van egy tétele, amely ugyanolyan 
megtévesztő és nagyotmondó, mint az iménti Derrida-ige, és ezt szóvá teszem. 

„A megérthető lét - nyelv"- mondja.5 7 Ez a kijelentés logikailag kifogásolható. 
Ugyanazon a lapon mondja emezt is: „Amit meg lehet érteni, az nyelv." Az 

utóbbi kijelentés jól érthető, és szembetűnően igaz. Ha mindaz nyelv, amit meg 
lehet érteni, akkor a megérthető - nyelv, csakugyan. 

De minek kellett ebbe a tökéletes állításba belerámolni a létet is? S miért épp a 
létet, miért nem a nemlétet vagy bármit - hiszen a mondat minden esetben csak 
igaz bír lenni? Ha a megérthető - nyelv, akkor a megérthető lét is nyelv, de - mond-
juk - a megérthető nemlét is az, nemde? A mondat igazi joker: minden alanyra igaz. 

Nyilván nem tudom elkerülni a félreértést. Most majd meg akarják magyaráz-
ni nekem, hogy Gadamer rendszerében mi a lét és a nyelv viszonya bölcseletileg 
és teológiailag, pedig erre vonatkozó állításokat nem tettem.58 Idegenkedésem 
Gadamer beszédmódjának szól.59 

5. Magyarázat 

Foglaljuk össze, mit figyeltünk meg! 
A herméneutikai iskola viszonylagos zártságát, önmagára figyelését, kizárólagos-
ságra való törekvését, a környezetével való párbeszéd csökevényes mivoltát, a 
technikai szöveggondozás megvetését, a tekintélyelvet - egyfelől, 

a logikailag, az egyes elemek szintjén kevéssé megformált, a részletekben 
olykor hanyag értekező prózát, amely meggyőző erejét nem belső koherenciá-
jából, hanem kívülről nyeri, s abból, hogy roppant igényes módon mindig az 
ember egészét szólítja meg - másfelől, 

ez a két megfigyeléscsoport együttesen jól harmonizál a gadameri herméneu-
tika keresztény, azon belül protestáns, azon belül pietista hagyományával. Ez a 
vallási hagyomány - ez a herméneutikai iskola titka. A többi irodalomtudományi 

57 Hans-Georg GADAMER: i. m. 329. 
58 I. ш. 15.: maga is elutasítja ,,»a megérthető lét - nyelv« tételben" rejlő egyik bölcseleti lehetőséget, 

épp azt, ami miatt a mondatot kifogásoltam: „Tekintettel a nyelv egyetemességére, nem vezet-e ez a 
tétel ahhoz a tarthatatlan metafizikai következtetéshez, hogy 'minden' csak nyelv és nyelvi esemény?" 
Vö. még uó: „Szöveg és interpretáció." Ford. HÉVÍZI Ottó. In Szöveg és interpretáció. Szerk. BACSÓ Béla. 
Bp., [é. п.] 20. 
5 9 Searle - bölcselő létére - szintén nem azzal vitatkozik, amit vitapartnerei gondolnak, hanem azzal, 

amit mondanak. Ama kifejezése, amelyet zárójelbe tett, szerintem ezt támasztja alá: „Thinkers as 
diverse as Michael Dummett, Nelson Goodman, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Hilary Putnam, 
Richard Rorty, Jacques Derrida, Humberto Maturana, Francesco Varela, and Terry Winograd are 
often interpreted (not always correctly, I believe) as challenging our naive assumption that there exists 
a reality totally independent of our representations of it." (The Construction of Social Reality. 157.) 
Wittgenstein ifjúkori művében szintén azt értékeltem, 'hogy a pontos fogalmazás kedvéért szembefor-
dult a bölcseleti hagyománnyal. (Persze a bizalmatlanság maga is nemes bölcseleti hagyomány.) 
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irányzat a maga laicitásában egy csoportot alkot - ez az iskola pedig valóban egy 
másikat. Az igazság birtoklása az, ami megkülönbözteti őket a többiektől. 
Gadamer a felvilágosodással szemben álló pietizmusban jelöli ki saját hagyo-

mányát. De mi a helyzet a 18. század felvilágosult protestáns szerzőivel? Azokkal a 
nagy jövőjű elvekkel, amelyeket Alkotmányának első fejezetében James Anderson 
skót presbiteriánus lelkész fektetett le?60 Amelyekhez a kanti bölcselet kapcsolódik? 

A középkorban a keresztény, mint a kinyilatkoztatott igazság birtokosa, úgy vél-
hette, bűnt követ el, ha az örömhírt nem osztja meg azokkal, akik a sötétségben 
tévelyegnek. Különböző vallású emberek között nem alakulhatott ki másfajta pár-
beszéd, csak tanítás. A protestáns felvilágosodás képviselői viszont lassan eljutot-
tak arra a felismerésre, hogy az igazsághoz merőben különböző utak vezethetnek, 
s hogy a vallási csaták színtere csak a lelkiismeret, a meggyőzés eszköze csak az ész 
lehet. Különböző vallású emberek immár párbeszédet folytathattak egymással. 
A késői Lessing talán már nem is gondolta úgy, hogy az összes közül csak az egyik 
vallás lehet igaz.61 Gadamer tehát ezzel az irányzattal, a protestáns felvilágosodás-
sal fordul szembe, amikor a pietizmus hagyományához kapcsolódik,62 és a magyar 
irodalomtudomány herméneutikai irányzata követi őt ebben. 

Ennyi volna az én feltevésem. A Kulcsár Szabó-iskola igazságbirtoklása mögött 
Gadamer felvilágosodás-ellenes protestáns hagyományát látom, meg a hozzá tar-
tozó tekintélytiszteletet. 

„Az elöljáró személytelen tekintélye, mely a szolgálati szabályzatból származik, 
végső soron szintén nem ebből a szabályzatból ered, hanem ellenkezőleg: lehetővé 
teszi azt. Igazi alapja itt is a szabadság és az ész aktusa, amely az elöljárónak, mi-
vel nagyobb az áttekintése és beavatottabb, autoritást tulajdonít, tehát itt is azért, 
mert ő jobban tudja a dolgokat."63 

Ha igazam van, akkor Kulcsár Szabó Ernőnek semmi köze dr. Wulickéhez. О is, 
tanítványai is tiszteletreméltó jelenségek, mint mindenki, aki küldetést teljesít. 
Azok a tulajdonságaik és tetteik, amelyek esetleg nem minden kolléga szemében 
rokonszenvesek, ugyanúgy belülről fakadnak, egy kiapadhatatlan forrásból, 
ahogy azok a tulajdonságaik is, amelyek irigylésre méltóan erőssé, szervezetté és 
hatékonnyá teszik őket. Egyetemesség-igényük, kizárólagossági igényük nem 
elítélendő, hiszen szükségszerű, de szükségszerű az is, hogy a mi elvilágiasodott 
korunkban hiú remény marad. 

60 http://www.nagyoriens.hu/anderson/anderson_menu.html 
61 http://www.nagyoriens.hu/lessing_szabadkomuves_parbes7.edek.html 
62 „Az igazi és végső ellenfél Gadamer számára az 'absztrakt' és 'forradalmi' modern felvilágosodás 

(IM, 201.). Történeti vizsgálódásaiban is a 'felvilágosodás racionalista gőgje' (IM, 150. о.) ellen keres 
támaszul szolgáló ellentétes hagyományt, időnként Herdernél, legtöbbször Hegelnél. Olykor pedig 
azt hangsúlyozza, hogy 'támaszkodhatunk a felvilágosodás romantikus kritikájára' is (IM, 200. о.). Eb-
ben a felvilágosodásellenes Geheimbundban jelenik meg először a pietizmus öröksége, hiszen e val-
lási-teológiai irányzatot a német szellemtörténetben hagyományosan az Aufklaerunggal ellentételez-
ve mutatják be. Gadamer magától értetődőnek tekinti ezt a ma is közkeletű felfogásmódot, s rendre 
szembeállítja A pietizmust és A felvilágosodást." KISBALI László: A filológia bosszúja. II. Gadamer esete a 
pietista hermeneutikával még egyszer. Holmi XI. (1999) http://www.c3.hu/scripta/holmi/99/07/ 
24kisbali.htm, http://www.c3.hu/scripta/ holmi/99/07/24kisbali.htm 

63 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. 200. 



Rohonyi Zoltán 

'FAKTUALIZMUS', HERMENEUTIKA, KORSZAKÉRTELMEZÉS 

- Reflexiók Eisemann György kritikájára1 -

I. A kemény bírálat, kiváltképp ha nem az eredményekre, hanem az 'elmismásolt', 
„a kinyerhető interpretatív hozadékot" 'folyamatosan félrevivő' gondolatmenetre 
összpontosít, kétféle válaszmagatartást válthat ki. Félre lehet tenni - az 'ahány 
értelmező, annyi értelmezés'Jausstól joggal bírált elvét kényelemből újra elővéve - , 
vagy fel kell venni a vita fonalát minden olyan ponton, ahol szerző és kritikus között 
koncepcionális ellentét feszül. Most, tetszik, nem tetszik, ez az eset forog fenn. 
Fölöttébb szeretném ugyanakkor - a vita élét is csökkentendő - , ha kritikusom el-
fogadná: kötelességemnek érzem, hogy köszönetet mondjak munkám bírálatáért, 
s elnézést kérjek az elkerülhetetlen polemikus megfogalmazásokért. A szakkritika 
a szakember (nem kötelező) dolga, aki tehát vállalja - minimálisan tiszteletteljes 
gesztust várhat el. Annál is inkább, mert könyvem, Eisemann György szavaival, 
valami saját „küszöb" előtti esemény, törzsanyagában nagy belső erőfeszítéssel 
nyelvet kereső írásmű, amely absztrakt pontosságra törve könnyen félreviszi a 
megértést (hiszen más-más tradíció felől érkeztünk!). 

Mivel a tárgyalt korszakra vonatkozó diskurzusban alig támaszkodhattam 
előzményekre - kritikusom ezt, javamra, túl is dimenzionálja - , ezért a különböző 
tudásrendek hozadékát egységbe tömörítő intenció (kiváltva kritikusom éles tilta-
kozását) olyan szöveget eredményezett, amelyben két jellegzetes hibaforrás mint-
egy eleve kódolva volt. Ezeket azért kell említeni, mert Eisemann György bírálatát 
erősebben befolyásolták, mint a könyv megoldási kísérletei egy feldolgozatlan-
nak érzékelt területen. Nos, egyik a régebbi nyelvhasználatból előbukkanó meg-
fogalmazásokban és a csak magam számára egyértelmű terminusokban jelölhető 
meg, míg a másikat a saját analízis iránti vakságnak nevezhetem. E mozzanatok-
kal kapcsolatban teljesen jogos a bírálat minden olyan esetben, amikor a fogalmi 
pontatlanságok szemléleti zavart sejtetnek, s ellentmondanak a cím keltette elvárásoknak. 
Ez azt is jelenti, miszerint a karakteresen eltérő álláspontot képviselő vélemény a 
Jausstól annyit emlegetett Gelehrtengesellschaft mérvadó megnyilvánulása, amely 
értelemszerűen csak kivételes esetben lehet vitamentes. 

1 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/Osiris, Bp., 2001. - Literatura 2003/4. 451-460. 
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I I . l . A hermeneutikai szituációba lépés előfeltételezettségét már Gustav Droysen 
világosan látta, Odo Marquard pedig a múlt múlhatatlanságáról szólt egyik esszéjé-
ben - ennek a jegyében szükségesnek látok egy kitérőt tenni annak a tradíciónak 
a felvillantása végett, amely számomra az irodalomtörténészi szocializációt kép-
viselte, és szinte észrevétlenül határozta meg előzetes tudásom némely össze-
tevőjét. Rövidre fogva, ez a felvilágosodás és a nyelvújítás korára vonatkozó Szauder-
Csetri-vonal, amelyre utalva a nemrég elhunyt tudósnak a Szaudertől való folyto-
nos és karakteres eltávolodása nyomán véglegesült koncepciójából a következő 
alapelveket és történeti konstrukciós elemeket idézem fel. 

A történeti szöveghalmaznak világosan elkülöníthető, filológiai tisztázáson ala-
puló korpuszai szolgálnak minden értelmezés alapjául. Kérdés, hogy itt 'faktualiz-
musról' vagy korszak- és életműismeretről van-e szó?! E korpuszoknak mint élet-
műveknek, köteteknek, szerzőcsoportok műveinek interpretációjából származó 
konstruktumoknak széles körű (bölcseleti, eszme- és stílustörténeti) mérlegelésére, 
akár a szándékra is kiterjedő olyan interpretációjára van szükség, amely folyamat-
tá rendeződésüket a legfejlettebb európai irodalmak analóg fejleményeihez tapa-
dó irányzati minősítésekkel látja el. Hogy ez mennyire mellőzi a funkcionális 
szempontot, azt talán nem kell kifejtenem. Mindenesetre így azután a klasszika 
három, egymással csak az első kettő szintjén keveredő hullámában volna meg-
ragadható a korszak irodalmi folyamatszerűsége, miközben a romantikába hajló 
neoklasszika, a harmadik fázis, már nevében viseli az átnövés aspektusát. Maga a 
romantika viszont a megszorított welleki ismérvekkel közelíthető meg - emlékez-
zünk, 1995-ben Csetri újra hangsúlyozta az organikus forma ismérvének a német 
klasszikából való eredeztethetőségét, s a „dialektikus" ismérvet körülhatárolat-
lannak tartotta, vagyis szűkített értelemben élt Wellek definíciójával - , maradt te-
hát a „természet", a „szimbolikus" és a „mitikus" operatív tényezőként. így Csetri 
Lajos nyomán a Délsziget szimbolikus világáig aligha lehet romantikáról beszélni. 
Ha tehát, mint Eisemann György felrója, nem reflektáltam a romantika 18. má-
sodik felében tapasztalt kezdetének a gondolatára, azt nyilván e koncepció kidolgo-
zottsága s kritikusoménak ötletszerűsége, vagyis előbbi széles körű elfogadottsága 
is magyarázza, noha úgy látom, bírálóm nem ítéli párbeszédképesnek ezt a ma is 
virulens hagyományt. E korszaktapasztalat legitimizálja másfelől azt a tézisemet, 
amely a történeti kérdéshorizontra vonatkozó előfeltevések között „részben" meg-
szorítással a szándék aspektusának is teret enged. Erről itt annyit kell elmondani, 
hogy a Kazinczy-irodalomban elfogadott megállapítás: a mesternél legtöbbször 
a szándék többet árul el poétikájáról, mint a megvalósult mű. S ezt ki lehet azzal 
is egészíteni, hogy a folyamatra irányuló interpretáció szempontjából oly fontos 
interaktív alakzatokban is óhatatlanul számolnunk kell vele. Azaz kizárom a mű-
értelmezésből, ám ugyanezt nem tehetem meg például a fenti esetekben. 

II. 2. Mármost ezzel a tradícióval szemben kíséreltem meg, más, erős elméleti 
alapokra támaszkodva, az alkorszak új tapasztalatát elfogadtatni, s így a romantika-
szemlélet kimozdítását szolgálni. Innen a szimbólum s az allegória kérdésének 
szánt nagy alfejezet tudatos kísérlete, hogy a korszak saját fogaimiságát és A szép 
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aktualitásának Gadamerét szembeállítsam Paul de Man temporalitás-tanulmányának 
a szimbólumot dezavuáló eljárásával, de az is, hogy megpróbáltam kinyerni egy 
olyan allegória-értelmet, amellyel megtörhető а fent jellemzett koncepció 
kizárólagossága a szimbólum esetében. Vitapontjaim és értelmezésem tehát 
egyszerre érintették a hazai hagyomány beszédmódját és René Wellek téziseit! 
Tettem ezt annak a tudatában, hogy ilyen közvetítő lépésekre szükségünk van, 
mégha ez különállást avagy önállóságot látszik is tulajdonítani az egésznek csupán 
az igézetét és pillanatát képviselő szimbólumnak. A nyelv retoricitásának Eisemann 
Györgytől elvárt érvényesítése bizonyos mértékben tetten érhető a Katona- és a 
Vanitatum Tűnitas-fejezetekben, ám az uralkodó paradigma megváltoztatására tett 
kísérletem mögött az a meggyőződés húzódik meg, hogy a fogalmi alapstruktú-
rára irányuló korrekció több meggyőző erővel bírhat, mint a saját előfeltevéseit 
ki nem fejtő interpretáció. Ebben a vonatkozásban nem feledhető, hogy a 
hermeneutikai alapozású recepcióesztétika és a de Man-féle retoricitás tudtom-
mal ilyen előmunkálatok nélkül kapcsolódott össze a hazai értekező gyakorlatban, 
s a temporalitás-tanulmány az egyik legtöbbet idézett hely. Mintha megfeledkez-
nénk pontosan arról, hogy ez a tanulmány viszonylag korai de Man munkásságá-
ban, s nyilvánvalóan (egyik) célja az allegóriának az előtérbe állítása történeti 
vonatkozásban is. Ami a Coleridge-idézetet illeti, perdöntőnek tetszik a későbbi 
de Man-féle koncepció jellemzése szempontjából, viszont keveset mond a század-
forduló szimbólum-felfogásával kapcsolatban. Ezért talán erre kemény következ-
tetéseket alapozni enyhén szólva nem szerencsés. Irodalomtörténészként jogosnak 
érzem a korszak saját fogaimiságával való szembesítést, ha ismét el is veszítem az esélyét 
annak, Eisemann Györggyel szólva, hogy a kinyerhető interpretatív hozadékra 
koncentráljak. Sajnálom, hogy ebben a kontextusban nem is kerített sort magá-
nak a szembesítésnek a mérlegelésére. Ha ez teljesen elhibázott, kritikusomnak 
ki kellett volna mondania; ha nem, akkor méltányos lett volna az érvelésre reflek-
tálni. Persze, ha a nyelv eredendő retorizáltságának a Nietzschétől eredő felfogá-
sát történetietlenül visszavetítjük e korszakra, akkor valóban fölösleges szót is pa-
zarolni a mondott szembesítésre... 

II. 3. Az emlegetett vakság, s persze részben a fentebb jellemzett tradíció látens 
hatása magyarázza a szemlélet, az értelmező nyelv- és a korábbi tézisek szintjé-
hez képest nyilvánvaló ellentmondást, amelyet A neoklasszikus kánon zártsága feje-
zet képvisel. Vakság, hiszen a könyv címe és alcíme nem is ígért ilyen fejezetet, 
másrészt ráírva régebbi szövegekre, valósággal „rábeszéltem" magam, hogy elfo-
gadhatók valamiféle valóban idejétmúlt, mint Eisemann György mondja, 
organicista modell kiteljesítése értelmében. Természetesen érzékeltem a belső el-
lentmondásokat - de hát, mi más a vakság, mint csupán részleges belátása mel-
léfogásainknak? Éppenséggel az tehát, hogy engedünk régi beidegződéseknek... 
Azt mindenesetre jeleztem, hogy nem a Paul de Man-féle értelemben használom 
„az esztétikai ideológia" terminust - Eisemann György ezt sem akarja észrevenni 
- , s a joggal ide nem illőnek talált Kazinczy-fejezet azt talán érzékelteti, hogy itt 
többről van szó, mint a Horváth János-i művésziség programjáról: itt a figura, a 
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habitus, az aura legalább olyan fontos, mint a művek. Annyit mindenesetre sajnos 
elértem, hogy Eisemann György roppant figyelmes olvasata visszaigazolva látja 
egyik korábbi (1/2.) alfejezetemnek, úgymond, eklektikusságra valló, faktualiz-
musban elmarasztalható, pozitivista szemléleti alapról tanúskodó helyeire vonat-
kozó ítéletét. 

I I I . l . Összefügg a vakság diagnózisával az is, hogy a döntő fontosságú fejezetek-
ben is ott maradtak, vagy bekerültek kommentárt igénylő megfogalmazások, 
amelyek így, pőre tézisszerűségükben, vita, illetve elmarasztalás tárgyává válhat-
tak. Kettőt emelnék most ki, egyik az Eisemann Györgytől szóvá tett passzus az 
irodalomtörténész „helyzetparadoxonáról", illetve az egyébként nemzetközileg is 
versenyképesnek minősített kánonfejezet egyik tézise a diszkurzív rend-kánon-
horizontváltás összefüggésről. Előbbi mellől hiányzik az előhívó kontextus, utóbbi 
viszont a megidézett tudásrendek összeférhetetlenségét, vagyis újfent a „diffúz" 
gondolkodást példázná. A helyzetparadoxon látens kontextusa, miközben az 
„igazodás" valóban rosszul választott jelölés, az az egyszerű tényállás, hogy a nyolc-
vanas évektől csak hazai elméleti folyóirataink úgyszólván három-négyévente para-
digmatikus érvényűnek látszó elméleteket mutattak be elméleti szövegek és inter-
pretációk meggyőző felvonultatásával. Eközben az egyes elméleteknek - fogalmaik 
szerinti, éles körvonalú - 'kifutására', majd vitájára és alkalmazására sem kerül-
hetett módszeresen sor, ezért egymásba is fonódtak, az irodalomtörténész pedig, 
ha képes lett volna állandóan asszimilálni (!), akkor energiáit az egyes elméletek 
mélyebb megértésére, egymáshoz illeszthetőségükre kellett volna hogy fordítsa. 
Ismerős hazai irodalmáraink között az a típus, aki sorra teszi magáévá az egyes 
elméleteket, s ezek értelmező közvetítésére szorítkozik - ilyen irodalomtörténészt 
én viszont nem láttam. Elméleti nyomás nehezedett tehát az irodalomtörténé-
szekre a fogalmi korszerűsítés értelmében, s valóban csak úgy lehet fel-oldani a 
paradoxont, hogy a saját módszerünkre folyamatosan reflektálunk s korrekció-
kat, egyáltalán újragondolási erőfeszítéseket teszünk. Az igazodás balul sikeredett 
terminusa viszont a fentebb jellemzett torlódó recepcióra s esetleges következmé-
nyeire utalt. 

A kánonok problémakörét vizsgáló fejezet mintha valóban nem szentelne kellő 
figyelmet a „lista" kérdésének, ám összefüggései révén nem gondolom, hogy ta-
láló lenne rá „az értelmezésre kívülről aggatott kánon" elmarasztalás, hiszen a 
kánon burkolt vagy kinyilvánított jelenlétét, egyik aspektusa szerint, a recepció-
ban működő előzetességként fogom fel, miközben készséggel elismerem, hogy az 
erre alkalmazott „eszköz" terminus nem szerencsés. Emlékeztetnék arra, hogy a 
történeti kérdéshorizontnak szentelt alfejezetnek az előfeltevéseket előrevetítő 
sorozatában a kánonelvűséget e horizont összetevőjeként kezeltem - s ott ezt 
Eisemann György nem kifogásolta! Nehezen hiszem, hogy ne vette volna észre 
(hiszen részletezőn bírálta a mondott fejezetet), ezért mintha a kánonfejezettel 
kapcsolatos észrevétele szintén kimerítené a vakság szimptómáját! 

Bonyolult és hosszasabb taglalást igényel viszont a diszkurzív rend-kánon-ho-
rizontváltás viszonya, s válaszra szorul az eltérő tudásrendekhez tartozó fogalmak 
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összeférhetetlenségét illető, s a korábban emlegetett diffuzitást, eklekticizmust 
diagnosztizáló elmarasztalás. Ha közelebbről vesszük szemügyre állításom hazai 
irodalomtudományi kontextusát, akkor azzal kell kezdenem, hogy Foucault ter-
minusai, mint a könyvben utaltam is erre, lebegtetett értelmük révén is, már a 
90-es évek elejétől úgy ágyazódtak az irodalmi beszédmódba, hogy nem egyszer 
kitágított értelmet vagy az eredeti megfogalmazást tagadó használatot mutatnak. 
Az eredetileg 'a tudományok közötti viszonyokat, még inkább azt ami lehetővé 
teszi ezeket' értelmű épisztémé2 így nálunk hamar irodalmi épisztéméként vált hasz-
nálatossá, a diszkurzív rend pedig - Manfred Frank hatásos interpretációját át-
véve3 - szimbolikus rend s „az információ forgalmazás kultúra és korszakspecifi-
kus rendszere" (ahogy Kulcsár Szabó Ernő parafrazeálja). Felfogásom közel áll 
ehhez a megfogalmazáshoz, s akkor mégiscsak kimondható, miszerint a diszkur-
zív rendben közvetítődő kánonok befolyásolják az irodalomértést, az adott értel-
mezői közösség horizontját - az új mű tapasztalatából táplálkozó horizontváltás 
így egyúttal olyan kánon felállítása, amely feltételezi az előző kánon ismeretét, az 
ahhoz való viszonyt. E mozzanatot egyébként Jauss is hangsúlyozza, hiszen az új 
mindig a régihez képest ismerhető fel. A foucault-i fogalmiság jelzett hazai alkal-
mazása mélyen áthasonított hermeneutika háttere előtt történt, részben ezért 
sem éreztem feladatomnak a kritikusom által hiányolt részletező összevetést, 
másfelől pedig ez a fogalmi összekapcsolás számomra visszaigazolódott saját kor-
szaktapasztalatomban (lásd például a tízes évek diskurzusában virulensen 
érvényesülő neoklasszikus kánon beépülése Kölcsey kritikusi horizontjába, ennek 
hatására a Berzsenyi-olvasatban megfigyelhető csak részleges horizontmódo-
sulás, majd a horizontváltás a lírájában az előzetes, a Berzsenyi-olvasatot is meg-
haladó perspektíva-tágítás következtében). Nem tudom útját állni e ponton a 
némileg rosszmájú megjegyzésnek, miszerint Kölcsey és Berzsenyi harmincas 
évekbeli szövegeire hivatkozni - ráadásul úgy, hogy előbbi egyértelműen a nyelv-
újításra utal, utóbbiénak a rafinált interpretációja pedig Kulcsár Szabó Ernő (más 
kontextusú) szövegét idézi fel - nem empátiáról tanúskodik, a könyv ugyanis az 
1823-as Vanitatum vanitasszal zárul. Hogy itt hiányzik a kritikusi belátás, talán 
mégsem vonható kétségbe. De ha már efféléket kell szóvá tennem: magam sehol 
olyat le nem írtam, hogy Szilády nyomán lett a kánon alapja Balassi Maga kezével 
írt könyve. Nem szeretném túlfokozni a szakolvasó megrökönyödését, de hát adas-
sék meg nekem a jog, hogy a régi magyar irodalom filológiai eredményeinek ig-
norálása ellen tiltakozzam. 

III. 2. Tovább folytatva a gondolatmenetet, mint láttuk, az eredeti foucault-i meg-
fogalmazásban az épisztémé lehetőség-feltételként értelmezhető; ezt transz-
cendálva alakult az elméleti keretfejezet úgy, hogy zárlatában metatörténeti keret-
elvként összekapcsolódott a kánonelvű értelmezési móddal. A posztkantiánusnak 

2 Michel FOUCAULT: Larchéologie du savoir. Gallimard, Paris, 1969. 250. 
3 Manfred FRANK: „Zum Diskursbegriff bei Foucault." In J . FOHRMANN-H. MÜLLER (Hrsg.): 

Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988. 
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nevezett épisztémé alakulástörténeti stációinak a felvázolása azért vehette mint-
egy át a „romantikus korszakküszöb" helyét az utolsó fejezet élén is, mert4 a 
„metahistóriának a saját történetiségéhez való visszatérítését" céloztam. E szerke-
zeti vonatkozásnak van azonban világirodalmi háttérösszefüggése is: az 1790-es 
évek nagy német szerzőinél (Novalis, Fr. Schlegel) éppenséggel a „bennefoglalt-
ságnak" az a kvázi-törvényszerősége figyelhető meg, hogy a kanti és fichtei filo-
zófia mély és kritikai áthasonítása megelőzi és előfeltételezi a romantikus nyelvi váltást. 
Mindenesetre figyelembe kell venni - s azt hiszem a posztkantiánus épisztémé 
tételezésével kapcsolatos fenntartások és hiányérzet Eisemann Györgynél e prob-
lémával is kapcsolatosak - , nos tehát, figyelembe kell venni, hogy a metahistória 
sokféle jelentéssel adatolható N. Frye-tól H. White-ig vagy Reinhart Koselleckig. 
Koselleck az empirikus fogalmak és a tudományos kategóriák fölöttiként, avagy 
mintegy keretként definiálja a tapasztalástér és elváráshorizont metatörténeti terminu-
sait - vagyis White-tól gyökeresen eltérő értelmet ad a metahistóriának - , a hazai 
értelmezők közül pedig Kulcsár Szabó Ernő így foglal állást: „A történetiségnek 
ez a kettős aspektusa - amelyben a közvetlen, tárgyi értelemben vett történelem 
a benneállás tényét, a metahistóriai értelemben vett történelem pedig ennek a 
benneállásnak a tudatát" jelenti.5 Vagy továbbszőve gondolatait: a metahistória 
„...a történetiség absztrakciós értelmét állítja előtérbe", s lehetséges történelem-
ként nem választható el „...a tárgyvonatkozású történeti eseményvilágtól".6 Talán 
kevéssé vitatható, hogy könyvemben e terminust a Koselleck és Kulcsár Szabó 
Ernő közötti értelemben használom. A posztkantiánus épisztémé lehetőség-
feltételeket képviselő keret, a kimagasló irodalmi teljesítmények vagy jaussi érte-
lemben vett események mögöttese, világértési alapmozzanatok viszonyrendszere, 
másfelől a nyelvújítás kora történeti fogalmához képest kosellecki értelemben vett 
metatörténeti fogalom. A metahistóriai keret ilyetén felfogása teszi érthetővé, mi-
ért került kiemelt szerkezeti pozícióba az ezt fejtegetni próbáló alfejezet. 

Szeretnék emlékeztetni ugyanakkor arra, hogy a sokat bírált alfejezet végén 
világosan jelzem: nem célom a filozófiai recepció széles körű feldolgozása, hanem, 
Jauss egyik téziséhez híven, a szinkrón metszet utótörténet által legitimizált 
kiemelkedő jelenségeire koncentrálok, s ezek háttérösszefüggéseként értem a 
posztkantiánus 'teret'. A Döbrentei-, Kölcsey-Berzsenyi, Katona-alfejezetekben 
részben a zseni-problematika, részben a tapasztalatot strukturáló fogalmak kötet-
szerkezetet fenntartó alakzata, részben a zseni, az individualitás, a nemzeti irodalom 
lehetőség-feltételeire való rákérdezés révén talán érzékelhető a metatörténetnek 
a történethez való közelítése. A gondolatmenet zárómegjegyzéseként és kitérő-
ként hadd utaljak arra, hogy a metatörténeti alfejezet konklúziójában megfogal-
mazott állítás e vizsgálódás (vagy azon a szinten inkább hipotézis!) „megismerési 
nyereségéről" újfent ama vakság jegyében maradt hiányos: arról van szó egysze-

4 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Irodalom és hermeneutika. Akadémiai, Bp., 2000. 72. 
5 I. m. 68. 
6 I. m. 70. 
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rűen, hogy itt a metatörténet jelentése még jobban kitágul, s „a modernség alap-
struktúrájához" kapcsolt... keretszintagma Kosellecknek és Foucault-nak a „transz-
cendentalizmus" révén a vizsgált korszakhoz való visszacsatolódását akarja jelen-
teni. Noha nem csodálom, hogy bírálóm rosszallja, hiszen kifejtetlen, homályos, 
csak a „modernség" terminus árulkodik arról, hogy a szerző többet és mást akart 
mondani, mintsem szűkebben felfogott metahistóriai keretét minősíteni, mégis 
utalnom kell arra, hogy Koselleck (Fr. Schlegelre visszautalva) fogalmainktól teszi 
függővé a lehetséges történetek létrehozását, Paul Ricoeur pedig rejtett kantia-
nizmust diagnosztizál A szavak és dolgok szerzőjénél. Mi tagadás, ezt érzékeltetnem 
kellett volna... 

Mindenesetre jogos ugyanakkor bírálómnak az a felvetése, miszerint nagyobb 
teret kellett volna szentelni az Ich-Selbst problematika, én, nyelv és gondolkodás 
viszonya kortársi kontextusainak, beleértve a Franktól részletesen elemzett rein-
holdi filozofálást és tanulságait. Magam is érzékeltem mind a pontatlanságok egy 
részét, mind pedig a kifejtést igénylő problémákat, s ezt egy 2002-es tanulmány-
ban korrigáltam is, sőt továbbléptem Kölcsey kritikaelméleti és kritikusi tevé-
kenységének értelmezésében.7 

IVI. Könyvemmel folytatott vitája során bírálóm olykor úgy érzi, ki is kell oktat-
nia. Akinek diffúz a gondolkodása, arra nyilván ráfér. Ezen a szinten talán nem 
barátságos gesztus a történő és történeti megértés azonos szerkezetére figyelmez-
tetni - vagyis a metahistóriai és a szoros történeti vizsgálat hibásan felfogott és 
ennek megfelelően alkalmazott viszonyát példázó 'eseteket' torzítva felmutatni, 
miközben ignorálta a (talán) látens, de könnyedén felismerhető elméleti háttér-
összefüggéseket és a motivációt. Különösen akkor, ha a bíráló a 18-19. század for-
dulójának, a kulcsfontosságú tízes éveknek nem kutatója, s így kompetenciája 
nem éri el a másik félszázadot értelmező kitűnő tanulmányaiét. Hadd utaljak itt 
az absztraktul felfogott „szándék" kérdésére, az egész késő felvilágodás kutatásá-
nak nyilvánvaló félretolására. 

Hogy a hermeneutikai célkitűzés felől nézve mennyire elhibázott vagy sem a 
könyvem szemlélete, annak vitatását későbbre hagynám, de abban reményked-
tem, hogy bírálóm legalább feltételez mélyebb M. Frank-, akarom mondani: 
Frühromantik-ismeretet. S most jobban esne nem is emlegetni azt a tényt, hogy 
egyetlen közbevetett mondat ismeri el csupán a nemzetközi romantika szakirodalmá-
nak elemzését - aminek, kritikusom sem tagadja, előzménye sem volt - , s amit 
már említettem: Paul de Man álláspontjának a kortárs kontextussal való szembesítése 
láthatóan nem érdekli. Nem hiszek abban, hogy ez faktualizmus lenne, viszont vé-
leményem szerint súlyosan téved, ha filológiai háttér nélküli hermeneutikába 
kapaszkodik. Hogy kisebb dekonstrukció-leckét kaptam, az még hagyján, ugyan-
akkor Eisemann Györgynek tudomásul illenék vennie, hogy a karizmatikus Paul 
de Man milyen bírálatokban részesült például a Yale French Studies hasábjain vagy 

7 Jelenkor 2002. július/augusztus 827-841. 
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John Guillory könyvében. Az autoritativ, olykor felvezetés nélküli s enigmatikus 
kinyilatkoztatások nem voltak idegenek a Mestertől, s az sem, hogy az allegóriá-
tól az irónián át egészen az „arcrongálásig" több fázisban módosította egészében 
a nyelv retoricitását mintegy gyújtópontként megnyilvánító trópusfelfogását. 
Cynthia Chase tanulmányát nyilván mindketten olvastuk, s ebből csak az tartozik 
szorosan ide, hogy temporális mutációkkal kell de Man esetében is számolnunk. 
Ehhez képest könyvem szigorúan tartotta magát a szigorúan vett romantikaelmé-
leti írásához - mint mondtam, azért is, mert éppen ezt, A temporalitás retorikáját 
idézik a legtöbben, ideértve kritikusomat is... Márpedig az ottani állítások bizony 
szembesítésre szorulnak azzal a példaanyaggal, amelyre maga de Man hivatkozik! 

IV 2. Vitacikkem ez utolsó pontjában Eisemann György bírálatának a kezdetére 
szeretnék reflektálni, a megelőző gondolatmenetben ugyanis számos alkalommal 
próbálkoztam azzal, hogy könyvem koncepcionálisan vitatott aspektusait világo-
sabbá, s esetleg inkább elfogadhatóvá tegyem. Vitánk legmélyebb, meghatározó 
rétege azonban kétségkívül szemléleti-módszertani, amint erről részben esett 
már szó a kánonfejezet némely kérdése kapcsán. Nos, amikor a válasz élén elfo-
gadtam az általa javasolt helyzetmegítélésemet, mármint hogy saját küszöböm 
előtt állok, ebben benne foglaltatott, hogy alakulásban lévőnek érzékelem a szem-
léletemet, s ha a hermeneutikai meghatározottságú történetiségre utalok, ezt 
nem tekinthetem abszolút tiszta és támadhatatlan hermeneutikai álláspontnak, 
akárcsak a metahistória és az ún. szoros történetiség viszonyának értésmódját. 
A filológiai hagyomány és a korszak jellege, illetve a folyamatszerűségre való kon-
centrálás már a kezdet kezdetén felszínre hozta a szándék körüli divergenciát, s ez 
heterogén elemek „referáló összjátékát" indítja el Eisemann György olvasata sze-
rint. Erre a kérdésre nem akarok visszatérni, viszont azért hadd említsem meg 
Jauss álláspontját a harmadik, történeti olvasatról, amely az eredeti horizont re-
konstrukcióját elengedhetetlennek tekinti, vagy azt az elvét, hogy a recepciós fo-
lyamat végpontján maga az irodalomtörténész állapít meg összefüggéseket. Ho-
gyan állapíthat meg ilyeneket, ha nem összegzi tapasztalatában azt a jobb híján 
egésznek nevezett entitást, amely az összefüggésekből kirajzolódik? Vajon ezt 
kérdezvén, tagadom az interpretáció részlegességének a tapasztalatát? Szeren-
csétlen formula kétségkívül a tények leírása és az értelmezés közötti egyensúlyé: 
szerencsétlen, mert szándék és egész után azt sugallja, mintha nem látnám be azt, 
hogy az értelmezésben képződnek meg a tények, ahogy ezt a történetelmélet is el-
ismeri, Jauss pedig a Geschichte der Kunst und Historie című tanulmányában8  

Droysen érdemeként emeli ki a tények eseményekké való átértelmezését. Egyértel-
műen a teljes körű filológiai számbavétel aspektusára kívántam utalni, mint ahogy 
az elmarasztalt Balassi-példában is az életmű a szövegkorpusz teljességeként, 
mint az értelmezéshez elengedhetetlen alap értendő. Ha elmarasztalandó az az 
igény, hogy korszakértelmezésünk lehetőleg 'filológiailag karbantartott' életművek, 

8 Hans Robert JAUSS: Literaturgeschichte als Provokation. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970. 
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szövegkorpuszok és interaktív alakzatok együttesén alapuljon, amelyre a recepció-
lánc végpontján az új összefüggéseket értelmezésben rendszerbe állító irodalom-
történész teljesítménye vonatkozik - akkor valóban „a hangoztatott hermeneutikai 
metodológia elemei... elhagyják azt a távlatot, amelyben működtethetők" - , mint 
ahogy kritikusom konklúziója állítja. Vagy a tradícióm ezek szerint hibás igénye 
ez, vagy talán az elvárt hermeneutikai módszertan itt nem vet számot az iroda-
lomtörténész szintetizáló munkájának az előfeltevéseivel és folyamatával. 
Metahistória és szoros történetiség - per analogiam - egymást kizáró szemléleti-
módszertani dimenziók, folytatódik a gondolatmenet - de hát erre fentebb meg-
kíséreltem választ adni, korántsem képzelve, hogy ellentmondás nélkül sikerült 
véghez vinni a vállalkozásomat. 

A válasz végére érkezve, ismételten megköszönöm Eisemann György nagyon 
sok ponton vitathatatlan, munkabefektetését tekintve példás hozzáállását, miköz-
ben aligha kétes, hogy kevés az esélyünk egymást követendő példának tekinteni. 



Szemle 

Kiss Gábor Zoltán 

KULTÚRAÁRAMOLTATÁS - TÖRTÉNELEM - TECHNOLÓGIA 

- Kulcsár Szabó Ernő-Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. 
Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 280 1. -

A kötet - a kolofon szerint - Az irodalomtudomány és a kultúrakutatás horizontjai az 
ezredfordulón című projekt terméke, a hátlap ajánlása szerint „az irodalomtörté-
net-írás, valamint a kultúra- és médiatudomány lehetséges összefüggésrendsze-
rét" vizsgálja. Az efféle vállalkozások értelme általában nem a címben foglalt 
tárgykörök definitív tárgyalása, sem pedig e fogalmak feltétlen „közös nevezőre 
hozása" - mégis, a könyv sikerének egyik fokmérője a tematikus-koncepcionális 
koherencia megléte lehet. Az alábbiakat megelőlegezve: a kötet csak részben elégíti 
ki a szerkesztői előszóban megígért koherencia-feltételt, miszerint az itt szereplő 
írásokat „az köti össze egymással, hogy a vázolt meggondolásokból olyan teljesít-
ményeit térképezze föl az újabb kultúra- és médiatudományoknak, amelyek a hazai 
szellemtudományokban még nem fejtettek ki számottevő hatást" (11.). A „számot-
tevő hatás" igen relatív mérce, valamint nem világos, pontosan mely diszciplínákat 
is értsük a „hazai szellemtudományok"-on (nyilván azokat, amelyek nem számol-
tak el kellő mértékben az „újabb kultúra- és médiatudományok" teljesítményeivel). 
A vállalkozás feltétlen figyelmet érdemel, annak ellenére, hogy nem jelöl ki ha-
tározott gondolati ívet. Legfőképpen azért, mert egy „hagyományosan hermeneu-
tikai és dekonstrukciós előfeltevésekkel" dolgozó kutatócsoport, értelmezői közösség 
„kalandját" dokumentálja - a részint önmaga állította disz-ciplináris korlátok átlépé-
sét, valamint az ily módon megnyíló lehetőségek kamatoztatását (például) „a mo-
dernség újraértelmezésére irányuló költészettörténeti vizsgálódásai" kapcsán (11.). 

A teoretikus „nyitás" - az Előszó ban legalábbis - a régi-új korlátok kijelölésével 
jár együtt, a „pozitivista naivitás" (lásd még: „neopozitivista ábránd") és az új kul-
túrakutatás megkülönböztetésével, valamint a „kultúratudományi offenzíva" ellen 
vállvetve küzdő hermeneutika és dekonstrukció irodalmi „autonómia-törekvései-
nek" expozíciójával. Kulcsár Szabó Ernő cikke, a Költészettörténet és mediális kultúr-
technikák ez utóbbi jegyében „a kulturális stúdiumok térnyerésének" megállapítá-
sával indít - ami „a szűkebb filológiai szakterületeken" figyelhető meg - , melynek 
még az említett „két legutóbbi nagy szövegértelmező paradigma" sem vethet gátat. 
(Kérdés, törekedtek-e valaha is ilyesmire.) A kulturális helyzetjelentést követő tör-
téneti áttekintés egyik kulcsa a kultúra értékfogalomként történő elképzelése - „az 
alkotott (»értékes«) kultúrvilág" (16.) - , mely végső érvként a fentebb vázolt helyzet-
ben is felhasználható (volna) az új kultúrakutatás minden kimondottan filológiai 
vagy poétikai-retorikai szempontot félretevő gyakorlatával szemben. Az „érték"-
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szempont kijátszását a képlet harmadik tagjaként - a „kulturális szemiózis" hagyo-
mányos-steril, illetve újabb, kulturális-materiális szempontjai mellett - a mediális 
kultúratudomány technikai szempontja teszi szükségtelenné. „E fölfogás szerint a 
szimbolikus és materiális rendek mellé fölsorakozó mediális diskurzus nem egy-
szerűen a triád harmadik tagjaként viselkedik, hanem - ennek »archivális« törté-
neteként tárva elénk magát a modernség kibontakozását is - úgyszólván saját 
uralma alá vonja a másik kettőt" (19.). A Medienkulturwissenschaft feladata az ér-
zékelés, észlelés és közlés történeti változásainak, valamint e változások eszközeinek 
és okozóinak - az irodalmi lejegyzőrendszereknek, a rádiónak és a televíziónak, 
a fotográfiának és a filmnek - az archeológiai vizsgálata. A médiálarcheológia 
költészettörténeti hozadéka a (késő) modernség kapcsán annak meghatározásá-
ban állhat, hogy „ez a költészeti episztémé mennyiben termelte, illetve volt terméke 
a mediális kultúratudományok föltárta diszkurzív rendnek", ami „olyan alapkuta-
tások tárgya [lehet a későbbiekben], amelyek különösen a magyar irodalmi mo-
dernség arculatának újraértelmezése szempontjából nélkülözhetetlenek" (28.). 
A kötet írásai ugyan nem ez utóbbi kidolgozására vállalkoznak, a tanulmány 
mégis programadói szándékot sejtet. 

A mediális kultúratudomány a fent említett eszközök felől intézi kérdéseit a hírek 
és a történelem közvetlen közvetítettségét élvező, ám a nyelv megbízhatatlan jelentés-
átvitelében immár bizonytalan közönségéhez - például, hogy a „technikai médiu-
mok, mint mondjuk a rádió [miként] határoznak a jelen(való)lét történeti mód-
jai felől" (19.). Hansági Ágnes tanulmánya ebből a kérdésből indul ki. A Reinhart 
Koselleck-féle történetiségkoncepció mögé - a közvetített-inszcenírozott „nagy-
események" és a közvetlen tapasztalat feszültségén alapuló - „mediatizált társa-
dalom" képét vetíti, a leginkább Hayden White-ra utaló történelemfelfogással 
szembeni vitapozíciót készítve ezzel elő. A white-i pozíció az utóbbi megkülön-
böztetésben a (reflexív) közvetítettséggel azonosul; meta-történészként a médiá-
hoz hasonlóképpen közvetít - míg a kosellecki historika a „lehetséges történelmek 
elméleteként" elsősorban a közvetítettségről magáról nyilatkozik. Aligha meg-
lepő, hogy „Koselleck történetiség-felfogása Hayden White koncepciójához ké-
pestjóval radikálisabb" (35.) - a történelmi tényt nem „utólag" értelmezett fak-
tumként, hanem eleve valamely értelmezés eredményeként értve „kerül White elé". 
Koselleck - részint antropológiai előfeltevéseiből adódóan, részint a gadameri 
hermeneutikával vitázva - a történelmi tapasztalatot nyelven kívüli és nyelv előtti 
idegenségtapasztalatként fedi fel. A történettudomány tárgya ebben a rendszerben 
végső soron a kontingens „dolog" - szemben a szövegtudományok gyakorlatával, 
ahol „az interpretáció során [...] rendelik egymáshoz [a] szavak és [a] dolgok vilá-
gát" (51.). Ez az egymás mellé rendelés lesz meghatározó a médiumok történeti 
áthelyeződéseinek McLuhan vagy Ong általi vizsgálataiban. 

Szirák Péter Jörn Rüsen történelemelméletéről szóló dolgozata az idegenség-
tapasztalatként értett történelmi tapasztalat kapcsán felmerülő kommunikatív 
funkció mellett „a történelem etikai vonatkozásaira" hívja fel a figyelmet. Arra a 
White és Koselleck szempontjain túlmutató mozzanatra, hogy „a történelmi elbe-
szélés nyelvi (esztétikai-retorikai) teljesítménye által [...] erkölcsi cselekedtetőerővel" 
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bír (54.). Ebből az alapállásból vonja kritika alá Sámuel Huntington hangsúlyo-
zottan antagonisztikus történelem- és kultúrafelfogását, mivel az képtelen „kellő 
összetettséggel" szembenézni (például) az etnocentrizmussal. A történelem a 
rüseni elmélet szerint a „másság koncipiálása" mellett „az önértésnek, a saját 
identitás artikulációjának" is a médiuma (58.). Az etikai mozzanat itt lép érvény-
be, mivel a saját perspektíva megragadásának igénye a más perspektívák tolerá-
lását feltételezi - az elv „a historiográfiai összehasonlítás módszerébe is beépítendő" 
(60.). A „kultúrák harcának" huntingtoni leírása egy olyan állapotot feltételez, 
amit Rüsen nem fogad el, lévén nem szükségszerű létmódja a történelemnek. 
A rüseni kultúramodell - a monadikus huntingtonival szemben - dinamikus, a 
kontingencia mozzanatát beépítő koncepció. A „kontingencia-tapasztalat integrá-
lása" (a különös asszimilálása) mindamellett az általános történelmi kategóriák 
által - beszédes fordulattal: a „to set it right" elve alapján - történik, lényegét 
tekintve maga is az univerzalizáció felé tart. A „történeti gondolkodás univerzális 
periodizálása" (69.), vagy „a fakticitás és a fiktivitás konstellációinak szisztematizá-
lása" (68.) ennek a folyamatnak a jelei. 

Az újhistorizmus (new historicism) - közelebbről az „irányzatalapító" Stephen 
Greenblatt munkássága - a(z irodalomtörténeti faktum és fikció törvényszerűsé-
geinek szisztematizálása ellen folytatott törekvésként is értelmezhető. Menyhért 
Anna igen alapos tanulmánya, a Regényes történelem - a recenzió elején említett 
értelmezői közösség diszciplináris igényeinek eleget téve „az irányzati paletta 
[hermeneutika, recepcióesztétika, dekonstrukció] bővítési lehetőségeit keresve a 
tájékozódás igényével közelíti meg Greenblatt írásainak terepét" (71.). Az alap-
feltevés, miszerint az újhistorizmus „irányzat", illetve az „irányzat" Greenblattel 
történő (időről időre bekövetkező) azonosítása azonban túlmutat a tájékozódás 
igényén. (A dolgozat - mindig az aktuális érvelésnek megfelelően - általánosít vagy 
disztingvál: az „újhistorista fontosnak tartja"- és az „újhistorizmus Greenblatt-féle 
változata"-típusú kitételeket váltogatja.) A greenblatti önformálás (self-fashioning) 
reflexív dimenziójára joggal mutat rá: „az értelmező nagy szerepet játszik abban, 
miképpen alakul az általa felvázolt történelemkép" (74.). A két elemzett kötet 
közti különbség egyfajta „korszakváltást" jelez a greenblatti életművön belül, az 
utóbbi (a Hamlet in Purgatory) - a személyesség fokozásával - az irodalmi és nem 
irodalmi közti határok elmosását vetíti elénk. A személyesség kiemelése kapcsán 
ismét előkerül az „irányzati paletta", ezúttal a gadameri hermeneutika tónusával, 
melynek „nézőpontjából [Greenblatt] határozottan ahistorikusnak mondható" 
(75.). (A tanulmányt hasonló összevetés zárja, Paul de Mannal és a dekonstruk-
cióval.) Az újhistorizmus (Greenblatt) diszciplináris háziasítása a „módszertan" 
számbavételekor folytatódik, ahol az eljárás újdonsága a különböző szövegek 
egymás mellé rendelésében mutatkozik meg, miközben „az egyes szövegek értel-
mezésének-elemzésének módja nagyon is hagyományos" marad (80.). Menyhért 
elfogadja az idézett greenblatti megállapításokat, azok talaján állva cáfolja (adott 
esetben) magát az előfeltevésrendszert - ám nem vesz tudomást az elemzések 
politikai intencióiról (az újhistorizmus „tettestársa", a brit kulturális materializmus 
[cultural materialism] politikai-ideológiai tekintetben nyilvánvalóan előrébb tart). 
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A tanulmány történeti fejtegetései másodkézből valónak tűnnek - lásd: „ebben az 
időben", „a kor szexuális diskurzusa", „a kor csodák iránti érdeklődése" stb. - , ami 
szintén abból adódik, hogy nem távolodnak el kellőképpen az idézett megállapítá-
soktól. (Végül hasonlóképpen zavaróakká válnak, mint a Greenblatt-szövegekben.) 

Simon Attila írása a szóbeliség és írásbeliség történeti változásáról - bár látszólag 
kevéssé illeszkedik a könyv fentiekben rekonstruált (eddigi) gondolatmenetéhez -
számos ponton felel a korábban felvetett kérdésekre. (A tanulmány leginkább a 
hátlapon említett ígérethez kapcsolódik: „Az írások a történelem és a kultúra 
közvetítőrendszereinek történeti áttekintésére vállalkoznak - az ókortól napjain-
kig.") „A gondolkodás és a nyelv médiumfüggőségéről alkotott [havelocki] elmélet" 
a megfelelő „kultúr- és elsősorban gondolkodástörténeti (»tudattörténeti«) pers-
pektívával" kiegészítve (96.) egyrészt a médiumok történeti változásáról szóló 
elemzésként (hipotézisként) - másrészt az „örök" alapfogalmak (individuális én, 
önmaga, személyiség stb.) relativizálásával szolgál: „Olyan, számunkra »termé-
szetesnek« ható kategóriák is, mint composer, work, pattern, structure, theme, topic, 
subject, character, az írásosság közegének fogalmai" (106.). Havelock elmélete túl-
mutat a szóbeliség és az írásbeliség kérdéskörén; általános kommunikáció- és tár-
sadalomelméleti igénnyel lép fel - mindeközben a kanonicitásról, a társadalmi 
ellenőrzésről, vagy a nemzeti identitás kérdéseiről is érdemi belátásokat nyújt. 

Ugyanezen a vonalon - a szóbeliségről az írásbeliségre való áttérés történeti 
konzekvenciáiból kiindulva - halad Oláh Szabolcs Walter J . Ong médiumtörténeti 
fejtegetéseit összefoglaló figyelemreméltó írása. Ong az írásosság médiumán be-
lüli átalakulás, a nyomdatechnika megjelenése nyomán leszögezi: „a hermeneu-
tika hitelét vesztette" (117.). A folyamat azonban a másodlagos szóbeliség alatt, 
„Ong nem titkolt megelégedésére" (118.) a visszájára fordul - egyfajta új dialogo-
citás, retorika kialakulását hozva magával. A kulturális-akusztikus zajszennyezés 
közegében „a hermeneutika újra aktuálissá válik", intellectual buzzworddé lesz (a video-
konferencia, a chat, a Messenger stb. feltételei között a folyamat egyre aktuálisabb). 
Ahogy „a könyvnyomtatás [...] lendületet adott a gondolkodás vizuális szervezett-
ségének [...], [ahogy] segített megalkotni magán a humán lelken belül egy térbelivé 
tett világegyetem némaságát" (124.) - úgy az új elektronikus telekommunikációs 
eszközök, mesterséges intelligencia, digitális szöveg, hipertext is megváltoztatják 
„az ember észlelő és kognitív tevékenységét", „a tapasztalatátadás, a viselkedés, a 
megértés módjait" (131.). Sőt, a történeti képződményeket magukat is: médium-
történeti szempontból nincs törés középkori skolasztika és reneszánsz humaniz-
mus között (133.). A nyomtatás által „eldologiasított" (tárgyiasított, térbeliesített) 
szavak (vissza)változnak „szóbelivé"; kérdés, mennyiben lesznek képesek átörökí-
teni a „tipográfiai ember" számára evidens tartalmakat. 

Az „érzékelés, észlelés és közlés történeti változásainak" már említett eszköze 
és okozója, a Friedrich A. Kittler által felvázolt lejegyzőrendszerek (Aufschreibe-
systeme) a tárgya Mesterházy Balázs és Lőrincz Csongor tanulmányainak. Két periódus 
- az 1800-as és 1900-as évek - archiválási rendszereinek „precízen differenciált 
történeti-szemiotikái közegben" (156.) történő kidolgozásáról van szó, az „intéz-
mények és technikák hálózatának" foucault-i indíttatású leírásáról, „amelyek egy 
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adott kultúrán belül a »releváns adatok adresszálását, tárolását és feldolgozását 
megengedik«" (157.). Az 1800-as évek lejegyzési rendszerének „főszereplői" -
a diskurzus termelésének, elosztásának és fogyasztásának összefüggésében - a költő 
(költészet, Goethe, Faust) és a hivatalnok (intézmények, Mephisto), valamint 
a kettő közti érintkezést biztosító filozófus (egyetem). A képletet némiképp árnyalja 
a rendszer által kizárt, ám feltételezett nő (anya). Kittler - ismét csak foucault-i -
megfigyelése a diskurzusok diskurzusokba ágyazottságáról a költészetet a „termé-
szet nyelve" (Natursprache) fordításaként ragadja meg; „az egyetlen diskurzus [pe-
dig], ahol a fordíthatatlan hozzáférhetővé és ezzel fordíthatóvá válik: a szerelem 
diskurzusa" (152.). A kiemelt fogalmak relációiban - a nő nem kimondottan 
előnyös szerepbe kényszerül: a költő (a férfi) „tekintélyénekpiaci és hermeneutikai 
biztosítója" szerepébe (154.). Az utóbbi megjegyzéssel Mesterházy a nemi meg-
különböztetés történetét - egy időben-térben szűk kultúr- és filozófiatörténeti 
perspektívából láttatva - „kultúrtörténetileg motivált alakzatként" (155.) mutatja 
be. Kérdés, az impozáns levezetés valóban érdemi magyarázattal szolgálhat-e egy 
nem kizárólag és nem kimondottan „bölcseleti probléma" kapcsán. 

Az 1900-as lejegyzőrendszer diskurzív állapotát már nem az 1800-as évek 
funkciói határozzák meg - itt már „csak ember nélküli morajlás van" (167.), nem 
tüntethető ki sem a költészet, sem a (női olvasás kapcsán meghatározó) alfabeti-
záció szempontja. Itt merül fel Kittler Foucault-kritikája is, hogy mestere „nem 
vette figyelembe a második ipari forradalommal bekövetkező adattárolási és -fel-
dolgozási technikák történeti-diszkurzív szerepét" (158.), valamint hogy archívum-
fogalmát kizárólagosan a gutenbergi paradigmára alapozta (ugyanez a kifogás a 
később tárgyalt Marshall McLuhanre csak részben igaz). A „másik médium 
»nyomaként«" aktivizálódó morajlás (Rauschen) magyarázattal szolgálhat a külön-
féle médiumok közti cserefolyamatokra, a kép és szöveg közti transzgressziókra 
(lásd Mitchell). „A médium ugyanis nem egyszerűen feljegyez, »tárol« valamit, ha-
nem differenciális rendszere által konstruálja is azt" (160-161.) - a mediális átvite-
lek nem egymást, hanem csakis a morajlást „idézik meg a médiumban" (160-161.). 

McLuhan médiumelmélete a tárgya a Bednanics Gábor-Bengi László szerzőpáros 
és Fodor Péter dolgozatainak. Bednanics-Bengi a McLuhantől elhíresült szloge-
nek hátterének felrajzolásával, különösen „a médium az üzenet" tételének kifej-
tésével a Rauschen gondolatával összefüggő következtetésekig jut el. Annak felis-
merése, hogy a média világa „közeg és környezet", nem pedig „járulék avagy 
életünk közömbös burka" (177.), valamint hogy a „médiumok hatása [...] függet-
len azok tartalmától" (179.) - segítségünkre lehet a médium és az üzenet fogalmá-
nak árnyalásában. (Az üzenet nem tartalmilag, hanem a médium „fizikai-társas" 
viszonyokban indukált hatását tekintve érdemel figyelmet; Fodor ezt a médium 
üzenet- [message] és mindent „átformáló, átalakító, átgyúró" masszázs-természetének 
[massage] megkülönböztetésével jelzi.) McLuhan hot és cold (cool) médiumok, 
médiumközegek közti megkülönböztetése - az előbbi „önmagában is elégséges 
számú adattal látja el" érzékszerveinket, míg az utóbbiak „kevés ingerrel szolgál-
nak" (181.) - az egyes médiumok közti alapvető különbségek felismerésére ad-
nak lehetőséget. A probléma csupán az, hogy „nem eleve rögzített, [hogy] egy 
médium forró-e vagy hideg" (183.), illetve, hogy a szerzőpáros túlzott általánosí-
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tásokba bocsátkozik e ponton (a zenéről, a fényképről, a képregényről stb. beszél-
nek). A „forróság" és a (rasztergrafikus rendszerekből kölcsönzött) „fölbontás" 
párhuzama szintén zavaró: nem világos ugyanis, hogy a „valamely érzékünkre 
irányuló" „nagy fölbontás" - a metaforánál maradva - nem okoz-e adatvesztést. 
A tanulmányt záró könyvkultúra melletti elköteleződés - az alcímben jelzett 
„írástudó" pózától eltekintve - az elmondottak fényében kevéssé meggyőző. 

Fodor Péter McLuhan médiatörténeti kutatásait összegzi „az írásbeliség, illetve 
a nyomtatás kultúraformáló [uniformizáló, racionalizáló stb.] hatását vizsgálva" 
(191.) - ennyiben a Havelock és Ong kapcsán elmondottakhoz kapcsolódik. 
A nyomtatás, mint az „individualizmus új korszakának" megnyitója új szerzői, 
tudásbirtoklói nézőpontot feltételez (gondoljunk a középkori kódexmásoló kultúr-
missziója és a nyomtatás korának szerzői jogi perei közti váltásra), de közvetve 
a „kívülálló, intuitív és racionális ember [férfi]" vagy „a művész romantikus figu-
rája" is neki köszönhető (200.) - a nő mint „társadalmilag uniformizált személy" 
csak részben: az ő „megkésett, de elkerülhetetlen homogenizációja [...] a mozi-
nak és a fényképes reklámoknak köszönhetően" ment végbe (201.). 

Kelemen Pál Niklas Luhmann társadalomelméletét Hans Ulrich Gumbrecht 
Hegel-vonatkozású értelmezése felől közelíti meg, egyúttal „a habermasi-luhmanni 
és a hermeneutikai Hegel-olvasatok markáns különbségeivel]" szolgál (244.). 
Luhmann autopoietikus társadalmi rendszerelmélete - mely a társadalomelmélet 
szellemtudományos megalapozottságát szem előtt tartva igyekszik elszakadni tőle 
- szemléleti „varázstalanítást" hajt végre tárgyán (ennyiben párhuzam vonható 
közte és Kittler intenciói között). A gadameri hermeneutika és a Habermasszal jel-
zett ideológiakritika közti vitába illeszkedő luhmanni szuperelmélet „egyfajta alter-
natív »harmadik útként« mutatkozik be" (234.). Az előbbitől való eltérését az 
Én-Te viszony rendszerelvű értelmezése adja, ahol „az Én a Nem-ént egy másik 
- perspektivikus látótérrel rendelkező - Énként ismeri fel", ahol a „perspektívák 
helycserével váltogathatok" (236.). Luhmann olyan szociológiát szorgalmaz, 
„amely az értelemkonstituáló élmény társadalmi alapjait kívánja feltárni" (237.), 
azt az „önmagát reprodukáló differenciá[t]", ami „a társadalom önreprezentációjának 
- adekvát reprezentánsa" (238.). Luhmann médiumfogalma az értelemhez mint 
szupermédiumhoz köthető, egy olyan közeghez, mely önmagát saját elemeiből ter-
melve újra, „aktualitás és potencialitás [...] megkülönböztetésében konstituáló-
dik" (260.). Ez adja részint a modernitás, részint a derridai dijférance fogalmának 
értelmezői alapját a cikkben. 

Médium és mű viszonyának a 18. század folyamán történetileg megképződő kér-
dése áll Kékesi Zoltán Karlheinz Stierle Ästhetische Rationalität-kötetét (1996) 
ismertető dolgozata fókuszában. Áttekinti a Stierle-mű kontextusát alkotó vitákat 
(legfontosabb vitapartnereként „a recepcióesztétika jaussi modelljét" kiemelve), 
valamint a médiumok hierarchizálására irányuló kísérlet elvi hátterét (Stierlénél 
„a medialitás kérdése [...] a nyelv [s kivált az irodalmi nyelvhasználat] kitüntetett-
ségéhez" [269.] vezet). A nyelvi és képi médium viszonyáról szóló megjegyzése -
„Másként alakul az anyag és az [iseritől elhatárolt] imaginárius összjátéka egy 
krétával megrajzolt alma és egy krétával megrajzolt selyemfüggöny esetében" 
(270.) - az anyag médiumelméleti fontosságára hívja fel a figyelmet, mely a nyelv 
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esetében, mivel „már eleve konceptuálisán megszervezett, egybeesik a médium-
mal" (270.). Az irodalmi mű kapcsán sem az anyag, sem a „technika" nem (úgy) 
meghatározó (mint a képi kifejezésmódok esetében), hanem inkább az olvasó 
által betölthető identitásalakzatként - ennyiben Stierle számára a líra „az irodalmi-
ság par excellence formája" (271.). 

Kulcsár-Szabó Zoltán tanulmánya - A közvetlenség visszatérése? - összegzőnek 
tekinthető részint a korábbi szövegek, részint a kötet egészét tekintve. Kiinduló-
pontja (az irodalomtudomány kultúratudománnyá válása) kapcsán az „értelme-
zés tudományaként" (hermeneutikaként) értett irodalomtanulmányozás (272.), 
valamint médiuma, az irodalom (és általában a nyelviség) lehetőségeit méri fel a 
materiali-tás és medialitás tárgykörében írott újabb, elsősorban német szakiroda-
lom tükrében. Az irodalomtudomány felől érkező kérdések egyikeként - a Paul 
de Man által némi szkepszissel figyelt - „külpolitikává válás" a folyamat talán leg-
figyelemreméltóbb jele, ami ez idáig a különböző kánonvitákban, illetve az iro-
dalomtudomány „médiaelméleti orientációjában" mutatkozott meg. Az irodalom 
mint médium kapcsán folyó kutatások „implicit tétje, hogy képes-e [...] az (iro-
dalmi) nyelv mediális konfigurációinak feltérképezése hozzájárulni azon felté-
telek vizsgálatához, amelyek az (irodalmi) jelentésképzést befolyásolják" (275.). 
A tanulmány ez utóbbi igazolásaként elsőként a Hans Ulrich Gumbrecht és 
K. Ludwig Pfeiffer szerkesztette Materialität der Kommunikation-konferenciakötet 
(1988) „teoretikus csomópontjait" fogja össze. A kötetnek az irodalmi médium 
szempontjából legalapvetőbb hozadéka az a felismerés, hogy - a korábban kitün-
tetett - nyelv csupán „egy lehetséges médium", melynek „haszna" leginkább a 
„más médiumok láthatóvá tételének, rögzítésének vagy akár modellálásának" 
(277-278.) igényekor mérhető le. (A kötet tanulmányainak ismertetését - csakis 
az említett kiindulópont felől igazán érthető - hermeneutika-apológia hatja át.) 
A Materialität der Kommunikationhoz képesti továbblépést Pfeiffer - Isert idéző -
Das Mediale und das Imaginäre (1999) című könyve nyújtja. Pfeiffer itt „az »iroda-
lom« mint médium sajátos hiányosságaira" (293.) kínál „megoldást" - a médium 
szempontjából abszurdnak tűnő - „fizikai részesülés" és „az »élmény« fogalmának 
újrakoncipiálását ígérve" (293.). Az irodalom kapcsán felmerülő spektakularitás és 
vitalitás szempontjainak jogosságát Pfeiffer - Barthes-ot megidézve - „három alter-
natív mediális konfiguráción" (az operán, a japán kultúrán, valamint az irodalom 
és a sport viszonyán) keresztül mutatja be. A tárgyalt elemzések az irodalmi kom-
munikáció „visszanyert közvetlenségének a reményéjt]" (306.) táplálják. 

A tömegkultúra kulturális és diszkurzív térnyerését - a Kulcsár-Szabó által jelzett 
folyamatokhoz kapcsolódva - a „kultúratudományok robbanásszerű átalakulásá-
nak" diagnózisával (308.) vezeti fel Molnár Gábor Tamás. A folyamatot leginkább „az 
attribúciós sémák kiüresedése" jelzi (vö. a „radikalitás" fogalmának felhígulásával). 
A populáris kultúra „egyre nagyobb részt kap a kultúraértelmezés folyamatában, a 
népszerő kultúra művelői - és művei - pedig jogot szereznek arra, hogy intézményes 
keretek között is véleményt formáljanak akár más regiszterekhez tartozó kulturális 
termékekről" (308-309.). A kultúra ily módon történő „tőkekiáramlására" (John 
Guillory) érkező reakciók közös vonása, hogy - pro vagy kontra - egyaránt elfogul-
tak, a „kétféle hozzáállás tehát legföljebb a reflexiós szint mikéntjében különbözik 
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egymástól" (313.). A kulturális tőkekiáramláshoz kapcsolódó kétféle viszonyulás 
Umberto Eco - hatvanas évek eleji - megkülönböztetésével írható le, a vészharang-
kongatók és a betagozódok alternatívájaként (a két kifejezés Eco Apocalittici e integrati 
[1965] című könyvére utal). Az Eco által szorgalmazott hozzáállás - a kultúra 
demokrativizmusa - , illetve a tömeg- és magasművészet közti „köztes sáv" bevezeté-
se - az (amerikai független filmes közegből is ismert) ún. midcult tere (Dwight 
MacDonald) - azt feltételezi, hogy a kultúra devalválódási folyamatát nem a kultu-
rális produktumokban, hanem a befogadásuk módjában keressük. (Erre utal „a tö-
megkultúrát elemző esztéta kettős tudatállapotáról" (318.) vagy a tényleges befoga-
dást megelőző „befogadók közösségi tapasztalatáról" (319.) szóló fejtegetés.) Eco a 
későbbiekben a midcult regiszterét a giccsel azonosítja - „a saját környezetéből ki-
ragadott stilémaként" (321.)-, talaját vesztett megformálásmódként, mely úgy tesz, 
mintha homogén és szükségszerű volna. A stilémák - és a giccs - elmélete végső 
soron „az intencionalitás problémája körül forog" (322.), mivel „a kölcsönzött 
stilémát csak akkor lehetne stilémának nevezni, ha vele az eredeti intenció is át-
vándorolna az új kontextusba" (322.). A hivatkozott Eco-szövegek a szubkultúrát a 
- magaskultúrával szembeállított - tömegkultúra (populáris kultúra) szinonimája-
ként használják, ami zavaróan hat a gondolatmenet egyéb összefüggéseit tekintve. 
A szubkultúra előtagja mind a magas, mind az alacsonykultúrához képest értelmes 
kategória; ha az előbbi kapcsán a szubkultúráról beszélünk, akkor az utóbbi kap-
csán a tömegkultúra szubkultúrájáról eshet(ne) szó. 

Varga Tünde írása W. J . T. Mitchell képelméletét (Picture Theory 1994) „az egyes 
művészeti ágakhoz kapcsolt tipikus hordozók (médiumok) műveken belül tapasz-
talható interakciójának vizsgálataiként összegezve (202.) az utóbbi tanulmány-
hoz kapcsolódik. Mitchell az általa feltételezett „ikonoklaszta" közhangulatban a 
kép rehabilitációjáról beszél - míg mások (a jelen kötet írásainak zöme hivatkoz-
ható e ponton) éppenhogy a szöveg rehabilitációját sürgetik a képek uralta kor-
társ közegben. Varga Tünde különösebb aggályok nélkül osztja Mitchell itteni 
előfeltevését. Mitchellnél maradva az mindenesetre pontos meglátásnak tűnik, 
hogy „a kulturális emlékezet fenntartása és átadása [nem] pusztán szövegekhez 
köthető", illetve, hogy „a nyilvános szféra nemcsak a habermasi klasszikus, betűn 
alapuló vita tere, hanem a fogyasztói kultúra sajátja is" (202-203.). (A második 
megállapításban a „fogyasztói kultúra" önkéntelenül is a „képi"-vel azonosul; 
ez utóbbi éppúgy vita tárgyát képezheti, mint a CNN adásainak a tömegkultúra 
termékeként történő aposztrofálása.) Mitchell „versenyhelyzetben látja" (202- 203.) 
a szöveg- és a képi médiumot, célja a kettő közti „törésvonal feltérképezése". 
A(z általa is felismert) probléma az, hogy a képvizsgálatok általánosan nyelvi meg-
alapozottságúak - és hogy maga is képelméletet ír. A probléma enyhítésére 
igyekszik a képivel adekvát szempontokat összegyűjteni a vizsgálat számára 
(a „képi befogadáselméletet" például Craryre és Panofskyra alapozná), illetve 
bevezet két fogalmat, melyek által elkerülhető a „képi" szöveges asszimilációja. 
A metaképek egyfajta „elméleti képek", „a képek alaptermészetére reflektálnak" 
(206.) - Foucault óta diszkurzíve legismertebb példája a (könyv borítóján is 
szereplő, ízléstelenül direkt módon elmosott) Las Meninas. Az ilyesfajta kép lényege, 
hogy a „néző-pozíciót destabilizálja", hogy „széttörve a diszkurzív és képi kerete-
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ket, aláássa a két diszciplína elválasztottságát" (207.). A második fogalom, a kép-
szöveg dialektikus kép, általa a nyelv „válik szó szerint vizuálissá/láthatóvá" (208.) 
- csakúgy, mint Blake művészete esetében. (Blake említését az indokolja, hogy 
a kötet számos írása foglalkozik a képi és az írott - illetve a beszélt és az írott -
médiumának, kultúrájának a szétválásával; nála a kettő harmonikus egységet mutat.) 

Szegedy-Maszák Mihály Buster Keatonról írott tanulmányának voltaképpeni tétje 
annak a kérdésnek a körüljárása, hogy „milyen tényezők teszik olyannyira bizony-
talanná bármely műalkotás ismertségét, és [hogy] milyen összetevők járulnak hoz-
zá siker, hatás és érték viszonyának alakulásához" (231.). Keaton filmjei különösen 
alkalmas terepnek ígérkeznek a kijelölt szempontból, mivel érték(elés)ük idő-
közben jelentős változáson ment keresztül, sőt már a korabeli megítélésük sem 
volt egységes. Ami a kortársak szemében egyszerűen üzletrontásnak tetszett, az 
ma avantgárd gesztusként értelmezhető; a „zűrzavarszerű világ megidézése és a 
boldog befejezés visszavétele" (215.) ma a független filmes hagyományt idézi fel. 
Keaton „torzképei", műfajparódiái a megfelelő filmtörténeti ismeretek tükrében 
azt sem engedik elfelejteni, hogy a „mozgókép [...] megítélését az előítéleteken 
kívül a részletek figyelmes tudomásulvétele s az emlékezet is erősen meghatározza" 
(218.). A fentebb tárgyalt Mitchell szándékaihoz kapcsolódik a dolgozat kérdése, 
hogy mennyiben lehet adekvát kifejezője az írott elemzés a mozinak, mint médium-
nak. Az eredmény ez esetben (is) felemás: a hosszas tartalmi vonatkozású ismer-
tetések, a „képzelet teremtő szabadságáról" (230.) írott példázatok - a mese és 
a sztárkultusz önkéntelen prókátoraként - a szövegmédium film feletti elural-
kodását segítik elő. Ezzel szemben a The Cameraman esetleges képsorainak fel-
sorolása (223.), „a képi világ folytonosságának állandó megszakadásáról" (230.) 
szóló passzus vagy „a beállítás, a felvétel szögének bonyolítása"-szerű kitételek 
(221.) a film filmszerűségét figyelembe vevő, adekvát szempontokat sejtetnek. 

Az archívum eddig kellő szeméremmel kezelt technikai fogalma mentén halad 
Bónus Tibor Jacques Derrida Freud-olvasatait elemző kötetzáró dolgozata. A Fel-
jegyzés a »varázsnoteszről« című Freud-szöveg nyomán Derrida a pszichoanalízis 
elméletét az archívum elméleteként olvassa (331.); a Mal d'archive (1995) nyomán 
„feltehető a kérdés, hogy egyrészt a pszichikus apparátust [...] befolyásolja-e az 
archívum technikai-tudományos fejlődése, másrészt, hogy jobban reprezentálják-e 
azt az élő emlékezet egyre komplikáltabb protézisei", az informatika, az elektro-
technika vívmányai. Bónus - Derrida nyomán - eljátszik a gondolattal, hogy 
bizonyára másként festene ma a pszichoanalízis elmélete, ha Freud rendelkezésé-
re álltak volna az archiválás későbbi eszközei. Annál is inkább, mivel - Derridát 
idézve - az „archiválható értelem már mindenek előtt együtt határozódik meg az 
archiváló struktúrával" (332.). Az archiválás - Freud ösztönelméletével össze-
kapcsolva - a kultúrával (a kultúra átörökítésével) is összefügg; csakúgy, mint „az 
ezzel korrelációban álló megsemmisítő mozzanat[tal]" (333.), illetve az archiválás 
jövőre irányuló sajátosságával (messianisztikusságával, sőt etikai szempontjával). 
A tudományos fantasztikum körébe vágó fenti gondolat (a „mi lett volna, ha?") itt 
nyer igazi értelmet, a kultúraáramoltatás technikai-archivális és történeti-lélektani 
kérdéseinek középpontjában. 
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Tanulmány 

S. Varga Pál 

A NEMZETI IRODALOM EREDETKÖZÖSSÉGI KONCEPCIÓJA 
- TOLDY FERENC 

1. A nemzeti irodalom koncepciói a 19. században 

A nemzeti irodalom fogalma központi helyet foglal el a 19. század magyar irodal-
mában és irodalomtörténet-írásában. Ennek ellenére a fogalom nemcsak nem volt 
- sem akkor, sem később - egyértelműen meghatározva, de még csak konszenzus 
sem alakult ki használatában. Különböző korabeli felfogásai közt a szemléleti ala-
pokig ható különbségek voltak, s ennek a korszak szereplői sem voltak mindig tel-
jesen tudatában. Megítélésem szerint ennek az az oka, hogy sem a nemzet, sem az 
irodalom fogalma nem volt egységes a korszakban. A nemzet fogalmának ereden-
dően három, az irodaloménak két felfogása volt forgalomban, s ez olyan zavaro-
kat és félreértéseket okozott, amelyek végigkísérik a téma történetét. 

Ismeretes, hogy a három különböző nemzetfogalmat s ezek egymáshoz való 
viszonyát Szűcs Jenő határozta meg teoretikus pontossággal. Mint összefoglalóan 
megállapította, „a 13-16. században a natio háromféle, egymással összefüggő, de 
mégis nagyon különböző koncepciója húzódik végig, s fejlődik egymás mellett: 
egy, az alattvalói kötelékeken és intézményeken stb. nyugvó »államnemzetiség«, 
egy, az etnikai kötelékeken, hagyományokon, nyelvi egységen nyugvó - részben 
»territorializált« - »nyelvnemzetiség«, s végül egy rendi natio koncepciója", amely 
- Kézai Simon nyomán - a közös eredetben állapította meg a nemzet legfőbb 
konstitutív jegyét, s a nemzetet, sajátos logikával, a nemességre korlátozta. Szűcs 
e jellemzéshez hozzáfűzte, hogy a három nemzetkoncepció „viszonya, belső fej-
lődése a kései középkor bonyolultan izgalmas problémája, mert számos vonat-
kozásban a 19. századig veti előre árnyékát".1 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
modern magyar nemzettudat, a modern magyar nemzet 19. században (többé-
kevésbé) egységesülő kulturális mintázata - miközben egyre inkább megfelelt 
a modern társadalmak nacionalizálódását elősegítő kihívásnak2 - e háromféle 
nemzetfogalom kölcsönhatásaként jött létre; tehát akkor értjük meg kialakulását, 
ha a 19. századi folyamatokban nyomon követjük párhuzamos érvényesülésüket. 

1 Szűcs Jenő: „»Nemzetiség« és »nemzeti öntudat« a középkorban. Szempontok egy egységes fogal-
mi nyelv kialakításához." In uő: Nemzet és történelem. Tanulmányok. Bp., 1974. 252. 

2 I ásd Ernest GF.LI.NER: Nations and Nationalism, Oxford UK & Cambridge USA 1994. (First 
published 1983) 34.; uő: „A nacionalizmus és a komplex társadalmak kétféle kohéziós formája." 
Ford. SZANYI Imre. In Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Szerk. B R E r r E R Zoltán és DEÁK Ágnes. 
P é c s , 1 9 9 5 . 1 8 8 - 2 1 2 . ; 1 9 9 . , 2 0 6 - 2 0 7 . 
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A nemzeti irodalomnak ugyanis nem volt olyan teoretikusa, akinek gondolkodá-
sában, beszédmódjában ne lett volna meghatározó a nemzet valamelyik történeti 
fogalmához való szoros kötődés. 

A nemzeti irodalomnak tehát három - egymástól nem mindig élesen elkülö-
nülő, de lényegét tekintve összemérhetetlen - fogalmi rendszere alakult ki, ame-
lyeket (Szűcs Jenő terminológiáját felhasználva) az államközösségi, az eredetközösségi 
és a hagyományközösségi jelzővel illethetünk.3 A három fogalmi rendszer egyaránt 
abban volt érdekelve, hogy a nemzetnek egységes irodalma legyen, csupán abban 
különböznek, hogy ennek milyen alapon és milyen úton kell létrejönnie. 

A három rendszer közül kettő tekinthető önállónak, amennyiben saját iroda-
lomfogalom tartozik hozzá; az államközösségi rendszernek nincs határozott iro-
dalomfogalma, mert a nemzetnek mint az alattvalók közösségének nincs sajátos 
kulturális és irodalmi implikációja. A nemzeti irodalom eredetközösségi rendsze-
rében a nemzet a jogkiterjesztés elve alapján válik az egész társadalmat átfogó kate-
góriává; s mivel eredetileg azt a nemességet jelenti, amelynek kultúrája az euró-
pai kulturális minták elsajátításán alapul, itt az irodalom a litterae, az írásos 
magaskultúra terméke és része; ebbe a tulajdonképpeninek tekintett magas irodal-
mi képletbe kell bevonni, ahhoz mintegy alsó rétegként hozzátoldani a nép köl-
tészetét, hogy átfogó értelemben véve nemzeti legyen. A nemzeti irodalom ilyen 
felfogása mögött a klasszicizmusban kiteljesedő irodalomszemlélet is kirajzoló-
dik, amely a költőiséget az erudícióhoz, a költészetet a művelődés felsőbb foká-
hoz köti. Az eredetközösségi rendszer vertikális metaforájában tehát a felső szint 
a meghatározó, amelyfcpz emelni kell az alsót. 

A hagyományközösségi értelmezés viszont egy genuin és autochton kulturális 
mintázat hagyományozódásának folytonosságához köti a nemzet fogalmát, a nem-
zeti irodalom lényegét pedig a nyelvhez hasonlóan sajátszerű s attól elválaszthatat-
lanul születő-alakuló költészeti hagyományban látja, amely a külső hatásokat min-
dig önmaga eleven lényegéhez hasonítja. Az irodalom lényege itt az а poézis, amely 
a társadalmak korai, még lényegileg osztatlan kultúrájú korszakából, nyelvük kez-
deti, figuratív használatából ered s hagyományozódik tovább. A hagyományközös-
ségi szemlélet a saját kultúra folytonosságának fenntartóját leginkább a parasztság-
ban találja meg, a költészetét pedig kizárólag ebben. Eszerint nemzeti költészet 
csakis a belső hagyományozódású egykori közköltészet egyetlen elevenen megma-
radt rétegéből, a népköltészetből kiindulva hozható létre,4 amelyhez (mint jelleg-

3 Szűcs Jenő az eredetközösség és a hagyományközösség fogalmát a nemzetfogalmakat megelőző 
„gentilis tudat" komponenseinek megkülönböztetésére vezette be, lásd Szűcs J enő : „»Genti-
lizmus«. A barbár etnikai tudat kérdése." In uő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Bp., 1997. 170. 

4 Közköltészet és népköltészet ilyen viszonyáról lásd HORVÁTH Iván: Balassi költészete történeti poétikai 
megközelítésben. Bp., 1982. 221-223; KÓSZEGHY Péter: „A népiesség fogalma az i rodalomtudomány-
ban." In A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. I. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18-19. század 
fordulóján. A II. Nemzetközi Humgarológiai Kongresszuson - Bécs, 1986. szeptember 1-5. - el-
hangzot t előadások. Szerk. Moritz CsÁKY-Horst HASELSTF.INER-Ki.ANICZAY Tibor-RÉnEi Károly. 
Bp.-Wien, 1989. 189. 
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adóhoz) hozzá kell hasonítani mindazt, amit az idegen mintákon alapuló műköl-
tészet produkált, ha e költészet eredményeit az egész nemzet sajátjává akarjuk ten-
ni. A hagyományközösségi paradigma vertikális metaforájában az alsó szint a meg-
határozó: a népköltészet az alap, erre kell építeni, emelni a nemzeti poézis csarnokát. 
Az eredetközösségi és a hagyományközösségi elv viszonya tehát úgy is leírható, 
mint az irodalom magas és alacsony regisztere között elkerülhetetlenné váló akkul-
turációs folyamat ellentétes megítélése; az előbbi a magas regisztert tekinti meg-
határozónak, amelyhez hasonulnia kell az alacsonynak, míg az utóbbi, az alacsonyt 
tekintvén a nemzeti irodalom tulajdonképpeni (eredeti sajátszerűségét őrző) regisz-
terének, az akkulturációs folyamatot fordítva képzeli el. 

E két fogalmi rendszer közül az utóbbi nevezhető paradigmának abban az ér-
telemben, ahogyan Thomas Kuhn nyomán Békés Vera használja (humán elméle-
tekre alkalmazva) a paradigma kifejezést,5 mert csak ez alapszik olyan egységes 
előfeltevésrendszeren, amely kijelöli az irodalommal kapcsolatban feltehető kér-
dések és a rájuk adandó válaszok koherens rendszerét. Az eredetközösségi elmé-
let előfeltevéseinek is van markáns paradigmatikus sodrásuk, azonban itt az elő-
feltevések ellentmondásához vezetett, hogy míg egyrészt a nemzeti irodalom az 
irodalom kollektivitását előfeltételezte, a nemzeti irodalom - az irodalom megha-
tározó európai fejleményeinek megfelelően - az alkotó egyéniség elvét tette ural-
kodóvá. 

Az alábbiakban a nemzeti irodalom eredetközösségi koncepcióját igyekszem 
bemutatni - annak is Toldy Ferenc munkásságában kiteljesedő változatát. Mivel 
végső soron annak bizonyítására törekszem, hogy Toldy s az őt követő (hagyo-
mányközösségi elvű) nemzetiirodalom-koncepciók - az Erdélyié, Arany Jánosé, 
Gyulai Pálé - nem olvashatók egy teleologikus folyamat stációiként (ahogyan ezt 
a későbbi irodalomtörténet-írás gyakran feltüntette), az elemzésben folyamato-
san szembesítem Toldy rendszerét az utóbbiakéval. 

2. A nemzeti irodalom története - az eredetközösségi elv jegyében: Toldy Ferenc 

a) A költészet két regisztere az „ókor'-ban: a nép dalai és meséi - a dalnokrend történeti 
mondái 

Toldy Ferenc irodalomszemléletének paradigmatikus hovatartozását eleve mutat-
ja, ahogyan a költészetet meghatározza. Szemben a herderi gyökerű felfogással, 
amely a nyelvek korai állapotát kifejezésmódjuk figurativitása miatt ab ovo köl-
tőinek, ezért a népek „ifjúkorát" eleve poétikusnak (Arany János találó szavával: 
,,panpoéticus"-nak6) tekinti, s a legmagasabb nyelvi esztétikumot is elválasztha-
tatlannak tartja ettől, a nyelv további életében pedig a költői erő fokozatos gyön-

5 BÉKÉS Vera: A hi/ínyzó paradigma. Debrecen, 1997. 22., 27. 
6 „Eredeti népmesék." ín Arany János összes művei. Szerk. KERESZTURY Dezső. (AJÖM) XI. Prózai mű-

vek 2. S. a. r. NÉMETH G. Béla. Bp., 1968. 327. 
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gülését konstatálja, Toldy a klasszicizmus költészetfogalmát teszi magáévá, amely 
nem a nyelvből, annak eredeti használati módjából származtatja a költészetet, 
hanem az írásosságban kiteljesedő magaskultúrából. Ha Toldy szerint „a nemze-
ti irodalom története, melynek a költészet története egyik fő része, a nemzetnek 
a nyelvben és írott emlékekben nyilatkozó értelmiségét mutatja fel", nyilvánvaló, hogy a 
költészetet az írott kultúra esztétikai alapon elkülönülő részének tekinti; a nemzeti 
irodalom eszerint nem egyéb, mint „a nemzet írott szellemművei egyeteme", 
melynek „egyik ága" a költészet.7 (Ami az első meghatározás „nyelvben" kitéte-
lét illeti, ez nem poétikai elvet, hanem eredetközösségi nemzetreprezentáló funkciót 
jelent; ,,[h]a [...] mindazt megragadjuk - fejtegeti a magyar nyelvről adott jel-
lemzésében - , mi a nyelv alkotásában kétségkívül Európa előtti; s e kívül még 
azon hangtani változásoktól eltekintünk, mik annyi század folytában fejlődtek ki, 
fel látjuk támadni lelki szemeink előtt Almos és Árpád nyelvét teljes egész 
létében".8) 

E költészet-meghatározás klasszicista alapjához romantikus felépítményként 
járul az esztétikai funkció elkülönülése, vagyis az a mozzanat, hogy a költészet az 
irodalom többi neméhez képest esztétikai funkciója alapján nyeri el önálló státu-
sát. Ezt aztán logikusan egészíti ki az alkotó szubjektivitás előfeltételezése: az esz-
tétikum eszerint a - kiművelt - alkotó lelkületi és nyelvi eredetiségén alapuló 
egyéni teljesítmény. A korrekt nyelvhasználatban, stiláris tisztaságban kamatozó 
kimúveltség, amelyből Toldy ritkán hajlandó engedni, világosan mutatja az elmé-
let kazinczyánus alapját, amelyet nyilván számára is Döbrentei Gábor szintézis-
teremtő elmélete tett alkalmassá a romantikus zsenitan befogadására (még ha 
kiiktatta is Döbrentei elméletéből a zseni kiművelésének kollektív kulturális 
alapját).9 

Toldy elismeri ugyan, hogy „az úgynevezett félvad népek sincsenek egészen ez 
isteni szikra nélkül" - „némi dalaik azoknak is vannak, bármily soványak legye-
nek", ám e dalokat tartalmuk alapján ítéli meg; „tartalmokat csak harcra buzdítás, 
vadászat, halálozás, ritkán szerelem s némi vallásos érzés teszik".10 A honfoglaló 
magyaroknak viszont már azon az alapon tulajdonít költészetet, hogy - amint azt 
első előadásában az elterjedt nyugat-európai imagológiai képletet cáfolva írja -
a 9-10. századi magyarok „nem buta pásztorok és vadászok voltak", megvolt a 
maguk sajátos műveltsége, amelyet az államalkotó képességgel hoz összefüggésbe. 
Azt, hogy „egy régibb rendezett társadalmi élet emlékezete szabályozta köz erköl-

7 Л magyar költészet története. Irta Т О М А Ferencz. Második javított kiadás. Pest, 1867. (Első kiadás: 
1854) 6„ 7. (Kiemelés - SVP) 

8 TOLDY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Példatárral, 1851. Bp., 1987. 33. (Ehhez hasonló 
álláspontot már korábban is kifejtett, lásd SCHEDEL Ferenc: Vázlatok a' magyar nyelv történetéből. 
Athenaeum 1837. első félév, 2. szám, 10.) 

9 I,ásd DÖBRENTEI Gábor: Eredetiség 's jutalom tétel. Erdélyi Muzéum 1814. Első füzet, 142-162.; 
lásd CSETRI Lajos értelmezését is: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodedomszemlélet a magyar iro-
dalmi nyelvújítás korszakában. Bp., 1990. 303-305. 

10 TOLDY: A magyar költészet története. 20. 
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cseiket, cáfolhatatlanúl tanúsítja azon szerkezet, melyet magoknak a pusztaszeri 
gyűlésen adtak, hol a magyar [...] örökös monarchia alapvonalait egyszerűen, 
de határozottan és ezer évre kihatólag, megállapították".11 A primitív kezdetek 
költészetét ezáltal haladta meg a honfoglaló magyaroké. Az állammá szervező-
désnek a költészet szempontjából ugyanis az a szerepe, hogy a dalok, mesék örök 
jelenéhez képest történeti perspektívát ad a közösségnek; a költészet magasabb 
fokát jelentő „mondaköltészetök csak az állami szövetségben élő népnek van, mert 
történettel is csak ilyek bírnak. S ez régi magyarink költészetének is fő és 
legjelentesebb része [...]".12 

S itt rejlik költészetfelfogásának kézaiánus eredetközösségi lényege. A költészet 
magasabb rendű válfaja, a mondaköltészet annak a „nemes rendnek" a kultúrá-
jához tartozik, amely az államot alkotja; azok, akik kívül maradtak rajta, megre-
kedtek a költészet primitív (történetiséget nem ismerő) szintjén. Ezen az alapon 
Toldy történeti leírásában a költészet kezdettől fogva két regiszterre különül el, 
mégpedig úgy, hogy a tulajdonképpeni nemzeti költészet a magasabb regiszter termé-
ke, amely alatt ott húzódik az igénytelen alacsonyabb költészet. Ha a negyed-
századdal korábbi Handbuch még az esztétikai megkülönböztetés elve alapján le-
minősítette a vegyesházi királyok korának hősénekszerzőit, akik nem „belső 
hivatottságból", hanem professzionálisan művelték a költészetet,13 a Költészettörté-
net már azt sugallja, hogy a dalnoki kar működésének hivatásszerűsége - exkluzi-
vitása és elzárkózása a történeti énekek írásos rögzítésétől (ami végül ezek teljes 
elenyészéséhez vezetett) - e költészet magasabbrendűségével függött össze;14 

a 17. században hanyatlásnak induló orális epikai költészet apropóján egyenesen 
az Árpád és Mátyás korában énekelt „szép históriák"-ról szól (lásd alább). 

A Handbuchhan а regiszterek kétosztatúsága sem volt még következetesen 
megoldva. Egyrészről ugyan jellemző, hogy a népköltészetet Toldy egy rövidke 
függelékben tárgyalta, amelyben - a teljesség kedvéért - a költészetnek ezt az 
újabban méltánylást nyert alantasabb szféráját is számításba vette. Azonban a 
Nemzeti hagyományok vonzása ott még erős: bár Toldy gondosan elkerülte Kölcsey 
tételét, amely szerint „a való nemzeti poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban 
kell nyomozni",15 abban még nagy elődjét követte, hogy a népköltészeten belül 
különböztetett meg lírai és történeti dalokat (Mailáth és Gaal nyomán a meséket 
sorolván még a népköltészet köréhez).16 A Kölcsey nyomán kibontakozó hagyo-
mányközösségi paradigmában ebből következik, hogy a nemzeti irodalmat a nép-

Ч I. M . 15. 
12 I. m. 20. (Kiemelés az eredetiben.) 
1S Handbuch der ungrischen Poesie. In Verbindung mit Julius Fenyéry Herausgegeben von Franz Toldy. 

Pesth und Wien. 1828. XIV 
14 A történeti énekek „mint A dalnoki rend féltett birtoka hihetőleg soha le nem Írattak". TOLDY: 

A magyar költészet története. 85. 
15 „Nemzeti hagyományok." In KÖLCSEY Ferenc Összes Művei. (KFÖM) S. a. r. SZAUDER József 

és SZAUDER Józse fné . Bp. , 1960. I. 517. 
16 TOLDY: Handbuch. L X X X I I I - L X X X V 
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költészetre kell alapozni, hiszen ma ez képviseli a kulturálisan egykor osztatlan 
nemzet közös költészetét, legyen szó akár lírai, akár történeti dalokról. A Költé-
szettörténetben viszont Toldy már más úton jár: a tematikus megkülönböztetést 
eredendő kulturális megosztottságra vezeti vissza - a nemzeti költészeten belül 
különít el népköltészetet, „mely a magán élet s a szív ügyeit tárgyalta", s amelyet 
a Gellért-legenda kézimalmot hajtó leányának dala alapján az alsóbb osztálynak 
tulajdonít, illetve történeti költészetet, amely a főúri udvarokban hangzott, s hivatá-
sos dalnokok énekelték és adták tovább nemzedékről nemzedékre.17 E felosztást 
megtalálta Anonymusnál is, aki megkülönböztette a „pórnép hamis meséi"-t 
a „joculátorok (igricek, dalnokok, hegedősök) csácsogó énekei"-től (később: ha 
Lehel, Bulcsú és Botond csatáinak történetét „jelen levelem betűinek nem akar-
játok hinni, higyétek a hegedősök csacska énekeinek, és a parasztság hiú meséinek"18). 
Toldy, a két regiszter elvének megfelelően, hierarchikus viszonyt visz e megkülön-
böztetésbe; megítélése szerint Anonymus szövege arról tanúskodik, hogy „dal-
nokok virágoztak idejében, kik a nemzet történeteit énekekben adták elő, vegyít-
ve a nép felfogásából keletkezett »mesékkel«".19 Nem nehéz felismerni, hogy 
a költészet két regiszterének lényegesen későbbi viszonyát vetítette vissza Anony-
mus korára. A költészet magas és alacsony szférájának kétosztatúságát tehát 
a nemzettel egyidősnek tekinti, mégpedig úgy, hogy a felső szintet tartja megha-
tározónak, lévén a történeti epika ennek alkotása. Az ötvenes évek közepére 
Toldy elképzelésében tehát alig marad nyoma annak a közköltészet-koncepció-
nak, amely a magyarságot nagyjából Mohácsig (mutatis mutandis a 18. század 
elejéig) lényegében kulturálisan osztatlannak tekintette, s amely a nemzeti iroda-
lom hagyományközösségi meghatározásának szolgált alapul. Toldy annyit ismer 
el, hogy az énekszerzők egyrészt vehettek ezt-azt a nép költészetéből, másrészt 
a történeti énekek leszállhattak a néphez - „ez énekek szerzője és fenntartója egy 
külön dalnoki rend volt ugyan [...]: de a nép is nem részvétlen hallgatója volt azok-
nak, sőt eltanulván tőlök, maga is széltében dallotta";20 erre vezeti vissza Liszti 
véleményét, aki a kenyérmezei csata Bonfini-féle leírásával szemben az erdélyi 
hegedősökre hivatkozik, akik, úgymond, másképpen éneklik ezeket a történteket 
a „tavernákban", mint ahogy a humanista előadja.21 

b) A költészet két regisztere az „újkor"-ban: népi és irodalmi 
A „középkor" végén mintha felsejlene a nemzet kulturális egységesülése - a tör-
téneti költészet magas regisztere jegyében: „történeti költészetünk az egész 
középkoron által valódi életfriseséggel virágzott, s nem csak a húnmondát s a ré-

17 TOI.DY: A magyar költészet története. 78-79. (A négy rovat közül, amelybe a középkori költészetet 
sorolja, e kettőn kívül még az „ősvallási énekeket" említi, anélkül azonban, hogy a másik kettőhöz 
való viszonyát kijelölné, a negyedik rovat pedig hiányzik.) 

>8 I. m. 51-52. (Toldy kiemelése.) 
19 I. m. 52. 
29 Uo. (Az utóbbi kiemelés - SVP) 
21 I. m. 82-83. 
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gi magyar hősmondát legalább a tizenkettődik századig [...], részben Túróéiig is 
fentartotta, hanem a kor nevezetesebb történeteit is folyvást felvette körébe", s 
ennek köszönhető, hogy „a históriai emlékezetet a népnél fenntartotta, s ezáltal 
a nemzeti büszkeség, daliás érzet és dicsvágy táplálására csakugyan fő s leghatal-
masabb eszköz volt".22 Ezt úgy lehet érteni, hogy „nemzet" és „nép" ugyanazt a 
költészetet művelte a nevezett korban. Később azonban megtudjuk, hogy e meg-
határozásban a nép nem a nemzet mellé, hanem a helyébe került, és Toldynak azért 
volt szüksége e cserére, hogy a magas-alacsony regiszter oppozícióját átalakíthas-
sa. A szócsere azt vetíti előre, hogy az eddigi magas regiszter le fog süllyedni 
a népihez - egy minőségileg új magas regiszter megjelenése következtében: s ez 
az írásbeliségé. A következő fejezetben ugyanis megjelennek „azon történeti éne-
kek", „melyek mint írók szerzeményei szorosan az irodalomhoz tartoznak";23 

ezek, egyéni írói teljesítmények lévén, eleve magasabb regisztert képviselnek 
minden eddigihez képest, így velük szemben a szóbeli költészet egésze kezd az ala-
csony regiszterhez tartozni - a szóbeli hagyományból merítő történeti énekek is 
kezdik a „népi" jelzőt fölvenni. A Toldi-monda - bármennyire tartoznék is a ko-
rábbi felosztás szerint a magas regiszterbe, minthogy Toldy „a magyar őskorból, 
vagy épen eleink mythosából fennmaradt töredéket" vél benne felismerni - már 
a magyar népköltészettel van bensőleg „összeszőve", lévén, hogy „a nép emléke-
zetében századról századra hol csonkúlt, hol bővült".24 A Pannónia megvételéről 
szóló énekről - mint a történeti epika darabjáról - viszont már azt olvassuk, hogy 
„nem népi, hanem irodalmi művel van dolgunk",25 vagyis az újonnan megkép-
zett oppozíció másik oldalán, a szóban hagyományozott történeti énekeket is magában 
foglaló népivel szemben nyeri el helyét („történeti műepika"). A további vizsgálat 
már ennek az oppozíciónak a keretei közt zajlik; Toldy azt firtatja például, hogy 
a 15. század utóján „[mjennyiben virágzott még más ága is a világi költészetnek 
népünknél és irodalmunkban" ft6 

Azzal, hogy a megelőző korszak két regisztere mint népi egybeolvad, átmene-
tileg szerepet kap az orális költészet eredendő poétikussága, szemben az irodal-
mi termékekkel, amelyekben még csak kezdetlegesen érvényesülhet a költőiség, 
lévén az irodalom még meglehetősen differenciálatlan a szövegek esztétikai/ 
tudományos hovatartozását tekintve. Mivel azonban az idő az irodalom ilyen jel-
legű elkülönülésének dolgozik, az irodalmi költészet előbb-utóbb arra a szintre 
jut, hogy a maga tudatos esztétikai beállítódásával és egyéni költői művészetével 
maga mögé utasítsa a „népköltészet" archaikus költőiségét. Nyilván e folyamat 
sürgetése készteti löldyt arra a feltételezésre is, hogy Mátyás korában „kezdett 
[...] a népies regényes költészet mellett egy a classicismusra támaszkodó múköltészet 

22 I . m. 83. 
2S I. RN. 85. 
24 I. m. 89-90. 
25 I . m. 87. 
26 I. m. 92. (Kiemelés - SVP) 
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is keletkezni",27 s nyilván ez a szempont érvényesül a másik oldalon is, amikor a 
középkori „népszínköltészetet" (misztériumokat, moralitásokat) értékeli, mond-
ván, ,,[e] cím alatt senki sem fog irodalmilag művelt drámát várni".28 Az irodal-
mi költészet regiszterével Toldy rendszerében ab ovo együtt jár az egyéni költői 
tehetség szerepe; már a Pannónia megvételéről szóló ének silányságát annak 
tulajdonítja, hogy szerzője a hagyományos (immár: „népi") történeti epika szép-
ségeit letörölte - „az író feltalálásából vagy épen kedélyéből nem adva hozzá sem-
mi ékességet, vagy csak igen tartózkodva".29 

A „népi"-„irodalmi"-oppozícióban tehát a jelenből szemlélve még akkor is az 
irodalomé, a magas regiszteré a meghatározó szerep, ha az oppozíció kialakulá-
sakor ez még nem látszik; vele szemben lesz népi immár minden olyan költészet, 
amely nem felel meg a növekvő művelődés és az ezzel együtt érvényre jutó esz-
tétikai igényesség követelményének, az „újkor"-ban a népszerűt - a sok kiadást 
megérő „tömeg"-olvasmányokat - is magába olvasztva. Ez utóbbi fordulat Toldy 
szerint a protestáns korban következett be; ,,[a] költészet ez időben többnyire pro-
testáns papok s iskolamesterek, általában a nép emberei által űzetett; jelleme né-
pies, naiv, a művészet minden sejtése nélkül".30 Az új oppozíció megszilárdulását 
szimbolikusan jelzi Tinódi esete, aki „az utolsó magyar dalnok"-nak minősül, 
mert „önkészítette énekeit" „az urak udvaraiban éneklette", s „az ének mestersé-
ge és keresete volt", de a népi regiszterhez tartozik, mert „költői előadása" „míve-
letlen", nyelve igénytelen, rímei rosszak.31 Ebbe a kategóriába aztán olyan művek 
is belekerülhetnek, amelyek csak a befogadói oldal szempontjából tartoznak a 
népszerű irodalomhoz, az értő azonban tudja róluk, hogy valójában a magas re-
giszter részei; ennek első példái Besti Gábor állatmeséi,32 amelyek e minőségük-
ben annak a - tanult költők által művelt - népdalköltészetnek lesznek elődei, 
amelyet Toldy saját kora nemzeti költészetének alsó regisztereként kíván érvény-
re juttatni (lásd alább). 

A népi regiszter (e sajátos átmeneti produktumoktól eltekintve) így nem is 
esztétikai, hanem informatív értékével szolgál rá, hogy a nemzeti irodalom része 
legyen (az irodalom tágabb fogalma ezt megengedi); amint Toldy a mű első 
kiadásakor még mindenestül elveszettnek hitt „népszínköltészet"-ről írja, „a nép-
erkölcsök és magánélet ismeretére nézve nem könnyen bírnánk jellemzőbb em-
lékeket, mint ezeket".33 (Ugyanezt olvassuk a históriás énekekről; ezek „általában 

27 I. m. 95. (Kiemelés az eredetiben.) 
28 I. m. 98. 
29 I. m. 105. 
so I. m. 103. 
si I. m. 145. 
32 A mesékben szereplő közmondások „a philosopohusi bölcseséget úgy tüntetik fel, mint a közmon-

dásokban megjelenő népbölcseség testvérét"; „egészen népi jellemű elbeszéllésével, keresztyén 
életnézetével, s nemzeti vonatkozásaival: a munka mint eredeti, kor- és népszerű jelenik meg", 
s „mindezeknél fogva [...] köz tetszésben részesült". I. m. 178-179. 

33 I. m. 100. 
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népies [...] irodalma" egyrészt azért érdemel figyelmet, mert „bennünket a nem-
zet érzületével, gondolkozása módjával, históriai felfogásával és míveltségi álla-
potjával ismertet meg", másrészt „sok oly darab van közte, mely valóságos törté-
neti forrásnak bevehető", végül az összes „bő anyagot nyújt" „a nyelv történetére, 
dialektusai s egyes sajátosságai ismeretére nézve".34) 

Az új fogalompár akkor simul össze a korábbival, amikor az orális történeti 
epika süllyedni kezd; a 17. században a „dalnoki rend" történeti énekei a „nép-
költészet" - ti. a trágár mulattatók - színvonalára jutnak.3 5 A nemzeti hősepika 
későbbi sorsát tekintve Toldy elmélete tehát érintkezik a hagyományközösségi elv-
vel - ezt az epikát már a Grimmek és Friedrich Schlegel szerint az alsóbb osztá-
lyok tartják fenn a magasabb műveltségű rétegek idegen kulturális hatás alá 
kerültével36 - de még ez az érintkezés is átmeneti csupán. Toldy ugyanis föl sem 
veti annak lehetőségét, amit az említettek sürgetnek, hogy a nemzeti irodalom 
újjáteremtése érdekében ehhez a lesüllyedve megőrzött eredeti hagyományhoz 
kellene visszatérni. 

Költészettörténetének belső feszültsége azonban nem is ebből adódik, hanem 
abból, hogy a magas és alacsony regiszter átalakításával megváltozott a költészet-
történet narratív egységét biztosító alapszempont. A korábbi megkülönböztetés 
tematikus alapon történt: a költészet alacsony regisztere a magánéletre korláto-
zódik, a magas a nemzet történetét dolgozza fel. Az újabb oppozícióban azonban 
a tematikus szempont elveszíti konstitutív szerepét, s vele együtt a nemzeti elem 
is, amely a költészet tematikájához volt kötve. De ha netán - a korábbi magas és 
alacsony regiszter összevonásával - a „népi" költészet kezdetleges esztétikumában 
is mutatkozott nemzeti jelleg (ez a hagyományközösségi lényegű sejtés ott húzó-
dik Toldynak azokban a megállapításaiban, amelyekben például a magyar tün-
dérmesék szépségeiről ír), a fejlődés érdekében ennek is áldozatul kellett esnie 
az irodalmi költészet magasabb rendű, külföldi eredetű szépségeinek oltárán.37 

Toldynak kezére játszik, hogy a „tiszta magyar mondai eredetű" Toldi-monda 
Ilosvai-féle feldolgozása esztétikailag meg sem közelíti Gyergyai Argirns királyfiját, 
ezért érvényesítheti az irodalmi költészet egyik fő hatástényezőjét, a költő egyé-

34 I. m. 105-106.; lásd a Tinódi érdemeiről mondottakat is: i. m. 154. (Kiemelés az eredetiben.) 
35 „A régi hegedősök utódai, az »énekmondók«, az »éneklő személyek,« még most is obligát tagjai 

maradtak ugyan az urak udvarainak úgy, mint nélkülözhetetlen mulattatói a népnek csárdákban 
és lakomákon [...], de már ezek nem »szép históriákat« adtak elé, mint Árpád és Mátyás király la-
komáin, vagy csak a XVI. század vitézlő népei között is, hanem, versenyezve a vándor színészekkel, 
trágár tréfákat is [...]. A XVII. század e kéregető énekmondói aztán megszűntek egy komoly tör-
téneti, - s egy nem kevésbé komoly feddő költészet éltetői és közvetítői lenni a népnél, mint 
elődeik voltak [...]." I. m. 210. 

36 Lásd Jacob GRIMM: „Gedanken wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten." (1808) 
I n j . GRIMM: Kleinere Schriften. Berlin, 1864-71. Bd. 1., 400.; Wilhelm GRIMM: „Über die Entste-
hung der altdeutschen Pbesie und ihr Verhältnis zur nordischen." (1808) In W GRIMM: Kleinere 
Schriften. Berlin, 1881-87. Bd. I„ 93., 96-97.; Friedrich SCHLEGEL: Geschichte der alten und neuen 
Literatur. Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1812. Wien, 1815. Zweyter Theil. 252. 

37 TOLDV. A magyar költészet története. 107. 
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ni esztétikai teljesítményét: „ha fordításnál sem volna egyéb, б azt költőileg és sok 
gyöngéd érzéssel kezelte".38 Innen már zökkenőmentes az átmenet az idegen 
szépségek - költői kebellel történő - átültetéséhez (a la Kazinczy). S ha ez az an-
tik mondakör feldolgozóinak nem sikerült, sikerült egyik-másik széphistória 
szerzőjének-fordítójának; az Euryalus és Lucretia „magyar névtelen dolgozója" 
„költői kebellel fogta fel s érezte által" a mű szép motívumait, s „korának ilyesek-
ben még nem hajlékony nyelvén" „hangot és kifejezést adni tudott" az érzéki 
szerelem élményeinek. A magyar Ponciánus „első kísérlete irodalmunkban a szép-
irodalmi prózának", amely „szépségével is a nevezetesb régi magyar prózaművek 
közé tartozik".39 

Az új fogalmi keretben a fejlődés természetes rendje tehát, hogy a hősepi-
kában az a Zrínyi jutott a legmagasabbra, aki az elsatnyult belső hagyománnyal 
szakító, idegen magas műveltséget meghonosító korszak szülötte. A 17. század-
ban, úgymond, ,,[a] vándor dalnokok eltűntek", s ,,[a] költészet a mívelt rendek 
által karoltatott fel, s ehez képest új befolyások, ti. az európai tudomány és mű-
költészeté alatt művészibb, egyszersmind népies jelleméből s ezzel együtt nép-
szerűségéből kivetkőzve, tisztán irodalmivá lett. Első, ki ez irányban, és pedig 
meglepő nagyságban lépett fel, Zrínyi [!] Miklós volt [...]".40 A modern nemzeti 
irodalom útja tehát a nemesség - s míg a nemzetet a nemesség teszi: a nemzet -
idegen műveltségén át vezet, azon az állapoton át, amelyben az irodalom alapját 
tekintve is idegen minták követőjévé vált, mert ezen az úton tehetett szert a ma-
gasrendű esztétikum létrehozásának képességére. 

E fejlődés Toldy szerint nem a magyar irodalom specialitása. Mint később 
megállapítja: 

,,[b]ármi közel fekszik minden költő előtt önnön népe, ennek saját múltja történetében 
és költészetében: mégis, midőn a költészet öntudatos irodalmi foglalatosság tárgya lesz, 
rendszerint más virágzó irodalmak szolgálnak példányiul, és csak akkor bontakozik ki ily 
új irodalom idegen tekintélyek uralma alól, ha már azok körét megfutotta, a nélkül, hogy 
a célt, mely mindenkor csak egy önálló, a nemzet saját érzéseit saját formákban vissza-
tükröző költészet előteremtése, elérte volna".41 

38 I. M . 1 1 3 . 
39 I. m. 131., 133. 
40 I. m. 226. Vö. az újkor második időszakának költészete, „[visszahúzódva a nemzet 

alsóbb rendeitől [...], a tudományos míveltséggel bíró felsőbb rendek által karoltatik fel. Ehez ké-
pest a történeti költészet álláspontjáról az epos magasabb lépcsőjére emelkedik." I. m. 104.; vö. 
„az elébbi elbeszéllő költészet nem míveltetett többé; a még olvasgató nép már csak a múltnak 
örökségén élődött, régibb művek újabb kiadását forgatta, melyeknek mindinkább avúló s lanka-
dó érdeke végre hatni megszűnvén, annak népi közönsége is lassanként megfogyott. 

Másfelül a nemes rendek közt, a gymnasiális míveltség mind nagyobb tért nyervén, az elébbi 
népies költészet a tizenhetedik század közepe óta egy új költészet váltotta fel, mely azon kornak 
általános iránya szerint a népiesnek mellőzésével a tudománnyal szövetkezve, szabályosabb, 
öntudatosb, művészibb lett. Ezen új költészettel, melynek eredménye főleg a históriai ének helyé-
be lépett epos, a fő dísze Zrínyi Miklós a költő lett [...]." I. m. 210-211. 

и I. m. 376. 
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Vagyis a fejlődés során a nemzeti elemnek átmenetileg - a költészet esztétikai 
kibontakozása érdekében - szükségképpen ki kell szorulnia. A nemzeti irodalom 
hagyományközösségi paradigmájához képest e megszakítottság értékelésében 
rejlik Toldy elgondolásának fő különbsége. Az előbbi képviselői, Kölcseytől 
Arany Lászlóig, a költészet klasszikus magaslatát kizárólag a saját, genuin költői 
hagyomány kiteljesedése által látták elérhetőnek, s nemhogy nem tartották szük-
ségesnek, de egyenesen a magyar - s európai - irodalomtörténet legkárosabb 
mozzanatának értékelték e szakadást, minthogy ennek következtében az idegen 
minták nem hasonultak a sajáthoz, hanem maguk váltak a költészet jellegadóivá. 
A kritikus pont e szemlélet szerint nem maga az átvett idegensége, hanem az, 
hogy amit átveszünk, azt soha nem ismerhetjük olyan jól, mintha eleve a mienk 
volna, vagyis az idegen az átvétel során mindig veszít eredeti teljességéből; éppen 
az esztétikai gazdagság terén nem versenyezhet tehát azzal, amit a saját hagyo-
mány az évszázadok során kialakított. Ha ez a hagyományozódás megszakad, 
annak éppen a költészet esztétikai fejlődése szempontjából végzetesek a követ-
kezményei. S ebben még akkor sincs különbség a hagyományelvű gondolkodók 
közt, ha a szakadék áthidalásának lehetőségét eltérően ítélték meg. Toldy szerint 
- aki a költészet esztétikumát és nemzeti jellegét szétválasztotta - a nemzeti elem 
újbóli felvétele a 18. század végén (amikor a költészet idegen minták nyomán 
klasszikus szintre emelkedik) akadálytalanul fog bekövetkezni. Hiába mutat tehát 
történeti elemzése bizonyos hegeliánus vonásokat, a szellemi állapotok közti 
megszakítottság Hegelnél kulcsszerepet játszó tételének nyomát sem találjuk 
nála.42 Ez a mozzanat még annál a Kölcseynél is sokkal inkább megvan, aki még 
csak nem is olvashatta Hegel Esztétikáját 

A 18. század végén bekövetkező újjászületés tehát Toldy koncepciója szerint 
nem a költészet esztétikai fejlődésében, hanem nemzeti jellegében jelent új kor-
szakot, legalábbis elvileg. (Látni fogjuk, konkrét leírása alapján még ezt az újdon-
ságot sem lehet Bessenyei fellépésének tulajdonítani, vagyis az 1772-es korszak-
határt saját elemzésének egyik kiemelt szempontja sem támasztja alá.) A költészet 
költőiségének fejlődése szempontjából azonban, amelyet központivá tett, nem ez, 
hanem a 17. század a legfontosabb fordulópont. Mert bármekkora hanyatlás kö-

42 l á sd „Ha [...] a művészi szellem lényegesen más, mint az, amely az ábrázolt nemzeti valóságnak 
és tettnek létet adott, ezáltal hasadás jön létre [...]. Mert az egyik oldalon akkor egy elmúlt világ-
állapotjeleneteit látjuk, a másikon egy tőle különböző jelennek formáit, érzületeit, szemléletmód-
jait, ebben a tovább fejlesztett reflexióban pedig a korábbi hit alakulatai hideg dologgá, baboná-
vá, egy pusztán költői gépezet üres díszeivé válnak, amelyből teljesen hiányzik saját elevenségének 
eredeti lelke." Hegel ezen az alapon bírálta már Klopstockot is, amiért a germán istenek visszaho-
zására tett kísérltetet. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL: Esztétikai előadások. Harmadik kötet. Ford. 
SZEMERE Samu. Bp., 1956. 257-258.; Első kötet. Ford. ZOLTAI Dénes. 1980.2 278. 

4 3 „Az ének lépcsőnként hágó ereje lassanként vonja maga után az egykorúakat, s mindég a nemze-
tiség körében szállongván, állandóul ismerős marad nékiek, míg végre a pórdalból egy selmái 
ének, vagy éppen egy Ilias tűnik fel"; „a német új literatúrának bárdjai, kik a keresztyénség által 
feledékenységbe hull[at]ott mitusokat [...] vették tárgyazatba, nem [...] oly idegenek maradtak-e 
honokban, mint ha Berunak és Mexikónak régiségeit éneklették volna?" „Nemzeti hagyomá-
nyok." In KFÖM I. 517.; 505. 
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vetkezzék is be a szatmári béke után, a megújulás azon a nyomvonalon halad, 
amelyet a 17. század kijelölt. Az irodalom nemzeti jellege halványulhatott, a köl-
tészet produktivitása csökkenhetett, az idegen, magas irodalmi minták - 17. szá-
zadban meghatározóvá váló - követésének folyamata szempontjából azonban 
nincs visszaesés, hiszen az idegen ízlés, az idegen nyelvekkel együtt az idegen iro-
dalmak ismerete jelentősen terjed a magasabb társadalmi körökben. 

Ha összehasonlítjuk, ahogyan Toldy az „újjászületés" előtti Faludiról s az újjá-
születést megtestesítő Bessenyeiről ír, az utóbbi nemcsak a művészi színvonal, de 
az idegenszerűség/nemzeti jelleg tekintetében sem múlja felül az előbbit. A ha-
nyatlás korának két jelentős költője, Amadé és Faludi az olasz, francia, német 
költői minták követésének köszönheti kiemelkedő formai teljesítményét, míg 
Bessenyei s a francia iskola költői irodalmunkat „az Európában akkor egyetem-
leg uralkodott francia költészet alapján iparkodtak regenerálni".44 (A Handbuch 
még Kölcsey jellemzését is lefordította némi eufemizálással, amely szerint Besse-
nyei drámáinak alakjai csak nevükben magyarok, lényegében „francia minden-
napi emberkék",45 az 1833-as Kisfaludy Károly-emlékbeszédben pedig egészen 
lesújtó véleményt mond róla és a „francia iskolá"-ról46). Ha van köztük különb-
ség, inkább az, hogy az irodalom nemzeti jellege másként érvényesül műveikben. 
Míg ugyanis Amadé és Faludi verseiben a népköltészettel való rokonság képezi a 
magyar elemet (Amadé dalai egyenesen a nép ajkára kerültek; Faludi az ifjúko-
rában otthon hallott „néphangok emlékezetének melegítő, az olasz áriák és fran-
cia chansonok ízléstisztító befolyása alatt Írogatta [...] dalait", versei közül a Nin-
csen ember, „valamint az Útravaló, igazi népies hangon szól"47), addig Bessenyei 
azokra lehetett hatással, „kik a nemzeti dicsőség iránt érzékenyebb szívvel áldat-
tak meg" 48 Ezért van, hogy míg a hagyományközösségi elvet érvényesítő Arany 
a népköltészet genuin magyar formavilágának első tudatos érvényesítőjét ün-
nepli Faludiban és Amadéban,49 Toldy szemében a népköltészeti ihletés nem 
elég ahhoz, hogy dalaiknak jelentőséget tulajdonítson a nemzeti költészet (mint 

4 4 TOLDY: A magyar költészet története. 359. 
45 Lásd „sein Attila, Buda, Hunyadi, so wie seine Griechen sind nichts, als alltägliche französische 

Gestalten." TOLDY: Handbuch. XLVL; vö. „Nemzeti hagyományok." In KFÖM I. 521. 
4 6 „Vajha б és társai ízlést kölcsönzöttek volna inkább Párizs lakójától, mint tárgyat és puszta formát! 

Tárgyok idegen volt, idegen lélekben alkotva a honi is, s a holt formába ízlés nem lehele bájt és 
életet. Nem haladt tehát a nyelv, és csekély volt a hatás." Kölcsey imént idézett véleménye vissz-
hangzik az egész korszak drámairodalmáról alkotott véleményében; ezúttal Kölcsey hagyomány-
közösségi szemlélete iránti érzékenység is mutatkozik. „A nép drámai Músája eltűnt", úgymond, 
s mikor Kotzebue „bő termékei özönével" elöntötte a magyar színjátszást, „az alig megszületett 
magyar virág, idegen nemű nedvektől tápláltatva, óhajtott díszben nem fejlődheték ki. [...] [A]z 
idegen nevek helyébe magyarok tétele a charaktereket magyarokká, a darabokat nemzetivé nem 
tehette. Lelke, virága idegen volt." „Emlékbeszéd Kisfaludy Károly felett. (1833. április 22.)" In 
TOI.DY Ferenc irodalmi beszédei. I—II. Kiadja Ráth Mór. 1888. I. 8-9. 

47 TOLDY: A magyar költészet története. 312-314. 
4 8 I. m. 329. 
4 9 Lásd A magyar nemzeti vers-idomról című tanulmány tőlük vett példáit; „Amadé, kit eddig is annyi-

szor idéztem, [...] nemzeti formákba önté csinos dalait" (kiemelés Aranytól); vitába is száll Toldyval 
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nemzeti költészet) újjáteremtésében. Az ő embere Bessenyei, aki a „nemzeti dicső-
ség" ébresztésével járult hozzá a nemzeti irodalom újjászületéséhez, még ha tel-
jesítménye esztétikai szempontból kétes is a Faludiéhoz képest, s még ha azt a 
műveltséget, amelyet a „nemes testőrgárda" tagjaként Bécsben elsajátított, szin-
te ugyanazok a vonások jellemzik is, mint a hanyatlás korának magyar nemesi 
műveltségét. („Künn a »birodalomban«" - ti. Németországban - már kezdett 
nemzeti irányba fordulni az irodalom, „Bécsben akkor még a német irodalom a 
franciák zsarnoksága alatt nyögött", ,,[a]z előkelők, megvetve saját nyelvöket, 
franciáúl beszélitek", holott a francia irodalom egy századdal korábban elérte 
már „mívelődése tetőpontját".50) 

A „classical iskola" érdemei hasonlítanak a francia iskoláéihoz: képviselői 
„ugyanazon hazafiúi buzgóság befolyása alatt" léptek fel egyrészt, másrészt a fran-
ciához képest is előrevitték a magyar költői nyelv pallérozását, mert felléptükig 
„a rhythmust és rímet még semmi törvény nem szabályozta", s emiatt „a költői 
és prózai nyelv határai szorosan még meg nem voltak vonva"; nekik köszönhető 
tehát, hogy a magyar költői nyelv, kijárván a római költők iskoláját, teljesen levet-
kőzte prózaias, alantas sallangjait, végképp elszakadt a köznyelvtől, s tisztán 
költői nyelvvé vált, vagyis - tegyük hozzá - döntő lépést tett, hogy megfeleljen 
Kazinczy irodalmi nyelveszményének. Révai, Rájnis és Baróti Szabó „vetette meg 
az alapját a magyar költői dikció e nagyszerű átalakúlásának, mely múlhatatlan 
feltétele volt ama gazdag felvirágzásnak, melynek az a tizennyolcadik század 
végén elibe sietett".51 Meg kell jegyeznünk: Toldynak ezt az értékelését nagyban 
befolyásolhatta, hogy nem volt fogalma a genuin magyar versrendszerről,52 

amelyről Arany azt írta, hogy ,,[a] legrégibb költői emlékektől fogva, Leopold 
koráig a magyar verselés tömege a formáknak egy oly önálló, teljes, szervezetes 
rendszerét mutatja, mely azonos a népdal formáinak rendszerével, vagy inkább 
a kettő együtt teszi a rendszert".53 Arany előtt - mint írja - e rendszer „tisztán áll" 
„a legkisebb részletekig", s ennek (herderiánus nézetei mellett) messzemenő 
szerepe volt abban, hogy a Mohács előtti közköltészetet lényegileg egységesnek 
tekintette, s hogy a költészetet a nemzetileg specifikus nyelvből eredeztette és 
ettől elválaszthatatlannak tartotta, vagyis hogy esztétikum és nemzeti jelleg közös 
tőről fakad elméletében. 

a négyütemű tizenegyes kapcsán: „Magyar schema hát ez, valamint a legtöbb, úgy Faludinál, mint 
Amadénál; s e részben nem osztom a különben mélyen tisztelt Toldy ur véleményét, ki bennök 
(Magyar Költ. tört. II. 101-104.) olasz és francia mintákat keres." In AJÖM X. Prózai művek 1. 
S. a. r. KERESZTURY Mária. 1962. 244. 

50 TOLDY: A magyar költészet története. 327. 
51 I. m. 366. 
52 Fenti, a ritmus és a rím szabályozatlanságára vonatkozó megállapításán kívül erről tanúskodik 

a magyar nemzeti versrendszer bevezetésére tett javaslata, amely a német prozódia szabályain ala-
pul (Eszmék a magyar verstan átalakítására. Kisfaludy Társaság Evkönyvei VI/2. 1846. 118-137.); 
íásd KECSKÉS András: A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektől 1898-ig. Bp., 1991. 
258-260. 

53 „A magyar népdal az irodalomban." In AJÖM XI. 390. 
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c) A népköltészet nemzeti irodalomba való beemelésének két módja 
Ami immár az alsóbb regiszternek a nemzeti irodalom újjászületésében betöltött 
szerepét illeti, ez egyrészt az eredetközösségi alapon nyugvó nemzet kibővíté-
séhez (vagyis a jogkiterjesztésen alapuló demokratikus politikai nézetekhez), 
másrészt Kazinczy kétszintű stílusrendszeréhez kapcsolódik. 

A tulajdonképpeni nemzeti irodalom Toldy szerint a 19. század elejéig a ne-
messég irodalma. Kisfaludy Sándor 1807-ben megjelent Regéiről állapítja meg, 
hogy ,,[a] szellem, mely azokat átlehelte, hű kifejezése volt a magyarnak - azaz, 
mi akkor még egyet jelentett, a magyar nemességnek - a maga büszkeségében és 
kedélyességében; az ősök közé véltük magunkat átvarázsolva, házi köreikbe, kan-
dallójuk melegéhez".54 A két Kisfaludy fellépésének jelentőségét abban látja, 
hogy a nemzet irodalmába, amely Zrínyi óta idegen, klasszikai műveltségre épült, 
kezdték visszahozni az eredeti nemzeti elemet; az ifjabb Kisfaludy „száműzte 
költészetünkből a görög isteneket", melyeknek mindaddig „lehetett jogosúlt-
ságok, amíg a nemzet míveltsége is előkelőleg classicai volt". Az ő érdeme azon-
ban nem csupán az volt, hogy a görög istenek helyébe „saját házi isteneinket 
iktatta", hanem az is, hogy költészete beemelte a nemzetbe a népet is: „házi iste-
neink" mellé iktatta „hőseinket s fejedelmeinket, nőinket és népünket, s e nép-
nek, színműveiben, beszélyeiben, dalaiban alakjait, erkölcseit, egész életét szinte 
a kifejezésig híven oda állítva, sőt bekeblezve költészetünkbe".55 

Toldy, az irodalomtörténeteiben érvényesülő szemlélet konzekvenciáit levon-
va, 1868-as Czuczor-emlékbeszédében csatolta programszerűen a nemzeti iroda-
lom koncepcióját Széchenyi jogkiterjesztő politikájához, amelynek lényegét a 
Világ nevezetes tétele úgy fogalmazta meg, hogy „sem magas állású, sem boldog 
mindaddig nem leend Magyarország, mig a' népet nem emeljük a' nemzet sorá-
ba".56 Mielőtt Toldy Czuczor népköltői érdemeit méltatná, kifejti: 

„A korszellem a politikában s a társadalomban mind nagyobb tért követele a demokra-
tiai elemnek; Széchenyi reformjai mind komolyabban követelék és készíték elő a jog-
egyenlőséget. Az aristokratia lehetett, és vala is a nemzetiség s a szabadság egyedüli őre 
és védője mindaddig, míg csak б képviselte a nemzetet, s hagyományos vezérsége annál 
inkább elismertetett közönségesen, mert a sérelmi politika idején az egy közérdeket, az 
alkotmány és nemzetiség fenntartását, híven is, lehetőleg sikeresen is, képviselte. De amint 
az alkotmány újra biztosítva volt 1825-ben, újra ismét 1830-ban: a magyar aristokratia 
legdicsőbb tagja, gróf Széchenyi István megjöttnek látta az időt, melyben a reformok, s így 
a cselekvés terére léphettünk, hatalmas lelke új programot kiáltott ki: az összes nemzet-
nek az alkotmány sáncai közé bevételét. [...] [K]imondta, hogy a nemzet ereje, a haza 

54 „Gyászbeszéd Kisfaludy Sándor felett (1844. nov. 18.)" In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. I. 121. 
ä 5 „Kisfaludy Károly első fellépésének félszázados emlékezete." Elnöki megnyitó beszéd 

a Kisfaludy-társaság ünnepélyes köz ülésében febr. 14. 1869. In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. 
II. 230. 

56 Világ vagy Felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazítására. Irta gróf SZÍXHENYI 
István. Pesten [...] 1831. 524. 
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jövendőjének nagysága abban a romlástól illetetlen nemes elemben bírja egyik fő biztosí-
tékát, melyet magyar népnek nevezünk."57 

A nép költészetének a nemzeti irodalomba való beemelését eleve meghatározta 
azonban az irodalmi költészetével ellentétes esztétikai karaktere. Bár - mint lát-
tuk - Kölcsey népköltészet-értelmezésének hatása a Handbuch írásakor még 
jelentős, Toldynak éppen 1828-ban formulázott vélekedése mutatja, hogy eleve 
ellentétes kategóriákban gondolta el a nép- és a műköltészetet, s ennek megfele-
lően a népköltészetnek a nemzeti irodalomban betöltött szerepét is kétfélekép-
pen ítélte meg - attól függően, hogy megmarad-e az irodalom alsó regiszterében, 
vagy átkerül-e a magasba. Az előbbi esetben népi lesz, de nem lesz művészi, az 
utóbbi esetben művészi lesz, s megszűnik népinek lenni. Bajzával azért vitatko-
zott, mert ez csak az utóbbi változat létjogosultságát ismerte el, művészi népdalnak 
nevezvén s Goethében látván legjelentősebb művelőjét. Bajza érvelése azon az 
elterjedt nézeten alapult, hogy a népdalokat a természet alkotásának kell tartani, 
ám ő nem azért vallotta ezt a nézetet, amiért Herder vagy a Grimm testvérek,58 

hanem azért, hogy a természettel szembeállítsa a művészetet, melynek „fő s egyetlen 
egy czélja a szépség (a természeté egyéb)", s hogy ennek értelmében a művész-
nek teljes szabadságot adjon a természeti anyag (vagyis a népköltészet) feldolgo-
zásában.59 Toldy mindezt nem vitatja, de ebben a népköltészet nemzeti irodalom-
ba való beemelésének csak az egyik módját látja (ehhez kapcsolván nemcsak Bajza, 
de Kölcsey népdalszerű verseit is). О ugyanis, a nemzet politikai kibővítésének 
szellemében, arra is igényt tartott, hogy a népköltészet mint népköltészet is beke-
rüljön a nemzeti irodalomba, s „nemesítése" épp csak oly fokú legyen, hogy e mi-
nőségét ne veszítse el. Ezért védi Kisfaludy Károly dalait, amelyeket prózai ele-
mei miatt Bajza megbírált: „Némelly particulák a Károly dalocskájiban Neked 
prózaiak, neked rongyok: Nékem nem rongyok, mert prózának igen is van helye 
ezen darabocskákban. A természet nem mivész, benne a poétái a prózaival örök-
ké vegyül, s a népdalnak természetnek kell lenni, s ugyanazon viszonyban állni 
a Ti dalaitokkal, mint a természet a mivészettel."60 A „természet"-„művészet" 
ellentét a költészet két regiszterének jellemzéseként Toldy szemléletének állandó 
elemévé válhatott, hiszen csaknem három évtizeddel később, A magyar nemzeti iro-
dalom történetében is azzal jellemezte a Hasznos Mulatságok első népdalközléseinek 

57 „Emlékbeszéd Czuczor Gergely felett. (1868)" In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. II. 94-95. 
58 Johann Gottfried HERDER: „Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter 

Völker." In J . G. HERDER'S Sämmtliche Werke. Hrsg. von Bernhard SUPIIAN. Fünfter Band. Berlin, 
1891. 182-183.; Jacob GRIMM: „Einige Haupsätze, die ich aus der Geschichte der deutschen 
Sprache gelernt habe. (1819)" In J. GRIMM: Kleinere Schriften. Bd. 6-8. Hrsg. von Eduard IPPEL. 
Berlin/Gütersloh, 1882-90. Bd. 8. 46. skk.; Wilhelm GRIMM: „Altdänische Heldenlieder, Balladen 
und Märchen. Anhang. (1811)" In W GRIMM: Kleinere Schriften. Bd. 1-4. Hrsg. von Gustav 
HINRICHS. Berlin, 1881-87. Bd. 1. 201-202. 

5 9 Levele Toldynak. Július 31. 1828. In Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. S. a. r. és a jegyzeteket 
írta OLTVÁNYI Ambrus. Bp., 1 9 6 9 . (BAJZA-TOLDY) 4 3 9 - 4 4 0 . 

60 Levele Bajzának. Ftest, Augusztus 12. [1]828. In BAJZA-TOLDY. 441-442. (Kiemelések az eredetiben.) 
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hatását, hogy ,,[a]z irodalom emberei előtt [...] e lapokban kezdének a költészet 
ez igénytelen természetgyermekei némi figyelmet gerjeszteni".61 

S itt egy gyakran elismételt félreértést is tisztázhatunk: Toldy nem azért bírál-
ta, hogy Kölcsey dalai meghaladják a nép észkörét,62 mert a népdal eredeti esz-
tétikumát - herderiánus hevülettel - a magas költészet számára hozzáférhetővé 
kívánta tenni; Kölcsey népi ihletésű dalai szerinte - mint láttuk - a Bajza által jel-
lemzett s általa is egyikként elfogadott eljárás értelmében teljesen megfelelnek a 
célnak, de nem felelnek meg a másik eljárás értelmében; mert ebben a regiszterben 
követelmény, hogy a tanulatlan nép megértse, amit a művelt költő alkot neki. 
Az a „száz dalból álló gyűjtemény", amelyet Toldy „wé/ninknek" (az ő kiemelése!) 
akar adni „olcsó áron (egynehány krajczáron)", ebbe a második típusba tartozik. 
Horváth János megfogalmazásában, Toldy itt olyan gyakorlatot sürget, amely 
„nem a műköltészet számára óhajt hasznot húzni a népköltészetből, hanem 
inkább a népet akarja ellátni saját dalainál jobb (de azokhoz hasonló) népda-
lokkal".63 (Horváth Jánosnak e jellemzése persze csak a második változatra érvé-
nyes; ezért van, hogy Horváth közeljutott ugyan a fent leírt dichotómia felisme-
réséhez, mivel azonban Toldy álláspontját ellentétesnek ítélte a Bajzáéval, végül 
indokolatlanul herderiánus értelmet vetített népdal-meghatározásába.64) 

A nemzeti irodalom tehát a nép, a népköltészet beemelése után is kétosztatú 
marad, s az alacsony regiszter még akkor is csak a magas regiszter, a tanult költők 
felügyelete alatt kerülhet be a nemzeti irodalomba, ha megmarad alacsony 
regiszternek. A népköltészetet - Arany János nem kis bosszúságára - a Költészet-
történet is művészietlennek, a népköltészet művészietlen beemelését az irodalom-
ba (ti. a magas regiszterbe) pedig károsnak minősíti, s ezen az alapon marasztal-
ja el a „népies" irányt. Toldy nem hagy kétséget afelől, hogy az idegen költői 
formákkal szembeni ellenhatás képviselői „hátráltatták a költészetre oly lényeges 
széptani fejlődést",65 s hogy ezt csak azért tartja bocsánatosnak, mert ezzel vala-
melyest gyorsították az irodalom nemzetivé válásának folyamatát. Mint Horváth 
Ádámról írja, „Holmiának (1788) némely dalaiban oly jól adta vissza a természe-
tes érzést, s a népdal formáját oly szerencsésen találta el, hogy népies lyránk első 
megkezdőjének őt kell neveznünk. Több dalait, mint Vídulását (De mit töröm 
fejemet), Paraszténekét (Sári rózsám hová mégy), Csatadalait stb., mind máig 
énekli a dunántuli nép. Csokonai és majdan Vitkovics az ő példáján melegedtek. 
S szinte ebből áll - pedig vajmi kevés az! - mit a népies iskola maradandót 
hagyott".66 Hogy miért „vajmi kevés", azt egyrészt abból érthetjük meg, ahogyan 
Vörösmarty köre, „a kiválólag széptani irányú újiskola" bánt a „népiesek" kezde-
ményezésével; bár képviselői ignorálták a népiességet, „annak vére mégis átment 

61 TOLDY: A magyar nemzeti irodalom története. II. 25. 
6 2 Levele Bajzának. Pest, Augusztus 12 . [ 1 ] 8 2 8 . In BAJZA-TOLDY. 4 4 1 . 
6 3 HORVÁTH János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 1978.2 129. 
64 „Toldy a népi érzésmód átvételére, tehát lélekben a néphez való idomulásra utasítja őt". I. m. 131. 
65 TOLDY: A magyar költészet története. 443. 
66 I . m . 4 0 3 . 
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észrevétlenül az ő vérökbe is, az ő szelleméből kezdtek táplálkozni, s e hasznos 
lökés adott léteit azon nemes triásznak, melyet az időszak végén az önállók neve 
alatt tárgyaltunk".67 Ez láthatólag annak felel meg, amit Bajza is, ő is, a népköl-
tészetnek mint „természetnek" a művészetben (vagyis a költészet magas regiszte-
rében) való szuverén felhasználásáról mondtak korábban. A másik oka a „népie-
sek" lebecsülésének az alacsony regiszterrel magával kapcsolatos, amelynek 
szintén a magas esztétikum felügyelete alatt kell állnia. Mert ha a népies műköl-
tészetnek egyrészről a nép „észkörén" belül kell maradnia, hogy a tanulatlanok 
is megérthessék, másrészt azonban észrevétlenül érvényesülnie kell benne a ma-
gas irodalom esztétikai elveinek is; elsősorban azért, hogy az ilyen költészet 
nevelje a nép ízlését, de azért is, hogy a nemzet műveltebb ízlésű rétegei - mint 
különös (elsősorban naiv) hangnemváltozatot - szintén élvezhessék valamelyest. 
Ez az, amiben a népiesek kudarcot vallottak, Kazinczy viszont sikerrel járt: ,,[k]i 
nem hallá, legalább költészetünk idősb barátjai közöl, fiatalságában ezen, 
objectív tartásáért, gyengédsége, édessége és naiv hangjáért szeretett és székiben 
recitált stróphákat: Fekete szemű szép hölgyecske! Repülhetnék, mint a fecske... О [Ka-
zinczy] azt igen jelentékenyen Horváth Ádámnak, a népies lant akkori meg-
pendítőjének ajánlotta - de ez nem értett a példából, és... népies dalai paraszt-
dalok lettek. Ez az irány hatalmazott el a legközelebbi kor egyik, kétségkívül 
leghivatottabb költőjén, Csokonain [,..]."68 Horváth Ádám (s nyomában Csoko-
nai) vétke tehát, hogy még a népies regiszteren belül sem tudott jobbat adni, mint 
maga a nép. (Hogy vajon Kazinczy versének helye lett volna-e a krajcáros vers-
gyűjteményben, vagyis hogy Toldy tetszését valójában nem éppen azzal nyerte-e 
el, hogy túllépett a két regisztert elválasztó bűvös határon, arról nem esik szó.) 
Ide illeszkedik Toldynak a Bajzával folytatott 1828-as népdalvitában Kisfaludy 
Károlyról alkotott tézise. Eszerint ő volt az, aki Kazinczy kezdeményezését méltó-
képpen folytatta. Toldy azért nyilatkozik elismerően arról, hogy Kisfaludy „népi 
alapra építette" a románcot és a dalt, mert ezek a „krajcáros" népköltészet regisz-
terébe tartoznak; ezzel költőnk eleget tett a nemzeti költészet demokratizálása 
iránti elvárásnak is, mivel „a nép költését érzésben s kifejezésben nemesítve 
emelni akará". E költői regiszter helyét kijelölendő úgy összegzi Kisfaludy „nép-
dalait", hogy „ezen szerény mezei virágok közt is mennyi van, mely fenntarthat-
ná vala emlékezetét a szeretetre méltó költőnek, ha egyetlenei voltak volna is".69 

A magyar nemzeti irodalom történetében egyenesen azt sugallja, hogy a népköl-
tészet a népiesek fellépése nélkül is megkapta volna kellő méltánylását a magyar 
irodalomban („a classicisták választékossága nem zárta volt ki a jellemzetest, sőt 
helyén a népiest sem").70 

67 I. m. 444. (Kiemelések az eredetiben.) 
68 „Pillantás Kazinczy írói pályájára. Olvastatott Kazinczy születése százados emlékünnepén a nem-

zeti muzeum nagy dísztermében okt. 27. 1859." In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. II. 188. 
6 9 „Emlékbeszéd Kisfaludy Károly felett. (1833. április 22.)" In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. I. 14. 
70 TOLDY: A magyar nemzeti irodalom története. II. 146. (Kiemelés az eredetiben.) 
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A lírikusként népköltőnek tekintett Czuczor helyét - akit abban az elismerés-
ben részesít, hogy ,,[s]enki oly teljesen nem ismerte a magyar nép erkölcseit, ész-
járását, szokásait; élt benne annak minden szava, szójárása, tudta közmondásait", 
mint б - úgy határozza meg, hogy ,,[h]a [...] azon gazdag változatosságot, s e bá-
joló naivságot tekintjük, melyet nem egyedül a közönségesen ismert és kedvelt 
»Falusi kis leány Pesten« képvisel: e téren oly határozott és erős népköltői egyéni-
séget kapunk, mely költészetünk e terén érvényét nem vesztheti el soha".71 Tud-
juk, Petőfi is ezen a regiszteren belül kapja meg elismerését A magyar nemzeti iro-
dalom történetében. Petőfi dicséretét Toldy Eötvösre bízza, aki szerint „ő [...] a szó 
legszigorúbb értelmében magyar költő", ,,»s ez az, mi valamint megmagyarázza 
a nagy hatást, melyet művei gyakoroltak, úgy egyszersmind irodalmi érdemeinek 
legfőbbikét képezi«". Am Eötvösnek e jellemzésébe azt a megszorítást szúrja be, 
hogy Petőfit csak úgy lehet „a szó legszigorúbb értelmében magyar költő"-nek 
nevezni, „ha [...] ilyen alatt egy, a mívelt világ behatásaitól érintetlen primitiv-
magyar költőt értünk".72 Egy olyan költészettörténeti koncepcióban, amelyben 
a költészet a műveltség által csiszolódik valódi költészetté, s a magyar költészet a 
„mívelt világ behatásá"-nak köszönheti, hogy ezt az utat végigjárhatta, ez a meg-
szorítás csak azt jelentheti, hogy az alsóbb regiszter legjobb költőjének, vagyis 
Petőfinek a költészete sem felel meg a költészet tulajdonképpeni fogalmának. 
Petőfinek mint nemzeti költőnek másodrendbe süllyesztésében visszaköszön az 
az ellentét is, amely Faludi és Bessenyei viszonyát jellemezte (az előbbi a népköl-
tészet követése, az utóbbi a nemzeti dicsőség ébresztése által kívánta biztosítani 
az irodalom nemzeti jellegét); Petőfinek, aki „a nép közvettlen [!] kifolyása, an-
nak egyszersmind legtalálóbb képviselője", kinek ezen túl „regeneráló hatását 
öszves költészetünkre mint népköltőét nem lehet eléggé méltánylanunk",73 ,,[n]em 
volt érzéke a történelemhez, nem általában a nemzeti nagyság iránt a múltban 

[ - Г . 7 4 

Az az irányzat, amely a népköltészetet, vagyis Toldy fogalmai szerint a költé-
szet alsó regiszterét akarta uralkodóvá tenni a nemzeti irodalomban, elfogadha-
tatlan volt számára, hiszen ebben szerinte nem az esztétikai elv a meghatározó; 
ezt látta ő kora egész népies mozgalmában, Petőfivel az élen. Hogy e mozgalom-
nak, pontosabban a nemzeti irodalom hagyományközösségi paradigmájának a 
képviselői hogyan vélekedtek Toldy elméletéről, arra talán elég Arany Jánost 

71 „Emlékbeszéd Czuczor Gergely felett. (1868. március 21.)" In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. II. 
9 5 - 9 6 . 

72 TOLDY: A magyar nemzeti irodalom története. II. 156. (Az Eötvös-idézet eredeti szövege: „Petőfi a' szó 
legszorosabb értelmében magyar költő, - 's ez az, mi valamint a' nagy hatásnak, mellyet művei 
gyakoroltak, magyarázatul szolgál: úgy egyszersmind irodalmi érdemeinek legfőbbikét képezi." 
„B. EÖTVÖS József Petőfi Összes Költeményeiről." (Pesti Hírlap 1847. I. 880. sz. 315.) In Petőfi nap-
jai a magyar irodalomban 1842-1849. Egykorú nyomtatványok másaival összeállította ENDRÖDI 
Sándor. Bp., 1911. 295. - Eötvös kiemelése.) 

73 TOLDY: A magyar nemzeti irodalom története. II. 155. (Kiemelés az eredetiben.) 
7 4 I . M . 1 7 8 . 
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idézni, aki nemcsak múló divatnak minősítette a Toldy-féle népiességfelfogást 
(„kapcsolatban a népboldogítás eszméjével'"75), de irodalomtörténeti vázlatában 
- amely szerkezetét tekintve Toldy irodalomtörténetét követi - következetesen 
népszerűt írt ott, ahol Toldy népiest, vagyis a népköltészetetet, amelyben ő a genuin 
magyar közköltészet eleven hagyományozóját látta, tudatosan kivonta a Mátyási-
ak, Pócsok, Láczaiak - a lagzisok, disznótoros költők stb. - általa is elmarasztalt 
szórakoztató költészetének köréből.76 Erre vonatkozik az Irányok egyik bekezdé-
se is, amelyben a nevezett „Mátyásiak, Pócsok, Láczaiak" kapcsán írja: „Ekkép 
rajzott fel nálunk egy verselő csoport, mely a művészet legkisebb öntudata nél-
kül mesterkedik vala, melyet irodalomtörténetünk népiesnek mond, de amelyre 
inkább népszerű nevezet illik.'"77 Toldy népiességfogalmával vitatkozik akkor is, 
amikor egy vázlatában azt írja, hogy „[a] XVII. században Gyöngyösit stb. Toldi 
tudós költőknek mondja, a XVIII. században Dugonicsot et Comp, népieseknek. 
Csak népszerűek. Gyöngyösi népszerűségére támaszkodók".78 

Érthető hát, hogy amikor Arany elolvasta Toldynak a népies műköltészetről 
alkotott véleményét az Új Magyar Múzeumban, szarkasztikusan azt írta barátjá-
nak, Tompának: „[...] remélem hogy minket Pócs-csal, Láczai-val és Mátyásival 
teend egy categoriába. Te még szerencsés vagy, kevesebbet vétkeztél: de Petőfi és 
én!" S hozzáfűzi: „S ily ember fogja megirni a magyar irodalom történetét.'"79 

Ez az indignálódott mondat pontosan kifejezi azt az ellentétet, amely elképze-
lésük között volt - azt tudniillik, hogy Toldy „nem tekintette célnak a népkölté-
szeti alapokra épített nemzeti irodalom megteremtését, mint Erdélyi és Arany",80 

sőt nem is akarta megérteni utóbbiak elképzelését. 

d) A klasszikussá emelt költészet nemzeti jellegének visszanyerése: eredetmonda romantikus 
eposzban, majd irodalomtörténetben elbeszélve 

S ezzel vissza is tértünk A magyar nemzeti irodalom történetének ama fejezeteihez, 
amelyekben a Költészettörténet elejtett fonalát ismét fölveszi Toldy. E fejezetek előtt 
azonban visszább kell lépnünk kissé. 1843-as Kármán-emlékbeszédének tanúsá-
ga szerint Toldy már korábban felismerte Kármánban a nyelvi-irodalmi moder-
nizáció Kazinczyéval ellentétes programjának letéteményesét. Itt úgy fogalma-

75 „Népiességünk a költészetben." In AJÖM XI. 380. 
76 Lásd BARTA János: „Arany János és a XVIII. század (Adalék Arany irodalomszemléletéhez.)." In uő: 

Klasszikusok nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Bp., 1976. 257. A megfigyelés Horváth 
Jánosra megy vissza. („E csoportot Arany János »népszerűnek« nevezi s megtagadja tőle a »népies« 
minősítést. Nem is népies az Arany János népiessége értelmében [...]." HORVÁTH János: A magyar 
irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 36.) 

77 „Irányok." tnAJÖM XI. 158. 
78 „Népiességünk a költészetben." In AJÖM XI. 381. (Kiemelések az eredetiben.) 
79 Levele Tompa Mihálynak. Nagy-Kőrös, márcz. 20. 1856. In AJÖM XVI. A. J. levelezése (1852-

1856). S. a. r. SÁFRÁN Györgyi, BISZTRAY Gyula, SÁNDOR István. 1982. 681. (Toldy álláspontja: Vissza-
pillantás múlt évi irodalmunkra. Új Magyar Múzeum 1855. XII. füzet, 580.) 

80 KOROMPAY H. János: A „jellemzetes" irodalom jegyében. Az 1840-es évek irodalomkiritikai gondolkodása. 
Bp., 1998. 430. 
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zott, hogy a nyelv gazdagítása terén „ő és Kazinczy két ellenkező sark emberei 
voltak. Ez utánképzés útján igyekezett azt gazdagítani, szépíteni, sokszínűvé ten-
ni: Kármán magából a nyelv meglevő kincseiből akarta kifejtve látni azt, amivel 
az nem bírt".81 Még egyértelműbb álláspontja Kármán irányzati jelentőségét te-
kintve a Költészettörténetben: 

„Ha Kármán életben marad, e két különböző természet maholnap kétségkívül össze-
koccan, s két ellenkező felekezetet alkot: de irodalmunk nyert volna ez ellentétel hathatós 
működése által: a tartalom és forma arányosabb mértékben fejlődik s hatja vala át egymást, 
s a két szépség, a természeté s a művészeté, a nemzeti s az idegen, a versenyző küzdelem 
folytán korábban lelik vala meg a kiegyenlítés középpontját. így állnak vala a kilátások, 
midőn Kármán váratlanul elhalt, s Kazinczy évekre tétlenné lőn a sors csapásai által."82 

A természet és művészet szépségének szembeállítása (lásd fentebb) azt sejteti, Toldy 
még azzal is tisztában volt, hogy Kármán programja a népiesség (Kölcsey-
Erdélyi-Arany-féle) programja felé mutat. Am semmi jele, hogy a magyar iro-
dalomtörténet további alakulásában bármi nyomát megtalálta volna Kármán kez-
deményezésének - s véleményét (Horváth János jelzése ellenére) Bíró Ferenc 
1995-ös tanulmányáig nem is igen törekedett revideálni az irodalomtörténet-
írás.83 Toldy nemcsak a Nemzeti hagyományokban, Erdélyi vagy Arany programjá-
ban nem talált ilyen nyomokat, de még abból sem vont le következtetést, hogy 
Csokonai az Urániának dolgozott. Csokonai megítélésére oly mértékben ránehe-
zedett a Kölcsey-kritika súlya, hogy bármennyire vitatkozott is vele Toldy, szem-
pontjaiban nem tért el lényegesen tőle. (A sors iróniája, hogy ezzel Kölcsey 
későbbi szem-léleti fordulatának lényege is elzárva maradt előtte.) így az alterna-
tíva, amely Kármán és Kazinczy esetében két egyenrangú program versenyét 
jelentette, Csokonaiban, aki Kármán végleges és Kazinczy átmeneti távozása ide-
jén az űrt kitöltötte, egyértelműen és végérvényesen az utóbbi javára dőlt el. 
Csokonai ennek az - immár látszólagos - válaszúinak vált szimbólumává. 

Csokonait Toldy úgy igyekezett Kölcseynél kedvezőbben megítélni, hogy köze-
lebb hozta Kazinczyhoz. Mint ismeretes, Kölcsey abban látta Csokonai kudarcá-
nak legfőbb okát, hogy Kazinczy helyett Debrecen hatott rá. Az alantas ízlés be-
folyásának ódiumát Toldy is Debrecenre, a műveletlen környezetre hárítja, s azt 
is elismeri Kölcsey nyomán, hogy Csokonai tehetségének egyik oldala a „furcsa" 

81 „Kármán és Fanni emlékezete. (1843. március 25.)" In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. II. 148. 
82 TOLDY: A magyar költészet története. 421. 
83 „Az Uránia által képviselt program és Kazinczy mozgalma a XVIII-XIX. századforduló magyar 

irodalmának alternatívái voltak." BÍRÓ Ferenc: A „tudományok", a nemzeti nyelv és az eredetiség. 
Kármán József Urániájának programírásairól. Palócföld 1995/6. 485. (Horváth szerint Kármán „úgy 
indult, hogy Kazinczy egyénileg egyoldalú irányát esetleg ellensúlyozhatta [...] volna"; „Kármán 
kezdeményezése annak igazolása, hogy már ekkor megvoltak egy, a Kazinczyétól különböző irány-
nak a lehetőségei a modern [...] oldalon is". HORVÁTH János: „А XIX. század fejlődéstörténeti 
előzményei." In uő: Tanulmányok. Debrecen, 1997.2 I. 161-162.) 
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(komikus) - a Dorottya révén magasan kiemelkedik hasonló nemben dolgozó kor-
társai (Gvadányi, Verseghy és Fazekas) közül84 Csokonai pályájának kulcsát 
azonban abban a drámai küzdelemben jelöli meg, amely a lehúzó környezet s a 
költő magasba, a fenséges felé törő, eszménykereső ambíciói között zajlik: „az őt 
körülvevő elemeknek, s annak, ami után törekedett, soha ki nem engesztelhetett 
ellentéte okozta azon egyenetlenséget, mely mai nap, a kitisztúlt ízlés korában, 
a biztos érzéket oly kellemetlenül érinti. Ez oka, hogy a fenséges, a nemes, mely-
re határozott tehetsége volt, annyiszor megsemmisíttetik egy-egy mellé férkező 
közönséges képzet, vagy idegen, vagy közönséges kifejezés által", s ez az oka, 
hogy a nemzeti irodalom újjászületését, amelyet Báróczi és Kazinczy neve fém-
jelez, nem lehet az ő költészetéhez kötni.85 (Mondanunk sem kell, ez az ítélet 
ellentétes a Kölcseyével, aki Csokonai fenségesre irányuló törekvéseiben önnön 
tehetsége természetének félreismerését látta.) 

A folytatás A magyar nemzeti irodalom történetében olvasható; az alternatívát 
a nyelvújítási vita kategóriái jelölik ki. A rossz irányba indulók tévedésének kulcs-
szava a nyelvszokás; Verseghy volt az, akinek, bár voltak helyes nézetei, „nyelvé-
szeti fő elve az általános szokás volt", „milyen nem létezik". Toldy elveti a nyelv-
szokás elvében kifejezésre jutó nyelvi „empirizmus"-t (,,[e]zen elv kikiáltása 
megvesztegette a kor nyelvészetét, mert következése egy mindent összezavaró, 
semmit fel nem világosító empirismus lett"), mégpedig az irodalom nyelvének 
normatív szabályozása nevében - amint azt a Debreceni Grammatikát élesen eluta-
sító kritikája jelzi: „e munka alapja lett egy nyelviskolának, mely nem csak harminc 
éven túl uralkodott a református tanodákban, még az addig correct nyelvű 
Erdélyben is, [...] hanem bemocskolta az öszves református irodalmat is úgy, hogy 
ennek állandó becsű művei is ma már botránkozás nélkül nem olvashatók."86 

Bedig az 1847-es Földi-emlékbeszéd még lényegesen türelmesebb hangot ütött 
meg - Kármán és Kazinczy kettősének (szintén a negyvenes évekből származó) 
kiegyensúlyozott megítélése szellemében: 

„Ha Földi s vele együtt annyira korholt, lenézett, kigúnyolt debreceni fél ahoz is ragasz-
kodott, mi saját, de nem szép, s azt is elutasítá mi idegen, de szép és szükséges volt: a má-
sik fél nem volt-e viszont hajlandó a saját és szép fölött elsőséget adni néha az oly idegen-
nek is, mi sem szükséges, sem szép nem volt? A kellem istennői, igaz, inkább e félen 
állottak: de épen ezért annál szükségesb volt az erélyes ellenhatás."87 

Ez az álláspont azonban nem volt tartható egy olyan történeti koncepcióban, 
amelynek saroktétele, hogy a költészet akkor éri el esztétikai teljesítőképessége 

84 TOLDY A magyar költészet története. 424. 
85 I. m. 426. 
86 TOLDY. A magyar nemzeti irodalom története. I. 148. (Itt is Kazinczyt követi, aki szerint „Patak és Deb-

recen az akkor tájban megjelent szép literatúrai munkákat nevetségesekké tették". Levele Cserey 
Farkasnak. 1805. március 31.In Kazinczy Ferenc levelezése. S. a. r. VACZY János. Bp., 1899. III. 301. 

87 „Beszéd Földi János sírjánál. (1847. április 6.)" In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. I. 297-298. 
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maximumát, ha a köznyelvitől élesen elkülönülő, írók egyéni újítása által létre-
jövő regiszterben szólal meg, amint azt Toldy már a Kazinczy írói pályájának át-
tekintő elemzésében megállapította („[mjidőn Kazinczy Ferenc a pályára lépett, 
a költői nyelv, melyet talált, nem volt még sem az élet, sem a közpróza nyelvétől 
kellőleg elválva")88 - s A magyar nemzeti irodalom történetének Kazinczyról adott jel-
lemzésében megerősítette. Kazinczy jelentőségének leírásában Toldy egész költé-
szettörténeti felfogását összegzi: 

„nem csak az újclassicai stílnek, prózában és költészetben, teremtője ő; nem csak feje 
költészetünkben a classical, és egyszersmind a modern műiskolának, remeklő mindket-
tőben; hanem a nyelvnek tökéletes átalakítója a szépnek elnöklete alatt, s az irodalomnak 
művészetté emelője. A költészetben ugyan már 1820 óta nagy fordulat állt be Kisfaludy 
Károly, s a majdan hozzá csatlakozó Vörösmarty által: a classicismus felett önálló nemzeti 
irány, az addig uralkodott alanyi (lyrai) költészet mellett a tárgyilagos (drámai és elbe-
széllő) lépvén előtérbe: de ez iskola is nem csak Kazinczyból indult ki, hanem vele a leg-
szorosabb összeköttetésben maradt."8 9 

Toldy, kazinczyánus ízléstanát a romantikus zsenielvvel egészítvén ki, ismételten 
hangsúlyozta, hogy Kazinczy működésével szemben egyetlen komoly fenntartása 
van: a mester, megalkotván a köznyelvtől elválasztott, sokszínű művészi nyelvet, 
energiáit nem fordította eléggé eredeti művek alkotására. Ezt a lépést tették meg 
- helyette és az ő írói nyelvteremtését folytatva, beteljesítve - a Kisfaludyak és 
Vörösmarty, immár a nemzeti tematikát és a népköltészet indíttatásait is felvévén 
költészetükbe, s ezzel a magyar irodalom minden tekintetben elérte a klasszicitás 
fokát. 

Ez a jellemzés mutatja meg, hogy a költészettörténet vezérfonala nem a nem-
zeti jelleg, hanem az esztétikai színvonal emelkedése - az egyéni alkotóerő foko-
zatos érvényre jutásától kísérve; ennek Zrínyi után Kazinczy adott nagy lendüle-
tet. Az esztétikumhoz mint autonóm elvhez a nemzeti nemcsak nem kapcsolódik 
bensőleg, de hozzá képest nem jelenti a fejlődés folyamatosan érvényesülő szem-
pontját sem; az esztétikai fejlődés bizonyos pontján a költészet ismét felveheti 
magába a nemzeti elemet, amelyet hosszú időn át nélkülözött. Ezt a változást ki-
sebb mértékben a „népiesek" segítették elő, ösztönözvén a népköltészet hangjá-
nak, formáinak átvételét a műköltészetbe, lényegesen nagyobb részben az, hogy 
a klasszikai szintre fejlődött irodalom felvette a nemzet eredettörténetének témá-
ját, s Vörösmarty nagy költői teremtő erejének köszönhetően megvalósult a nem-
zeti eposz - mi úgy mondanánk, hogy a magyar hősepika, immár világirodalmi 
szinten, visszatért önmaga eredetközösségi alapjához és lényegéhez. Mert hogy 
az irodalom történetének irányelvét a mondaköltészet korában ez adta; az első 

88 „Pillantás Kazinczy írói pályájára. (Okt. 27. 1859)" In TOLDY Ferenc irodalmi beszédei. 
I I . 177 . 

89 TOLDY: A magyar nemzeti irodalom története. II. 4. 
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öt fejezet még nem az írott szövegek esztétikai alapon végbemenő elkülönülését 
követi végig (ami a Költészettörténet többi fejezetének vezérfonala), hanem a ma-
gyar nemzet eredettörténetét rekonstruálja. 

E rekonstrukciót Toldy rendkívüli filológiai alapossággal végezte el, ám nem 
tette egyértelművé, hogy mit is rekonstruál valójában. A hun-magyar rokonság 
kérdését elemezve állapítja meg, hogy ,,[e]z oly históriai kérdés, melyre a magyar 
hagyomány, az egész középkori történetírás által támogatva, rég igenlóleg felelt". 
A kétértelműséget a hagyomány fogalmának ambivalens értelmezése idézi elő. 
„Vannak ugyan történeti tételek, miket a kritika szétbont és felold" - de, kérdi, 
azért, mert a kritikai tudomány „nem találja fel bennök az okleveles bizonyosság 
lüktető pontját: [...] nincs-e a népek hagyományaiban igazság?" Ezt a kérdést 
Toldy kétféleképpen válaszolja meg. Egyrészt utat nyit a hagyományközösségi 
értelmezés felé, amikor a hagyományon alapuló történeti költészetet szembeállít-
ja a történeti objektivitással; „annál nyugodtabban elhaladhatunk a külföld taga-
dó túlbölcseségénél [itt a Schlözer-iskoláról van szó elsősorban, amely tagadta a 
hun-magyar rokonságot - SVP], mert nem históriát tárgyalunk" - írja, s ezen az 
alapon fog hozzá, hogy a nemzet eredettörténetének narratív egységét rekonstru-
álja. Azonban már e mondat második fele olyan eljárást sejtet, amely a hagyomá-
nyokat a történelem objektív forrásai közé sorolja: arra a kérdésre, hogy „nincs-e 
a népek hagyományaiban igazság", „mí a nemzeti mondák összefüggéséből is 
alkalmasint eléggé megnyugtató választ fogunk [...] meríteni".90 A későbbiek 
mutatják meg, hogy Toldy számára a hagyományokban rejlő igazság nem a köl-
tészet saját, az objektivitás mércéjével nem mérhető igazsága, a mondák narra-
tivitása nem a nyelv, a költészet saját teljesítménye (mint Arany elgondolásában); 
az elemzés feladata szerinte az, hogy kimutassa, mennyiben torzította el az esemé-
nyek objektív rendjét a költészet, midőn azt a rege költői díszeivel aggatta tele, 
s hogy ezt figyelembe véve rekonstruálja a mondák történeti alapját. („Vannak 
a nemzetek őskorában időszakok, mik a históriai kritika fáklyája mellett ködbe 
oldódnak fel, a nélkül mégis, hogy amit azokról a népek regélnek, koholmány 
volna."91) A „népi tudalom", amellyel Arany eposzelméletében nem versenyezhet 
a valószínűség ingatag talaján álló történetírás,92 Toldynál is szerepel, megítélé-
se azonban nála mindig attól függ, hogy megfelel-e a történeti objektivitásnak, 
vagy sem. О sem vár el történelmi hűséget a mondáktól, de élesen elválasztja 
bennük az objektív „históriai alap"-ot attól a módtól, ahogyan e történeti objek-
tivitás átalakul - a nemzeti karakternek, a monda nemzeti funkciójának vagy egy-
szerűen a felejtés kényszerűségének megfelelően (például a turul-monda „ra-
gyogó, történetileg és természetileg szorosan egybefüggő, s egy keleti néphez illő 
mythos";93 a besenyők általi elűzetés motívumát a honfoglalási monda azért hall-

90 TOLDY: A magyar költészet története. 20-21. 
I. m. 6 2 . 

92 Lásd „Naiv eposzunk." In AJÖM X. 270., 273. 
9 3 I. m. 58. 
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gatja el, mert a monda gondosan eltávolít mindent, „mi nem a nemzet bátorítása 
és dicsőítésére szolgál";94 Toldi Miklóst a hagyomány szükségleteinek meg-
felelően rakosgatja egyik korból a másikba;95 Csáti Demeter, aki Budát „Árpád 
közvetlen utódjává teszi", „egy ismeretes forrást sem követett, egyenesen a nép-
monda közvetlen követésére látszik mutatni, mely hat század alatt könnyen elho-
mályosodhatott, s a régi monda hőseit könnyen história-elleni állásba hozhatta 
egymással"96 stb.). Költészet és objektív történeti valóság viszonyában tehát 
Toldy azt a pozitivista álláspontot képviseli, amelyet Csengery Antal,97 ám míg 
Csengery nem helyeselte a mondák történeti forrásként való felhasználását, 
Toldy úgy látta, hogy a torzítások, kihagyások, transzformációk kiszűrésével ele-
get tesz a tudomány kritikai szigorának, s amihez így hozzájut, az maga a nem-
zeti történelem. 

A mondai hagyomány már akkor történeti forrásként szerepel, amikor a hun-
történetről azt olvassuk, hogy „némely részét hiába keressük a középkor történet-
íróinál, s azért a históriai kritika el is vetette ezeket, míg a legújabb időben, kü-
lönösen a húnok pannóniai háborúját tárgyaló mondát Érdy ásatásai történeti 
tény rangjára emelték".98 Históriai alap és mondai feldolgozás megkülönbözte-
tése kulcsot ad a Zalán futásának eredeti mondai és Vörösmarty-féle verziójának 
értelmezéséhez is. Az eseménynek semmi nyoma a történetírásban, „de sokkal 
nagyobb körű s mélyebb jelentékű a monda, hogysem azt históriai alap nélküli-
nek tehetnők fel. Mily részletek kísérhették ezt egykor, melyeket a jó Anonymus 
mint regéket mellőzött, az itt-ott nála is megmaradt motívumok is mutatják". 
Ezért illeszkedhet a nemzeti irodalom történetére zárókő gyanánt Vörösmarty 
eposza. Lévén az eredeti monda olyan történet, amelyet Anonymus csupán 
a költői fantáziának köszönhető regei színezetétől fosztott meg, Vörösmarty tel-
jes értékűleg kárpótolt bennünket, midőn egy ilyent „biztos művészi tapintattal 
nemzeti epopoeának tárgyaúl választott, s gazdag képzelnie annyi bájaival 
felruházott".99 

Toldy már az Aesthetikai levelek írásakor ilyennek látta a Zalánt, még ha ifjúságá-
ban nagyobb szerepet tulajdonított is a mű zseniesztétikai vonatkozású romanti-
kus vonásainak. Ez főként abban mutatkozik, hogy a későbbi szintéziseknél is éle-
sebb határvonalat húz az egykori történeti költészet hagyománya és a „poézis 
culminatiójá"-nak tekintett modern nemzeti eposz közé, amennyiben ekkor még 

9 4 I. m. 60. 
93 I. ro. 90. 
9 9 I. m. 140. 
97 Lásd „[A] költői hagyománynak természetében van, hogy az események sajátképeni 

összefüggését összerontja, s a történetet költeménnyé alakítja át"; ,,[a] történetírás fáklyája elosz-
latja azon csodás világítást, mely az emberi arányokat megnagyítja, s óriás alakban tünteti föl a 
hősöket". CSENGERY Antal: „ A hőskölteményekről általában. [1853]" In Csengery Antal összegyűjtött 
munkái. V, Közgazdasági és közművelődési dolgozatok. Bp., 1884. 331. 

98 TOLDY: A magyar költészet története. 28. (Érdy Jánosról van szó, aki az 1840-50-es években feltárta az 
aszódi és kelenföldi urnatemetőket.) 

" I . m . 66-67. 
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kevesebb fenntartással vetíti vissza az alkotó zseni elvét és a költészet esztétikai ala-
pú meghatározását a régmúltba, mint később, hiszen itt még az orális történeti 
epikát esztétikai igénytelensége miatt együtt említi ama „sovány dalok"-kal, ame-
lyek a Költészettörténetben - a történeti mondák ellentéteként jelennek meg. „Min-
den nemzet' történeteinek voltak egykorbéli éneklőji is, és Homér nem az első, 
ki a' Görögöknél hősöket énekle: de ezen énekek csak határozatlan mozgásai 
a' költői tehetségnek"; „maga pedig a' poézis még nem existált: mert a' mi vala-
melly szükségnek kielégítésére szolgál, nem tartozik a' szép mivek' országába."100 

„Egy fő okát tehát, hogy a tizennyolczadik század' vége felé nincs klassziku-
sunk az époszban, a' genie-k' hiányában kell keresni" - vonja le a következtetést, 
hogy a zseni teljesítményét teljesen kivonhassa a kulturális megelőzöttség elvé-
nek hatálya alól. A zseniális költő előzmények nélkül lép fel; amit Homérosz és 
Shakespeare nyújtott, azt „nem tanúlták, hanem szellemi szemeikkel látták, óriá-
si erejökkel felfogták, 's prófétai ihletéssel az emberiség' bámuló tekintetei elébe 
merészen kiállították". Az eposzköltő-zseninek három követelményt kell teljesíte-
nie. Az első: alkalmassá kell tennie a nyelvet az eposzra, hiszen - visszhangzik 
Kazinczy elve - „nem a' nyelv teremti a mívet, hanem a' mivész teremt magának 
nyelvet".101 A második, hogy a nemzet a maga „multát, jelenét 's jövendőjét a' 
mivben mint egy tűndér-tűkörben" meglássa. E követelmény mutatja, hogy az 
Aesthetikai levelek írásakor Toldy még nem számolt a nemzet, a nemzeti irodalom 
kibővítésével; a nemzeti eposszal kapcsolatban nemcsak a népköltészet történeti 
epikai hagyománya nem kerül szóba, de az sem, hogy a „nép"-nek helye volna a 
befogadók között. Az eposz popularitása eszerint „az a' magosabb popularitás, 
melly a' nemzeti éposznak mint nemzeti birtoknak egyik szükséges feltétele, ma-
gát mindenkinek megkínálja könnyűségével, 's még is mindenkor elég nemes, 
és sehol tárgya alatt el nem maradó: mert nemzetnek, nem a' népnek íratott".102 

Vagyis előfeltevései közt ott van populus és plebs megkülönböztetése, s ezzel 
Goethe tétele, amelyet Kazinczy nagy előszeretettel szokott volt idézni („Werke 
des Geistes sind für den Pöbel nicht da"): „nemzetünknek most virít époszi lelke-
sedésű kora, de természetesen csak a' magasb lelkekben: mert a' mivészet csak 
ezekben él."103 A harmadik feltétel összefügg ezzel; a jelenkori nemzeti eposznak 
meg kell tudnia szólítani a befogadóban a modern szubjektumot. Vörösmarty 
e feltételnek is megfelel, hiszen szubjektivizmusa révén „az agg Görögtől [...] 
tökéletesen eltávozik"; „szelleme még az antik és romános közt látszik lebegni, 
de tendentiája világosan Tasszó felé van. 'S én azt hiszem, hogy soha tiszta nem-
zeti 's korunknak egészen megfelelő époszt ezen tendentia nélkül nem fogunk 

100 Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály' epikus munkájiról, némelly bévezető észrevételekkel. Irta TOLDY 
Ferencz. 1827. 12. 

i»i I. m. 13-14. 
102 I. m. 14., 117-118. (Kiemelés az eredetiben.) 
103 I. m. 12. (Kiemelés az eredetiben.) 
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bírhatni".104 Ezt jelenti az a később vissza-visszatérő jellemzés, hogy Vörösmarty 
a klasszikait a romantikaival vegyítette. 

Toldy Költészettörténete szerint a költészet - ha klasszikus szintre emelkedett -
azért veheti fel több évszázados megszakítás után a nemzet eredetének témáját 
(amely a költészet nemzeti jellegét visszaadja), mert ezt nem az illékony kulturá-
lis emlékezet tartja fenn, hanem az objektív történelem. E tétel háttere is az 
Aesthetikai levelek ben mutatkozik meg leginkább - amikor Toldy a Zalán mitoló-
giai elemei felől ítél. Fontosnak tartja, hogy a nemzeti eposz mitológiája ne le-
gyen légből kapott - s ebből akár még arra is következtethetnénk, hogy Arannyal 
és Gyulaival áll közös talajon, akik az „eposzi hitel" jegyében élesen elutasították 
a mitológia kitalálását. Vörösmarty kitalált tündéralakjainak hatása Toldy szerint 
is azért „szállékony", mert nem ,,a' nemzet hitjében [...] alapúinak". Ez a kritéri-
um azonban nem azt a kérdést veti fel, amelyet Aranynál, hogy ti. az illető mito-
lógiai képzet „él-e [...] a nemzet[,] a nép tudalmában, emlékei- s hitében",105 

hanem azt, vajon a szöveg képes-e elhitetni a befogadóval, hogy a pogány ma-
gyar hitvilágot idézte meg. Minthogy a magyarok hitvilágának alig maradtak 
nyomai, a befogadó viszont egzotikus keleti népnek gondolja a honfoglaló ma-
gyarságot, a modern eposzban az ázsiai népek egzotikus mitológiája alkalmas 
az elveszett magyar mitológia pótlására. Már a Zalán „szállékony" hatású, kitalált, 
a pogány magyar hitvilág tényeivel és hagyományban élő nyomaival alá nem tá-
masztható alakjait azzal dicséri, hogy ,,[k]öltőnk' tündérvilága egészen napkeleti, 
főkép Tomboli, ki egyenesen a' Húriszok' és Périk' hónából jő", s ez megfelel 
a keleti eredetű magyarság képzeletének. De ezzel igazolja azt is, hogy Vörösmarty 
a párszi dualizmussal helyettesítette az elveszett magyar hitvilágot, ez lévén a ma-
gyarság honfoglalás előtti lakhelyének környékén a legkifejlettebb vallás: 

,,A' szittya-magyar nemzet' mythológiáját nem ismerjük, mert annak Európába jövete-
le után az elhatalmazó keresztyénség azt csak hamar elfojtotta - milly következésekkel a' 
nemzeti életre és poésisra? azt itt nem vizsgálom. A' költőnek tehát, ki a' históriából nem 
meríthete, szükséges volt, azt az emberiség' [...] philosophiájából kifejteni. Nemzetünk 
napkeleti, 's minden többi napkeleti mivelt és miveletlen nemzetekkel szoros contactusban 
élt [...]. Lehetett e' hát vallyon religióját okkal más kútfőből meríteni, mint az orientalis-
musból; 's kell e' itten a' históriai igazságért nagyon szorongódnunk, holott a' philosophiai 
megvagyon. [...] [N]emde, mikor a' Magyarok ősi lakjaikat odahagyták, napkeleten a' 
parsismus már tökéletesen ki volt fejtve? S e' szerént nem hihető e, hogy az б relígiójok is 
ezen fő principiumból folyt?"106 

im I. m. 91., 92. 
Ю5 „Dózsa Dániel: Zandirhám." In AJÖM XI. 11. 
106 TOLDV. Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály' épikus munkájiról. 89., 60. 
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Szemlélete tehát azért ellentétes az Aranyéval, mert a történeti epika alapjának 
eleve nem a hagyományt, a közös kulturális emlékezetet tekintette, hanem a tör-
téneti objektivitást (vagy ennek híján a kultúrák tipológiai egyezéseit) - függet-
lenül attól, mennyire van jelen ebből bármi is a kollektív tudatban. Ami pedig 
a történeti objektivitás és a fantázia viszonyát illeti, Toldy úgy ítélte meg, hogy a 
költő szabadon engedheti fantáziáját, ha nem kerül összeütközésbe a tényekkel 
és azzal a valószínűséggel, amely a tényekből közvetlenül vagy közvetve követke-
zik. Minthogy a „keleti képzelet színessége" elegendő legitimitást ad a kitalált 
mitológiai alakoknak, ez a felfogás lényegében tér el a mítoszok kitalálását eleve 
elutasító hagyományközösségi szemlélettől, s inkább a magyar eredettörténetet 
feldolgozó jezsuita eposzok szerzőinek gyakorlatát idézi, akik szinte versengtek a 
nemzeti mitológia kitalálásában (Szörényi László szerint Maroth Imre „a külön 
»magyar mitológia« megteremtésében sokkal ügyesebben jár el, mint elődje, 
Beneken"107), vagy az Etelka szerzőjét, Dugonicsét, akit szintén nem érdekelt, 
él-e bármi is az általa írottakból bármilyen közösségi „tudalom"-ban. Aligha vitat-
ható, hogy a Zalán futása is ebbe a sorba tartozik. 

S itt átadhatjuk a szót Dávidházi Péternek, aki szerint Toldy felismerte: a mo-
dern korban az eposz elvesztette képességét, hogy a nemzet történeti narratívá-
jának hatékony hordozója legyen, a regény pedig - jellegénél fogva - eleve nem 
alkalmas arra, hogy az eredetből kiindulva megalkossa ezt a narratívát. Ennek a 
felismerésnek pedig az lett a következménye, hogy ezt a narratívát Toldy maga 
alkotta meg - az irodalomtörténet-írás műfajában. Mint írja: 

„А XIX. század második felének magyar literátorai szinte közmegegyezésként ragasz-
kodtak a reprezentatív nemzeti nagyelbeszélés funkciójához, de betöltőjével szemben szigorú 
régi és új szempontokat támasztottak; ezek közül az elavuló eposz jóformán csak a régiek-
nek tudott volna eleget tenni, a történelmi regény pedig legföljebb az újak némelyikének. 
Olyan műfajra volt szükség, amely egyszerre transzcendens és világi, fenséges és okadatol-
ható, eredetmonda és fejlődéstörténet. Ilyen műfaj azonban nem látszott a szépirodalom 
horizontján. [...] [A] magyar írásbeli kultúra [...] olyan műfaj megjelenésére várt, amely 
(még) eposz és (már) tudomány egyszerre. Nem véletlen, hogy a nemzeti elvárásokra fiatal 
kora óta fogékony Toldy kezén az irodalomtörténet-írás éppen úgy fejlődött, hogy mindin-
kább megfeleljen e kettős és ellentmondásos műfaji kívánalomnak."1 0 8 

Dolgozatom valójában lábjegyzetnek is tekinthető Dávidházi koncepciójához, 
amennyiben azt kívántam bizonyítani, hogy a nemzet eredetközösségi alapú, 
egységes történeti narratíváját Toldy irodalomtörténetei sem tudták megalkotni, 
mert az esztétikum autonómiájának és az egyéni alkotótehetség kiemelkedő sze-

107 SZÖRÉNYI László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. Bp., 1993. 92. 
108 DÁVIDHÁZI Péter: A nemzeti nagyelbeszélés újjászületése (a narratív identitás múfajvándorlása irodalomtól 

tudományig). Alföld 1998/2. 67., 68. (Kiemelés az eredetiben.) 
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repének konstitutív érvényesítése ezt lehetetlenné tette. S ha az eredettörténeti 
és az esztétikai szempont nem volt összeegyeztethető egymással, Toldy egész felfo-
gása nem volt összeegyeztethető a nemzeti irodalomnak azzal a koncepciójával, 
amely a nemzeti identitás történeti narratívájának szépirodalmi megalkotását a 
nemzeti közösség kulturális amnéziája miatt ítélte egyre lehetetlenebbnek. 

Hogy mégis Toldyt tekinthetjük a magyar irodalomtörténet-írás atyjának, 
annak ezek után sajátos és messzemenő következményei vannak. 



Sághy Miklós 

MÉSZÖLY MIKLÓS TETTENÉRÉSÉNEK TANULSÁGAI 

- Film című regényéről -

Mészöly Miklós Film című regényének legelején olvashatjuk az alábbi közlést: 
„Ügyelünk rá, hogy semmi ne emlékeztessen az egykori szőlőskertekre, prés-
házakra." Aztán a következő mondat végén e „burkolt" szándék nyílt és tömör 
megfogalmazását találjuk: „nehezítjük az összehasonlítást." Még ugyanezen az 
oldalon, néhány sorral alább azonban utalás történik arra a világítástechnikai 
megoldásra, mely hagyja „felfényleni" a harangláb lőrésszerű ablakait azért, hogy 
olyanokká váljanak, mint két „nyilvánossá tett célpont". (5.)1 Acélpont szó azt a bu-
dapesti bombázást idézi fel, mely során a haranglábat magában foglaló templom 
az első találatot kapta (mint célpont). A háború, a pusztulás képei közé sorolha-
tó még az imént (dőlt betűvel) kiemelt lőrésszerű szó is, bár a szöveg nem mulaszt 
el figyelmeztetni, hogy az ablakok csupán optikai csalódásként hatnak ilyennek. 
A topográfiai leírás ellenben egy újabb megerősítéssel „cáfolja" az optikai csaló-
dást, mikor a teniszpályák klubépületét „álcázott minikrematórium"-nak láttatja. 
(12.) És a mészárlás, rombolás, gyilkolás hasonlósági relációjára épített esemény-
és topográfiai sort lehetne még folytatni, illetve az alábbiakban folytatom is, 
először azonban arra szeretnék utalni, hogy már a regény felütésében, az első 
oldalakon megfigyelhető az ellentmondás, mely a szándék - hasonlóságok szer-
vezőelvének kerülése, „nehezítése" - és a megvalósulás - a hasonlósági relációk-
ban történő láttatás - között feszül. Vagyis akadályozni a hasonlóságok felismeré-
sét, ugyanakkor szövegszervezőelvként alkalmazni azt. 

A szóban forgó Mészöly-regény recepciója utal a hasonlóságokkal és hasonlítá-
sokkal dolgozó úgynevezett hasonlóságelvű szerkesztésmódra, arra az „egyete-
mes analógia"-rendszerre,2 mely párhuzamokkal és megfelelésekkel szervezi 
a szöveg anyagát. Balassa Péter például a Film legmélyebb technikai elvének véli 
a hasonlítást, mondván: a „példátlan formarendszer a hasonlattechnika által 
valósul meg".3 Maga Mészöly Miklós a Warhol kamerája - a tettenérés tanulságai 
című tanulmányában a hasonlóságelvű szerkesztésmódot olyan lehetőségként 

1 MÉSZÖLY Miklós: Film. Jelenkor-Kalligram, Pécs-Razsony, 2002. - Az oldalszámok a szövegben 
erre a kiadásra vonatkoznak. 

2 ALBERT Pál terminusa: Alkalmak. Kortárs Kiadó, Budapest, 1997. 269. 
3 BALA.ssa Péter: „Passió és állathecc. Mészöly Miklós Я/mjéről és művészetéről." In uó: A színeválto-

zás. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 336. 
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határozza meg, mely az ember és világ, művészet és valóság viszonyának leírásá-
ban, illetve a művészeti megjelenítésben újszerűséget hordozhat: „ne a képzelet 
csonkítása legyen a cél, hanem a valóságos »levés« és történések eredeti mecha-
nizmusának minél gazdagabb beépítése - hasonlítva vagy hasonlattal - a teremtett 
világba."4 

Balassa Péter idézett tanulmányában részletesen elemzi a Film egész szöveg-
világában felfejthető állat-ember hasonlósági relációkat, a karakterek attribútu-
mainak analógiáit - melyek akár személybeli azonosságokra is utalhatnak - , 
továbbá alapos „leltárt" készít a hasonló helyszínek, tárgyak, testtartások rímelé-
seiről. A jelen dolgozat első bekezdésében megkezdett pusztításra, gyilkolásra 
utaló analógiás sornak folytatása lehetne a cerkóf-ügy, a Városligeti jelenet, a Mú-
zeum körúti csatározások, a Sax Simon szőlőjében elkövetett gyilkosság, a pedo-
fília stb. említése, mely eseményeket, helyszíneket Balassa szerint az állatvilágban 
nyilvánvalóbb, „pokoli létharcra" történő utalás szervez együvé: „Vajon nem a 
kannibalizmushoz való folytonos közelítés ívén helyezkednek el a történelmi 
állandók? Nedveikkel, hecceikkel, hirtelen kiugró vérvöröseikkel és megkínzatá-
saikkal, állat és ember keverednek, mint holmi régi csataképeken."5 

A hasonlóság mint rendezőelv azonban nemcsak a nagyobb struktúrákat jel-
lemzi, hanem lokális, vagy ha tetszik, mikrostrukturális szervezőelvnek is tekint-
hető. Példáért térjünk vissza a regény kezdetéhez, ahol az öregembert és az öreg-
asszonyt először jellemzi a szöveg: „Az öregasszony fején matt csillogású, fekete 
szalmakalap, pereme rágottan cakkos. Selyemszürke szalagján lefelé szálkásodó 
elszíneződés, zsír és nedvesség-szivárgás. Néhol vonallá élesedik a rajzolat, s az 
elektrokardiogrammok reszketós csíkjára emlékeztet. Ruhája elöl gombolódik, 
le a szoknyaaljig, ötkoronás nagyságú, színtelen szarugombokkal. [...] Nyaka pig-
mentfoltos. Tésztafehér benyomást kelt, pedig inas, és nem látszik, hogy reszket-
ne. Néhány hosszanti ín a félig nyitott ernyők acéldrótjának bizonytalanságával 
nyomja föl a petyhüdt bőrt, s kétoldalt visszaejti. Ez a részlet mikroközelből táj-
képként is értékelhető. [...] Az öregember itt tikkel néhányszor a kisebesedett 
orrtövével, megrándítva a táskásodé húst, a sörtésedő szemöldök bozontot. 
A szem fölött kiugró párkánycsont alig hosszabb egy babaház virágládájánál, 
drótszerű játékkórókkal teletűzdelve." (6.) Az idézetből a következő általánosított 
hasonlóságokat olvashatjuk ki: a 'kalap elszíneződése olyan, mint az elektrokar-
diogrammok reszelős csíkja', a 'ruha gombjai olyan méretűek, mint az ötkoroná-
sok', 'bőre olyan fehér, mint a tészta', 'nyakán az inak olyan bizonytalan vonalú-
ak, mint a félig nyitott ernyők acélváza', 'a szem fölött kiugró párkánycsont közel 
olyan hosszú, és olyan teletűzdelt (szempillákkal?) mint egy babaház virágládája'. 
Az 'arc mint tájkép' szigorú értelemben nem tartozik a hasonlat alakzatának 
körébe, amennyiben úgy definiáljuk a hasonlatot, hogy abban a hasonlítási alap 

4 MÉSZÖLY Miklós: A Tágasság iskolája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 147. (Kiemelés -
S. M.) 

3 BALASSA Péter: i. m. 311-312. 
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is „kifejtetten" meg kell, hogy jelenjen. Ha engedékenyebben kezeljük a kérdés-
kört, akkor az 'arc tájkép' metafora, mivel alapja a hasonlóság, olyan analógiás 
relációnak is tekinthető, melyben a hasonlítás alapja nincs jelölve, kifejtve.6 

Az iménti idézet a Film kezdő szakaszából kiemelt példa. Ha figyelembe vesz-
szük a Mészöly-szöveg azon jellemvonását, miszerint legfontosabb (és explikált) 
céljai közt szerepel, hogy „rájönni igyekszünk egy többé meg nem ismételhető 
együttlét logikájára" (63.), vagyis a „rögzítés" középpontjában a kapcsolat szerep-
lői, az öregember és öregasszony állnak, akkor belátható, hogy a vázolt közelítési, 
ábrázolási technika újra és újra előkerül, amint az öregek fókuszba kerülnek, ma-
gyarul: végig a szövegben. 

A regény világában készülő film gyakran él azzal a montázstechnikával, mely 
alaki, motivikus stb. hasonlóságon alapuló képeket, képsorozatokat szerkeszt egy-
más mellé. A „testtartások közös körvonala" („enyhe terpeszállás, a valamit mar-
koló kéz") alapján villámgyors „snittek"-kel montírozza például össze a történe-
lem különböző időpontjaiból kiemelt rendőr- és katonaportrékat a (rendező-) 
narrátor (104-105.); a lemenő nap motívuma köti össze az egymás mellett muta-
tott rézkarc és alkonyi ég képét (35.); vagy a „tisztaság" a közös attribútuma az 
egymás mellé vágott izzadt lócomb és mézga képeknek. (76.) A példák sora sza-
porítható volna, de talán fontosabb utalni arra, hogy a filmművészetből kölcsön-
zött montázs, montírozás terminusok ugyanazt a szerkesztési elvet jelölik, melyről 
a korábbi példák esetében is szó volt, nevezetesen a hasonlítás elvét. A különbség 
csupán annyi, hogy a hasonlósági elv a szöveg-narráció terminusa, a montázselv 
pedig a kamera, és ezzel összefüggően a „készülő" film szerkesztési elvét jelölő 
fogalom. E megkülönböztetés talán elméleti légvárgyártásnak tűnhet, a későb-
biekben azonban - visszatérve még a kamera, narráció, montázs problémáira -
ennek ellenkezője mellett kívánok majd érvelni. 

Mind ez idáig semmi egyebet nem tettem, mint - egyetértésben a Film értel-
mezői közösségével - amellett érveltem, hogy a regény látszólag legfontosabb 
rendezőelve a „hasonlat-szerkesztés". A gondolatmenet kiindulópontja azonban 
egy ennek ellentmondó idézet volt, mely az összehasonlítás akadályozását tűzte 
ki céljául („nehezítjük az összehasonlítást"). Vagyis egy ellentmondásból bomlott 
ki a fenti gondolatmenet, mely ellentmondás mintha a szöveg gyakorlata és (idé-
zett) szándéka, célkitűzése között feszülne. A következő példa ugyanezt a feltevést 
igazolhatja: „[kjameránk először a zöld bársonyterítőt veszi szemügyre közelről, 
a kerek diófaasztalon. A ritkulások között jól kivehető a felvetőszálak sűrű rácso-
zata. Ez a majdnem képletszerű, elemi látvány a lényeget nyomozó metszetek 
egyik utolsó állomására emlékeztet: rács, amire a bársony élőbb szösz-szálai van-

6 A problémakört érintő tény: Thomka Beáta a történelmi események szövegbeli (Albert és Balassa ál-
tal analógiásnak, hasonlóságinak nevezett) egymásra épülését metaforikusnak nevezi. Vö. THOMKA 
Beáta: Mészöly Miklós. Kalligram Könyvkiadó, Вэ/.sony, 1995. 125. A jelen dolgozat szempontjából 
ezen „eltérés" pusztán terminológiainak tűnik, hiszen a lényeg, hogy mindkét alakzat egy hasonló-
sági relációt állít fel. 



1 7 4 Sághy Miklós 

nak rádolgozva, mintegy a rácsba kapaszkodva. A dolog technológiája nyilván 
azt akarja biztosítani, hogy a bársony bársony legyen, s olyannak mutassa magát, 
mintha szó se lenne másról." (63.) Az idézet utolsó mondatában szándékként 
az fogalmazódik meg, hogy a bársony megjelenítésének, létrehozásának „techno-
lógiája" zárjon ki minden hasonlóságot, s olyannak mutassa az anyagot, „mintha 
szó se lenne másról". (Kiemelés - S. M.) Azaz: kizárja a hasonlóság alapú össze-
vetést. A „dolog technológiája" kifejezés (legalább) kétértelmű. Egyfelől utalhat 
a selyemnek mint anyagnak a gyártástechnológiai létrehozására, másfelől azon-
banjelölheti a filmi megjelenítés technológiáját is, hiszen a bársony „elemi látvá-
nya" a kamera rendkívüli nagyításában válik érzékelhetővé. Az utóbbi értelmet 
figyelembe véve a filmi megjelenítés szándékának tekinthető a hasonlatok kerülé-
se. Mindent olyannak akar mutatni, amilyennek az adott dolog önmagában, a 
hasonlósági relációk hálóján kívül mutatkozna. Az idézet első szakasza azonban 
egy ennek ellentmondó gyakorlatot szemléltet, hiszen leírásában a selyem szál-
szerkezetét egy rácsozathoz hasonlítja, vagyis mégiscsak az analógiák rendszeré-
ben ábrázolja. Látható, ellentmondás feszül „elmélet" (szándék) és „gyakorlat" 
közt. És még egy szinten. A hasonlatkerülés igénye ugyanis a filmi megjelenítés 
rendszeréhez köthető, míg a hasonlat alkalmazásának gyakorlata a narráció 
rendszeréhez, pontosabban a narrátorhoz, akit rácsra emlékeztet a selyem. 

Az eddigiek alapján úgy tűnhet, a hasonlóságon alapuló szerkesztési módszer 
mellett a Film című regényben feltérképezhetőnek látszik egy másik szerkesztési 
elv, nevezetesen az ellentmondásra, a paradoxonra alapozó szövegépítési metó-
dus. Itt azonban rögtön meg kell állapítani, hogy ismételten semmi nóvumot 
nem nyilatkoztattam ki, hiszen Károlyi Csaba, Mészöly késői munkásságát vizs-
gálva, utal a szövegekben egyre erősödő ellentmondásosságra, és a paradox kife-
jezések megszaporodására.7 Amiért azonban mégsem kell feltétlenül ezen a pon-
ton az érdektelenség vádjával berekeszteni a dolgozatot, az a következőkkel 
látszik védhetónek: Károlyi Mészöly '80-as évekbeli prózáját vizsgálja, és ebbe 
a korpuszba az először 1976-ben publikált Film című regény nem tartozik bele, 
következésképp megállapításainak közvetlenül nem tárgya a szóban forgó mű, 
azaz: szempontjaink tekintetében még szűz területnek nevezhető. Am ennél jó-
val komolyabb érvként jöhet számításba, hogy Károlyi az ellentmondáselv felerősö-
déséről, fokozatosságról beszél Mészöly munkásságában, míg a jelen dolgozat 
amellett kísér meg érvelni, hogy az ellentmondás elve már a '80-as évek előtt 
is erőteljesen jelen van Mészöly szövegeiben (legalábbis a Film tanúsága szerint). 
Az ellentmondáselv alkalmazásának oka, funkciója természetesen írói korsza-
konként eltéréseket mutathat, de erre a jelen munka keretei közt nem kívánok 
kitérni. Annál inkább arra a kérdésre, hogy milyen okai, funkciói lehetnek a pa-

7 Vö. „Mészöly Miklós 1980-as évekbeli munkái egyre erőteljesebben igénylik a [...] paradox kife-
jezések használatát. Elbeszélésmódja ugyanis [. ..] egyre ellentmondásosabbá vált. [...] Annyi min-
denesetre bizonyos, hogy az ellentmondásosság szándékos." KÁROLYI Csaba: „Rekonstrukciók. 
Mészöly Miklós művészetéről." In uő: Ellakni, nézelődni. Pesti Szalon Kiadó, Budapest, 1994. 46. 
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radoxonokra és ellentmondásokra alapozó szerkesztési eljárásnak a Film című 
regényben. 

A szóban forgó szöveg saját módszerét téve a beszéd tárgyává, reflexív és ex-
plicit módon megjeleníti célkitűzéseit a rögzítés és „visszaadás" tekintetében, 
melyek elsősorban a szövegvilágban készülő film kameratechnikai eljárásait hiva-
tottak meghatározni. Ugyanakkor a narráció a megcélzott metódust általános 
szövegszerkesztési elvvé terjeszti: „[bjennünket is ugyanúgy figyelhetnek, rögzít-
hetnek, irányíthatnak, ahogy mi őket" (32.), „ugyanazok a törvényszerűségek 
működtetik, mint minket". (56.) A megfigyelt(ek)ről és a megfigyelés eszközéről 
(kameráról) leválaszthatatlannak látszik a megfigyelő. A célkitűzés-„kinyilatkoz-
tatások" lajstromszerű elősorolásából a be-nem-avatkozás, az elfogulatlan rög-
zítés szándéka tetszik ki elsődlegesen, az a törekvés, hogy a dolgokat olyannak 
mutassa, amilyenek azok „valójában": „semmit se módosítva a látvány és a tények 
szándékos öntorzításán" (56.), „tartózkodunk tőle, hogy erre vagy arra magyaráz-
zuk" (72.), „meggondolásaink ellenére cselekednénk [ha beavatkoznánk]" (77.), 
,,[n]em kívánunk semmit megoldani" (112.), ,,[i]gyekszünk nem állást foglalni" 
(129.), „csupán azt rögzítjük, amit látunk". (147.) Látszólag a rendezetlenség 
- elsősorban mint rendezői szándékmentesség - valóban tetten érhető a szöveg 
ábrázolt világában, mégpedig előre nem tervezett események, öregektől kapott 
váratlan válaszreakciók formájában. Legjellemzőbb példája a cerkóf-ügy, mely 
a cinéma direct elvei alapján8 „maga »szerkeszti« belénk magát, a sétánkba, a kö-
zös történetünkbe - és nem fordítva". (52.) A véletlen jelenlétének további előfor-
dulásai: „mellékes észrevétele a kamerának, ami becsúszik" (21.), „továbbra se 
titkoljuk tanácstalanságunkat. Ezt különben a kameránk összevissza kóválygása 
is mutatja" (37.), „véletlenül odarendeződünk" (82.), „ez a beállítás [...] annyira 
a véletlenen múlik". (124.) Vagy az öregek reakcióinak kiszámíthatatlanságára 
példák: „olyan fürgén lódul meg, amit tényleg nem vártunk tőle" (29.), „a meg-
hökkentő kép marad [az öregasszonyról], amit nem tudunk tisztázni", „az Öreg-
asszony kontyából éppen ekkor esik ki a papírgyüredék, a töredékes félmonda-
tokkal [...] de erről annyira nem tehetünk, hogy még bennünket is zavar". (132.)9 

A legtöbbször azonban a személytelen rögzítés szándékának mégiscsak ellent-
mond a gyakorlat, hiszen a „kamerakezelő" (rendezó-)narrátor minduntalan be-
avatkozik az öregek életébe, utasítja, megállítja, visszafordítja, sürgeti, falhoz 
állítja őket; kifosztja zsebeiket, pihenőt ajánl nekik, és szüntelen igyekszik az 
öregember mimikájából olvasni (például „az Öregember arcáról olvasható le" 

8 Vö. „egy cinéma direct-szerű véletlen". (28.) 
9 A szándéktalanságok, véletlenek végül azonban mégiscsak egy „rendezői" szándék részévé lesz-

nek, hiszen beleépülnek azokba a hasonlósági hálózatokba, melyek a regényvilágbeli történéseket 
szervezik. A cerkóf-ügy például - ahogy már említettem - a (vetéléskor megjelenő) „vér" motívu-
ma révén a gyilkolás, pusztulás motívumrendszerébe illeszkedik, és ezzel elveszti véletlenszerűsé-
gét és szándékmentességét. Az ellentmondás ez esetben a véletlen megtapasztalásának szándéka 
és a véletlen megtapasztalásnak pillanatában már eleve benne rejlő „rendezői" mozzanat között 
feszül. 
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[50.]). Más összefüggésben is megfogalmazható ugyanez az ellentmondás, még-
pedig a rendezés és a rendezetlenség fogalmainak oppozíciójában. A rendezés 
szándékos célja ez esetben ugyanis a szándékosság kerülése, a valóság spontán, 
koncepció nélküli rendezetlenségének a tettenérése, vagy talán helyesebben: 
megjelenni engedése. Vagyis az érintettség és érintetlenség egymásnak feszülé-
séről van szó. A rendezés részének tekinthetők az öregek mozgásával kapcsolat-
ban már említett „beavatkozások", utasítások stb., de ide sorolhatjuk a különböző 
idősíkokban zajló események hasonlósági relációinak nagy részét is, hiszen azok 
többségét a (rendező-)narrátor mondja fel az öregeknek, és ezáltal igyekszik őket 
értelmezői pozícióba kényszeríteni. Továbbá a rendezői szándékhoz lehet rendel-
ni azt a montázstechnikát is, mely - a már ugyancsak szóba hozott - militarista 
figurákat, illetve a lócombot és a famézgát, a lemenő napot és a rézkarcot illesz-
ti egymás mellé. A nagyítás, szelektálás,10 lassított felvétel (28.) szintén rendezői 
funkciók, melyek már a rögzítés, felvétel során előtérbe kerülnek, a mit, a hogyan 
és a milyen sorrendben kérdések kapcsán. Talán ennyi példából is kiviláglik, hogy 
a célok és a „gyakorlat", vagyis a rendezetlenség ábrázolására törő rendezői 
szándék sokszor ellentmondásba kerül a film megvalósulásának, „tényleges" elké-
szítésének koncepcionáltságával. 

Érdemes a „rendezői eljárások" közül a nagyítás elvét tüzetesebben szemügyre 
venni. A mikroközelbe hozás paradoxona a következőképpen írható le: a minél 
nagyobb pontosságra törekvés, melynek egyik eszköze a részletek nagyításban 
történő felmutatása, először torzuláshoz, végül a látvány teljes átalakulásához, 
transzformációjához vezet. Az első lépés, amikor a nagyítás oly közel hozza a tár-
gyat, hogy annak egy részlete kiszakad környezetéből,11 és behatárolhatatlan, 
körvonaltalan folttá válik: ,,[a] túlzásig vitt nagyítás elmaszatolódott foltokat mu-
tat a sámli sarkán". (89-90.) Vagy a sámli-foltokhoz hasonlatos „felismerhetetlen 
objektumoknak" tekinthetők az öregember arcán nagyításban előtűnő pórusok: „a 
szokott módszerünkkel: a pórusokat is elkülönítő nagyítással". (44-45.) És a mik-
roközelbe hozott látványból egyenes út vezet a látottak teljes átrendeződéséhez, 
mint például az arc topográfiájának esetében, melynek „domborulatait" e mód-
szer „valódi" lankákká és völgyekké (pórusok esetében esetleg kráterekké) változ-
tatja: „a részlet mikroközelből tájképként is értékelhető [ti. az öregasszony nya-
ka]". (6.) És még egyszer: az ellentét ez esetben a pontosságra törekvés vágya és 
a látványt eltorzító, átalakító gyakorlat közt feszül. 

A topográfiát érintő adatokkal kapcsolatban feltűnő paradoxont eredményez 
a Mayer fiúárvaház falán található 1886-os évszám, ugyanis, ha „az évszám igaz, 

10 Például: ,,[d]e ez mellékmotívum" (16), ,,[d]e ez mind mellékes; ennél sokkal fontosabb" 
(137-138.), „csak azt fogjuk rögzíteni" (137.). 

11 Vö. „Ha kiszakítanánk ezt a képet a környezetéből, s a közvetlen előzmények folyamatából (amit 
különben meg is teszünk: az elraszteresített háttérből csupán a két arcot élesítjük, és nagyítjuk ki, 
legalább a kétszeresére) - akkor mikroközelből tanulmányozhatjuk egy minden szenvedélyt felül-
múló érintkezés anatómiáját." (33.) 
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hitelesen cáfolja a szintén adatszerű és hiteles tájat (helyesebben, zugot és rejtek-
helyet), ahová Sililó az attak délutánján valóban elmenekült". (139.) Mindkét köz-
lés „adatszerű" és „hiteles". Az ellentmondás, logikai megfontolások alapján, tör-
vényszerűen vezet a kérdéshez: „[ljehet, hogy az egész topográfiánk hamis? Lehet, 
hogy ahol most járunk, és ahogyan járunk, ugyanígy eshet más megfontolás alá?" 
(139.) Értelmezői szempontból a kérdés továbbgondolása az alábbi módon össze-
gezhető: milyen „más megfontolás alá"? És ezzel összefüggésben: létezik-e egyálta-
lán más megfontolás? (E kérdésekre a későbbiekben még visszatérek.) 

A szöveg szerkezetének „alsóbb" strukturális szintjein, egészen pontosan szó-
szerkezeti és mondatszinten is tetten érhető az ellentmondáselv jelenléte: „vonz 
és taszít egy lehetséges mozdulat" (118.), „mintha állnának és haladnának egy-
szerre" (36.), „mintha magunk is fulladnánk, fulladhatnánk vagy nem fullad-
nánk" (32.), „alapos és ellenőrizhetetlen logikával próbáltuk végiggondolni ezt". 
(32.) A legutóbbi esetben az alapos logika (elő)feltételezi az ellenőrizhetőség kri-
tériumát, az idézett példában pedig éppen ez a jellemvonás az, ami hiányzik. 
Vagy a célkitűzések „belső" ellentmondásának tekinthető az alábbi szakasz: „a két-
séget igyekszünk szilárdítani". (36.) Hiszen a „kétséggel" a „szilárdság" fogalma 
oppozicionális viszonyban áll. További paradoxonok: „itt sem tehetjük meg, hogy 
belevesszünk a részletekbe, de azért valamennyire szükség van, hogy tényleg bele 
ne vesszünk" (125.), „igyekszünk megérteni, hogy ha valóban mindegy, vajon 
miért teljesen mindegy, hogy így függnek-e össze a dolgok vagy másképp [...] 
mégse feltétlenül mindegy, hogyan függnek össze a dolgok". (87.) Az utóbbi négy 
idézet a narráció „belső" ellentmondásának tekinthető, vagyis ezekben az esetek-
ben az ellentmondás, eltérően a korábbi példák többségétől, nem „szándék" és 
„gyakorlat" között feszül, hanem magában a „szándéknyilatkozatban", pontosab-
ban a narráció reflexív mozzanatában. 

A „leltárazó olvasást" követően talán meggyőzőbben hangozhatnak az alábbi 
megállapítások. A Film című regény alapvető szerkesztési eljárása a hasonlításelv. 
Ugyanakkor ezt az elvet felülírja az ellentmondás elve mint szövegépítési metó-
dus. A 'felülírás' terminus használatát azért látom helyesnek, mert - ahogy az 
már a dolgozatindító példából is kitűnt - a hasonlóságelv alapján elrendezett 
szövegrészek minduntalan egy ellentmondás egyik szélső értékévé válnak. A ha-
sonlóságok és analógiák alapján el rendezett történelmi idősíkok például azoknak 
a célkitűzéseknek mondanak ellent, melyek a be-nem-avatkozás, a rendezetlenség 
feltérképezését célozzák. De ugyanez elmondható a képeket, szekvenciákat össze-
illesztő montázstechnikáról és a topológiai objektumokat elrendező szerkesztési 
elvről is. A szándék, és a gyakorlat újra és újra egymásnak feszül. Ám ez az ellent-
mondási reláció a narráció „szintjébe" is beszivárog, mégpedig azáltal, hogy 
„szándék" és „gyakorlat" paradoxonára a narrátor - a pontosság igényének 
kielégítése végett - minduntalan reflektál. E gesztus (nevezetesen a paradoxon 
pontos leírása) azonban óhatatlanul újabb - a már idézett - ellentmondásba 
torkollik: „a kétséget igyekszünk szilárdítani". Vagy másképpen: a bizonytalansá-
got állandóvá tenni. 
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Milyen okai lehetnek az ellentmondáselv felülíró erejének Mészöly Filmjében? 
Miért uralják a szöveget az egymásnak feszülő állítások? Ha röviden, összefogla-
lóan kívánnék válaszolni e kérdésekre, akkor azt mondhatnám: az ellentmondás 
már eleve benne rejlik a szöveg vállalkozásának természetében. Az (ön)reflexív 
módon megfogalmazott - fentebb idézett - célkitűzésekből azt a következtetést 
lehet leszűrni, hogy a szöveg narrátorának szándéka: úgy ábrázolni a tárgyakat 
és általában a világ objektumait, mintha azokra nem irányulna semmilyen figye-
lem. A világ objektumait emberi jelentésüktől kívánja megfosztani, vagyis úgy 
akarja azokat leírni, hogy közben száműzi azokból mindazt, ami bennük emberi. 
A hasonlítás például az érzékelés legalapvetőbb emberi tulajdonsága; a tárgyak 
hasonlósági (metaforikus) relációkba állítása. Ezért ez nyilván ellentmond a nar-
rátor világmegközelítési szándékának. 

Mészöly Miklós esszéi felé tágítva az értelmezés kontextusát, azt lehetne mon-
dani, hogy a szándék, amit a narrátor a Film szövegvilágában megfogalmaz, pár-
huzamba állítható a szerző '69-ben megfogalmazott írói elképzeléseivel: „nem 
művi módon hangsúlyos elemekkel közvetlen szuggesztiójára bízni rá a sugalma-
zást, hanem a külön-külön egyenrangúnak vett elemek szórendjével, kombinatoriká-
jával fogalmazni meg a személyeset, a véleményt, a víziót. Sugalmazni, de rang-
sor nélkül azonosulva az elemekkel. Mint ahogy a valóságban is - a tények 
éppúgy, mint az átéléseink - a történés jelen idejében ragyognak fel és hunynak 
ki, egymást támogató egyenrangúságban."12 Az idézetben említett „egyenrangú-
ság" csak az ember hierarchikus fogalmi rendszerén, vagy Nietzsche metaforájá-
val: a fogalmak piramisán túl érhető tetten. A fogalmi rendbe betagozó hasonló-
sági relációkat megelőzően. Vajon lehetséges ilyen tettenérés? 

Mészöly ennek lehetőségét a kamera, és általában a film technikai apparátu-
sának újszerű felfogásában látta. Példaként Andy Warhol azon akciójára utal, 
melyben egy magára hagyott kamera reggeltől estig rögzítette az Empire State 
Building épületét. Ez a kamera, véleménye szerint, képes a „külső, történő való-
ság látványának" tettenérésére. „A film technikai zérópontjáról - ti. hogy folya-
matos kép - rögzíti a történő valóság zérópontját, a puszta mozgásszövevényt: 
egyenrangú elemek minden fázisát, bizonyos látszat-egyidejűség érzését keltve."13 

Ebben az idézetben mintha arról volna szó, hogy Warhol kamerája a dolgok 
fogalmakon túli egyidejűségének a megörökítését hajtja végre. Egy oldallal ké-
sőbb e feltételezést meg is erősíti a szerző: „Warhol kamerája lényegében két kul-
csot ajánl a valóság mélyebb megragadásához. A semlegesített idődimenzió köz-
helyszerű már; az elemek egyenrangúsága kevésbé."14 

12 MÉSZÖLY Miklós: A Tágasság iskolája. 145. 
is I. m. 142. 
и I. m. 143. 
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Az imént vázoltak alapján talán könnyebb megérteni, hogy próza és film 
versenyéből miért az utóbbi kerül ki győztesen:15 a „filmnyelv, mint folyamatos 
kép, a legelsődlegesebb szemléleti-átélési mechanizmusunk [...] még konvencio-
nális egymásutánja is alkalmasabb a szavakénál, hogy zsugorítsa az időt; pusztán 
mert kép, tehát jelen idejű."16 Ezzel szemben a próza: „nemcsak mint struktúra 
fiktív, a változatai révén; de az időt is jobban igényli. Először önmaga jelentéstar-
tományára kénytelen hivatkozni, s csak azon keresztül a tárgyra, a tárgyon keresz-
tül az összefüggésekre, ha jelentésig akar eljutni. [...] A szó és mondat természe-
tes nehézkedéssel foglya az idődimenziónak, akár jelentésig akar eljutni, akár 
nem."17 A próza paradoxona talán nyilvánvalóbb az idézet alapján: a világ objek-
tumainak egyidejűségét, és egyenrangúságát csak a nyelv fogalmi, azaz hierarchi-
kus rendszerén keresztül tudja megmutatni, illetve az időtlenséget csakis az időbe 
kódolt szavak, mondatok egymásutánján keresztül megragadni. Warhol kamerá-
jának az ellentmondása, bár jelelméleti szempontból valóban elkülöníthető, 
mégis nagyon hasonló a prózáról mondottakhoz. 

Ismeretes, hogy egy kamera esetében a valóság bármiféle rögzítettségét, „al-
kotói" újrateremtettségét a fénnyel égetett celluloidtekercs hordozza. Ehhez a 
Warhol-példa esetében kétféleképpen lehet filmformátumban (és nem tekercs-
halomnyi kép alakjában) hozzáférni: 1) valaki megnézi az elkészült filmet; 2) va-
laki a felvételt készítő kamera keresőjén keresztül reggeltől estig nézi az Empire 
State Buildinget. A kettő természetesen nem ugyanaz. Jelen pillanatban azonban 
csak az a fontos, hogy mindkét aktus „odafordulást", „figyelem fókuszálást" fog-
lal magában. A „befogadó" mindkét esetben rögtön azonosítja a látványt (felis-
meri, hogy épületről van szó, ablakokat, ajtókat lát, és kijövő meg bemenő em-
bereket), vagyis az objektumokat (hasonlósági jegyek alapján) azonnal besorolja 
a fogalmi hierarchia megfelelő rubrikáiba. Következésképpen az objektumok 
„egyenrangúságának" látványát képtelen tetten érni, mert mindent csak a fogal-
mak hálózatán keresztül képes látni. Az azonosítás egymás utáni aktusaival össze-
függésben az 'előtte' és 'utána' kategóriái is alkalmazásra kerülnek, hiszen 
e fogalmak mentén a filmnéző (kameranyílásba-néző) elkezdi időrendbe szervez-
ni a látottakat (például valaki bemegy, aztán meg kijön). A hierarchia mellett 
tehát az idődimenzió is kiirthatatlannak tetszik a látványból. Mindezek alapján 
úgy tűnhet, Warhol kamerája sem képes az ember száműzésére a tárgyak világá-
ból, a „gépi szemponttalanságot" ugyanis mindig elfedi az „odafordulásban" rejlő 
értelmezés. 

Warhol kamerájának problémaköréből két, egymással összefüggő motívum 
vezethet vissza a vizsgált regényhez (bár valójában - remélem, látható lesz - el 

15 A verseny és győzelem fogalmak használatával csupán alkalmazkodni igyekszem az idézett szöveg 
metaforáihoz. Vö. „legelsődleges", „alkalmasabb" fogalmak jellemzik a filmet, míg a „fogolyság" 
a prózát. 
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sem távolodtunk attól). Az egyik egészen nyilvánvaló: a szöveg ábrázolta világban 
egy olyan forgatásnak lehetünk tanúi, mely a „koncepció nélküli" filmkészítés 
(cinéma direct) esztétikai alapvetéseit igyekszik követni. A másik, hogy a szöveg-
ben többször szó szerint megjelenik a tettenérés szókapcsolat, mely a Warhol kame-
rája - a tettenérés tanulságai című esszére történő jelölt utalásként is értelmezhető, 
például: „az arcot szeretnénk utoljára tetten érni" (82.), „az émelyt érjük tetten". 
(119.) 

A filmkészítéssel, kamerázással kapcsolatos warholi ellentmondás vizsgálatá-
nál célszerű a következő kérdésekből kiindulni: a kamera maradéktalanul meg-
örökíti, amit a narráció megjelenít? És ha nem, akkor a szövegvilág mely esemé-
nyeit rögzíti a kamera? 

A kamera és narráció elválásának, vagy ha tetszik, megkülönböztethetősé-
gének legszembetűnőbb bizonyítékai, amikor a narrátor (rendező?) olyan kame-
raállásról számol be, melynek kivitelezése lehetetlen. Például az öregasszony tes-
tén keresztül szeretné mutatni az öregember arcát (26.), vagy amikor egyetlen 
kamerával egyszerre, egy időben szándékozik mutatni az öregeket elölről és há-
tulról is. (144.) 

A narráció „többlettudását" mutatja, mikor az öregember zsebeit kiüríti a for-
gatás előtt a (rendező-)narrátor, majd beszámol a leltárról, és egyúttal közli, hogy 
melyek azok a tárgyak, amelyek a forgatáskor már nem lesznek az öreg zsebében. 
Azaz: miket nem fog majd mutatni a kamera. (12-13.) 

Az öregember halála utáni megidézésének sem lehet már tanúja a kamera, 
hiszen addigra a „látható" testet már elhantolták, megjelenni csupán egy gondo-
lat tárgyaként képes: ,,[ó]vele úgy társaloghatunk már, ahogy akarunk: már ka-
merára sincs szükség. Ha úgy tetszik, egyszerűen elgondoljuk őt". (99.) 

A narráció függetlenségének árulkodó jele lehet, a következő szövegrészlet is: 
„pillanatnyilag nem tudhatjuk még, hogy az Öregember pár nap múlva meghal". 
(21-22.) A pillanatnyiság a forgatás jelenére, fiktív „mostjára" vonatkozik, ahon-
nét nézve a jövő még ismeretlen. A (rendező-)narrátornak ellenben már van tu-
dása a jövőről. E tudás azonban csak egy későbbi pillanatban válik a kamera szá-
mára is láthatóvá. 

A regény végén azonban a kamera fog többet „tudni", mint a narrátor, ő ugyan-
is a felvevőgépet magára hagyva forgatás közben elalszik. Ébredése után, hogy 
kiderítse, mi történt, pontosabban, hogy mit rögzített a kamera, kénytelen vissza-
pörgetni a filmtekercseket. (159.) 

Talán ennyi példából is kitűnik, hogy a narráció által elmondott, illetve a ka-
mera által rögzített anyag korántsem fedi egymást. A narrátor - az utolsó példát 
leszámítva - mindig többet „tud", mint amennyit a kamera láttatni képes. Még-
pedig azért, mert a narrátor, nemcsak hogy „rendezi" (utasít, megállít stb.) vagy 
helyesebben: rendezetlenné igyekszik tenni a látottakat, hanem folyamatosan 
értelmezi is azokat. Gondolatokat közöl, melyek a látványról eszébe jutnak, és fo-
lyamatosan olvasni próbál a látványból. Nem elégszik meg például az öregek 
arcának leírásával, hanem minduntalan informálódni szeretne azokból, például: 
a „helyzet figyelemre méltó. Pontosan nem tisztázható feszültség jellemzi, s ez el-
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sősorban az öregember arcáról olvasható le". (50.) De nemcsak a kamerával „egy 
időben" figyeli, értelmezi a látottakat, hanem az elkészült, felvett anyag eltérő 
hangsúlyait, nagyításból adódó torzításait is szem előtt tartja. Például: „ez ismét 
mellékes észrevétele a kameránknak, ami becsúszik, s túlságosan is egyoldalú 
hangsúlyt ad egy töredéknek a sok közül". (21.) A filmen az „egyoldalú" hang-
súly megmarad, bár a (rendező-)narrátori szándék ettől eltér. És hasonlóan torz 
hangsúlyt kap az öregember egyik mozdulata, amikor összefüggéstelen mutoga-
tásából a kamera mégis az első mozdulatára fókuszál, mintha azzal valóban 
jelezni akarna valamit az „aggroncs". A narráció közlése azonban e jelzési szán-
dékot cáfolja, pontosabban: kétségessé teszi. (75.) Összefoglalóan azt lehetne 
mondani, hogy a szövegvilágbeli kamera működését minduntalan körbeveszi a 
narráció értelmező tevékenysége. Ebből következően nincs is más hozzáférésünk 
a készülő filmhez, csakis a narráció értelmező-láttatásán keresztül. A felvett 
nyersanyaghoz, a celluloidszalagra rögzített képekhez, akárcsak Warhol kamerá-
ja esetében, az értelmezésen keresztüljuthatunk el. Mindez ellentmond a cinéma 
direct, a tettenérés esztétikájának, vagyis a regénybeli vállalkozás céljának. A Film-
ben egyetlen egyszer valósul meg a maga elfogulatlanságában, „szemponttalansá-
gában" az önműködő gép warholi esztétikája. Nevezetesen, mikor a (rendező-) 
narrátor elalszik. Ekkor a kamera valóban önműködővé válik, és kihull minden 
rendezői koncepcióból, hiszen kezelője, felügyelője álomba zuhant. A helyzet 
paradoxona azonban, hogy éppen ekkor nincs hozzáférésünk a felvett anyaghoz. 
(E hozzáférhetetlenségre egyébként tipológiailag az írásjel hiánya, és azt követően 
egy fehér folt mint szövegközi űr utalhat.) Amikor felébred a narrátor, és vissza-
pergeti a tekercset, majd beszámol, hogy mit láthatunk rajta, akkor ismét az értel-
mezés közvetítő funkcióján keresztül pillanthatunk a szemponttalan, „automata" 
valóság rendezetlen terébe. 

Elképzelhető, hogy Warhol kamerájának imént vázolt paradoxona a regény 
ellentmondáselvének legmeghatározóbb mozgatója. Az objektivitásra törekvés, 
mely minduntalan a vállalkozás szubjektumába ütközik - Mészöly szavaival -
„a személyes objektivitás »négyszögesítésével«"18 küszködik. A kamera valójában 
nem egy új objektivitás elérésének lehetőségét hordozza, hanem az arra törő 
szándék eleve kudarcra ítéltségének még pontosabb kifejezője. A „fokozódó tet-
tenérés teszi mind konkrétabbá a többértelműséget és képtelent".19 És ez a folya-
mat, Mészöly szerint, elvezet az „álomszerű közérzethez", melyet alapvető ellent-
mondások vezérelnek: „tudom-mégse-tudom; értem-mégse-értem; igaz-nem-is-
igaz; hiszem-nem-is-hiszem".20 Warhol kamerájának paradoxona azonban itt 
ismét működésbe lép, hiszen az álom alogikájához csakis az ébrenlét könyörtelen 
logikájával férhetünk hozzá. E paradoxon számbavételének kifejezője lehet a re-
gényben az alábbi szakasz: „egy pillanatra mi is úgy érezzük, hogy hiábavaló a 
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fontoskodásunk, és hiába ütöttünk réseket, a fal fal maradt." (139.) A kudarc tel-
jes, de mégsem nyomtalan: „ütöttünk réseket". A következőkben ezen rések raj-
zolata mentén elindulva arra keresem a választ, hogy milyen funkciója lehet a Film 
szövegében az ellentmondáselvnek. 

Mindenek előtt azonban egy rövid, terminológiát érintő kitérőt szeretnék ten-
ni. A narrátor terminust a kamera fogalmával szemben alkalmaztam. Amellett 
érveltem, hogy a kettő „tudása" és rögzítéstechnikája eltérő a regényvilágban, 
ezért értelmezésemben elkülönítettem őket, és hangsúlyoztam, hogy a kamera 
rögzítette anyaghoz csak a narrátor közlésein keresztül lehet bármiféle hozzáfé-
résünk. Balassa Péter szerint azonban, a Filmben nincsen narrátorhang, hanem 
a kamera beszél hozzánk: „A biologikummá váló kamera egyúttal a tettenérés 
eszköze is, maga a közbeiktatott - habár: perverz - szerszám, egy hang (méghoz-
zá monoton, nem narrátorhang): amelyen keresztül szól hozzánk vagy éppen csak 
úgy maga elé!; valamilyen, valakitől eredő, valahonnan hangzó beszéd."21 Értelme-
zésében a narrátorhang mintegy beleolvad a kamera nézőpontjába. A fenti pél-
dák tanúsága szerint éppen ennek ellenkezője a helyzet. A kettő egymástól elkü-
löníthető, és ha valamelyik önálló nézőpontja megkérdőjeleződik, akkor az csak 
az utóbbié lehet. A filmezés szándékának lehetetlenségére, tervének kivitelezhe-
tetlenségére ugyanis a narrátor kénytelen folyamatosan reflektálni, a felvett anyag 
tükrében kénytelen szándékait újra és újra felülbírálni. Ezáltal szerepe nemhogy 
felszámolódik, de hangsúlyosabb, explikáltabb pozícióba kerül. Thomka Beáta 
Filmről írott szavaival: ,,[h]a a fiktív rendező-narrátor-szereplő része e világnak, a 
reprezentációnak, hogyan fokozhatja le önmagát, jelenlétét? A semmi narrátor-
hang terve eleve kivitelezhetetlen, hisz tekintete, érzékelésmódja, látószögei, 
nézőpontja nyilvánvalóbb és artikuláltabb, mint bármely megszokott külső vagy 
belső helyzetű, explicit vagy implicit elbeszélő esetében."22 

Visszatérve a rések problémaköréhez az alábbi kérdésekkel találhatjuk szembe 
magunkat: mi az, ami mégis rést üthet a „falon"? Mi lehet a rések természete? 
Miért nem repesztik, bontják szét az érzékelés falait a rések? 

Mészöly írói szándékainak megfogalmazásakor olvashatjuk az alábbi sorokat: 
„ha az elemek egyenrangúságából indulnánk ki - s nem elemek eleve kitüntetett 
rendszeréből - , az eddigieknél sokkal közvetlenebb nyitottságot biztosíthatnánk 
magunknak. [...] külön-külön egyenrangúnak vett elemek szórendjével, kombi-
natorikájával fogalmazni meg a személyest, a véleményt, a víziót. Sugalmazni, 
de rangsor nélkül azonosulni az elemekkel."23 Forradalmibb formában: „Nem is-
merjük a hangsúlyt. Nem vagyunk megvesztegethetők. Egyenlőségjelet teszünk 
minden részlet közé."24 Látható, hogy a cél - és erről Warhol kamerája kapcsán 
már volt szó - a fogalmak hierarchiáján túli hangsúlymentes rendezetlenség tet-

2 1 BALASSA Péter : i. ro. 322. 
2 2 THOMKA Beáta: i. m. 1 2 2 . 
23 MÉSZÖLY Miklós: A Tágasság iskolája. 146-147. 
24 I. m. 141. 
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tenérése. Vagyis túlmenni a megszokott világ határain, és letépni a tárgyakat bur-
koló fogalmi címkéket, felszakítani a „konvencionális értelmi összefüggéseket". 
Ennek módszere az elemek szembeállítása, ütköztetése egymással. A logika kere-
tei közt megfogalmazva: az egymásnak ellentmondó állítások kinyilatkoztatása 
olyan egyenrangúsághoz vezethet, ahol érvényüket vesztik a legalapvetőbb logi-
kai kategóriák, az igaz és a hamis. Ugyanis az „ilyen ellentmondásos jóindulat 
megzavar bennünket. Ebben nincs magyarázható logika".25 Másképpen megis-
mételve: az ellentmondások, a logikai paradoxonok kivezethetnek a sarkító, 
ellenpontozó gondolkodás keretei közül, hogy feltárulkozhasson az „álomszerű-
ség" - és erről is volt már szó - , mely egyszerre igaz-és-nem-is-igaz. A matema-
tika terminológiájával a kizárt harmadik elvének lehetne nevezni a paradoxo-
nokkal terhes „álomszerű közérzetet". És ez az állapot, úgy tűnhet, valóban az 
egymást kizáró pólusokat kedvelő logika keretein túlra mutat. Vagy esetleg fogal-
mazhatunk így is: rést üt a könyörtelen logikán. 

Utaltam már arra, hogy a hasonlósági relációk egyfajta montázselvként is meg-
határozhatók a szövegben. Mivel a regényvilágban filmforgatás „zajlik", talán 
nem túl erőltetett e terminus kölcsönvétele a filmelméletből. A hasonlóságon ala-
puló montázstechnika a montírozó eljárásoknak csupán egyik fajtája, és azokkal 
a szerkesztési eljárásokkal rokonítható, melyek a filmbeli összefüggések erősíté-
sére, hangsúlyozására törekszenek. Ilyen szerepet szán a montázsnak Eisenstein, 
aki a japán hieroglifák kapcsán így ír az ott is tetten érhető filmszerkesztési alap-
elvről: ,,[e]z pedig nem egyéb, mint: montázs! Igen, pontosan az, amit filmezés 
közben teszünk, amikor egyértelmű, tartalmukat tekintve pedig semleges dol-
gokat ábrázoló felvételeket intellektuális összefüggéssé és sorozatokká egyesí-
tünk."26 Vagy más helyütt: az „egyes montázselemek már nem mint független 
darabok szerepelnek, hanem részleges ábrázolásai lesznek az egységes, általános 
témának, amely egyformán áthat minden részletet".27 A képek hasonlóságán 
alapuló, elemein túli egészlegességeket építő montázs ellen érvel Erdély Miklós 
Eisensteint idéző tanulmányában: a „mázsás szimbolikától mindenféleképpen 
meg kell szabadítani a montázst, hogy visszanyerje elaszticitását, könnyedségét, 
s nem szabad megengedni, hogy egy kép inkább jelentsen valami mást, mint ön-
magát, mert azon nyomban megfeneklik lendülete, és a legrosszabb értelemben 
vett humortalanság pátosszal dagasztott sarában végképp elmerül".28 Erdély 
gondolatai mentén Eisenstein felfogásától eltérő montázselv látszik körvonala-
zódni. Nem a műegészt építő hasonlóságok, hanem a képeket elválasztó, széttar-
tójelentések válnak számára fontossá: a „montázs esetében a választott elemeket 

25 I. m. 175. 
2 6 Szergej Mihajlovics EISENSTEIN: „A filmszerűség elve és a képírásjel." Ford. FÉLIX Pál. In uő: A film-

rendezés művészete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963. 180. 
27 EISENSTEIN: „Montázs." (1938) Ford. KÖRÖSI József. In uő: i. m. 198. 
2 8 ERDÉLY Miklós: „Montázs-éhség." In uő: A filmről. Balassi Kiadó-BAE Tartóshullám-Intermedia, 
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úgy kell megszervezni, hogy egymás direkt, triviális jelentését kioltsák".29 Ennek 
módszere a filmben az ellentétes, ellentmondó tartalmú képek egymás mellé 
montírozása, célja pedig, hogy a gondolkodást a logika szférájából az emocio-
nális szférába kényszerítse: a „montázs olyan technika, mely megidézi az ellent-
mondást, és addig élezi a feszültséget, míg az a szépségben feloldódik és egye-
sül".30 Vagyis elvezet a „kizárt harmadik" esetéhez - és tanulmányában Erdély 
szintén alkalmazza e terminust - , mely a fogalmak rubrikáinak másfajta rendjét 
tárhatja fel. 

Eisenstein a hasonlóság elvén alapuló montázs mellett érvel, míg Erdély az el-
lentmondáselvre alapozott montírozást tartja megfelelő képszerkesztési elvnek. 
Ha az imént vázolt montázselméletek keretei közt kísérelném megragadni a ko-
rábban írtakat, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy a szóban forgó regényben 
az Eisenstein által képviselt montázselvet felülírja az Erdély Miklós-i, ellentmon-
dásokra alapozó montázselv.31 És e gondolattal ismét a rések keletkezésének terü-
letéhez közelítünk. Deleuze ugyanis, aki a filmi képszerkesztés kapcsán alkalmaz-
za a rés fogalmát, Erdély elképzeléseivel nagyon megegyező módon ír a montázs 
működésmódjáról: ,,[e]gy képhez választunk egy másikat, mely rést vezet be a 
kettő közé. Ez nem asszociatív, hanem differenciálási művelet, ahogy a matema-
tikusok mondják, vagy diszparációs művelet, ahogy a fizikusok nevezik: ha adott 
egy potenciál, választanunk kell egy másikat, de nem akármilyet, fontos ugyanis, 
hogy a kettő között potenciálkülönbség lépjen föl, amely egy harmadik vagy új 
dolgot hoz létre."32 A differenciákra fókuszáló montázselv eredményezheti a ré-
seket, melyek megszakítják a gondolkodás folyamatosságát, és ezáltal kiutat sej-
tethetnek a fogalmak rögzült, hierarchikus rendszeréből. Miképpen képzelhető 
el egy ilyen rés a Film című regényben? 

A nagyítás folyamatáról már volt szó. Vázoltam, hogy a mikroközelbe hozás mi-
képpen alakítja át egy arc látványát (annak pórusait, pigmentfoltjait) például lan-
kás tájképpé. Utaltam a transzformáció egy olyan fázisára, pillanatára is, amikor 
a kezdőkép, a túlzott közelítés miatt, elveszti fogalmi tartalmát (már felismerhe-
tetlen az arc), de még nem nyerte el az új fogalmi tartalmat, vagyis még nem azo-
nosította a tudat az új látványt (tájképként). Ez a két kép (arckép, tájkép) közötti 
pillanat olyan ráként képzelhető el, mely a fogalmi renden kívül van, hiszen a két 
fogalom közül (arc, táj) az egyik már nem, a másik pedig még nem fedi az észle-
lésnek ezt a pillanatát. Úgy tűnhet, a két kép átfordulásának határán keletkező 
rés megszakítja az érzékelés (gondolkodás) automatizmusának folytonosságát. 
De tényleg erről van szó? A nagyítás valóban rést üthet a fogalmak hierarchiáján? 

2 9 ERDÉLY Miklós: „Montázsgesztus és effektus." In uó: i. m. 150. 
so I. m. 157. 
31 A vázolt párhuzam jogosságát erősítheti még, hogy a fokozott tettenérés szükségességének leírá-

sakor Mészöly által említett „cinéma vérité" fogalma (Mészöly: A Tágasság iskolája. 140.) Erdélynél 
szintén szóba kerül, mégpedig a „helyes" montázs alkalmazásának mintájaként. (Erdély: i. m. 
103.) 

32 Gilles DELEUZE: A gondolat és a film. Ford. KOVÁCS András Bálint. Metropolisz 1999/4. 40. 
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A két kép közötti rést is folyamatosan megnevezi a nyelv. Az egyik alakját 
elvesztő, de a másik körvonalait még fel nem vevő látványt azonnal lefedik a köz-
tes állapotokra alkalmazható fogalmak: folt, paca stb., de ilyen megszakítottságot 
jelölő fogalomnak nevezhető maga a rés szó is, mely a két „szilárd" nyelvi felület 
közti „átmeneti" állapot metaforikus jelölőjének tekinthető. A rés, bár a nyelven 
kívüliséget ígéri, valójában nem más, mint egy olyan metafora, mely a nyelvből 
kivezető utat eltömíti. Bármiféle nyelven ütött résről csak a nyelv eszközeivel tu-
dunk beszámolni, és ennyiben a nyelv segítségével már meg is szüntettük, vagy 
legalábbis a nyelv metaforikus elemévé tettük a szóban forgó rést. Másképpen: 
a nyelvi rések a „valódi" réseket visszafalazó metaforáknak tekinthetők. Ebből 
következően: az érzékelés fala továbbra is fal marad, hiszen nem ütöttünk rajta 
mást, csupán metaforikus réseket. 

A Film ábrázolt világában Sililó ilyen résként értelmezhető. A Múzeum körúti 
események után, Sax Simon szőlőjébe érkezve, kihull az időből: „elképzelése sincs 
a következő napról". (25.) A tárgyalóteremben még nyilvánvalóbbá válik időn 
kívülisége: „az adott pillanatban kizárólag csak azt éli, amit mond" (42.), „foly-
ton összekeveri az időrendet" (72.), „semmibe vesz időrendet, közvetlen okokat, 
szabadságot, akasztófát". (78.) A térösszetevők is „egyenrangúakká" válnak 
számára: „közömbös háttérré lettek az utcák. Másnak lehet, hogy fontos ez a hát-
tér; neki már nem." (24.) A fogalmi rubrikák határolói mintha szétporladtak 
volna tudatában: „az őrök és bírák, a védője és a nézők, mind egyrement" (40.), 
a „huszár és a munkás arca egyformán mosódik bele a délelőttbe". Alakja, mint-
ha túl lenne a hétköznapi logikán; ő a „kizárt harmadik", aki nem ismeri a para-
doxonokat, hiszen minden egy időben, egyenlő hangsúllyal vagy hangsúly-
talansággal létezik számára; ő az, aki beteljesíti Warhol kamerájának vágyát: 
egyenlőségjelet tesz minden részlet közé, beleértve az okok és okozatok idő-
dimenzióit is. О „az egyetlen, aki valamennyiünket meghalad". Sililó, aki „olyan 
ártatlan és elfogulatlan, akár egy isten". (78.) Vagy mint egy „élő" rés az összefüg-
gések és ellentmondások könyörtelen rendjében. 

A mi sorsunk azonban, hogy újra a jól ismert ellentmondásba botlunk. Hiszen 
Sililó időn és téren kívüli „tisztasága" „legalább annyira birtokbavehetetlen, mint 
az üveg simasága. [...] Vagy mint a mézga matt ragyogása; hacsak szét nem ron-
csoljuk." (76.) A birtokbavétel egyben a megsemmisítést is jelenti, az érintetlenül 
hagyás pedig a hozzáférhetetlenséget. Akárcsak Warhol kamerája és a ráek ese-
tében. „Egyszerűen azért, mert a tisztaságról van szó; ami alapvetően más valami, 
mint aminek a rögzítésére be vagyunk rendezkedve." (76.) Ebből következően 
Sililó nem lehet maga a „kívüliség", hanem csak annak metaforája. 

Az Öregemberben is van valami sililói. Néha mintha számára is mindegy len-
ne, hogy mi történik körülötte. Látszólag összefüggéstelen jelzéseket ad, akárha 
benne is másképp (vagy éppen sehogy se) strukturálódna a mindennapi gondol-
kodás fogalmi rendjének szigorú apparátusa: „a hirtelen arcrángás a szaglást 
jelzi, valami erósebb szag jelenlétét, de ugyanígy jelezhet mást is" (6.), „bizonyta-
lan, hogy jól hall-e, és érti-e az összefüggéseket" (20.), „olyasmi történt közben, 
aminek az előzményét nem tudja átlátni, csak a következményét érzi". (102.) 
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Tekintete olyan kifejezéstelen, mintha valóban minden esemény egyenlő hang-
súllyal esne latba nála: ,,[h]iányoznak belőle az apróbb rebbenések, amelyek je-
lezhetnék, hogy valamilyen külső látvány beléje hatolhat. Pillantása egy teljesen 
önmagába visszatért pillantás." (31.) 

Az Öregember és Sililó „történetének" párhuzamai is eléggé (tán túlságosan 
is) nyilvánvalóak. Mindketten ugyanazt az utat járják végig: „a mai topográfia 
szerint is világos, hogy az utca, amelyiken az Öregemberrel és Öregasszonnyal 
haladunk, a présház irányából vezet a malomkő felé" (42.); vagyis Sax Simon 
valamikori birtokának objektumait köti össze. Sililó levizeli magát, az Öregember 
nadrágját pedig olyanná teszi egy locsolókocsi, mintha bevizelt volna. Mindket-
ten felmennek egy „dombra"; Sililó Sax Simon birtokának szőlődombjára, az 
Öregember pedig egy nyitott gázárok földkupacának dombjára. A példákból 
- főleg az utolsó kettőből - talán kiviláglik, hogy a párhuzamok tartalmaznak 
értékítéletet, mégpedig az öregember rovására és Sililó javára. Mielőtt azonban 
ezt az értékkomponenst tüzetesebben szemügyre vennénk, térjünk vissza a ki-
induló kérdéshez, mely megközelítőleg így hangzott: vajon az Öregember is 
egyenértékűként kezeli a dolgokat, és ugyanúgy semmibe veszi az időrendet, 
mint Sililó? 

Valóban úgy tűnhet, hogy az Öregember, Sililóhoz hasonlóan, az összefüggé-
sek és ellentmondások rendszerén „kívülre" került. Egy fontos viszonystruktúrá-
nak azonban továbbra is a foglya, hiszen az Öregasszonnyal alkotott szimbiózis-
ból képtelen szabadulni. Minduntalan az Öregasszony vonzásterében kénytelen 
mozogni: az „Öregasszony hónalj alatt szorítja az Öregember karját" (38.), „az 
Öregasszony [...] ezúttal nem a lógó kart fogja meg, hanem a zakó alját hátulról" 
(50.), az „Öregasszony, aki a hóna alatt fogta, amíg beszéltünk, most egyre erő-
sebb szorítással sürgeti" (44.), „az Öregember vállára teszi a kezét, és visszahúz-
za" (85.), az „Öregasszony oldalról karol az Öregember dereka alá" (82-83.), 
„az Öregasszony segítségével sikerül irányba fordulnia". (35.) És akkor is része 
az Öregasszony gravitációs rendszerének, ha valójában (de ezt nem tudhatjuk 
pontosan) szabadulni akar a kapcsolat kötelékeiből, ugyanis az ellentétes, inverz 
erők szintén a rendszer alapján határozódnak meg. Ennek ironikus példája, mi-
kor az Öregember felmegy a gázdombra, és az Öregasszony hiába próbálja ismét 
a zakójánál fogva visszarángatni, mert az Öregember elhatározásában (van neki 
ilyen?) hajthatatlan marad. Ám amikor az Öregasszony maga is felmászik a 
„dombra", majd az Öregember elé áll, és elkezdi őt felfelé húzni, akkor az Öreg-
ember önként visszaereszkedik a járdára. (142-143.) 

A gázdombos jelenet még egy dologra rávilágíthat. Sililó Sax Simon szőlő-
dombjára vezető kálváriája ugyanis valódi megtisztulással jár, melynek végén Sililó 
szinte olyanná válik, mint egy időtlen isten.33 Ezzel szemben az Öregembert 

33 A szőlőhegyre vezető (a Majorból áthelyezett) út menti „ECCE НОМО''-szobor is ebbe a gondo-
latkörbe kapcsolható. 
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visszarángatják minikálváriájáról, vissza az aszfaltra, ahol újra az Öregasszony irá-
nyítása alatt találja magát, nem mintha az alól - és ezt az inverz működésmód 
bizonyítja - egy pillanatra is kiszabadulhatott volna. Ebben az értelemben az 
Öregember Sililó lefokozott, parodisztikus alakváltozatának tekinthető, aki ugyan 
rendelkezik hasonló karakterjegyekkel, mint Sililó, hiszen az események okait 
és az időrendeket, úgy tűnik, néha ő sem látja át, ám mozgásának, és feltehetőleg 
gondolkodásának koordinátái is az Öregasszony vonzásterében határozódnak 
meg. Míg Sililó jézusi, de legalábbis sziszifuszi erkölcsi magaslatokba jut, addig 
az Öregember józan észnek ellentmondó tetteit, nem a „kívüliség" állapota, hanem 
inkább az öregkori szenilitás szeszélye vezérli. 

Az Öregember alakjából a narráció és általában az egész regénybeli vállalko-
zás öniróniája is kiolvasható. Az eseményeket rögzítő kamera célja ugyanis annak 
a „kívüliségnek" a tettenérése, mely Sililót jellemzi. De hogy Sililóval kapcsolat-
ban bármi lényegest megtudhasson, megsejthessen, minduntalan az Öregember 
nyomában kénytelen járni. Ez pedig nem más, mint egy értelmezői előítéletektől 
mentes világ ábrázolásának kudarctörténete, hiszen a legnagyobb összefüggés-
telenség illúziójában is minduntalan felsejlenek egy (jelen esetben: inverz) rend 
törvényei. Warhol kamerájának időtlensége és hangsúlytalansága helyett ismét 
- és lassan már törvényszerűen - csak egy látszatrendezetlenség rögzítéséről 
beszélhetünk. 

Az Öregember figurájába talán a Film értelmezésének paródiája is bele van 
kódolva. Az Öregember ugyanis a narráció történetmondásai által folyamatos 
értelmezésre van kényszerítve (például: az „Öregemberrel külön is meg kell 
értetnünk" [23.], „Igyekszünk továbbra is a magunkét sulykolni" [75.], „szeret-
nénk megértetni az Öregemberrel" [78.]). Ő részben megfelel az elvárásoknak, 
hiszen amit lehet, azt félreért, vagy legalábbis semmi jelét nem adja annak, hogy 
megértette, vagy bárhogy is értette a hallottakat, feltéve persze, ha egyáltalán 
meghallotta a mondottakat. Ennél ideálisabb értelmezőt el sem képzelhetne 
magának a narrátor, hiszen szándéka éppen egy ilyen értelmezés nélküli világ 
tettenérése, rögzítése egy hasonlóan elfogulatlan pozícióból. A tettenérési lánc 
végén pedig a rögzített anyag (szöveg, film) befogadója állna, aki szintén mentes 
lenne minden értelmezői szándéktól. Egyszóval maga lenne Sililó. Ő azonban 
nem olvasna ki többet a regényből, mint egy falevélből. Vagy a filmezés példájá-
nál maradva: őneki már mindegy, hogy magát a kamerát nézi-e vagy éppen a fil-
met. Ezért, ha bármiféle értelmezésre számít a szóban forgó regény, akkor csak 
az öregember állhat az interpretációs lánc legvégén (meg egyáltalán bármely 
pontján), akinek ellentmondásokra, összefüggéstelenségre, látszathasonlóságok-
ra utaló gesztusai mögött mégiscsak felsejlik egy emberi szándék. 
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AZ ESZTÉTIKAI ETIZÁLÁSA* 

- Martha С. Nussbaum „etikai kritikája" -

„Úgy tűnik, újfajta etikát keresünk; olyat, amely az esztétikáin alapul [...] és amely 
az önálló műalkotásra mint életmodellre tekint" - írja Lothar Bredella Aesthetics 
and Ethics: Incommensurable, Identical or Conflicting? című tanulmányában.1 A mű-
alkotás mint életmodell, fiktív történetek mint valós életszituációk szimulációi, 
művészi alkotásokban szereplő fiktív karakterek, illetve maga az őket létrehozó 
művész mint erkölcsi kérdésekben utat mutató autoritás vagy barát természetesen 
nem újdonság. Az arisztotelészi etika alapját és egyben kiindulópontját is jelentő 
„Hogyan éljünk?" kérdésre a legkülönfélébb korokból, a legkülönfélébb hagyomá-
nyokhoz sorolható, a legkülönfélébb élet- és művészetszemléletű szerzők utalnak 
minket a művészetek által megjelenített fiktív világokhoz mint lehetséges válaszo-
kat felmutató forrásokhoz. Amennyiben pusztán ennyiről szólna Nussbaum etikai 
fókuszú regény- és regénykritika-felfogása, annyiban semmi újat nem hozna, jól-
lehet nagyon alaposan kidolgozott rendszerszerűsége, a nyugati filozófiai hagyo-
mány fölényes ismeretének értő felhasználása, valamint konkrét műelemzéseinek 
legsikerültebbjei akkor is figyelemreméltó kísérletnek láttatnák ez irányú, igen 
gazdag és szerteágazó munkásságát. Ahogyan Geoffrey Galt Harpham, illetve 
Richard Eldridge fogalmaz: Nussbaum egyike azoknak, akik a „legmeggyőzőbben 
és legmegalapozottabban érvelnek az irodalmiban megjelenő etikai mellett",2 és 
„azon műfajnak, amit talán regények filozófiai kritikájának nevezhetnénk, jelen-
leg ő a legkiemelkedőbb gyakorlója".3 

Alaptétele az, hogy vannak olyan problémák, széles körű konszenzus alapján is 
etikainak tekinthető kérdések, melyek egyedüli megjelenési formája fiktív 
narratívákban található. Az etikainak az irodalmiban való megjelenését többek kö-

' Tanulmányom készülő doktori (Ph D.) disszertációm egyik fejezetének rövidített változata. A kor-
társ amerikai 'etikai kritika' egy másik jelentős alakjának, a dekonstruktőr J . Hillis Millernek 
ez irányú munkásságát bemutató tanulmányom a Literatura 2002. 2. számában (123-141.) jelent 
meg. 

1 Lothar BREDELLA: „Aesthetics and Ethics: Incommensurable, Identical, or Conflicting?" In Ethics 
and Aesthetics: The Moral Tarn of Postmodernism. Ed. Gerhard HOFFMANN, Alfred HORNUNG. Winter, 
Heidelberg, 1996. 29. 

2 Geoffrey Gait HARPHAM: „Ethics and Literary Criticism." In The Cambridge History of Literary 
Criticism. Ed. Christa KNELLWOLF et al. Vol. IX. Cambridge UP Cambridge, 2001. 378. 

3 Richard ELDRIGE: „Reading for Life": Martha C. Nussbaum on Philosophy and Literature. Arion: A Jour-
nal of Humanities and the Classics. Third Series, 2. 1. (1992) 192. 
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zött azzal indokolja, hogy „felettébb valószínűtlen, hogy egy összetett irodalmi al-
kotás értő olvasása élesen elválasztható lenne az időt, a halált, a fájdalmat és a fáj-
dalom meghaladását stb. érintő aggályainktól - mindattól tehát, amire a 'hogyan 
éljünk' kérdése irányul".4 Az arisztotelészi etika éppen amiatt alkalmas eszköz 
és biztos háttér Nussbaum számára, mert az alapvető fontosságú helyet igényel 
az erények számára. Az arisztotelészi etika erényekre épülő etika. A kanti erkölcs-
filozófia középpontjában a kötelesség és a kategorikus imperatívusz fogalma áll, 
az arisztotelésziében pedig az eudaimonia („boldogság", „jóllét") elérése. „Az eré-
nyek pedig pontosan azok a tulajdonságok, amelyek birtokában az egyén képessé 
válik az eudaimonia elérésére."5 Az erények nagy többsége pedig tanulható (és ta-
nulandó), fejleszthető és csiszolható. Mi módon? Történetek elmondása és átélé-
se által. Arisztotelész idején ezen történetek kerete természetesen a drámairoda-
lom volt, így tehát könnyen belátható, „hogy etikai kérdésekben a legtöbb athéni 
számára a költő volt a legfőbb kútforrás".6 Számukra érthetetlen lett volna az esz-
tétikai és az etikai szférájának szétválasztása, egymástól elkülönített tárgyalása. 
Az etikai ily módon beágyazódik az esztétikaiba és az esztétikai az etikaiba. 
Nussbaum és a többi neo-arisztoteliánus számára ez egy egymást feltételező, nem 
hierarchizálható viszony: „ha az 'etikait' és a 'morálist' akként határoznánk meg, 
hogy azok a tág, klasszikus értelemben magukban foglalják az összes eredeti 
erényt, akkor az etikai hatás valóban az esztétikai minőség részének tekintendő".'7 

„Történetek szövik át az időt, amelyben élünk. Helyünket a világban, még mielőtt 
magunkra eszmélnénk - sőt, talán nem túlzás azt állítani: még mielőtt megszületnénk - , 
családi elbeszélések jelölik ki. A ránk hagyományozott történetekhez azután hozzátesszük 
a magunk ál landóan változó, nyugvópontra még halálunkkal sem ju tó történetét. Ami 
kívülről ér bennünket, és amit magunk teszünk, amit gondolunk, képzelünk és tapaszta-
lunk, amitől félünk, és amit remélünk, e lmondjuk magunkról , és e lmondjuk egymásról, 
e lmondjuk újra és e lmondjuk másként. Elbeszéléseink vissza-visszatérnek a már e lmondot-
takra, és ismét elölről kezdik: így próbálják körülvenni és befogni az elszökő történéseket. 
Amit tudatosan elhallgatunk, és amit öntudatlanul elhárítunk magunktól, a már elmon-
dottak és még e lmondandók árnyékában húzódik meg" - kezdi Élettörténet és sorsesemény 
című könyvét Tengelyi László.8 

Nehéz lenne ennél pontosabban megfogalmazni, miről is van szó. A megvizsgá-
landó probléma talán a következőképpen fogalmazható meg: mi biztosíthat legi-

4 Martha С. NUSSBAUM: Exactly and Responsibly: A Defense of Ethical Criticism. Philosophy and 
Literature 22. 2. (1998) 358. 

5 Alasdair MACINTYRE: AZ erény nyomában: Erkölcselméleti tanulmány. [After Virtue: A Study in Moral 
Theory.] 1981. Ford. BÍRÓNÉ KASZÁS Éva. Osiris, Budapest, 1999. 202. 

6 Martha C. NUSSBAUM: Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. Oxford UR New York, 
1990. 15. 

7 Wayne C. BOOTH: Why Banning Ethical Criticism Is a Serious Mistake. Philosophy and Literature 22.  
2. (1998) 373. (Kiemelés tőlem.) 

8 TENGELYI László: Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz, Budapest, 1998. 
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tim helyet fiktív világoknak, szereplőknek, illetve döntési helyzeteknek az er-
kölcsfilozófia területén? Miért véli úgy Nussbaum, hogy ezen hely nemcsak hogy 
betölthető regények ábrázolta világokkal, hanem hogy csak általuk tölthető be? 
Melyek azok a jellemzői az általa vizsgált regényeknek, melyek ezt lehetővé 
teszik? Mely területen van a „fiktív" világoknak előnye a „valós" világgal szem-
ben; az emberi élet mely aspektusai azok, melyek megértéséhez és megértésében a re-
gények ábrázolta világokhoz és világokba vezet a kutató elme útja? Vagy ahogyan 
J . Hillis Miller teszi föl általános érvényűén, illetve konkrét regényekre alkalmaz-
hatóan a kérdéseket: „Miért van szükségünk történetekre egyáltalán?",9 illetve 
„Irodalmi alkotások hogyan jelenítenek meg döntési helyzeteket? Egy adott mű 
mi módon tereli az olvasót afelé, hogy egy bizonyos döntést helyesnek vagy hely-
telennek tartson? A viktoriánus vagy akár a modern regényekben bemutatott 
döntési helyzetek olyan korhoz kötődnek-e pusztán, ami már végleg elmúlt, vagy 
esetleg a bennük felvonultatott szereplők viselkedése a mai olvasó számára is ér-
vényes viselkedés-modellek lehetnek?"10 

Nussbaum Form and Content: Philosophy and Literature című esszéjében azt írja: 
„bizonyos értelemben igaza van Proustnak, amikor azt mondja, hogy az irodalmi 
szöveg 'optimális eszköz', mellyel az ember saját életét olvassa".11 Ismét csak: 
miért nem az életet magát? Akár saját életünket, hiszen első pillantásra azt gon-
dolhatnánk, ha valamit, hát azt ismerjük; történetét és jelentését is. A Miller 
megfogalmazta aggályokat ezzel kapcsolatban azonban már ismerjük és azok 
után joggal vetődik fel mindenkiben a nyugtalanító gondolat: biztos, hogy a sa-
ját életem, akárcsak halálom pillanatában is, de egységes egésszé, elmondható 
történetté áll össze? Kezdettel, végponttal és főként: benne megtestesülő értel-
mesjelentéssel? Biztos, hogy az én élettörténetem elmondása nem ütközik olyan 
leküzdhetetlen akadályokba, mint Allen Boothé Crabbe versében vagy Bartlebyé 
Melville novellájában?12 Miben segítenek a fikció történetei a saját és embertár-
saim történeteinek megértésében? Miért van az, hogy „legtöbbünk jobban érti 
James történeteit, mint saját történetét?".13 

Erre egyrészt maga az athéni bölcselő felel, amikor azt mondja; szükségünk 
van történetekre, mert „soha nem éltünk eleget",14 másrészt pedig Nussbaum 
szövi tovább a szálat, amikor a történeteknek az emberi életben betöltött nélkü-
lözhetetlen funkciójárói beszél. Történetek által olyan emberi életekkel, sorsok-

9 J . Hillis MILLER: „Narrative." In Critical Terms for Literary Study. Ed. Frank LENTRICCHIA, Thomas 
MCLAUGHLIN. University of Chicago Press, Chicago, 1990. 68. 

10 A 2001 tavaszán, a University of California at Irvine-on tartott Moments of Decision in Literature 
című posztgraduális szeminárium kurzusleírásából. 

11 Love's... 47. 
12 Lásd J. H. MILLER: „The Ethics of Reading: Vast Gaps and Parting Hours." In American Criticism in 

the PoststructuralistAge. Ed. Ira KÖNIGSBERG. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1981. 19-41.,  
illetve J . H. MILLER: „Who Is He? Melville's 'Bartleby the Scrivener'." In Versions of Pygmalion. 
Harvard UP Cambridge, 1990. 141-179. 

IS Love's... 162. 
О I. M. 4 7 . 
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kai, érzelmekkel és általuk: etikai döntésekkel ismerkedhetünk meg, melyekkel 
„valódi" életünkben nem. Ismereteink a világról és önismeretünk általuk tehát 
kétségtelenül tágul horizontálisan. Ez eddig könnyen belátható, ám a kérdésre 
pusztán csak részben válaszol. Részben, éppen azért, mert a „valós" élethez 
hasonlóan látszólag csak „nyers" fiktív vagy nem fiktív élettényeket, világképeket 
közvetít. Ahhoz, hogy bennük tájékozódni tudjunk, ezeket értelmeznünk kell. 
A horizontális - „nyers" életténybeli - térnyerést vertikális - azt értelmező -
mélységgel kell kiegészíteni. „Tisztábban látjuk majd és szélesebb értelmet is tu-
lajdoníthatunk ennek a megállapításnak azáltal, hogy hangsúlyozzuk: a regények 
- e felfogás szerint - nem 'nyers' élettényeket közvetítenek, hanem nagyon pon-
tos és figyelmesen elkészített értelmezéseket nyújtanak. Az élet: értelmezés. Min-
den cselekedete azt is jelenti egyben, hogy a világot valamiként látjuk. [...] A lé-
nyeg az, hogy irodalom esetében magasabb fokú precizitással találkozunk [...], 
míg a valódi élet e nélkül a magas fokú és komplex (ön)tudatosulás és (ön)-
tudatosítás nélkül rohan el mellettünk, és így tehát, ebben az értelemben, nem 
teljes értékűen megélt élet."15 Az irodalmi szövegnek tehát csak látszólag sajátja 
az, hogy a valódi élethez hasonlóan nyers élettörténeteket mutat be. Ellentétben 
tehát a „valódi" élettel, aminek csak potenciálisan képezi részét annak (ön)-
értelmezése (s ezáltal való teljessé tétele), a regényéletek éppen amiatt, hogy re-
gényéletek, bemutatottságuk mellett már egyben értelmezést is nyernek az író 
vagy a narrátor által, s ilyen értelemben, még ha paradoxnak tűnhet is; teljesebb, 
kerekebb életeket jelenít(het)nek meg. „Egy szöveg sohasem egyszerűen csak pre-
zentál egy élettörténetet; azt valamiként mindig reprezentálja" - fogalmaz egy he-
lyütt még tömörebben.16 Irodalom és etika kapcsolatára vonatkozó gondolatait 
át- meg átszövi, s mintegy (néha túl szoros) abroncsba is kényszeríti azon meg-
győződése, hogy az irodalom az élet meghosszabbítása, bizonyos (gyakran etikai 
jellegű) aspektusainak az író vagy a narrátor által már helyesen értelmezett s így 
követendő módon való leképezése. „Az irodalom az életnek nem pusztán hori-
zontális irányú kiterjesztése, kapcsolatba hozva az olvasót olyan eseményekkel, 
helyszínekkel vagy problémákkal, amelyekkel más módon soha nem találkozott 
volna, hanem vertikális irányban is, olyan élményekkel ajándékozva meg őt, me-
lyek mélyebbek, élesebb kontúrral rendelkeznek és pontosabbak azoknál, mint 
amelyek a valós életben érik."17 

Regény és etika, illetve az etikainak a regényben való megjelenésére vonatko-
zó számtalan kérdés Nussbaum szerint alapvetően mégiscsak két alapkérdésre 
vezethető vissza. Ezek egyikére, jelesül arra, hogy miért csak fiktív narratívák 
alkalmasak bizonyos etikai szempontból (is) releváns kérdések felvetésére, ponto-
sabban: megjelenítésére, illetve az ezekre adható lehetséges válaszok bemutatá-
sára, a fentiekben megpróbáltam már részben válaszolni. A másik „egy általános 

•5 Uo. 
16 I. m. 5. 
17 I. m. 48. 



1 9 2 Túry György 

kérdés irodalmi forma és filozófiai tartalom kapcsolatát illetően. E kettő vajon 
egy szövegnek pusztán egymással össze nem függő alkotóelemét képezi, vagy 
esetleg befolyásolják egymást/hatással vannak egymásra, oly módon, hogy a tar-
talom neki megfelelő formát követel meg, illetve a forma önmagában is kifejez 
valamit, ami már a tartalom részét képezi - jelesül azt, hogy megmutatja, mi lé-
nyeges és mi nem?".18 A forma Nussbaum számára tehát abban a tekintetben 
válik fontossá, és az etikai orientáltságú irodalomértés számára megkerülhetet-
lenné, hogy az kijelöli az értelmezés megfelelő irányát, éppen azáltal, hogy segít-
ségével az olvasó megértheti, hogy a nyelvben megformált prezentált anyag mi 
módon van már eleve а formálás által értelmezve, más szóval: hogy mit reprezen-
tál? (Ezen megértés által egyébként Nussbaum némiképp „pszichologizált" etika-
felfogása alapján az olvasottak a befogadó önnön etikai eszköz- és döntéstárának 
is részévé válnak, melyek saját, valamint az őt körülvevők [család, barátok, mun-
katársak, egy politikai platformon levők stb.] és az egész társadalom életében is 
gyakorlati jelentőséggel bír/iaínak a továbbiakban.) Másként fogalmazva: az anyag 
a forma által válik értelmezhetővé, a „formák voltaképp egy elrendezési straté-
giára sarkallnak, azt 'mondják meg', mit kell csinálnunk a szöveggel, a szerep-
lőkkel, fordulatokkal, azaz az értelmezés [...] a formák sugallta elrendezési straté-
giák révén [születik]".19 

A booth-i tételre, miszerint a szerző „[narratív] eszközei és kompozíciós straté-
giája megválasztásával egyben egyfajta ethost, valamint etikai szempontú kritiká-
ra való felhívást is választ",20 rímel Nussbaum azon kijelentése, hogy „az ember 
etikai igazságokra vonatkozó meggyőződései befolyásolják az irodalmi formákról 
mint etikai tartalmú kijelentésekről vallott nézeteit".21 A neo-arisztoteliánus új-
humanisták értelmezésében tehát etika és narratíva között a forma az összekötő 
kapocs. Némi finomítást azonban igényelne állításuk, hiszen tudjuk, a forma ré-
sze a narratívának, mégpedig a narratíva anyagát elrendező s így - felfogásuk 
szerint - azt egyben értelmező része is. Ennek fényében s a tisztábban látás érde-
kében annyiban érdemes a képleten változtatni, hogy azt állítjuk, az etika a nar-
ratívára annak formai komponense által kapcsolódik. Axel Nissen Form Matters: 
Toni Morrisons Sula and the Ethics of Narrative című kitűnő tanulmányában egyéb 
megkülönböztetéseket is tesz. A következőket írja: „A narratíva etikája nem 

18 Martha С. NUSSBAUM: „Literature and Ethics." In Encyclopedia of Ethics. Ed. Lawrence C. BECKER. 
Garland, New York, 1992. 729. A filozófiai művészetelmélet az esztétika mint önálló tudományág 
megjelenése előtt már évszázadokkal felfedezte magának ezt a kérdést, attól kezdve, hogy Arisz-
totelész a Metafizikában a formának létteremtő funkciót tulajdonít, Hegel híres paradoxonán át, 
miszerint a „tartalom nem más, mint a forma átcsapása tartalomba és a forma nem más , mint a 
tartalom átcsapása formába" a Heidelbergi művészetfilozófia Lukácsának neologizmusáig („förmatarta-
lom" - „Lukács ezzel akarta elkerülni a tartalom és forma filozófiai 'botrányát': az 'és' kötőszó úgy 
tesz, mintha létezne az egyik a másik nélkül". ALMÁSI Miklós: Anti-esztétika: Séták a művészetfilozófiák 
labirintusában. 1-lwins, Budapest, 1992. 110-113. 
ALMÁSI Miklós: i. m. 126-127. 

20 Why Banning... 108. 
21 Love's... 18. 
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ugyanaz, mint a narratíváfozra megjelenő etika(i). Másként fogalmazva: minden 
narratívának van etikája, de nem minden narratíva szól etikai kérdésekről. 
A 'narratíva etikája' kifejezés értelmezésem szerint a narratív forma [műfajok] 
etikai aspektusainak tanulmányozását jelenti. Azért nevezem ezen aspektusokat 
'etikainak', mert bármely kommunikatív szituációban minden egyes formai vá-
lasztás egyben értékválasztás is."22 Mint látni fogjuk, ez a megállapítás bizonyos 
tekintetben szoros kapcsolatba hozható Nussbaum hasonló jellegű tételeivel eti-
kai és esztétikai értékek megfeleltetéséről. Rendkívül pontosan megfogalmazott-
nak és nagyon jól használhatónak vélem a Nissen által leírtakat. Az általa beve-
zetett fogalompár mellé vehetünk még egy harmadikat is, mely Adam Zachary 
Newton 1995-ös Narrative Ethics23 című igen jelentős munkája által vezetődött 
igazán be a kortárs etikai kritika diskurzusába, jelesül az etika mint narratíva 
fogalmát.24 Figyelemreméltó az is, hogy jóllehet nem ily módon („ethics as narra-
tive"), de maga Nussbaum is igen hasonló jelenséget fogalmaz meg: „az erkölcsi 
jellegű fejtegetések történelmi és kontextuális meghatározottságának irányába 
forduló újfajta érdeklődés arra vezetett jópár erkölcsfilozófust, hogy amellett 
érveljenek, hogy az erkölcsi kategóriák csak akkor érthetők meg, ha látjuk, mi 
módon ágyazódnak narratívákba".25 

Visszatérve Nussbaum etikai kritikájához, immár a nisseni fogalmak ismereté-
ben és azok felhasználásával a továbbiakban a narratíva etikájának (Nussbaum 
fogalomhasználatával: narratívák formai jegyeinek értékválasztást kijelölő értel-
mezése [„ethics of narrative"]) fentiekben leírt bemutatása után, a narratívákban 
megjelenő etikairól [„ethics in narrative"] lesz szó. Arisztotelész az eudaimonia 
elérésére vonatkozó koncepciójában kiemelt fontosságú helyet biztosít a követ-
kezőknek: 1) érzelmek és képzelőerő, illetve ezeknek az emberi megismerésben 
betöltött szerepe; 2) a percepció és az egyedi/különös prioritása; 3) az (emberi) 
értékek plurális szemlélete; és 4) a véletlenszerű események meghatározó jellege. 
Ezen összetevők központi jelentőségű helyet foglalnak el Nussbaum etikai kriti-
kájában is, illetve amellett való érvelésében, hogy a regények az erkölcsfilozófia 
legitim és nélkülözhetetlen részét képezik. Transcending Humanity című esszéjében 
a következőképpen fogalmaz: „Amennyiben az arisztotelészi körvonalak mentén 
kívánunk erkölcsfilozófiát kidolgozni, azt javaslom, hogy a regények mint az arisz-
totelészi etikai gondolkodás megtestesítői narratív és érzelmi struktúráit tanul-
mányozzuk."26 Gyakran megfogalmazott meggyőződése szerint ugyanis a regény 
az egyetlen adekvát és legitim terepe ezen összetevők megfelelő bemutatásának 
és befogadásának. A filozófiai diskurzus elvont nyelve erre véleménye szerint nem 
alkalmas. 

22 Axel NISSEN: Form Matters: Toni Morrison's Sula and the Ethics of Narrative. Contemporary Literature 
40. 2. (1999) 265-266. 

23 Adam Zachary NEWTON: Narrative Ethics. Harvard UP! Cambridge, 1995. 
24 Az eredeti angol nyelvű terminusok a következők: „ethics in narrative", „ethics of narrative" és 

„ethics as narrative". 
26 Literature and Ethics. 730-731. 
26 Love's... 390. 
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Nussbaum óriási filozófia- és irodalomtörténeti apparátust mozgat meg annak 
érdekében, hogy bebizonyítsa; helyes etikai döntések meghozatalában, illetve 
cselekedetek és jellemek etikai megítélésében a kizárólag racionalitásra alapozott 
hozzáállás nem elégséges, az szükségszerűen és minden esetben kiegészítendő, 
sőt akár korrigálandó is az érzelmek, az egyediség/különösség, az értékek plura-
litásának és a véletlenszerű események szerepével. Ezen kiegészítés, illetve kor-
rekció pedig kívül esik a filozófiai diskurzus hagyományos határain s számukra 
a regény mint a nussbaumi erkölcsfilozófia műfaja biztosít megfelelő keretet és te-
repet.27 Az erkölcsfilozófia arisztoteliánus hagyományában állók számára ez töb-
bé-kevésbé evidencia - „a [...] racionális és racionálisan igazolt autonóm erkölcsi 
embere fikció, illúzió"- írja Maclntyre28 - , de első látásra talán meglepő módon 
hasonló gondolatot fogalmaz meg a kanti etikára alapozó Miller is, amikor azt 
állítja, hogy „semmiféle etikai koncepció nem védhető kizárólag a racionalitásra 
hagyatkozva".29 

„Ami az érzelmeket illeti, Arisztotelész jól ismert módon helyezi vissza őket 
az erkölcsi szférájának centrumába; oda, ahonnan Platón száműzte őket" - írja 
An Aristotelian Conception of Rationality című tanulmányában.30 Mint ismeretes, 
Platón ideális államából hasonló módon száműzné a költőket. Az ok azonos: 
meggyőződése szerint sem az etikai, sem pedig az esztétikai szférájában nincs he-
lye az érzelmeknek, éppen amiatt, mert a racionalitás útjában állnak. Márpedig 
csak a racionalitás, a tiszta intellektus az, ami elvezet, illetve kijelöli a helyes utat 
a Szépség és Jóság elvont fogalmaihoz. A helyes emberi megismerés kizárólag a 
racionálisra alapozódik a platóni filozófiai hagyományban. A művészek viszont 
alkotásaikban egyrészt érzelmeket ábrázolnak, illetve emberi cselekvések által 
érzelmeket jelenítenek meg, másrészt pedig érzelmeket aktivizálnak a befogadó-
ban. Az érzelmek káros szerepe így tehát két irányban is hat, s ez annál inkább 
indokolja száműzetésük jogosnak vélt igényét. 

A filozófiatörténet Nussbaum értelmezésében kétféle, több helyütt is kapcsoló-
dó módon ad számot az érzelmek szerepéről az emberi megismerésben. Az egyik 
felfogás szerint az érzelmek hasonlatosak a „vak, állati reakciókhoz";31 semmi 
szerepük nincs a megismerésben, e tekintetben teljesen megbízhatatlanok s így 
számításba vételük kerülendő. A másik felfogás teret biztosít ugyan számukra 
a megismerésben, ám úgy véli, az ő közvetítésükkel hamis képet kapunk a világ-
ról. Ezzel szemben, illetve ezen túllépve „Arisztotelész nem tesz éles különbséget 
a kognitív és az emotiv között. Az érzelmek szerepet játszhatnak a megismerésben; 
és a megismerés, ha teljes kíván lenni, az érzelmi összetevőket is figyelembe kell, 

2 7 A h a s o n l ó n é z e t e k e t v a l l ó g o n d o l k o d ó k k ö z é s o r o l j a t ö b b e k k ö z ö t t S t a n l e y CAVELU, R i c h a r d 
WoLLHEiMet, B e m a r d WiLLiAMSt, H i l a r y PUTMANC C o r a DiAMONDod é s I r i s MURDOCHOÍ. (I . m . 2 3 . ) 

28 Az erény nyomában... 158. 
29 J . Hillis MILLER: The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin. Columbia 

Щ New York, 1987. 114. 
so Love's... 78. 
si I. m. 40. 
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hogy vegye".32 Ezen „érzelmi összetevők" fel- és megismerésének nyújtja pedig 
kitűnő és Nussbaum felfogása szerint egyben nélkülözhetetlen terepét is a regé-
nyek bemutatta fiktív világok. Fiktív és nem fiktív történetek nevesítik világra, em-
bertársainkra és önmagunkra eszmélésünk folyamata során a bennünk kavargó 
gondolatokat és érzelmeket; adnak formát az alaktalan anyagnak; vágnak rendet 
a káoszba.33 

A megismerésben a fentiek tükrében tehát éppolyan fontos szerepet játszik, 
illetve játszhat az érzelem mint az intellektuális, racionális összetevő. Az érzelmek 
kimerítheteüen tárházát pedig történetek foglalják magukba. Történetek öröm-
ről és fájdalomról, szeretetről és gyűlöletről, barátságról és ellenségeskedésről, 
egymásra találásról és egymás elvesztéséről, reményről és csalódásról, kitartásról 
és feladásról, hűségről és csalásról, bizalomról és bizalmatlanságról. Az intellek-
tus önmagában nem tud róluk számot adni s a Poétika óta tudjuk, bemutatásuk 
egyik s csak a művészetek által lehetséges formája a befogadóban való felkeltésük. 
Ez alatt természetesen nemcsak a művészetelméleti közhellyé vált félelem és rész-
vét érzése értendő, hanem akár a szerelem okozta szenvedésé is, mint ahogyan 
azt Nussbaum gyönyörűen mutatja be a Proust-mű egy részletének értelmezése 
során Fictions of the Soul című tanulmányában: „a szenvedésről szól ez a történet 
[...], a szív megszakadásáról, és ezt a pszichológiai eseményt nem a hűvös intel-
lektus által ragadja meg, hanem magában a szenvedésben [azaz a szenvedés ér-
zésének az olvasóban való felkeltése által]".34 Ennek lehetőségét az biztosítja, 
hogy a befogadó ismeri; azaz tudja és érzi, miről van szó. Ismeri, egyrészt, mert ő 
maga is átélte, másrészt mert olvasott, hallott róla történeteket. Az új a már is-
mert történetek sorába illeszkedik és módosítja is egyben azok - az ő belépésével 
szükségszerűen változó - egymáshoz való viszonyát. Az érzelmek fel- és megisme-
rése s a narratív művészetek eszközeinek felhasználásával való bemutatása, illet-
ve ezzel párhuzamosan a befogadóban való felkeltése elengedhetetlenül szük-
séges tehát az intellektuális megismerőképesség inherens korlátoltságán35 való 
túllépéshez. Nussbaum úgy véli, erre az igényt az arisztotelészi erkölcsfilozófia 
fogalmazza meg s lehetőséget rá a regényforma biztosít, az a műfaj, mely érzel-
meket ábrázol és érzelmeket gerjeszt. 

Akár érzelmek, jellemek, események, cselekvések bemutatásának, akár a szó 
jelentésének szűk értelmében vett leírások fiktív vagy akár nem fiktív narratívák-
ban való alkalmazása esetén fontos szerep jut az írói és/vagy narrátori megfigyelő 
és mérlegelő képességnek, vagy ahogy Nussbaum nevezi, a percepciónak. Túl-
lépve azonban ezen a nyilvánvalóan igaz állításon, ő további funkciót is tulajdo-
nít neki. Alapvetően Arisztotelészre és Henry Jamesre hivatkozva amellett érvel, 

32 I. m. 78. 
33 Legalábbis szeretnénk ezt hinni. Ha a tudományban várni is kellett a freudi tudatalatti „felfedezé-

séig", a (narratív) művészetek - mint ahogy ez lenni szokott - jóval ezt megelőzően tudósítottak 
már ezen remény teljesülésének minimum kérdéses mivoltáról. 

34 Love's... 253. 
35 Vö. i. m. 255. 
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hogy a percepció „saját jogán/önmagában is értékes etikai aktivitásként"36 értékel-
hető, s ezen láncszem bekapcsolásával további érvvel kíván szolgálni narratíva 
és etika kapcsolatát illető elméletének bizonyításában. Amennyiben ugyanis elfo-
gadjuk egyrészről azt, hogy a percepció etikai szempontból is értékelhető és ezen 
belül, de kiemelten, művészi tevékenység; másrészről viszont azt, hogy alapvető 
fontosságú szerepet játszik narratívák létrehozásában és befogadásában, akkor az 
ebből leszűrt nussbaumi következtetést is igaznak kell vélnünk, jelesül azt, hogy 
újabb érvet találunk a narratívák és az etikai szférájának összetartozását illető 
okfejtés mellett. Más egyéb elemek mellett, ily módon tehát, a percepció az esz-
tétikum létrejöttének és befogadásának összetevőjévé válik s teszi így azt [az esz-
tétikait] önmaga etikai relevanciája okán is a morálfilozófia részévé. Nussbaum 
joggal jegyzi meg egy helyütt, hogy „ez nem az etikai esztétizálása"37 - pont for-
dítva, bár ezt nem mondja ki: az esztétikai etizálása. 

Egy 1996-ban készült interjú során a művészetek és erkölcs kapcsolatát firtató 
kérdésre, a fentiekben ismertetett nézetekre rímelve, többek között a következőt 
feleli: „Egy bizonyos, Arisztotelésztől eredő etikai tradícióhoz nagyon jól illesz-
kedik az a fajta kiegészítés/hozzájárulás, amit például Henry James regényeiben 
vélek felfedezni, melyekben a percepció finomítása etikai feladatként jelenik meg."38 

Az arisztotelészi etika, a jamesi művészetfilozófia és alkotáslélektan, valamint egy 
neo-arisztoteliánus újhumanista kritika különös vegyítésével állunk itt szemben. 
Pontosan fogalmaz John Horton Life, Literature and Ethical Theory: Martha Nuss-
baum on the Role of the Literary Imagination in Ethical Thought című tanulmányában, 
amikor azon véleményének ad hangot, miszerint „ami a Love's Knowledge-ban a 
legszembetűnőbben hozzáadódik ehhez a fajta arisztotelianizmushoz, az az, amit 
körülbelül úgy nevezhetnénk, hogy jamesi szenzibilitás'."39 Mind James, mind 
pedig más írók regényeinek elemzésére rányomja bélyegét azon meggyőződése, 
miszerint azok az arisztotelészi etika legadekvátabb megjelenési formái, többek 
között a percepcióról vallott nézeteik hasonlósága miatt. 

Mire is irányul, mire is irányuljon a percepció, ez a „pontos és felelősségteljes" 
megfigyelés? Ha a racionalista etikaelméletek az univerzálék és az általános érvé-
nyű erkölcsi szabályok, „törvények" mellett törnek lándzsát, akkor a Nussbaum 
képviselte elmélet (melynek bizonyos kritikusok szemében paradox módon regé-
nyek és azok elemzése ad megjelenési formát, illetve keretet) a partikuláris, 
az egyedi, a különös mellett teszi le a garast. A racionalista etikaelméletek nem 
számolnak, sőt, nem tudnak számolni a konkrét emberi szituációk etikai döntése-
ket kikényszerítő komplexitásával, éppen amiatt, ami az egyik legjellemzőbb 

36 I. m. 37. 
37 I. m. 163. 
38 In Andrew PYLE (ed.): Key Philosophers in Conversation: The Cogito Interviews. Routledge, London, 
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39 John HORTON: „Life, Literature and Ethical Theory: Nussbaum on the Role of Literary 

Imagination in Ethical Thought." In Literature and the Iblitical Imagination. Ed. John HORTON, 
A. BAUMEISTER. Roudedge, London, 1996. 76-77. 
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sajátjuk, azaz, hogy általános érvényű és általánosan követendő erkölcsi szabály-
rendszer kidolgozását tűzik ki célul. Etikai jellegű döntési, illetve értékelési hely-
zetben ezen általános érvényű szabályokhoz, „törvényekhez" nyúlnak s nem vesz-
nek tudomást, mert nem is kell, hogy tudomást vegyenek - vélik képviselőik - , 
az adott konkrét helyzet partikularitásáról, az azt adott esetben nagyban befolyá-
soló érzelmekről, véletlenszerű eseményekről, illetve az esetleg nagy súllyal latba 
eső nem összemérhető jellegű értékekről („non-commensurability of valuable 
things"). Mindezeket megfelelő helyükön csupán az arisztotelészi alapozású 
jamesi szenzibilitás képes értékelni és tudja ábrázolni - állítja Nussbaum.40 A per-
cepció tehát ezen felfogás tükrében a partikulárisra kell, hogy irányuljon s ebben 
az értelemben válik csak érthetővé az, hogy „az erkölcsi tudás [...] percepció",41 

illetve ahogy egy másik helyütt fogalmaz, „az erkölcsi tapasztalat a látottak [per-
cipiáltak] értelmezése".42 A percipiáltak értelmezésének, azaz az erkölcsi tapasz-
talatnak a foglalata pedig az antikvitásban a görög drámairodalom, a modern 
korban pedig a nagyregény (elenyésző kivétellel rövidebb lélegzetű prózai alko-
tások, esetleg más műfajú szövegek is szóba jöhetnek). Az arisztotelészi erkölcs-
filozófia által megkövetelt - többek között - a partikulárisra irányuló percepció 
így manifesztálódik tehát a jamesi szenzibilitás által és eszközével a fiktív narra-
tívákban s adódik ily módon újabb - átesztétizált - etikai dimenzió formájában 
az eddigiekhez ezen fiktív narratíváknak a befogadó saját, gyakorlati, nem fiktív 
világában is érvényesülni képes etikai töltetű tényezőként. 

James The Golden Bowl című regényének hősnőjéről, a Maggie Ververről Patrick 
Gardiner által írottakat Nussbaum a következőképpen parafrazeálja és egészíti 
ki: „az improvizáció és a kreáció újkeletű hangsúlyozása által talán valóban átesz-
tétizálta etikai hozzáállását, de - éppen ennyire jelentékeny módon - etizálta is 
az esztétikait".43 Úgy vélem, a második tagmondatban foglaltaknál tömörebben 
és pontosabban nehéz lenne megfogalmazni a Nussbaum által az esztétikai és az 
etikai kapcsolatára vonatkoztatott nézeteket. Visszanyúlva egyrészt az arisztotelészi 
erkölcs- és művészetfilozófiához, másrészt kiegészítve azt egyfajta „jamesi szenzi-
bilitással", harmadrészt kimondva-kimondatlanul a racionalista-utilitarianus 
etikaelméletek ellenében kiállva és negyedrészt (még az előzőnél is implicitebb, 
ám nehezen tagadható módon) a posztstrukturalista irányzatokat bírálva olyan 
etikai kritikaelméletet és gyakorlati-interpretációs stratégiát dolgoz ki, mely két-

40 Hasonló okból citálja Arisztotelészt Macintyre is, illetve illeti kritikával a „modern morálfilozófu-
sokat": „Ennélfogva biztosan vannak olyan helyzetek, amikor nincsen előre kész formula; ezekben 
a helyzetekben kell kata ton orthon logon (a 'helyes észnek megfelelően', Nikomakhoszi etika 1138b 
25) cselekedni - ezt a kifejezést W. D. Ross félrevezetően 'a helyes szabálynak megfelelóen'-ként 
fordította. (Valószínűleg nem mellékes jelentőségű Arisztotelész ilyen minuciózusán gondos fordí-
tójának a téves értelmezése; azt tükrözi ugyanis, hogy a modern morálfilozófusok nagyon, és nem 
arisztoteliánus módon, belefeledkeztek a szabályfogalomba)". (Az erény nyomában... 208.) 

41 Love's... 152. 
4 2 I. m. 163. 
4 3 Martha С. NUSSBAUM: Reply to Richard Wollheim, Patrick Gardiner, and Hilary Putman. New Literary 

History 15. 1. (1983) 203. 
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ségtelenül indokolttá teszi azt, hogy a kortárs irodalomtudomány jelentős szemé-
lyiségei között tartsuk számon. 

Ezen felfogással szemben természetesen megfogalmazhatóak ellenérvek is, 
mint például az, miszerint „jelenlétet feltételezni irodalmi szöveg esetében [...] 
azt is jelenti, hogy az értelmezés tárgyát a leírt események, nem pedig ezen ese-
mények [nyelvi] reprezentációja fogja jelenteni".44 Kétségtelen, hogy Nussbaum 
nem ad számot a posztstrukturalista iskolák - úgy vélem a 20. század utolsó 
harmadában és a 21. század elején már végképpen - megkerülhetetlen ered-
ményeiről, így például a nyelv által felvetett kérdésekről (reprezentáció, referen-
cialitás, retoricitás és grammatikalitás stb.), a decentrált/ódó szubjektumról, az is-
meretelmélet és nyelv kapcsolatának újszerű értelmezéséből adódó problémákról 
(azaz az episztemológia posztmodern megközelítésének kérdéséről), még álta-
lánosabban fogalmazva: a metafizikai gondolkodás nyugati hagyományának 
posztstrukturalista (elsősorban dekonstruktiv) megkérdőjelezéséről, kikezdésé-
ről, helyenként aláásásáról, lebontásáról. Hangsúlyozandó azonban, hogy az 
1960-as, 1970-es évek posztstrukturalista-nyelvi fordulata nem felszámol bizo-
nyos, addig szilárdnak hitt értékeket, belátásokat, hanem megkísérli felszámolni 
azokat. Egyesek számára meggyőzően, mások számára kevésbé vagy egyáltalán 
nem meggyőzően. Szinte szükségtelen mondani: Nussbaum az utóbbi csoportba 
tartozik, s ennek belátó elfogadásával az őt érő kritikák (egy része legalábbis) 
kivédhető. 

4 4 Robert EAGLESTONE: F.thical Criticism: Reading After Levinas. Edinburgh UR Edinburgh, 1997. 47. 



Műhely 

Tverdota György 

EGY PILLANTÁS A MAGYAR KULTUSZKUTATÁSRA 

Dávidházi Péter 1989-ben „Isten másodszülöttje" címmel könyvet jelentetett meg, 
amelyben sajátos nézőpontból tekintette át a magyar Shakespeare-recepciót.1 

Munkájának gyümölcsét megízleltük és úgy gondoltuk: érdemes olyan fát ültet-
ni, amelyen ilyen gyümölcs termett. Akik erre a kertészmunkára vállalkoztunk, 
az MTA Irodalomtudományi Intézetének keretén belül önálló munkaközösséget 
hoztunk létre. A kutatókból és egyetemi oktatókból álló társaságot az általunk 
vizsgált sajátos befogadási gyakorlat, az irodalmi kultusz nyomán kultuszkutató 
csoportnak neveztünk el. A kultuszkutatás növendék fácskája mély gyökereket 
eresztett, törzse megerősödött. A kilencvenes években számos gyümölcsöt ho-
zott. Mára magas és terebélyes fává nőtt. Ágai egyre erősebbek, egyre teher-
bíróbbak, koronája egyre szebben kerekedik. Az ilyen fa azonban kényes kultúr-
növény, nem burjánozhat vadon, állandó figyelmet és gondozást igényel. Az itt 
következő néhány írás közzétételével részben erről a gondozó tevékenységről, 
részben pedig közvetlenül a kultuszkutatás mai helyzetéről szeretnénk pillanat-
képet nyújtani. 

Egyetértés alakult ki arra nézve, hogy a tisztázó munkának elsősorban az em-
pirikus vizsgálódás és az elméleti gondolkodás szembesítésére kell irányulnia. 
Különös aktualitást ad ennek a feladatnak a tudományszakunkban az elmélet és 
a filológia közötti viszonyt érintő diszkusszió, amely egyfelől azzal fenyeget, hogy 
megmérgezi a kutatók munkakapcsolatait, presztízsharccá laposodik, és megaka-
dályozza az érdemi párbeszédet, másrészt azzal kecsegtet, hogy elméleti és törté-
neti vizsgálódás új, termékeny együttműködését eredményezheti. Takáts József, 
a kutatási terület egyik legfontosabb új eredményének, Az irodalmi kultuszkutatás 
kézikönyvének szerkesztője egyenesen „elméleti Bumm"-ról beszél azokat az éve-
ket felidézve, amelyekben a kultuszkutatás szárba szökkent.2 Recepcióról, sajátos 
befogadói gyakorlatról szóltam az irodalmi kultusz kapcsán. Történetének első 
szakaszában a kultuszkutatás döntő mértékben (bár már akkor sem kizárólago-
san) irodalomtörténeti érdekű vizsgálódásnak számított, s ezt a kutatási területet, 
az irodalmi szövegekhez, illetve a művészi teljesítményekhez kapcsolódó munkát 
továbbra is változatlanul elsőrendű fontosságúnak tartom. Ezért ha az empirikus 

1 DÁVIDHÁZI Péter: „Isten másodszülöttje." A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat, Bp., 
1989. 

2 TAKÁTS József: „A kultuszkutatás és az ú j elméletek." In TAKÁCS József (szerk.): Az irodalmi kultusz-
kutatás kézikönyve. Kijárat, Bp., 2003. 289. 
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kutatómunka és az elmélet szembesítéséhez fogunk, a kultuszkutatásnak minde-
nekelőtt az irodalomelmélethez, s - befogadási folyamatok elemzéséről lévén szó 
- azon belül is a recepcióesztétikához való viszonyát kell tisztáznunk. 

Csakugyan, befogadásvizsgálataink párhuzamosan bontakoztak ki azzal a fo-
lyamattal, amelynek során a recepcióesztétika egyre intenzívebben áthatotta a 
magyar irodalomelméleti gondolkodást. A kultuszkutatás első hullámának leg-
nagyobb vállalkozásai azonban anélkül születtek meg, hogy a recepcióesztétikai 
kezdeményezések módszertani konzekvenciáit beépítettük volna gondolatmene-
teinkbe. A befogadáselmélet művelői pedig nem vettek tudomást a kultikus be-
fogadás jelenségeinek vizsgálatából levont következtetésekről. Az a különös je-
lenség állt így elő, hogy kialakult egy hazai kezdeményezésű kutatási program, 
s ezzel párhuzamosan, vele egy irányban haladva egyre szélesebb körben hatni 
kezdett egy nagy nemzetközi presztízzsel rendelkező, tudományelméletileg 
alapvetően új irányt jelentő eszétikai-elméleti tendencia, s a kettő gyakorlatilag 
nem állt egymással sem pozitív, sem negatív összeköttetésben. Az az út, hogy 
tanuljuk meg a befogadásesztétika fogalmait, tegyük magunkévá szempontjait, 
gyakoroljuk be eljárásait, s pusztító kritikának alávetve eddigi eredményeinket, 
immár legitim módszertan birtokában gyakorlatilag kezdjük újra a programunk 
megvalósítását, természetesen nem járható. A mozgás a két oldal között csakis 
kölcsönös lehet. Azaz, ha a filológia, feladva vélt vagy valóságos immunitását az 
elmélet iránt, a kultuszkutatás, feladva vélt vagy valóságos közönyét a recepció-
elmélet iránt, valamiféle vegyi reakcióba lép vele, akkor ennek a cserebomlás-
nak az elméletre, a recepcióesztétikára nézve is szükségképpen visszaható követ-
kezményei lesznek. 

Mindenekelőtt, mint gyakorlati recepciókutatók, követeljük jogos jussunkat 
a recepcióelmélettől! Ha Jauss élne, azt kellene tőle megkérdeznünk: helyet tud-
na-e szorítani rendszerében a kultuszkutatás programjának, s ha igen, hol van ez 
a hely? Arra nemigen számíthatnánk, hogy a hunyt mester maga adná fejét kul-
tuszkutatásra. Egészen más foglalkoztatja őt: az elhalványult autoritás megmen-
tése, a hídverés múlt és jelen között, a múlt műalkotásainak újbóli befogadása, 
a szöveg és a jelen közötti feszültség felszámolása, a mű jelentől való távolságá-
nak leküzdése, a múlt elnémult reliktumának megszólaltatása, az eredeti kor és a 
jelen közötti távolság áthidalása, a szöveg múltjából való visszahozása, a művészet 
hozzáférhetővé tétele a maga távolságában és idegenségében, egy tőlünk távolra 
került irodalom tanulmányozása stb. Mindezekben a megfogalmazásokban közös 
elem a - többnyire időbeli - távolság, a feszültség, amely elválasztja a művet a be-
fogadástól. Talán túlzás azt állítani, hogy azokat a jelenségeket, ahol nincs meg 
ez a távolság, Jauss nem is észleli, de az bizonyos, hogy érdeklődését azok az ese-
tek keltik fel, amelyekben ez a szakadék látványosan megmutatkozik. Legsajátabb 
interpretációs teljesítményei (például az Iphigénia-elemzés) és elméleti ered-
ményei (a horizontok szétválasztása, hogy aztán közvetíthetők lehessenek) ehhez 
kapcsolódnak. 

Azért idéztem föl érdeklődésének kitüntetett tartományát, hogy ezzel rámu-
tassak figyelmének viszonylagos vakfoltjára, amelybe - sajnos - a kultuszkutatás 
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tárgyául szolgáló jelenségkör nagyjában-egészében beleesik. A viszonylagosságot 
hangsúlyoznám, mert Jauss valamit mégis megsejt erről az övezetről is, csak épp 
a látványt nem veszi komolyabban szemügyre, illetve teljesen más perspektívába 
helyezve szemléli. A más perspektíva: a giccs, a szórakoztató irodalom, illetve a 
„hűs klasszikusok" világa. Az olyan művek, az értékskála két végpontján, amelyek 
esetében nem képződik meg a tudós érdeklődési küszöbét elérő különbség, távol-
ság, szakadék, feszültség az elvárási horizont és a mű, a mű (illetve egykorú olva-
sat) és a jelen között. Jauss „második horizontváltás"-nak nevezi a klasszikus 
alkotásokon betelő folyamatot, amelynek során egy mű „eredeti negativitásából 
élvezhető bizalmasságba", felforgató, kritikai jellegből megszokottságba, normát 
beteljesítő jellegbe csap át, s amelyet önmagáért véve, általam ismert munkáiban 
nem tárgyal. Az ilyen művek, például Goethe Iphigeniáya, akkor kezdik őt érde-
kelni, amikor ez a másodlagos horizontváltás felmondja a szolgálatot, amikor 
e művek vesztenek klasszikus tekintélyükből, mert csak itt van esélye vállalt misz-
sziójának betöltésére, „az elhalványult autoritás megmentésére".3 A klasszikus 
művek, illetve a második horizontváltás tehát, miközben rávillantanak a magas 
irodalom egy másfajta lehetséges létezési és befogadási módjára, el is terelik 
róla a figyelmet. A klasszikusként olvasás ugyanis Jauss számára valamiféle tetsz-
halott állapot, amelybe a mai kérdések feltételével be kell vezetni a távolságot, 
idegenséget, hogy aztán leküzdhessük azt, tehát a klasszikust csak akkor érthet-
jük meg igazán, ha mintegy visszanyerjük újszerűségét. 

A kultuszkutatás sajátos tárgyának felismeréséhez Jauss önkritikus megjegyzé-
seiben, illetve Adornóval folytatott vitájában kerül legközelebb. Ez az önkritika 
a legéleslátóbban az Iphigenia-tanulmányhoz írott utólagos megjegyzéseiben 
fogalmazódott meg: „A jelenlegi polgári vagy (neo)marxista eredetű esztétikai 
elméletek (saját eddigi koncepciómat sem kivéve) a művészet emancipatorikus 
szerepe iránt tanúsított hangsúlyos érdeklődésükből fakadóan szinte kizárólag 
a normatörő funkciót helyezték előtérbe, szembesítették a normaadó funkcióval, 
s az esztétikai tapasztalat kitüntetettségét mindenekelőtt az eseményszerű új-
donságnak a folyamatszerű kialakultsággal szembeni, a negativitásnak és külön-
bözésnek mindenfajta affirmációval és intézményesült jelentéssel szembeni 
elsőbbségében látták. A normatörő és normabeteljesítő funkció szélsőségei között, 
progresszív horizontváltás és egy uralkodó ideológiához való alkalmazkodás kö-
zött a művészet gyakorlati, a preautonóm művészet világi történetében realizá-
lódott teljesítményeinek egész spektruma helyezkedik el, amelyet szűkebb érte-
lemben kommunikatívként, mégpedig normaképzőként jelölhetünk. Idetartozik 
a hősi művészet normaadó (alapító, kezdeményező, fokozó, igazoló) szerepe 
éppúgy, mint a tanító művészetnek az életpraxis generációról generációra to-

3 Hans Robert JAUSS: „AZ esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapaszta-
latai." In uő: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Osiris, Bp., 1999. 167.; 
uő: „A recepció elmélete." In i. m. 11. 
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vábbadandó tudásának közvetítésében, elosztásában és magyarázatában figyel-
men kívül semmiképpen sem hagyható teljesítménye, s végül egy... művészetnek 
a szabad konszenzusra és identitásképzésre (utánzás helyett követésre) épített 
példázatossága."4 

Ebben az idézetben megtaláljuk Jauss jogos önkritikáját (bár sejtésem szerint 
végül mégsem sikerült átlépnie önnön árnyékát), s kihüvelyezhetünk egy sor 
olyan legitim funkciót, amelyeket a kultusz tárgyává tett klasszikus vagy nem-
klasszikus alkotások is felmutathatnak. A recepcióelmélet ezen a ponton szorít-
hatna helyet a kultuszkutatásnak: a klasszikus értékek, a második horizontváltás, 
az esztétikai tapasztalat kommunikatív funkciója tájékán. Valami mégis hiányzik 
ahhoz, hogy a kultikus befogadásmód problémái pozitívan megjelenjenek a tu-
dós gondolkodásában, s erre a hiányzó elemre a recepcióelméleti időtapasztalat 
kritikája vezethet rá. 

Jauss írásaiban szembekerül egymással a mai befogadás, a jelenleg bennünket 
foglalkoztató problémák, s a művet, illetve az erre vonatkozó elvárási horizontot 
tartalmazó múlt, lett légyen az közeli vagy távoli. De a múlt maga sem folyama-
tos, a művet megelőző elvárási horizont és a megjelenő mű cezúrát visz bele. 
Majd a mű egymásra következő olvasatai között is üres időintervallumok húzód-
nak. Az idő ilyen tagolása konkretizálódhat korok vagy generációk egymásutánja 
gyanánt, amelyek a vizsgálat tárgyát képező művet olvasták, s ezeket a korokat 
és nemzedékeket rövidebb-hosszabb pauzák szigetelik el egymástól. Jauss ideje 
tehát a művek befogadási lökéshullámainak diszkontinuus történetisége. E gon-
dolkodásmód alapkategóriája a renaissance, minden mű mindenkori újjászületé-
seinek sorozata. 

A kultuszkutatás esetében ellenben, az egyszerűség kedvéért még ma is élő kul-
tusszal számolva, a kultusz tárgyát képező mű olyan, mint a ragyogó nap: sok, 
egymásra következő kor és nemzedék lényegében változatlan kortársa. Elődeink 
éppúgy jelenidejűnek tapasztalták, mint mi, és mint talán utódaink fogják. A kul-
tikus abban különbözik a jaussi értelemben vett klasszikustól, hogy ez utóbbihoz 
hozzáragadt a tetszhalottság képzete, s vele szemben felmerül az újra meg újra 
megújítás feladata. Ami viszont kultusz tárgya, az eleven maradt, autoritását nem 
kell megmenteni. Amíg a kultusz él, változatlanul hozzáférhető. A kultusz ideje 
nem tagolt idő, legalábbis nem a fentebb említett értelemben. Tagolódása szer-
ves, természetes, lásd a Shakespeare-kultusz ciklusát Dávidházi monográfiájában.5 

A kultuszkutatás tehát történelmi jelenben gondolkodik, olyan jelenben, amely 
egy régebbi múlt folytonos, problémátlan meghosszabbítása. A kultikus jelensé-

4 Hans Robert JAUSS: „A recepcióesztétikai megközelítés részlegessége." In i. m. 135-136. 
5 A könyv fejezetcímei szemléletesen mutatják azt a módot, ahogyan Dávidházi szerint a kultusz 

időben tagolódik: „a beavatás kora", „a mitizálódás kora", „az intézményesülés kora", „a bálvány-
rombolás kora", „a szekularizálódás kora". S mindezek a korszakok egy 1776-tól máig tartó idő-
szakot fognak át. (DÁVIDHÁZI: i. m.) 
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gekkel való foglalkozás a statikusság, az állandóság, a lassú alakulás, illetve az is-
métlődés tapasztalatában részesít. A kultuszkutatás tehát a tartammal foglalkozik, 
amely alatt egy mű kvázi-vallásos tisztelete érvényben van. Lehetséges, bár nem 
törvényszerű, hogy a kultusz tárgya szépen huny ki: a klasszikus értékek tetszha-
lott tartományába kerül, immár rászorulva az autoritás megmentésére vállalkozó 
recepciókutatók buzgalmára. 

Mivel azonban reményeim szerint láthatóvá tettem Jauss vakfoltját, nem kerül-
hetem el, hogy röviden szembesítsem a befogadási folyamatot, ahogyan ő látja, 
és ahogyan a kultuszkutatás rekonstruálja. A két tapasztalat, ha nem esik is egy-
be, nem feltétlenül kerül nyílt ellentmondásba. Egy adott mű kultikus befogadása 
behatárolja azoknak az értelmezéseknek a körét, amelyek nem rombolják le 
a kvázi-vallásos alapviszonyt. A kultikus művek kánonja szintén csak bizonyos 
recepciótörténeti eseményekkel fér össze, illetve a kultusz természetében módo-
sulásokat idézhetnek elő különböző horizont-összeolvadások anélkül, hogy a kvá-
zi-vallásos tisztelet erejét csökkentenék. Ha a befogadástörténet megfér e keretek 
között, a két kutatási program interferenciája latens marad. Félő azonban, hogy 
még ez az ellentmondásmentesség is sokkal inkább a recepcióelméleti és a kul-
tusztörténeti szempont egymás iránti közönyéből, s nem együttműködési hajla-
mából fakad. Az eddigi szórványos jelek arra engednek következtetni, hogy a re-
cepcióesztétika híveit irritálja a kultikus magatartás ténye, s ennek kutatását 
hajlamosak a kultusz apológiájaként megbélyegezni. A befogadástörténet a mű-
vekjelentésképződésének feltárásában érdekelt, s a kultikus iránti közönye köny-
nyen átfordul kultuszkritikába. 

A két programot közelebbről szemügyre véve aztán a hullámgörbék mind 
nagyobb eltéréseit konstatálhatjuk. A befogadási folyamat belső szerkezetéről ki-
alakult egyetértés olyan erősnek látszik, hogy csak halkan, félve merem fölvetni: 
a kultikus befogadó magatartása mintha illetlenül megzavarná ezt a szépen fel-
épített képletet. Az ilyen olvasó ugyanis - bizonyára megengedhetetlen naivitás-
sal - problémátlanul közelinek, familiárisnak érzi a befogadás tárgyát. A kultiku-
san tisztelt szerző műveihez eltökélten affirmativ viszony fűzi, amely makacsul 
ellenáll akár a nyilvánvaló tényeknek is. A kultikus befogadásban nem tapaszta-
lunk ellenállást a befogadás tárgyával szemben: odaadás, önkéntes alárendelődés 
történik a mű (esetleg vélt) igazságának. A kérdés-felelet struktúra mintha nem 
működne rendesen. A kultikus magatartás fölveti a kérdést: vajon nem létezik-e 
a dialogikus olvasási mód mellett monologikus olvasás, vagy legalábbis az erősen 
dialogikus mellett gyengén dialogikus olvasás is?6 Vajon ez utóbbinak nincs-e 
nagyobb jelentősége a tényleges befogadási folyamatban, legalábbis a kultikus 
övezetben, mint ahogy ezt eddig gondoltuk? A kultikus olvasatokat mindeneset-
re jól leírható, erős, rögzült előföltevések irányítják, vagy kondicionálják. Kissé 
fölbátorodván magamtól, fölvetem a kérdést: - számolva a kultusz létével - vajon 

6 VERES András: A monológ védelmében. (Vita Bezeczky Gáborral.) Helikon 2001/1. 14., 20. 
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melyik olvasási mód a normális, s melyik a rendhagyó? A Jauss-féle, törést, sza-
kadást, feszültséget feltételező befogadás a gyógyulási folyamat analógiájára fog-
ható föl. A feszültségen inneni - talán jámbor és együgyű - kultikus olvasási 
módot pedig lehetne egészségesnek tekinteni. Igaz, hogy Freud óta tudjuk, hogy 
mindnyájan neurotikusok vagyunk, s aki egészséges, az gyanús. 

Végül csak futólag említem meg a két amplitúdó legnagyobb eltérését. Futólag, 
mert ez túlmegy Jausson és túl a recepcióelméleten, és mert másutt már tettem 
erre nézve néhány megjegyzést. A recepcióesztétika voltaképpeni tárgyát a szöve-
gek képezik. A mű és az olvasó kapcsolatából kíván jelentésegyütteseket kinyerni. 
A kultuszkutatás ellenben nem lehet meg a szerző, annak alakja, legendája, külső-
belső problémái, életrajza és a szerző-mű reláció figyelembevétele nélkül. A kul-
tusz elsődlegesen személyek tisztelete, akik - adott esetben - művek megírásával 
érdemelték ki megbecsülésünket. A mű felől megközelítve a kérdést: ha igaz az, 
hogy a műalkotás a befogadás folyamatában kel életre, akkor a kultuszkutatót 
a műnek nemcsak az értelme, hanem a kulturális-társadalmi közegben való tény-
leges élete foglalkoztatja. Érdeklődésében a professzionista, illetve virtuóz értel-
mező, a szöveggel (a szövegért vagy a szöveg ellen) tudományos vértezetben har-
coló szakember, a szöveggel játszadozó zsonglőr nem kap kizárólagos, sőt még 
csak kiemelt szerepet sem. Abból a tényből indul ki, hogy mindannyian naiv, 
s ezért a kultusznak kiszolgáltatott olvasónak születtünk, s csak kevés számú auf-
klérista befogadó dicsekedhet azzal, hogy érvényesebben olvas, mint (túlnyomó 
többségben lévő) embertársai. 

Ha az itt felvázolt polemikus és egyben párbeszédre kész viszonyt nem tudjuk 
is példák tömegével illusztrálni a két interferáló vizsgálódási irány között, még-
is, a kultuszkutatás soha nem volt immúnis az elmélettől. A kutatás e tartományá-
ban működő szakemberek kezdettől fogva keresték önnön gyakorlatuk elméleti 
alapjait, vállalva ezzel a kritikus önvizsgálatot is, és ennek következtében a teore-
tikus megközelítések az idő haladtával egyre mélyebben behatoltak a kutatásnak 
ebbe a tartományába. Az elméleti reflexió az itt közölt írások mindegyikében 
hangsúlyosan jelen van. Gyáni Gábor tanulmánya egyenesen a kultuszkutatás 
különböző nemzedékei eltérő episztemológiai előfeltevéseinek feltárására és 
az ebből következő módszertani megoldások mérlegelésére vállalkozik. Tuomo 
Lahdelma gondolatmenete a mai kultuszjelenségek kulcsfogalmai (fan, törzs, 
„együtt-rezgés", posztmodern identitás, azonosulás, alternatív jelleg) definíciójá-
nak körében mozog. Lakner Lajos a kultusz létével összehangolt olvasáselméletet 
fejt ki írásában, s ennek során nem kerülheti el, hogy a hermeneutika alapfogal-
maival és alapproblémáival (megértés, alkalmazás, esztétikai elkülönülés stb.) 
szembesüljön. De szükségképpen szóba kerülnek a kultúratudományok, az antro-
pológia, a modern szociológia és szociálpszichológia ide vonható eredményei is. 
Lakner elméleti orientációjának fontos részét képezik azok a megjegyzések, ame-
lyekben a kultusz jelenségével kapcsolatos mai elméleti szakirodalom fiatalabb 
generációkhoz tartozó képviselőinek, Takáts Józsefnek, Szilasi Lászlónak, Rákai 
Orsolyának és másoknak a nézeteivel egyezteti és konfrontálja saját álláspontját. 
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Összeállításunkban az új típusú kvXtmulméleti tanulmány tiszta példáját éppen 
az utolsóként említett Rákai Orsolya írása nyújtja. Ahogy a fordításelméleti tanul-
mányok csak kis mértékben járulnak hozzá a fordítás gyakorlati, módszertani 
problémáinak megoldásához, és sokkal inkább a nyelvek különbözőségéből s az 
egyik nyelvről a másikra történő átmenet jelenségéből vonnak le messzemenő 
nyelvfilozófiai következtetéseket, úgy Rákai Orsolyának a 2003 őszén Csíkszere-
dán, a Kultusz és identitás című konferencián tartott előadása is, a történeti kuta-
tásokból kiindulva, de az esettanulmányok szintjéről elrugaszkodva, nagy mér-
tékben Paul Ricoeur felfogása nyomán tesz a kultuszok természetére, a kultusz 
közreműködésével létrejövő vagy legalábbis általa fenntartott és megerősített 
közösségi önazonosságra nézve általános megállapításokat. 

A kultuszkutatással foglalkozó szakirodalomnak egészen más arcát mutatja 
Gyáni Gábor írása. Első változata méltatásként hangzott el az említett Az irodalmi 
kultuszkutatás kézikönyve'1 című kötet bemutatóján, de a hangsúly szerencsére nem 
a laudációra, hanem a kritikai-elemző megközelítésre esik benne. A méltatás 
Fodor Géza Egy irodalomkutatási szempont elsőszülöttje című egykori bírálatával8 

rokon, két jelentős különbséggel. Az egyik az, hogy Gyáni az esztétikumon kívü-
li területről, a történettudomány felől szól hozzá a témához. A másik, hogy ez az 
álláspont, nem kevésbé kritikai, mint a Fodor Géza írása volt, de kevésbé kéte-
lyeket hangoztató, kevésbé óva-intő, erősebben rokonszenvező, szövetségkereső 
vagy inkább szövetséget ajánló, mert a történettudományon belül a kultuszkuta-
tással sok tekintetben analóg törekvés, a társadalomtörténet nézőpontját érvé-
nyesíti. 

A két kritikus helyzete is merőben eltérő. Fodor Géza szinte az indulás pilla-
natában fogalmazott meg jóslatokat a kultuszkutatás jövőbeli esélyeiről. Gyáni 
Gábor viszont egy másfél évtizede elindult vállalkozás eredményeire tekinthet 
vissza, és ennek alapján vizsgálja meg, hová jutott el napjainkban a vizsgálódás-
nak ez az iránya, merre vezethet a munkacsoport útja. Joggal állapítja meg, hogy 
a közös tevékenység nem egy kezdeti terv puszta valóra váltása, időbeli kibonta-
kozása, hanem a kultuszkutatás, alakulása során - néha zavarba ejtő, váratlan 
jelenségeket produkálva - változtatja jellemvonásait. A bekövetkezett iránymódo-
sításokat Gyáni egymásra következő generációk szemléletmódjának eltéréseként 
regisztrálja. Megállapításai gondolatébresztőek, s közleményünk Rákai Orsolya 
és Lakner Lajos szövegének közlésével kínál lehetőséget arra, hogy a kutatási 
irány kezdeményezői és a kutatásba később bekapcsolódó munkatársak eredmé-
nyeinek szembesítésével az olvasó képet alakíthasson ki a kultuszkutatás arcula-
tának időbeli folytonosságáról vagy megszakítottságáról. 

Gyáni Gábor megfontolandó észrevételei egyikére külön felhívom a figyelmet: 
idézi Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyvének fülszövegét, miszerint a kultuszkuta-

7 Lásd a 2. lábjegyzetben 
8 FODOR Géza: Egy irodalomkutatási szempont elsőszülöttje. Irodalomtörténeti Közlemények 1991. 
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tás sikere „valószínűleg abból ered, hogy ...letért az irodalomtörténet-írás kon-
vencionális terepéről, miután az irodalmi jelenség nem irodalmi oldalát kezdte el 
behatóan vizsgálni, miáltal nyomban tudományközivé lett". A tudományköziség 
valóban jellemzi ezt a kutatási területet, méghozzá két vonatkozásban is. A kul-
tuszkutatás egyfelől a múzsák testvérisége alapján áll, hiszen kultusz tárgyát nem-
csak írók, költők, de festők, zenészek, filmrendezők is képezik. Másrészt pedig 
a kutatók az antropológia, a kulturológia, a szociológia, a társadalomtörténet, 
a mikrotörténelem irányában is túllépnek a kutatási területet a poétikai, narrato-
lógiai kérdésekre korlátozó redukcionista módszertanokon. Ebből a jogos észre-
vételből Gyáni azt a következtetést vonja le, hogy „a kultuszkutatás talán nem is 
irodalomtörténet... többé". Úgy gondolom azonban, hogy ennek a megközelítési 
módnak van lényegi mondanivalója az irodalmi szövegek és más művészeti ágak-
hoz tartozó műalkotások értelmezési és értékelési kérdéseiről, és a művek társa-
dalomban lezajló életével való foglalatoskodás nem ok arra, hogy az irodalom-
tudomány legbensőbb területén folyó munkákból kivonjuk magunkat. 

Lakner Lajos tanulmányának sajátosságát az adja, hogy elméleti reflexióknak 
és a történeti kutatás eredményeinek szimmetrikus kifejtésére tesz kísérletet. 
A kultikus olvasásról kialakult álláspontját és Makkai Sándor nevezetes röpiratá-
nak, a Magunk revíziójának fogadtatástörténetét párhuzamosan, váltogatva kerekíti 
ki szerves gondolatmenetté, amelyben teória és esettanulmány egymást támogat-
va, egymásra épülve halad előre. Laknernek a kultikus olvasásról kifejtett gondo-
latai azért is különösen tanulságosak számomra, mert bevezetőm gondolatme-
netének egy korábbi pontján, a recepcióesztétikát a kultuszkutatás tapasztalataival 
szembesítve, magam is hasonló kérdéseken töprengtem. A tanulmány nem marad 
meg az elméleti spekulációk elvontságában, hanem eredményeit azon nyomban 
alkalmazza egy konkrét probléma megoldására. 

A kultuszkutatás új kihívásai című tanulmány szerzője, Tuomo Lahde Ima, jyväskyläi 
professzor nem az első külföldi résztvevője programjainknak, hiszen már egy 
1991. március 13-14-én rendezett konferenciánkon számos külföldi, francia, 
angol, német, cseh tudós közreműködött, s a konferencia aktái angolul és franciá-
ul láttak napvilágot a Literature and Its Cults - la Littérature et ses Cultes című kötet-
ben.9 Lahdelma professzornak sem a közlemény alapjául szolgáló, 2004 tavaszán 
lebonyolított konferencián tartott előadása az első ilyen tárgyú írása, de ennek a 
rendezvénynek az újdonságát az jelenti, hogy itt magyar és finn kultuszkutató-cso-
portok szembesítették nézeteiket, cserélték ki tapasztalataikat és léptek hosszabb 
távú szervezett együttműködésre. A két munkaközösség felfogása és módszertana 
között a hasonlóságok mellett észrevehető elmozdulások is tetten érhetők, s ez a 
távolság a további kutatásokra jótékony hatással lesz. A történeti-retrospektív jel-

9 DÁVIDHÁZI Péter—KARAFIÁTH Judit (szerk.): Literature and its Cults - la Littérature et ses Cultes. Argu-
mentum, Bp., 1994. 
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legű magyar kutatásokkal szemben a finn kutatócsoport inkább a jelenkor poszt-
modern kultuszával, az ún. „fan"-jelenséggel foglalkozik. A tematikai elmozdulás 
szemléleti és módszertani következményei közül a Lahdelma-tanulmányban az 
internetes medialitás hangsúlyos jelenléte körvonalazódik a legélesebben. 

A kultuszkutatás tehát a magyar tudományos élet teljes jogú és eredményes 
résztvevője, amely időben (a fiatalabb generációk felé), topográfiailag (a nemzet-
közi tudományos kapcsolatrendszerben) és a tudomány belső terében (elméleti 
orientáció, interdiszciplinaritás) egyaránt lendületes fejlődésben van. Az alább 
olvasható szövegek, úgy vélem, igazolják előzetes helyzetértékelésemet. 



Gyáni Gábor 

VÁLASZÚTON AZ IRODALMI KULTUSZKUTATÁS 

„A hazai irodalomtörténet-írás elmúlt évtizedének egyik sikerágazata a kultusz-
kutatás. Mi lehet a siker oka?" - olvassuk Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve című 
tanulmánykötet fülszövegében.1 A siker valószínűleg abból ered, folytatódik to-
vább a szöveg, hogy a kultuszkutatás letért az irodalomtörténet-írás konvencio-
nális terepéről, miután az irodalmi jelenség nem irodalmi oldalát kezdte el beha-
tóan vizsgálni, miáltal nyomban tudományközivé is lett. A kultuszokat kutató 
irodalomtörténészek ennek folyományaként ironikus hanggal cserélték fel az ed-
digi ünnepélyes tudományos tónust. Nem meglepő tehát, ha az imént idézett 
megállapítást elfogadva már most kijelentjük: a kultuszkutatás talán nem is iro-
dalomtörténet többé. Amiben nincs is semmi meglepő, hiszen általános kortünet 
nyilvánul meg általa. Dominick LaCapra írja, hogy a kritika nem azonos ma már, 
ha valaha azonos volt egyáltalán, a sui generis irodalmi kritikával. Nem, mivel 
a kritikai diskurzus napjainkban rendszerint kilép az irodalom szorosan vett teré-
ről, hogy szoros érintkezésbe kerülhessen a filozófiával, a nyelvészettel, a többi 
humán tudománnyal, sőt olykor még a társadalomkritikával is.2 

Ha tehát a kultuszkutatás nem szorosan vett irodalomtörténet vagy irodalom-
tudomány többé, hol van akkor vajon a helye a megismerés tágabb körén belül. 
Sőt, létezik-e egyáltalán jól meghatározható helye, vagy éppenséggel folyton vál-
toztatja a helyét? Ezekre a kérdésekre igyekszem majd felelni úgy, hogy a kultusz-
kutatóknak az e kérdésekre adott válaszait veszem elsősorban számba. 

* 

Az irodalmi kultuszkutatás kezdete az 1980-as és az 1990-es évek fordulójára 
megy vissza nálunk; a kultusztörténészek némileg kultikus önképe szerint 
Dávidházi Péter Shakespeare-könyve volt az első táncba hívó szó.3 Ez az időpont 
nagyjából egybeesik azzal a nagyszabású politikai és szellemi váltással, amely 
demokratikus politikai berendezkedést és a tudomány területén is bizonyos 

1 TAKÁTS József (szerk.): Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény. Kijárat, Bp., 
2003. 

2 Dominick LACAPRA: „Writing the history of criticism now?" In uő: History and Criticism. Cornell 
University Press, I thaca-London, 1985. 97. 

3 DÁVIDHÁZI Péter: „Isten másodszülöttje." A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat, 
Bp., 1989. 
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(egyesek nem is egészen alaptalan vélekedése szerint azonban a kívánatosnál sze-
rényebb) változásokat eredményezett. A magam tudománya köréből hozva a pél-
dát, nagyjából ezzel egy időben, noha a kultuszkutatáshoz képest némi időbeli 
előnnyel jelentkezett a társadalomtörténet is autonóm diszciplína formájában: 
ez, a kultusztörténethez hasonlóan, konferenciák (és konferenciakötetek) hosszú 
sorát hozta magával az azt követő másfél évtizedben. Az irodalmi kultuszkutatás, 
h a j ó i számolom, fél tucat konferenciát, öt konferenciakötetet (bennük közel száz 
írást) tudhat immár magáénak; a Hajnal István Kör által szervezett társadalom-
történet-írás viszont ma már 12 kötetnél tart.4 Nem véletlenül említem a törté-
netírást analógiaként. Ennek egyik oka az, hogy a kultuszkutatás és az 1988-tól 
immár a Hajnal Kör által egybefogott társadalomtörténet-írás szintúgy mozga-
lom is volt egyúttal, amely többé-kevésbé öntudatosan szembefordult a main 
stream tudománnyal (a társadalomtörténetről ezt bizton állíthatom). A másik ok 
az, hogy mély belső tartalmi rokonság is egybefűzi, vagy összeköthetné egymás-
sal a két tudományos áramlatot. Ennek az utóbbi elvi lehetőségnek a beváltása 
azonban, tegyük hozzá, máig várat magára. Szilágyi Márton volt vagy lehetett 
volna a legmegfelelőbb közvetítő, aki mindkét oldal számára tudatosíthatta vol-
na a szoros összetartozás tényét. Ezért is érthetetlen számomra, miért felejtkezett 
el Szilágyi a kultusz- és társadalomtörténet interdiszciplináris kapcsolódásáról, 
midőn irodalom- és társadalomtörténet-írás viszonyáról értekezett egy másik 
kézikönyvben.5 

A hagyományos irodalomtörténet-írástól elszakadva az irodalmi kultuszjelen-
ségek kutatóinak „első nemzedéke", Dávidházin kívül mindenekelőtt Margócsy 
István és Tverdota György, a vallási szféra kínálta értelmezési kör felé tágították 
ki tudományuk szemhatárát. Ebből is fakadt, hogy az antropológia és a vallástör-
ténet volt a számukra elsősorban fontosnak tűnő társtudomány; ilyenformán a 
vallási mitológiák és rítusok gazdag antropológiai és történeti irodalma (minde-
nekelőtt Dürkheim és Turner) voltak a kultuszkutatókat megihlető főbb külső for-
rások. Az antropológia oly módon sietett a kultuszkutatók segítségére, hogy arra 
ébresztette rá őket: az irodalom nem pusztán csak szöveg, mivel az irodalom be-
fogadása (mondhatni, használata és fogyasztása) érdemben éppúgy hozzátartozik 
az irodalomhoz, mint állítólagos esztétikai minősége, melynek szakszerű elbírá-
lását vállalták eddig magukra. Ennek a textualitáson túli valóságnak a „holisz-

4 Péter DÁviDHÁzi-Judit KARATIÁTH (szerk.): Literature and Its Cults: An Anthropological Approach/ 
La Litterature etses Cultes: Approclie Anthropologique. Argumentum, Bp., 1994; KALLA Zsuzsa (szerk.): 
Tények és legendák - tárgyak és ereklyék. PIM, Bp., 1994; uő (szerk.): Kegyelet és irodalom. Kultusztör-
téneti tanulmányok. PIM, Bp., 1997; uő (szerk.): Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmá-
nyok. PIM, Bp., 2000; TAKÁTS József (szerk.): A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Kijárat, Bp., 
2000. Megjegyzem: az első kultusztörténeti tanulmány összeállítás 1990-ben jelent meg egy szak-
folyóiratban Irodalom és kultuszképződés címmel (ItK XCIV 1990. 3.). A Hajnal Kör kiadványait 
szükségtelen itt felsorolni. 

5 SZILÁGYI Márton: „Irodalomtörténet és társadalomtörténet." In BÓDY Zsombor-Ö. KOVÁCS József 
(szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris, Bp., 2003. 
559-573. 
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tikus" megismeréséhez nyújt vagy nyújthat segítő kezet elsőként is az a Victor 
Turner, aki a vallási képzetvilág megismerését a rítusok lefolyásának részletező 
rekonstruálásával oldja meg.6 A szöveg, valamint a hozzá fűződő gyakorlati vi-
szony együttese vált tehát ezen érdeklődés kitüntetett tárgyává, amely végül arra 
a felismerésre vezetett, hogy a kultikus beállítódás (így mindenekelőtt a nyelv-
használat, vagyis a retorika, továbbá az irodalmi kultusz megannyi gyakorlati 
gesztusa) egyetlen összefüggő egészet alkot. „Meglehet - jegyzi meg a kultikus 
nyelvhasználat példatárát lezárva Margócsy - , egyes [itt] bemutatott jelenségek 
vagy kategóriák önmagukban nem szolgálnak feltétlenül kultikus célokat: ám 
összességükben, rendszerükben [kiemelés tőlem] már a kultusz uralkodik - ha meg-
vonnánk tőlük a kultusz alapjait meghatározó képzetkört, működésük, legalább-
is úgy, ahogy most látszanak, elvesztené létjogosultságát; a kultusz zárókövének 
kivételével szétesne az egész rendszer."7 A Shakespeare-kultuszt tárgyaló, és a ha-
sonló tárgyú magyar nyelvű könyvét közel tíz évvel követő angol nyelvű munká-
jában Dávidházi egyenesen az antropológiai hólizmus kifejezéssel jelöli saját meg-
közelítését: a többi kultuszhoz hasonlóan, írja, a Shakespeare-kultusz is teljes 
körű paradigmát alkot. Ezért is elkerülhetetlen tehát a holisztikus megközelítés, 
amely az attitűd, a rítus és a nyelv együttes vizsgálatára indítja szerzőnket. Ennek 
folytán „az egymással látszólag nem összekapcsolt vagy egyébként mellőzni szo-
kottjelenségeket egyazon rendszeren belüli részek gyanánt lehet kezelni".8 

Az evilági, a profán szakralitás fogalmi körébe vont irodalom vizsgálatának 
ezen üdítő kezdeményezése olyan sokatmondó metaforákat szült a későbbiek 
során, mint amilyen az írói életrajz passióként való megragadása, vagy annak 
rögzítése, hogy a Petőfi-tudomány menthetetlenül beleragadt a hagiográfia mű-
fajába, mely utóbbiról Margócsy azt a kultuszkutatók által gyakran ismételt ki-
jelentést tette, miszerint ezen hagiografikus beállítottság „az irodalomhoz való 
viszonynak egyik legfontosabb, kiküszöbölhetetlen, porából állandóan megéledő 
főnixként funkcionáló demiurgoszává vált".9 

Jól érzékelhető problémát okozott azonban számukra, mivel a tudományos 
identitást közelről és érzékenyen érintő, azt romboló hatással jár, hogy milyen 
kiáltó ellentét feszül a kultikus irodalmi beszéd és szertartásrend, valamint a va-
lóság (az irodalmi értékek valós rendje) közt, és hogy rendre az előbbi szabja meg 
az irodalmi kánont. Ez az a pont, ahol valóság és reprezentáció viszonyáról gon-
dolkodva a kultuszkutatók némileg még kötve érezték magukat a hagyományos 

6 Vö. Victor TURNER: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Osiris, Bp., 2002. 
7 MARGócsvTstván: A magyar irodalom kultikus megközelítései (Kommentár és florilegium). I tKXCIV 1990. 

3. 311. 
8 Péter DÁVIDHAZI: The Romantic Cult of Shakespeare. Literary Reception in Anthropoligical 

Perspective. MacMillan, London, 1998. 21. 
9 TVERDOTA György: „Az életrajz mint passió", valamint MARGÓCSY István: „A Petőfi-kultusz korai ha-

tártalanságáról". Mindkettő in TAKÁTS József (szerk.): Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. 
135-153., 159-173. Az idézet a kötet 137. oldaláról való. Megjegyzem, mindkét szerző külön 
könyvet szentelt a fenti témáknak. 
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episztemológiai tanokhoz. „Rekonstruálható-e teljesen és megbízhatóan bármely 
beszámolóból a történelmi valóság, melyről tudósítani látszik?" - kérdezi a pozi-
tivizmussal vitázó Dávidházi 1989-ben, majd leszögezi: „a történést és a beszámo-
lót... maradéktalanul szétválasztani s a mitizálódást teljesen kiszűrni lehetet-
len".10 Margócsy szerint is kilátástalan, hogy dűlőre jussunk abban a kérdésben: 
„mikor van vagy lehet szó Petőfiről, figurájáról, költészetéről vagy kultuszáról".11 

S persze Tverdotát is erősen foglalkoztatja a kérdés: „hogyan foglaljunk állást, 
ha a tényigazság és a személyiség belső titkait feltáró mélyebb igazság konfliktus-
ba kerül? Azaz, ...sajnálkozzunk a József Attila-életrajzi vázlatoknak a ténybeli 
hitelesség rovására menő mitologikus elrajzoltságán, vagy pedig ellenkezőleg, 
valamely mélyebb, a tények mögött álló igazság megnyilvánulását lássuk a pas-
siószerű szerkezetben, a József Attila-i sors lényegének megragadása érdekében 
végrehajtott szükségszerű stilizációt értékeljük a mítoszi jelleg érvényesülé-
sében?"12 Végül azonban kitérő választ a kérdésre, mondván, elégedjünk meg 
ezúttal „egy történeti-funkcionális válaszkísérlettel". 

Nyilvánvaló tehát, hogy súlyos problémaként tudatosult számukra valamely 
kultusz és a referense közti ellentmondásos viszony ténye, pontosabban, a kultusz 
és a tárgyszerűen megismerhető világ közti szakadék tapasztalati élménye, és az 
ebből eredő episztemológiai elbizonytalanodás. S noha Hayden White szelleme 
korán feltűnt ebben a körben (Dávidházi bizonnyal az elsők egyike Magyarorszá-
gon White ismerői és hasznosítói közül), mindez azonban akkor még őnála sem 
vezetett a hagyományos irodalomtörténet-írói beállítottság maradéktalan 
levetkőzéséhez. Jól mutatja ezt 1989-ből származó megállapítása: bár „lehetetlen 
lehántani a beszámolóról a nyelv szemléletformáló metaforarétegét, hogy az ese-
mények valamiféle eredendő ősformáját föltárhassuk... Mindez persze nem bé-
nítja meg a történetírást, legföljebb néhány régi pozitivista illúziójával számol le, 
s elmélete korszerűsítésére ösztönzi".13 

Idővel azonban a pozitivista illúziók maradéka is a terjedő szkepszis áldozatá-
ul esett. 1998-ban megjelent könyvében már hosszasan beszél valamiféle „takti-
kai agnoszticizmus" szükségességéről, ami ahhoz kell, hogy elkerülhesse az iro-
dalmat illető (kultikus) diskurzusok valóságreferenciáinak folytonos (számára 
egyébként diszfunkcionális) elbírálását. Az értékítéletek időleges felfüggesztése 
nélkül ugyanis nem tehető komoly elemzés tárgyává az irodalommal összefüggő 
kultikus attitűd sajátos természete. A kultuszkutató tehát, szögezi le, a dokumen-
tumait nem csak (vagy éppen nem) úgy tekinti, mint valamely külső (irodalmi) 
tényről tett megállapításokat, hanem mint az övétől esetleg nem is nagyon külön-
böző mentális állapotok pregnáns kifejeződéseit.14 Egy újabb írásában pedig már 

10 DÁVIDHÁZI Péter: „Egy irodalmi kultusz megközelítése." In TAKÁTS József (szerk.): i. m. 123. 
11 MARGÓCSY István: i. m . 152. 
12 TVERDOTA György: i. m. 168. 
IS DÁVIDHÁZI Péter: i. M. 123-124. 
14 uó: The Romantic Cult of Shakespeare. 23., 29. 
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azt a meggyőződését sem rejti véka alá, hogy a voltaképpeni („proper") iroda-
lomtudomány értelmezési és értékelési eljárásait - noha rejtve, de kiküszöböl-
hetetlen módon - behálózzák a verbális és nem verbális tisztelet kvázi-vallásos 
aktusai. Ezzel összefüggésben beszél a befogadópreformált attitűdjéről, ami, bár ezt 
külön nem jelzi, Hayden White prefiguration fogalmát idézi elénk.15 

Innen startol és lép határozottan tovább a kultuszkutatók újabb, az 1990-es év-
tized derekától és még inkább az évtized végétől színre lépő, nemegyszer kor 
szerint is fiatalabb nemzedéke, akik - az első nemzedék meghatározó képvise-
lőitől eltérően - talán már maguk sem szokványos irodalomtörténészként szocia-
lizálódtak. Számukra talán ezért sem tűnik már eleve adottnak sem a konvencio-
nálisan meghatározott irodalmi mező, sem pedig az arra rátelepedő történeti és 
elméleti tudomány szellemi konstrukciója. Amilyen jól visszaadja az „első nemze-
dék" és az annak nyomdokait követő kultuszkutatók munkásságának legjavát 
Takáts József tanulmányválogatása (Kalla Zsuzsa, Porkoláb Tibor és Kerényi 
Ferenc képviseli őket a kézikönyvben), olyannyira hiányos a kép, amikor ezt az 
utóbbi fejleményt kellene bemutatnia. Holott a kötet szerkesztője is ezen utóbbi 
vonulat egyik vezéralakja (saját programatikus írása olvasható is a kötetben), mel-
lette pedig olyanok említhetők, mint Lakner Lajos (aki azonban nem elméletileg 
sok újat hozó írásával került be a kötetbe), vagy mint a könyvből kimaradt Rákai 
Orsolya. 

A kultusz utóbb említett elméleti kutatói egyaránt tagadják az irodalom 
esszenciálisán megragadható mibenlétét; nem biztosak ugyanis többé abban, 
hogy valóban létezik önmagában vett irodalmi mű, aminek intézményesen kü-
lönálló, gondolatilag lehatárolt vizsgálatára az irodalomtörténet és az irodalom-
elmélet lenne csupán alkalmas. Azért is tekintik az irodalmat mint kultusztárgyat 
értelmező eljárást fontosnak, mert nem osztják többé az irodalomtudós „társa-
dalmilag konstruált identitását", sőt határozott véleményük szerint: „valameny-
nyien művelődéstörténészek vagyunk".16 

Ha viszont így áll a helyzet, a kultuszok vizsgálata arra az útra tért (vagy 
tévedt?), amely mindinkább eltávolítja e szakma művelőit az irodalom primér 
jelenségeitől, a regénytől, a verstől és nemkülönben az alkotó személyétől; 
s mindez pedig azért történik, hogy a kutatók tetszőleges és egyre tágabb tudo-
mányos kontextusokba helyezhessék (át) az irodalom szűkebb jelenségét. Takáts 
már említett írásában széles panorámát tár az olvasó elé a kínálkozó tudományos 
analógiák (ahogy ő fogalmaz), más szóval a lehetséges paradigmák hosszú sorá-
ról, melyek tudatos használatával, saját reményei szerint, lecserélhető lesz végre 

15 Péter DÁVIDHÁZI: „'He drew the liturgy, and framed the rites': the changing role of religious dispo-
sition in Shakespeare's reception." In Peter HOLLAND (ed.): Shakespeare and Religions. Shakepeare 
Survey 54. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 56. A „prefigure the field" fogalmához 
vö. Hayden WHITE: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1975. 30. 

16 TAKÁTS József: „A kultuszkutatás és az új elméletek." In uő (szerk.): i. m. 291. 
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az eddigi vallási analógiaképzés. Nem nehéz felismerni ebben a kultuszkutatók 
„első nemzedékének" nyílt, helyenként burkolt kritikáját, mégha nemzedéki 
tagolódásról - a szó szigorú értelmében véve - nem is mindig beszélhetünk. Szó 
van itt, egyebek közt, a foucault-i diskurzuselemzésről, a Geertz-féle szimbolikus 
vagy interpretatív antropológiáról, a mikrotörténetről, vagy Bourdieu mező-
elméletéről és más egyebekről. Valóság és kultusz közt immár feloldhatatlannak 
tűnő feszültségre reflektálva így próbál tehát Takáts kiutat találni az irodalomtör-
ténet-írás mind nyilvánvalóbb válságából: ennek során pánkultikus szemléletet 
olvas elődei fejére, miközben felrója nekik, hogy egyneműsítve, másként mond-
va: némiképp történetietlenül szemlélik a kultusz jelenségét, ráadásul lebecsülik 
„az irodalomról való beszélés nyelvi lehetőségeit és tényleges sokhangúságát".17 

Elutasítja tehát a kultikus versus kritikai irodalomértés korábban többnyire kiin-
dulópontnak tekintett elvi lehetőségét, mivel: „Ha valaki azzal próbálkozik, hogy 
újra olvashatóvá tegyen - valamilyen újfajta olvasási stratégiát javasolva - olyan 
XIX. századi szövegeket, amelyeket ma inkább történeti dokumentumnak vagy 
didaktikus műnek látunk, mintsem esztétikai élvezetet nyújtó irodalomnak, jó-
részt másfajta eljárásokat kell alkalmaznia, például narratológiaikat vagy az olva-
sás során érvényesülő konvenciók konfliktusának elemzését."18 Nem csoda tehát, 
ha megoldásként a metairodalomtörténet-írás felé fordulást ajánlja, azt sürget-
vén, hogy irodalom helyett beszéljünk inkább a múlt irodalmát elbeszélő diskur-
zusról.19 S e tekintetben mintha Dávidházi 1998-as álláspontjához kapcsolódna, 
noha nem utal ez utóbbira. 

Hasonló irányban tájékozódik Lakner is, amikor az irodalom kultikus meg-
jelenési módjait értelmezve a szociológia meglehet különböző megközelítési 
módjaihoz, mindenekelőtt a konstruktivista szimbolikus tudományszociológiához 
(Berger-Luckmann), a fenomenológia életvilág fogalmához (ezúttal Habermas 
átköltésében) vagy Erving Goffman sajátos szociálpszichológiájához, illetve 
Ricoeur filozófiai hermeneutikájához, Assmann kánonelméletéhez és még egye-
bekhez fordul segítségért.20 Közbevetőleg hadd jegyezzem meg, hogy (szinte ki-
vételképpen) Kerényi Ferenc kezdettől fogva épp a Lakner által szorgalmazott 
szociologizáló szemléletnek volt a művelője. A Petőfi-kultusz korai szárba szökke-
nését ecsetelő bravúros tanulmányában például közvetlen összefüggést teremt 
a századközepi mezővárosi-falusi értelmiség (tanítók, lelkészek) szubkulturális 
fogékonysága és a még éppen csak éledező Petőfi-recepció között.21 Ám kevés 
ehhez hasonló empirikus kultusztörténeti tanulmány látott eddig napvilágot. 

1 7 I . M . 2 9 5 . 
18 TAKÁTS József: Antropológia és irodalomtörténet-írás. BUKSZ 1999. tavasz, 47. 
19 uő: „Megfigyelt megfigyelők." In RÁKAI Orsolya-Z. KOVÁCS Zoltán (szerk.): A narratív identitás kér-

dései a társadalomtudományokban. Gondolat-Pompeji, Bp.—Szeged, 2003. 134-156. 
20 LAKNER Lajos: „Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció." In KALLA Zsuzsa (szerk.): Az irodalom ün-

nepei. 1 4 8 - 1 7 3 . 
21 KF.RÉNYI Ferenc: „A Petőfi-kultusz korai szakaszának szociológiájából 1844-1867." In TAKÁTS József 

(szerk.): Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. 153-159. 
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Végül: Rákai Orsolya szintén terméketlennek bélyegzi kultusz és kritika merev 
szembeállítását, és az ebből szükségképpen következő felvilágosult (aufklérista) 
beállítottságot. A kultusz ugyanis - fejtegeti - nem a kritika helyett, azt mintegy 
pótolva, hanem alkalmasint a kritika szerepét betöltve funkcionált az adott törté-
nelmi körülmények között. A kultusz már ez okból sem tekinthető puszta anomá-
liának, ami a kritikai érzék lehető felkeltésével enyhítendő, netán egészen ki is 
küszöbölendő. A kultusz ugyanis az irodalom befogadásának és használatának 
az a teljesen legitim módja, amely egy adott kontextusban az irodalomhoz fűződő 
normális és célszerű viszonynak a megnyilvánulása; e minőségében pedig azt a 
szerepet játssza, melyet más körülmények között a kultusztól (is) megfertőzött 
kritika (és tudományos diskurzus) tölt be. A 18. század végén és a 19. század ele-
jénjelentkező „olvasási düh", az elharapózott olvasási szokás irányításával, befo-
lyásolásával, esetleg cenzurális korlátozásával kapcsolatos diskurzust elemzi, hogy 
bizonyítsa: kultusz és kritika az idő tájt az endoxa, tehát a kánon megteremtésé-
nek és fenntartásának volt az eszköze. Gondolatmenetéhez jól hasznosítja Sen-
nett nyilvánosság-fogalmát, Luhmann „funkcionálisan differenciált rendszerek-
ről" szóló elméletét és még számos egyéb analitikus megközelítést.22 

Talán elegendő is ennyi annak érzékeltetésére, milyen messze került mára a 
kultuszkutatás a kezdeti állapottól, és hogy hol tart napjainkban. De milyen lehet 
vajon a jövője? 

* 

A kultusz kvázi-vallási jelenségként történő beállítása és a neki megfelelő elem-
zési mód bátor és fontos tett volt akkoriban. Pusztán csak emlékeztetőül idéznék 
néhány ezzel kapcsolatos jellemző megnyilatkozást. „A kultikus megközelítés... 
az esetek túlnyomó többségében közvetlenül vallásos jellegű, s ennek megfele-
lően vallásos terminológiával is fogalmazza meg önmagát."23 Vagy: a politikai 
(ideológiai) igazolásra kisajátított irodalom kultikus használata kapcsán írja 
Dávidházi: „Politika, költészet és vallás szféráinak egységesülése végül egy olyan 
kérdést is fölvet..."24 

A kezdetben kétségkívül felszabadító hatású tudományos analógia azonban, 
idővel, kezdte felfedni önnön korlátait. A probléma alapja, hogy az irodalmi kul-
tuszoknak kizárólag a vallási analógiához kötött értelmezése egy adott ponton el-
veszti magyarázó erejét, nevezetesen akkor, amikor arról kellene számot adni: mi-
ként kerül át a szakralitás a tisztán vallási szférából az immár evilági zsenikultusz 

22 RÁKAI Orsolya: „S. O. S. - irodalom! (Kultusz, kritika és irodalomtudomány 'közös forrásvidé-
kén')." In DAJKÓ Pál-LABÁDI Gergely (szerk.): Klasszikus magyar irodalomtörténet. Tanulmányok. 
Tiszatáj, Szeged, 2003. 233-269. 

23 MARGÓCSY István: A magyar irodalom kultikus megközelítései. 289. 
24 DÁVIDHÁZI Péter: „A hatalom eredetmondái Petőfi utóéletében." In uő: Per passivam resistentiam. 

Változatok hatalom és írás témájára. Argumentum, Bp., 1998. 205. Az írás eredeti formájában 
még 1990-ben jelent meg. (Itk XCIV 1990/3. 341-359.) 
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áramkörébe. Mátrai László már évtizedekkel ezelőtt arra a megállapításra jutott, 
hogy a romantikában gyökerező „zseni-hiedelem", amellett, hogy egyszerre val-
lási és társadalmi minőség, magában rejt egy harmadik mozzanatot is: „a külön-
leges lelki adottság" feltételezését. A „zseni - írta - az a különleges lelki berende-
zésű ember, akinek ezért a társadalom vallásosra emlékeztető tisztelettel adózik". 
A zseni azonban ettől még nem szent, hiszen a szent lelki nagysága olyan vitatha-
tatlan tény, amely bármiféle kultusz nélkül is megállja a helyét. Nem így viszont 
a zsenié. Mátrai végül szociológiai érvelésbe kezd, kifejtvén, hogy az olvasó-
közönség eltömegesedése a műveltség alacsonyabb szintjein támaszt elodázhatat-
lan elvárásokat a magaskultúra befogadása és fogyasztása iránt. Ennek lesz követ-
kezménye, hogy „az új közönség feszengését az új területen nem önmaga 
jövevény voltával, hanem az író csodálatra méltó idegenszerűségével magyaráz-
ta: az alacsonyabb nívóról az író magasabbnak látszott, s ez csak fokozta a zseni-
fogalom megkívánta ködöt".25 

Az idézett magyarázat hagy persze maga után némi kívánnivalót.26 Az azon-
ban vitathatatlan, hogy Mátrai rátapintott az irodalmi (vagy művészeti és politi-
kai) kultusz, valamint a vallási szakralitás közt tételezni szokott analógia tudomá-
nyos képzetének egynémely gyenge pontjára. Hogyan békíthető össze egymással 
az evilági szakralitás fogalma, valamint az az olykor (például Lakner részéről) 
expressis verbis meg is fogalmazott tétel, mely szerint „a kultikus emlékhelyek 
hősei szuverén szerző-szubjektumok"?27 Miként gondolható el az evilági szakrali-
zálódás folyamata, ha közben elismerjük, hogy rendszerint abból a modern 
személyiségből (szubjektivitásból) lesz kultikusan tisztelt személy, aki - a zseni-
hiedelem jóvoltából - autonóm világteremtő erejéről tesz kézzelfogható tanúbi-
zonyságot; hiszen ő az, aki képes a világ (a nemzet vagy bármely más, modern 
közösségként elképzelt emberi sokaság) önhatalmú (szuverén) önmaga köré szer-
vezésére, és ennek a közösségnek egy bizonyos értelemmel és misszióval való fel-
ruházására. A szent és az ő kultusza ugyanis nem éppen ebből a forrásból fakad. 

Igaz, Dávidházi e téren is továbbgondolta eredetileg vallott felfogását. A Shakes-
peare-kultusz angliai története kapcsán már David Garrick 1769-es hagyomány-
teremtő jubileumi rituáléját is csak feltételesen minősíti vallási jellegűnek (a száz 
évvel későbbit pedig már egyáltalán nem is így kezeli), mert elismeri részben sze-
kularizált voltát; olyasmiként ábrázolja tehát a rítust, mint amiben a vallási kultusz 
legföljebb tudatalatt vágyott (subconsciously desired) és homályosan emlékezetben 
tartott entitásként juthatott szóhoz. Ezért is használja vele kapcsolatban a transfer 

25 MATRAI László: Élmény és mű. Gondolat, Bp., 1973. 78. A mű 1940-ben jelent meg először. (Athe-
naeum, Bp.). 

26 Az a kijelentés például, hogy a (vallási) szentség mindenfajta szervezett kultusz nélkül is képes 
maga iránt feltétlen tiszteletet kelteni, a jelenség kialakulási korszakára biztos, hogy nem igazol-
ható. Vö. Beter BROWN: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben. Atlantisz, Bp., 
1993. 

27 LAKNER Lajos: „'...csodás színeváltozás...' Irodalom és múzeum." In TAKÁTS József (szerk.): Az iro-
dalmi kultuszkutatás kézikönyve. 312. 
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kifejezést.28 A Shakespeare-kultusz későbbi folyamatára nézve is csak bizonyos 
megszorításokkal tartja alkalmazhatónak a vallási jellegmeghatározást. így a Strat-
fordba való zarándoklást annyiban rokonitj a csupán a középkori vallási zarándok-
latokkal, amennyiben minden zarándoklat mélyén a transzcendencia élménye utá-
ni heves sóvárgást valószínűsíti (s e ponton találóan utal az autentikus tárgyak 
megérintésének transzcendencia-élményére). Ilyenformán óv tehát a tisztán vallási 
analógia magyarázó hatókörének az esetleges túlfeszítésétől.29 

Az viszont, hogy mégis kitart a kvázi-vallási és a kvázi-világi fogalompár, illetve 
a látens módon vallási, а félig tudatos, netán tudattalan vallási tartalom meghatározásai 
mellett, abból adódik, hogy továbbra sem mond le a kultusz mint teljes rendszer 
értelmezési kontextusáról. Ez tehát az, ami látszólag tartósan átkerült a kultuszku-
tatók általa képviselt körének gondolkodásába az antropológiai szemléletmódból, 
aminek így ad nyíltan is hangot: a középkori (vallási) és a modern kori stratfordi 
zarándoklatok „egymás mellé állítását, amely tanulságos összevetésekre ad alkal-
mat, olyan antropológusok ösztönzik, akik folytonosságot fedeztek fel, mégha 
ez zavaróan hat is a dogmatikus számára, azok között a viselkedési formák között, 
melyeket egymással ellentéteseknek szokás tekinteni".30 

Itt találjuk meg tehát a nyitját a vallási analógia feltűnően sűrű kultusztörté-
neti alkalmazásának, e paradigma példátlanul nagy vonzerejének. Nem a vallási 
retorika vagy a rituálék megannyi formai (felszíni és fenomenológiai) hasonlósá-
ga, hanem sokkal inkább a transzcendencia iránti emberi vágyakozás antropoló-
giai állandójának a feltételezése munkál az irodalmi kultuszok vallási terminu-
sokhoz igazított leírásának és értelmezésének a hátterében. „A felszínen - jegyzi 
meg Dávidházi - azok motivációja, akik ilyen utazásokat tesznek [mármint 
Shakespeare városába, Stratfordba], úgy tűnik igen különböző, ám nem nehéz 
felfedezni mögötte a transzcendencia iránti látens vágyat."31 Ezt a kulturálisan 
egyetemlegesnek gondolt örökös vallási vagy kvázi-vallási belső késztetést mód-
felett ritkán lehet empirikusan tetten érni (Dávidházi is csupán néhány promi-
nens zarándok önvallomásával támasztja alá feltételezését), ám az antropológiai-
lag megalapozni vélt jelentéstulajdonítás önmagában is elegendő a tézis hívei 
számára. De vajon valóban elegendő ennyi? Ezzel kapcsolatos kételyeimet szeret-
ném a következőkben megosztani az olvasóval. 

* 

Az a „posztszemiotikus szubjektumfelfogás", melyet Lakner a modern kori kul-
tuszképződés mechanizmusának a motorjaként tüntet fel, nem vagy alig gyömö-
szölhető bele a vallási szakralitás fogalmi Prokrusztész-ágyába. Célravezetőbb 

28 Péter DÁVIDHÁZI: The Romantic Cult of Shakespeare. 46. 
2 9 I. m. 88. 
30 I. го. 65. A hivatkozott antropológus ezúttal is Turner. 
s' Uo. 
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eljárásnak tűnik tehát, ha a modern mítoszok keretei közt gondoljuk át újfent 
az irodalmi (és a többi modern) kultusz keletkezésének és folytonos újratermelé-
sének a folyamatát; ezek sorában pedig a nacionalizmusnak, mint teljes körű és 
önértékű kultúrának a fogalma a legfontosabb. A nacionalizmust is tekinthetjük 
persze világi vallásnak, valahogy úgy, ahogy Hankiss Elemér javasolta megle-
hetősen ötletszerű írásában, s ahogy Gerő András is teszi újra meg újra.32 Magam 
viszont inkább Anthony D. Smith nacionalizmus-fogalmára hagyatkoznék. Smith 
azt a sajátszerű historicista kultúrát és polgári művelődést-műveltséget jelöli e 
terminussal, amely a vallási kultúra és a családi neveltetés korábban megszokott 
módozatait magába olvasztva, végül a vallási univerzum helyébe lép. A naciona-
lizmus ilyenformán nem csupán egy újfajta politikai stílus és nem is csak puszta 
doktrína (vagyis ideológia), hanem éppenséggel a kultúra adott formája, amely 
ideológiaként, nyelvként, mitológiaként, szimbólumok (szimbolikus jelek) együt-
teseként és egyúttal öntudatként (identitásként) globális érvényre tör, és ekként 
fejti ki a maga hatását.33 A Takáts-féle kézikönyv nem irodalmi kultuszokat tár-
gyaló, a kötet terjedelmének egyharmadát alkotó tanulmányok (Sinkó Katalin, 
Hofer Tamás, Fejős Zoltán és Zeidler Miklós írásai) éppen ezt a kérdést járják ala-
posan körül. 

Ebből az elméleti perspektívából tekintve a hazai kultuszkutatás korántsem 
vetett még kellően számot a nacionalizmussal, mint a kultúra ez idő tájt legálta-
lánosabb és egyszersmind közvetlen öntőformájával, pontosabban: első számú 
lehetőségfeltételével. Tagadhatatlan persze, hogy a kultuszkutatók nemegyszer 
utalnak az irodalmi kultuszok és a nacionalizmus közt fennálló általános össze-
függésre, ám rendszerint csak a nacionalizmus szűk, ideológiai funkcióra vonat-
koztatott fogalmára gondolnak ekkor. Ha viszont túl kívánnak végre lépni ezen, 
akkor sem kell feltétlenül szakítaniuk az antropológiával, hiszen egyebek közt 
Geertz felfogásához is fordulhatnak újabb támaszték gyanánt.34 

Persze az sem olyan nagy tragédia, ha az antropológiai perspektíva olykor ki-
egészül, s talán még helyesbül is azzal a történeti szemlélettel, amely nem feltét-
lenül rendeli alá magát a kontinuitás egyetemes elvének. Dávidházi revelatív 
Retőfi-tanulmánya arra szolgál beszédes példával, hogy milyen kockázatot rejt 
magában, ha nagyvonalúan eltekintünk az elsődleges kontextustól, például azért, 
mert az „eredetmondának" a modern politikai legitimációban betöltött szerepét 
kívánjuk modellezni. Aggályosnak gondolom ugyanis Pékár Gyula 1922-es em-
lékbeszédének és mondjuk a kommunista ideológus, Révai József bármelyik itt 

32 HANKISS Elemér: „Nemzetvallás." In KOVÁCS Ákos (szerk.): Monumentumok az ehő háborúból. Corvi-
na, Bp., 1991. 64-91.; GERŐ András: „A második parancsolat és A magyarok istene." In KALLA 
Zsuzsa (szerk.): Tények és legendák - tárgyak és ereklyék. 207-217.; uő: „A zsidók és a magyar nem-
zetisten." In HAMP Gábor et al. (szerk.): Magyar megfontolások a Sodrót. Balassi-Magyar Pax 
Romana-Pannonhalmi Apátság, Bp.—Pannonhalma, 1999. 60-69. 

33 Anthony D. SMITH: National Identity. Benguin, London, 1991. 91-92. 
34 Clifford GEERTZ: „AZ ideológia mint kulturális rendszer" és „A vallás mint kulturális rendszer". 

Mindkettő in uő: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Osiris, Bp., 1994. 22-104. 
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szóba jövő megnyilatkozásának a homogén lineáris sorba rendezését, amely ezen 
kultikus megnyilatkozások közvetlen gondolati-funkcionális összemosásához 
vezet.35 A kontextuális történeti szemlélet híveként én inkább a diszkontinuitás 
mellett teszem le a magam voksát, és kétkedve fogadom a kontinuitásnak egye-
bek közt az antropológiára hivatkozva igazolni kívánt feltételezését. 

* 

Ha a kultuszkutatók bátran vállalják (bár ez talán nem mindegyikőjükre igaz), 
hogy merészen elszakadnak az irodalom, mint olyan, szorosan vett textuális anya-
gától, hogy a legváltozatosabb kontextusok keretébe illesztve tegyék érthetővé 
(vagy az eddigieknél érthetőbbé) a műalkotás nekünk szóló (csak hermeneutikai-
lag megfejthető) üzenetét, egy pillanatra sem feledhetik, hogy tárgyuk - kelet-
kezése pillanatában éppúgy, mint időbeli folytonosságában, tehát napjainkig szó-
lóan - közvetlenül illeszkedik a nemzet kontextusába. Létezik ugyan fordítás, 
valamint sikeres és sikertelen kulturális transzplantáció,36 mégis: a kulturális em-
lékezet kivált szépirodalmi megnyilatkozási formáját - a genezis szempontjából -
hiba lenne túlontúl elvonatkoztatni a jelentések és a jelentőségek partikuláris 
nemzeti univerzumaitól. A kulturális entitásként tekintett nemzet, mint kikerül-
hetetlen adottság ezúttal sürgetett elméleti tudatosítása ugyanakkor friss távlato-
kat nyithat a kultuszkutatók újabb, ezt követő további nemzedékei előtt. 

35 DÁVIDHÁZI Péter: A hatalom eredetmondái Petőfi utóéletében. 177—178., 182., 187-189., 191-192. 
36 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Bp., 11-21., 

97-108. 
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TÜKÖR ÁLTAL SZÍNRŐL SZÍNRE: AZ (ÖN)AZONOSSÁG (F)ELISMERÉSE 

- Fikció és realitás keveredése a kultuszban -

Bár a kultuszkutatás hazai, irodalomtörténész változata történeti diszciplína elsőd-
legesen, ez azonban nem jelenti azt, hogy néhány problémát (melyeket javarészt 
épp a történeti kutatás vetett fel/tett láthatóvá) ne lehetne, sőt netán ne lenne 
ajánlatos elméleti szempontból is körüljárni. Egyetértek Takáts Józseffel, aki sze-
rint a kultuszkutatás lényegében az irodalom társadalmi használati módjai iránt 
érdeklődik - épp e módok elméleti problémáihoz szeretnék most hozzászólni. 

Mit jelent a 'más' és az 'azonos' a kultusz közreműködésével létrejövő, közös-
ségen belüli identitás esetében? Miféle viszony áll fent a kettő között, pontosab-
ban miféle dinamika közvetít közöttük? A kultikus folyamatok felmutatta képek 
(netán „lejátszott"-felidézett narratív mozgóképek) sajátos tükörként működnek 
ebben a folyamatban: a „társadalmi imaginárius" (vö. Ricoeur, Castoriadis1) 
az anyagi-reális hitelesítő mozzanatokkal kevert fikciói nyitottak a társadalmi 
gyakorlat felé, sőt egyenesen interferálnak a mindennapi „valóság" hullámaival. 
Ez a tükör (a kultikus identitásképzés logikája szerint) nem a téves azonosulás, 
hanem épp ellenkezőleg, az „igazság" forrása, egyfajta szimbolikus ablak, ame-
lyen át mintegy kilátni az időből, s így meg lehet pillantani „igaz valónkat" - nem 
homályosan, hanem színről színre. A kultikus-rituális tevékenység valósággá van 
hivatva tenni a szimbólumot, azonossággá a hasonlóságot - „valóságosabb" való-
sággá a tükörben megjelenő képet. Ennek a fura, platóni reminiszcenciáktól sem 
mentes tükörelvnek pedig, úgy tűnik, igen nagy szerepe van abban, hogy a kul-
tusz olyan hatékony közösségformáló és „fenntartó erőként tud működni. 

A kultusz összetett, „részecske-" és „hullámtermészettel", azaz szöveg- és praxis-
jelleggel egyaránt bíró jelenség - sokan felvetették már a fogalmi tisztázás és dif-
ferenciálás szükségességét. Definiálható-e vajon „a" kultusz mint olyan, illetve 
van-e értelme ilyen definíciót alkotni? Azt hiszem, sokkal fontosabb a kultusz 
jelenségének egészét megkülönböztetni maguktól az egyes kultikus aktusoktól, 
valamint a kultusszal kapcsolatban keletkező szövegektől, képektől, emlékművek-
től és egyéb (kultikus) objektumoktól. (Külön fejezet a „kultikus olvasás" miben-
léte és pozíciója.) Kultikus jelenségekről/szövegekről/tárgyakról, illetve a kultusz 
jelenségéről beszélni nem ugyanaz. Jelen dolgozatban épp arra próbálnék rámu-

1 Cornelius CASTORIADIS: The Imaginery Institutions of Society. Cambridge, 1987.; Paul RICOEUR: DU 
texte á l'action. Essais d'herméndutique. II. Seuil, Paris, 1986. 
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tatni, mennyire fontos ezt a különbségtételt megtennünk, különösen az identitás 
és a társadalmi operativitás (egymással összefüggő) problémája szempontjából. 

A címbeli Biblia-parafrázis talán profanizálónak tűnhet, ám úgy érzem, itt he-
lyénvaló, hiszen a kultusz pontosan ilyen profanizációk segítségével működik, 
pontosabban válik hatékonnyá. A kultuszkutatás legterjedelmesebb szeletét épp 
azok a tanulmányok teszik ki, melyek a vallás szókincsének, szövegeinek, gyakor-
latainak kalandos útját követik végig olyan profán, illetve (jórészt épp e kölcsön-
zések révén) kvázi-szakrálissá váló területeken, mint például a művészetről (ezen 
belül főleg az irodalomról) folyó diskurzus. 

A kutatás mind ez idáig főként a kultusz szövegszerűségére, a kultusszal össze-
függő, általa befolyásolt szövegekre helyezte a hangsúlyt. Ide tartoznak a szó-
kincs- és metaforavizsgálatok éppúgy, mint a kultikus szövegek műfaji hovatarto-
zását és ennek implikációit firtató tanulmányok. A kultusz gyakorlatszerűsége, 
cselekvés jellege azonban szintén igen érdekes vizsgálati terület - lenne. (Nem te-
kintem idetartozónak az ünnepek, kultikus események leírásait - ezek sokkal 
inkább az előző, „szövegszerű" csoportba tartoznak, amennyiben korresponden-
ciákat, kontextusokat keresnek az olyan „idegen elemek" számára, mint például 
áldozás, zarándoklat, koszorúzás, felszentelés.) Az említett összetettség ugyanis 
épp annak a hermeneutikai problémának az egyik legsajátosabb megtestesülése, 
amely a társadalom leíróit zavarba szokta hozni, s amelynek köztes (szöveg 
és praxis, illetve fikció és realitás közti) pozíciója Ricoeur egyik könyvének is 
(Du texte á l'action) kiemelt tárgya. 

1. Kultusz mint gyakorlat 

Ha a kultuszt - most - összetett, mindenekelőtt bizonyos jelenségeknek a társa-
dalmi kommunikációba való integrálását szolgáló, operatív-pragmatikus kommu-
nikációs gyakorlatnak tekintjük, az az identitás kialakításának/fenntartásának kér-
déséhez is közelebb hozhat minket. 

A kultikus esemény mint rituális emlékezés mindenekelőtt ismétlésekre épül. 
A felidézés (mely szintén középponti sajátossága) maga is egyfajta szimbolikus 
struktúra, avagy (ha úgy tetszik) trópus, nem áll távol a megidézéstől, elmúlt sze-
mélyek, események jelenvalóvá-beszélésétól. („Megidézni valaki/valami szelle-
mét" szintén a kultusz kedvelt toposzai közé tartozik.) 

A megbélyegzés (illetve enyhébb esetben elutasítás), valamint a megerősítés/ 
affirmáció (erősebb változatban tanúságtétel) szintén ismétlésen alapuló alakza-
tok. A kultikus eseménysoron oly gyakran előkerülő (és olyan fontos szerepet ját-
szó), a közösség időbeli azonosságát-folytonosságát demonstráló narratív szöve-
gek ebbe a cselekménybe tagozódnak be, mintegy idézetként. 

Az idézet pozíciója különös: egyszerre utal nem-jelenbeli/nem-jelenlevő dol-
gokra (illetve kontextusokra), s illeszti be ezeket ugyanakkor egy jelenlévő, reális 
gyakorlatba (szöveg esetében aktuális textusba). A két dolog lényegi azonosságát 
van hivatva hangsúlyozni tehát, ugyanakkor elválasztottságukra is rámutat. 
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Ez a rámutatás, ennek az elválasztottságnak a fenntartása és mindig újra fel-
számolása az az esemény tulajdonképpen, mely biztosítja a ráismeréshez szüksé-
ges dinamikát (adott esetben érzelmi erőt); deiktikus identitásképző aktus. A deixis 
ebben az esetben ráadásul legtöbbször képekre irányul (képen itt most olyan 
textuális egységet értve, mely permanens felismerhetőséget biztosít valaminek az 
időben; ez lehet persze valódi kép - „fénykép", „tükörkép" - is, melynek funk-
ciója az identitás kialakítása szempontjából ugyanez). „Tükörállítás", különös 
tükörfázis ez (aminek elméleti implikációival itt most nem fogok szembenézni), 
olyanjelenség, melyben a textus mindig egy bizonyos aktus része, annak szolgála-
tában áll. Nem áll távol ez a jelenség a performatív aktusoktól sem, s érdekes vol-
na a kérdést erről az oldalról is szemügyre venni (ezt sem fogom most megtenni). 

2. „Kollektív identitás", közösség és ideológia (Ricoeur) 

Bár az alcímben foglalt probléma jelentőségét és terjedelmét tekintve egyaránt 
hatalmas, mégis meg kell kísérelnem jelen előadás céljaira redukálni, bizonyos 
vonásokat kiemelve. 

Mindenekelőtt az operativitás kérdése tartozik e kiemelendők közé. Fordíthat-
nánk működőképességnek, hatékonyságnak vagy kezelhetőségnek is e fogalmat, 
ám mindhárom csak részlegesen fejezné ki azt, amit az idegen szó felidézni hiva-
tott. Másutt foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogyan alakul át a hermeneutikai 
megértés „harmadik fázisa", az applikáció a társadalmi kommunikációk olyan 
rendszereiben, mint például a tudomány, és ugyanitt utaltam arra is, hogy az 
applihatív - s természetesen reduktív - mozzanatoknak milyen nagy jelentőségük 
van mind (a diakrónia szintjén) a hagyományozódás folyamatának (kanonikus) 
biztosításában, mind pedig (szinkrón szinten) az olyan kapcsolatok létrehozásá-
ban és ápolásában, amilyenek a tudományt a művészetekkel, illetve ezeket pél-
dául a politikával, a joggal vagy a gazdasággal kötik össze, s amelyek nélkül sem 
tudomány, sem művészet nem volna társadalmi értelemben véve „életképes". 

Ezt a gondolatmenetet folytatva mondhatjuk azt, hogy a kérdéskör (az egyes tár-
sadalmi részrendszerek kapcsolatának kérdésköre - a kifejezés Niklas Luhmanntól 
származik) tovább bonyolódik a közösség és az identitás problémájának bevezeté-
sével. Ugyanakkor az identitásképzés (és különösen a „kollektív identitás"-képzés) 
ugyanúgy tekinthető (a társadalmi kommunikáció szempontjából) az applikációt 
elősegítő mozzanatnak, mint a fentebb említett jelenségek. 

Ricoeur idézett művében (Du texte á l'action) az ideológiáról és az utópiáról szó-
ló fejezetekben beszél erről a kérdésről, s mondanivalója igen közel áll ahhoz, 
amit mi kultusz és identitás problémájaként fogalmazunk itt meg, illetve fogal-
mazunk most újra. 

Minden társadalmi csoportnak, legyen az bármiféle - írja Ricoeur - , szüksége 
van egy indirekt viszonyra azon eseményekhez, melyeknek e csoport a beikta-
tás/felszentelés, illetve alapítás jelentőségét tulajdonítja (vö. a kultuszkutatásban 
az „aranykor" és az „alapító atyák" kérdéskörei). Ez az indirekt identifikációs 
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(identifikciós) viszony a közösségi megemlékezés (commemoration), mely által a kö-
zösség olyan képet alkot magáról, amely konzisztens és rendelkezik egyfajta 
állandósággal, stabilitással és időbeli tartóssággal. (Ricoeur e képet tekinti alap-
vetően az „ideologikus jelenségnek" mint olyannak.) 

Mielőtt azonban folytatnánk e gondolatmenetet, szükséges rövid kitérőt ten-
nünk a közösségi identitás sajátosságait illetően. 

A kollektív identitás fogalma ugyanis egészen másfajta mechanizmust feltéte-
lez, mint az egyéni identitásképzés-képződés (a szó pszichológiai értelmében). 
A Ricoeur által is említett önleírás-adás fogalma nyilvánvalóvá teszi, hogy a kol-
lektív identitás (mely állandó felidézések, ismétlések során épül és marad fenn 
- érdekes ezt összevetni Renan híres, szállóigévé vált mondatával, mely szerint 
egy nemzet léte „mindennapos népszavazás") mindig explicit kell, hogy legyen. 

Ez az explicitás-igény, vagy még inkább állandó explikálási kényszer (kényszerű-
ség, szükségszerűség értelemben!) az, ami olyan markánsan megkülönbözteti 
a kollektív identitásképzést az egyénitől, s ami egyszersmind oly szorosra vonja a 
szálakat ideológia, kultusz és identitás között. Zárójelben meg kell jegyeznem 
- bár nyilvánvaló - hogy a kollektív identitás nem feltétlenül, illetve nem csak 
a közösség identitástudata lehet, hanem az egyes embernek is lehet - s ez nagyon 
fontos - „kollektív tudata" (rész-ség, képviselet, szerep etc.) 

Épp ez az, ami olyan fontossá, középponti jelentőségűvé teszi a megszólalás 
szimbólumhoz hasonlító struktúráját, a tanúságtétel - Ricoeur által elemzett -
retorikáját vagy a Dávidházi által „képviseleti beszédmódnak" nevezett kommu-
nikációs formát. Az explikálás ugyanis tropikusán leggyakrabban ezekben a for-
mákban történik, s e formákra fontos intézmények épülnek (vö. a Takáts által 
is említett „emlékezetszocializációs intézmények"). Visszatérve Ricoeur ideológia-
értelmezéséhez: б is valami hasonlót mond, amikor arról beszél, hogy a konven-
ció, a ritualizáció, a sematizáció és a redukció eljárásai (melyek az egységtudat 
megteremtésében nagy szerepet játszanak) lényegében az „emlékezet háziasítá-
sát" eredményezik (domestication du souvenir). Szükségszerű - folytatja Ricoeur - , 
hogy az úgynevezett közösségi megemlékezés sztereotip argumentációvá váljon -
ezáltal azt állítjuk, hogy azok vagyunk, akik vagyunk (és látjuk, hogy ez jó.. .) . 
Teremtés-parafrázis és identitás-teremtés - az identitásban eleve benne rejlik 
a tautológia mozzanata (s itt megint csak utalnék a kultuszkutatás egy kedvelt té-
májára, a kultikus interpretációk vizsgálatára, aminek egyik legfontosabb észre-
vétele épp eme alapvető, az - isteni - identitást hangsúlyozó tautologikusság 
mindenütt-jelenvalósága). És megint az ismétlésnél vagyunk... 

3. Kultusz (mint gyakorlat) és identitásképzés: narratív hagyomány és/vagy iteratív kultusz1? 

Egy úgymond valós (társadalmilag létező) közösség identitása nem konstruálód-
hat szövegben: csak a szöveg, illetve szövegek (adott esetben kulturális korpusz) 
használata során, felhasználásuk módjában és aktusában. A használatnak ezen 
aktusai közé tartozik a kultusz, sőt ezek egyik legfontosabbika. 
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Hasonló következtetésekre juthatunk akkor is, ha a kultusz ünnep jellegéből 
indulunk ki. A kultusz (az ideológiához hasonlóan2) az adott jelenséget egy egy-
séges világmagyarázatba illeszti bele és fosztja meg ezáltal saját(ként feltételezett) 
jelentésétől, úgymond elsődleges kontextusából születő identitásától.3 Az új, kul-
tikus kontextus által kötött interpretáció ahhoz hasonló módon üresíti ki az illető 
jelenséget, ahogyan az ünnep függeszti fel a profán tér és idő érvényességét. 
A (profán) kultikus rituálé ugyanakkor a szakrális közösségi ünnep egy másik pa-
radoxonát is átveszi: a hétköznap és az ünnep elvileg két külön téridő, az ünnep 
során megtapasztalt egységnek, szentségnek ugyanakkor a hétköznapokat irányí-
tó, bizonyos értelemben „politikai" szerepe van - a kultikus ünnepi rituálé integ-
ratív és operatív gyakorlat: összetartja a közösséget, törvényeket legitimál, egyér-
telmű morális pólusokat jelöl ki. 

Az így értelmezett kultuszhoz nagyon hasonló szerepet tulajdonít Ricoeur az 
ideológiának: „Par l'idéologie, avons-nous dit, le groupe croit ä sa propre iden-
tité. Ainsi, sous ses trois formes, l'idéologie renforce, redouble, préserve et, en се 
sens, conserve le groupe social tel qu'il est. C'est alors la fonction de l'utopie de 
projeter Imagination hors du réel dans un ailleurs qui est aussi un nulle part. C'est la 
le sens premier du mot 'utopie': un lieu qui est un autre lieu, un ailleurs qui est 
un nulle part. II faudrait parier id non seulement d'utopie mais d'uchronie, pour 
souligner non seulement l'extériorité spatiale de l'utopie (un autre lieu), maie aussi son 
extériorité temporelle (un autre temps)."4 

Az utópia alakzata tehát - akár a múltba, akár a jövőbe vetített - elválaszthatat-
lan a közösség identitásképző aktusaitól. A kultusz identitásképző eljárása azon-
ban elvileg interpretatív (elmagyarázza, „miért vagyunk ilyenek", pontosabban 
miért kell ilyennek lennünk) és hangsúlyozottan referenciális (rámutat a minták-
ra, sőt általában azok valaha-volt létezóségét, valóságosságát is igyekszik minden 
módon bizonyítani), holott az utópiát épp az jellemezné, hogy areferenciális, 
„hiány-kép", ígéret, illetve követelmény. Ricoeur ugyan szembeállítja (s ugyanak-
kor egymás komplementerének tekinti) az ideológiát és az utópiát, a kultusz ese-
tében azonban épp az az érdekes, hogy a kettő egyidejűleg van jelen. A kultikus 
diskurzus egyszerre utópikus és ideologikus, s ezt véleményem szerint épp az te-
szi lehetővé, hogy a kultusz - mint gyakorlat - „ünnepként működik", ez az ün-
nepje l leg pedig egyesíteni látszik az ideológia és az utópia sajátosságait. 

Az ünnep mint a (kvázi-)szakrális tér-idő megvalósítása, valóvá-tétele aktuali-
zációs folyamat. Ennek során jön létre az identitás, pontosabban ez az aktualizá-
ciós folyamat maga az identitásképzés, egy sajátos „tükör-fázis", ahol a tükörbeli 
imágó az „igazi én", s az aktuális „én" ennek csak halvány, tökéletlen, részleges 
lenyomata. Az ünnep, mint minden rítus, felidézés, ismétlés, vagyis temporali-
tása nem narratív, hanem iteratív: nem a narráció, hanem a narráció mint elis-

2 L á s d RICOEUR: i. m . 3 8 6 . 
s Uo. 
4 I. m. 388. (Kiemelés - R. O.) 
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métlés, megismétlés az, ami fontos. A létrejövő identitás sem annyira narratív, 
mint inkább iteratív (vö. tükör), hiszen bár a felidézett szövegekben az adott min-
ták identitása narratív, az azonosulás, az identifikáció azonban már az iteráció, 
az ünnep ismétlései révén történik. Úgy gondolom, ennek fontos következmé-
nyei vannak arra nézvést is, mennyire lehet egyáltalán fontos egy kultikus szöveg 
egyéni értelmezési folyamata, s ezt a szálat érdemes volna végiggondolni. A kol-
lektív identitás paradoxonaihoz újabb járul tehát, ha annak a kultusszal való szo-
ros kapcsolatait is szemügyre vesszük.5 

Az ünnep nem színrevitel abban az értelemben, ahogy Wolfgang Iser használ-
ja e kifejezést - másként úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kultuszban nem lehet 
ironikusan részt venni, pontosabban ha ironikusan veszünk benne részt, „kívül 
maradunk", nem történik meg a megváltó azonosulás. A kultikus identitásképzés 
nem ironikus, nem folyton-elhalasztott: nem láttatja a különbséget a minta és 
az aktuális 'én' között, hanem épp ellenkezőleg: minden erővel azon van, hogy 
elfedje azt. A közösség ugyanis - mint közösség, mint egység - nem szimulák-
rumként (inszubsztancialitásként), hanem valós képként (szubsztancialitásként) 
akar megjelenni identitásképző aktusa segítségével: Csak ez teszi ugyanis 
lehetővé, hogy közösségként való identitása gazdaságilag és politikailag is értel-
mezhető legyen, ami pedig a kollektív identitás problematikája esetében alapvető 
jelentőségű, ám sokszor figyelmen kívül hagyott tényező. A kultikus rituálé para-
dox, egyszerre ideologikus és utópikus, narratív és iteratív alakzatai azonban mint 
alakzatok lehetővé teszik, hogy minél teljesebb komplexitásukban vizsgáljuk e 
rítusukat, ám ne kényszerüljünk egyoldalúan „kritikailag" megközelíteni őket 
a különböző szférák tudatos és úgymond „opportunista" keverése miatt: hiszen a 
közösség az identifikációs tükör által akar ugyan megjelenni, de itt és most, és 
színről színre. 

5 Vö. „Je ro'arréte au moment oü le paradoxe de l'imaginaire social est le plus grand: pour pouvoir 
réver d'un ailleurs, il faut déjá avoir conquis, par une interpretation sans cesse nouvelle des tradi-
tions dont nous procédons, quelque chose comme une identité narrative; mais, d 'autre part, les 
idéologies dans lesquelles cette identité se dissimule font appel ä une conscience capable de se 
regarder elle-méme sans broncher ä partir de nulle part." (RICOEUR: i. m. 391-392.) 



Lakner Lajos 

KULTUSZ, OLVASÁS, IDENTITÁS 

1. Az értelmező és a kultikus olvasás 

Az irodalmi kultuszról szóló szakirodalmat böngészve újra és újra beleütközhe-
tünk abba a néha hallgatólagos, néha pedig kimondott vélekedésbe, hogy a kul-
tikus olvasás nem is olvasás. A szerzők mindenekelőtt az olvasás két mozzanatá-
nak hiányára alapozzák ítéletüket. E szerint egyrészt a kultikus olvasatokból 
hiányzik az egyéni értelemadás gesztusa, másrészt nem tekinthetők értelmezé-
seknek. Leghatározottabban Szilasi László adott hangot e vélekedésnek a Jókait 
olvasó olvasókról szóló könyvében, aki egyenesen azt állította, hogy a kultikus 
olvasás nem egyszerűen nem olvasás, hanem tiltja az olvasást.1 Rákai Orsolya 
pedig egyik legutolsó dolgozatában axiómának, további bizonyításra már nem 
szoruló tételnek tekintette.2 Az irodalmi kultuszt vizsgáló tanulmányok összes-
ségéből is ez a vélekedés szűrhető le, hisz Dávidházi Péter és Tverdota György 
könyvein3 kívül alig-alig találni olyan szövegeket,4 amelyek a kultikus olvasási 
mód természetét is igyekeznének feltárni. Elsősorban a kultusz társadalmi hatása, 
ideológiai és politikai kötelékei, a szövegek nyelve és a szertartások állnak az 
érdeklődés középpontjában, nyilvánvalóan azok a kérdések, amelyek a kutatók 
szerint a leginkább termékenyek lehetnek az irodalmi kultusz értelmezése szem-
pontjából. 

Első közelítésre hajlok az egyetértésre, mondván: az irodalmi kultuszok való-
ban nem a jelentős egyéni értelmezésekről nevezetesek, s egyáltalán nem az 
értelmezés terén mutatják meg érdemeiket. No, de lehet-e ebből arra a következ-
tetésre jutni, hogy a kultikus olvasás nem is olvasás? Ahogy a fenti példák is mu-
tatják, természetesen igen. A kérdés tehát az, milyen kritériumok, milyen olvasá-
si modell-minta alapján, mihez viszonyítva lehet ezt állítani? 

A kultikus olvasással szembeni legfőbb kifogások alapján azt mondhatjuk, 
hogy az ítélkezők az explicitté tett értelmezésben, a magyarázat meglétében, az olvasatok 

1 SZILASI László: A selyemgubó és a „boncoló kés". Osiris-Pbmpeji, Budapest, 2000. 244. 
2 RÁKAI Orsolya: Séta a zsinór mögött? Alföld 2002/12. 71. 
3 DÁVIDHÁZI Péter: „Isten másodszülöttje." A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat, 

Budapest, 1989; TVERDOTA György: A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése. 
Pannonica, Budapest, 1998. 

4 Vö. MARGÓCSY István: A magyar irodalom kultikus megközelítése. Irodalomtörténeti Közlemények 
1990/3.; MERÉNYI Annamária; „A beavatás kánonja és a szerzői név szerepe Kazinczy körében." 
In TAKÁTS József (szerk.): A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Kijárat, Budapest, 2000; 
PORKOLÁB Tibor: A hódolat retorikája. Irodalomtörténet 1998/1-2. 
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eredetiségében és egyediségében találják föl a helyes, a valódi olvasás kritériumait. 
Mindenekelőtt az értelmezés megléte vagy hiánya a döntő a kétféle olvasási mód 
elkülönítésénél. Mintha a megértés vagy az alkalmazás mozzanatai nem is lenné-
nek fontosak. Mintha az olvasás elsősorban, sőt talán kizárólag intellektuális mű-
velet lenne. 

Úgy tűnik, a „mi az olvasás?" kérdésére adott válasz jórészt az irodalmi értel-
miség önértelmezésével és legitimitását szolgáló ideológiájával függ össze. A tör-
ténet szálai messze, a 18. századig vezetnek vissza, amikor is megjelent az irodal-
mi értelmiség önállóságának, függetlenségének kérdése, pontosabban annak az 
igénye, hogy tudásukat speciális, mással nem helyettesíthető tudásként ismertes-
sék el. Ekkor indult meg az irodalom társadalmi alrendszerré válásának folyama-
ta, alakulóban volt az a tudásterület, ahol a szakértők, a hozzáértők az irodalmi 
értelmiség tagjai lettek.5 A legitimációs törekvések logikus következménye, hogy 
bár e csoport szaktudása speciális volt és viszonylag szűk társadalmi réteget érin-
tett, ráadásul mind a kettő megosztott volt, mégis úgy jelent meg, mint ami az 
egész társadalom, az egész nemzet számára fontos és nélkülözhetetlen. Közis-
mert, hogy e tudás- és szerepértelmezés egészen különös jelentőségre tett szert 
a magyar irodalomban, erőteljesen meghatározva az irodalomértési szokásokat. 
De lényegében e jelenség másik változatáról beszélnek azok a kutatók is, akik 
Joyce- vagy Shakespeare-ipart emlegetnek.6 E folyamat végére az értelmezők leg-
alább akkora jelentőségre tettek szert, mint azok az írók és költők, akiknek mű-
vei értelmezéséből éltek. Vagyis e folyamat során lehetővé vált számukra, hogy 
tevőlegesen alakítsák a közösségi elvárásokat, részt vegyenek a kultúra formálá-
sában, továbbadásában, jelentéseket szolgáltassanak a közösség tagjai számára. 
Az olvasás így válhatott az irodalom területén egy-egy „mű közösség általi befo-
gadástörténetének láncszemévé",7 társadalmi értelemben pedig az emberi életet 
egyáltalán lehetővé tevő életvilág (hallgatólagos háttértudás) alakulástörténeté-
nek meghatározó mozzanatává.8 Az utóbbi évtizedekben erős kritika érte nálunk 
e szerepfelfogást, főleg a nemzetinek nevezett változatát, s az irodalom szerep-
és jelentőségvesztésével együtt szerte a világon megváltozott az irodalomértel-
mezők helyzete. Ennek ellenére újra és újra e korábbi pozíció átmentésére-át-
értelmezésére láthatunk törekvéseket. Nem véletlen, hogy a kultúratudományok 
és az antropológia expanziója teremtette helyzetben gyakran hangzik el érvként 
az irodalomtudomány szükségességét és önállóságát firtató kérdésekre az irodal-

5 Vö. Gerhard PLUMPE: Ästhetische Kommunikation der Moderne 1. Westdeutscher Verlag, Opladen, 
1 9 9 3 . 2 5 ^ 6 . 

6 TAKÁCS Ferenc: Mise és karnevál: a Joyce-kultusz rítusai. Irodalomtörténeti Közlemények 1990/3. 
398-399.; uő: „Az ironikus kegyhely." In KALLA Zsuzsa (szerk.): Tények és legendák, tárgyak és erek-
lyék. PIM, Budapest, 1994. 192-194. 

7 Paul RICOEUR: „A szöveg és az olvasó világa." Ford. JENEY Éva. In SZEGEDY-MASZÁK Mihály (szerk.) 
P R.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Osiris, Budapest, 1999. 330. 

8 Vö. S. VARGA Pál: A gondviseléshittói a vitaiizmusig. Csokonai, Debrecen, 1994. 13-63. 
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mi művek magyarázatigénye,9 melyet elsősorban, ha nem is kizárólag az iroda-
lommal hivatásszerűen foglalkozók tudnak kielégíteni. Ők ismerik ugyanis 
igazán a művészi elkülönülés után érvényes értelmezői eljárásokat. Ugyanígy a 
korábbi szerepfelfogás megszüntetve-megórzése jelének tűnhet a Foucault hata-
lomértelmezésére való gyakori hivatkozás. Foucault szerint ugyanis a mindent 
átszövő hatalom kényszere alól csak úgy szabadulhatunk meg, ha egyéni jelentés-
adásra törekszünk, s így megpróbálunk kibújni a kész értelmezések hálójából, 
melyek más érdekeknek alárendelve szabják meg életünket.10 Márpedig az újabb 
és újabb jelentések feltalálásának legfőbb helye az irodalom és - ebből követ-
kezően sokan hiszik, hogy az irodalomtudományi értekezések, értelmezések. 

Miközben a különböző tudományágakban már nemcsak interdiszciplinaritás-
ról, hanem transzdiszciplinaritásról beszélnek, ami annak a belátását jelenti, 
hogy a világ nem osztható fel a tudományterületek szerint, a nézőpontokat egye-
síteni kell, addig az irodalomtudományban továbbra is erős a kísértés az egyre in-
kább oldódó határok újra megerősítésére. Hogy csak egy különösen szemléletes 
példára utaljak. Bizonyos értelmezői körökben gyakori hivatkozási alappá vált 
Luhmann elmélete a művészet rendszerszerű működéséről, autopoiéziséről.11 

Ez gyakran főleg annak igazolására szolgál, hogy a művészet csak a művészet 
rendszerén belüli eszközökkel közelíthető meg, és egyúttal annak tagadására, 
hogy a művészet választ adhat az ún. életproblémákra, illetve e válaszok keresése 
belefér az irodalomtudomány szerepkörébe. így tehát az az olvasási mód, amely 
az életproblémák megoldásához keres fogódzókat, félreérti a művészetet, ráadá-
sul az ily módon olvasók nem is igazán tudják kifejteni, mit is jelent számukra 
egy-egy műalkotás, csak úgy olvasnak. Ha azonban figyelmesen tanulmányozzuk 
Luhmann hivatkozott szövegét, akkor legalább két megszorításra fontos oda-
figyelni. Mégpedig olyan megszorításokra, melyek korántsem teszik oly biztos 
alapokon állóvá a fenti meggyőződést, s azt is világossá teszik, hogy arra végképp 
alkalmatlan ez az elmélet, hogy a segítségével más értelmezési módokat érvény-
telenítsenek. 1. Ahogy Luhmann maga is hangsúlyozza, erősen behatárolt 
érvényű elméleti konstrukcióról van szó. Értelmezése csak rendszerelméleti felte-
véseken alapul és nem foglalkozik, nem veti össze elgondolását más művészetel-

9 Hartmut BÖHME: Zur Gegendstandsfrage der Germanistik und Kulturwissenschaft. Jahrbuch der 
Deutschen Schillergesellschaft. Bd. XLII. (1998) 476-485. (www.cuIture.hu-berlin.de/HB/ voll-
texte/texte/essay.html) 

10 Vö. Michel FOUCAULT: „A diskurzus rendje." In ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor (vál., ford.) M. F.: A fan-
tasztikus könyvtár. Pallas-Attraktor, Budapest, 1998 és uő: „A hatalom mikrofizikája.", „Megírni ön-
magunkat.", „Az önmagaság technikája." Ford. KICSÁK Lóránt. In SUTYÁK Tibor (szerk.): Nyelv 
a végtelenhez. l a t in Betűk, Debrecen, 1999; Kiss Balázs: „Michel Foucault és a szimbolizáció." In 
KAPITÁNY Agnes-KAPITÁNY Gábor (szerk.): „Jelbeszéd az életünk." A szimbolizáció története és kuta-
tásának módszerei. Osiris-Századvég, Budapest, 1995; CSONTOS Szabolcs: Foucault szubjektum-fel-

fogása. Helikon 1995/1-2. 
11 Niklas LUHMANN: „A műalkotás és a művészet önreprodukciója." Ford. GERGÓ Veronika. In Kiss 

Attila Atilla-KovÁcs Sándor S.L-ODORICS Ferenc (szerk.): Testes könyv I. Ictus és JATE Irodalomel-
mélet Csoport, Szeged, 1996. 
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méletek művészetfelfogásával, így azzal sem, amely a művészetet szimbolikusként 
általánosított kommunikációs médiumnak tekinti.12 (Ez utóbbi például kitünte-
tett szerepű a kultikus és a populáris olvasásban.) De nem mondja azt, hogy az 
övétől eltérő megközelítések nem látnának meg valamilyen, csak az ő szem-
szögükből észrevehető sajátosságot a művészet és az irodalom működését 
illetően. így például elméletéből egyáltalán nem következik, hogy az irodalom 
társadalmi használatának vizsgálata ne lenne érvényes kutatási szempont. 2. Luh-
mann azzal a megállapítással fejezi be tanulmányát, hogy állításai még igazolásra 
szorulnak.13 Elmélete tehát nem arra való, hogy megerósítsük-biztosítsuk az iro-
dalomtudomány határait, különállását, hanem arra, hogy gazdagítsuk az iroda-
lomról való tudásunkat. 

S vajon valóban úgy van-e, ahogy a korábban hivatkozott szerzők állítják? 
Vagyis valóban azért olvasunk-e, hogy újabb és újabb értelmezésekhez jussunk? 
Vajon a mindennapi olvasók valóban azon törik-e a fejüket, hogy racionálisan 
megokolják és értelmezzék tetszésüket vagy nemtetszésüket, s explicitté tegyék 
olvasatukat? S ha nem, akkor rosszul teszik? Mélységesen egyetértek Almási 
Miklós megállapításával, hogy az átlag, a többséget kitevő műélvező nem áll az 
esztétikai elkülönülés hatalma alatt, vagyis elsősorban nem a művek esztétikai 
értéke és művészi jelentősége foglalkoztatja, hanem neki szóló igazságuk, s ennek 
megfelelően olvas. A művészetek, köztük az irodalom, emancipációja során 
kitüntetett szerepűvé váló „tiszta esztétikai recepció kivétel, steril határeset".14 

Az átlagolvasó mindenekelőtt tapasztalatai szóhoz juttatása, szórakozás, kikap-
csolódás, közösségi hovatartozása megjelenítése stb. miatt olvas, néz meg egy fil-
met vagy hallgat zenét, vagyis úgy használja a műveket, ahogy az esztétika elkü-
lönült világa törvényei szerint nem „illik". Nyilvánvalóan idesorolható a kultikus 
olvasásmód is, ami mindig az esztétikán túli területekre viszi a műveket és az 
olvasatokat.15 

Régi története van ennek is. A művészetek emancipációjával és a profi szerzői 
és olvasói szerep kialakulásával egyidejűleg, a 18. század folyamán bekövetkezett 
az olvasás történetének egyik legnagyobb változása. Ekkortól ugyanis „az olvasók 
nem azt olvassák, amit a hatóságok és az ideológusok elébük raktak, hanem azt, 
ami kielégítette konkrét érzelmi és intellektuális, társadalmi és privát igényeiket. 
A szellem visszavonhatatlanul kiszabadult a palackból": „az új kultúrtechnikát in-
tegrálták a mindennapi életbe".16 Rousseau egyenesen az emberek életébe szere-
tett volna beleszólni műveivel. S bár Goethét ez egyáltalán nem érdekelte, mégis 
épp az ő regénye, Az ifjú Werther szenvedései fogadtatása kapcsán mutatkozott meg 
e változás lényege. A naiv vagy „vad" befogadás eltekintett attól, hogy irodalmi 

1 2 LUHMANN: i. m . 113. 
IS I . M. 152 . 
14 ALMÁSI Miklós: Anti-esztétika. TTwins, Budapest , 1992. 238. 
1 3 VŐ. TAKÁTS J ó z s e f : Antropológia és irodalomtörténet-írás. B U K S Z 1 9 9 9 / 1 . 4 5 - 4 6 . 
16 Reinhard WITTMANN: „AZ olvasás forradalma." In Guglielmo CAVALLO-Roger CHARTIER (szerk.): 

Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Ford. SAJÓ Tamás. Balassi, Budapest , 2000. 334., 346. 
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műről van szó, csak a regény neki szóló életigazságát értette meg. Goethe ezért 
kénytelen volt mégiscsak tudomásul venni, hogy létezik ilyen olvasási mód - no-
ha Schillerrel együtt nem sokra becsülte - , s intő utószóval látta el regényét. 

Jó száz év múlva pedig már azt mondhatta Hofmannstahl, hogy „úgyszólván 
ajelenkor gesztusának nézem a könyvet tartó embert", akik újabb és újabb könyv 
után nyúlnak, s talán maguk sem tudják, mit is keresnek, de „keresnek folyvást 
valamit, ami életüket a nagy Elet erezetével kötné össze".17 Hofmannstahl sok 
kortársához hasonlóan hitte, hogy az emberi élet kérdéseire a könyvekben talá-
lunk választ, s jó ideig hitt abban is, hogy az élet és a művészet közti falat végle-
gesen le lehet bontani: a művészet életté, az élet művészetté tehető. A századfor-
dulón számos művész gondolta úgy, hogy az olvasás egzisztenciális cselekedet. 
Nálunk különösen Krúdy adott hangot annak a vélekedésnek, hogy az átlagem-
ber „mások történeteiből, beszélgetések során kinyilvánított véleményekből, az 
újságokból és a szépirodalomból" lopja el élete megértéséhez szükséges szöveg-
darabokat.18 Az élet esztétizálása az iparművészet és az építészet révén valóban 
elérte a mindennapi életet, még ha Hofmannsthalnak és társainak be is kellett 
látniuk törekvéseik lehetetlenségét és kudarcát. 

Minden bizonnyal a posztmodernek nevezett változás is ilyen nagy csomó-
pontnak tekinthető, hisz a mindennapi élet esztétizálódása feloldotta a művészet 
addig szilárnak hitt határait, s végleg száműzte fikció és valóság ellentétét. A min-
dennapi élet esztétizálódása persze most sem jelenti azt, hogy a mindennapi 
befogadók aktív és alakító résztvevői a művészi kommunikációnak, azt azonban 
igen, hogy művészet vagy legalábbis esztétikailag formált életminták nélkül a 
mindennapi élet már elképzelhetetlen. Elég például csak az élet legkülönbözőbb 
területeit formáló-alakító reklám jelentőségére gondolnunk.19 

A fentiekből talán két dolog mindenképp látható: egyrészt bizonyos, hogy egy 
viszonylag szűk, irodalmi értelmiségi réteg igényei és érdekei nagymértékben 
meghatározzák - főleg az oktatáson keresztül - , hogy mit is tekintsünk helyes ol-
vasásnak, másrészt a fentiek alapján könnyen belátható a Karlheinz Stierle által 
megfogalmazott vélemény igazsága, hogy az olvasás, a recepció csak mint kons-
titúció tartozik az irodalomtudomány lehetőségei közé, de további feldolgozása 
nem képzelhető el a pszichológiai, szociológiai és ideológiakritikai hordalékok-
kal, rárakódásokkal való szembenézés nélkül.20 

Talán még az eddigieknél is világosabban lepleződik le az ún. értelmező olva-
sás ideologikussága és arisztokratikussága, ha meggondoljuk, hogy a tanulmá-

17 Hugo von HOFMANNSTHAL: A költő és a ma [Der Dichter und diese Zeit] - Levél [Ein Brief], Ford. 
LÁNYI Viktor. Budapest, é. n. 14. 

18 FÁBRI Anna: „Egykor regényhős voltam..." Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. In KALLA 
Zsuzsa (szerk.): Az irodalom ünnepei. PIM, Budapest, 2000. 49. 

19 Ingrid VOLKER: Medien und ästhetische Kultur. Leske+Budrich, Opladen, 1991. Különösen a 4.  
(Ästhetisch - 'mediale' Kommunikation) és az 5. (Spielräume der ästhetischen Verständigung: 
ästhetische Interaktion) fejezet. Vö. Heinz-Günther VESTER: Soziologie der Postmoderne. Quintessenz, 
München, 1993. 

20 Karlheinz STIERLE: Was heißt Rezeption bei fiktionalen Texten? Ibetica 1975/7. 347. 
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nyunk elején bemutatott kizárás révén a kultikus olvasás a populáris olvasásmód-
dal kerül rokonságba. A populáris irodalom széles körben elfogadott ismérve 
ugyanis, hogy nem készteti reflexióra a befogadót, vagyis hiányzik az értelmezés 
mozzanata, ami egyáltalán lehetővé tenné, hogy az olvasó kívülről nézzen önma-
gára, s így tapasztalja meg, ismerje fel önmagát. Ebből természetes módon adó-
dik az a kimondott-kimondatlan következtetés, hogy mind a populáris, mind 
pedig a kultikus olvasási mód a laikus, nem hozzáértő olvasók sajátja, akikkel 
szemben az értelmezésre elhivatottak és kiválasztottak szűk köre áll, akik képesek 
a szöveggel szembeni távolságukat szabályozni, irányítani.21 Mindennek az ad 
kissé ironikus színezetet, hogy a bírált irodalmi kultuszok papjai ugyanerre a 
laikus-hozzáértő, kívülálló-beavatott felosztásra alapozzák szerepértelmezésüket 
és legitimitásukat. 

2. Makkai Sándor és kultusza 

A továbbiakban Makkai Sándor Magunk revíziója című írásának fogadtatását ele-
mezve igyekszem a kultikus olvasásról kialakult közkeletű felfogást árnyalni, ter-
mészetrajzát néhány vonással finomítani. 

Mindenek előtt néhány szó Makkairól és a Magunk revíziójáról. 
Makkai Sándor a két világháború közti erdélyi köz- és irodalmi élet egyik 

legjelentősebb alakja, a transzilvanizmus nagy hatású képviselője. 1931-ben, ami-
kor megírta a Magunk revízióját, neve már mind az irodalmi, mind pedig a vallási 
élet résztvevői előtt ismert volt. 

Nem is akármilyen vitában ismerhette meg őt az irodalmi közvélemény. A Ma-
gyar fa sorsa (1927) című esszéje váltott ki az irodalmi körökön is túli visszhangot, 
írásában arra tett kísérletet, hogy az egyházi értelmiséggel és az egyszerű hívek-
kel is elfogadtassa Ady Endrét, akinek költészete szinte kettéosztotta (az olvasó-
közönségen túl) a magyar társadalmat, s akinek nevét még azok is ismerték, akik 
pedig egyetlen sorát sem olvasták. Makkai azzal, hogy református püspökként 
tanúságot tett Ady mellett, egyben kísérletet tett e megosztottság meghaladására 
is. E vágya természetesen nem teljesülhetett. Számunkra azonban most az a fon-
tos, hogy Makkai első jelentősebb irodalmi közszereplésével máris egy kultuszvita 
közepébe csöppent. Az Ady körüli küzdelemben való részvétele minden bizony-
nyal rányomta bélyegét Makkai alakjának megítélésére és későbbi írásainak 
fogadtatására. 

Kultikus alakként tűnik elénk püspöki szerepében is. Már 1926-ban, püspökké vá-
lasztásakor olyan elvárások támadtak vele szemben és olyan reményeket ébresz-
tett egyházi tevékenysége, melyek nem hétköznapi embernek mutatták. Annak 

21 Vö. Whiter HAUG: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft ? Deutsche Vierteljahrsschrift 73. (1999)  
85.; Gerhart von GRAEVENITZ: Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft. Eine Erwiderung. 
D e u t s c h e Vier te l jahrsschr i f t 73. (1999) 1 0 4 - 1 0 6 . 
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bizonyságára, hogy sokan gondolták így, érdemes idézni Jancsó Bélát, aki meg-
örökítette a Makkai püspökké választását övező közhangulatot: „Mennyi remény-
ség, mennyi energia áradt szét csak abból az egy alkalomból mindenkire, aki ott 
volt. A templomból Paál Árpáddal jöttem el, ő is tele volt lelkesedéssel, bizalom-
mal. Éreztük, új korszak jön az erdélyi magyarságra. És tényleg az jött."22 Lehet, 
hogy e sorok a visszaemlékezés fénytörésén át láttatják Makkai alakját, de akkor 
is jól leírják azt a szerepkört, melynek betöltését elvárták tőle: legyen az erdélyi 
kisebbség lelki és szellemi vezetője, sőt prófétája. Makkai maga is így tekintett 
önmagára: „őrálló kötelességé"-ről beszél, mely „a világos figyelmeztetésben és a 
kötelesség tisztázásában áll".23 E szerepnek megfelelően értelmezi írói hivatását 
is: „irodalmi munkásságomat [...] Nemzetem szolgálatának tekintem és ebben 
a kritika és a közvélemény nagy többsége úgy itt [Erdélyben], mint Magyarorszá-
gon igazol engem".24 

Az „őrálló kötelessége" jegyében írta meg 1931-ben a Magunk revízióját, mely-
ben nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy értelmet és jelentést adjon a kisebb-
ségi sorsnak és az ezzel járó szenvedésnek. E nagy hatású írásában hirdette meg 
a lelki nemzet koncepcióját és tett hitvallást a kisebbségek világhivatása mellett. 
Ezek szerint át kell értelmezni a nemzet fogalmát: politikai magyarság helyett 
lelki magyarságot kell alatta érteni, s így rögtön megszűnik a kisebbségi és 
a csonkaságérzet. Az öntudat és az identitás megerősítésének másik eleme a ki-
sebbségek világhivatásának hirdetése: ők adhatnak példát Európai népeinek, 
hogy elkerülhetők legyenek a nemzeti gyűlölségek. Az írás egésze azt sugallta, 
hogy nemcsak lehet, hanem érdemes is Erdélyben maradni, mert szenvedéseik-
ből olyan értékek születhetnek, melyek előbb-utóbb általános elismerést váltanak 
majd ki. Makkai írását általánosnak mondható egyetértéssel, szinte újabb hitval-
lásokkal felérő recenziókkal fogadták. 1936-ban azután váratlanul lemondott 
püspöki hivataláról és Debrecenbe költözött. Csak a kívülállók számára tűnt 
mindez váratlannak, hisz Makkai hónapokkal korábban előkészítette debreceni 
letelepedését. Nem sokkal később pedig megírta Nem lehet című esszéjét.25 A kor-
társak számára úgy tűnt, hogy repatriálásával és az azt magyarázó írásával 
Makkai teljesen megtagadta a Magunk revíziója igazságát, hisz nem kevesebbet 
állított, mint hogy kisebbségben élni erkölcsileg lehetetlen, s nincsen más út mint 
a politikai nemzet megszervezése. A Nem lehet általános megrökönyödést váltott 
ki, sokan úgy érezték egy világ omlott össze.26 

Talán különös, de Makkai kultikus jelentőségét és tiszteletét visszafelé, a repat-
riálása kiváltotta reakciókból hámozhatjuk ki igazán: „egész világunkat felborí-

22 JANCSÓ Béla levele MAKKAI Sándorhoz, 1936. április 18. Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei. Kézirattár. Sárospatak (TREK) Kt. 5479. 

2 3 MAKKAI Sándor levele ismeretlenhez, 1931. április 13. TREK Kt. 7144. 
2 4 MAKKAI Sándor levele UGRÓN István főgondnokhoz, 1935. április 8. TREK Kt. 6555. 
25 MAKKAI Sándor: Nem lehet. IÁthatár 1937/2. Az itt következő korabeli cikkeket a Makkai-hagya-

tékban található lapkivágatok alapján idézem. TREK Kt. 5014. 
2 6 Vö. CSEKE Péter-Moi.NÁR Gusztáv (szerk.): Nem lehet. Hé t torony, Budapest, 1989. 
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totta" elmenetele - vallja Somodi András.27 Reményik Sándor soraiból is az 
addig biztosnak hit világuk összeomlása feletti kétségbeesés árad: „egy halom új 
kérdés elé állított, ellentmondásokba űzött és ellentétek közé szorított engem 
magamat", s a költő úgy érezte, „nem tud többé eligazodni".28 A kortársak tehát 
életviláguk összeomlását látták Makkai Erdélyből való távozásában és a kisebb-
ségi életről addig vallottak megtagadásában, ami annak bizonyossága, hogy az 
erdélyi magyarság öntudatának, önértelmezésének és hitének fő pillérei Makkai 
és írásai voltak. Az erdélyi püspök gondolatai beépültek a hallgatólagos háttér-
tudásba, s így adtak bizonyosságot és biztonságot az erdélyi magyarság számára. 
Az életvilág vagy a háttértudás bizonyosságai nem kognitív természetűek, hanem 
a hit tartományába tartoznak, ahogy az Erdélyi Fiatalok A Makkai-rejtély című cik-
ke is igazolhatja: repatriálása „eddigi gondolatrendszeréből nemcsak, hogy meg 
nem indokolható, de azzal szögesen ellentétes. így annak az eszménynek a meg-
gyengítésére alkalmas [...], amelyben itteni életakaratunk hite kikristályo-
sodott".29 

Kétség nem férhet tehát hozzá, hogy Makkai karizmatikus-kultikus alakja volt 
a 20-30-as évekbeli erdélyi közéletnek. A Hitel cikkírója bár a repatriálást követő 
sokk hatása alatt, de minden bizonnyal hitelesen foglalta össze, hogyan is tekin-
tettek Makkaira Erdélyben: „Vezérünk volt, anélkül, hogy mondtuk volna, anél-
kül, hogy tudta volna. Tíz évig kormányozni, tíz évig az élen állni, kivédeni a 
nemzet fájára zúduló csapásokat... Több volt mint ember: Fogalom volt. Foga-
lom, aminek Transylvánia adta a lényegét, oszlop, mire szomjas folyondárként 
kúszott fel az erdélyi lélek."30 

Makkai Sándort tehát mint lelki vezetőt és írót kultikus tisztelet övezte. Követ-
kezik-e mindebből azonban, hogy a Magunk revíziója kultikus olvasatot is lehetővé 
tevő, vagy egyenesen azt igénylő írás? Vagyis a kultikus beállítódás automatiku-
san egyben kultikus olvasást is jelent-e? Dávidházi Péter kultuszkutatást megala-
pozó munkájában egyértelműen foglal állást. Szerinte a beállítódás határozza 
meg az olvasás módját. Azért vélekedik így, mert a magyar Shakespeare-kultusz 
megszületésének és indulásának története ezt mutatta: „mindvégig meghatározó 
lesz, hogy szertartásait korábban kezdték meghonosítani, mintsem a drámaíró 
műveit érdemlegesen tanulmányozhatták volna".31 Szilasi László viszont azt állít-
ja, hogy a kultikus olvasás váltja ki a kultikus beállítódást: „aki kultikusan olvas, az 
lesz kultikus beállítódáséi". Bár Szilasi tanulmánya egyik összegző tanulságának 
szánja e mondatot, de nem indokol, sőt, ha felütjük azt a fejezetet, amelyre en-
nek kapcsán utal, a következő mondatot találjuk: „Nem állítom, hogy mindez 
már istenítés, de az bizonyos, hogy a tudós szerzők a Szentírásnak kijáró tiszte-

27 SOMODI András levele MAKKAI Sándorhoz, 1934. augusztus 29. TREK Kt. 6304. 
28 REMÉNYIK Sándor levele MAKKAI Sándorhoz, 1937. február 26. TREK Kt. 5726. 
29 A Makkai-rejtély. Erdélyi Fiatalok 1936. július (kiemelés tőlem - L. L.) 
30 Egyre nőnek veszteségeink. Hitel 1936. január 
3 1 DÁVIDHÁZI: i. m . 7 7 . 
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lettel viseltetnek az életmű irányában, és emiatt számukra nagyon is kéznél van 
a biblikus nyelv." Vagy egy másik helyen ezt olvashatjuk: „Jókairól egy bizonyos 
módon és értelemben nem kell, nem lehet és nem szabad beszélni."32 E mondatok-
ból is inkább az következik, hogy a beállítódás határozza meg a olvasás természe-
tét. Vagy gondoljunk csak arra, hogy a Shakespeare-kultuszhoz hasonlóan a Jókai 
iránti kultikus tiszteletet előbb sajátították el az iskolában, mint hogy regényeit 
olvasták volna. 

Számunkra most nem is igazán lényeges e kérdés eldöntése. Annak megálla-
pítása azonban fontos, hogy míg Szilasi úgy gondolja, a kultikus olvasás értelme-
zéséhez elegendők az irodalomtudomány eszközei, addig Dávidházi könyve arról 
tanúskodik, hogy az olvasás és az olvasatok vizsgálatába az irodalmon túli területeket is 
be kell vonni. Vagyis míg az előbbi szerző inkább arra hajlik, hogy létezik valami-
féle fenomenológiai értelemben megtisztított, vagyis tisztán megragadható (kul-
tikus) olvasás, addig a másik álláspont szerint szükséges a történeti feltételeket és 
az egyéni motivációkat is bevonni az olvasásmódok vizsgálatába. 

Mindazonáltal a Makkait körülvevő kultikus tisztelet csak részben magyaráz-
hatja a műveihez való kultikus közeledést. Nagy szerepe volt ebben a mű retori-
kai megformáltságának és a szöveg olvasókkal szembeni elvárásának. Azt mond-
hatjuk, szinte kényszerítette az olvasókat a felkínált olvasói szereppel való 
azonosulásra. A Magunk revíziója mindenekelőtt kultikus olvasásra ösztönzött. írásá-
ban ugyanis Makkai nem racionálisan belátható tételeket fejtett ki, s épp ezért, 
nem is értelmező magatartást, hanem szinte vallásos hitet igényelt olvasóitól. 
Szász Endre Makkai repatriálása után írt cikkében egyértelműen ki is mondja ezt. 
Szász ugyanis mindenekelőtt azért írta meg cikkét, hogy helyrebillentse azoknak 
az embereknek a lelki egyensúlyát, akiket Makkai repatriálása és az azt magyará-
zó Nem lehet című írásában bekövetkező, hirtelennek tűnő „véleményváltozása 
zavart meg abban az idáig vallásos hit erejével vallott meggyőződésükben, hogy itt 
élnünk, halnunk kell",33 Ennek a quasi-vallásos hitnek a felkeltését szolgálta a szö-
veg retorikai felépítése és annak kifejtése, hogy a kisebbségek sorsa bár nehéz, 
de példát szolgáltat az egész világ számára. Hinni kell abban, hogy a szenvedés-
ben rejlő értékek a jövőben színről színre megmutatkoznak, képviselőik pedig 
elnyerik megérdemelt helyüket a népek közösségében. 

E tanulmányban nem szükséges elemezni a Magunk revíziója eszmetörténeti 
összefüggéseit, sem azokat az eszmei és politikai kötelékeket, melyek a korabeli 
világhoz fűzték. Számunkra elég annak a megállapítása, hogy a szövegben szinte 
összemosódik a vallásos hit és a nemzeti sors, a vallás és a politika, ami a magyar 
irodalom szélesebb közönséget mozgósító kultuszaiban szinte majdnem mindig 
megfigyelhető. S ugyanígy kopírozódik rá a művészi forma is. Makkai írása 
ugyanis művészi igénnyel megírt esszé, művészileg megformált önkifejezés. 

32 SZILASI: i. m. 250., 27., 44. 
33 SZÁSZ Endre: Nem lehet? Keleti Újság 1937.február 13. (az első kiemelés tőlem - L. L.) 
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Ezt nemcsak ma látjuk így, hanem így viszonyultak hozzá a korabeli befogadók 
is. Reményik Sándor szerint ,,[é]l ez a »nemzetpolitikai program« a művészet esz-
közeivel is". S hogy semmi kétségünk ne legyen a kultuszokat jellemző poli-
tika-vallás-művészet hármasságát illetően, érdemes további részletet is idézni 
Reményik írásából: Makkai esszéje „olyan politikai program, amely a történe-
lemből, a filozófiából s legmagasabb fokon az Evangéliumból ered. Egész célját 
illetőleg s minden vonatkozásban gyakorlati, de magas eredetének megfelelően 
isteni színezetét megtartja..."34 Hogy művészileg megformált írásként tartották 
számon, igazolhatja a Nem lehet című írása fogadtatása is. Reményik szerint 
ugyanis a Nem lehet műfaji tévedés áldozata. A reménytelenséget ugyanis meg lehet 
írni egy versben, de nem egy nemzetpolitikai tanulmányban, ahol nem szabad 
felállítani „tételt kibékítő ellentéte nélkül",35 ahol hiányzik a művészet feloldó, 
kiegyenlítő hatása. Makkai és az olvasók többsége viszont egyáltalán nem álltak 
a művészi elkülönítés hatalma alatt. A püspök ugyanis tisztában volt azzal, hogy 
nemzetpolitikai programjának gyakorlati követelményei is (a társadalmi osztá-
lyok közti munkamegosztás és párbeszéd megteremtése-helyreállítása, az ifjúság 
nevelése és szereplehetőségei) vannak, jóllehet ennek megvalósítása alól kivonta 
magát. Indokként az egyház politikai pártok felettiségére hivatkozott: az a vé-
leményem, hogyha a Magunk revíziójából következik valami, akkor azt a valamit 
másoknak kell megvalósítaniuk".36 Az olvasók többsége szintén életigazságként 
fogadta el a Magunk revíziója határtalan, már-már irreális reményhirdetését. 
Sehol egy kételkedő hang, sehol egy távolságtartó megjegyzés. A szöveg igazságát saját 
életük igazságaként ismerték fel. Úgy tűnt, a Magunk revíziója megoldást nyújtott 
alapvető kérdéseikre, hitet és erőt adott a mindennapi szenvedések és megaláz-
tatások elviseléséhez. A szöveg világa felülírta az olvasók világát: teljes volt az azo-
nosulás. 

3. A résztvevő olvasás 

A későbbi elemzők számára úgy tűnt föl, hogy a Magunk revíziója megjelenésének 
nem volt különösebben jelentős a visszhangja. Ligeti Ernő évekkel később a kor-
szakról írt könyvében egyenesen a fogadtatás szélcsendjéről beszélt.37 Csak rész-
ben magyarázható ez politikai okokkal, noha bizonyára igaza lehet Ligetinek 
abban, hogy számos korabeli újság szándékosan hallgatott Makkai esszéjéről. 
A szélcsend emlegetése így is egészen különös marad, hisz a korabeli újságokban 

34 REMÉNYIK Sándor: Magunk revíziója. Napkelet 1931. március 8. (kiemelés az eredetiben) Az alább 
következő, a Magunk revíziójara vonatkozó cikkeket a Makkai-hagyatékban található lapkivágatok 
alapján idézem. TREK Kt. 5004. 

» REMÉNYIK Sándor levele MAKKAI Sándorhoz, 1937. február 26. TREK Kt. 5726. 
SE MAKKAI Sándor levele ismeretlenhez, 1931. április 13. TREK Kt. 7144. 
37 LIGETI Ernő: Súly alatt a pálma. Fraternitas, Kolozsvár, é. n. 139. 
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és folyóiratokban több mint húsz olyan írást találhatunk, melyek teljes egészében 
a Magunk revíziójával foglalkoztak, s megszámlálhatatlan azoknak a cikkeknek a 
száma, melyek csak utaltak vagy hivatkoztak rá. Még inkább furcsállhatjuk a szél-
csend emlegetését, ha megnézzük, kik is írták a recenziókat. Ugyanis nem akár-
kikről van szó, hanem országos jelentőségű írókról és gondolkodókról. Móricz 
Zsigmond, Reményik Sándor, Kós Károly, Karácsony Sándor és a korabeli iro-
dalmi és közélet jelentős képviselői (Járosi Andor, Milotay István, Szentteleky 
Kornél stb.) fejtették ki véleményüket a Magunk revíziójáról. Egyáltalán nem 
mondható tehát szegényesnek azon írások sora, melyek valamiképp reflektáltak 
Makkai esszéjére. 

Annál is kevésbé érthető a szélcsend emlegetése, mert tudjuk, hogy a Magunk 
revízióját már a kortársak is a korabeli közélet egyik, ha nem a legnagyobb hatá-
sú nemzetpolitikai esszéjének tartották. A már emlegetett Ligeti Ernő egyenesen 
úgy látta, hogy az erdélyi magyarság Makkaitól kapta hivatását.38 Az Erdélyi Fia-
talok körébe tartozók pedig vízválasztónak érezték az írást.39 E vélemények igaz-
ságát mi sem mutatja jobban, mint hogy egymástól alapvetően különböző szocia-
lizációjú nemzedékek érezték magukénak: a Trianon előtt felnőtt nemzedékek 
éppúgy, mint az utána eszmélők, a helikonisták éppúgy, mint az Erdélyi Fiatalok 
vagy a Hitel gárdája és olvasói, még ha természetesen a transzilvanizmus kritiká-
jával együtt megjelentek a Makkai-féle eszmékkel vitázok is. 

Mi lehet az oka tehát annak, hogy Ligeti és mások is szélcsendről, hallgatás-
ról beszélnek? Minden bizonnyal abban rejlik ennek magyarázata, hogy a recen-
ziók vagy hozzászólások lényegében nem tettek mást, mint saját szavaikkal meg-
ismételték, sőt néha csak szó szerint idézték Makkai sorait. Mintha valamiféle isteni 
kinyilatkoztatást rögzítő szövegről lenne szó, amelynek újra és újra való olvasása, 
ismétlése segítheti hozzá a hívőt az istennel való azonosuláshoz, az ige megélésé-
hez. A hívőket jellemző magatartás emlegetése egyáltalán nem jogosulatlan. A re-
cenziók ugyanis maguk is szent szövegről beszélnek, amelynek szerzője valójában 
nem is a püspök, hisz a Magunk revíziója „szent kényszer szülöttje",40 „prófétai 
látású könyv".41 S ennek megfelelő a hatása is: „megdöbbentő",42 „felszabadító", 
„életre indító".43 Voltak, akik „rendszerbe foglalt romániai magyar hitval-
lásnak"44, „a nemzeti öntudat új életrevaló, egészséges kiragyogás"-ának45 tekin-
tették, melynek valamennyi tételét a recenzeáló maga is hitte és vallotta. Tehát 
minden bizonnyal a szerző és a befogadók közti tökéletes összhang lehet az oka, 
hogy a Magunk revíziója fogadtatása szélcsendnek tűnt sokak szemében. Arról 

38 Uo. 
39 VARGA Imre: Magunk revíziója. Erdélyi Fiatalok 1931. március 
40 JÁROSI Andor: Makkai Sándor: Magunk revíziója. Kálvinista Világ 1931. március 15. 
41 MAKSAY Albert: Magunk revíziója. Református család 1931. április 5. 
4 2 VARGA Imre: Magunk revíziója. Erdélyi Fiatalok 1931. március 
4 3 JÁROSI: UO. 
44 BERNÁDY György levele MAKKAI Sándorhoz, 1931. március 9. TREK Kt. 5543. 
45 Magunk revíziója. Református Híradó 1931. május 2. 
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a jelenségről van szó, amikor a tényleges olvasó megfeleltethető a szerző által 
szövegbe bekomponált wolffi szándékolt olvasónak.46 Л Magunk revíziója olvasói 
nem törekedtek egyéni jelentésadásra, hanem azt kérdezték, a szerző „mit akar tőlük",47 

S épp ebben ragadható meg a kultikus olvasási mód egyik sajátossága: hiányzik 
belőle az értelmezés mozzanata, vagyis hiányoznak azok a kognitív műveletek, 
amelyek intellektuális értelemben is reflektálná tennék az olvasást, s így arra 
kényszerítenék az olvasót, hogy bár a maga élethelyzetén átszűrve, de tőle még-
is csak idegen kulturális objektum közvetítésén át hozza létre a szöveg neki való 
értelmét. A jelentés nem értelmező műveletek során, hanem a betöltés (Erfüllung) 
eredményeként születik meg, ahogy erről Ricoeur a vallási szövegek olvasása 
kapcsán beszél.48 Innét van, hogy az irodalmi kultuszokban a kitüntetett szöve-
gek mindig szentként jelennek meg. Az identitás vonatkozásában mindez azt 
jelenti, hogy a kultikus olvasó tükörnek tekinti a szöveget, olyan láthatatlan 
közvetítőnek, amiről nem szükséges tudomást vennie, mert a kép és a képmás 
azonossága fontos. A szöveg szentsége tehát nem jelent egyebet, mint anyagi 
valóságának eltűnését. A kultikusan olvasó, amikor a szövegtükörben meglátja 
önmagát, a szöveg világát a sajátjaként ismeri föl, otthon érzi magát benne. Л szö-
veg világa és az olvasó világa nem metszik, hanem fedik egymást. Épp ezért lehet a kul-
tikus olvasat önkifejezés és vallomás. Az olvasó tehát „oda lyukad ki, hogy annyi-
ra hisz a műben, hogy elvész benne, s ekkor a konkretizáció illúzióvá válik, a 
hinni-látni értelemben" - írja Ricoeur azokról az olvasókról, akik túl otthonosan 
mozognak a szövegvilágban, túlságosan is jól sikerül megtalálniuk a szöveg össze-
függéseit.49 

Mindeközben a szöveg kettős státuszra tesz szert. Egyrészt az azonosulás során 
a szöveg az olvasóé lesz, különben nem lehetne vallomás és önkifejezés, másrészt 
túl is van az olvasón, hisz szent, tetszés szerint tehát nem rendelkezhet felette. 
E kettősség azonban, úgy tűnik, nem okoz problémát. Az olvasók minden, vagyis 
a nem kultikusként tisztelt művészi szöveg esetében is elfogadják, hogy élményei-
ket és tapasztalataikat irányítottként élik át.50 A kultikus befogadást az különíti el, 
hogy a közvetítettség is eltűnik. A szöveg világa megelevenedik, s mintha minden szó 
az olvasóé lenne, mintha mindent, amit megmutat, a saját szemükkel, tanúként 
láttak volna. Az idegen egyben saját, nincs szükség tehát semmiféle értelmezés-
re. Az ismétlés, a szöveg újramondása ennek a tapasztalatnak a következménye, 
ami azután újabb kultikus olvasásra sarkallja az olvasókat, hisz olyan jó újra és új-
ra megerősíteni vagy biztosnak érezni identitásunkat. 

46 Erwin WOLFF\ Der intendierte Leser. Poetica 1971/4. 141. skk. 
47 Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében. Ford. SCHÉRY András, GY. HORVÁTH László. Európa, Buda-

pest, 1995. 42. 
48 Paul RICOEUR: „AZ interpretációk konfliktusa." Ford. MARTONYI Éva. In FABINYI Tibor (szerk.): 

A hermeneutika elmélete I. jATE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke, Szeged, 1987. 209. 
4 9 RICOEUR: A szöveg és az olvasó... 3 3 3 - 3 3 4 . 
6 0 LUHMANN: i. m . 120 . 
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Mindez egyben azt is jelenti, hogy a kultikus olvasási mód nem írható le azoknak 
az elméleteknek a kategóriáival, melyek az olvasásban elsősorban értelmezést látnak. Ez az 
olvasási mód ugyanis sokkal inkább a pszichoszomatikus folyamatokhoz hasonlít-
ható. A lelki-érzelmi folyamatok tapasztalható testi tünetekben is megmutatkoznak. 
Dávidházi Péter a Shakespeare-darabok előadása kapcsán ír erről a befogadási 
módról: a színházi előadás résztvevő magatartásra kényszeríti a nézőket, ami testi 
és lelki részvételt jelent.51 Ennek oka, hogy lényegében szertartáson vesznek 
részt, ahol lehetetlen vagy legalábbis szankcionált a kívül maradás. Tverdota 
György pedig a József Attila-kultusz kapcsán mutatott rá, hogy a költő halálát 
követő közvetlen gyász elmúltával sem alakult ki köztes beszédmód, amely ötvöz-
né a kegyeletet és a józanabb ítéletet, hanem továbbra is a nekrologika határozta 
meg a befogadást, melynek nélkülözhetetlen eleme az érzelmi állásfoglalás.52 

A közösségi szertartásos jelleg és az érzelmi viszonyulás irányítja a kultikus olvasást: az ol-
vasó minden idegszálával reagál az olvasottakra. Roland Barthes az imaginárius ural-
ma alatt állóknak nevezi az ilyen olvasókat. Szerinte az efféle „olvasásban a test 
minden nyugtalansága jelen van, összekeveredve, egymásba alakulva: az elragad-
tatás, az üresség, a fájdalom, a vágyakozás; az olvasás felkavarja, de nem szaggat-
ja darabokra a testet (máskülönben nem tárhatná fel az Imagináriust)".53 Aleida 
Assmann pedig a „belebendes Lesen"-ről írt tanulmányában nyújt fogódzókat 
a kultikus olvasás jellemzéséhez. A „megelevenítő/átélő" olvasás lényegi mozza-
nata ugyanis a műben való reflektálatlan feloldódás, a közvetítettség eltűnése.54 

Láthattuk, a Magunk revíziója befogadóinak magatartását is a fentiek jellemzik. 
A kultikus olvasó tehát részt vesz a szöveg világában, minden idegszálával reagál 
a szövegbeli történésekre. Lemond az eredeti és önálló értelemadásról, s bizo-
nyos értelemben lemond olvasói aktivitásáról is, hisz nem gondolja, hogy az olva-
sás révén születik meg a mű, hanem, hogy az olvasás csak betölti a mű igényeit, 
vagy ahogy Barthes írja, „majd' belebújik" a szövegbe. Igaz, lemond az explicitté 
tett, értelmezői műveleteken át megvalósuló jelentésadásról, amely azt követeli 
meg a befogadótól, hogy kívül legyen a szövegen, távolságot tartson tőle, vagyis 
absztrakt nyelven mondjon valamit róla, de átéli, önmagára vonatkoztatja, élet-
parancsokat ismer fel: az életére alkalmazva szüli meg a jelentést. 

Mindkét olvasásmódnak megvan a maga funkciója. Az értelmezői olvasásnak na-
gyobb a lehetősége, hogy történeti olvasássá/olvasmánnyá váljon, vagyis újra és újra ol-
vasatként vegyen részt „a közösség rétegződött elvárásai",55 s tágabb értelemben 
a közös életvilág horizontja alakításában. Mindez azért lehet így, mert ezek az ol-
vasatok újra és újra vitathatók és elemezhetők. E szövegek így az avultság és fris-

51 DÁVIDHÁZI: i. m. 156-164. (kiemelés tőlem - L. L.) 
5 2 TVERDOTA: i. m . 1 3 3 . 
5 3 Roland BARTHES: „AZ olvasásról." Ford. KOVÁCS Sándor. In R. В.: A szöveg öröme. Osiris, Budapest, 62. 
5 4 Aleida ASSMANN: Lesen als Beleben. In: Lesezeichen. Mitteilungen des Lesezentrums der 

Pädagoschen Hochschule Heidelberg. Heft 5/1998. 34-49. 
3 3 RICOEUR: i. m . 3 3 0 . 
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sesség folytonos kettősségében mozognak. A kultikus olvasásnak viszont nagyobb 
szerepe van az életvilág stabilizálásában, az élmények és a horizontváltások tapasztalattá 
formálásában. Míg ugyanis az értelmező olvasás esetében az ismétlés olyan vétek, 
ami érdektelenné teheti a szöveget, addig az utóbbi esetében az ismétlés erősíti meg 
a hiteket, s tartja fenn a bizalmat az életvilág iránt. Ennek ára persze a szövegeknek 
mint egyedi kulturális képződményeknek a halála, viszont az isméüés révén újjá-
élednek egy másik szövegben, amely aztán újra meghal és újra testet ölt egy har-
madik szövegben és így tovább. A kultikus olvasatok egyedekként felolvadnak a 
hagyományban, képviselőik neve talán e szövegekkel együtt eltűnik, de kijelen-
téseik és ítéleteik névtelenül is tovább élnek, „szájról szájra szállnak". 

A Magunk revíziója és minden kultikus szöveg azonban egy másik értelemben is az 
ismétlés uralma alatt áll. Folytatva a fogadtatás szélcsendként való értelmezésének 
oka utáni kutatást, érdemes fellapoznunk a korabeli újságokat. Azt tapasztalhat-
juk, hogy szinte mindent megírtak már, amiről Mákkai szövege beszél. Kós Károly re-
cenziójában utalt is a Magunk revíziója összefoglaló jellegére,56 s későbbi vissza-
pillantása során Ligeti Ernő is úgy látta, hogy a püspök csak könyv alakba 
foglalta, komplexumba rendezte azokat a gondolatokat, melyeket a kortársi pub-
licisztika már mind felvetett.57 A szélcsend tehát részben a mű összefoglaló jelle-
gében leli magyarázatát. A mű - fent bemutatott - fogadtatása arról tanúskodik, 
hogy Makkainak sikerült megneveznie, láthatóvá tennie és megerősítenie azokat 
az eszméket, amelyek a hallgatólagos háttértudásba, az életvilágba való beépülés 
útján voltak, vagy már be is épültek. A Magunk revíziója nem tette témává e tu-
dást, hisz nem kérdezett rá, nem keltett bizalmatlanságot az életvilág hiteivel 
szemben, hanem úgy mutatta fel eszméit, mint ahogy a katolikus papok mutat-
ják fel a misén az ostyát. Makkai szöveggel végrehajtott cselekedetében is meg-
történt a színeváltozás, az addig csak újságok hasábjain megjelenő földi eszmék 
átlényegültek, az égi világosság visszfénye ragyogott rajtuk. Mindeközben minden 
ismerős volt, a korabeli olvasók újra felismerhették gondolataikat és hiteiket, csak sokkal 
ideálisabb alakban. A kultikus olvasás számára ideális szövegek és a kultikus olva-
satok már ismert vonásáról van itt szó. Szilasi László is ebben az otthonosságban 
látja a kultuszszövegek hatásának egyik magyarázatát: „A Jókai-szövegekhez hoz-
zákötött jelölők, az európai görög-római-zsidó kultúrkört megalapozó, legismer-
tebb, szent jelölői annyira ismertek, annyira axiomatikusok, hogy a (kultikus) olva-
só mindenképp eleve ismerni véli tradicionális jelentésüket. Azt hiheti, hogy a 
Jókai-szöveghez hozzá van láncolva, és így egy bizonyos értelemben valóban ben-
ne van a jelentés."58 

56 Kós Károly: Programadás és programvállalás. Erdélyi Helikon 1931. 4. 
5 7 LIGETI: i. m . 139 . 
5 8 SZILASI: i. m . 74 . 
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4. Olvasás és identitás 

Az olvasás identitásteremtő folyamat. A szöveg bizonyos elvárásokat közvetít az ol-
vasóhoz, s az olvasónak is megvannak a maga elvárásai a szöveggel szemben. A két 
elvárási horizont találkozásának sikerességétől függ, hogy létrejön-e az identitás: 
a szöveg elismeri-e az olvasó igényeit és fordítva, illetve megadják-e egymásnak 
azt a lehetőséget, hogy el is utasíthassanak bizonyos elvárásokat. A szöveg eseté-
ben ez utóbbit az teszi lehetővé, hogy kimeríthetetlen: minden olvasás számára 
van fölösleg,59 az olvasó esetében pedig az alkalmazkodóképesség a döntő: igyek-
szik-e megküzdeni a szöveg állította nehézségekkel. Mindez lehetővé teszi, hogy 
az olvasást interakciónak, s így identifikációs folyamatnak tekintsük, vagyis azt ál-
lítsuk, hogy egyfelől a szöveg az olvasás során tesz szert önazonosságra, másrészt, 
hogy ,,[a] valóságban minden olvasó, míg olvas, önmaga olvasója".60 Az elvárások 
elismerésének kölcsönössége nélkül nem beszélhetnénk identitásról. Arról a köz-
ismert szociológiai meglátásról van szó, hogy az identitás strukturális alapfeltétele, 
hogy az interakcióban résztvevők számára biztosítva legyen, hogy elvárásokat fo-
gadhassanak el és utasíthassanak vissza. 

A kérdés persze az, hogy a kultikus olvasás esetében is teljesülnek-e ezek a fel-
tételek, létrejön-e az identitás. Mit kezdjünk tehát ebben az esetben azzal a filo-
zófiai-szociológiai felismeréssel, hogy a más és a saját közti játék, oszcilláció az 
önfelismerés alapfeltétele, vagy ahogy Ricoeur írja: „az önmagunkkal való azo-
nosulás folyamatába mindig belopózik valami a mással való azonosulásból".61 

A fentiek során ugyanis épp azt állapíthattuk meg, hogy a kultikussá vált művek 
nem igénylik az olvasók egyéni értelmi hozzájárulását, nem juthatnak szóhoz 
egyéni elvárásaik, azt mindig felülírja az előre adott, hisz amikor egyedül vannak 
a szöveggel, akkor is közösségi szertartáson vesznek részt. Ennek következtében 
a másik, a szöveg nem közvetítő, amin keresztül az olvasó eljuthatna önmagához, 
hisz eleve önmagánál van, vagyis hiányzik a reflexió folyamata, amely pedig, úgy 
tűnik, az identitás létrejöttének föltétele. 

Ezek szerint tehát a kultikus olvasás esetében szó sincs az előbb említett köl-
csönösségről, szó sincs interakcióról, a kultikus olvasó teljesen kiszolgáltatja 
magát a szövegnek, pontosabban a szövegről kialakított intézményesített értel-
mezésnek. Az olvasó elvárásai előre kódoltak, teljesen alárendeltek az intézmé-
nyesített szabályozásnak. Ahogy Rákai Orsolya is írja: a kultikus befogadásban az 
egyéni olvasás fontos szerepet játszik ugyan, ám ez az előkészített séma mindig 
ugyanoda kell, hogy vezesse az „egyéni átélést", így a „kollektív hagyomány" átélé-
se eleve biztosítva van.62 Ilyen értelemben valóban azt mondhatjuk, amit Szilasi 

59 RICOEUR: i . m . 3 3 3 . 
60 Matei CALINESCU: Olvasás és újraolvasás: a megértés térbeli és időbeli modelljei. Ford. KAPPANYOS András. 

Literatura 1991/1. 19. 
61 Paul RICOEUR: „A narratív azonosság." Ford. SEREGI Tamás. In LÁSZLÓ János-Тномкл Beáta (szerk.): 

Narratív pszichológia. (Narratívák 5.) Kijárat, Budapest, 2001. 24. 
62 RÁKAI: i. m . 7 1 . 



2 4 0 Lakner I-ajos 

László, hogy a kultikus olvasás tiltja az olvasást, vagy, ahogy Barthes a könyvtárat 
nevezte, az olvasás elfojtásának helye.63 Az olvasáshoz és az identitáshoz ugyanis 
hozzá kell tartoznia annak a lehetőségnek, hogy bizonyos szövegeket elutasítsunk 
és bizonyos elvárásokat érvényesítsünk, elismertessünk. Ennek hiányában ugyan 
beszélhetünk En-ről, de ebben az esetben az intézményesített olvasás „nem any-
nyira támogatja, mint inkább kialakítja az En-t".64 

Csakhogy a kultikus olvasás, ahogy egy korábbi tanulmányomban már írtam 
erről, nem a személyiség egészét, hanem csak társadalmi részét szólítja meg. Az identitás-
sal foglakozó szociológiaelméletben Goffman nyomán különbséget tesznek sze-
mély és én között. A személy valamely társadalmi egységhez való tartozás ered-
ménye, s így szabályozott, korlátozott szerep-lehetőségek állnak a rendelkezésére, 
az én pedig e szerepek vonzásának való ellenállás során alakul ki.65 Ebben az 
értelemben tehát azt mondhatjuk, hogy a kultusz személyként és nem egyedi én-
ként alakítja a személyiséget, pontosabban a kultuszt csak a személy, az ennek 
szánt szereppel való azonosulás érdekli. S ennek alapján egyben azt is állíthatjuk, 
hogy a kultikus olvasás ugyan másféle olvasás, mint az értelmező olvasás, de még-
iscsak szerepe van az identitás kialakításában. Egész egyszerűen más a funkciója 
az önazonosság felépítésében: a szociális vagy társadalmi identitás megformá-
lásában játszik fontos, nélkülözhetetlen szerepet. S itt vitatkoznom kell Rákai 
Orsolyával, aki az előbb idézett mondatot így folytatja: a kultikus olvasás „persze 
nem jelent »valódi« azonosulást, vagyis azt, hogy ez az azonosulás minden továb-
bi megnyilvánulásában megmutatkozik, holott ez logikus következmény volna".66 

A fenti szociológiai tapasztalatok alapján azonban egyáltalán nem mondhatjuk 
ezt. Rákai Orsolya sorai ugyanis kimondatlanul arra a feltevésre épülnek, hogy 
az én-érzés, az identitás valami rejtett, belső maghoz köthető, s ez irányít minden 
szerepazonosulást, vagyis az identitás mindig a személyiség egészét érinti, és át 
kell hogy hassa a mindennapokat. Holott Goffman, illetve a hozzákapcsolódó 
szociológiai elgondolások világossá tették, hogy egy személyen belül kétféle iden-
titásról beszélhetünk: szociálisról és személyesről. Az előbbi, ahogy már részben 
volt is róla szó, a személyiség társadalmi hovatartozását jelenti, míg az utóbbi 
egyediségét, hogy minden egyén sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis az 
élettörténetek egyedi kombinációját valósítja meg.67 A kultikus mindenekelőtt a 
közösségi identitást, a társadalmi hovatartozás érzését erősíti, s ennek nem feltét-
lenül kell kihatnia az ember életének minden egyes történésére, mindennapi éle-
tére. A szertartásos, kultikus olvasás alkalmával felismert közösségi azonosságtu-
dat nem közvetlenül vihető át a mindennapokra. Szerepe egészen más: a közösségi 
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odatartozás-élmény beépítése abba a hallgatólagos tudásba, amely megszabja az egyén 
világértésének kereteit, természetessé és magától értetődővé teszi közösségi hovatartozását. 

Érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy az idendtás közvetítettsége, illetve 
közvetlensége mit is jelent. Hogyan is kell értenünk, hogy csak mások révén 
lehetünk azok, akik. Mindenekelőtt azt jelenti, hogy rá vagyunk utalva mások el-
ismerésére, arra, hogy elfogadják, s ne utasítsák el elvárásainkat. Vagyis az a 
másik annyiban (is) különösen fontos a számunkra, hogy felismerhessük benne 
elvárásaink nyomát, önmagunkat. Ennyiben tehát az idegen nem idegen. A szö-
vegekből is az a fölösleg hullik le az olvasás során, amivel nem tudunk mit kez-
deni, amit nem tudunk a sajátunkká tenni. Gadamer szerint a megértés per defi-
nitionem sajáttá tétel, s ez mindenféle olvasásra igaz. Ebből a szempontból 
tanulságosnak tűnik megvizsgálni Jókai angliai fogadtatását, amit Szilasi László 
szembeállított a magyar közönség Jókai-olvasásával, mégpedig azért, mert az 
előbbi megőrzi az olvasás esélyét: bár diszkriminál, kivagdal bizonyos szövegré-
szeket, de ez mégiscsak az angol olvasók aktivitásáról, önálló értelmezésre törek-
véséről tanúskodik.68 Az én meglátásom szerint ez az ellentét egyáltalán nem 
tartható, hisz mind az angol, mind pedig a magyar olvasó csak azt olvassa, ami 
ismerős, a többi fölösleges forgácsként hullik le. Ha „Jókai világszemléletének 
'magyar'-ságából műveinek angol fordításába nem kerül át szinte semmi",69 

vagyis az idegenben csak a saját érdekes, akkor ebből semmiképp sem következ-
tethetünk arra, hogy a kultikus olvasás nem olvasás. Jókai angliai értelmező olva-
sása esetében sem történt ugyanis más, mint sajáttá tétel, ráadásul az angol olva-
sók ugyanúgy intézményesítve, hisz fordításokon keresztül kapták meg a maguk 
Jókaiját. 

Az értelmező olvasás igazi identitásteremtő mivolta szemben a kultikus olvasá-
séval a korábbiak alapján abból is következne, hogy az előbbi explicitté tehető, 
míg az utóbbi nem. ,A kultikus olvasás sosem teszi közszemlére a szöveg kultikus értel-
mezését: ortodox, explicit és kész kultikus műértelmezést még soha senki nem lá-
tott" - írja Szilasi László.70 Az explicitté tehető értelmezés magasabbrendűség-
ének mítosza minden bizonnyal összefügg a tudomány kognitív identitásának 
egyik fontos elemével, azzal a hittel, hogy a reflexió mindenekelőtt gondolati 
(ön)ellenőrző művelet. Míg tehát a(z irodalom)tudományos értelmezések kont-
rollálni tudják eljárásaikat és uralni tárgyukat, addig a heterogén, gyakran egy-
másnak ellentmondó elemekből felépülő mindennapi értelmezések nem. Ujabb, 
főleg a pragmatista filozófiára épülő elgondolások szerint viszont a fenti véleke-
dés csak az eszköz-cél típusú cselekvéseket veszi figyelembe, és meggyőzően ér-
velnek amellett, hogy a reflexió nem választható el mindig a cselekvéstől, hogy nem a 
cselekvéssor külön tagja, hanem azt végigkísérő, folyamatos korrekciókban tetten érhető tes-
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ti folyamatul A reflexió tehát a mindennapi cselekvéseket, s így a naiv, vad olvasást 
is kíséri. A kultikus olvasás persze nem laikus olvasás, hanem - akár a(z iroda-
lom)tudományos-értelmező - erősen irányított cselekvés. Furcsa módon e vonat-
kozásban egy oldalra kerül a korábban egymástól oly távolinak tűnő kétféle olva-
sási mód. A reflexió feladata mind a két esetben az, hogy saját határai között tartsa 
az olvasást. 

Tarthatatlannak tűnik az az elgondolás is, hogy az olvasásnak mindenképp 
valami explicitté tehető, intellektuális számadásban kellene végződnie. A min-
dennapi és a kultikus olvasók körében végzett vizsgálatok arról győzhetnek meg 
bennünk, hogy az emberek elsősorban azért olvasnak, hogy megfoghatóvá, feldol-
gozhatóvá tegyék tapasztalataikat. Az irodalmi művek a saját életre való reflexió ki-
indulópontjai, ahol a reflexió nem szavak segítségével történő értelmezés, hanem 
művek révén lehetővé váló újraátélés, felidézés és alkalmazás. Ez a kijelentés alig-
ha szorul részletes igazolásra, mert úgy tűnik, abban a tekintetben konszenzus 
van a kutatók között, hogy míg a „normális" olvasásnál szinte lehetetlen megra-
gadni az alkalmazás fázisát, addig a mindennapi és a kultikus esetében igen. 
Az olvasás ugyanis a mind a két esetben mindenekelőtt tapasztalat és csak másod-
sorban értelmezés. Tapasztalat alatt nem azt értem, hogy feltétlenül valami új, 
addig még meg nem látott dolgot fedez fel az olvasó, ahogy többek között Matei 
Calinescu is egy Proust-idézetet használva értelmezi: ,,[a]z író munkája pusztán 
csak valamiféle optikai eszköz, amit az olvasó rendelkezésére bocsát, hogy általa 
megláthassa azt, amit anélkül a könyv nélkül talán sose vett volna észre.'"72 Nem, 
a kultikus olvasás nem ilyen értelemben tapasztalat, hanem abban az értelemben, 
hogy mindenekelőtt megélés. Irányított megélése valami magasabb rendű értékhez való 
felemelkedésnek, a hovatartozás-érzésnek és a közösségi kötelékeknek. Egyszóval megélése 
annak a kultúrának, amely keretet ad egy közösség számára. Az olvasás élménye az 
olvasó életének a részévé válik, s megőrződik, mint az ünnepi pillanatok. Mindez 
elsősorban tehát érzelmi azonosulásként vagy pszichoszomatikus élményként 
raktározódik el az emlékezetben, amelynek segítségével aztán az olvasó könnyen 
felismerheti a neki való műveket és élethelyzeteket. Ilyen értelemben juttat tapaszta-
lathoz a kultikus olvasás. Az olvasó hallgat, de nem felejt. A tapasztalatnak ez az 
értelmezése közelebb áll Jauß esztétikai tapasztalat fogalmához, mint Gadameré-
hez. Jauß ugyanis a tiszta esztétikai élvezetet és ezzel együtt a kultikus (az eszté-
tikai meg nem különböztetés szerinti) olvasást szerette volna jogaiba vissza-
állítani, ezért is hangsúlyozta a megértés e mozzanatának önállóságát. Gadamer 
viszont, bár éles kritikával illette az imaginárius (az esztétikai megkülönböztetés 
szerinti) befogadást, a tapaszatalat értelemzésekor mégis inkább annak igazság-
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hoz juttató és világértelmező szerepét hangsúlyozta, ezért lett nála annyira fon-
tos annak teleologikus jellege és nyitottsága.73 

Gondolatmenetem e pontján talán érdemes emlékeznünk Wittgensteinre, aki-
nek filozófiája sokoldalú lehetőséget ad az emberi tudás sokféleségének temati-
zálására, s így hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy újra végiggondoljuk az 
elmondottakat. Tractátusában úgy gondolta, hogy ha minden lehetséges tudomá-
nyos kérdést megválaszolunk is, az életproblémák még ekkor is megválaszolatla-
nok maradnak. Vagyis az emberi életnek vannak olyan rétegei, melyek diszkurzív 
tudássá nem alakíthatók át és ezért foglalkozni sem érdemes velük. Erre utal az 
a sokat idézett mondata: „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man 
schweigen." Később aztán Wittgenstein feladta monista álláspontját. A Filozófiai 
vizsgálódásokban már nem két egymástól teljesen szétválasztott terület van (tudo-
mány és a kimondhatatlan életproblémák), hanem sokféle nyelvjáték, melyek 
különböző tudáshoz juttathatják el a benne résztvevőt. Wittgenstein példája 
figyelmeztethet bennünket a tudományos tudás korlátozottságára, a monista 
álláspont tarthatatlanságára és a különböző „nyelvjátékok" hasznosságára. 
Az explicitté tett olvasat-értelmezés tehát ebben az értelemben semmivel sem 
magasabb rangú, mint a kultikus olvasás, amely során az olvasó újraéli és csak 
megismétli, újramondja a szöveget. 

Az persze kétségtelen, hogy ez utóbbi olvasásnak megvan az a „veszélye", hogy 
vallomássá válik. Többek között Luhmann figyelmeztetett erre, aki ebben az eset-
ben hasznosabbnak gondolta, ha az olvasó hallgat. A műalkotás és a művészet önrep-
rodukciója című munkájában említi meg azt az esetet, amikor a műalkotás befoga-
dást irányító programja annyira meggyőző, hogy fölöslegessé tesz mindenfajta 
érvelést, sőt minden beszéd oda nem illőnek tűnik, hisz ítéletünk megindoko-
lásának megvan az a veszélye, hogy nem is a műről, hanem önmagunkról 
beszélünk.74 S valóban, a kuldkus szövegek esetében mindig erről van szó. 
Veszélynek és elítélendőnek viszont csak akkor tarthatjuk, ha, mint Luhmann, 
eltekintünk attól, hogy a művészet sokak számára elsősorban a tapasztalatok tár-
háza, az életproblémákra adható válaszok forrása vagy adott esetben a kompen-
záció eszköze. Roland Barthes például azt az olvasási módot is számon tartotta, 
sőt érvényesnek gondolta, amikor az olvasó arra a vágyra vágyik, „amely az írót 
az íráshoz vezette [...] azt a szeress engem-et kívánjuk, ami jelen van minden 
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írásban".75 Ez a „szeress engem" nem más, mint a valakihez tartozás vágya, ami 
a kultikus olvasás legfőbb mozgatója. 

A fentiek igazságának elismerése persze jórészt attól függ, hogy minek tartjuk 
az írásban ránk maradt kultikus olvasatokat: az irodalomtudomány rendszerébe tartozó 
szövegeknek, vagy olyan közvetítőknek, melyek a mindennapi, jórészt kultikus beállítódású 
olvasók helyett is beszéltek/nek. 

Az előző bekezdésben könnyelműen Proust egyik passzusára hivatkoztam. 
Holott б jóval az olvasásfordulat előtti szerző. Barthes is az örömszövegek és nem 
a gyönyörszövegek közé sorolja műveit.76 Mindez azért lényeges, mert úgy tűnik, 
a kultikus értelmezés megítélése valamiképp összefügg a 60-70-es években 
bekövetkező olvasásfordulattal, amely fordulat után a Radnóti Sándor által „zse-
niális olvasó"-nak nevezett befogadó kap kitüntetett szerepet. Az az olvasó, aki az 
autonóm teremtésben és a rombolásban látja az olvasás értelmét, s mintegy a mű 
folytatásának saját szövegét, szemben a könyvemberrel, aki számára az olvasás a 
klasszika és a kánon fenntartásának és megújításának eszköze.77 Nem nehéz 
az utóbbiban a kultikus olvasás, az előbbiben pedig az értelmező olvasás ideál-
típusára ismernünk, melyek révén az önálló jelentésadás és a hagyomány szerinti 
szövegértés kerül szembe egymással. Azért beszélek ideáltípusról, mert csak ideá-
lis esetben lesz a kultikus olvasás egyben a kánon megújításának eszközévé, és 
ugyancsak ideális esetben lesz az értelmező olvasás szabad értelmezéssé. Kérdés 
azonban, hogy az olvasásfordulat vajon érvénytelenített-e minden egyéb olvasási 
módot? Anakronisztikus múlt-maradvánnyá változtatta-e a könyvolvasókat, akik 
közé a kultikus és a populáris olvasók is tartoznak, s akik a könyv és a világ ellen-
tétének talaján állva beleélik magukat a szövegben kibomló világba? Vajon az ol-
vasásfordulattal ezek az olvasási módok tényleg talajukat vesztették, ahogy Aleida 
Assmann is gondolja?78 Vajon az irodalomtudomány paradigmájának változása 
azt jelenti-e, hogy az olvasási szokások is alapvetően átalakultak? Kérdéseinkre 
minden bizonnyal abban a tényben találhatjuk meg a választ, hogy mára az iroda-
lom és az irodalomtudomány már nem egy rendszerhez tartoznak, hanem környezetet 
jelentenek egymás számára.79 Ami nem kevesebbet jelent, mint hogy egyik iroda-
lomtudományi irány sem lát igazabban vagy jobban, mint a másik. Egyszerűen 
mást látnak meg. Vajon ezek után nem lenne-e érdemesebb az olvasás nem rang-
sor értelmében vett rétegzettségét elfogadni, és innét kiindulva magyarázni a 
olvasásmódok közti különbségeket. A kultuszkutatás sokak által már hangsúlyo-
zott vitathatatlan érdeme például, hogy olyan területre nyílt belátásunk, amelyre 
korábban nem, pontosabban olyan eszközöket bocsátott a rendelkezésünkre, 
melyekkel az olvasás kultikus változata is értelmezhetővé vált. 

7 5 BARTHES: I. M. 6 3 . 
76 Roland BARTHES: „A szöveg öröme." In BARTHES: i. m. 79., 93.. 99., 109. 
77 RADNÓTI Sándor: A piknik. írások a kritikáról. Magvető, Budapest, 2000. 54., 63. 
7 8 ASSMANN: i. m . 
79 Gerhard PLUMPE: „Rendszerelmélet és irodalomtörténet." In RÁKAI Orsolya (szerk.): A háló, a halá-
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S e fejezet végén egy kis játék. Roland Barthes egyik írásában a totális vagy 
paragrammatikus olvasóról beszél, aki főleg a gyönyörszövegekben leli gyönyö-
rűségét. Durván leegyszerűsítve: míg az örömszövegben a történetszövés a fon-
tos, addig a gyönyörszövegekben a nyelviség. A paragrammatikus olvasó az az 
olvasó, aki sajátjává teszi az olvasott mű nyelvét, s aki így „végül már nem dekó-
dol, hanem felülkódol; nem megfejt, hanem létrehoz, halmozza a nyelveket, enge-
di, hogy végtelenül és fáradhatatlanul át- és átjárják: ő maga nem más, mit ez az 
átjárás".80 Nem kell különösebb bátorság ahhoz, hogy e leírás olvasásakor a kul-
tikus olvasókra is gondoljunk, akik hagyják, hogy nyelvüket felülírja az olvasott 
mű nyelve, megszólalásaik idézetgyűjteményekre hasonlítsanak, vagyis hagyják, 
hogy képeik és szófordulataik azé a műé legyenek, melyet oly nagy gyönyörűség-
gel olvasnak. A kultikus olvasó tehát paragrammatikus olvasó? Természetesen 
nem, hisz őt nem a művek nyelve érdekli igazán, s nem is játszik és alkot, mint 
Barthes totális olvasója. Az is bizonyos ugyanakkor, hogy nyelve mégiscsak hozzá-
hasonul ahhoz a nyelvhez, amit a kultikus szerző beszél. S e példa talán arra is jó, 
hogy óvatosabbá tegyen bennünket az olvasásmódok közti határ megvonásakor. 

5. A Magunk revíziója: új identitás teremtése 

A Magunk revíziója kimondott célja nem kevesebb volt, mint hogy az erdélyi ma-
gyarsággal elfogadtassa a kisebbségi helyzetet, mégpedig úgy, hogy a szenvedés 
az egész világ számára mintaadó értékek forrásaként mutatkozzon meg. Vagyis 
újjáépítette-újjáértelmezte az erdélyi magyar kisebbség identitását. Makkai 
számára ez azért is sikerülhetett, mert retorikailag remekül építette fel a szöve-
get. Azt a jól ismert szónoki tapasztalatot hasznosította, hogy a meggyőzés akkor 
a legsikeresebb, ha a hallgató maga vonja le a következtetéseket és mintegy saját, 
személyes igazságaként ismeri fel azokat. 

Jól tapintott rá erre Móricz, amikor arról írt, hogy a Magunk revíziója „a nyil-
vánosság előtt való hitvallás formáját"81 használja. E hitvalló jelleg személyessé, 
tehát egzisztenciálisan is konkréttá és ezzel hitelessé is teszi a mondottakat. 
Ráadásul a hitualló úgy tesz tanúságot az egyetemes igazság mellett, hogy közben személy 
szerint mindenki felelős lesz érte. A Magunk revíziója ugyanis nem tesz különbséget 
a közösség tagjaként értett személy és az egyedi élettörténettel rendelkező én között, hanem 
a kettőt egymásra kopírozza. Ahogy majd később is látni fogjuk, az egyéni élet telje-
sen alárendelődik a közösségi életnek. Az egyetemes igazság ennek következté-
ben úgy jelenik meg, mint ami nemcsak a közösségi, hanem a személyes identi-
tást is érinti. A személyes hang tehát nemcsak hitelesíti az elmondottakat, de 
egyben az olvasót is arra készteti, hogy egyéni kötelességeként ismerje fel a szö-
veg igazságának megvalósítását. Az olvasás szinte teljesen irányítottá válása azál-

8 0 BARTHES: AZ olvasásról... 65. 
81 MÓRICZ Zsigmond: Magunk revíziója. Nyugat 1931. 9. 
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tal következik be, hogy a szöveg világa és az olvasó világa közti határ feloldódik, 
ami az elbeszélő és a olvasó közti viszony metaforizációjában ragadható meg. 
A Magunk revíziója beszélője a közösség minden egyes tagja helyett beszél. Az ol-
vasó beszélővel való nem-azonossága fel sem merülhet, szerepe és lehetőségei 
eleve bele vannak foglalva szövegbe. Ha kilépne a számára adott keretek közül, 
úgy érezhetné, hogy kötelékek, tehát identitás nélkülivé vált. 

Az olvasó egyszerűen nem tudja elkerülni a beszélővel való azonosulást. 
Makkai ugyanis két olyan általános igazsággal indítja a szövegét, melyekkel szin-
te, aktuális élethelyzetétől függetlenül is, mindenki egyetérthet: a tényeket tudo-
másul kell venni és fogalmainkat a változó élethez kell igazítani.82 Ki az, aki ne 
ismerné el a két tétel igazságát? Ki az, aki e vitathatatlan igazság elfogadása után, 
ne látná be a változtatás szükségességét? Innét aztán már nem lehet hátralépni. 
El kell fogadni a nemzetfogalom átértelmezésének elkerülhetetlenségét és csak 
igenelni lehet a kisebbségek világhivatását is. A személy és az én összemosása 
révén ugyanis a szöveg az egyedi életproblémák megoldódásában való hitet is fel-
keltette az olvasóban. A világhivatásban való hit pedig azért lehetett hatásos, 
mert haladékot adott az olvasóknak, hogy ne azonnal várják a szenvedésben lako-
zó értékek megmutatkozását. Makkai azt kérte, hogy az erdélyi magyarság mint-
egy előlegezze meg a bizalmat a jövőnek, amikor majd mások (is) elismerik iden-
titásukat. Arra biztatott, hogy addig is legyen ez a másik az igazságot szolgáltató 
jövőben való erős hit: „[mjiután kell, tehát lehet is".83 

De nemcsak a retorikai „kényszer", hanem a tematikus olvasat is a szöveg által 
szándékolt olvasóval való teljes azonosulásra késztethette a korabeli befogadókat. 

A hagyomány és az újítás, valamint a közösség és az egyén viszonyáról van szó. 
A Magunk revíziója a hagyományokból kiinduló változtatásról beszél. A szöveg 

is úgy épül fel, hogy először összefoglalja és sok tekintetben megismétli azokat az 
eszméket és életparancsokat, melyek a kisebbségi sorsba kerülés óta újra és újra 
felmerültek. Ugyanakkor egyben új programot is szeretne adni: ennyiben a rossz 
hagyományokkal való szakítás elkerülhetetlenségét és a kisebbségek világhivatá-
sát hirdeti. E kettős kötés következtében prófétai szerepben jelenik meg a szöveg 
beszélője, mint aki képes meglátni a múltban és a jelenben a jövőt. A Magunk re-
víziója épp ezért nem a szakítás kimondására épül - holott azt szeretné: a kisebb-
ségi sors új értelmezését - , hanem a folytonosság hangsúlyozására: „az élet reví-
ziója nem új kitalálások, hanem éppen a minél régibb, minél megszokottabb 
és minél magától értetődőbbnek tartott fogalmak, elvek, ítéletek újra való átvizs-
gálása, felelevenítése, revíziója által lehetséges".84 

Ami az egyén és a közösség viszonyát illeti, a kérdés úgy tehető fel, hogy e nem-
zetpedagógiai program milyen feladatot ró az egyénre, milyen szerepet szán neki 

82 MAKKAI Sándor: „Magunk revíziója." In M. S.: Egyedül. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, é. n. 
2 1 0 - 2 1 5 . 

8 3 MAKKAI: i. m . 2 2 9 . 
84 I. m. 2 1 3 . 



Kultusz, olvasás, identitás 2 4 7 

és milyen mozgásteret biztosít a számára. Abból a nyilvánvaló tényből indulhatunk 
ki, hogy a Magunk revíziójában a nemzeti közösség olyan legfőbb értékké magaso-
dik, amelyen minden cselekedet megméródik. A nemzeti közösség már-már olyan 
transzcendens valóság, ami túl van az értelmi megismerés körén, mégis alapjaiban 
határozza meg és írja elő a társadalom szerveződésének mikéntjét és az egyén vi-
selkedését. A társadalom minden tagjának egy közös célja és feladata van: a nem-
zeti közösség érdekeinek feltétlen szolgálata. Ez az alárendelődés szabja meg az egyén 
mozgásterét, szabadsága fokát. Senki számára sincs más közös valóság, mint a lelki nem-
zet, mely „együttesen egy sajátos lelkület, jellem és élet valósága, mely örökre egy-
befűzi azokat, akik ennek a Géniusznak szülöttjei és neveltjei. Ez a lelki egység: 
közös gondolkodást, életfelfogást és életgyakorlatot teremt".85 

Látszólag tehát a közösséghez való odatartozás nem választás, hanem a sors 
(születés) kérdése. Ennek ellenére morális követelményeket támaszt az egyénnel 
szemben, ami a szöveg szerint nem kevesebbet jelent, mint hogy cselekedeteit 
folytonos revízió alá kell vennie, állandó lelkiismeret-vizsgálatot kell tartania. 
A Magunk revíziójában az egyéni és a közösségi élet lehetőségei és céljai tökéletesen fedik 
egymást. Mindenki személy szerint felelős a nemzeti közösség boldogulásáért. 
Közösségi és egyéni boldogság közvetlensége miatt az egyén állandóan határ-
szituációban van, hisz a szöveg igénye szerint folyton ellenőriznie kellene, hogy 
tettei valóban összhangban vannak-e a nemzeti érdekekkel, valóban elősegítik-e 
a nemzeti közösség törekvéseinek érvényesülését. Makkai programja szerint, míg 
nem válik szervessé a közösség, míg egyéni és közösségi-nemzeti között különb-
ség tehető, addig folyamatos revízióra szorulnak a cselekedetek és a közösséget 
vezérlő eszmék. Makkai koncepciójában tehát a szociális és a személyes identitás-
nak fednie kell egymást: az egyéni szabadság és a nemzeti érdek, az ember és a 
hazafi között semmi ellentét, semmi távolság. Míg például Rousseau, aki sok 
tekintetben ott beszél Makkai szövegében, úgy látta, hogy a „különböző, de egy-
aránt autentikus morális magatartások alakultak ki, s csak úgy lehet közöttük 
választani, hogy ezzel alapvetőnek tartott értékekről mondunk le",86 addig 
Makkai úgy vélte, a nemzeti eszme minden értéket és érdeket összehangol. 

S egyetlen recenzió-hozzászólás sem kérdezte: s hol van az egyén boldogsága! 
Bedig a szövegben ott volt e kérdés és a válasz is, de ezek - a korábbiakban 

ismertetett olvasási szituáció következtében - Makkai és az olvasók szemének vak-
foltján jelentek meg, s maradtak hosszú ideig láthatatlanok: a nagy felzúdulást 
kiváltó Nem lehet megjelenéséig. Korabeli fogadtatása alapján a későbbi olvasó-
nak úgy tűnhet föl, mintha e szöveg a Magunk revíziója totális ellentéte lenne. Ele-
mentáris erejű elutasításának fő oka az volt, hogy a Nem lehet nem a közösség, ha-
nem az egyén szempontjai, érdekei felől gondolta végig a kisebbségi helyzetet. 
Durván leegyszerűsítve ugyanis nem mondott mást, mint hogy csak az egyéni 
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érdekek érvényesíthetősége, az egyéni célok megvalósíthatósága, vagyis az egyé-
ni boldogulás és boldogság lehetősége legitimálhatja a közösségi elvárásokat, po-
litikai és morális értelemben egyaránt. Amennyiben a közösség ezeket nem képes 
biztosítani tagjai számára, akkor az egyénnek joga van kiválni belőle. 

A Nem lehet gondolati magja azonban mára Magunk revíziójában is ott volt. Csak 
épp senki sem vette észre. A Magunk revíziójában ugyanis van egy mondat, amely rést 
üt az erősen herderi szellemiségű, a közösséget feltétel nélkül az egyén fölé állí-
tó nemzetkoncepción. Amikor ugyanis Makkai azt írja, hogy mindez akkor érvé-
nyes, ha „a magyar közösséghez tartozó minden egyénnek, feltéve, hogy lélekben 
ehhez a közösséghez tartozik, biztosítja az anyagi és szellemi, kulturális és erköl-
csi exisztenciáját és ezáltal igazolja önmagát",87 nem kevesebbet állít, mint azt, 
hogy a közösség csak akkor állíthat követelményeket a tagjaival szemben, ha az 
egyén boldogságának és erkölcsi épségének feltételeit biztosítja és ezzel kivívja, 
hogy az egyének elismerjék a közösség velük szemben támasztott igényeit. Csak 
a kölcsönös elvárások és ezek kölcsönös elismerése révén születhet meg a kö-
zösségi identitás. Az egyéni választás biztosítása nélkül nincs közösség, s így nem-
zet sem. 

Amikor tehát a Magunk revíziója megjelenése után öt évvel a kortársak Makkai 
szemére hányták, hogy ellentmond önmagának, akkor önmagukat is hibáztathat-
ták volna azért, amiért rosszul, nem elég pontosan, nem elég figyelmesen, hanem 
kultikusan olvastak. S ez egyben már a kultikus olvasás egyik lehetséges veszé-
lyére is utal. Arra a csapdára, amelyet a szöveg világával való teljes azonosulás állít 
az olvasóknak, akik így nem veszik észre azokat a töréspontokat, repedéseket, melyek talán 
hajszálnyiak ugyan, de mégiscsak megkérdőjelezik a kerek, teljesen összefüggő olvasat és 
világértelmezés lehetőségét. Az értelmező olvasatok elvileg mindig tisztában vannak 
ennek lehetetlenségével, a megértés határaival. 

6. Kultikus olvasás és ideológia 

A korábbiakban az ismétlésben fedeztük föl a kultikus olvasás egyik legfőbb sajá-
tosságát. Eszerint ez az olvasási mód kettős értelemben is az ismétlés hatalma 
alatt áll. Egyrészt a kultuszszöveg nyilvánvaló, már ismert dolgokat mond ki, 
másrészt feltétel nélküli azonosulást vár el olvasójától. Az a tény, hogy a kultikus 
kommunikáció (a szöveg világa és a szövegen kívüli világ, a szándékolt olvasó és 
a tényleges olvasó viszonya együttesen) alá van vetve az ismétlésnek, lehetővé 
teszi, hogy kicsit új oldalról vizsgáljuk meg a kultuszok ideológiai érzékenységé-
nek okát. 

Mindenekelőtt fontosnak tartom megjegyezni, hogy az ideológia nem eleve ne-
gatív jelenség. Az ideológiai az az eszköz, amellyel a társadalompolitikai eszmék, 

87 MAKKAI: i. m . 2 3 0 . 



Kultusz, olvasás, identitás 2 4 9 

programok elfogadtathatók a társadalom egészével vagy egy részével, vagyis a se-
gítségével valamiféle rend kényszeríthető a társadalom világára. Althusser nyo-
mán haladva, úgy tűnik föl, hogy minden diskurzus és minden szubjektum az 
ideológia uralma alatt áll. Nincs ugyanis olyan diskurzusokon kívüli tudás, ami 
valamiféle objektív mérceként szolgálhatna számunkra. Számos javaslat született 
arra, hogyan lehetne az ideológiai alávetettség alól kibújni. Catherine Belsey pél-
dául, aki Althusser felfogására alapozva vizsgálta a regények olvasószubjektum-
teremtő mechanizmusát, sem hisz ugyan egy ilyen szilárd pontban, abban viszont 
igen, hogy ha a diskurzusokat ütköztetjük, akkor ellentmondásaik lelepleződnek 
és így egy „új, koherensebb díszkurzust hozhatunk létre".88 Foucault pedig úgy 
tartja, hogy az egyén az autonóm jelentésadás révén képes arra, hogy „a hatalom-
tudás, illetve a társadalom által ráerőltetett szimbólumoknak az elvárttól eltérő, 
viszonylag autonóm jelentést adjjon], illetve önmaga is létre próbál[jon] hozni 
saját maga, illetve közösségei számára szimbólumokat".89 Az idézetek (koheren-
sebben, illetve viszonylag!) arról árulkodnak, hogy a lehetőségek korlátozottak, 
vagyis az ideológiának mindenképp jelentős szerep van a valóságkonstruálásban. 
S az is vitathatatlan, hogy az irodalom az ideológiai konstrukciók legfőbb lelő-
helye, tárháza. Bizonyára valamiképp tipizálhatók is a szövegek aszerint, hogy 
mennyire kedveznek az ideológiai olvasásmódnak és gyakorlatnak. S az is bizo-
nyosnak tűnik, hogy minél nagyobb egy szöveg ideológiai affinitása, vagyis minél 
inkább készteti az olvasókat ideológiai (erősen irányított) olvasásra, annál inkább 
kultusz alakulhat ki körülötte és fordítva. 

Az ideológia és a kultusz e bensőséges kapcsolata mindenekelőtt azzal függhet 
össze, hogy mindkettő társadalmi hatás elérésére törekszik, vagyis arra, hogy sa-
ját rendet vigyen a világba, s elsősorban az ismétlés révén képesek erre. Az ismét-
lés az ismerősség- és otthonosság-érzés felkeltését szolgálja. Nem tesznek fel radikálisan 
új kérdéseket, minden a helyén van és minden nyilvánvaló. Maga az olvasat is. 
Makkai olvasói bizonyára az ideológiailag teremtett szubjektumok Althusser által 
„idézett" szavait ismételgették: „Ez nyilvánvaló! Hát persze, hogy így van! 
Ez tényleg igaz!"90 S e szavak mormolása közben a szöveg imaginárius világa 
imagináriussá tette az olvasókat is. Különben Makkai repatriálása nem jelent-
hette volna számukra világuk összeomlását. Úgy érezték, lelepleződött a varázs-
ló, akiről pedig azt lehetett hinni, hogy uralja a szövegen túli világot is. 

A szöveg, ahogy Ricoeur mondaná, elcsábította olvasóját, arra kényszerítette, 
hogy teljesen vesse alá saját elvárásait a benne megjelenő elvárásoknak. S ennek 
az elcsábításnak, „önkéntes" alávettetésnek az olvasó valószerűtlenné válása lett 
a következménye. Az olvasó „önkéntes száműzetésbe vándorol", az „olvasás [pe-
dig] maga is valószerűtlen hellyé válik, ahol szünetel a gondolkodás". Az olva-

88 Catherine BELSEY: A szubjektum megszólítása. Helikon 1995/1-2. 20. 
89 Kiss Balázs: i. m. 299. 
9 0 Louis ALTHUSSER: „Ideológia és ideologikus államapparátusok." Ford. LÁSZLÓ Kinga. In Testes könyv I. 
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sónak tehát nincs lehetősége arra, hogy „távolra helyezze magát szövegtől",91 

különben széttörne a varázs és az imaginárius identitás biztonsága. Pedig megle-
hetősen törékeny az így megszülető önazonosság, mert „identitást [...] nem lehet 
programszerűen teremteni, csupán az életformába ágyazva".92 

5 hányan kérték számon ezt a Magunk revízióján? Hányan tették oda kérdő-
jeleiket a imaginárius világában oly biztosnak tűnő hit mellé? Érdemes e vonat-
kozásban Kós Károly Kiáltó szó című programírására utalni, ahol az elérendő cél 
nem ily képzeletbeli, hanem nagyon is gyakorlati, reális: minden nehézség elle-
nére ott kell maradni a szülőföldön. Makkainál a szülőföld is képzeletbeli tájjá 
változik át, s a „fordított teológia" irányítja a gondolkodást, mely a szükségből 
erényt, a szenvedésből értéket csinál. Cs. Gyímesi Éva elemezte behatóan e gon-
dolkodási módot,93 amely legfeljebb a fanatikusok számára jelenthetett tartós 
erőforrást, a mindennapi ember számára nem. A nemzet persze mindig imagi-
nárius közösség,94 a problémát esetünkben az jelentette, hogy e közösséget mint 
elvárások rendszerét nem igazolta a közösség mindennapi tapasztalata. A kettő 
közti eltérés az emberi élet számára biztonságot adó hallgatólagos háttértudás, 
az életvilág összeomlásához vezetett. Hisz igaz ugyan, hogy az emberi önállítás 
mindig igyekszik meghaladni a helyzetet, felülemelkedni a szükség diktálta pa-
rancson, az ember ugyanis nem a helyzettel és az adottságokkal azonosítja ma-
gát. Igaz azonban Danto ezt korrigáló-finomító megállapítás is, mely szerint egy 
megismerhetőnek tűnő jövő szükséges ahhoz, hogy az ember tartósan elhihesse, 
a jövő formája valamilyen értelemben az б választásától is függ.95 

A Magunk revíziója nem juttatta szóhoz e tapasztalati közösséget, s nem kérdezte 
meg az olvasóit sem, hanem eleve megszabta a számukra lehetséges egyetlen 
szubjektum-pozíciót. Az olvasóknak, ahogy már volt róla szó, szinte egyáltalán 
nem volt más lehetőségük, mint hogy azonosuljanak a szándékolt olvasóval. 
Esetünk tökéletes példáját adja a szövegek ideológiai hatásmechanizmusának, 
amelynek lényege N. Frey szerint a szónok (szerző), a beszéd és a hallgatóság 
azonosulása, aminek következménye az én-határok elmosódása, s a személyiség 
éntudata egyre inkább a mi-tudatba csúszik át.96 Makkai által választott beszéd-
mód, a hitvallás észrevétlenül cserélte ki az én-tudatot közösségi tudatra. A szö-
vegvilág ismétlés révén megképződő ismerőssége távol tartott minden gyanút, 
az olvasó hagyta magát elcsábítani. 

91 RICOEUR: A szöveg és az olvasó... 352. - Kiemelés az eredetiben. 
9 2 BERLIN: i. m . 10. 
9 3 Cs. GYÍMESI Éva: Gyöngy és homok. Kriterion, Bukarest, 1992. 
94 Benedict ANDERSEN: Die Erfindung der Nation. Campus, Frankfurt am Main-New York, 1988. 

1 4 - 1 6 . 
96 Arthur DANTO: „Erzählung, Erkenntnis und die Philosophie der Geschichte." In E. LÄMMERT 

(Hrsg.) Erzählforschung. Stuttgart, 1962. 651. 
9 6 Northrop FREY: AZ Ige hatalma. Ford. PÁSZTOR Péter. Európa, Budapest, 1997. 42. 
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A KULTUSZKUTATÁS KIHÍVÁSAIRÓL 

A kultuszkutatás jelenlegi kihívásai mindenekelőtt annak a ténynek függvényei, 
hogy a kultikus jelenségek társadalmi jelenléte ma egyértelműen erősebb, mint 
bármikor korábban. Ez nyilvánvalóan számtalan tényezőre vezethető vissza, de itt 
kettőt külön szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy a kultikus műveletek termé-
szetes részei a posztmodern ember identitásképzésének és identitása fenntar-
tásának. Rögtön leszögezem, hogy a kultikus műveletek társadalmi fontossága 
arra a Lyotard által hangsúlyozott közismert tényre vezethető vissza, hogy ebben 
az időben nem léteznek már a makroközösségeket összatartó nagy, közös nézetek 
és hitek, „nagy narrációk". 

A kultikus műveletek kiemelt társadalmi szerepe azzal jár együtt, hogy sokan 
ilyen vagy olyan kultikus közösségek tagjai vagyunk. A mi környezetünkben ezek-
nek a közösségeknek a jellegzetes típusai a fan-közösségek vagyis fandomok. 
Korábban1 úgy gondolták, hogy a fan annyit tesz, mint fanatikus, vagyis elkerü-
lendő őrült. Fannak lenni olyan képzetekkel társult mint gyilkosság, erőszak és 
zavarkeltés. Jelenleg viszont az a nézet uralkodik,2 hogy a fanok saját életüket 
uraló normális emberek, akik azért fanok, mert valamely fandomhoz tartozás 
színesebbé és gazdagabbá teszi az ember életét. Hétköznapjai ellensúlyozására 
az ember időnként részt vesz egy-egy fandom rituáléiban vagyis kultikus életé-
ben, belép az ún. kultikus térbe, ahol más szabályok uralkodnak, és ahol az em-
ber a hétköznapjai felől nézve őrült módjára viselkedhet anélkül, hogy elkülö-
nülne a többi embertől vagy kellemetlen feltűnést keltene. Kultikus kirándulása 
után az ember visszatér a hétköznapjaiba az unalom ellen felvértezve. Itt az em-
bernek tehát van hétköznapi identitása és kultikus identitása, ezek feltételezik 
egymást, és ily módon együtt alkotják a posztmodern ember identitását. Jól tud-
juk, hogy ez az identitás nem stabil, hanem folyamatosan építendő, nagy mun-
kával fenntartandó és hamar szétfoszló. Ez a felismerés a kultuszkutatásra vonat-
koztatva véleményem szerint azt jelenti, hogy talán nem is annyira az egyes 
kultuszok leírása érdekes feladat, mint inkább a kultuszokat létrehozó és meg-
szüntető folyamatok elemzése. 

1 Joli JENSON: „Fandom as Pathology. - The Consequences of Characterization." In The Adoring 
Audience. Ed. Lisa A. LEWIS. Routledge, London-New York, 1992. 

2 Henry JENKINS: TextualPoachers. Television Fans and Participatory Culture. Routledge, 
London-New York, 1992; Lawrence GROSSBERG: Mietihyvän kytkennät. Risteilyjä populaarkult-
tuurissa. Vastapaino, 1995. 
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A másik kiemelendő ok az előzővel összefügg. Az internet lehetővé tette és 
teszi egészen újfajta, egészen hagyomány nélküli kultikus közösségek létrejöttét 
és ezzel együtt egészen új dimenziót a kultikus nyelvhasználat számára. Az inter-
neten keresztül kommunikáló kultikus közösségek igen érdekes és közelebbi ész-
revételezésre érdemes közösségtípust képeznek. E közösségtípus létezési formá-
jának természetes része a kultikus narratívák létrehozása, és ennek az internet 
kellő - gyakorlatilag határtalan - teret biztosít. 

A posztmodern társadalom jellegzetes kultikus jelenségei erősen eltérnek a 
korábbiaktól. Ha a két típus különbségét próbáljuk leírni, azt kell hangsúlyoz-
nunk, hogy a korábbi kultuszok keletkezésének oka nagyban a közösség által 
tapasztalt bűntudat. Gyakran emögött a kultusztárgy méltatlan sorsa, meg nem 
értettsége, kiúttalanságának tapasztalata áll, ami esetleg tragikus következmé-
nyekkel járt . A közösség a kultikus műveletek - emlékünnepek, zarándokutak, 
relikviák gyűjtése stb. - által mintha jóvá igyekezné tenni a kultusz tárgyának 
szenvedéseit és az elmaradt elimerést. Ez a jóvátétel-motívum még akkor is kö-
vethető, ha a kultusz tárgyának sorsa nem szembetűnően rossz, méltatlan: a jóvá-
tételre akkor is sor kerül, mivel a közösség úgy tapasztalja, hogy jóval többet szá-
mít az, amit a kultusz tárgya nyújtott a közösségnek, mint az, amit a közösség 
nyújtott neki. A posztmodern társadalom kultuszaiban a közösség bűntudatának 
- úgy tűnik - nincs különösebb szerepe, hanem a kultusz hordozói azonosulnak 
a kultusz tárgyával, és ezáltal mintha valamit megszereznének saját maguknak a 
rajongás tárgyának glóriájából. Ezzel a helyzettel összefügg az, hogy a hagyomá-
nyos kultikus tárgy már csak a kultikus közösség emlékeiben van jelen - a poszt-
modern kultusz tárgya viszont köztünk él. Természtesen egyes kultikus jelenségek 
nem sorolhatók szigorúan vagy az egyikbe vagy a másikba, továbbá e kategóriák 
átjárhatók is abban az értelemben, hogy az azonosulás minden kultusz természtes 
járadéka, és az azonosulás-kultusz bűntudat-kultusszá változhat, ahogyan például 
Elvis Presley kultuszának alakulásából kiderül. Ráadásul még azt is meg kell álla-
pítanunk, hogy bár a posztmodern kultuszok elsősorban azon alapulnak, hogy a 
kultusz hordozói a kultusz tárgyával azonosulnak, a rajongók közben távolságot 
is tartanak a kultusz tárgyától, sőt ironizálják is azt. Ez például a kultikus filmné-
zésben szokott jelen lenni. A Rocky Horror Picture Show kultikus nézői a filmnézés 
közben - állandósult módon - párbeszédet folytatnak a filmmel (audience parti-
cipation), amelyben éppen a negatív, kritikus replikáknak van fontos szerepük.3 

A mai kultikus közösségek jellegzetesen internetes közösségek. Ezekben a kö-
zösségekben virtuális kommunikáció helyettesíti a szemtől szembe kommuniká-
ciót, elterjedtségük globális, jellegük interkulturális, kommunikációjuk nyelve 
alapvetően angol, ami tehát a kultuszok nyelve is lett. Ezekre az internetes kulti-
kus közösségekre - Michel Maffesolira4 hivatkozva - a törzs elnevezést lehet hasz-

3 Kanerva ESKOLA: Taas herran aikahyppy tee! www.fil-o-holic.com/widerscreen/2001/2-3/taas_ kerran 
aikahyppy_ tee. htm 

4 Michel MAFFESOLI: The Time of the Tribes. Sage, IRON don, 1996. 
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nálni. A posztmodern egyén szempontjából az internetes kultikus közösséghez 
tartozás valami olyasmit jelent, mint amit jelentett egy-egy törzs tagjának lenni 
valamikor. Bár a kultikus törzsek annyiban alapvetően eltérnek a hajdani törzsek-
től, hogy tagjaik nem bele születtek, hanem szabad akaratukból választották meg 
törzseiket. így ezek a posztmodern korra jellemző új törzsek annyiban látszanak 
különbözni a korábbi kultikus, például a modern kor kultikus közösségeitől, 
hogy a kollektív, közös élmény alapvetően fontos számukra. A közös rajongás 
tárgya a hajdani törzsek totemjének felel meg.5 Az internetes kapcsolat a fanok 
számára valójában életmentő élmény lehet. A fanokkal készített interjúk során 
kiderült,6 hogy azok, akik a rajongásuk miatt magányosoknak és megvetet-
teknek érezték magukat, az interneten keresztül sorstársaikra találtak. A mai kul-
tikus közösségek imagináris törzsek, amelyek az emberek önkéntes és alkalmi 
egyesülésén alapulnak. 

Az említett jelenség egy mozzanata Finnországban éppen ezekben a hetekben 
(2004. április vége, május eleje) követhető nyomon. A jégkorong világbajnokság 
idején az emberek a finn meccseket szívesen nézik, de nem feltétlenül otthonaik-
ban, hanem pubokban és éttermekben. Nagy vásznon akár több száz ember néz-
heti együtt a meccseket. Sörözés, fergeteges hangulat, hangoskodás, gátlástalan 
reagálások természtes velejárói ezeknek a közös tévénézéseknek. A kultikus tér 
jelenléte kifejezetten érezhető, és az alkalomszerűen összejött, korábbról egymást 
nem ismerő emberek két óra erejéig erősen összetartozó törzset alkotnak. Az ilyen 
meccsnézés a hagyományos meccsnézéstől annyiban különül el, hogy a csodált 
esemény jelenléte virtuális, és a közösség egy zárt helyiségben van, ahol minden-
ki láthatja, hallhatja a többi jelenlévőt, valójában együtt vannak. Az együttlét szak-
rálisjelleget kap, a résztevevők számára a televízióból kiárad egyfajta immateriális 
erő, minek hatására a résztvevők „együtt rezegnek". Ez tartja össze a posztmodern 
közösségeket, ahogyan a 'mana' tartotta össze a primitív közösségeket. Maffesoli 
felhívta a figyelmet7 arra, hogy ezek a helyzetek hasonlóak a Dürkheim által 
ábrázolt, az ausztrál totemrendszerhez tartozó corrotóori-ünnepekhez8 Témánk 
szempontjából az is figyelemre méltó, hogy a corrobbori-ünnep résztvevői is meg-
engedik maguknak az ünnep idején azt, ami a hétköznapokban szigorúan tilos. 
A jelen felől nézve a corrobbori-ü nnepben is uralkodik a „kultikus tér". 

A közös tévénézés vonzereje kétség kívül nagyban azon alapulhat, hogy a lét-
rejött posztmodern törzs tagjai kollektív élményben részesülhetnek. Az ilyen 

5 Michel MAFFESOLI: Maailman mieli. Yhteisöllisen tyylin muodoista. (La contemplation du monde. 
- Figures du style communautaire.) Gaudeamus, Helsinki, 1995. 27. 

6 Lásd például Kaarina NIKUNEN: „Satuprinsessan matkasta. Televisiosarja Xena j a faniuden merki-
tykset." In Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Toim. Urpo Kovala & Tuija Saresma, SKS, 
Helsinki, 2003. 131-133. 

7 MAFFESOLI: Maailman mieli. 96. 
8 I-ásd Emile DÜRKHEIM: Uskontoelämän alkeismuodot: australialainen toteemijärjestelmä. (Les formes 

elémentaires de la vie religieuse. Le systeme totémique en Australie.) 5. painos. Tammi, Helsinki, 
1980. 200-201. 
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együttlét Maffesoli szerint új posztmodern helyzet, ahol a modernre jellemző 
racionalitás és utilitarizmus helyébe egyének által hajszolt élvezet, hedonizmus, 
élményszerűség lép.9 Akadnak nézők, akik a finn csapat mezében ülnek, esetleg 
kedvenc játékosuk nevével a hátukon. Ez szintén figyelemre méltó posztmodern 
kultikus művelet. A rajongó áthasonulásnak külső jelét is adva egyidejűleg saját 
maga és ugyanakkor egy másik ember, akinek nem mindennapi volta éppen most 
tölti el őt... 

A posztmodern törzsek - akár az internetes, akár a tévén együtt mérkőzést né-
zők - támogatják és képzik az egyén identitását. Az egyén legalább egy pillanatig 
azt érezheti, hogy valaki, tartozik valahová, legalább egy pillanatig otthon lehet. 
Sok érdekes információ derülhet ki a kultikus közösségekkel való interjúk készí-
tése által. Elérkezett annak az ideje, hogy a valamikor elkerülendőnek tartott 
fanok hangja is felhangozzék a kutatók hangja mellett. így polifonikussá válna az 
egyhangú kutatás, a kultuszkutás hasznosítaná és támogatná az egyéb mai kultúr-
kutatások, akár a posztkoloniális kultúrkutatás eredményeit. 

A mai kultikus közösségek tehát nem annyira az emlékezés által, hanem itt és 
most történő azonosulás által közelítik a kultikus tárgyat. Az emlékezés azonban 
mégiscsak fontos az ő számukra is, csak másképpen. Az emlékezés a kultikus 
közösség identitásának létrehozását szolgálja. A kultikus közösség saját alakulásá-
ra és létezésére vonatkozó narratívákat hoz létre, ezeknek természetes része a 
kultusztárgy hőstetteinek felidézése. A kultikus közösség önidentitását építő nar-
ratívákban a kultikus retorika kutatásának egyik területét lehet kijelölni. 

A kultusz hordozóinak a jellemzése is revízió alá kerülhet. Úgy szoktuk gon-
dolni, hogy a kultusz tárgyának tulajdonságai eredményezik a kultuszt, és a rajon-
gók viszonylag passzív befogadók. A mai kultúra elemzései10 világossá tették, 
hogy a kultikus közösségek aktívan keresik a rajongás tárgyát, és a tárgyra vonat-
kozó interpretációjukban elsősorban saját szükségüknek adnak hangot, ezért 
kezdtünk beszélni a textual poaching, vagyis a textuális hódítás folyamatáról. 
A fanokat korábban nem csak őrülteknek, hanem kiszolgáltatott, passzív befoga-
dóknak is tekintették Ebben benne van az, hogy a fan-jelenséget kifejezetten 
a populáris kultúrával kapcsolták össze. A fanhoz - Joli Jenson észrevételei 
szerint11 - hagyományosan tapadnak olyan képzetek, hogy fiatal és alacsony 
szociális osztályból való. Ilyen tulajdonságok - úgy gondolták - azzal járnak, hogy 
a média, a hipnotikus rockzene és a tömeghisztéria nárcisztikus zavarokat okoz 
bennük, és ezáltal a populáris kultúra káros erőinek eszközévé válnak. A fanok 
- mármint férfi nemű fanok - erőtlen, passzív létének további tulajdonságai a 
közvéleményben az aszexualitás, az impotencia és a nőiesség.12 

9 MAFFESOLI: i. m . 2 3 - 2 4 . 
1 0 JENKINS: i. m . 
И JENSON: I. M. 1 0 - 1 3 . 
12 John TULLOCH-Henry JENKINS: Science fiction audiences. Watching Doctor Who and Star Trek. 

Routledge, New York, 1995. 15. 
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A legutóbbi időben inkább a fanok aktivitását kezdték hangsúlyozni.13 Ez az 
aktivitás a kultusz tárgyával vetélkedő új írásokat és egyéb műveket eredményez-
het vagy például valamelyik tévésorozat producerével való kapcsolatfelvételt 
annak érdekében, hogy irányíthassák a sorozat sorsának alakulását. (Ennek klasz-
szikus példája a Star Trek tévésorozat esete 1967-ben. A producervállalat fonto-
lóra vette a sorozat megszüntetését, mivel a nézők száma nem volt elegendő. 
A sorozat fanjai elérték, hogy a producer több százezer levelet kapott, amelyben 
követelték a sorozat folytatását. E levelek meg is tették hatásukat.14) 

* 

Az eddigiekben a kultuszkutatás jelenlegi kihívásait igyekeztem fölvázolni. Ennek 
során elkerülhetetlenül szóba kerültek esetleges megoldások is. Végezetül még 
összefoglalom, hogy a hagyományos kutatások mellett milyen új típusú kultusz-
kutatási eljárásokat lehetne ajánlani. 

A kultikus retorika mibenlétének vizsgálata érdekes feladatnak ígérkezik. E vizs-
gálatok anyaga elsősorban az interneten keresendő. E szövegek az eddig vizsgált 
kultikus szövegektől nagyban eltérhetnek már csak azért is, mert azok a digitális 
kommunikáció részei, és amellett, hogy kultikus hozzáállásról tesznek tanúbizony-
ságot, a kultikus közösség identitásépítése követelményeinek is eleget tesznek. Iga-
zán figyelemreméltók a kuldkus közösség múltjára vonatkozó narratívák, amelyek 
vizsgálatában a kultuszkutatás egybeesik a kulturális emlékezet vizsgálatával.15 

A kultikus jelenségek és a kultikus közösségek működése mindig állásfoglalás 
a központi hatalommal és az uralkodó kulturális ízléssel szemben. Ennek az 
ábrázolása a diskurzív kutatások keretében történhet, vagyis például Althusser, 
Foucault vagy akár Bahtyin felől kiindulva. A kultikus közösség jellegzetesen az 
uralkodó ízléssel és a többi kultikus közösséggel szemben helyezkedik el. A kulti-
kus közösség annak igyekszik tartalmat adni, hogy mi köt össze 'minket', és mi 
miben különbözünk a kívülállóktól és különösen azoktól, akiknek megfelel az, 
amit kínálnak. A diskurzív eljárás felől ábrázolható a kultusz útja a különböző 
kulturális közösségek alkotta térben: miként jön létre egy kis közösségben, mi-
ként hódít újabb rajongókat, esetleg újabb közösségeket, és miként kerül bele 
esetleg az uralkodó kultúrába, illetve miként kerül ki onnan, veszíti el kultikus 
mivoltát, és így újra kultikus felfedezés esetleges tárgyává válhat. Ebben az érte-
lemben tanulságos lehet Aki Kaurismäki finn filmrendező sorsa. Kaurismáki 
kezdetben kifejezetten kis közösség kultikus rendezője volt, a „mi rendezőnk", 
rendező, akinek közössége erősen szembehelyezkedett az uralkodó, hivatalos kul-

13 Nicolas ABERCROMBIF-Brian LONGHURST: Audiences. A Sociological Theory of Performance and 
Imagination. Sage, London, Thousand Oaks & New Delhi, 1998. 

14 Irma HIRSJÄRVI: „Star 7reí-ilmiö fanitutkimuksen valossa." In Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kul-
ttiilmiöistä. Tóim. Urpo Kovala & Tuija Saresma, SKS, Helsinki, 2003. 149-150. 

15 Lásd például Jan ASSMANN: A kulturális emlékezet. írás, emlékezés és politikai identitás a korai magas-
kultúrákban. Atlantisz Könyvkiadó, Bp„ 1999. 29-49. 
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túrával, ami egybeesik azzal, hogy Kaurismäki filmjeinek alapvető vonása a kímé-
letlen kritika a finn társadalom iránt. De idővel - és nemzetközi sikerei során -
Kaurismäki mégiscsak kifejezetten a hivatalos kultúra által támogatott rendező, 
a 'finn film nagy mestere' lett. Amennyiben a kultusztól azt követeljük, hogy tár-
gya még ne integrálódjon az uralkodó kultúrába, már nem is beszélhetünk 
Kaurismäki-kul túszról. 

A kultusz hagyományosan kifejezetten a kívülállók felől ábrázolt valami. A je-
lenlegi kulturális antropológiai és a posztkoloniális kutatásokhoz igazodva a kul-
tuszjelenségeket is meg lehetne a kultusz hordozói felől világítani. Ez az interjú-
készítés módszerét és az interjúk eredményeinek nem cenzúráit formában történő 
kiadását feltételezi. így az egyhangú kultuszkutatás helyébe polifonikus kultuszku-
tatás léphet, olyan kutatás, ahol közvetlen módon nyilatkozik meg a kultikus kö-
zösségek tagjainak kultikus élménye és tapasztalata. Ilyen kutatási feladatot nem-
igen oldhat meg sikeresen a vizsgált kultikus közösségtől elhatárolódó kutató, 
eredményt inkább az a kutató érhet el, aki olyan mértékben a vizsgált kultikus kö-
zösség tagja, hogy a közösség tagjai bizalommal vannak iránta, de aki közben ki 
is tud lépni e közösségéből, kívülről is képes szemlélni saját magát és társait. 

Véleményem szerint annak, aki a jelen kultikus jelenségeivel foglalkozik, első-
sorban azok különleges közösségi jellegét kell megértenie és afelől kell kiindul-
nia. Korunk kultikus jelenségei a maguk módján tükrözik azt, hogy az emberek 
nagy része - amennyiben lehetőségei engedik - közösség tagja kíván lenni, a kö-
zösség tagjaként élményekben részesülni, és legalább egy részegítő pillanat ere-
jéig a többi emberrel egy hullámhosszon mozogni.16 

16 MAFFESOLI: i. RO. 18. 
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ISTEN CSENDJÉBEN 

- Dialógus Bíró Ferenc Katona-monográfiájával -

/. 
Bíró Ferenc Katona-monográfiája szintézist kíván adni: végigtekinti az életmű 
befogadásának - általa klasszikus és modern szakaszra osztott - történetét, sze-
lektál és ítél, s amit így kap, azt a maga koherens, kontúros koncepciójába dol-
gozza bele. Teszi ezt a magyar irodalomtörténet-írás Horváth János-i példáját 
követő világos okfejtéssel - még a gyakori, ám a megértést erősítő ismétlésektől 
sem riadva vissza (Arany János is eszünkbe juthat, aki Quintilianust szerette volt 
idézni: „nem csak arra kell törekedni, hogy meg lehessen érteni a beszédet, hanem, 
hogy lehetetlen legyen meg nem érteni"). Fölvethető, vajon nem lett volna-e haszno-
sabb az értelmezéstörténetben kialakult kérdezésmódtól jobban elszakadva, az 
irodalomértés legújabb előfeltevéseit erőteljesebben érvényesítve közelíteni 
Katona életművéhez, kivált a főműhöz. Ám a szintézis jelleg, a koncepció egysé-
ge és a kifejtés tisztasága arra a belátásra juttatja a recenzenst, hogy nagyobb 
haszna lesz, ha elfogadja a monográfus előfeltevéseit, követi koncepcióját, s azt 
továbbgondolva teszi fel kérdéseit és fogalmazza meg kételyeit. Elvégre is, ha -
mint sejtjük - korszakhatárra érkezett a befogadástörténet, mi sem lehet indokol-
tabb, mint számot vetni a korszakzáró szintézissel. 

Ami a koncepció egységét illeti, sem az életrajz, sem Katona különféle szelle-
mi foglalatosságai, mint a jogászság vagy főképpen a történelem kutatása, nem 
egyszerűen az adatokat számba vevő biográfus megítélése alá esik. A monográfus 
alaptétele, hogy Katonát alapvetően a történelem iránti elementáris érdeklődés 
tette igazán drámaíróvá; „Katona számára a színpad a történelem megidézésé-
nek autentikus színtere lett" (51.), a „történész [...] a legsajátabb közegét találja 
meg a színpadon" (55.), „a történelmi drámák írása [Katona] számára voltakép-
pen az igazi, a historikusok történelménél is hitelesebb történelem írását jelenti" 
(156.). Bizonyos: az európai dráma történetét is mélyen érintette, hogy a 18-19. 
század fordulóján beköszönt „a történelem kora" (ahogyan Foucault nevezte). 
Jellemző, hogy Joseph Freyherr von Hormayr, aki Katona drámaírói működésé-
vel egy időben bontakoztatta ki nagy vállalkozását, az osztrák birodalom egységes 
történeti narratívájának megalkotására aspiráló Archiv für Geographie, Historie, 
Staats- und Kriegskunstot, egy későbbi munkájában egyenesen „a történetíró szu-
perlatívuszának" nevezte a drámaköltőt. (S hogy a párhuzam beszédesebb le-
gyen: Hormayr ugyanúgy a maga szűkebb pátriája - Tirol - történelme felől élte 
meg a „nagy" történelmet, mint a mi drámaírónk; s ez nem véletlen egybeesés, 
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hanem annak a - Schillertől származó - felismerésnek a következménye, hogy a 
történelem csak annyiban releváns, amennyiben a mi történelmünk.) 

Érdemes nyomon követni, hogyan épülnek az (akár szokványosnak is mond-
ható) életrajzi, alkati elemek a drámaíró pályáját bemutató koncepcióba. Bíró 
megállapítása szerint meghatározó volt Katona kötődése szülővárosához („Kevés 
olyan magyar író van, akinél a szülővároshoz való tartozás tudata oly mély és 
ösztönző szerepet játszott volna nemcsak habitusának kialakulásában, de - követ-
kezményeit tekintve - írói tevékenységében is." - 12.). E megfigyelés Bíró kon-
cepciójának következő saroktételét kínálja; ha Katona drámaírói alapélménye a 
történelem, akkor alapvető történelmi élményét Kecskemét környékének a magyar 
honfoglalás előtti sorsa alakította ki - amely nem egyéb, mint a népek fel- és el-
tűnésének tragikus hullámzása: „A Duna-Tisza közének a magyarok bejövetele 
előtti ezeréves története azt sugallta számára, hogy a népek sorsát az esetleges-
ség határozza meg: nemzetek tűnnek fel s tűnnek el ismét a semmiségben"; (56.) 
„a táj [...] voltaképpen félelmetes forgószínpad, ahol - többnyire rövid időre -
a népek előlépnek, eljátsszák kurta szerepüket, hogy azután örökre eltűnjenek a 
semmiségbe". (77.) 

Katona kötődését szülővárosához, ha csupán a külsőségek terén is, már a Mo-
nostori Veronka című átdolgozás mutatja („szinte minden szereplője Kecskemét 
környéki elpusztult településektől kapta a nevét, a darab cselekménye is azon a 
tájon játszódik" - 53.), első történelmi tárgyú munkája, az István-dráma átdolgo-
zása azonban már érdemben is beleillik a koncepcióba: István államalapításával 
,,[a] népek haláltánca [...] véget ér" a Kárpát-medencében, „innen kezdve stabi-
lizálódik e sok vihart látott tájon élő emberek élete, immár - hosszú századok óta 
- egy nép él itt" (58.). S ebben a kifejletben az elemző meglátja a Bánk bán egyik 
leendő alapelemét is; István nem egyszerűen azzal biztosította nemzete fennma-
radását, hogy hatalmas túlerőt képviselő környezetének vallására térítette, ha-
nem azzal, hogy egyúttal érvényt szerzett a törvényességnek; Kupának azt veti 
szemére, hogy „a törvénytelenségek és prédálások csaknem szomszédjaitok játé-
kává tettek" (59.). 

A történeti dráma, Bíró elemzéseinek tanúsága szerint, csakugyan a történet-
írás „szuperlatívusza" Katona első három önálló történelmi drámájában; az olva-
só, aki nehezen tud szemet hunyni e művek dramaturgiai fogyatékosságai fölött, 
jobban jár, ha követi az elemzést, s arra figyel, ami a konvencionális történetírás 
fölé emeli őket. Ez a többlet azokban a kérdésekben jut kifejezésre, amelyeket 
Katona történészként ugyan expressis verbis többnyire nem tett fel, ám „történe-
ti tárgyú darabjai mögött ott élnek ezek vagy a hasonló kérdések" (56.): „miért 
tűnik el és miért marad meg egy nép? Hol kezdődik a hanyatlás? Min múlik a bé-
ke, és mi szítja fel a háború tüzét? Egy ország életében mikor és hogyan kez-
dődnek a sorsdöntő változások? Végül és főképpen: mi a szerepe az isteni gond-
viselésnek?" 

Bírót a legutóbbi, legvégső kérdés érdekli igazán, amely Katona rejtett törté-
netfilozófiájának kulcsa: „milyen viszonyban van az Isten a történelemmel? Mi-
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lyen Isten lakik abban az égben, amely a Katona által látott történelem fölé bo-
rul?" (69.) Már most jelezhetjük, hogy Bíró aszerint tagolja a történelmi drámá-
kat alkotó Katona életművét, hogy e kérdésre milyen választ adnak az egyes dara-
bok; így kerül egy csoportba a Ziska-dilógia a Jeruzsálem pusztulásává1 egyrészről, 
s lesz a Bánk bán közvetlen előzménye másrészről a Ziegler-átdolgozás (Jolánta, 
a jeruzsálemi királyné). Bíró következő alaptétele szerint e két csoport műveiben 
alapvetően különbözik a fenti kérdésre adott válasz - s ez az a pont, ahol a recen-
zens dialógusba léphet a koncepcióval. 

II. 
Az első csoportban (amelyhez mutatis mutandis az Aubigny Clementia is tartozik) 
az a meghatározó - Bíró ezt sokszor, különböző összefüggésekben is kifejti - , 
hogy ,,[h]a a teremtésben természetesnek számít az állandóság hiánya, ha az em-
beri világot állandó bizonytalanság uralja, az csak azért lehet, mert az Isten ma-
gára hagyta ezt a világot" (79.), s ennek az a következménye, hogy azokban az 
időszakokban, amelyekben a teremtett világ rendje isteni jóváhagyással felbom-
lik, kivételes képességű gazemberek, bitorlók léphetnek fel és garázdálkodhat-
nak, s mérhetetlen pusztítást idézhetnek elő (Ziska, Florus) - Isten közönyétől 
kísérve: ,,[e]z az idő - tehát az Isten által jóváhagyott idő - szörnyűségekkel van 
tele" (74.); a Jeruzsálem pusztulásában elszabadulnak „az Isten által magára hagyott 
világban benne rejlő baljós lehetőségek" (79.). 

E tétel megítélése szempontjából fontos, hogy gyakran nem a világ rendjére 
magára vonatkozik, hanem arra, ahogyan ezt a rendet a drámák szereplői vagy 
éppen befogadói látják. Már az Istentől elhagyott világ tételét az a megállapítás 
követi, hogy ,,[a] Katona drámáiban életre kelő történelem felett [...] kiszámítha-
tatlan, titokzatos és rejtőzködő Isten lakik". Ez már nem azt jelenti, hogy Isten 
magára hagyta a világot, hanem azt, hogy a világot kormányozhatja ugyan a min-
denre kiterjedő isteni akarat, a történéseknek lehet végső értelmük, ám sem ez 
az akarat, sem a történések végső értelme nem hozzáférhető az ember számára: 
„az isteni akarat el van rejtve előlünk, kiismerhetetlen, mi csak azt látjuk, hogy az 
emberekben az indulatok dúlnak, az emberi világ fölött pedig az esetlegesség 
uralkodik" (70., az én kiemelésem); „Vencellel szembefordulva ő [Ziska] forgatja 
fel a világ rendjét, de ezt csak azért tehette meg, mert az isteni akarat lehetővé 
teszi e rend időnként való s az emberi tekintet számára önkényes megváltoztatását" 
(71., az én kiemelésem). Megítélésem szerint az itt vizsgált Katona-drámák törté-
nelemszemléletének értelmezését az teszi ellentmondásossá, hogy e két külön-
böző felfogás egybemosódik benne - akár egy mondaton belül is („a [Ziska-] 
dráma fölötti égbolt nem üres ugyan, de lakója távoli, hallgatag és rejtőzködő 
Isten, akinek világában az esetlegesség uralkodik" - 71.). Alább igyekszem meg-
mutatni, hogy ha a „rejtőzködő Isten" tétele érvényesnek tekinthető Katona tör-
ténelemszemléletére nézve, sőt a kor meghatározó történelemélményét láthatjuk 
benne, ez nem feleltethető meg a világ Istentől való elhagyatottságára vonatkozó 
másik tételnek; a történelem (korának) Istene nem az a „Deus absconditus", aki 
magára hagyta a racionalizmus (korának) emberét másfél századdal korábban. 
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Az Istentől elhagyott világ instabilitására vonatkozó tétel legfőbb bizonyítéka 
az elemző szemében az első Ziska-dráma egyik, Zsófia királynétól származó kije-
lenése, amely szerint „Semmi állandót az Isten ebben az életben nem alkotott, 
ahonnan következik, hogy minden világi dolgok megváltozásnak vágynák kité-
ve". Mivel e mondat az elemzésben gyakran feltűnik mint Katona Bánk bán előtti 
történelemszemléletének saroktétele (73., 78., 79., 81., 88., 153.), érdemes kissé 
részletesebben foglalkoznunk vele. A mondat, mint Katona jegyzetéből tudjuk, 
Pázmány Péter Kalauzaból való. Bíró egy másik fejezetben részletesen elemzi 
Katona szövegkölcsönző eljárását - tekintettel arra, hogy drámáiban számos ven-
dégszöveg van - , s két fontos, egyaránt meggyőző következtetésre jut. Egyrészt, 
hogy ezzel az eljárással Katona olyan gondolatokat akart igazolni, amelyekbe 
a cenzúra beleköthetett, másrészt (s talán ez a fontosabb) arra, hogy ezek révén 
„utal egy bizonyos - s számára bizonyára fontos - szövegvilágra" (106.). A Páz-
mány-idézet esetében azonban csak az előbbi szempont érvényesül; arra, hogy 
Zsófia szövegének esetleg valami köze lehetne a Kalauzhoz, Bíró nem utal, sőt 
hangsúlyozza, hogy Katona figyelmen kívül hagyta a mondat eredeti kontextusát 
- még azt is, hogy a mondatot már Pázmány is mástól idézi (Katona, úgymond, 
„elhallgat[j]a, hogy ez a megállapítás Pázmánynál is idézet, s egészen más össze-
függések között tűnik fel: az iszlámra vonatkozik" - 70., megismételve a 78. ol-
dalon). Bíró úgy ítéli meg, hogy Katona egy olyan gondolatot akar Pázmánnyal 
igazolni, amely „teológiai szempontból" „súlyos kételyeket vet fel". Az idézet sze-
rinte attól a mondattól lesz „igazán nyugtalanító", amely Zsófia monológjában 
megelőzi, s így hangzik: „semmiféleképpen nem lehetséges az, hogy a hosszú 
ideig uralkodó unalmokra ne légyen azoknak, kik engedelmeskednek"; Bíró 
szerint „így természetessé, sőt az isteni szándékkal egyezővé válik, ha az alatt-
valóknak egyszerűen elegük lesz bármely koronás fő túl hosszú ideig tartó ural-
kodásából" (70.). 

Nos, a mondat csak akkor vet fel súlyos teológiai kételyeket, ha úgy ítéljük meg, 
hogy értelme szerint Isten magára hagyta a világot. Ám Katona nemcsak azt nem 
hallgatja el, hogy a teremtett világ dolgainak változandóságára vonatkozó mondat 
idézet (jegyzetében, Pázmány jelölésének megfelelően, ott van: „Gregoras L. 9", 
vagyis hogy az idézet Grégorasz Niképhorosz 14. századi bizánci történetíró mű-
vének kilencedik könyvéből való), de az eredeti kontextust sem változtatja meg 
- olyannyira, hogy az a mondat, amely miatt Bíró szerint az idézet „igazán nyug-
talanítóvá" válik, szintén Pázmánytól (illetve Grégorasztól) származik. 

Ami az eredeti kontextust illeti, az idézett mondat itt nem „az iszlámra vonat-
kozik". A félreértést az okozhatta, hogy az illető szövegrész „A Mahomet vallá-
sárúi" című fejezetben olvasható (Waldapfel József, akitől Bíró az adatot veszi, 
szintén ennyit mond csupán). Pázmány azonban itt nem az iszlám vallással fog-
lalkozik, hanem az iszlám és a keresztény világ konfliktusainak 14. századi törté-
netével, s a keresztény (bizánci) uralkodók hatalmi harcairól szólva idézi a bizán-
ci történetírót, az alábbiakban: „ORCHAN, az Ottoman fia, lén Császárrá. Kinek jó 
módgya adaték dolgai elő-vitelében. Mert Olasz-országban, a' Gvelfusok és 
Gibellinusok, rút zúr-zavarban valának. A' Görög Császárok sem nyughattak, meg-
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únták vala Andronicus-nak sok esztendőkig-valo uralkodását: Nullo enim modo fieri 
potest, quin longo tempore rerum potitus, fastidio sit iis qui parent. Nihil enim DEUS in 
vita stabile facit: unde fit, ut omnia terrena mutationibus gaudere videamus. Azért az ő 
Unokája, az Iíiu Andronicus, le-veté Nagy Attyát Királyi méltóságából." Grégo-
rasznál ráadásul az ifjabb Andronicus mondja az ominózus mondatokat: Isten 
akaratára hivatkozva kívánja meggyőzni a bizánci előkelőségeket régóta uralko-
dó nagyapja eltávolításának helyességéről. Pázmány - ennyiben valóban megvál-
toztatva a kontextust - objektív érvényre emeli ezt az igazságot.1 

Zsófia idézett mondataiban sincs lényegesen másról szó. Amikor a - királynéi 
öntudatában Gertrudist előlegező - szereplő arról beszél, hogy „a hosszú ideig 
uralkodó" unalmukra van „azoknak, kik engedelmeskednek", nem a teremtett 
világ rendjének felbomlását anticipálja, hanem abbéli aggályát fogalmazza meg, 
hogy idős - és, mint utóbb kiderül, hosszú uralma alatt sokak gyűlöletét felszító 
- férjét letaszíthatják a trónról, s férje bukásával ő is elveszítené a koronát (omi-
nózus kijelentése előtt - nagy bölcsességről tanúságot tévén - magát hibáztatja, 
amiért egy ilyen királyhoz kötötte életét, vagyis a hatalmat választotta az élet 
helyett). Ebből azonban nem következik, hogy Isten elhagyta a világot, s hogy a 
világban az esetlegesség uralkodik. A Pázmánytól idézett kijelentés sugallata in-
kább az, hogy akinek lejárt az ideje a történelem színpadán, el kell tűnnie - ad 
maiorem Dei glóriám. Zsófia szavai nyomán a király is azt kezdi fontolgatni, mi le-
het Isten szándéka ővele s meggondolatlan tetteivel; az a lehetőség föl sem 
vetődik, hogy ne lett volna ilyen szándék. A következő jelenetben, amelyben 
Ziska a szemére hányja a királynak két főembere meggyilkoltatását, Vencel bánja 
ugyan tettét, de arra számít, hogy Isten majd neki is megbocsát, ahogyan meg-
bocsátott választottjának, Dávidnak, Uriás meggyilkoltatásáért. Ziska, „a Nagy 
Rendbontók között is a legnagyobb" (Bíró találó kifejezése - 71.), jobban érti 
a történelem Istenének - emberi értelem számára ellentmondó - logikáját, mint 
a király, amikor azzal replikázik, hogy „azért a büntetése el nem maradott; a tör-
tént dolgok csak történtek maradtak"; vagyis ha Dávid még gyilkosként sem esett 
ki Isten kegyelméből (ami igazságosságát sajátos megvilágításba helyezi), ez nem 
jelenti, hogy a bűn ne volna bűn, s ami történt, ne volna visszavonhatatlan. 
A következő jelenetben Vencel már maga is így értelmezi saját, oktalanul szenve-
dést okozó tetteit („ami elmúlt, nem lesz többé jövendő, hogy újjánt csinálhat-
nánk a rosszat") - , azt sugallva, hogy az ilyen tettek által a büntető isteni akarat 
különös igazsága működik: „És vajon a vízözönkor mind egy szálig rossz emberek 
voltak-é, akik elvesztek?" A jelenet végén már nem is Dávidot, hanem Sault vá-
lasztja sorsa magyarázó képletének, aki nemcsak előde, de ellentéte is volt Dávid-
nak; azután ugyanis, hogy Isten elfordult tőle, hiába „siratta meg" sokszor vétkeit, 
„mégis csak Saul maradott", vagyis nem férkőzhetett vissza Isten kegyelmébe. 

1 PÁZMÁNY Péter: Isteni igazságra vezérlő kalauz. Nyomtatták Ibsonban [...] M.D.C. XXXVII. [harma-
dik kiadás] 535.; Gregoras NICHEPHORUS: Byzantinae Históriáé. Libri XXXVII. Liber Nonus. Caput 
II. (Itt köszönöm meg BITSKEY István, TÓTH Judi t és JÁNOS István kollégáim segítségét az idézetek 
azonosításában és értelmezésében.) 
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S itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, vajon abból, hogy a darabok szereplői 
nem értik Isten szándékát, amely a történelemben érvényesül, az következik-e, 
hogy Isten magára hagyta a világot. A Pázmány-párhuzam tanulsága leginkább 
az, hogy Katona - akárcsak Pázmány (s Grégorasz Niképhorosz) - a történelem 
Istenének akaratát nem rövid távon s nem emberi logika szerint ítéli meg. Vagyis 
éppen az a különbség válik fontossá, amely Isten akarata s aközött van, amit az 
emberek rendszerint ennek az akaratnak tulajdonítnak. Röviden: a darabok nem 
olyan isteni akaratra vallanak, mint amilyet a szereplők általában tulajdonítanak 
neki, s a vallási konfliktusok éppen azért játszanak olyan fontos szerepet Katona 
darabjaiban, mert ez az ellentét az ilyen konfliktusokban válik leginkább nyilván-
valóvá. A vallási konfliktusok nem arra „adják a leginkább kézenfekvő magyará-
zatot", hogy „Istentől magára hagyott világban élünk" (69.), hanem arra, hogy 
az ember nem érti Isten szándékát és akaratát. Már a várostörténet harmadik 
fejezetének vallástörténeti bevezetőjét olvasva feltűnhet az az irónia, amellyel 
Katona a vallását megalkotó ember földhözragadt gondolkodását illeti - de az az 
együttérzés is, amellyel az idegen hitre térítettek ellenállását kíséri. Szemlátomást 
nem hitt semmiféle vallási univerzalizmusban; a vallások, felekezetek közötti át-
hidalhatatlanságban nemcsak azt látta, hogy a korlátolt emberi értelem nem fog-
hatja fel Isten akaratát, de azt is, hogy a különféle vallások hívei között lehetet-
len egységet teremteni. E problematika van jelen már az Aubigny Clementiában is. 
A vallási fanatizmustól áthatott de la Chátre maga döbben meg, amikor az a sej-
telme támad, hogy esetleg rosszul értette Isten szándékát, hogy - bár Isten 
büntető akaratának eszközéül tudta magát - „setétségben botránkozott".2 S a to-
leranciát hirdető Sericour sem azt sugallja, hogy „a vallási nézeteltéréseknek 
voltaképpen semmi alapjuk nincs" (64.); sőt egyenesen Istennek tulajdonítja, 
hogy az emberek más és más vallásokhoz vonzódnak („Már most kardot von-
junk-é mi egy igaz szívű ember ellen, mivel őbeléje az Örökkévaló ezt és nem azt 
a vágyakodást alkotta, melyet mi mindnyájok között elsőnek találunk?"). Csupán 
azt állítja, hogy éppen ezért nincs semmi értelme gyűlölni a más felekezethez von-
zódó embert. S ez alapvető különbség. Katona (a vallási töredékeit író Kölcsey-
hez hasonlóan) úgy látta, hogy az ember csakis a neki ismerős, bensőséges 
- s persze szűkös - vallási formák révén juthat közel az isteni egyetemességéhez. 
Abból tehát, hogy szerinte az ember nem értheti meg a történelemben kifejeződő 
isteni akaratot, nem az következik, hogy Isten magára hagyta a világot, hanem 
az, hogy az embernek be kell látnia: Isten egyetemességét mindig a maga véges, 
korlátozott eszével foghatja csak fel, vagyis hozzáférhetetlen számára az isteni 
szándék végső értelme. 

S ez már tipikusan a Napóleon utáni Európa bölcseleti tapasztalata - még ha 
a historizmus a felvilágosodás deizmusával és racionalista történeti teleológiájá-
val vitatkozva, már az előző század második felében eljutott is ide. (Ha e gondol-

2 Lásd NAGY Imre elemzését: Nemzet és egyéniség. Bp., 1993. 120. 
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kodói hagyománynak van közvetlen 17. századi előzménye, az nem a hallgatag 
Isten tételét megfogalmazó Pascal, hanem Bossuet atya, aki szerint a történelem-
ben az üdvtörténet munkál.) A historizmus történetbölcseleti alaptétele szerint 
,,[a] történelem értelme [...] nem azokban az eseményekben nyilvánul meg, ame-
lyek az ész által megjelölt célokra irányulnak".3 Ez a szemlélet, túllépvén a deiz-
mus istenfogalmán, Istent az emberiség nevelőjének tekintette, akinek akarata 
kifürkészhetetlen, az ember számára csak itt-ott sejthető; nem volt idegen tőle az 
a feltevés sem, hogy „Isten megengedi a bűnt, sőt, a bűn Isten eszköze lehet".4 

A historizmus alapvetése persze majd Hegel történetfilozófiájában teljesedik 
ki; Hegel, mint ismeretes, az „ész cselének" tételében fogalmazta meg, hogy az 
emberek, egyéni céljaikkal s ezek megvalósítására irányuló törekvésükkel, olyan 
történelmi teleológia beteljesülését szolgálják, amelyről még csak tudomásuk 
sincs. Hegel fogja azt a tételt is nyíltan megfogalmazni, amelyet a Napóleon utá-
ni kor tapasztalata erősített fel - s amelynek szintén a 18. század korai historiz-
musa adott hangot először - , hogy a történelemnek ez a logikája nincs tekintet-
tel egyéni sorsokra és értékekre. Másképpen (a bibliai szemlélet felől fogalmazva, 
amely vélhetőleg Katonát motiválta), Isten - emberi fogalmak szerint - bizony 
kíméletlen és következetlen, amikor hozzá méltatlanokat tüntet ki, s hozzá híve-
ket áldoz fel. 

A Napóleon utáni történelmi tapasztalatnak e tanulságait nálunk már Kazinczy 
tudatosította magában, mégpedig elsősorban Herder teológiáján okulva. Mezei 
Márta írja (aki e hatást részletesen elemezte), hogy ,,[a] napóleoni háborúk meg-
ítélésében Kazinczynak nehéz dilemmája volt. [...] Megerősödött gondviseléshite 
szerint azonban a világban rend van, a történelmi, politikai változásának bonyo-
lult mozgásában a halandó nem, de az isteni gondviselés jól tudja, ki mire való. 
Kezében Napóleon is eszköz, ha nem is értjük, miként és miért: »Isten ő vele nagy 
változások elkövetésére él. - Akár jó ember ő, akár Flagellum Dei - a jelen való 
kérdésre mind egy.«"5 

III. 
Megítélésem szerint Katona történelmi drámáinak történelemképe elválasztha-
tatlan ettől az új tapasztalattól, az általa felléptetett „nagy rendbontók" a 
Napóleon-jelenségtől.6 A Jeruzsálem pusztulásában, amely Isten és a történelem 
viszonyát a legellentmondásosabbnak mutatja, az ember csak annyit érthet meg 
(már az, amelyik egyáltalán akarja érteni Isten akaratát), hogy Isten elpártolt egy 
néptől, amelyet addig kegyelmében tartott, s egy másikat karolt fel - anélkül, 
hogy ennek emberi értelemmel okát lehetne adni. S nemcsak a vak (ember szá-

3 Georg G. IGCERS: A német historizmus. A német történetfelfogás Herdertól napjainkig. Bp., 1988. 64. 
4 Friedrich MEINECKE: Die Entstehung des Historismus. München/Berlin, 1936. Bd. 1. 421. 
5 MEZEI Márta: Kazinczy világnézeti problémái. Irodalomtörténeti Közlemények 1987-1988/3. 260. 

(az idézett levél 1806-os és Cserey Farkasnak szól) 
6 Ezt már OROSZ László jelezte, lásd Katona József. Bp., 1974. 64., 68. 
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mára vak) fátum szolgálja ezt az akaratot, nemcsak a „Flagellum Dei" szerepét 
betöltő Gessius Florus, a „döbbenetes életképességű" bűnöző (ahogy Nagy Imre 
kifejezésével jellemzi őt Bíró) áll öntudatlanul a Jeruzsálem pusztulását elrendelő 
isteni akarat szolgálatában, hanem a jószándékú Titus is, akinek (hogy én is Nagy 
Imrét idézzem) ,,[s]zándékai morálisan tiszták voltak, ám viselkedésének gyakor-
lati következményei mégis katasztrofálisak";7 általában, ,,[e]gy szereplő kivételé-
vel mindenki meg akarta menteni Jeruzsálemet, s a város úgy bukott el, hogy utó-
lag látjuk: semmi esélye nem volt a túlélésre".8 Legvilágosabban Jeruzsálem lakói 
példázzák ezt, akik maguk idézik elő a város végromlását, amikor úgy döntenek, 
hogy nem adják fel a rómaiaknak. S mi sem lehet jellemzőbb Isten történelmi 
jelenlétének paradox voltára, mint hogy a pusztulásra ítélt város lakói nem hall-
gatnak az egyetlen emberre, aki megértette Isten akaratát, azt ugyanis, hogy -
bár nem tudni, miért - „[a] szerencse most a rómaiakhoz költözött, és az Isten, 
aki a fő uradalmakat minden nemzetekre általviszi, most Rómában van". 

Abban tehát egyetérthetünk Bíró Ferenc értelmezésével, hogy „a végzet, amely-
nek szorításában összeroppan Jeruzsálem, isteni eredetű", s hogy e végzet követ-
keztében a történelemben egymást érik a szörnyűségek, ez azonban ezúttal is 
inkább azt jelenti, hogy az ember nem férhet hozzá e döntés értelméhez, emberi 
szándékaival öntudatlanul ezt az isteni végzetet szolgálja - s nem azt, hogy Isten 
magára hagyta a világot. Ellentmondás van abban, hogy a végzet egyrészt isteni 
eredetű, másrészt azért „szabadulhatnak rá" „végzetes folyamatok" az emberiség-
re, a világra, mert Isten magára hagyta (90.). 

A monográfusnak azok a megfogalmazásai jelzik leginkább, mennyire szervet-
len koncepciójában az „Istentől elhagyott világ" tétele, amelyek a historizmus 
történelemszemléletét idézik. A Jeruzsálem-drámáról olvassuk: ,,[a] darabban 
érvényesülő végzetszerűség éppen a kölcsönös félelmek és indulatok roppant 
ereje által működik" (86.). Az „Istentől elhagyott világ" tételének kedvéért azon-
ban mégiscsak éles határvonalnak kell kerülnie a végzet s az emberi tettek szfé-
rája közé; ez később abban a konzekvenciában teljesedik ki, hogy ,,[a]z emberi 
cselekedeteknek [...] nincs igazi tétje, hiszen az erőviszonyokról maga Isten dön-
tött" (89.). Eszerint Isten az emberi szándékok fölötti, tőlük független közegben 
irányítja a világot. Egészen mást mond az a - látszólag rokon értelmű - kijelen-
tés, amely szerint a végzetnek „végső - de csak végső - forrása az Isten akarata, 
amely az emberek világában és az emberi szándékok ellenére is érvényesül: a vég-
zetes folyamat magából a helyzetből bontakozik ki s a cselekmény által mutat-
kozik meg" (82.). Ha ugyanis „magát a helyzetet", amelyből a végzetes folyamat 
kibontakozik, emberi szándékok, emberi indulatok hozzák létre, éppen csak azt 
nem mondhatjuk, hogy „[a]z emberi cselekedeteknek [...] nincs igazi tétje". 
A dráma (mint műfaj) éppen azzal lépteti színre a történelem Istenét, hogy a 
helyzet, amely hősei - jellemükből fakadó - tetteinek egymásra hatása nyomán 

7 NAGY Imre: i. m. 192. 
8 I. m. 195. 



Bíró Ferenc Katona-monográfiája 2 6 5 

kialakul, egyikük szándékából sem következik, mégis azok eredményeképpen jön 
létre. A drámaíró azonban - legalábbis Katona az itt elemzett drámák tanúsága 
szerint - alázatosan hajtja meg fejét, amikor arra a kérdésre kellene válaszolnia, 
miféle értelem jut kifejezésre egy-egy ilyen helyzetben. Nos, éppen ezt a viszonyt 
jellemezte úgy a historizmus, hogy a történelem isteni célja emberi tettek által va-
lósul meg, anélkül azonban, hogy a tettek végrehajtóinak szándékaiban nyoma 
volna e magasabb célszerűségnek. (Hadd utaljak ismét a Biblia logikájára. Júdás 
egyéni és határozott szándékkal árulja el Jézust, cselekedete ugyanakkor - anél-
kül, hogy ő ezt tudná, s ezért anélkül, hogy tettéért felmentést érdemelne - meg-
indítja azt az eseménysorozatot, amely a megváltásban éri el végpontját. Jellem-
ző, hogy bizonyos naiv teológiai magyarázat emiatt Júdást egyenesen áldozatnak 
tekinti, mondván, hogy Isten vele végeztette el a „piszkos munkát".) 

Ami a Bánk bán előtti történelmi drámákban túlmutat ezen a történelemélmé-
nyen (s éppen a Bánk bán irányában), az leginkább a Ziska-dilógia második 
darabjában található. Bíró Ferenc koncepciójában ez a mű azt igazolja, hogy az 
Istentől magára hagyott, anarchia uralta világban, az Isten által szörnyűségeivel 
együtt jóváhagyott időben egy „nagy formátumú és immorális rendbontó" soká-
ig élvezheti nagysága gyümölcseit (hasonló a következtetés a Jeruzsálem pusztulá-
sában szereplő nagy formátumú gazember, Florus esetében). Csakhogy a máso-
dik darab annak a bosszuló indulatnak a bukásával végződik, amely az elsőt 
megindította. Mondhatni, a második dráma fordítottja az elsőnek, s ennyiben 
még azt is állíthatjuk, hogy megnyitja a kommunikáció egy (talán egyetlen) csa-
tornáját Isten és ember között: mégpedig a szeretet, a megbocsátás által. A má-
sodik darab főszereplője valójában Ziska leánya (szerepének fontosságát már 
Waldapfel kiemelte). Jelképesnek tekinthető, hogy a leány, amazonként harcolva, 
ugyanabban a jelenetben először apja életét menti meg egy királyhű katona kard-
jától, majd e katona életét, akit iménti tettéért a husziták ifjú hadvezére akar 
megölni. A dilógia zárlatában szereplő jelenetet, amelyben Ziska lánya e katoná-
hoz - aki ráadásul Ziska húgának gyilkosa - megy feleségül, Bíró joggal értékeli 
úgy, hogy „a befejezés érzelmes és kiengesztelő jellegét erősíti meg" (77.), ám 
nem keres összefüggést e jelenet (illetve Ziska leányának szerepe) s a dilógia egé-
sze között. Holott Katona utalása világos: ebben a jelenetben az a bosszúálló in-
dulat fenekük meg, amely Ziskát elindította és továbblendítette pályáján. A jele-
net kezdetén Ziska csaknem ugyanazokkal a szavakkal esküszik bosszút harcban 
elesett húga haláláért, amelyekkel megbecstelenítéséért esküdött bosszút az első 
darabban; s amikor kiderül, hogy lánya éppen húga - amúgy: akaratlan - gyilko-
sába szerelmes, Ziska szinte nevetségessé válik bosszúálló indulatával. Meglehet, 
Prokopp, az ifjú huszita vezér révén a lázadás szelleme sokáig fog még élni, ám 
Ziska leánya - apja szándéka ellenére - nem őt, hanem az ellenség katonáját tün-
teti ki szerelmével. A darab befejezése már félreérthetetlenül a szeretet Istenének 
győzelme a bosszúállás szellemén (ha tetszik, „újszövetségi szellem" uralkodik 
benne az első darab „ószövetségi szelleméhez" képest). S ez, megítélésem szerint, 
fontos előzménye a Bánk bán zárlatának. Mert ha itt Ziska lányának szerelme esz-
köze ugyan Isten akaratának, de nem következik a cselekményből, a Bánk bánban 
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már a cselekmény szerves részévé válik az a meggyőződés, hogy egyedül a szere-
tet, a megbocsátás - bosszúállás szellemének ellenálló - princípiuma (melyet 
Endre képvisel) képes megszakítani a katasztrófák láncolatát - helyrebillenteni 
a kizökkent időt. 

Azért is foglalkoztam ilyen részletesen a Bánk bánt megelőző történelmi drá-
mák elemzésével, mert a fentiek alapján úgy ítélem meg, hogy e drámák s a nagy 
mű történelemszemlélete között nem olyan nagy az ellentét, mint ahogyan azt a 
monográfus jellemzi. 

IV 
Volt már szó róla, hogy Bíró Ferenc új alkotói korszak képviselőjét látja Katona 
utolsó két színpadi művében; „a Bánk bán és aJolánta a korábbitól egészen eltérő 
érdeklődésről tanúskodnak. Az Isten és a Történelem viszonyának problémavilá-
ga eltűnik a szövegekből, most az a kérdés kerül előtérbe, hogy maguk az embe-
rek - az önnön indulataikkal küszködő emberek - mit tudnak tenni saját világuk 
berendezése érdekében" (92.). Ezekben a darabokban - állapítja meg Bíró - ,,[a] 
jog világa [...] a költészet világába tűnik át" (98.). F. J . W. Ziegler műve, a Jolánta, 
a jeruzsálemi királyné tehát, amelyet Katona feltehetően közvetlenül a Bánk bán 
megírása előtt fordított le, a nagy mű problematikáját előlegezi, s ez nem egyéb, 
mint a moralitás és legalitás - erkölcsösség és törvényesség - feszültsége. A darab 
egyik főszereplője ugyanis, aki a templárius rend tagja, erkölcsi érzéke miatt 
összeütközésbe kerül rendjének szigorú törvényeivel (lásd „a marsall morálisan 
kifogástalan cselekedetei nem voltak legálisak" - 96.), igaz, tettét - mint Bíró 
egyébként maga is hangsúlyozza (97.) - nemcsak erkölcsi érzéke, hanem indula-
tai is motiválják. Ám éppen ezzel együtt jelentős a Bánk bán Bíró által megfogal-
mazott tragikuma szempontjából a konfliktus lényege; mert legyen bár bűnös, 
akit indulatai a törvény megszegésére késztettek, a büntető maga is vétkes, ha íté-
letét indulat, s nem a törvény szelleme vezérli. 

Bíró azt a következtetést vonja le, hogy a törvény szellemének érvényesítését 
az indulatmentesség szavatolja a darabban; hiszen, úgymond, Hugo, a rend öreg 
alapítója és törvényhozója, aki felülbírálja a rendfőnök indulat diktálta ítéletét, 
abban jelöli meg legfőbb utasítását, hogy „»Mindég indulat nélkül cselekedj!«" 
Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy ezt nem a racionalitás, nem 
a sztoikus felülemelkedés, hanem a szeretet nevében jelenti ki. Mielőtt ugyanis 
a törvénnyel visszaélő rendfőnökhöz fordulna fent idézett szavaival, ezt mondja 
a rend egy másik tagjának, aki, indulatos tettei miatti bűnbánatában, áldását kéri: 
„halljad ama nagy igazságot! »Csak emberi szeretettel lehet az embereket meg-
nyerni és virtusra vezérelni.«" Célja mindvégig az, hogy a szembefeszülő indula-
tokat a szeretet erejével fegyverezze le (azért lesz tragikus alak, mert így sem tud-
ja megakadályozni, hogy a rendfőnököt gyilkosságba sodorja indulata). Az öreg 
törvényhozó szerepe ezáltal Ziska leányáéhoz hasonló, s így a Bánk bán zárlatá-
ban fellépő király magatartását előlegezi: a pusztulás felé sodró indulatok eszka-
lációját csak a szeretet elvének felülkerekedése akadályozhatja meg. 
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Mielőtt azonban erre kitérnénk, vessünk számot azzal, mi mindenben hoz újat 
- szívem szerint azt mondanám: megnyugtatóan újat - Bíró Bánk bán-elemzése. 
Kiinduló, műfajelméleti konzekvenciákat is hordozó tétele szerint (amely Gyulai, 
illetve Horváth János megfigyelését fejleszti tovább) egy dráma színpadi pálya-
futásának kétes sikeréből nem következik, hogy mint irodalmi mű ne állná ki a 
kritika próbáját; a színházi nézőnek és az olvasónak különbözőek a befogadói po-
zíciói. Bíró tüzetes vizsgálatnak veti alá a Bánk bán színpadi pályafutását - de-
monstrálandó, hogy még a legelmarasztalóbb ítéletek is a színi hatás érvényesü-
lésének nehézségeivel kapcsolatosak; Katona számára ugyanis „a szereplők 
közötti viszonylatok fontosabbak [...], mint az, hogy e viszonylatok hogyan jutnak 
el a nézőkig" (100.). Ennek következményeit csak fokozza, hogy Katona számára 
„a redundancia elviselhetetlen" (101.), vagyis ami egyszer elhangzott, nem 
ismétlődik meg a darabban csupán azért, hogy jobban felhívja magára a figyel-
met. Bíró ebből arra következtet, hogy amit Katona költőként jól megoldott - mert 
pontosan kidolgozta a motivációkat azt szerzőként gyakran nem oldotta meg jól, 
mert a motivációs láncok szemeit a befogadónak magának kell összefűznie, sőt, 
kiegészítenie közvetett információk alapján - s ezt a színpad nem teszi lehetővé. 
A Bánk bán (amint azt már Gyulai Pál megfigyelte) túl sokat bíz a befogadó kép-
zeletére; Bíró, Wolfgang Iser terminusát alkalmazva, úgy fogalmaz, hogy a mű 
kompozíciójában igen sok az üres hely (Leerstelle), amelyet a befogadónak magá-
nak kell kitöltenie. A „talányos mű" képletéhez az vezetett, hogy az üres helyek 
kitöltése során kínálkozó alternatívákat a korábbi befogadás gyakran eldönthe-
tetleneknek minősítette. Bíró néhány példán megmutatja: a szöveg szoros olva-
sása számos bizonytalanságot eloszlathat. Nem a szöveg valaminő - hermeneu-
tikailag naiv - végső olvasatát kívánja létrehozni, hanem, hogy úgy mondjuk, 
„szemantikai homonímiák" esetén kiválasztani azt a jelentést, amelyet a kontex-
tus leginkább indokol. (A homonímia kifejezés olykor szó szerint értendő, mint 
Gertrudisnak abban az Ottóhoz intézett, s viselkedésének megítélése szempont-
jából fontos mondatában, amely szerint ha a „dolog" „Melinda' érdemét temette 
volna el; úgy kikergettetni kész lehetnék Országaimból"; a mondat egészen más 
értelmet nyer aszerint, hogy a „kikergettetni" szót szenvedő vagy műveltető igé-
nek vesszük.) 

Ilyen hely Bánk visszatérése a palotába az első felvonásban; Bíró kimutatja, 
hogy Bánk, Melinda iránt felébredt féltékenységétől felzaklatva, rögtön Petur 
házához indul, ahol reménye szerint többet megtudhat, vagyis egyszerűen elfe-
lejti: a békétlenkedők úgy egyeztek meg, hogy csak akkor távoznak Pfetur házá-
hoz, amikor a mulatozó társaság oszlani kezd a palotában. Bánk kénytelen tehát 
visszajönni. (Tudjuk, Vörösmarty, aki a színielőadás alapján ítélt, egyenesen a szí-
nész tévedésével magyarázta a visszatérést, s a magyarázat lényegét még Arany 
körültekintő elemzése sem tárta fel.) 

Magát a mű fordulópontját is ilyen homály borítja. Mint ismeretes, a korábbi 
recepcióban vita alakult ki, vajon igazat mondott-e Biberach, amikor - haldokol-
va, kezét a keresztre téve - ártatlannak nyilvánította a királynét. A válasz tétje 
nagy, hiszen szavait Myska bán a kritikus pillanatban hozza az érintettek tudomá-
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sára az ötödik felvonásban. Bíró minden részletre kiterjedő figyelemmel dönt 
amellett, hogy Biberach szavait a lényeg tekintetében nem lehet elfogadni. Egy-
részt Ottón, gyilkosán áll bosszút, amikor holtában ártatlannak nyilvánítja a ki-
rálynét, hiszen ezzel Melinda elcsábításának ódiuma teljességgel a lovagra hárul. 
Ezt ugyan már Hevesi Sándor kifejtette,9 б azonban tudatos hamisítást látott 
Biberach szavaiban, úgy vélvén, hogy a ritter is kihallgatta Ottó és Gertrudis pár-
beszédét, vagyis tudott Gertrudis kerítőnói szándékáról. Bíró világossá teszi, 
hogy ezt a beszélgetést Biberach nem hallhatta, vagyis könnyen lehet, hogy nem 
is ismerte a királyné kerítői szándékait. (Igaz, Orosz László elemzése - függet-
lenül attól, honnan szedhette információit Biberach - ezt lehetségesnek tartja, 
annak alapján, amit a békétlenek körében mond Bánknak.10) Bizonytalan tehát, 
mennyire őszinték Biberach utolsó szavai, biztos azonban, hogy az olvasó - és 
Bánk - nem felejt. Ha Biberach Myska bán által tolmácsolt szavai elemi hatást 
gyakorolnak az ötödik felvonás szereplőire, beleértve a királyt is, mi - Bánkkal 
együtt - fültanúi voltunk a királyné „két féleképpen beszélt gondolataidnak az 
első felvonásban, amelyekre nincs mentség. S ha az olvasó előtt menti is „vala-
mennyire" a királynét (mint Katona írja a Jegyzésben), hogy „magában a tény-
ben", Melinda megbecstelenítésében ártatlan, Bánk tudatáig, minthogy a bán 
indulatainak börtönébe van zárva, ez a felismerés soha nem jut el. Ha ezt vitat-
hatjuk is (Bíró maga hangsúlyozza alább, hogy Bánk, Izidora vallomása alapján, 
a Gertrudisnak adott álomporról is tud), a lényegen nem változtat: ha Gertrudist 
nem lehet tisztára mosni, a dráma szóhasználata értelmében Bánk nem minősül 
„orozva gyilkoló"-nak. (Myska bán nevezi így a tettest, most tudván meg, hogy az 
nem más, mint Bánk; „Bánk döbbent visszakérdezésére [»Orozva?!«] úgy vála-
szol, hogy »Igen, mivel hogy a' Nagyasszonyunk / ártatlan«, amit csak egyfélekép-
pen érthetünk: ha nem lett volna - Myska bán szavai ezt jelentik - ártatlan 
Gertrudis, Bánk tette sem minősülne alattomos tettnek" - 136-137., Bíró kieme-
lése.) Az már későbbi következményekkel is já ró következetlenség, hogy az elem-
zés kisvártatva mégis a gyilkosság „»orozva« vagy »alattomosan« elkövetett mód-
já"-ban jelöli meg Bánk vétségét (137.). 

Az értelmezés szempontjából az is perdöntő, hogy Bánk és Melinda között 
utolsó találkozásukkor helyreáll a bizalom; Bánk „csak [...] a harmadik felvonás 
elejének rendkívüli feszültségében [...] gondolja úgy, hogy nem voltak porok, 
később - valamelyest lehiggadva - nyilvánvalóan elfogadja. Ez az alapja annak, 
hogy Melindához való érzelemteljes viszonya újra egyértelművé válhat, a későb-
biekben nem megbocsát, hanem hisz neki, s ezért azután nincs is mit megbocsá-
tania". Vagyis nem a féltékenység, hanem a család, a nemzetség jó hírének, be-
csületének elvesztése lesz Bánk indulatának mozgatója (129.). 

9 Lásd KATONA József: Bánk bán. (kritikai kiadás) Sajtó alá rendezte OROSZ László. Bp., 1983. 486. 
'« OROSZ László: i. m. 120. 
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Megnyugtató az is, ahogyan Bíró a király szerepét elemzi, elutasítva azt a szé-
les körben elterjedt (Gyulaitól származó) magyarázatot, hogy Endre gyenge ural-
kodó; a király szerepének rendkívüli fontosságát hangsúlyozó elemzésre alább 
visszatérek. 

Bíró a korábbiakhoz hasonló tüzetességgel, a mű első változatának tanulságait 
is felhasználva elemzi a királyné-gyilkolás jelenetét. Elemzésének az a tanulsága, 
hogy - ellentétben a mű értelmezésének uralkodó hagyományával - Bánk nem 
előre megfontolt szándékkal, nem a „gondolat megizmosodásá"-nak következté-
ben gyilkolt; „a tett pillanatában egyáltalán nem jutott el addig a következtetésig, 
hogy meg kell ölnie a királynét, s egyáltalán nem biztos, hogy gondolatai is ebbe 
az irányba haladtak" (139.), sőt „a királynét mintegy akarata ellenére ölte meg" 
(140.). Pontos lélektani értelmezését kapjuk annak, ahogyan Ottó hirtelen meg-
jelenése végletekig fokozza Bánk indulatait, s ugyanolyan hirtelen eltűnése kö-
vetkeztében ez az indulat Gertrudis ellen fordul - de még ez sem válna gyilkos 
erejűvé, ha nem maga Gertrudis rántana tőrt. Nemhogy a királyné politikai 
okokból történő eltávolításának szándékáról, de még csak tudatos bosszúról sincs 
szó; a Bánk lelkében dörömbölő indulat azért vehette át egy kritikus pillanatban 
az irányítást, mert az értelem számára a helyzet eleve megoldhatatlan volt. 

Az értelmezés meggyőző, azonban néhány pontja vitatható. Először, az elem-
zés végig úgy beszél a rövid időre elszabaduló gyilkos indulatról, mintha annak 
tartalma a bosszú, vagyis a privátsérelem volna. Amikor Bíró tagadja a tett elkö-
vetésének előre megfontolt voltát, nem tagadja az ehhez kapcsolódó értelmezői 
hagyománynak azt a mozzanatát, amely a gyilkosság motívumai közt elhatárolta 
a magán- és közsérelmet; mindvégig a bosszúálló gyilkos indulatáról szól - a kri-
tikus jelenetet értelmezve Bánknak csak személyes érintettségét emlegeti. Mint-
ha Bánk egész vádbeszédét nem az jellemezné, hogy személyes becsületén esett 
sérelmét az ország becsületén esett sérelmeként éli meg és viszont. Hogy Bíró 
értelmezésében magán- és közsérelem szembe van állítva, azt Bánknak az ötödik 
felvonásban tanúsított magatartása kapcsán mondottak mutatják leginkább: 
eszerint Bánk beszéde abból a reményéből táplálkozik, hogy „a boszszúállás ké-
tes igazságát - talán el lehet takarnia egy másik igazsággal", azzal a - kétségbe-
vonhatatlan - igazsággal, hogy a királyné végzetes helyzetbe sodorta az országot 
(141.). Csakhogy bármennyire akarja maga Bánk bán is kettéválasztani önmagá-
ban a magán- és közembert, erre azért nem lehet képes, mert magánemberként 
ugyanannak a sérelemnek a szenvedő alanya, amely ellen közemberként kellene fel-
lépnie. Bíró maga állapítja meg később teljes joggal, hogy „a királyné erkölcsi té-
ren elkövetett bűnei - mivel a király helyettese ellen irányulnak - eleve politikai 
természetű bűnök, amelyeknek [...] közvetlen politikai kihatásai vannak" (146.; 
jegyezzük meg, ennek Gertrudis maga is kezdettől fogva tudatában van). Bánkot 
tehát nem csupán mint férjet érte sérelem, hanem mint bánt is; mi meg nem tör-
ténhet ott, ahol a becstelenségnek még az ország első embere is áldozatul eshet. 
Attól a pillanattól fogva, hogy Bánk meggyőződik Melinda ártatlanságáról, s a 
családja becsületén esett sérelem megtorlása vezérli (ahogyan Bíró hangsúlyozza), 
az egyéni motiváció egybeesik azzal, amelyik a hazája becsületén esett sérelem 
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megtorlására irányul, legyen maga a gyilkos tett akár tudatos elhatározás, akár 
indulatkitörés eredménye. Ezt pontosan kifejezi Bánknak az a - Gertrudishoz 
intézett - mondata, amely szerint becsületének egyik része az, mit Melinda meg-
gyalázása révén elvesztett, másik része, „mi még megmaradtt", „ezernyi sok sze-
gény között Hazámban felosztva van. - minek az is?!"; de ugyanígy értékeli ezt 
Melinda is, aki nem sokkal korábban egy lendülettel vádolja Gertrudist, „Koro-
nák' bemocskolójá"-t a király jobbágyai s az őellene elkövetett bűn miatt. 

Peturnak egyébként már Bárány Boldizsár szerint az a célja, hogy az országot 
érő sérelem Bánk személyes sérelmévé váljék; ezért keveri bele Melindát a békét-
lenek ügyébe: „víz a' Petur malmára Ottó tovább és tovább gyuladása! Megkell 
tudni, meg kell tudni Bánknak azon hálókat mellyeket Becsületének - Hitvesé-
nek készittenek",11 különben esély sincs, hogy a törvényesség fanatikusa velük 
egy oldalra kerüljön. Petur számítása bejön: Bánk a -békétlenek" legbékétlenebb-
jeként követi el a gyilkosságot. (Ismerjük már a Ziskából Katonának ezt a logiká-
ját; Ziska mindaddig a kívülálló tárgyilagosságával szemléli a nagy konfliktust, 
míg a húga megerőszakolásáról érkező hír következtében el nem borul az agya. 
S ha a világot megbüntetni akaró hübrisz történelmi értelme rejtve marad a Ziska-
drámában, annál inkább kiviláglik itt a „bánki sértődés" végső, egyéni sorsokon 
túlmutató értelme.) Ebből arra következtethetnénk, hogy maga teszi meg azt, 
amitől a második felvonásban oly nagy ügyességgel tántorította el Peturt és híveit. 
Ezt azonban mégsem mondhatjuk, s ennek perdöntő szerepe van abból a szem-
pontból, lehet-e vétségnek tekinteni Bánk tettét, s ha igen, milyen értelemben. 

Térjünk vissza a válasz kedvéért Bíró értelmezésének ahhoz a pontjához, 
amely szerint Bánk „helyzete elképesztően nehéz, sőt feltehetően megoldhatat-
lan" (142.); „nemcsak nem tudott, de valószínűleg nem is volt lehetséges megol-
dást találni helyzetére" (145.). Ez konkrétan azt jelenti, hogy Bánk képtelen alter-
natíva elé került: vagy törvénytelenül megöli a királynét, vagy, végigjárva a 
törvényesség útját, elmegy „a királyhoz, a császárhoz, a pápához", s törvényes 
utat nem találván, békén hagyja őt - és minden marad a régiben. Endre, haza-
térvén, ismét neje bűvkörébe kerül, tovább kedvez az idegeneknek, a pápának 
esze ágában sincs a „parázna Bíborost" megregulázni, az ország pedig „polgári 
háborúba" sodródik. A kérdés tehát úgy vetődik fel: mi van akkor, amikor a jog-
szerűség érvényesítése a jogrend teljes felbomlásához vezet, s csak egy jogszerűt-
len tett nyomán remélhető egyáltalán a jogrend helyreállása? Bármennyire igaz, 
hogy ,,[a]z igazsághoz [...] szükségképpen hozzátartozik az a mód, ahogyan szol-
gáltatják" (147.), a Bánk bán leginkább arról szól, hogy vannak helyzetek, ame-
lyekben ez az elv kivihetetlen, mert egyszerűen nincs olyan mód, amely az igaz-
sághoz méltó volna. S ez az, amiért nem mondhatjuk, hogy Bánk azt követte el, 
amitől Peturékat visszatartotta; ahogyan Orosz László fogalmazott, ,,[a] törvényes 
út, amelyre Peturékat figyelmeztette, lezárult".12 Bánknak e tekintetben nincs tehát 

11 KATONA József: Bánk Bán. 336. 
12 OROSZ László: i. m. 123. 
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mit elvétenie: ha cselekszik, törvényesen nem cselekedhet - kövesse el tettét akár 
megfontoltan, akár indulatból. Ő maga is erre utal, amikor azt mondja az ötödik 
felvonásban, hogy a királynénak „akármiképp" el kellett esnie. Nem azt jelenti 
ez, hogy mindegy, hogyan - Bíró értelmezésében Bánk e szavainak tanúsága sze-
rint „a hogyan kérdését most (ellentétben a második felvonásban Peturral folyta-
tott vitájával) teljesen elhanyagolható kérdésként kezeli" (137.); hanem azt, hogy 
a királynét ugyan törvényesen kellett volna eltávolítani, de miután egyértelművé 
vált, hogy erre nincs mód, vállalni kellett törvénytelen eltávolítását. Bármennyire is 
van feszültség a tett elkövetésének pillanatában érvényesülő indulat és e magya-
rázat között, lélektani képtelenség volna másképp érteni a szót attól a Bánktól, 
aki Petur céljának elérésében egyedül a törvénytelen módot kárhoztatta, s mikor 
felrémlett előtte, hogy a becstelenség áradata az ő kerítésén is átcsaphat, akkor 
is, már titkolni nem tudott indulattól vezérelve is, a törvényesség grádicsain a 
legfelsőbbig - a pápáig - eljutva akart igazságot szerezni, vagy e lehetőség híján 
a törvényesség keretein belül maradó cselhez folyamodni. Igaz, ezt az események 
felgyorsultával nem tette, nem tehette meg, ám az is igaz, hogy ama szívszorító 
kifakadásban már ott rejlik a felismerés, amely tettének legszemélyesebb oka le-
het (s amelyre a cinikus Biberach figyelmeztetése után rá is ébred): felkent kirá-
lyok ellen nemcsak Isten nem segít, de semmiféle földi igazságszolgáltatás sem. 

A Bánk bán azonban ezzel együtt sem a „forradalmi erőszak" apoteózisa (Pándi 
Pál, aki szintén jelezte, hogy Bánk előtt bezárult a törvényes cselekvés útja, ebbe 
az irányba viszi az értelmezést). Mégpedig éppen azért, amit Bíró Ferenc (a Rá-
kosi Jenőtől származó s Orosz László által kifejtett tételt továbbgondolva) állapít 
meg. Bánk tette közvetlenül a zűrzavar elszabadulásának - Gertrudis által meg-
indított - folyamatát gyorsítja fel (megjegyezném, hogy a gyilkos szándék is 
Gertrudisé, s a tőr a Hamlet-heYi mérgezett kardhoz hasonlóan öli meg azt, ki ölni 
akar vele); ez a folyamat teljesedik ki Melinda halálában. Mint Bíró megállapítja, 
„[a] darab főhőse [, aki] az egész cselekmény folyamán óvott a »polgári háború«-
tól, tehát a törvénytelenség és a zűrzavar elszabadulásától, folyamatosan döbben 
tudatára, hogy ő maga szabadította el azokat az állapotokat, amelyek a »polgári 
háború« első és félreismerhetetlen jeleit idézik" (149.). Bánk tragikus vétsége így 
tehát nem az, amit a vétség moralista értelmezése hangoztat, hogy ti. „orozva 
gyilkolt" (ezt, a fentebbiek szerint, nem is lehet mondani róla), hanem az, hogy 
a gyilkossággal közvetve - a bosszú gépezetének beindításával - maga okozza töb-
bek, köztük felesége és legjobb barátja halálát. 

Am itt, némileg túllépve a fenti elemzésen, meg kell látnunk a dráma paradox 
logikájának érvényesülését is. Ha ugyanis Bánk egyrészt csak még inkább felszí-
totta tettével a bosszúállás szellemét - egy pillanatra a végromlás rémét idézve 
föl, mégis kizárólag így teremtődik lehetőség arra, hogy a bosszú, a gyűlölet eszka-
lációjának mindent elpusztító folyamatát fel lehessen tartóztatni. Ha a Hamlet 
ismert tételét parafrazeálva fogalmazunk, azt mondhatjuk: Bánk azért tragikus 
hős, mert ő született arra, hogy a kizökkent időt helyretolja, ám számára nem ez 
a kárhozat, hanem az, hogy ezt mégsem teheű meg; ő csupán - saját tragédiája 
árán - olyan helyzetet idézhet elő, amely felkínálja a királynak ezt a lehetőséget. 
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S ennek fényében kap igazi jelentőséget Bíró Ferenc állásfoglalása, amely eluta-
sítja a „gyenge király"-nak az értelmezői hagyományban általános tételét. A vég-
kifejletben eszerint a királynak mind magánemberként, mind uralkodóként az 
teszi lehetővé Bánk megbüntetésének elengedését, s ezzel a bosszúáradat feltar-
tóztatását, hogy a bánt elérte saját törvénytelen tettének eszkalálódó következ-
ménye. Az, hogy az elszabaduló törvénytelenség ölte meg Melindát, a királyt 
magánemberként Bánk sorstársává teszi, s ezzel képessé a megbocsátásra, ural-
kodóként pedig alkalmat ad neki a kegyelemre - arra, hogy elfogadja Isten ítéle-
tét a magáénak. Persze a bosszúállást ezúttal sem az „igazságszolgáltatás személy-
telen, törvények által megszabott menete" tartóztatta fel, amit a monográfus 
eszményként megfogalmaz (151.); sem a király, sem senki más nincs és nem is le-
het abban a helyzetben, hogy Bánk fölött személytelenül ítélkezhessék - a hely-
zetnél fogva ezekből az ítéletekből kiküszöbölhetetlen volna a bosszú mozzanata. 
Ilyen ítéletet csak Isten hozhat. Ennek belátását azonban csakis a szeretet és a 
megbocsátás szelleme tehette lehetővé (akárcsak a Jolántában). A király, ki nem 
áll többé Gertrudis megbabonázó hatása alatt, a megbocsátás szellemében dönt, 
s ezzel tolja helyre a kizökkent időt. 

Ám ha igazat adunk Bíró Ferencnek, amikor megállapítja, hogy a „félelem-
nek", amely Bánk megbüntetésétől visszatartja Endrét, „egyetlen forrása lehetsé-
ges, annak a hibának az elkövetése, amely Bánk tragédiájához vezetett" (152.), 
hozzá kell tennünk: ahhoz, hogy a király e hibát elkerülhesse, hogy egyáltalán 
döntési helyzetbe kerüljön, Bánknak ama hibát el kellett követnie. Az is igaz, 
hogy „a tragédia világában van vétek és van büntetés" (133.), ebből viszont alig-
ha következtethetünk arra, hogy ,,[a] tragédia fölötti égbe visszatér a tradíció 
Istene" (155.) - abban az értelemben, hogy Isten igazságosztó aktusa mindenben 
érthetővé válna az emberi értelem számára, vagyis hogy Isten teljesen előlépne 
rejtekéből. Bánk jelleméből, lobbanékony alkatából következik, hogy a megold-
hatatlan helyzetben, amikor saját szempontjából csak rosszul vagy még rosszab-
bul cselekedhet, indulataitól vezérelve gyilkossá lesz, ezzel bűnt követ el, s ezért 
meg is kapja „irtóztató" büntetését; e bűn azonban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
a világrend helyreállhasson. Megítélésem szerint Katona ezúttal úgy mutatta meg 
a Gondviselés paradox jelenlétét a történelemben, ahogyan azt korábban soha 
nem tudta. Ha a Ziska-dilógiában, a Jeruzsálem pusztulásában nyoma sem látszott 
annak az értelemnek, amely az ember bűnös tetteit eszközül használja egy 
fönsőbb cél, egy isteni döntés megvalósításában, azt mondhatjuk, hogy a Bánk 
bán éppen e paradox logika működésébe enged bepillantást. Ebben a történe-
lemben Isten ugyanúgy van jelen, mint a korábbiakban; szabad emberi tetteket, 
indulatból elkövetett cselekedeteket használ fel, hozzá híveket enged fizikailag 
vagy lelkileg megsemmisülni, hozzá méltatlanokat hagy futni, hogy célját keresz-
tülvigye. A nagy különbség a korábbiakhoz képest, hogy ezúttal nem marad tel-
jesen elrejtve a zűrzavaros történések értelme: a történelemnek az az epizódja, 
amely a Bánk bánban elénk tárul, az üdvtörténetként felfogott történelem szinek-
dochéjának tekinthető. (Nem lehetetlen, hogy éppen ez a megoldás a „keresz-
tény tragédia" sokszor megoldhatatlannak vélt képletére.) 
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Legyen szabad a Zis/ea-dilógia és a Bánk bán ilyenfajta egyezését és különbözé-
sét az előbbihez fűzött Toldalékocska (Bíró szerint „némileg talányos") kitételével 
szemléltetnem. A huszita háborúk befejeződését értelmezve Katona ezt írja: „így 
lett vége egy olyan vérontásnak, melynek forrását tán egy pár embernek életével 
bedughatta volna a konstanciai concilium. Hány zenebonának volt már ilyen eset 
a kezdője? Hány égésnek egy szikra?" A Bánk bánban lejátszódó történet ugyan-
ilyen „eset", azzal a különbséggel, hogy a dráma cselekménye „egy pár embernek 
életével" bedugja a vérontás forrását. Az az egypár ember: Gertrudis, Biberach, 
Melinda, Petur, s maga Bánk bán. Ez a tragédia, félelmével és szánalmával, s ez 
az a mód, amely elejét veszi, hogy Magyarország népére is olyan sors várjon, 
„mint a csehek országára vagy a zsidók városára" (157.), vagy - hogy Bíró kon-
cepciójának kiindulópontjára utaljunk - a magyarság előtt a Kárpát-medencében 
élt, volt s letűnt nemzetekre. 

V 
A monográfus többször írja: jól tesszük, ha nem a romantika szemüvegén át 
olvassuk a Bánk bánt. Mindaz, amit a fentiekben kritikaként megfogalmaztam, bi-
zonyára abból adódik, hogy szerintem б maga - lévén a felvilágosodás elsőrangú 
szakértője - némileg a felvilágosodás szemüvegén át olvasta Katona életművét, 
míg e sorok írójának szemüvege másféle fénytörésű. Szemüveg persze minden 
értelmező szemén van és lesz - ám éppen ez az értelmezéstörténet szépsége. 
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CONTEMPORARY HUNGARIAN LITERATURE 
ENGLISH SPECIAL ISSUE OF LITERATURA 

You have in you hands an extraordinary publication. No. 2004/3-4 of Literatura 
is appearing in both Hungarian and English. We have long wanted to find a way 
to reach overseas readers, and now the Dutch-Hungarian Year of Culture, 
"Hongarije aan Zee" (Hungary by the Sea), has made it possible for Literatura 
to produce an English version. I hasten to say that this is not some kind of propa-
ganda stunt, but an issue, translated into English, of a literary journal which has 
been appearing regularly for thirty years. As well as introducing some aspects of 
Hungarian literature to a wider audience, it offers readers an insight into the 
interest and attitudes of the journal 's authors and editors. 

We have, of course, done our best to make things easier for you. We have 
looked at what contemporary Hungarian works have come out in the Nether-
lands and elsewhere. We have included writers from the early and middle 20 th 

century (Dezső Kosztolányi, Antal Szerb and Sándor Márai), treating them as 
contemporaries, so that they might be discovered (or rediscovered) in the other 
countries of Europe. (Since we have made no attempt at even relative complete-
ness, the list of writers chosen and discussed is necessarily somewhat haphazard.) 
One article offers new readers a guide through the fortunes and vicissitudes of 
Hungarian literature and criticism today. Our authors have shown restraint in 
their references to things Hungarian, including bibliographical information; this 
might be perceived as an omission by the Hungarian reader. 

We hope that this issue of Literatura, with its English version, will serve as 
a good introduction for our new Dutch and other readers, and perhaps open 
a dialogue between us. 

Budapest, September 2004 

András Veres 
Editor 





Béla POMOGÁTS 

HUNGARIAN LITERATURE IN HUNGARIAN SOCIETY 

The vision of a "literary nation" 

Of all the concepts that Hungarian history has sanctified and are commonly 
accepted, nation and literature have always gone hand in hand. They have 
formed a truly creative bond. National history—and the frequently abortive 
historical efforts—have always determined the tasks and missionary zeal of 
Hungarian literature, chiefly in the sense that literature itself was responsible for 
restoring the nation's disrupted mental equilibrium or shattered political and 
cultural unity. The personality traits that constitute the Hungarian national 
character have traditionally emerged from literature. 

This twin concept is truly Janus-faced, looking at us from the past and prob-
ably the present: what looks on one side to be a community's struggle for survival 
will appear on the other side as an historical continuity and system of high-
ranking artistic values; and what is to one a thought, a poetic image or a verse 
form is to the other the consuming struggle of fifteen million people to establish 
themselves in the community of peoples and to give their intellectual and moral 
values the opportunity to become fully fledged. 

That is where Hungarian literature's conscious commitment to solving the 
"questions of fate" of national history and national life comes from, as well as the 
community and public ethos that permeates every form-creating effort and 
daring experiment of this literature. 

Political writers or writer-politicians were not the only people to echo these 
"questions of fate" in their works. And Miklós Zrínyi, Sándor Petőfi, Endre Ady, 
Attila József and Gyula Illyés were not alone in recounting the experiences, 
struggles and pains of national history. Like a secret watermark, the concern for 
issues historical and communal, the missionary zeal and the sense of responsib-
ility is inherent in the god-seeking Bálint Balassi, in Dániel Berzsenyi who 
contemplated the power of evanescence, in Mihály Csokonai Vitéz who was 
forever lost in love worries, in Mihály Vörösmarty and his struggle with romantic 
infinity, in János Arany, the champion of everyday sobriety, in Mihály Babits, the 
rescuer of the European spirit and in Sándor Weöres, the learned scholar of 
ancient myths. In truth, no Hungarian writer has been able, or has wanted, to 
ignore the common experiences, troubles and tasks; and if Hungarian literature 
is to be regarded as a product and intellectual establishment of history, we need 
to ascertain that Hungarian literature is seminal to the development of national 
life and is the repository of national identity. 
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The autonomy of literature 

Looking back at Hungarian literary life and establishments in the 1980s, with the 
hindsight of almost twenty years it can be established that during that decade 
literature was waging a war of independence—and a disenchantingly long one at 
that. There had been a similar struggle for independence back in 1955 and 1956, 
but the course of events was significantly swifter. The summer of 1956 almost saw 
the recovery of literary autonomy; however, the autumn uprising dealt it a 
conclusive blow. In the Eighties the path to autonomy was more sluggish, not 
without periodic recessions and severe disappointments. The literary policy that 
came to replace the Fifties' "unenlightened" absolutism with the much-criticised, 
paternalistic "enlightened" absolutism, remained unchanged until the spring of 
1988. Official literary policy frequently reacted hysterically to any phenomenon 
that was at variance with the centrally endorsed literary model or assumed a 
dissident position vis-ä-vis the official position. 

One could cite a great many manipulative measures of the centralised literary 
policy. At the forefront were the agitprop department at Party headquarters and 
the staff of the Publicity Office who kept pestering and rousing the literary scene 
with their excessive and ridiculous kowtowing to insane central administration. 
Most Hungarian writers will know from personal experience just how the literary 
policy of "enlightened absolutism" operated, with its machinations and often 
cheap tricks. The retaliations in the waning years of the party-state aroused 
instincts for literary autonomy more than ever before, and in the atmosphere of 
political change that began in May 1988 there emerged a radical resistance to 
patronising literary politics. Paternalistic literacy policy in Hungary was of the 
weak and hesitant kind: it did not wish to use or misuse the means of terror that 
had been ubiquitously and unhesitatingly employed in an era associated with 
Mátyás Rákosi and József Révai or in the post-1956 period, but was still unable 
to make concessions in terms of ideological dogma and superstition, and con-
sequently refused to give literature a free hand. 

The struggle for the autonomy of literary life needed to become widespread 
under such contradictory circumstances. The struggle itself had its "partisans" 
and "institutions" or one might say "guerrillas." "Partisans" are usually under-
stood to comprise those writers who deployed personal authority and influence 
for the recapture and protection of intellectual autonomy, and engaged in tactful 
literary diplomacy or, more openly, made pro-autonomy statements publicly. 
Gyula Illyés, for example, was the kind of person who favoured "guerrilla 
warfare" and put his exceptional personal clout behind literary autonomy. Miklós 
Mészöly, Balázs Lengyel, György Konrád, Mihály Czine, László Nagy and Sándor 
Csoóri all came to clash once in a while with the literary powers that be and their 
agents. Edited by György Száraz, the literary review Kortárs was one of the insti-
tutional bastions of literary autonomy, as was Jelenkor edited by Ervin 
Szederkényi, Mihály Ilia's Tiszatáj, Ferenc Kulin's Mozgó Világ and Miklós Béládi's 
Kritika, as well as the scholarly workshop behind the latter periodical, the Insti-
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tute for Literary Scholarship. From time to time these establishments received 
vehement criticism, and every now and then the editors would be discharged 
(including Mihály Ilia, Ferenc Kulin and Miklós Béládi). The Hungarian Writers' 
Association was the mainstay of the fight for intellectual autonomy and reform. 
Charting the route to social and political transformation, the Members' Meetings 
in 1981 and 1986 were important milestones. 

Literary life after the political transformation 

In the late Eighties and early Nineties the Hungarian literary scene echoed with 
the sounds of bitter argument. Initially it was about the autonomy of literature 
and the democratic transformation of country, public life and political power in 
the declining dictatorial system. Later disagreement erupted in the wake of the 
ideological and political conflicts of 1988-1989. In the feverish atmosphere of 
the democratic transformation, these polemics involved—beyond the usual 
tussle among political parties—many an issue of literature and literary identity. 
The process of restoring literary autonomy gave rise forcibly to the traditional 
question (or dilemma) whether literature should assume positions in politics and 
art, or in art only, and whether the two spheres could (or indeed should) be inter-
permeable at all. In other words, should the writer be involved in politics and 
journalism or should he or she engage in literary and other creative activity only? 

At the time when literature's public and political calling came to the fore, it 
was suggested that instead of assuming the role of a tribune or barricade-fighter, 
the writer should stick to the "inner circle" of artistic creation and generate valid 
moral and aesthetic values. Surely these values could serve the protection of the 
nation's integrity and intellectual identity better than any kind of political flag-
waving. That was essentially the stance that the writers of the former Újhold—the 
still active "third generation" of the one-time literary review Nyugat—were 
taking, as well as a number of younger-generation writers from Dezső Tandori 
to Péter Esterházy. 

I have no wish to put an edge on the polemic between the so-called "politi-
cising" and so-called "value-creating" literature; especially since I do not believe 
this difference even exists. All I would like to establish is that these polemics 
dominated the literary scene in the late Eighties and early Nineties—in the form 
of debates about the Writers' Association and the tussles between the various 
groups of writers. Many writers were keen to retire to the "inner circle" of creative 
work, and many political forces (on both sides, in fact) were keen to draw literary 
figures away from political decision-makers and the means of influencing the 
public. The arguments over literature's role in the public domain were consider-
ably influenced by the fact that in the latter half of the Eighties Hungarian polit-
ical culture was beginning to come into its own, and took off literati the burden 
of the direct political role that they had grudgingly undertaken. 
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It is public knowledge that the Members' Meeting of the Writers' Association 
was the only meaningful political forum in Hungary in the last decade of 
Communist Party rule. In other words, the Writers' Association functioned as a 
kind of virtual parliament, inasmuch as the real Parliament was a mere ornament 
on the facade of Hungary's post-Stalinist power structure. The political transforma-
tion in Hungary set the course for the rise of a democratic political culture: 
constitutional exercise of power, constitutionality, independent representation of 
various social interest groups, a multi-party-based political establishment, as well 
as a number of autonomous organizations and movements alongside the polit-
ical parties. Hungary's fledgling democracy saw the emergence of an expansive 
political publicity that produced the most convincing results in present-day 
Hungarian development, and restored the norms of freedom of speech and 
press that European democratic development had instituted over the past 
century and more. 

Under such circumstances literature's political role became redundant. After 
all, if the Hungarian Parliament functioned in accordance with the principles of 
constitutionality and political pluralism, there was no need for the Members' 
Meeting of the Writers' Association to function as a quasi-parliament. There 
emerged a general belief on the literary scene that literature should retire to the 
well-deserved tranquillity of a writerly life, and leave public matters to profes-
sional politicians. Only a handful of writers insisted on maintaining their public 
profile in Parliament or the government; these people, however, were to a greater 
extent politicians, and to a lesser degree literati; with their public performance 
they seemed to have truly given up the tolerant and open behaviour and subtlety 
that characterises a writerly life. 

Cultural antinomies 

Hungarian society has always been divided by hard-to-resolve antinomies and 
domestic discord, and such antinomies were quick to radicalise after the few 
months' grace of the political transformation (to a large extent in consequence 
of the literary strategies outlined above). In the inter-war period the second 
edition of Gyula Szekfű's Három nemzedék [Three generations] (1934) and László 
Németh's response to Szekfű's arguments, the polemical essay A magyar élet anti-
nómái [The antinomies of Hungarian life] (1934) were the two major attempts at 
explaining these contradictions. 

A survey of such antinomies in Hungarian society today would not be an easy 
matter. I would presume to find so many contradictions that listing them would 
go beyond the limits of lengthier paper even. Studying Hungary's vying political 
traditions and social differences—both new ones and those inherited from four 
decades of Communism—as well as the conflicts that arose in the wake of the 
country's accession to the European Union would give many years of work for 
any scholarly research establishment. 
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I shall not, for the lack of space, attempt to examine modern Hungarian 
society's antinomies, but shall survey and briefly describe the antinomies of cul-
tural, and more specifically literary, strategies. Obviously, the antinomies of liter-
ature, literary life, society and social life are in one way or another related, and 
directly behind the inner conflicts of literature there is, more often than not, 
social tension and opposition between mentalities and ideologies of present-day 
Hungarian society. 

I am talking, therefore, of literature and shall distinguish four main anti-
nomies in this well-definable area of Hungarian reality (which is of course 
dependent on other the other areas of social reality). 

1. Antinomy of national and European orientation 
The two orientations have traditionally caused much disagreement and intellec-
tual debate. It manifested itself in the 18th and 19 th-century polemics between 
the proponents of the Enlightenment (György Bessenyei, János Batsányi) and 
the national traditionalists (József Gvadányi, András Dugonics), in the battle for 
cultural and linguistic renewal headed by Ferenc Kazinczy, and later in the argu-
ments between the advocates of "popular-nationalist classicism" and "cosmo-
politan poetry," the intellectual war that broke out when the literary review 
Nyugat entered the scene, and finally in the so-called popular-urban dispute of 
the 1930s. In other words, the rivalry between the two orientations—not unlike 
the inner struggles of other Central and Eastern European cultures—has 
century-long traditions. 

The national cultural strategy and the European cultural strategy of modern-
isation were at odds even after the political transformation. The same opposition 
is manifest today in the arguments of traditionally national and so-called post-
modern literature, and in the skirmishes that erupt apropos of the state- and 
foundation-funding of literary institutes. At worst, there are no fights at all 
and the opposing factions refuse to so much as acknowledge each other's efforts 
and values or read each other's publications and works. 

2. The opposition of personality-principled and community-principled literature 
Literature, like every art and every creative activity, is strongly bound to the 
personality of the author. Without the skills (talent) and experience of the 
personality and without the efforts put into self-expression, no literary work or, 
in general, work of art can be accomplished. On the other hand, the belief that 
literature needs to express common experiences, understanding and efforts, is 
similarly deeply rooted. From this perspective the artist is speaking on behalf of 
a community—a group of intellectuals, a social class, the nation or the whole of 
humanity—as the repository of great common experiences and efforts, problems 
and hopes. 

René Wellek and Austin Warren are referring to this when, in their by-now 
classical work Theory of Literature, they establish two essential criteria for a work 
of art: "art as an end in itself and art as a community rite and cultural binding 
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force." The notions of "community rite" and "cultural binding force" un-
doubtedly incorporate the community and national role and mandate of liter-
ature. That is especially true for Hungarian, and Central and Eastern European, 
literatures that boast century-old traditions being "the factotums of national life" 
as once László Németh aptly remarked. 

Consistent with new 20th-century, and particularly the Nineties', intellectual 
trends there emerged a widespread belief that literature did not have to repres-
ent a community, but rather, had to express the situations, emotions, crises or 
disintegration of the personality. 

The authority of one 20 th-century group of poets and writers—including 
Gyula Illyés, Miklós Radnóti, László Németh, László Nagy—was shaken by its 
insistence on seeking in literature a sort of community representation, and its 
adherence, through thick and thin, to the traditional integrity of the personality. 
The gap between the community and personality principles appears to have 
become unbridgeable, and the theoreticians of personality-principled literature 
look with increasing irritation upon literature that champions and constructs 
community values. 

3. High literature versus mass literature 
High culture and mass culture have always existed, and interaction between the 
two has been sporadic. Which social strata form consumer groups in the two 
cultural markets that hardly compete with each other is in reality an artistic, or 
generally speaking, a cultural-sociological issue. High culture—i.e. literature 
satisfying high aesthetic and moral demands, music and the arts—conventionally 
elicited the interest of the intellectual and wealthy strata of society, while enter-
taining music (such as Gypsy music in a Hungarian cultural context) and mass 
literature (such as adventure novels, sentimental bestsellers or fine-art kitsch) 
that of the petit bourgeois; albeit frequently higher-class individuals were 
attracted to products of mass culture, and so-called "simple people" had a pen-
chant for high culture. 

Folk culture was a cultural system in its own right. Its consumers came from 
below or even outside civic society; folk culture nevertheless featured a high-class 
tradition and taste. Folk culture is understood to comprise folk poetry as well 
as folk art and architecture, folk theatre and dance. This area of cultural products 
developed in keeping with its own traditions and laws, and, as Gyula Ortutay 
once noted, "peasant culture and the peasant conception of the world were 
essentially self-contained; more often than not they had to answer their own 
questions themselves." In spite of this, folk culture embodied universal cultural 
values and perfectly satisfied the aesthetic and moral needs of individuals and 
communities. 

Mass culture is not out to satisfy such demands; in fact, it tends to shatter high 
demands while merely providing entertainment, amusement and recreation. 
Gradually it eliminates the intimacy proper to the individual consuming real 
culture, and does away with the receptive presence and co-operation that norm-
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ally develops between the creator and enjoyer of high culture. Mass culture and 
its electronic varieties—video clips, soap operas, not to mention films glamor-
ising violence and pornography—goes against the self-building and self-accom-
plishment of the individual, and yet today it is this mass culture that is increas-
ingly taking over the role of high culture and folk culture. 

4. Tradition versus modernity 
Tradition and innovation have been at odds from time immemorial, and nat-
urally there were times when tradition prevailed over novelty and vice versa. 
However, the most productive periods were those when tradition and innovation 
were somehow brought together, and certain elements of tradition provided the 
foundation for modernity. Thus, for example, during the Hungarian Romantic 
period, the poetries of Dániel Berzsenyi and Mihály Vörösmarty were able to 
bridge the divide and create a natural unity of national poetic traditions and the 
Romantic Weltanschauung and poetry imported from the West. Later on, the era 
of the great literary review Nyugat (1908-1941) brought together in a natural and 
prolific synthesis the national traditions and the modern French, English and 
German literary trends. 

However, in less fortunate periods the two forces that constitute culture—tra-
dition and modernity—clash violently. When that happens, culture's creative 
continuity ceases to exist, cultural discourse—responsible for keeping the organic 
processes of national culture going—is fraught with disturbance and the dialogue 
between various schools of thought and trends becomes awkward if not imposs-
ible. Present-day Hungarian literature is undergoing just such a difficult phase. 

Modernists (postmodernists) argue that the traditional realist and classicist 
forms of literature have been exhausted and merely serve to generate mass-
cultural products; while traditionalist reasoning has it that postmodern or neo-
avant-garde literature has lost touch with reality and reason, and has become the 
parlance or the "language of birds" of a small inbred group of literati. There is a 
sharp contrast between the traditionalist and modernist modes of writing, and 
the attitudinal and semantic fundamentals for mutual understanding are gradu-
ally disappearing. 

The situation of the writer and literature 

In every former Communist-bloc country the dawn of the freedom of creation 
and publicity entailed financial predicaments in the literary world; thus making 
a living as an author, producing reviews and books, and maintaining literary 
establishments were in deep financial crisis, especially in the Nineties. Hungary's 
political transformation saw the mushrooming of periodicals such as Kortárs, 
Kritika, and Elet és Irodalom, Jelenkor (Pécs), Tiszatáj (Szeged), Alföld (Debrecen), 
Forrás (Kecskemét), Eletünk (Szombathely), Hitel, Holmi, Lyukasóra, Magyar Napló, 
Tekintet, and book publishers including the more traditional Magvető, Ab Ovo, 
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Fekete Sas, Felsőmagyarországi, Jelenkor, Kortárs, Krónika Nova, Littera Nova, Magyar 
Könyvklub, Nap, Noran, Osiris, Pont, Püski, Széphalom, Ulpius ház and Unikornis 
(Hungary's literary output is published by nearly one hundred publishers around 
the country). Running these establishments has been a daunting, if not imposs-
ible, task. The abolition of censorship and the restoration of literary freedom, as 
well as the crisis of the literary establishments contributed to the insecurity and 
turmoil on the Hungarian literary scene. 

The state subsidisation of culture has been intermittent in all of the Central 
European countries, yet in Hungarian society's present state of embourgeois-
ment the upper classes are simply unprepared to patronise literature and 
the arts. It is true that, from the political transformation to this day, never in 
the history of Hungary and the other Central European countries have so many 
literary reviews been published at one time; however, with a few exceptions they 
are all having to balance between existence and non-existence and rely on the 
goodwill of private patronage. This goodwill has naturally been selective, and 
certainly did not betray an infallible power of judgement in aesthetic or cultural-
political matters when it came to handing out money. The same applies to book 
publishers: myriads of books, myriads of good books, have reached the readers, 
yet the publishers, and indirectly the authors, were at the mercy of the good or 
ill will of the various money-doling boards, while increasingly few businesses 
(such as banks, for example) were willing to sponsor book publishing. 

The upshot of it all was that, on the one hand, in society and especially within 
the new economic and political elite, there arose an indifference and even 
hostility to culture, and in consequence the support of cultural values became an 
element of party rhetoric, and a new illiteracy emerged throughout society; and 
on the other hand, in literature and culture in general, there was widespread 
discontent and unrest, creative individuals underwent identity crises and cultural 
workers were gripped by a sense of futility, humiliation, and poverty. This situa-
tion has scarcely changed over the past decade and a half, and the decrease of 
the authors' social prestige plus the fact that writing has become all but imposs-
ible as a means of livelihood, have contributed to the intensification of the inner 
(mostly political) conflicts of the literati. 

Literary life after the political transformation was fraught with tension and 
conflicts that were perhaps in many ways more dangerous than had been the 
conflicts between the literati and the Communist Establishment. Formerly, polit-
ical conflicts used to be fairly unambiguous and transparent, and gave the literati 
a sense of moral security to be standing in a united front for the cause of freedom 
and democracy (initially reforms, later transformation) against the powers that 
be that were defending their positions and repeating empty slogans. It was very 
easy to find one's way among the front-lines of the political and intellectual 
battlefields, and anyone who expressed solidarity with "traditionalist" Sándor 
Csoóri and Ferenc Sánta, could without a second thought show solidarity with 
"cosmopolitan" Miklós Mészöly and György Konrád. And this was true vice versa. 
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The decade that has elapsed has turned the literary scene upside down. 
The newly-founded democratic parties—or, at least, the two great poles—sought 
to recruit allies (or indebted clients) from among the literati, and consequently 
each side of the political divide has its camp of writers (while most writers are 
watching with increasing aversion the wrestling of the different political powers 
and the doings of politicians in general). This has lead to endless everyday 
conflicts and has disrupted the system of authorial solidarity that used to work so 
well. Newly-found pluralism reached literary establishments, too, and accord-
ingly a whole lot of new organisations sprung up alongside (or even against) 
the Association of Hungarian Writers (the Writers' Trade Union, Society of Hun-
garian Writers, Independent Association of Hungarian Writers, Company of Bel-
letrists, Association of Young Writers, etc.). The various political forces frequently 
sought to directly influence the writers' organisations, and since literary life was 
more often than not at the mercy of politics (or the powers that be) in matters of 
sponsorship and literary awards, the inner solidarity of literature was badly 
damaged in the decade following Hungary's political transformation. Hungarian 
society was rife with political biases and conflicts which very soon appeared 
on the literary scene, too, and in consequence, the Association of Hungarian 
Writers lost the unquestionable weight and prestige it had previously enjoyed. 

Dispute of values 

The general state of Hungarian literature on the turn of the millennium is char-
acterised by an uncertainty of literary values. This uncertainty has led to the 
emergence of opposing canons of literature and canons that simply refuse to 
acknowledge one another. Official and non-official scholarship have kept 
reassessing national literature over the past century; what we are witnessing are, 
in fact, permanent "revolutions" of literary "canon-formation," yet these "revolu-
tions" have not always served the conceivably desirable goal to establish a 
common and confident notion of the recent and distant past of Hungarian liter-
ature, and to integrate into a single system the trends of the present day. School 
curricula in particular could do with such a common and confident notion of 
Hungarian literature, not to mention that a well-established and unchallenged 
canon of literature would be beneficial to Hungarian cultural and historical 
identity. 

Prior to World War II there existed an "academic" or "university" system of 
paradigms primarily endorsed by the traditionalist literati and which generally 
dismissed the values embodied in the leading literary review Nyugat. The attitude 
of the "academics" to contemporary literature was fairly disastrous in that they 
refused to give credit to Endre Ady, Mihály Babits, Dezső Kosztolányi, Zsigmond 
Móricz and Gyula Krúdy as canon-formers, instead giving some good but not 
great authors—such as Ferenc Herczeg and Gyula Bekár whose works have been 
consigned to oblivion—their imprimatur. 
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The "official" writers of the Horthy era were placed under taboo after 1945, 
and many of them—including a few acclaimed and gifted authors—were forced 
to flee the country. As a result of the theoretical groundwork of György Lukács 
and the literary-political activity of József Révai the prevailing hierarchy of 
"Nyugat" writers vs. "popular" writers was stretched to include leftist values. The 
so-called "Socialist" system of values on the one hand made a positive reassess-
ment of some excellent authors like Attila József, Lajos Nagy, Tibor Déry and 
Zoltán Zelk, but on the other hand brought to the hierarchy numerous second-
and third-rate scribblers, notorious dabblers, common political climbers and 
agents. This tripartite system of values had its victims; Lajos Kassák, for example, 
whose real greatness none recognised. 

In the meantime, great efforts were being made to develop an authoritative 
canon of Hungarian literature. The fruits of these silent and persistent efforts 
did not really become apparent until the 1980s, by which time Hungarian liter-
ature—chiefly twentieth-century—had managed to redress the balance in its 
system of values. This system of values was rooted in literary, i.e. aesthetic and 
moral, criteria, and its development was not significantly influenced by politics. 
Like every cultural hierarchy it had pluralistic features, in consequence of which 
the trends or movements that constituted it could not impress themselves indi-
vidually on the virtual system of values that has emerged as a result of the great 
achievements of twentieth-century Hungarian literature, and which has gradu-
ally been acknowledged by literary life, common knowledge, and most recently, 
school curricula. 

This virtual system of values undoubtedly gained ground in the Seventies and 
Eighties, and critics—open-minded critics, that is—would not exclude from the 
upper echelons of literature Lajos Kassák for being avant-garde, Milán Füst for 
being Jewish, Tibor Déry for being leftist, Péter Veres for being a peasant, 
Szentkuthy for being erudite, János Pilinszky for being a Catholic, Miklós 
Mészöly for being a liberal, András Sütő for living in Tärgu Mure, Győző Határ 
for living in London, or László Nagy for drawing inspiration from folk poetry. 
Of course, even during the years of value consolidation, there was a great deal 
of intolerance and bias in Hungary and abroad. Literature, and the intellect 
in general, must quintessentially be pluralistic and proclaim a free republic of 
diverse values. 

For quite a while it seemed that the system of values that emerged in the 
Eighties owing to efforts of literary historians and critics could remain funda-
mentally unchanged. It was this consensual value system that is embodied in the 
six-volume reference work on the history of literature between 1945 and 1975 
published, chiefly as a result of Miklós Béládi's efforts, by the Hungarian 
Academy of Sciences. Not even the historical changes in the late Eighties would 
throw into confusion this consensual value system (literary-historical canon), in 
spite of the fact that the transformations gave rise to a need for radical reassess-
ment in every area, including cultural and historical self-awareness. All of this 
notwithstanding, it is my view that the synthesising and equalising system of 
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values that emerged in the Seventies and Eighties was in no need of radical 
change, merely of being adjusted to include the new values. In the literary mind 
the "system change" had already taken place. (Moreover, it was one of the intel-
lectual factors that contributed to the "transformation of thought" on a larger 
scale.) The outcome of this literary, or one might say canonical, "system change" 
was that—with the homecoming of the works of, among others, Sándor Márai, 
László Cs. Szabó, Zoltán Szabó and Győző Határ—expatriate literature could 
finally assume its deserved place within Hungarian literary culture. 

It seemed that with all the efforts in literary history and criticism, it would be 
possible to establish a sort of "respublica litteraria" based on an equilibrium of 
values, which would grant equity to values past and present, and would be open 
to new trends, such as postmodern literature. This free republic of values is in 
tatters amid the intellectual battles of the turn of the millennium. Several value 
systems have emerged, mostly in opposition to each other, and thus literary histo-
riography and criticism labelled "conservative" has a completely different canon 
from the "postmodern." Literary criticism referred to as "conservative" (though 
I prefer to call it traditionalist) has with good reason demanded that Hungarian 
literature should restore the values represented by Gyula Illyés, László Németh, 
Ferenc Juhász and László Nagy, or the Transylvanian András Sütő and Sándor 
Kányádi. Postmodern literary criticism on the other hand has argued, also with 
good reason, that the Western ambassadors of Hungarian literature today were 
Dezső Kosztolányi, Sándor Márai, Géza Ottlik, or the contemporary György 
Konrád, Imre Kertész, Péter Nádas, Péter Esterházy and László Krasznahorkai. 

The argument over literary canons and canon-formation has an effect on 
these competing value systems. Pbstmodern literary theoreticians have it that the 
literary canon of our day gives prominence to works that deal with the crisis 
or disintegration and annihilation of the personality, and works whose textuality 
creates aesthetic values. (The two are actually closely correlated in that the 
moment the creative personality is called into question, all that is left is the 
linguistic fabric—the text.) Others, in contrast, argue (not necessarily out of 
conservatism or backwardness) that those trends and works, too, constitute the 
canon of modern-day literature, which are out to salvage the personality or to 
safeguard the community bonds of the personality. 

Opposed to the personality principle, text-centred aesthetics has dismissed 
as too easy Hungarian writers commonly regarded as classical, such as Miklós 
Radnóti, Gyula Illyés, László Nagy and András Sütő. Naturally it matters a lot 
what sort of theoreticians and critics—groups or individuals—create or establish 
the canons which at the end of the day, are accomplished not according to 
the laws of nature, but as a result of theoretical constructions or, worse, literary-
political rulings. A dialogue between canons and canon-formers could prevent 
the exclusion of real values—the values of a "literary nation"—from the family of 
canonised values. 

Translated by Nicholas Bodoczky 



András VERES 

HOMO AESTHETICUS: DEZSŐ KOSZTOLÁNYI 
THE OUTLINES OF A CAREER 

In his late confessions Önmagamról [Of Myself], Kosztolányi contrasted homo 
morális (man of morals and politics) with homo aestheticus (bel esprit, "man of pure 
contemplation"). He proudly professed to be one of the latter who "advocated 
taste instead of ever-arguable truth, [...] who has redeemed himself, first of all, 
from world-redeemers, [...] who expects nothing but gets everything in a single 
moment of wonderment. . ." His creed betokened pose and play and even defi-
ance—an attempt of self-justification by a man who saw the 1930s as a drama of 
fate that would ultimately lay waste to fragile-but-resplendent European culture. 

Intellectual package 

Kosztolányi's childhood milieu had an important role to play in the development 
of his art. He believed (partly after Freud) that only one's early years will leave 
a truly permanent imprint on one's soul. Settled in the small affluent town of 
Szabadka in south Hungary (today Subotica, Serbia-Montenegro), the Koszto-
lányi family looked back on its aristocratic past with mythological nostalgia. 
Kosztolányi's paternal grandfather (who made the deepest impression on the 
child Kosztolányi) returned from emigration in America and instead of buying 
land, he opened a haberdashery. The maternal branch of the family were apothec-
aries. Family legends had it that his maternal grandfather had immigrated 
to Hungary from Goethe's native town, which Kosztolányi was proud of, as of his 
noble forebears. His father, who also had a talent for writing, was a teacher, and 
subsequently director, of the grammar school at Szabadka. 

The "glasshouse" environment of the family home not only provided protec-
tion and safety, but also encouraged him in his ambitious plans, while also mak-
ing him vulnerable to his sensitivity. He was often gnawed on by fear of death, 
and as an adolescent he read Pascal. At fifteen he wrote this in his diary: "Do we 
know that we are? Was troubled by this all night. Can we be sure of it? What if life 
is just a dream, and not existent nothingness?" This excerpt is the first statement 
of one of the fundamental thoughts underlying his entire oeuvre, and it 
shows just how Kosztolányi experienced from within the notions posited by the 
influential 20th century philosophical school, Existentialism. 

Not only was the family environment exceptionally congenial, but also the 
historical background. Kosztolányi was born in 1885, at the mid-point of a period 
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of peace that lasted for more than half a century—unusually long for tumultuous 
Hungarian history. In one of his late short stories (Ezerkilencszázharminchárom 
[Nineteen Thirty-Three], 1933) he described the differences between his own and 
the younger generations who had grown up in World War I: 

There was less difference between the two generations than between ours and theirs. 
For us, at the age of twenty, our fathers worked out, pencil on paper, how much we would 
earn if we worked hard enough in this or that career, how much pension, long service 
supplement we could retire with, and with that comfortable thought it was easy to put 
"real" life out of our minds. To them, real life was an adventure, for everyone around them 
was being unreal. As for us, in the dreary uneventfulness of our age, we would overstate 
small events to prevent them from extinction. They, poor souls, were having to understate 
big events for the very same reason. We kept smoking cigarettes, ruining ourselves, 
feverish with charming and ugly loves. They do not smoke, they take exercise, marry early. 
We want to die five or six times a day. They would prefer to live, thank you very much. 

This comparison is perhaps a little exaggerated, but nevertheless gives a good 
idea of the propitious if unsuspecting start of Kosztolányi's generation. At the 
time when he befriended other poet geniuses-to-be (Mihály Babits and Gyula 
Juhász) at the Budapest Faculty of Humanities, together with whom he prepared 
for a career in poetry (their correspondence reveals just what a conscious effort 
this was), his concentration on his artistic endeavours was, for the most part, 
undisturbed. For all his posturing and superficiality (which his friends never 
failed to comment upon) the young Kosztolányi had an astonishingly voracious 
appetite for the flower of European culture. While his companions stuck with 
their chosen poet-paragons, Kosztolányi would enthuse about a new favourite 
almost every day, while reconsidering and reshaping his priority list of artists. 
As opposed to his companions who endorsed fin-de-siecle literature, he stood up 
for 19th-century French realism, and ranked Le Rouge et le Noir considerably higher 
than Madame Bovary—which stands as a testament to his open-mindedness. 

Debut: journalism and short stories 

Kosztolányi's career is habitually characterised as being prodigiously fast-rising. 
It did get off to a good start when in 1906 he gave up his university studies for a 
job with the civic-liberal paper Budapesti Napló and very soon his name became 
widely known. By the end of the 1900s he was receiving invitations to participate 
in practically every literary project around. He brought out his first book of 
poetry (Négy fal között [Within Four Walls]) in as early as 1907; his first book of 
short stories (Boszorkányos esték [Witching Evenings]) in the following year, and 
two years later his first collection of literary translations (Maupassant összes versei 
[The Complete Poems of Maupassant]). By 1919 he had turned out further six 
volumes of poetry, five collections of short stories and two collections of literary 
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translations. He was a member of the inner circle of the literary review Nyugat, 
from its launch in 1908. 

All this notwithstanding, very few of his works became a tour de force in the 
early years of his career. In fact, only two—a collection of poems, Lament of a Poor 
Little Child (A szegény kisgyermek panaszai, 1910), and a collection of literary 
translations, Modern költők [Modern Poets] (1913)—caused any stir. One needs 
to bear in mind, though, that making a living as a journalist (even if it was in 
those days generally regarded as a bohemian and gentlemanly way of life) was a 
drudgery and sapped Kosztolányi's time and creative energies. It is another 
matter, however, that the countless reports and sketches, book and theatre reviews 
were an excellent "training ground," so to speak, for literary writing. In his 
sketches and critiques Kosztolányi developed the technique of rapidly changing 
points of view that would characterise his mature narrative style. His trademark 
empathic and sympathetic attitude is well illustrated by the following excerpt 
from a review of Ferenc Molnár's Carousel (Liliom), dating from 1909: 

Ferenc Molnár has thus far been observing the stripling city [...] He loved the child 
within [...] Its healthy vigour, courage and mischievousness. Inside every child there sleeps 
a little rascal. This time he has taken a rascal to stage. He has woken the child within and 
turned it all into lyric and legend. [...] Every bit gentleness, tear and profound, proud senti-
mentalism. [...] The rascal is an aristocrat. He is firm, preaching cruel love. Better hit whom 
you love, only please don't whine. Janitors talk and contented commissionaires sentiment-
alise. Only be strong and cool. The blows you deal will then be like kisses. Talk is not our 
thing. The pure young maidservant and the dirty City-Park carousel barker, too, love without 
talk. "There's a lot of acacias around here..." That is all for a confession. No more. The rest 
of it will not spill from the young maidservant's mouth until after Mr Liliom has died, died 
for her, having suppressed tears and love... From this point the City-Park drama shifts into 
a legend, and the theatrical revolution begins. It comes as no surprise that the dead man 
rises from bed and goes before God, a God who is a police-station draftsman, a bureaucratic 
God, a pedantic and talentless God. That is how the mystery of the world is reflected in the 
bed of a rascal. That is the kind of naivete the poems of ancient ages and peoples were 
conceived in. Ferenc Molnár set his poem to stage, creating the first primitive Hungarian 
drama. [Italics mine—A. V] 

The excerpt has much to say about Kosztolányi's deftness in linking up Molnár's 
earlier works (chiefly the excellent novel The Paul Street Boys [Pál utcai fiúk], 
unnamed here) with Carousel, and in canonising as an event of social and dra-
matic history the highlighted special outlook of the dramatic heroes, that "pro-
found and proud sentimentalism." (Also, quite possibly, the young maidservant 
who loves without words might be the forerunner of Kosztolányi's most famous 
heroine, Anna Édes.) 

The significance of Kosztolányi's academic prose was acknowledged by his 
contemporaries, and after his death they collected and published in eleven vol-
umes his short articles and essays scattered in various reviews. Later his reviews 
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were criticised for err ing on the side of praise. It is certain, however, that 
Kosztolányi was not prompted by the tacit agreement of mutual publicity that 
allegedly existed among the authors of the Nyugat. It was his conviction that art 
belonged to two worlds simultaneously; that the metaphysical sphere had to be 
approached with devotion and empathy, while the prosaic, or "professional" side 
of art could be dissected, but that would only be of any interest to the profession, 
never the general audiences. Accordingly, he was very rarely prepared to analyse 
technical problems of lyrics or prose, and even less frequently willing to write the 
sort of negative and ruthless critiques like the ones assailing the incongruities of 
Dezső Szabó's and Endre Ady's works. These reviews were not only levelled 
against the prophetic, preaching tone of their works, which Kosztolányi thought 
to be fallacious and injurious, but also equally against their false and misleading 
public success, which as a lettered man he felt an obligation to counterbalance. 

In summary, it can be established that Kosztolányi's academic prose was more 
significant than his artistic prose during his first period. The collections of short 
stories (Boszorkányos esték [Witching Evenings], 1908; Bolondok [Lunatics], 1911; 
Beteg lelkek [Feverish Souls], 1912; Bűbájosok [Enchanters], 1916)—as the titles 
would have one expect—are out to explore the extreme (or even the morbid) in 
relation to, or behind, banality. Appendicitis (1911), one of his most widely read 
short stories, features a grey, industrious functionary who is completely jolted 
from his rut by the unusual attention he is given during an appendectomy, which 
tragicomically increases his sense of his own significance. The basic conflict in 
many of Kosztolányi's short stories is a kind of mistaken sense of proportion that 
adds a temporary dash of fatefulness to the course of everyday life. Banality is 
such a powerful feature of this world that it somehow radiates all over an other-
wise emphatically plain style. The Sezessionist-symbolic layer, integral to Koszto-
lányi's lyrical works, surfaces sporadically only in the short stories. His narrative 
writings are a far cry from the works of his cousin, Géza Csáth, whose career 
started roughly around the same time and in whose dispassionately presented 
mini-tragedies catastrophe is brought on by the play of instincts and is more than 
just a one-off incident—it has a wider validity, becoming a metaphor of a world-
order turned inside out. 

First great success: Lament of a Poor Little Child 

While Kosztolányi's first book of veses, Within Four Walls, not unlike his short 
stories, speaks of the emptiness of life situations, the second, Lament of a Poor 
Little Child happily finds the lens of the childhood viewpoint which sees, and has 
the reader see, the insignificant as significant. Lacking the experience and 
knowledge, the little child is completely at the mercy of his environment, and 
assumes a dependency upon the most common objects even. Darkness fills him 
with fear, everything around him is mysterious, the "little lamp," the "antique, 
black-lettered, fancy clock," all the photographs, and chiefly people whose 
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emotional atmosphere "unbiased" infantile observation registers with acute 
awareness: "My poor mum plays a song on the piano," "My sister to sadness is 
betrothed." 

Behind seemingly momentary impressions there lies a uniform conception of 
the world: adopting a psychoanalytic approach (partly by the mediation of Géza 
Csáth), Kosztolányi is chiefly concerned with the unconscious which is made 
accessible by the reliving of childhood experiences. In Hungarian literature 
Lament of a Poor Little Child is one of the most homogeneous books of verse in 
terms of world-view and tone. Childhood is portrayed as a fullness compared to 
which adulthood is impoverishment and decline. However, in one or two of the 
poems beyond-childhood experience plays a direct role. The small masterpiece, 
depicting in a snapshot the sunflower's love frenzy, is an excellent rendering of 
the rustic and tragic atmosphere of Kosztolányi native land, Bácska.1 (Written in 
1913 under the name of Bácskai rajz [Bácska Sketch], the poem was only later 
inserted into the collection by Kosztolányi.) 

A napraforgó, mint az őrült 
röpül a pusztán egymaga, 
a tébolyító napsugárban 
kibomlik csenevész haja. 
Bolond lotyó - fejére kapja 
a sárga szoknyáját s szalad, 
szerelmese volt már a kóró, 
a pipacs és az iszalag, 
elhagyta mind, most sír magában, 
rí és a szörnyű napra néz, 
a napra, úri kedvesére, 
ki részeg s izzik, mint a réz. 

Aztán eszelősen, bután 
rohan a gyorsvonat után. 

1 Bácska is the larger region where Szabadka (today's Subotica in Serbia-Montenegro) is located. 
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The Sunflower, raving mad, 
takes flight in the puszta alone, 
in the maddening sunshine 
her scrubby hair comes undone. 
Crazy bitch—over her head 
she lifts her yellow skirt and runs, 
she has had as a lover the dryweed, 
the poppy and the traveller's joy, 
they all left her, now she lonesome weeps, 
cries and looks into the terrible sun, 
the sun, her lordly paramour, 
the drunkard, sweating like copper. 

Then dementedly, foolishly, 
races for the express train. 

Lajos Kassák, a great figure on the Hungarian (and international) avant-garde 
scene, thought the poem to be Impressionist and reminded him of "Debussy's 
subtle music and a pointillist painting or two." As opposed to the Impressionist 
and Sezessionist poems that dominate the collection (and are concerned with 
conjuring up the naive world of those styles), Bácska Sketch is really the first step 
towards Expressionism. The poem that opens the book, Like Someone Who Has 
Fallen between the Rails (Mint aki a sínek közé esett) sets out the position of the 
person who is recalling his childhood. He likens the remarkableness of the poetic 
manifestation to the enlightenment in the moment before death. It opens u p 
new vistas and creates a point of orientation for the childhood point of view 
which is essentially focused on life-matters. This poem succeeds in doing what 
Kosztolányi's early short stories fail to achieve: packing into a single metaphor 
his belief that existence is essentially tragic. 

Modern Poets: the literary translator Kosztolányi 

Modern Poets was the other overwhelming success of his early career. Three factors 
played a part in the favourable reception of the collection. Firstly, no such 
anthology had been published in Hungary over the past twenty years. Secondly, 
it was the first Hungarian-language book of its kind to offer a comprehensive 
picture of Symbolist poetry—the French and Austrian works in particular are 
noteworthy. The French and French-Belgian poets include Baudelaire, Heredia, 
Verlaine, Richepin, Rimbaud, Jules Lemaitre, Jean Moréas, Albert Samain, Jules 
Laforgue, Francis Jammes, Verhaeren and Maeterlinck; Germans and Austrians 
include Richard Dehmel, Stefan George, Christian Morgenstern, Hofmannstahl, 
Rilke, Stefan Zweig and Franz Werfel. Baudelaire and Rilke feature most 
prominently; Rilke made a profound influence on Kosztolányi's poetry. 
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The third factor that contributed to the book's success was the fact that Koszto-
lányi's translations do not sound like translations at all, but like original works. 
Fidelity to the original text is often sacrificed to atmosphere. In the preface to 
Modern Poets he explained this by saying "I was facing poets who, in the moments 
of creation, had held intuition in higher esteem than the dictionary." In reality, 
of course, he was being faithful to his own translation ideals: "My literary trans-
lations are related the originals not like a painting to its copy, but rather, like a 
painting to the object it portrays." Some of his contemporaries criticised him 
heavily for this, and later—in the spirit of greater fidelity to the original text— 
his translations of poetry were cited as deterrent examples. It appears, then, that 
opinions of the profession and the wider audiences differed in this respect, too. 

Undeniably, he translated prolifically, fast, and unevenly. H e sought to render 
into Hungarian a dauntingly large body of European and world poetry. He trans-
lated many of Byron's epic poems, several dramas by Shakespeare, brought out 
a significantly augmented edition of Modern Poets, published a special collection, 
Kínai és japán versek [Chinese and Japanese Poems] (which he had Magyarised 
from English), and his last translations appeared posthumously under the title of 
Idegen költők [Foreign Poets]. Many of his translations rank high among Hunga-
rian literary translations (which otherwise boasts numerous excellent works), such 
as his rendering of Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol and Paul Valéry's Le 
cimetiere marin [The Graveyard by the Sea]. 

Historical ordeals 

World War I broke out in 1914, and not only did it bring those "palmy days of 
peace" to an end, but also shattered 19 th-century liberal and evolutionary illu-
sions. Although Kosztolányi had managed to have himself exempted from milit-
ary service, he looked upon the increasingly propectless future with anxiety and 
terror. Friends and family were being killed at the front, and in 1919 his cousin 
Géza Csáth, severely addicted to drugs and mentally deranged, shot and killed 
his wife and later committed suicide. (Temporarily Kosztolányi himself became 
addicted to drugs, but managed to come off them.) He was deeply disturbed by 
all this; he sought to commemorate Csáth in a novel, but his text entitled Mostoha 
[Cruel] was never finished. 

History that had been thought immobile was suddenly on the move again. An 
ally of Germany, the Austro-Hungarian Monarchy lost the war. Revolutions were 
breaking out in Budapest and other towns round the country. Headed by Mihály 
Károlyi, a firm friend of the Entente, the new civic-social democratic government 
enjoyed the support of just about everyone. The civic forums of literature were 
supplanted by a new establishment, the Vörösmarty Academy, whose first presid-
ent was the poet Endre Ady, and Kosztolányi, too, became a member. However, 
the independent and democratic Hungarian nation-state emerged while the 
historical Hungary fell apart. The myopic politics of the victorious grand alliance 
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and the territorial greed of the successor states created an irredeemable situation 
for Károlyi's government. On 21 March, 1919, following the Entente's ultimatum 
(which demanded the cession of fur ther Hungarian territories), the civic govern-
ment resigned, and proclaimed, after Soviet fashion, a Commune based on the 
dictatorship of the proletariat. 

The newly-formed administration was unable to repel the attacks of the Czech 
and Romanian armies for very long. In August 1919 Budapest and half of Hun-
gary came under Romanian invasion. Under the command of Rear Admiral 
Miklós Horthy a counter-revolutionary army was set up, which launched a savage 
attack on not only Communists, but also Democrats (the words "liberal" and 
"Jew" were synonyms in Horthy's book). In exchange for international recogni-
tion, Horthy and his circles were forced to exercise self-restraint and introduce 
parliamentary government. Dictated by the victors, the Treaty of Trianon cut off 
two-thirds of Hungary's historical territories, together with over three million 
Hungarians, from the newly independent Hungarian state. 

Kosztolányi most powerful political impulses date from this period. His faith 
in civic values and a multi-party system prevented him from espousing the aims 
of the Commune. He was particularly appalled by the consequences of the Treaty 
of Trianon. His native town and family were now in Serbia. His father, the 
63-year-old Árpád Kosztolányi, was dismissed from his post as director, and made 
his job conditional on obtaining a Serbian language exam. This upset Koszto-
lányi so much that in late 1919 he took up a job as columnist with an extreme-
rightist paper, and helped Dezső Szabó set up the nationalist writers' association. 
However, the attacks the new establishment levelled at the Nyugat brought home 
to him his untenable situation, and broke with Dezső Szabó and his movement. 
He withdrew from the political limelight. In 1922 he joined the conservative-
liberal paper Pesti Hírlap. 

This time, however, the Right took offence. And Kosztolányi tried to explain 
away the inexplicable by suggesting that underlying his political volte-face there 
were values that ran deeper than essentially petty and limited politics. In his first 
novel, Darker Muses: The Poet Nero (A véres költő, 1922), there is a parable set in 
ancient Rome. Kosztolányi sought to be rid of his post-1919 illusions and, at the 
same time, take up the cudgels for his own wavering, errant ways. The story of 
the Emperor Nero—who, striving for poetic distinction, sacrificed Rome on the 
altar of poetry (Nero's figure was modelled on Dezső Szabó)—presents art and 
politics as being mutually exclusive. (Not unlike his contemporary Czech colleague, 
Karel Capek, with whom he has much in common, Kosztolányi was fond of pseudo-
historical parables.) He has his weightiest character, Seneca, deliver the apologia 
he really intended for himself: 

I was a poet and wise. Indifferent, like nature. I formed opinions of eternal things 
alone, but nobody was interested. [...] When I was forced to think, for I was no exception 
there, I realised that when it came to their cause, which they only had only one opinion 
about, I had at least two opinions, now one, then another, depending on which viewpoint 
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I took. In a poet there is room for many things, including good and bad, gold and mud. 
Unfortunately, however, I had to take a stand. [...] While I always asserted my sincere 
opinion, it was a mere portion of what I knew, for I possessed the whole truth which they 
would not have been able to endure. My sin consist not in the fact that my opinions 
changed and I was contradictory, like life itself, but in the fact that I declared myself at all. 

In other words, Kosztolányi was trying to make a virtue of necessity, and went so far 
as to place on a pedestal the very behaviour that scorned lies disguised as truth, 
rejected Left and Right, and that had earned contempt from both sides. 

Mid-career: the novelist 

The midpoint of Kosztolányi's career fell on the 1920s. He wrote all of his novels 
within a few years in rapid succession (Darker Muses: The Poet Nero [A véres költő], 
1922; Skylark [Pacsirta], 1924; Aranysárkány [The Golden Kite], 1925; Anna Édes, 
1926). During this period he rose to prominence in prose, while as a poet he had 
come to a crisis. The verse cycle Lament of a Sad Man (A bús férfi panaszai, 1924) 
was a feeble sequel to Lament of a Poor Little Child. Eventually, his poetic path-
finding efforts took him a whole decade. Meztelenül [Naked] (1928)—which, to 
the amazement of his contemporaries, broke with Kosztolányi's by-then trade-
mark finely-crafted forms and contained nothing but poems in free verse—is an 
extremely significant experiment in that it paved the way for a new poetry that 
would reach its zenith in the 1930s. 

The series of blows history had dealt Hungary had a liberating effect on Kosz-
tolányi's prose. It retrospectively justified the stressful experience of the turn of 
the century, those impenetrable, suppressed emotions. With the hindsight of his 
lost guilelessness (and, of course, the break-up of his old country) he watched and 
portrayed the guilelessness of his heroes who were self-assured but filled with 
presentiment of impending disaster. The Nero novel transported the real-world 
dénouement—insanity unleashed—to the décors of an ancient world. The next 
two novels recall Kosztolányi's childhood world, the oblivious, dreary rural town 
of Szabadka that was a travesty of the great ideas for national reform of the early 
19th century—and, as its fictitious name, Sárszeg,2 indicates, by no means 
nostalgically. Skylark presents an earlier phase in the process that Kosztolányi 
perceived as a loss of values: the protagonist Ákos Vajkay is given a chance to 
change his meaningless, dull life. The Golden Kite depicts a later phase in the 
process: its protagonist, the schoolteacher Antal Nóvák has no hope of rising in 
the world and the only power over his fate he has will merely suffice to help him 
commit suicide. While Skylark portrays the irredeemability of the déclassé 

2 Sárszeg "Mudville" is an indication of backwardness, being "stuck in mud". 
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nobility, The Golden Kite the value crisis of the middle classes. With Anna Édes 
Kosztolányi openly returns to the world of the recent past and present, only to 
call to into question (and contest)—by digging deep and unearthing the terrible 
obsessions and compulsions—the ostensible tr iumph of free will. 

The characters in Kosztolányi's novels behave ambivalently, irrationally and 
capriciously. They do tend to submit to a higher authority of some sort whose 
unfathomableness, however, is more terrifying than its power. In his search for 
hidden motives underlying actions, Freudian psychoanalysis was Kosztolányi's 
first choice. He perceived the power of the unconscious to be irrational and 
unmanageable. He portrayed it as the erratic driving force that was indifferent 
to values; if it erupted to the surface it was a matter of sheer chance whether it 
would effect undue destruction or do justice. 

Skylark is a psychological novel about the pitfalls brought on by guilt, remorse 
and pity, as well as love which conceals hatred. Skylark, the protagonist, an ugly 
spinster, goes on holiday, and dur ing her short absence her parents, liberated 
from their inhibitions, attempt to break out of the very narrow routine of their 
everyday life. Ákos Vajkay is younger at heart than his daughter and has it all to 
make his world an enjoyable place. But when Skylark returns, everything is back 
to normal again. Vajkay's name3 can not only be linked with his profession as an 
archivist, but also his only passion in life, family tree research. Ironically, while he 
digs deep into the histories of other families, he helplessly observes the inevit-
able end of his own lineage. 

While Skylark is s snapshot of the wane of a familiar world-order, The Golden 
Kite, with its leisurely pace, would have one believe that the same world-order can 
never end. However, sinister omens ripple the calm surface, and the mature, 
harmonious shades of summer are interspersed with autumnal colours. The life 
of Antal Nóvák, a schoolteacher of enlightened principles, becomes an utter dis-
aster when his pupils refuse to follow these principles. His private life is embit-
tered by his wife's infidelity and subsequent early death. Widowed, he raises his 
hysterical daughter alone. As a father he is powerless against his daughter's will 
(the parents' vulnerability is a key feature in both books); as a teacher he is 
obliged to suffer being harmed physically by a student he has failed. His suicide 
is a desperate gesture, but effectively just as pointless as his education of the new 
generations. The paragon of The Golden Kite can be described in Freudian terms 
as the superego's total defeat by the world of instincts. 

s Vajkay's name features associations of the words váj, vájkál "dig" and "(re)search." 
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At the focal point of his oeuvre: Anna Édes 

Kosztolányi may have done better than Anna Édes, but it nevertheless assumes 
a key role in his oeuvre—it lies at the very focal point. It not only assumes a key 
role because it rounds off a sequence of novels. Or because it has as its antecedent 
a number of poems and short stories, such as The Conductor (A kalauz, 1924) 
which takes a look behind the scenes of a predetermined life, I Am an Entry in all 
Kinds of Books (Beírtak engem mindenféle Könyvbe, 1921) which complains 
about bureaucratic labelling, and Boris könyve [Book of Boris] (1925) which 
parodies the inhuman mindset of officialdom. In fact, many of his later works 
(such as Közéleti kitűnőség [Eminent Public Figure], 1930; Úriasszony [The Society 
Woman], 1930; A szó hatalma [The Power ofWords], 1934) refer back to Anna Édes, 
which again testifies to the fact that Kosztolányi remained within the orbit of 
this novel. 

What also guarantees its pivotal role in Kosztolányi's oeuvre is that it addresses 
the antinomical structure of life, which is what Kosztolányi was most concerned 
about (besides the problem of death). He fondly portrayed the fates of the em-
peror and the slave, the two extremes of social hierarchy. His late short-story 
cycle, Latin arcélek [Latin Profiles], relates the stories of two emperors (Aurelius, 
1931, Caligula, 1934) and two slaves (Paulina, 1929, Silus, 1929). The same can 
be said about the choice of themes and the issues he deals with in his first and 
last novel: Darker Muses: The Poet Nero is the story of an emperor, the scrutiny of 
tyranny that ends in irrational and senseless destruction; while Anna Edes is the 
complete reverse, the portrayal of complete defencelessness that leads to cata-
strophe. The maidservant is in effect a slave of modern times. In Kosztolányi's 
psychoanalysis-inspired conception, there is no significant difference between 
the worlds of "up" and "down." Absolute vulnerability and absolute freedom will 
have the same consequences. Whether we depend on everybody else or ourselves 
alone is equally unpredictable. 

Anna Édes is furthermore a final reckoning with the recent historical past that 
Kosztolányi had been for long most preoccupied with. The novel is set in the 
months after the collapse of the Hungarian Commune in 1919, and there is 
direct reference to Kosztolányi himself, which must betoken the author's personal 
interest in conjuring up the era. He recalls historical events and locations with 
rare precision; and even makes sure the streets have their original names (for 
example, one Koronaherceg utca features in the novel, although the street had 
been renamed Petőfi Sándor utca in 1923). Kosztolányi's in a satirical frame of 
mind when the address he names as Master Jancsi's shady Viennese neighbour-
hood is in actual fact the address of the palace of the Prince-Primate of Vienna. 
The unusual attention to historical minutiae may have been Kosztolányi's answer 
to charges of bias, but it may equally have been prompted by a passionate 
concern for clearing up matters (or even the magical belief in taking possession 
of reality, to which Kosztolányi was no alien). 
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Anna Édes opens with the Krisztinaváros urban legend about the Communist 
leader Béla Kun who fled the country with hoards of stolen treasure. Only an 
endless generation of legends can make unexpected and swift historical turns 
bearable in this profoundly petty-bourgeois part of the world (Krisztinaváros is 
a bourgeois neighbourhood in Budapest). A legend is made up about Béla Kun, 
as well as the model-maidservant Anna, and even (at the end of the novel), about 
Kosztolányi himself. (Chapter Ten of the novel is even called Legend). Anna, the 
perfect maid, quite literally enters this historical scene and social milieu, and 
eventually kills her masters. Anna was born in 1900, by no accident—her fate 
is intended to exemplify the character of the 20 th century. And the 20th century 
is portrayed in the novel in contrast to the 19 th—a century that had the t r iumph 
of family values, science and technology—as an age of irresolvable tension. 

Anna Édes explores the archetypal master-servant relationship—which is a little 
anachronistic for a country desperately insisting on being European. Kosztolányi 
was not cut out for superiority and subjection: "I find it unnatural," he once 
remarked, "to be waited upon. My ancestors, my grandfather and my father, knew 
how to fumingly boss people around, they didn't think it unnatural, and possibly 
no longer does my son and grandson. I do, however, and even lose sleep over it." 
Such was his aversion that he went so far as to banish the jussive mood from his 
texts. His imperative sentences end with a full stop, not an exclamation mark.4 

He regarded suffering as the greatest burden of human existence and always 
interpreted it as the common lot of humankind: 

I have always, at all times, been associated with the poor as much as I was associated 
with any political party. [...] All of my writings, all of my remarks are intended for them, 
for those who suffer; but I shall not deny the rich any compassion either, and if a paunchy 
bank director walks past with a cachectic countenance and 1 hear he has cancer, I have 
nothing to be pleased about, for he too is a fellow human and I do not overrate wealth. 
We shall all meet in great misery. 

The novel advocates that the master-maidservant relationship essentially leads 
to mutual vulnerability (the Vizy, too, are unfortunate in their own way), but a 
tragic ending is not inevitable. People are fatally divided and opposed to each 
other by their roles, but because they are also dependent each other, they might 
just as well make life—their own and others'—more bearable. For example, by 
approaching each other on a more equitable basis and taking their roles less ser-
iously. By seeing and respecting more—the human—in the other person. 

In the novel, however, one's role in life is quite literally a deadly earnest mat-
ter. Both during and after the Commune. The janitor, Comrade Ficsor, will bully 
people about like a lord if he can help it. Kornél Vizy is addressed "milord." The 

4 Translator's note: in Hungarian grammar the use of an exclamation mark is generally mandatory 
at the end of an imperative sentence. 
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"world-historical change of roles" (as Kosztolányi called the Commune) was no 
meaningful solution to the problem, for it merely reversed social injustice instead 
of remedying it. The trouble with the Commune is not what Doctor Moviszter 
would have us believe: "no ideal should be accomplished." (Interpretative tradi-
tion mistakenly considers Moviszter to be the author's only mouthpiece.) 
Commune and counter-revoludon—effect and counter-effect—are both extremes. 
Anna Edes's terrible humiliation and her no less terrible crime serve as a warning 
that unless we try to be charitable, the "history of extremes" will persist. The 
curious ending of the novel—the historical present and Kosztolányi's person are 
brought to the plot—suggests that the author was rather sceptical about the 
chances of finding a way out. 

Third period: Kornél Esti and The Reckoning 

Kosztolányi's last period started in the latter half of the Twenties, and once again, 
short stories and lyric works had a leading part. Published individually as a series 
of short stories (though some claim it is really a novel), Esti Kornél [Kornél Esti] 
(1933) and what may be regarded as a sequel, Esti Kornél kalandjai [The Adventures 
of Kornél Esti] (appearing in Tengerszem |Tarn], 1936), are justly regarded as the 
pinnacle of Kosztolányi's art. (The novels that are understood to comprise the 
series were written between 1925 and 1936.) Kosztolányi confirmed what a 
conscious experimenter and radical reformer of narrative technique he really was. 

At a first glance, the protagonist Kornél Esti is that part of the narrator's self 
who has an unquenchable urge to explain things he comes across, and through 
those things, existence itself. He is a double who represents the narrator's bygone 
youth and whom he has laid to rest, but now, nearing death, he must allow 
to come forth. He is not really an independent character and has no continuity 
in a psychological sense, and neither is he a mouthpiece, but rather, the embodi-
ment of a unique voice in the chorus of world-interpretations. For it is the nature 
of the world to be unfathomable, any attempts to explain it futile, albeit not 
dispensable. This primary chaos is frequently implied by the chapter titles: 
"Chapter Ten in which the daughter of a Bácska golden peasant, Zsuzsika, jumps 
down a well and gets married"; "Chapter Thirteen in which he turns up as a 
benefactor, rescues a fate-stricken widow, but is forced to give her a hiding, 
because he feels so sorry for her he has no other choice." 

Kornél Esti deals with the most unexpected turns of life without ever being 
surprised; to him there is no difference between natural and unnatural. Acutely 
aware that the world manifests itself to us in the form of a succession of absurd-
ities, he maintains that "the real trouble is not that the world is unwisely govern-
ed, but that it is governed at all." Thus the anecdotal figure of his university years 
in Germany becomes something of a paragon: Baron Wilhelm Friedrich Eduard 
von Wüstenfeld never fails to drop off on schedule the moment he calls upon the 
performer to speak, and wakes just as punctually at the end of the performance: 



Dezső Kosztolányi 29 

Yes, his sleep was an exercise of national and human duties. The way he slept, without 
fear or favour, impartially and disinterestedly, to the right and to the left, towards women 
as well as men, towards Christians as well as Jews; that is to say that when he slept without 
regard for age, sex or creed, it seemed as though he had closed his eyes to human weak-
ness, and not only did it "seem as though," but that's the way it was. (Chapter Twelve) 

The implied narrator, Kornél Esti, too, is a writer by profession. They are both 
fond of stressing their arbitrariness, the created nature of texts. They frequently 
overplay the parallel of the two kinds of arbitrariness that characterise the world 
and man. (Esti often derives great pleasure from lying or disguising his lies.) 
In one of the most ingenious stories in the cycle the narrator confidently chats 
to a Bulgarian ticket-inspector (or rather he leads him to believe that he is chat-
ting), even though the only word he knows in Bulgarian is "yes." (Chapter Nine) 

The significance of language, and what it consists in, are highlighted. In these 
works Kosztolányi surpasses the psychoanalytical approach. He has come to be-
lieve—consistent with his purist attitude to language—that language is not a tool 
of consciousness, but one of consciousness's forms of existence, that is, the two 
are in reality one and the same. (One significant consequence of this approach 
is the rejection of the opposition between surface and depth.) And if the use 
of language is identical to thinking, then different languages are expressions of 
different mentalities. All of them delimit the world; our linguistic limits neces-
sarily coincide with the limits of our world. The conclusion Kosztolányi reaches 
is that universal, ideal language is not possible, therefore language can never 
be logical. Which underlines the unfathomableness of the world. 

Only one certainty exists in the Kornél Esti stories: that we die. Vendég [Visitor] 
is a programmatic short story that names facing up to death as the most import-
ant task: "It isn't death—I don't know what it is, therefore I don't have to worry 
about it—it's dying. That I very much worry about. I shall have to deal with it one 
day. That is the only serious task one has." The closing stories of both cycles end 
on the same note: "Chapter Eighteen in which he gives a moving account of an 
ordinary tram journey and bids farewell to the reader" is really an allegory (and 
a play of fancy) on the narrator's death, and/ lz utolsó felolvasás [The Last Read-
ing] is the story of Kornél Esti's death. The two texts approach death in a dif-
ferent mood: the former is patient and understanding, the latter stresses man's 
unpreparedness for death. 

Kosztolányi claimed he was an "anarchist": "I am an anarchist body and soul. 
I am of the kind that poses no threat to public order, that does not kill kings, but 
holds the individual to be the centre of the world, and thinks that the only thing 
worth living for is to accomplish the individual within its narrow confines." When 
rebelling against the unjust world order and its most conspicuous representation, 
political hierarchy, he is carrying out a sort of Existentialist deconstruction of 
Christian ideas. He adheres to the divine principle even in a world without God. 
He is not only led to the negation of divine omnipresence by the ineluctability of 
injustice, but also by the ironical situation that stems form the finiteness of exist-
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ence, namely that in actual fact only one equality is known to human life, and 
that is death. Kosztolányi's brand of Existentialism is explicitly of an ethical char-
acter; the absolute limit to inequality is life lived with the prospect of death. 
In his view the only justness of metaphysical validity is the fact that we are born 
and we die. 

This conviction fosters Kosztolányi's deeper respect for human dignity. In his 
late short stories and poems compassion and pity for the outcast and the miser-
able assume a significant role (alongside death). Why did he stick with compas-
sion? His alter-ego, Kornél Esti has the answer: 

Do not mistake me. I did not hate people. I merely looked upon them with a certain 
amount of sad resignation, aware of the futility of life and the relativity of everything. [...] 
I wasn't cut out to deliver mankind who, when not smitten by fire, flood and pestilence, 
organises wars, creates for himself artificial fire, flood and pestilence. (Chapter Six) 

The sonnets that gave their name to the title of his 1935 collection The Reckoning 
(Számadás) also name compassion as the most important human value, and in 
Litánia [Litany] (1932) he plainly announces that the modern world has become 
a Babel, and is inevitably heading towards its doom. He scorns the preachers of 
social redemptions (The Revolutionary [Forradalmár], 1930), and his poetic creeds 
ironically and playfully resist being associated with the fashionable trends of the 
times that take themselves so seriously (Költő a huszadik században [A Poet in the 
Twentieth Century], 1931; The Song of "Kornél Esti" [Esti Kornél éneke], 1933). 
Clearly the short stories and poems dating form this period have much in 
common in terms of theme and outlook. Kosztolányi's poetry had by then caught 
up with the his literary prose; like his novels in the Twenties, his poetry was in the 
ascendant. Previously prevailing ideas of emptiness were supplanted by themes 
of decay and opposition. His lyric works began to feature something his short 
stories were never concerned with: taking a stand for things/persons (Marcus 
Aurelim, 1929): 

What I am seeking is one true, proud man, 
I yearn for someone who fearlessly senses the soil under his feet, 
touching with both hands the awesome, stony truth 
of Medusa's slimy reality 
and declares: "this exists!" "this does not exist!" 
"this is truth!" "this is falsehood!" 
and finally throws his own corpse to the worms.5 

5 Translated by Earl M. Herrick. 
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Perhaps the most significant works of The Reckoning are those which speak of the 
anticipation and fear of death (Oszi reggeli [Autumn Breakfast], 1929; A vad kovács 
[The Wild Smith], 1930; Vörös hervadás [Red Wilting], 1931). Funeral Oration 
(Halotti beszéd, 1933) not only evokes the title of the first Hungarian written 
text, the Halotti beszéd és könyörgés [Funeral Oration and Prayer] (circa 1195), but 
also the first few words of its first line: "Brethren, behold, how suddenly he died 
/ and left us here alone: we are cheated, denied."6 This poem sums up the poet's 
approach: only one things is certain: that we die—but death is inconceivable 
from the angle of life, while life can only be understood and appraised from the 
angle of death. Kosztolányi does not believe in any other-worldly (or posterior) 
consolation or grace: "Posterity? / Along the path we walk and our this-worldly 
traces / are fleeting dust." (Utókor [Posterity]). The penultimate Dawnstruck (Haj-
nali részegség, 1933) suggests that "I might perhaps have been the guest / of 
a great unknown Lord," but the last poem, Enek a semmiről [Song of Nothing] 
(1933)—as a "rebuttal"—enunciates the lack of the transcendental and man's 
struggles in a hopeless world. 

As one critic so aptly said about Kosztolányi: "His eyes are merciless, but his 
heart pounds in his throat." 

Translated by Nicholas Bodoczky 

6 Translated by Clive Wilmer and George Gömöri. 



Jolanta JAS PRZFBSKA 

ANTAL SZERB'S THE TRAVELLER AS A LATE-MODERN ADVENTURE 
NOVEL 

In the past two decades Hungarian literary scholarship has shown particular 
interest in the literature between the two World Wars. I am referring not only to 
monographs devoted to individual writers, or to new approaches to authors 
already in the canon such as Dezső Kosztolányi or Zsigmond Móricz, but to 
general comparative studies in which one can see an attempt to acknowledge and 
deal with modernism in Hungarian literature. In our own day the term "modern-
ity" has become fairly common, so that Ernő Kulcsár Szabó could describe the 
Thirties as the time of a "second modernity." West European literary history has 
called the years between 1910 and 1940 the period of modernism, assuring 
thereby a common frame of reference to ostensibly different works which, based 
upon certain criteria, still belong to a single cultural formation. The aim of this 
study of Antal Szerb's The Traveller has been to approach the novel as a work of 
modernism, while recognising its unique, specific qualities.1 In the view of this 
writer the novel has not until now received the attention it deserves, for two 
reasons: first, the novel represents a kind of modernist writing unprecedented 
especially in Hungarian prose, and second, World War II erupting shortly after 
its publication, followed by the hegemony of social realism, have been uniformly 
detrimental to its reception. 

Antal Szerb's novel may be seen as a late flowering of European modernism, 
a witty and ironic interplay of many of its characteristics, even a parody of them. 
It is as if the novel had been written in response to a call by the French critic 
Jacques Riviere, who in the Twenties had already urged writers to write a new 
type of fiction, the adventure novel. While neither Proust, nor Musil, nor Joyce— 
to name some of the most famous—had followed his advice, other writers, 
such as André Gide, in The Caves of the Vatican—which Antal Szerb, in his great 
study A History of World Literature (A világirodalom története), had singled out as 
"a superb adventure novel"—and in The Counterfeiters (1925) did produce works 
in that particular genre, including Szerb himself in his detective novel The 
Pendragon Legend (A Rendragon legenda, 1934). Although with some reserva-
tions, Thomas Mann's Royal Highness (1909), and Confessions of Felix Krull, may 

1 Szerb, Antal: The Traveller, transl. with afterword, Peter Hargitai (New York: Püski-Corvin Books), 
1994. Original title: Utas és holdvilág [Traveller and Moonlight], Budapest, 1937. Page numbers 
refer to the English translation. 
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also be considered adventure novels. The popularity of the genre may also be 
illustrated by examples from Central Europe: after the publication of his celeb-
rated Ferdydurke (1937), Witold Gombrowicz had also experimented with this 
genre, although somewhat secretively, since the novel The Possessed (Opytani), was 
published serially in newspapers, and under a pseudonym. It should be added 
that Ferdydurke itself is an adventure novel, even if it has added dimensions of 
richness and complexity. 

The adventure novel takes place in ordinary circumstances, while creating 
an unforeseen, surprising reality. So it is in The Traveller: the hero, Mihály, scion 
of a wealthy bourgeois family in Budapest, goes on honeymoon to Italy, aban-
doning his wife only after a few days. The event is unusual because leaving his 
wife is not the outcome of some marital crisis; Mihály had had no intention of 
running away: he "merely" misses the train his wife Erzsi has already boarded. 
However, after he gets on another train going to a different destination, he de-
cides to continue on his own. Such a beginning in the novel indicates an absence 
of logical causality and psychological motivation, since modernism had sought 
to dissect, mainly due to Freud's influence, complex psychological processes, also 
favouring unusual situations and characters. Subsequently, Mihály's unexpected 
action turns out to have some ground. The sudden compulsion he had felt the 
previous night to relate to his wife events from his youth makes the incompatibilité 
d'humeur between him and Erzsi obvious. This backward glance into the past, in 
which his relationship to the Ulpius siblings proves to be an unforgettable ex-
perience, is the first attempt of bringing about a return of the repressed. Mihály 
continues to be preoccupied with the unexplained circumstances of Tamás 
Ulpius's suicide and Eva Ulpius's disappearance, so that the reconstruction 
of past events and the present fate of his old friends become one of the most 
important threads running through the novel. The first sign is the appearance 
of János Szepetneki, a member of the Ulpius circle, on a piazza in Ravenna, 
to be followed by the rest of the dramatis personae, Ervin, Eva, and Rudi Waldheim. 
New, for the most part grotesque, figures complement the group of old friends, 
such as Millicent, an American girl, and Dr Ellesley who later becomes her fiancé. 

In one of the outstanding modernist features of the novel the omniscient 
narrator is relegated to the background, replaced by the central intelligence, as 
introduced by Henry James: events are depicted from the perspective of the 
characters, particularly that of Mihály. The modernist novel has rejected the 
stable and reliable subject, presenting instead characters that are multifaceted 
and contradictory, which then increased the potential for the adventurous 
sequence of events. Adventure is thus no longer dependent on external occur-
rences, but can arise also out of human behaviour. Characters in the modernist 
novel are primarily unpredictable, wearing various masks, though even those are 
not chosen freely, since they are determined by the social ties and general 
cultural conventions of the characters. It is important to note in this connection 
that the Ulpius circle had had a particular affection for play acting; they staged 
theatrical performances for themselves, and they were avid theatre goers. Mihály 
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proved to be a very fine actor, especially favouring the role of victim, and he 
remained so, whereas the others had settled down to play one "role" in life, a 
particular character trait more or less determining their mode of action. Thus 
the mysterious Eva is able to seduce all men with her beauty; the conceited con-
man János can profit from every situation; and the fanatical Ervin, who thinks 
only in extremes, goes and becomes a monk because he is unable to marry Eva. 

The excessively decadent Tamás, who commits suicide, deserves special atten-
tion. After his first attempt he admits that he was curious about what it is like to 
be dead, noting that it felt "very good." He maintains no real relationship with 
anyone, except his sister; however, since Eros with her is ab ovo impossible, he opts 
for Thanatos. Most of the novel's characters, save Ervin alias Pater Severinus, 
favour Eros. Among the figures around him Mihály is the most immature, but 
because of his unpredictable actions, also the most exciting. The friendship be-
tween Tamás and Mihály had begun when as a result of Tamás's gentleness and 
attention Mihály was able to conquer his adolescent anxieties. From that time 
onward Mihály worshipped Tamás with a kind of erotic ecstasy, wishing to imitate 
his friend even in his attempts to kill himself. One time on the banks of the 
Danube they ingest morphine, hoping the dose will be fatal. However, since 
following Mihály's suggestion to say good-bye to their friends they return to the 
Ulpius residence, the friends are able to save their lives. Clearly, what for Mihály 
is irresponsible clowning, is for Tamás a deadly serious decision. Morphine is not 
the only drug that figures in the novel; there is also the opium dealer monsieur 
Lutphali Suratgarra, with whom Erzsi flirts in Paris.2 

The theme of death appears in different modes in the text; no doubt Antal 
Szerb was preoccupied with the question. It is noteworthy that in his interpreta-
tion of The Magic Mountain in A History of World Literature Szerb had especially 
singled out the "death instinct"; the reason for Hans Castorp remaining alive 
seems to correspond to Mihály's paradoxical witticism: "to die is a lot more 
natural than it is to stay alive..." (p. 45) After his unsuccessful suicide attempt 
Mihály makes a confession that stands valid for all his actions: "I was happy 
because I committed suicide, which was a big sensation, and I was happy because 
I stayed alive. The fatigue I felt was exceptionally pleasant." (pp. 46-47) His de-
sire to kill himself later in Italy is just as unmotivated, impetuous, and imitative 
as the first. This time it is Waldheim, the world-famous historian of religion, his 
former schoolmate, with whom he accidentally meets in Rome, who instructs him 
wisely, that "Dying is an erotic act, or sexual pleasure, if you like. In so far as an-
cient cultures were concerned, for the Etruscans, for Homer 's Greeks, for the 
Celts." (p. 179) Needless to say, Mihály does not execute his plan, for chance 

2 In this connection the examples of Géza Gsáth (1887-1919), a forerunner of surrealism and magic 
realism in Hungarian fiction, and the great ftjlish modernist writer/artist Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz may be noted, who, according both to their journal notes and their fictional characters 
also experimented with various drugs in order to come in contact with a "higher, different" reality. 
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again intervenes: he has to go to a baptism, taken there by some Italian acquaint-
ances. The ironic aspect of the death motive is represented by the grotesque 
figure of Erzsi's first husband, who sighs from time to time: "Oh, God, my God, 
it would be so much easier to die." (p. 199) 

Mihály's character oscillates between the serious and the grotesque; like 
Musil's Ulrich, he, too, is a "man without qualities," experimenting good-natur-
edly, but without perseverance or deeper interest—in a word, he is an exemplary 
dilettante.3 When shortly after the high school leaving examinations the Ulpius 
circle disintegrates, Mihály begins studies in the history of religion, but due to 
family pressure he embarks on a career in business. He recalls this period that 
"when he thought of the particulars of his work, his desk, the people he would 
deal with, and especially those things outside work which would take up his 
time—bridge parties, the Danube, high society ladies—his despair verged on 
tears." (p. 160) He is a grotesque-ironic variant of the Kulturmensch: he is fluent 
in English and Italian, can quote Goethe in the original, he is acquainted with 
art history, and reacts sensitively to the beauty of the Italian cities and country-
side. Yet he lives life at two removes; on their way to Rome he suddenly suggests 
to Erzsi to make a stopover in Arezzo, simply because "Dante compared its 
athletes with devils who fashioned wind instruments out of their arses." (p. 70) 
His erudition is as surprising as it is superficial. From an ethical viewpoint he is 
likewise an ambivalent figure, honest and crooked at the same time, who, with all 
his naiveté, can also be cunning. During his Italian travels his behaviour is far 
removed from the standards of the Budapest high middle class: before leaving 
Erzsi, he lifts the travellers' cheques from her handbag; borrows a rather large 
sum from Millicent; and in arranging his divorce from Erzsi with the help of 
Szepetneki he makes it financially profitable both for himself and his father's 
enterprise. 

It would appear that the Italian honeymoon had unravelled the character of 
both man and wife, as if in the strange surroundings the ideals and values that 
up to now determined their behaviour had lost their validity. After she is aban-
doned, Erzsi continues her own adventurous travels without any noticeable 
shock. In the words of the narrator, "following some geographical magnetism, 
she travelled to Paris, as have others, desperately bent on starting a new life." 
(p. 136) Having arrived, the pretty young woman (considered "desirable" even 
by Mihály) can lead her life without any outside control. Although back in 
Budapest she had had a liaison with Mihály while still married to another man, 
the scandal ended satisfactorily and "properly," even gaining a touch of romantic 
allure when Mihály the lover proceeded to marry Erzsi who was by then a di-

" Dilettante" in this instance should be taken as a term of approval, for Szerb had noted in his 
journals: "Only the dilettante wants to be a human being." 
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vorcée. In Paris she does not fall in love, and has only sexual adventures, to 
which, after some slight hesitation, she abandons herself. The change is encour-
aged by her Parisian girlfriend Sári. "You're acting like you still lived in Buda-
pest," she intones. "Don't forget, Budapest is one of the most prudish cities in 
Europe." (p. 152) When Erzsi objects that "a woman ought to have some dignity," 
Sári is coldly dismissive: "Sure. But then she should stay away from men [...] 
here, it's the only way to preserve your dignity." (ibid) The novel makes plain, 
albeit ironically, the anachronism of the bourgeois lifestyle, together with the 
disintegration of the old system of values. This conclusion is not invalidated 
by the novel's incongruous happy ending when seemingly everything returns 
to normal: his father takes Mihály back to Budapest, and Erzsi remarries her 
first husband. 

The structure, themes, and characters of the novel may be further illuminated 
by the theory and practice of intertextuality. As a matter of course, Antal Szerb's 
late-modern novel refers to modernist literature. The author of A History of World 
Literature, with his vast reading and erudition, makes several careful allusions to 
those texts that were instrumental in establishing the modern movement. Thus 
Mihály's adventure on the train recalls the acte gratuit of Gide's Lafcadio, lacking, 
however, the purposiveness, challenge, and importance of the latter. All inter-
textual reference is inevitably inhabited by irony; moreover, Szerb's aim is not 
mere imitation or citation, but transformation. Although Mihály's acte has serious 
consequences, his chance escape illustrates his immaturity, even infantile irre-
sponsibility, and we can hardly wait for his father to take him home, which does 
in fact take place at the end of the novel. The forcible return of the prodigal son 
has a precedent in modern Hungarian fiction no doubt well known to Szerb: 
in Mihály Babits's A gólyakalifa [literally, "The Stork Caliph"; it appeared in 
English literary translation as The Nightmare] the hero similarly living in Italy is 
brought back home by two female relatives on the father's orders. The designa-
tion "man without qualities" noted earlier may be applicable not only to Mihály; 
in creating Tamás and Eva Szerb had clearly been inspired by the example of 
Ulrich and Agathe in Musil's novel. The Ulpius siblings are presented from the 
outside, through Mihály's viewpoint, whom he follows with worshipful devotion. 
The brother-sister relationship is shown in a more lurid light as described by the 
unrefined Szepetneki: "Only one drawback; he was in love with his sister. They 
had relations, and when Eva got pregnant, Tamás killed himself as a matter of 
conscience." (p. 148) However, as the statement comes from a far from reliable 
character, it sounds more like a libel than a recounting of objective truth. 

As mentioned above, in telling Erzsi about his existential angst in puberty, 
Mihály confessed that "at times I felt the earth open in front of me, and I stood 
at the edge of a terrible precipice. You should not take the abyss literally. I never 
actually the abyss, had no hallucinations. I just knew that the abyss was there." 
(p. 18) The image of the abyss may be taken symbolically, since World War I had 
taken place during the boys' adolescence. It is significant that Mihály's anxieties 
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reoccur during his stay in Italy. Beneath the adventurous and psychologising 
surface of the novel, however, the social and political tensions there receive 
scant attention, apart from a few ironic comments. (When, for example, in Assisi 
Mihály asks the guide what happened to the wolves tamed by St Francis, the 
boy replies that since Mussolini became Duce, there are no more wolves in Italy 
[p. 123].) Nonetheless, there is a plausible reading that would interpret certain 
themes of the novel, even the personalities of Mihály and Erzsi, as the fore-
shadowing of World War II, the greatest crisis in the history of European culture. 
The tradition of that culture is retained by the characters in fragments, and what 
they can remember from the great classics becomes empty and banal phraseology 
because of the surroundings when spoken aloud. As when Mihály cites some lines 
from Rilke's archaic Apollo poem, ending with Du mußt dein Leben ändern, 
Millicent sleeping beside him cannot hear it, so the words literally fall on deaf 
ears (p. 109). Erzsi, in quoting Blake's Tiger, tiger burning bright, In the forests of the 
night, applies it to the Persian opium dealer, hoping to find in him a tiger of a 
lover (p. 146). In its original title (The Traveller and Moonlight) the novel alludes 
to gothic tales of terror, only to make fun of neo-Romantic literary trends. Two 
such themes may be noted: one, the return of the dead, connected with Eva's 
illness, who is said to be visited by ghosts. The second is a night spent in a cem-
etery, which recalls precedents in 1 9 ^ century Hungarian poetry. Accordingly, 
we find Mihály meandering, then falling asleep, among the graves, but the nar-
rator suggests more than just a simple mocking of the borrowed motif: "he had 
been sleeping in the city's santo campo. By itself this was nothing terrible; the 
cities of the Italian dead are even more inviting than the cities of the living" ([p. 86], 
italics mine, J . J . ) 

In view of the above, one cannot dismiss the hypothesis that the novel, pub-
lished in 1937 and set in Mussolini's Italy, is in some ways connected to the reality 
of the times. Because of his Jewish background, Antal Szerb was made to serve 
in a forced labour unit a few years later, and was killed in January 1945. The last 
quotation may thus be taken as an oblique reference to the prevailing political 
conditions in Italy. Mihály's admiration for things Italian is directed at its past, 
its unique civilisation, the fabulous art objects accumulated during its history, 
and, of course, at the Italian landscape. The monasteries, old mansions, palaces, 
churches, the "Italian-green olive trees" fill him with wonder; yet he is almost 
wholly out of touch with the local populace, surrounding himself mainly with 
foreigners and travellers like himself. When on rare occasions he does come in 
contact with native Italians, he depicts them in a demeaning, in fact horrifying 
manner. The image he gives of the participants at the baptism is particularly 
suggestive; it begins objectively enough, but later it turns into a nightmare: "But 
this mother and infant were especially repulsive—the ugly, rattle-boned mother 
and this frail and ungainly child suggested a satanic parody of the Madonna and 
Child, one of western man's most cherished emblems." (p. 256) The people 
assembled in the church are described as "rats. Rats living among the ruins. That 
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was why they were so ugly, so lively, so fertile." (ibid) The humans as rats figure 
can hardly be ascribed to Mihály's personal pathology or his misanthropy; rather, 
we seem to be confronted with an allegorical critique of the dehumanised masses 
under fascism. On his way back to Hungary Mihály, in indirect free style, says 
to himself that "He must stay alive. He must live like a rat among the ruins." 
(p. 267) Neither a "pure" adventure novel, nor a neo-Gothic narrative would 
end on such an ominous note; perhaps it is not an exaggeration to suggest that 
these last sentences may be taken as the manifesto of the survivors of the death 
camps. Such a reading of the novel would, however, extend beyond the limits of 
this paper. 

Translated by László Géfin 



György TVERDOTA 

SÁNDOR MÁRAI: REBELS 

Already a noted journalist, Sándor Márai truly opened his literary career with his 
first novel Rebels (Zendülők, 1930). It stands, in many respects, at the very highest 
level of Hungarian novel-writing, despite its unevenness as a whole, and contains 
the first buds of what Márai brought to flower in his subsequent novels. It is not 
a solitary, isolated work, and has extensive affinities to contemporary Hungarian 
and European prose, offering the reader, at several points, the possibility of the 
inter textual approach and evaluative comparison. It is often mentioned in 
connection with Cocteau's roughly contemporaneous Enfants terribles, to which 
it bears some surprisingly close similarities. This was pointed out as early as 
1935 by the major contemporary essayist and novelist, Antal Szerb, in his book 
011 the theory of the novel, Quotidian and Miracles (Hétköznapok és csodák): "The 
basic idea of the novel," he wrote on Cocteau's famous book, "is closely related 
to that of Sándor Márai's Rebels, one of the finest Hungarian novels." This 
comment is interesting because it indicates that Antal Szerb's novel The Traveller 
(Utas és holdvilág), which has recently met with considerable acclaim abroad, can 
be traced not only to Enfants terribles, but also to Rebels. Whilst Szerb's novel is 
a piece full of catchy tunes and light orchestration, Márai's book could be viewed 
as perhaps a slightly heavier-going, but more deeply resonant, serious-music 
treatment of the same subject matter. 

The novel is set in a small Hungarian town in the first year of the World War 
I. Its heroes are young people leaving school, on the boundary between adoles-
cence and adulthood. Yesterday, they were pressed under the authority of parents 
and teachers, and tomorrow they may find themselves on the battlefield, where 
they will have to kill, and face direct exposure to death. Two adults, the actor 
Amadé and the pawnbroker Havas, also have prominent roles in the story, but the 
reader becomes involved primarily with the fate of five young people: Ábel, 
Ernő, Béla, Tibor and his brother, Lajos, only recently back home from the front. 
The focus of the work is the conflict between generations. Adults and young 
people, parents and children, teachers and pupils stand against each other. How-
ever, the work draws attention less to the clash of opposing parties, as do the 
works which in many respects form the model for this book—Kosztolányi's Golden 
Dragon (Aranysárkány), Zsigmond Móricz' Be Faithful Unto Death (Légy jó mind-
halálig!), or Gide's The Counterfeiters—than to the inner relationships of a 
community of adolescents, like so many other important works on this theme, 
such Ferenc Molnár's The Pál Street Boys (A Pál utcai fiúk), Cocteau's Enfants 
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Terribles, Antal Szerb's The Traveller or even that later outstanding achievement of 
Hungarian prose, Géza Ottlik's School on the Frontier (Iskola a határon). The 
novella Tonio Kroger by Thomas Mann, one of Márai's most important models as 
a writer, with its intensive exploration of the relationship between the two heroes, 
also falls into this category. 

In its outlines, the narrative mode is also a well-tried technique: the plot sets 
before us the dramatic outcome of a story which comes to fruition at the school-
leaving ceremony and the day after. Events taking place in the present are related 
in a continuous, stepwise progression, but this narrative is periodically suspend-
ed by details looking back over longer periods, revealing different aspects of past 
events, and gradually everything that has led up to what is in many ways 
a tragic outcome, the suicide of one of the boys, Ernő, becomes clear. As the plot 
builds up like an electrical charge, presaging an ever more dreadful outcome, 
and the background unravels gradually, retaining its mystery until almost the last 
minute, tension is generated in the reader almost from the start and maintained 
throughout. 

From closer up, however, the unfolding of the conflict and the mode of narra-
tion present some curious, unorthodox and occasionally disturbing features that 
demand an explanation. The experience lying behind the novel is of general 
validity: the cataclysm of the World War I and the consequent outburst of chaos 
in the world, the rapid erosion of an order thought to be solid, and the crisis of 
universal values. It is highly characteristic of Márai, the writer of Confessions of a 
Citizen (Egy polgár vallomásai), who throughout the whole of the rest of his career 
meditated on the fate of the middle classes, that he approached the destruction 
of the crisis in a middle class milieu. 

What is most distinctive about Rebels is that the war which caused the death of 
millions, an extremely complex series of events, is seen as the work of adult men, 
i.e. from the viewpoint of youthful principal characters: the sin of the fathers. 
This attribution is made with grotesque banality by the mother of Tibor and 
Lajos, the seriously-ill wife of Colonel Prockauer, when she declares, "War is made 
by men, to escape from home, because they do not want to knuckle down and 
earn their bread." The young characters do not put forward such inane over-
simplifications, but in the event, they also reject the absurd order of the world 
by rising up against masculine authority. The rebellion of the boys against the 
fathers is perhaps not unrelated to Freudian theories (although Márai strongly 
distanced himself from psychoanalysis), but there are no sexual roots to this 
conflict in the novel: the tussle of the generations is not for possession of the 
female. 

Certainly, by basing the plot on the identification of the war (and the general 
crisis of values) as the sin of the fathers, and making the rebellion of the young 
people against the adults appear as an authentic response to an uncompre-
hending world, the work makes a break from the realist register (of which the best 
example among novels dealing with the generation crisis is Thibault's Family 
by Martin du Gard). The novel creates a world of intensive drama in which cer-
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tain signs of the artificiality and staginess which dominate Márai's less successful 
novels sporadically but undeniably appear. 

Nonetheless, the generational rebellion takes on a somewhat curious form in 
the novel. With only one exception, the targets of aggression—the fathers— 
appear only on the horizon of the novel's compass. Abel's father, a military doc-
tor, and the Prockauer brothers' father, the Colonel, are physically absent: they 
are serving at the front. The spice merchant Ruzsák does live in the town, but 
never becomes bodily visible, and knows nothing about his son Béla's deeds 
against him. Only Erno's father, Zakarka, the half-witted cobbler who has return-
ed crippled from the war, a figure comparable to Dostoyevsky's heroes, is actually 
involved in the plot, but his fatherly role is eclipsed by characteristics that place 
him in another category of characters. Neither do the fathers' allies and surro-
gates, the teachers and adults in general, come into direct conflict with the grad-
uating pupils, certainly not in the kind of any plot-forming way exemplified by 
the teacher figures in Kosztolányi's The Golden Kite or Móricz' Be Faithful Unto 
Death. As well as the removal of the fathers and adult men—the representatives 
of authority—in general, another curious feature of the book is the absence of 
female figures. The spineless and feeble female relatives are more victims and 
objects of suffering than representatives of absent fatherly authority. The severely 
ill mother of the Prockauer boys, despite her intrigues, is unsuspecting and 
impotent towards her sons, as is Etelka, Abel's aunt. The latter appears as hardly 
more than the object of the boys' timorous yearnings and braging. 

What kind of rebellion is it that is not directly aimed at anyone? That there is 
an explosive passion in the souls of the young people is something for which the 
author leaves no room for doubt. Of Tibor, whose appearance is feminine and 
manner refined and restrained, we hear that, "he would never object to a plan to 
set up a machine gun in front of the church and start a fight in self-defence; and 
if someone was to propose that they set fire to the town on a windy night, he 
would only be restrained by the practical difficulties of the plan." However, these 
kind of terrorist acts, actually committed in Dostoyevsky's Devils, are here con-
fined to daydreaming. In Tibor's imagination, the implementation of swirling, 
chaotic visions would have been real, open revolt. By choosing the word zendülés 
(rebellion, insurrection) for the title, Márai was perhaps indicating the harmless-
ness and sterility of the boys' aggressively-intended acts. 

The rebellion is actually rooted in universal student behaviour: separating out 
from the school collective, some youths, in this case four children from one class 
and the slightly older brother of one of them, band together and regularly seek 
each others' company. They talk, boast of adventures they never had, drink 
pálinka, play cards, gamble, commit student mischief, and wind up their teachers. 

The line separating student mischief from conscious violation of the law is 
crossed when one of them, Béla, starts to steal from his father, the wealthy spice 
merchant. The other members of the company gradually follow his example. 
There are two rules of this thievery by which all of them abide: they must strictly 
confine the loss to their own families (the only exception, owing to its hazardous-
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ness, is pilfering from the school library), and they must not derive any benefit 
from the stolen goods or the things bought with stolen money. Thus stealing is 
done out of virtue, for its own sake. This transgression of the law belongs to the 
category coined by Gide of "acte gratuit," and the crime necessarily develops into 
a game. Under the rule they have adopted, the item of property which they have 
illicitly obtained must be dealt with in a way that is ingenious, but also absurd. 
Béla, for example, "had to get hold of large fireworks within two days, and in the 
evening he threw the fireworks into the river." Another time, they send to the 
prior of a religious order a bunch of flowers bought with stolen money, to the great 
astonishment of the upstanding friar. And on yet another occasion, "they bought 
a little gold chain from the town jeweller, paying the price after long haggling, but 
on departing, left the chain on the counter and never went back for it." 

Depleting the family assets, however, far from being a risk-free activity, is 
playing with fire. Nothing illustrates this better than when an apprentice working 
in the family shop is sent to a reformatory for stealing amounts no more than 
Béla is lifting from his father's till. The damage caused is of course primarily a 
loss for the heads of the families. Abel removes his father's working tools— 
medical instruments—and even his father's favourite violin from the family 
home. Tibor sacrifices the Colonel's entire horse tackle. The risk in these acts may 
be measured by the immeasurable fear of paternal punishment that would be 
involved. "Béla feared his father like simple people fear natural catastrophe. 
At the mention of his name, he went pale and started to tremble. In the mind of 
the gang, Colonel Prockauer lived like a Greek nemesis which strikes without warn-
ing and destroys everything, leaving wasteland and smoking ruins in its wake." 

The thefts would not bring the boys' families to ruin, and only the head of 
the family's favourite things and the sacred objects of family reverence fall victim 
to youthful vandalism. The impious offspring, by their acts, give a slap in the face 
to middle class family principles and respect for property and family traditions. 
The wayward boys would have to account for all this if the feared reckoning ever 
took place. The plot, however, does not hold this in store, owing to another 
curious feature of the boys' rebellion. They are consistent to the very end in 
striving to keep their misdemeanours secret. They take risks, but also put much 
effort into ensuring that the process is reversible. They hide the stolen treasures, 
try to conceal the traces of the theft, and do everything to avoid having to face 
up to the unpleasant consequences. The renunciation of benefit, the forbearance 
from utilising the stolen things, so transposes and sublimates the five boys' illegal 
acts that their deviant behaviour, up to a point, remains unperceived and uncom-
prehended by the outside world. By any normal measure, their conduct is utterly 
infantile and irresponsible, which is just the point: the five friends want, by their 
actions, to make an artificial extension to their now-passed childhood. 

Since the school-leaving heroes manage to suspend punishment for their 
secret rebellion right up to the denouement, is not an intense generational 
conflict that the reader is witness to. Instead, an increasingly complex and 
formidable explosive device is set beneath the relations between middle-class 
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generations. All it needs is someone with a detonator. The reader follows with 
sympathetic anxiety as mischief becomes misdemeanour, and the point is 
reached where the accumulation of vices breaks into dramatic, if not tragic, 
lawbreaking, and the little company loses control of the process. The dramatic 
crime starts when Béla steals an unusually large sum, six hundred crowns, from 
his father's till, which one of the spice merchants' suppliers must receive within 
a few days, or the exploits of the "gang" will be unveiled. They only escape from 
the trap by committing an even bigger offence: they pawn the Prockauers' family 
silver to get hold of the amount they have to repay. This manoeuvre only buys 
them time, because the silver will have to be retrieved if they do not want mother 
or father to discover the theft. 

So far, the plot appears to have been defined by the internal relations of 
a homogeneous group. But then two dubious figures, hitherto appearing only 
as episodic characters, the actor Amadé and the pawnbroker Havas, take on de-
cisive negative roles. These two, as well as a third, the cobbler Zakarka, provide 
the transition between youth and the enemy camp, adult society. 

The appearance and rise to prominence of the actor brings a new, external 
force to bear on the boys' murky affairs, understanding their rebellious and 
playful natures, forging an alliance with them, putting them under a guiding 
influence, encouraging their destructive propensities, and giving them more 
ideas. This man of shady exterior and morals gradually works his intrigue. He is 
an actor, with "about thirty-four faces," none of them his own. An actor of un-
known background, who could pack up and move on at any moment. Amadé 
does not just act on stage (and we do not really see him in performance), he plays 
a role in life, too, presenting a glittering, but false, deceitful and delusive front. 
The writer gives us a sense of the attraction, the manipulative power, which the 
boys, if not completely without suspicion or aversion, find irresistible in the actor, 
but leaves the reader in no doubt that we have before us an unscrupulous, 
dishonest character exploiting the boys' naivety. (Indeed, the demonisation of 
this character may be felt to be slightly exaggerated and artificial.) 

From the moment Amadé appears, the staginess of the novel, the scene-
making technique, becomes dominant. It is no coincidence that one of the key 
scenes takes place in a theatre, in the heightened atmosphere of the stage. But 
there is strong ritualism in many other episodes, and many great scenes. The 
rousing dialogue and no less highly-wrought monologues also add to the dramat-
isation that springs from behind the narration. Finally the play (and frequently 
role-play) that pervades the plot renders the novel into something like a stage 
play set into narrative. 

The actor is not the only parasite who descends on the group. Another adult 
appears, socially, morally and bodily repulsive, with monstrous features: the 
pawnbroker Havas. The boys despise him, shrinking and shuddering from 
this gobbling mass of fat, but the financial chaos that their licentious behaviour 
has led them to makes them dependent on his services. The reader senses that 
the unwitting friends will pay a high price for these services. 
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The third adult who forms real relations with the rebels is the Dostoyevkian 
figure already mentioned, the cobbler Zakarka. Although he is, by his position, 
one of the enemy, a member of the adult world, since he is Ernő's father, some 
of his characteristics so distinguish him from the hated adult burghers that the 
boys forge an association with him, and are able to communicate with him. 
For one thing, he has fallen into half-witted religious devotion, and they feel an 
affinity in his reactions to their own pointless actions. Secondly, he is not a winner 
in the war, nor is he an accessory of the military machine, like the fathers, but a 
war cripple, just like Lajos, who has lost an arm at the front. But the overriding 
feature setting him apart from the fathers is that he is not a middle-class citizen 
but, in Márai's idiosyncratic usage, a "prole" (proli). The writer never uses this 
pejorative term for the Neapolitan poor or Budapest workers. For him, a prole 
is that malcontented social type who loudly proclaims world-changing ideals, 
hates people who are better off, but humbles himself before them, and con-
sciously and strenuously strives to get into, or get his children into, the very section 
of society he despises. The cobbler is a harmless example of this type, but at the 
tragic turning point of the story, he nonetheless assumes a key, if indirect, role. 

In Márai's fine elaboration of the plot, the tragic denouement, despite the in-
fusion of the adult intrigues, is still rooted in the youngsters' mutual affairs, the 
deep dissension within the group. Right at the start of the plot, Abel finds that 
one of them is cheating at cards, revealing that the internal solidarity is in fact 
illusory. And what kind of group is this? Márai consistently calls the group of 
five friends a "gang." But this is an inaccurate term, because a gang has a leader 
to whom the members bear an unconditional obedience, and there is no gang 
leader here. The members of the "gang" are all of equal rank. The sharing of the 
narration noticed by critics, i.e. the equal standing and coordination of the view-
points, is based on the similar importance assigned to each member of the group. 

The wealthiest is Béla, and at the beginning it is his thefts that make the joint 
ventures possible. Abel is certainly the most intelligent (if we are seeking any 
autobiographical elements, then it is in his figure that the young Márai is most 
recognisable). The best-looking, or more appropriately, in view of the homo-
erotic aspects, the most beautiful, is Tibor. Inexperienced and unformed in the 
sexual field, the boys, in a highly sublimated form, play up to the attractive Tibor, 
making friendly approaches to him, seeking his company, rivalling each other 
for his friendship. Abel "even declares his love," and so makes his friend aware 
of his attraction, and by this communication, both successfully bring themselves 
through this sexual confusion. But the group's internal strife does not ultimately 
turn around this problem. The sexual confusion does not, of course, extend to 
Lajos, Tibor's one-armed brother. 

We come last of all to Ernő, for the good reason that it is the cobbler's son who 
breaks the internal unity of the "gang," and shatters their community. In fact, he 
has from the beginning been the declared enemy of the circle of friends. He also 
feels the gang-members' attraction to Tibor, but his "proletarian" class hatred 
suppresses this "weakness." If anyone, then it is he who, right from the start, has 
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been pretending, simulating, putting on a front, and misleading those who 
involved him in their wanton games. Ernő is the only one whose playing has a 
serious stake or at least a purpose, even if that purpose is not of a high order, but 
directed to the humiliation of his friends. The "prole" type, who will, without 
scruple, use all the means at his disposal for digging the grave of bourgeois 
society takes form not in Zakarka, but in his son, who, in line with the cobbler's 
ambitions, has set out on his way to the middle class. 

From this point of view, the sons of the middle class are the victims of a misun-
derstanding. They see Ernő as one of them, and do not notice they are harbour-
ing a snake in their bosoms, just as the Vizy family do not understand the body 
language of their silent maid, and their social deafness makes them defenceless 
against blind murderous passion in Kosztolányi's novel (Anna Édes). The boys are 
inhibited in recognising of Ernő's actual intentions by his appearance in being 
with them in their rebellion against the fathers. They do not notice that Erno's 
rebellion is total, not just against the fathers, but also against the sons. The suspi-
cion only awakens in Abel at the moment of denouement (the start of the plot), 
and then in the other members of the gang. Even then, it is restricted to a 
symptom insignificant in itself, the discovery of cheating at cards. That the card 
cheat was Ernő is something they find out only at the end of the story, and with 
grave consequences. 

The progress of the cobbler's son has been accompanied by much humiliation, 
and to stay on the route to middle-class status, he has had to submit himself 
to the perverse desires of the actor and the pawnbroker. On the other hand, this 
has provided him with allies for the attainment of his aims. So the illegitimately 
upward-striving social type has covenanted with the forces of dissipation for the 
purpose of casting bourgeois society into the mud. The manipulation works 
perfectly. The four youngsters have no suspicion that Ernő has from the begin-
ning been colluding with the two debased adults with a view to driving the rebels 
as deep as possible into the moral cesspit, poverty and financial ruin. Scandal 
becomes inevitable, control of events falls out of their hands, and the reckless 
game takes an irreversible turn because Ernő, abusing the trust and unwariness 
of the others, has led his classmates into a cul-de-sac. 

The dance of Amadé and Tibor, at the end of which the actor kisses the boy, 
might remain the internal affair of the gang. The event is not so serious that it 
might of itself compromise the gang or even Tibor. It has to be malignantly inter-
preted, magnified, and spread abroad. This is performed by the "outside" witness 
Havas, the pawnbroker. All this—the theft of six hundred crowns, the pawning of 
the family silver and above all the suicide of the exposed Ernő—leads inevitably 
to the gang's games coming to the knowledge of the fathers, and worse, to 
becoming public throughout the town. Scandal and reprimand are inevitable. 
With good timing, the plot of the novel ends here. 

The reader is left to wonder what Béla's father will say when he learns of his 
son's thefts; how Colonel Prockauer, returning from the front, will react when 
faced with the pawning of the family silver and the other acts of his two sons; and 
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how Ábel can look his father in the eye. What will the town public say about the 
gang's affairs? It may be assumed that none of them will meet such a tragic fate 
as Ernő, who fled into suicide. What is certain is that the gang's rebellion has 
ended in humiliating failure. The unrealistic goal of extending childhood, has 
proved unattainable. Fatherly authority, if anything, is stronger after the banquet 
than before the start of the rebellion. The scandal and the intolerable con-
sequences will force the members of the gang to change their way of life. The 
tragic outcome will make it impossible for the four friends to stay together. One 
or two, especially Tibor, were becoming increasingly unenthusiastic about their 
shared exploits. Adaptation to adulthood, and the process of conforming had 
started up in the group even before the denouement. A fundamental change in 
the four youngsters' social status can be anticipated. After graduating from school, 
they will undergo military training so that they can be sent into battle as soon as 
possible. The adventure thus cannot be continued, and turning against the family 
and the social set-up can offer no solution to the sons of the bourgeoisie. 

Even if they do not follow Ernő's example, the rebels must inevitably experi-
ence the events as a serious failure. Their justification in the eyes of society has 
been wiped away, and they leave the battleground in defeat. A different question, 
however, is how the boys' virtues and vices, values and deficiencies are weighed 
up by the writer and the reader. How is justice to be done in the conflict of gen-
erations? The novel undoubtedly conveys the nostalgia of an adult, forced into 
the order of society, for a freer, braver, more ingenious, more imaginative youth, 
for the romance of friendship. The conduct of the gang members articulated in 
the course of their rebellion thus conveys some positive values. The authority of 
the fathers, evoking the outrage of the war, will probably not return in the boys, 
despite the debacle. 

Nonetheless, the boys' boldness cannot hide from us their childishness, imma-
turity, hotheadedness and credulousness. Their ability to appraise situations and 
people has proved catastrophic. Their acts may not be as terrible as the nihilists 
of Devils or the deeds of Kosztolányi's Nero, not as daft as the ideas of Jancsi 
Patikárius in Anna Édes, and not as artificial as the caprices of Prince Des Esseintes 
in Huysmans' A Reborns, and the inventiveness and freshness of adolescence may 
make their productions and exploits more sympathetic than these, but they never-
theless bear some affinity with them, and betray the faint stamp of monstrousness. 
The panorama of self-indulgent, extravagant actes gratuits is one of the most 
colourful, entertaining details of the book, and all that can be said against Márai 
is that he presents them in a slightly mechanical, stiff and schematic way. 

The main weakness of this youth rebellion, however, is its internal contradic-
tion. They make exceptions in their stand against adults, and take as allies a half-
wit (Zakarka), a faded actor (Amadé), and an eccentric, malign money-lender 
(Havas). Set against these people, their parents, with all of their faults, are seen 
to be more upstanding people. The behaviour of the gang is thus revealed as 
ambivalent and dubious. It has features that are variously sympathetic, ridiculous 
and repellent. 
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With the story of the ignominious disgrace of the young rebels, the writer 
(in an extremely pessimistic register) confronts the reader with the bitter truth 
that a person entering society, living in a community, even if he possesses im-
peccable subjective truth and justification for his critical or rebellious conduct, 
can only with great difficulty, at the price of many errors and disappointments 
(or perhaps not even at that price) develop authentic behaviour which adequately 
fits the historical situation. This is surely one of Rebels' most important messages 
for today's reader, and the fine expression of this insight makes Márai's book into 
one of key works of Hungarian literature from that time. 

Translated by Nicholas Bodoczky 



Edit ERDÓDY 

THE NOVELS OF MAGDA SZABÓ 

"Magda Szabó is a constructive writer," wrote a peer and former fellow poet, 
Ágnes Nemes Nagy, in a laudatory review. Nothing better encapsulates Magda 
Szabó's novel writing. Although she started as a poet, and has also written many 
short stories, plays, essays and studies, her success throughout the world, un-
matched by almost any other Hungarian writer, is principally due to the novels 
she has published since 1957. Of the works to which critics have attributed last-
ing literary value, all are novels. Rather than a review of her entire output as a 
novelist, what follows here is an attempt to identify the principal landmarks of 
Magda Szabó's prose by focusing on some of her most important works. 

The first novels: Fresco and The Fawn 
Narrative mode, structure 

Magda Szabó's prose is loud prose. Apart from her heroines, and sometimes 
heroes, who often cry, shout, bellow, sob, swear, screech, utter the vilest oaths, 
hurtle and stamp, even the narrators themselves take a strident tone in addressing 
the reader, and many of her works have a rhetorical structure and stylisation. 

Although the term "internal monologue" was often heard in connection with 
her early novels, thorough analysis reveals a more complex narrative technique. 
Fresco (Freskó, 1958) employs different narrators in different chapters, and at 
several points in the narration, this secondary voice slips unobtrusively into the 
author's narrative; the two sometimes overlap each other. There text includes 
both marked and unmarked dialogue. In the second last chapter, the author's 
voice becomes dominant, as if gathering together the novel's diverse, hitherto 
isolated viewpoints. The story is thus related using extremely varied narrative 
techniques, in several voices. Contemporary readers were enthralled by this 
multiplicity of narrators, and ha l fa century later, its effect remains. 

The multitude of alternating viewpoints, bringing to the surface the con-
sciousness of various characters, also implies that the author picks apart the story 
into the characters' private stories, making all of them speak for themselves. The 
novel covers a time of only one day, exactly twelve hours, but this is only the final 
phase of the story itself, the denouement; the internal speech enables the past, 
and past acts, to be worked into the narrative. 
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The picture (the story) comes together gradually, piece by piece, not giving 
itself up to the reader without effort. Unlike the omniscient narrator, and char-
acters who are well aware of their own stories as they shift about in time, the 
reader remains in a state of bewilderment for chapter after chapter, the informa-
tion not flowing in gradually, following the logic of the story, but like a tumble of 
jigsaw-like pieces. Present time, and the primary plot, just like past time, is also 
presented to the reader in jigsaw pieces, creating a tantalising anticipation, and 
the reading strategy at this level is also comparable to the intellectual excitement 
and logical mechanism of a crossword puzzle. This narrative mode does more 
than keeping the reader's rapt attention; it firmly directs his attention towards 
the final denouement, the conclusion, the revelation of the full picture. 

Everything, of course, becomes clear at the end. The reader's questions are 
answered, the characters' secrets are unveiled, appearances and lies are brought 
to light. The "hour of justice" comes. This happens within the primary plot 
unfolding in the present time: the provincial minister's family is preparing for a 
funeral, when there is an unexpected visit from the black sheep of the family, 
Annuska, who ran away to Budapest nine years previously, and for whom her 
brother-in-law, the "red preacher" has harboured an unrequited desire ever since. 
The visit sets off violent emotions, fears, anticipations or resentments among the 
members of the family. After she goes, nothing is as it was before, the characters' 
relations with themselves and with the outside world have utterly changed. 

A very common dramaturgical, theatrical schema can be identified here: a 
family member, previously unknown or long absent, arrives unexpectedly from 
afar, prompting dramatic action that is full of complication and conflict, and then 
departs from the scene. The dramatic construction is most striking in the second 
last "major scene" of Fresco. The act of burial concentrates all of the family 
members in one place, and the dramatic clashes are transmitted by gestures, 
movements and inner speech. 

Similarly theatrical (even in terms of place) is the narrative situation of The 
Fawn (Az őz, 1959). The heroine, Eszter Encsy, at the graveside of her newly-
buried lover, bids her farewell in a truly theatrical monologue. The narrator 
makes constant references to the realism of the surroundings, the place, and thus 
the narrative situation, but this seeming reality evaporates as the private speech 
unfolds: the story of the heroine-narrator's tough, wretched childhood and 
youth, related in a highly rhetorical tone, conflicts with the overwrought state of 
new bereavement. The staginess is heightened by the heroine directing her 
words not to herself but to her dead lover, first person to second, creating what 
seems almost like a dialogue. Secondly, the situation is made more probable by 
the speaker being an actress by profession and prone to theatrical outbursts in 
private life; fictitious stage reality is thus her natural medium. 

The Fawn is a reminiscing, backward-looking narration, and although it makes 
use of the associative, metonymic technique of similar narrative forms (each 
event of the past being "evoked" in the situation by impulses and sights arising 
from the immediate surroundings), it does not in the least take account of the 



50 Edit Erdődy 

psychic process of the recall mechanism as a factor structuring the inner speech. 
T h e story appears to the reader as a product of the narrator's consciousness, the 
absolute and sure knowledge of the past. 

As in most of her works, the author strives to the principles of wholeness, 
completeness, and clear interpretability. Magda Szabó has a predilection for 
placing epic material in a framework-like, structured form. Fresco (and indeed her 
next novel, The Fawn) place widely disparate but converging elements into a 
metaphorical overall structure. The fresco of the title (the heroine's childhood 
wall painting) is an emblematically compacted evocation of the family history— 
static, but giving a temporal perspective—and its enclosed, marked-off pictorial-
ness confirms the principle of wholeness and the epic fullness. The Fawn also 
magnifies a childhood epic motif. The situation is repeated in adulthood: the 
object of love, just like the fawn, is possessed by a hated rival, and the heroine's 
implacable hatred again causes tragedy. The closedness of the story and the prin-
ciple of wholeness are confirmed by the heroine's last words: the ending, "I'm 
coming," denotes the only possible future end point of the story, death. 

Contemporary reception and socio-political background 

The interpretation and reception of Fresco, The Fawn and the novels that followed 
them in the Sixties mainly concentrated on the social aspects of the story, the 
behaviour of the characters, especially the heroines, and the character typology 
that could be inferred from them. 

Any discussion of the critical and public reception cannot ignore the fact that 
when the first two successful novels were published, the period of hard-line dic-
tatorship and the revolution were still very recent events in the public conscious-
ness. The period of "schematicism," when literary policy had stifled authors' 
sovereignty, and only allowed propagandist literature serving only political and 
social aims, based on a fictive image of reality, had only just come to an end. It 
was a blinkered and bleak decade for Hungarian literature. Magda Szabó herself 
had also fallen victim to this literary policy: after two critically acclaimed volumes 
of verse in 1949, she had been silenced, and her career was interrupted. The 
novels she wrote for the desk drawer, among them Fresco and The Fawn, were only 
published in 1958. Set against the schematic works, this kind of literature 
appeared daring to readers of the time, not defining her subject in subordination 
to collective, grand aims, and going beyond the mandatory schemas of the "social-
ist realism" narrative mode. In works portraying the subject as an autonomous, 
sovereign entity, placing interpersonal relationships in the context not of the 
social collective, but of smaller communities, principally the family, reconquering 
for literature the topic of private life, naturally elicited a reading which inter-
preted and placed the text in the power-context polarity of "for or against." 

The epic substance of Fresco and The Fawn constituted by the provincial 
middle-class figures, the déclassé gentry and the professional class, coming into 
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contact with characters from other social classes—servants, workers, artisans, 
etc.—worked on the reader with the power of a new awakening. Critics, as well as 
mentioning the social aspects, placed Magda Szabó's first novels in the ongoing 
novel-writing tradition of László Németh, and paid less attention to the legacy of 
Sándor Márai, whose influences are more perceptible on reading Magda Szabó's 
work, notably in respect of the middle-class subject matter and even more in the 
rhetoricism of the narrative and the form of construction. (Since Márai was 
something of an anathema at the time, and his name could hardly be mentioned, 
this omission is hardly surprising.) 

Magda Szabó's novels were thus taken as being cautiously critical of the fading 
hard-line dictatorship's socio-political outlook. This implied in turn that readers 
linked the publication of the novels to political consolidation, particularly in 
literary policy, and to the process of "thawing," which seemed to tolerate criti-
cism. The reception abroad also has to be viewed in the light of contemporary 
political events. In addition to the heightened interest in post-revolutionary 
Hungary, there was no doubt a reassuring effect on Western public opinion from 
finding that it was possible to read works which—by their very existence, as well 
as their subject-matter—could be interpreted as signs of consolidation. 

Reading the novels today, it is possible to detect an endeavour towards some 
kind of balance in the characters' diverse political outlook. This impression 
derives from the characters' polarised structure. Characters can be set into pairs 
on the basis of their aims, desires, motivations and moral conduct, permitting the 
story to be thought of and read in terms of great, general narratives (not 
confined to that particular era) associated with such opposites as old and new, 
provincial and central, and individual freedom and traditional duty. Annuska, 
the artist-offshoot of a puritan Reformed Church clerical family, seeking inde-
pendent existence and a means of self-expression, escapes to Budapest with the 
selfless support of her adoptive father, Anzsu, and only returns nine years later, 
for her mother 's funeral, stirring up stagnant family waters which are full of 
oppression, lies and unresolved, false relationships. Principally a family novel, 
there are also aspects of the career novel in the story of the heroine's artistic 
ambitions and talent being cut short by the cultural policy and schematicism 
of the Fifties. 

The characters may, in several respects, be interpreted as binary opposites. 
Annuska is the opposite not only of the bigoted, inhumanly puritan old minister, 
but also of her elder sister, the spineless, characterless Janka; alongside the 
proud and sovereign Anzsu, Annuska's adoptive father, is the defenceless, com-
pliant old family maid. The family's adopted son Arva is an absolutely negative 
figure, who steals, lies and is even preparing to enter the Party to further his 
career, taking advantage of the naive good faith of a female colleague. His oppos-
ite is the well-intentioned, honest party functionary, Eva Zucker, Annuska's 
friend, whose parents were killed in Auschwitz. 

The "red preacher," for whom his father-in-law, the old, bitter academic 
minister, a failure in both family life and career, holds a deep detestation because 
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of his political commitments, is difficult character to place, his inner speeches 
unfolding with a mass of contradictions. "Doesn't this stupid people understand 
that the Communists don't want war? [...] Father says it is all just humbug. When 
the time comes, if their interests call for it, then they will say just the opposite, 
and prove it with some Lenin quotation. That's dialectics, says Father. Father 
is foolish and nasty. They are not out to deceive. They truly want peace, death is 
painful for them, too," says the preacher of peace in his internal monologue. 
This quotation evokes uncertainty in the reader: is László Kun really as naive and 
credulous? Or is he lying to himself? The two ministers, to use the terminology 
of the time, typify the opposites of "reactionary" and "progressive." A reading is 
possible here, assuming an ironic modality, in which it is criticism of the old 
minister and not moral condemnation of László Kun that is implied. However, 
there is no other example in the author's works of such "intervention" into her 
characters' narrative. (On the other hand, she does sometimes link anti-system, 
"reactionary" sentiments in the narrative with moral negatives, and moral good 
and humanity to community behaviour and untroubled integration into society, 
as in the novel The Night of the Pig-Killing [Disznótor].) 

In its view of society and in the way the story is broken into fragments The Fawn 
bears some resemblance to Fresco. Eszter Encsy, child of impoverished gentry-
professional parents, is the victim not of bigoted puritanism, but stifling poverty, 
and is successful in becoming independent, building her career, and consum-
mating her art: she becomes a celebrated postwar actress in Budapest. But the 
unrelenting struggle for survival makes her hard, selfish and cruel, and her origins 
still prevent her from declaring common cause with others. Before the war, she 
is beaten up by a representative of the worker's movement, and after the war, she is 
obstructed by the soulless bureaucracy, suspicion and hypocrisy of the system. 

This novel marks the first appearance of a character typology that recurs in 
many of the author's works. Here, the counterpoint to the strong, active and 
courageous female character, Eszter Encsy, is the good-hearted, morally pure 
Angéla, who lives in protected wealth. The story relativises the general narrative 
of the struggle between moral Good and Bad, and puts up for analysis the ques-
tion of whether goodness enabled by protectedness and security actually con-
forms to moral Good. Eszter destroys her love by her selfishness, but is she to be 
regarded as culpable, or as a victim herself? The character typology elsewhere 
appears as the polar opposites of strong woman and weak man. (Such as in 
Szemlélők [Observers] 1973, which takes this typology to the level of national 
character: the irreconcilable otherness of a protected, secure, Western neutral 
country in its observation of an aberrant Eastern European people which has 
been toughened through unrelenting struggle and suffering, presented as the 
ultimately doomed love between a Western man and an Eastern woman.) 

Dramatic in the extreme is the story of the characters in The Night of the Pig-
Killing (1960), in which a weak man, fatefully blinded by love, rises in revolt 
against his exploitative, cynical and mendacious wife, and kills her. The conflict 
here is also driven by social difference. The female character Paula is a daughter 
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of the gentry, and her husband is of humble origin, a first-generation primary 
school teacher. The characters in Katalin Street (Katalin utca, 1969) fill these roles 
rather less clearly. The sisters Irén and Blanka constitute the opposites of the 
masculine character of sober reality and the traditionally feminine character of 
capricious unpredictability. By portraying the realm of the dead as a real location 
and the dead themselves as real characters, the novel permits an interpretation 
in terms of the absurd. It may also be read as an interesting experiment in con-
tinuing the narrative of a lost childhood Eden, a "magic realm." 

It was just this behaviour of the heroines that was picked on by contemporary 
critics, partly citing Marxist criteria. The heroine of The Fawn was said to harbour 
obscure, eternal passions; Paula of Night of the Pig-Killing was seen as the repres-
entative of "eternal demonism," and the author was rebuked for not treating her 
heroines with sufficient criticism. Foreign critics highly acclaimed Magda Szabó's 
first two novels, as they did Pilate (Pilátus, 1963) too, which was received some-
what more coolly at home, and compared the heroines, with their devastating 
passions, and intensive love and hate, with the heroines of the great female 
writers of world literature. 

Family history and wider history: An Old-Fashioned Story (Régimódi történet) 

First published in 1977, this novel is one of the high points of Magda Szabó's 
work, and a turning point in Hungarian novel writing. 

Right from the start, critics realised that although the author was documenting 
her mother's life story, using original personal and official documents, and tran-
scriptions of personal, verbal reminiscences, this book cannot be confined to the 
otherwise fashionable genre of the documentary novel. Although retaining many 
traditional aspects of novel writing, Magda Szabó found a completely original 
way of exploring how family and personal history stand in relationship to wider 
history and world events, showing up the influence of social and cultural devel-
opments on everyday life. In addition to being a richly detailed epic, with soci-
ological breadth and finely-wrought descriptions, the reconstructed story is excit-
ing and eventful, with a remarkably innovative narrative approach interplaying 
fiction and documentary fact, and thereby creating a new epic quality. 

The heroes of a life story told by an omniscient narrator (even when the char-
acters themselves speak), appear to the reader as closed, fixed personalities, indi-
viduals whose identity evokes no doubt or uncertainty in the reader. The narra-
tion is similar to that in Magda Szabó's earlier novels: characters guided by a 
strong hand, sometimes touched by the nemesis of characters in a Greek tragedy. 

An Old-Fashioned Story frankly embraces the inexorability of fate, the narrative 
approach which seems to say, "only thus could it have happened." Not only by 
the frequent mentions of fate (several characters say, "I cannot run away from my 
destiny"), but through the meta-narrative epic framework reminiscent of the 
Greek tragedies: the location of the story is the skene, on which the dramatis 
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personae travel the road marked out for them by fate. However, this fixedness and 
predestination derives not from the narrative form, but from the historical 
conception and philosophical disposition; story-telling based on documents 
leaves the reader in no doubt that the events took place in the historical past, and 
therefore cannot be altered. 

However, despite all the documents, the narrator does not present herself 
as omniscient—her characters' fate and individuality unfailingly slip from her 
hands, leaving greater scope for the reader to interpret and attribute meaning. 
The investigative narrator herself is uncertain and undecided, comparing docu-
ments, questioning eye-witnesses and characters, seeking and researching, but 
not determined to do justice at any price. Individual personalities do not com-
pletely solidify on reading: the secrets of Lenke Jablonczay, the heroine ("I have 
so many secrets," she says in the moment before death) remain undisclosed to 
both narrator and reader. 

Lenke Jablonczay herself has a need for constant self-identification: falling 
suddenly from transitory wealth into poverty, Lenke sometimes exclaims in the 
midst of her household labours, "I have heard Selma Kurcz sing!" The narrator, 
the heroine's daughter, and her brother, attempt to tie down her personality, 
questioning their mother on the love that attended her entire life, whose object, 
József, was from their point of view mediocre, selfish and opportunistic, but the 
attempt is in vain. 

Even less fixed is the personality of Mária Rickl, Lenke's grandmother, who 
raises her. The reader has to decide whether the truth lies with the narrator, who 
sees the "merchant girl" as mean and inhumanly strict, or with Lenke Jablonczay, 
who until her death remains grateful to her grandmother for bringing her up, 
teaching her, and finding her a husband. Junior Jablonczay, Lenke's father, and 
Emma Gacsáry, her mother, also remain unidentified personalities in the story. 
Images of the gentry figure dissipating his wealth and his wife's dowry, of the 
romantic poet, the loving father, are all projected on the fiction named Junior. 
Lenke does not want to hear of her parents, since they gave her away. The grand-
daughter, the narrator, researches the causes and circumstances, giving the 
reader the chance to partly exonerate the parents, who are loved devotedly by 
their other children. 

Apart from the auxiliary figures, only one of the characters in the family story, 
the father, Elek Szabó, comes over as a problem-free, fixed personality, with 
slightly romantic shades, as if raised above the reality. He is the wizard who is not 
burdened by problems of everyday existence, it being up to women to deal with 
these things. The strong, family-supporting woman and the dreaming man: if we 
were to look for biographical references and models for the author's character 
typology, it would be easy to identify the source. 

Most of Magda Szabó's writing is linked, at least in some respect, to her home 
city of Debrecen. An Old-Fashioned Story—although its skene ranges across two 
counties—is a novel of Debrecen. It preserves with topographical precision the 
city's streets, houses gravestones—now vanished—the settings where the dramatis 
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personae played out their lives and deaths. There is no pathos in the way these old 
places are preserved: the narrator sets down what is known with the objectivity of 
a chronicler. 

Mythology and cultural criticism: The Door (Az ajtó) and The Moment (A pillanat) 

The narration of The Door (1987) is stylised as an autobiography, supported by 
many encyclopaedia-like biographical features. Although the narrator herself 
emphasises an identity with an autobiographical self, the novel occupies the 
province of fiction and not the epic domain of personal reminiscence or confes-
sion. Its narrator, the Writer, is at most a "quasi-autobiographical" narrator, 
whose "life story" as it unfolds in the book includes some aspects which well-
informed readers may recognise as stages in Magda Szabó's actual career. The 
narrator places the story in a rhetorical framework by projecting the outcome 
with the detective-novel turn of phrase, "I killed Emerence." From then on, the 
overall structure invokes a mode of reading normally applicable to a certain kind 
of detective novel, in which the reader is given an advance on the revelation of 
the motives and circumstances leading to the murder. "My religion does not 
recognise individual confession, we accept from the mouth of the priest that 
we are guilty [...] We receive absolution without God requiring of us explanation 
or details. I will now provide these." 

The plot unfolds on several levels in a complex narrative structure. It is basic-
ally defined by the relationship between the narrator and Emerence. Emerence's 
person and history is at first a conundrum for the narrator, the Writer. The plot 
is thus partly the process of decipherment and revelation, the piecing together 
and joining up of plot elements. The mosaic technique in this novel integrates 
into the narrative structure because the character gives only partial, unconnected 
information about herself instead of presenting a chronological life story. The 
other component of the plot is the relationship between the two figures, the 
narrator and Emerence. Highly informative chapter headings include 
Relationship (Kapcsolat), Bonding (A kötés) and Release (Az oldás), which clearly 
refer to this aspect and reinforce the Christian-Protestant context evoked by the 
public confession form of speech. 

The reader follows a process of cognition, in the philosophical and psycholog-
ical senses, revealed by reminiscence, thus excluding the possibility of an omni-
scient narrator. The author arranges the epic material of a plot covering several 
decades in a rich array of episodes and (partly) thematic intersections. One 
possible implication of the story is the impossibility of comprehending others, the 
Other, and of course also throws doubt on the absoluteness of narrative knowledge 
and cognition. 

The personalities of the two heroes, the Writer and Emerence, are constantly 
redrawn during this process of cognition: the writer tries, on the basis of stereo-
types and prejudices, shuffling the mosaics of the life story, to fix in her own 
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mind Emerence's personality, but her hypotheses and conclusions constantly 
turn out to be wrong, forcing her to correct her view, and so the reader is pres-
ented with a picture of Emerence that is in constant flux. This process shows the 
narrator's scope for comprehension, and indeed the fixability of personality 
in narrative, to be limited. Emerence's death only closes the life story, making 
certain this limitation of cognition, and thus the structure itself remains open. 

The story corrects the moral philosophical and historical background de-
veloped in earlier works. In rewriting the narrative of the master-and-servant 
relationship, the author juxtaposes two utterly opposing personal philosophies 
and lifestyles. At this level, the realistic description of character and environ-
ment, the psychologically motivated acts offer the possibility of reading the book 
as a social and psychological novel. The inferior-superior relationship of servant 
and master are presented in reverse in this story: Emerence is a sovereign, 
autonomous being to whom her employers are forced to adapt. The story 
involves a clash of two worlds: those of a work- and success-oriented artistic-
professional married couple, and a woman standing outside the sphere of 
modern society and culture, living in a close-to-nature state of archaic morality. 
All of the Writer's well-intentioned attempts to budge Emerence out of this 
condition and bring her closer to her own values, where social advancement, 
education and Christian traditions are all important, end in failure. The conflict 
turns on different interpretations of life and death themselves: drawing on the 
values of European humanism and Christianity, the Writer sees life as an absolute 
value, while in Emerence's archaic world, life is only a value worth protecting if 
it has meaning, if it comes with human dignity and sovereignty. An example from 
the story illustrates this philosophy of life: Emerence herself helps her friend, 
Polett, to escape from her troubled life. She also wants to be in control of her own 
death, and is deprived of this by the Writer, who has Emerence taken to hospital 
against her own wishes. This not only casts aside Emerence's wishes, it exposes 
the lady's closely guarded secret: the colony of cats she keeps in the room behind 
the door. 

In Emerence's world, there is no essential difference between animal and hu-
man existence: she lives in friendship with the dog adopted by the Writer, and 
although the dog completely subjects itself to Emerence's will, she treats it as an 
intelligent creature, even as a person. The episodes of the story proceed themat-
ically through each area of social existence—religion, culture, art and politics— 
all of which Emerence consistently and expressly rejects and repudiates. The 
Writer attempts to refute this anti-cultural attitude, but the narrator does not 
unambiguously convey to the reader the absolute validity of any of her inter-
pretations. Following the logic of the narrator's confessions and admissions of 
guilt, the reader comes to the conclusion that the Writer is also admitting the 
bankruptcy of the morality that guides her actions: the social and political ties, 
the strategy of life led by individual achievement leads, however indirectly, to the 
murder of Emerence. 
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Mythology, primarily Greek mythology, pervades the story in the form of the 
super-historical metaphor. Emerence's childhood episode, in which she is the un-
willing cause of the death of her brother, sister and mother, casts the shadow of 
tragic wrongdoing over her life. The circumstances of the fatality appear super-
natural and unbelievable to both the reader and the narrator: Emerence's two 
younger siblings are struck by lightning on the outskirts of the village, burning 
to cinders, and their mother, on seeing them, throws herself into the cattle well. 
The Writer herself stylises one or two everyday incidents into a mythological scale, 
enriching the modality of the narrative with some irony and self-irony. 

Two important auxiliary characters assist in the twenty-year dialogue between 
the two main characters: the husband, present as an almost silent observer, and 
the object of the two women's rivalry, Viola. T h e husband, who intervenes neither 
in the dialogue nor in the struggle for the dog, retains his closed integrity, his 
consistent and strictly ethical lifestyle and habits, the everyday manifestations of 
the tastes and customs of Western civilisation. 

The Moment (1990) may be read as a review of all the defining issues in Magda 
Szabó's novel-writing, narrative techniques, thinking and literary orientation. 
Enthusiasm for classical literature and the male-female character typology are 
brought together in this reworking of the Aeneid, where Aeneas' wife Creusa, 
after killing her husband, takes over the male role and takes Aeneas' journey. 
The playful, inventive and sometimes spectacularly poetic narrator (Creusa 
herself) attests to deep disillusionment with history and politics. One critic of 
the novel claims to detect a "postmodern inspiration" in the text, and the idea 
itself, as well as the entry of the author as a classical Latin author in an extract 
from the "89 th supplement to the encyclopaedia of antiquity" gives good reason 
for this hypothesis. 

Translated by Nicholas Bodoczky 



György С. KÁLMÁN 

THE NOVELS OF GYÖRGY KONRÁD—FICTION AND EXPERIMENT1 

If one were to lump the novel-writing of György Konrád under seemingly 
metaphorical categories, such as "experimental," "hypothetic," "playful," etc., 
then doubts of both a methodological and historical nature could be raised. 
Methodological, because it would seem that for the sake of high-sounding 
approaches one was giving up too much of the fine details; and historical, because 
the novelist career of Konrád can be divided into at least three periods, and one 
runs the risk of amalgamating or homogenising them. 

However, cast all doubts aside, and one has a great opportunity to seize in a 
snapshot or two the fundamental traits of Konrád's entire oeuvre. In what fol-
lows, then, all possible doubts will be put aside in order to justify the view that 
the art of Konrád's novel-writing can be best circumscribed with the help of the 
concept of experiment. 

1. 
Konrád's first novel, The Case Worker (A látogató) provoked fierce debates, in an 
instant its author became a notorious figure: he has been labelled as anything 
from an infamous subverter, an example of challenging of the conventions of 
both novel writing and keeping silent, a servile imitator of the French Nouveau 
Roman, full of mannerisms, and a writer out of the guild finding at last the true 
path of sociography. The Case Worker, in one word, was a very forceful start. 

Looking back at this novel from the perspective of the present day reader, the 
obvious social criticism apart, the novel's special poetical form one will certainly 
draw more attention. Two elements will inevitably seem far more conspicuous: 
the constant change of the layers of fictionality and the interesting split between 
the voice of the narrator and the story narrated. 

One of the key problems of The Case Worker—on the level of narrative struc-
ture, Weltanschauung, story, and on several other levels, in almost any sort of 
analytic approach—is whether the protagonist/narrator is relating his dreams 
(nightmares, desires) when discussing his moving in with Ferike Bandula, or it is 
part of the "real" story? In other words, is the episode with Ferike a story-within-
a-story, or a linear continuation of the story so far; is it an embedded story, or a 
linear one? This "problem" is of course a challenge for the reader not in the 

1 This text consists of several citations, allusions, sentences and even longer passages of my earlier 
studies on Konrád. 
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sense that it needs to be solved, or a definitive decision needs be made, but 
rather, inasmuch as it directs attention towards the possibility of the various 
equipollent outcomes. Like hypotheses in an experiment: one has several juxta-
posed, mutually exclusive but equally valid variations, two or more possible out-
comes of the same state of affairs. When some of Konrád's contemporary critics 
made reference to the French Noveau Roman, they must have been aware of the 
(extratextual) fact that Konrád had actually had an interest in the then recent 
trend, and of this indecisiveness, this entangling of the layers of fictionality, in 
short, they must have seen its experimental nature. 

All this, of course, is an interpretation with the benefit of the hindsight of 
Konrád's later novels, and perhaps even against his authorial intentions. Evid-
ently, alternatives appear in quite a different form there, and also the experi-
mental nature of Konrád's first novel lies much more in its double readability, 
that is, in the dual character of sociographical writing (a field study of the poorest 
quarters of Budapest) and literary fiction. Can the apprently objective and soci-
ological inventory be brought together with the poetic, or even ritual, voice, and 
how can the language of intellectual meditation and bureaucrat parlance be 
fitted in? One might also examine how far this way of thinking (based on altern-
atives) is connected to the then much-debated trend of some Kádár-era histor-
ians that perceived the past not as a mercilessly advancing series of causal 
connections but as a field of possibilities, room to manoeuvre, other possible 
outcomes, and which challenged the dogma of the inevitable, automatic, in all 
inches determined "progress." The key issue in Konrád's first novel can, then, be 
regarded—especially in the context of its own age—as a historico-philosophical 
problem: are there really no choices, no alternatives, no sudden, unexpected 
decisions in history, is it always the objective position of the players (their class 
position, former experience, the strict rules controlling their activities) that 
prescribes their each and every future deed? And, of course, the novel also raises 
the special problem of the intelligentsia: the role of those contemplating, theor-
izing, not participating, empathic but almost entirely powerless; can all the 
beautiful ideas and ideals, theories and human engagements, compassion char-
acterising the chosen but strongly restricted position of the intelligentsia be 
turned into practice? Poetically speaking, the novel raises this problem in the 
form of the question whether there can be parallel, contesting or even contra-
dictory, stories; whether more possible variations of an event can be told (from 
different points of view, or by different characters, or in different variations, 
or should all these aspects be modified simultaneously, or is it enough to alter 
one of them)? And, finally, the novel also puts the question: to what extent can 
one speak of a unified, consistent, monadic personality, or should one speak 
rather of the opportunities or possibilities or capacities of the personality who 
may be multiplied in several stories, whose sound, narration and deeds may not 
necessarily be united, who is split, from the outset, in the writing by the act of 
telling. All these questions, then, are part of a certain experiment; although this 
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experiment is lacking in abandon, it undoubtedly features some serious theor-
etical stakes. 

One other poetical characteristics of The Case Worker, which is to reappear in 
several variations in Konrád's later works, is the special status of the narrating 
voice. Konrád's hero, the official in charge of guardianship matters at the district 
council, speaks in a poetic, highly stylised, elevated and ironic, sometimes even 
mannered language, which does not seem to be in harmony either with the world 
narrated or with the narrating character. There is, then, a double split: not only 
the exceptionally ordinary world, completely lacking poetry is opposed to the 
apparently and emphatically fabricated poetical language which calls attention to 
its own fabricated nature, but also there is an opposition between the character 
of the bureaucrat-intellectual, working under strictly regulated conditions, and 
his language as a narrator. As if the narrator had two layers, as if, again, the given 
and the possible were in contrast. The language of the narration and the 
language of the narrator is not identical; narration is, if you like, violently poetic 
and literary, in contrast to the narrator, and the narrator as a figure is vanishing 
behind this language (who, in the case of The Case Worker, can hardly be recon-
ciled with the language of the narration). 

This gesture or stunt is, in part, a challenge (if not a parody) of the literary 
convention according to which the characters of a novel (including the narrator) 
need to be characterised by their own use of language, in such a way that the 
narrated (or narrating) character should be in harmony with the language he or 
she uses, and in part it has the function of creating a distance between the reader 
and the read text, where the reader is not allowed to identify himself/herself 
either with the narrator or with the character, in that it calls attention to the 
fabricated, literary nature of the text. Narration, then, is rendered non-trans-
parent, opaque and fictional; in turn, it becomes not a part of the "world" (or of 
"history" or "society"), but rather, by the arbitrary act of the author (by the 
literary formation), it is a hypothesis, an example or a field of experiment. 

Let us take an example from a much later work, written in Konrád's present-
day, third period (assuming that this periodisation of his works is acceptable). 
At some point in the first part of his autobiography, Elutazás és hazatérés 
[Departure and Return—under publication], the dead German soldier 
unexpectedly delivers a speech to the children; and the aunt (returning to her 
flat) and the elegant lady (squatting in the flat) perform a duet in an astonish-
ingly refined style. Can that be true? Is it a real story? Is it an authoritative auto-
biography? Or is it just a flight of fancy taken to the absurd? The distortion or 
diversion of language, displacing it, will render the concrete ("historical," "real") 
event abstract, making it an object that can and should be examined, arbitrarily 
and mercilessly depriving it of its topicality and accidentalness. 

The Sixties' and Seventies' craze for documentary accounts was, from the very 
beginning, alien to Konrád's thinking, even if his readers have repeatedly tried 
to read his works as sociological or historical accounts. While we take for granted 
in the essayist Konrád this experimental attitude, his experimental novels have 
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frequently met with resistance and incomprehension, not only politically (as in 
the case of his trilogy, The Case Worker, The City Builder, The Loser), but also aesthet-
ically: how can he encumber a character with such a burden of good and bad 
characteristics, to pile up so many fatal accidents, to invent such a wild Romantic 
storyline? The key, again, is experiment: what Konrád writes is neither an essay-
novel nor a thesis-novel. What he is out to do is explore—to the extremes, ridicu-
lousness or absurdity—the possibilities, to find out how much a character or a 
plot or a historical background can stand. The aphorisms, tiny essays, witty 
dictums that can highlighted in the text always appear in a fictitious medium, 
they are related by a fictitious character (or the narrator), hence, their status is 
quite different from the essays published under the name of György Konrád. No 
matter how one thinks of the essayistic character of Konrád's novels—and there 
must be readers out there who are unhappy with that—this will have no bearing 
on the essayist Konrád's performance in the sense that essays do not have an 
obvious fictional framework and their narrator is naively and inevitably identi-
fied with the writer Konrád. 

2. 
Konrád's third novel, The Loser (A cinkos), was written, if we are to believe the 
date on the last page, between 1975 and 1978, and was published in samizdat in 
1983, and officially in 1989. Even though Konrád intended his first three novels 
to constitute a trilogy, the last part differs in some significant respects from the 
preceding two. Although the beginning of the new (second) period of Konrád's 
novel-writing should be counted from his A Feast in the Garden (Kerti mulatság), 
The Loser, too, is an important milestone. And not only because this novel had no 
chance of appearing in any way other than clandestinely, albeit some of its poet-
ical features obviously stem from this fact. Whereas in the first two novels the 
concrete historical time is clearly discernible—and all the characters, sites and 
events emphatically carry their own history—this history is less thematic in those 
works; the density, succinct character and the relatively smaller size of the first 
two books is due to the fact that history appears there in condensed form, as an 
allusion, as a shared tacit knowledge. Even the plot itself does not evolve in 
historical time: the aimless and pointless wanderings and meditations of the 
visitor are more or less interchangeable, his decision (or non-decision) to stay 
there, to be unified with the examined object, to surrender to what he is involved 
in is a step taken not in a certain point in the course of stream of events, but rather, 
is a continuous and timeless possibility, a choice which can or cannot be taken any 
time whatsoever. Both novels are more about forms of behaviour—which is 
perhaps why, in a rather unjust and malicious way, Konrád is often regarded as a 
writer of thesis-novels. Of course he is a thesis-novel-writer inasmuch as his first 
two novels examine possibilities of choices, paths, careers, display modes of be-
haviour (not necessarily role models), give an account of types, and fairly often 
employ essayistic reflections, and are full of aphorisms, paradoxes, shocking 
formulations. 
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Compared to this mode of writing, The Loser is a crucial change in that it puts 
history into the foreground. The structure seems to be somewhat looser, because 
any series of events that involves big time spans will require space and time, 
a great many principal and marginal characters, all having their own story and 
history. The backbone of the novel here is (at least seemingly) a real plot, as 
opposed to the previous novels where the storyline was dense but motionless, 
animated but without progress. It will not let the reader's attention flag, one 
cannot jump in the text without getting lost, one cannot skip paragraphs or even 
sentences, information proliferates, practically every phrase could be an inde-
pendent episode, the fates of characters depend on an attribute or a subordinate 
clause. In this sense, the work is highly structured and concise. There is always 
something happening, new events, characters, places, times and reflections keep 
appearing. As the back cover of the 1989 edition puts it, it is a "historical adven-
ture novel," and in this respect it is the first in the series of Konrád's novels which 
the critics sometimes turn their noses up at and sometimes approach with polite 
curiosity, and which is out to systematically explore Hungary's adventurous 
history of the last decades. 

The Loser abounds with unbelievable turns, astonishing coincidences. If some-
body appears as a marginal character somewhere, he or she will generally reap-
pear in quite a different role. Schoolmates, former lovers, neighbours, fellow 
prisoners, investigating officers and comrades in the illegal movement, relatives 
and the network of friends—all circulate in the same field, and then cross, again 
and again, the path that the protagonist takes: they are confronted or joined in 
peaceful or sharp situations. As if there were nobody in this story by accident: 
sooner or later everybody has a role to play again. Their fate is interwoven by the 
logic of the adventure novel. 

If all this annoys the reader, if this kind of structure is regarded as a machina-
tion of the author's imagination broken loose, at least three arguments can be 
brought up in defence for this (and subsequent) novels of Konrád's. First, let us 
recall the memoirs of the beginning of the last century, those of Anna Lesznai, 
for example. What unbelievably fortuitous encounters, surprising returns and 
reappearances in this small and busy cage of Central and Eastern European 
intelligentsia; and Hungary, within it, is even more crammed, one cannot avoid 
bumping into people all the time. The country is full of schoolmates, former 
lovers, neighbours, fellow prisoners, investigating officers and comrades in the 
illegal movement, relatives and the network of friends (since 1989, business part-
ners). Second, one should stop for a moment to consider the "changes of func-
tion" that a great many participants of Hungarian society underwent after World 
War II and after 1956 in particular: a peasant working humbly on his/her land 
would easily become a high-ranking investigation officer in the secret (political) 
police or a member of the county council, accountants could become physical 
workers, members of secret-police henchmen would become leading intellec-
tuals, and leading intellectuals would end up lunatic asylums. There are no wild 
exaggerations, then, in Konrád's story. And, third, it is not particularly inter-
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esting whether the fates Konrád describes can be traced back to the so-called real 
world. This sort of compression of history is evidently teleological: it is designed 
to serve the artistic purpose of presenting (typical) ways, possibilities, solutions. 
Thus, it preserves the model-like character of the first two novels whereas, only 
here he seeks the choice of human fate in history. 

The Loser is a finely structured work. It has five chapters, and the first ("Mental 
Hospital") and the last ("Farewell") seems to belong together. The first is a sort 
of tableau, a static description of the protagonist/narrator's time in the mental 
hospital where he is an out-patient. In the last chapter, the timeless reflections 
(about the decision whether and why he should go back to the "institute," that is, 
the lunatic asylum) and the hectic, densely flowing plot (his brother becomes 
a murderer, he has to be found, to assist or avert his suicide) are intermingled. 
These two chapters can be taken as a frame of the novel. The first, on the surface, 
is timeless (a series of portraits, figures, grotesque and pitiable characters), but 
there every "fool" has his or her own story, and, within each story is terrifying, 
destructive Hungarian history. In the last chapter the story of the characters 
really speeds up, sudden turns and fatal steps follow each other in a quick succes-
sion, but History (with a capital H) in fact stands still (it is the 1970s), the invest-
igators have the routine, but they can be got rid of in a routine way, no revolu-
tion is on the horizon, prisons can be avoided, nobody shoots anybody. In this 
situation, the protagonist is right to consider whether he should return to time 
standing still at the mental hospital, or stay on in the time of the history about 
which he knows far too much. And, finally, he needs to decide whether to follow 
his brother to death or stay alive. 

Between the two chapters framing the novel, the twentieth century gallops 
past. Its stations are "Family," "War," "Pblitics." The protagonist, whose name 
remains unmentioned throughout the novel (all one knows is that he is a certain 
T , his first name is perhaps Miklós), comes from a Jewish family in the Hunga-
rian countryside, joins the illegal Communist movement at a tender age, is for-
ced to do forced labour service, escapes and joins the partisans, returns home as 
a liberator of the country, receives an influential high rank, but soon finds 
himself in the prison of the Sate Defence Authority, that is, secret political police; 
then, on release, despite all his promises, intentions he joins the 1956 uprising, 
largely due to the manipulations of his brother, Dani. He is then arrested, im-
prisoned again, and subsequently lives the life of a research scholar, full of 
compromises and tiny rebellions, fundamentally safe, but loaded with problems 
of a guilty conscience. From this situation he enjoys escaping (sometimes? 
forever?) to the social solitude of the mental hospital, where the word responsib-
ility loses its meaning, and where he gets the chance to reflect upon his stormy 
life. The fiction of the novel permits, and even encourages, the interpretation 
that the narrator is writing this story in a lunatic asylum. 

Written in 1980s Hungary, Konrád did not intend this novel to be published 
in Hungary. He names in a very concrete, exact, sharp manner the critical points 
and main actors of Hungarian history; he is no longer (or not only) concerned 
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about the problems of solidarity and intelligentsia; what he up to here is not 
(only) the Utopia of a liveable country. The history which he speaks about is 
bloody and ruthless, dotted with violence and treason, power is always brutal and 
the subordinated are often sinister, liberation is occupation, in times of revolu-
tion the mean and selfish mentality prevails, movements can be, and are, mani-
pulated, sadism cannot be eliminated. This novel is an account of the painful 
historical experience of many. As the author writes in his acknowledgments, it 
is a story of his "older friends," who will, perhaps, "recognise in some of the 
episodes the stories they told" the author. Thus, it is not a single person, but 
rather, a whole generation whose fate is condensed in the figure of the protag-
onist, a generation whose experiences were not fondly remembered in the 
Eighties' officialdom. The book was written for them, in place of them, to salvage 
the records, as a mission. 

Konrád condenses in an authoritative way. He is out to portray an almost 
unbelievably eventful life, meeting face to face—and not viewing from below— 
the most important episodes of Hungarian history, in order to make general 
conclusions correspond to a specific life. The double claim of historical authen-
ticity and generality leads to strange solutions (only to reappear, in different 
forms, in Konrád's later works): the terrible tyrant of the country in the novel is 
called "R," and later, during the revolution, people throw busts of Lenin, Stalin 
"and R" out of the windows. Obviously, R designates Rákosi. It is doubtful 
whether this sort of "encrypting" makes any sense at all. For a short time, the 
protagonist is President of the Hungarian Radio, and it is easy to find out who 
the real person is behind the character in the novel. This identifiability, as 
opposed to the case of "R," is misleading, though rather tempting: it is obvious 
that what one reads is not the life story of a "real," "historical" personality. How-
ever, Budapest remains Budapest, the Ukraine remains the Ukraine, 1956 re-
mains 1956: Konrád draws a line between the identifiable and the arbitrary, the 
novel-like and fictitious. 

And one comes across fundamental values which are for the protagonist the 
means of survival and also the beauty of life: tradition (cemeteries, old houses, 
landscapes, home), intensive human relations (most importantly, physical love, 
attentive and understanding women, friends and friendly conversations, discus-
sions). And, just like in Konrád's later works, the utterances of the characters are 
much more a series of lofty-style essays than life-like conversations. T's deranged 
younger brother speaks in the same structured way, logically and with elegant 
rhetoric, as the head physician of the mental hospital, or the rebel of the 1956 
uprising, and all of them speak the same language—if and when they get the 
chance—as the protagonist/narrator himself. Konrád has again given up some-
thing in exchange for directing the attention to something else: he is much 
more interested in generalisations inferable from behaviour than in accidental 
uniqueness. 

Interpreting the title of the novel is an interesting matter. Seemingly, it follows 
the pattern of the other two novels in the trilogy: it refers to the protagonist/ 
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narrator of the text as well as to the fundamental modality, the protagonist's 
conception of the world around him. But what sort of an accomplice is he?2 

Whose accomplice is he, when and why? Is he, perhaps, everybody's accomplice, 
always, by nature? Or only the accomplice of those in power, at any time whatso-
ever? Or, on the contrary, of those subordinated, subjected to power? An accom-
plice in power, an observer-accomplice, a bystander, or a victim-accomplice? 
Or is he an accomplice of his ungovernable, frivolous, free and capricious 
younger brother, who seems to be the double or secret self of the protagonist? 
Konrád formulates the riddle, and it is up to the reader to solve. 

3. 
Some of the objections and reservations levelled against Konrád are well known. 
A Feast in the Garden, a stream of novels which became a tetralogy (parts of which 
appeared under the title Agenda) is sometimes accused of not being a real novel 
at all, but rather, a series of essays; Konrád has been advised to stop giving wise 
reflections, commentaries and meditation, and turn his attention instead to 
developing his characters by means of situations. It has been suggested that 
although there is a proliferation of stories in his works, they remain in fragments, 
the clear lead of action is missing and consequently the work is perceived as a list 
of stills; that Dragomán's story is impossible because it is a chain of accidents, 
that all the characters speak a refined, elaborate, somewhat elevated and ironic 
language, and thus there are no conversations representing true life, and, all in 
all, there are only monologues instead of dialogues, in a style brimming with 
aphorisms. (Or, as the hero of the novel puts it, "If others are present, they can 
interrupt and divert the flow of ideas" [translated by Ivan Sanders].) 

Now let us take the novel Stonedial (Kóóra), published under the subtitle 
Agenda II—is it not a real novel? And if not, compared to what sort of novel is 
it not a genuine novel? If one does not deny it (the honorific) novel status, it 
possesses the prerequisites of a "classic" novel in a fragmentary way only, offering 
something else instead. Not as if it had momentum, a spotless structure, a care-
fully elaborate set of characters—it has, once again, a proliferation of stories, 
levels of time, figures, but still, it is relatively easy to summarise its plot that has 
two threads and two time levels. One is the events of Dragomán's 1956: his 
unhesitant skirt-chasing and not-so-unhesitant secret-police-chasing efforts, his 
heroic deeds and his laziness, the adventures of the meditating, drifting and 
decidedly participating young intellectual. The other story is set, perhaps, in the 
early 1990s, in Kandor, where Dragomán as a Globetrotter, a star-philosopher 
returns to become part of unexpected events that change the fate of many people 
around him: his illegitimate daughter shows up and brings his grandchild with 
her; a young man chooses to commit suicide in Dragomán's hotel room; and, 

2 Translator's note: the original Hungarian title of the novel is Л cinkos "Accomplice." 
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lastly, he happens to push his old acquaintance, the rector of the university, in 
such an unfortunate way that the old man drops dead. 

Konrád is a Utopian, an idealist and conservative. He thinks of the world 
as beautiful and habitable, where everything is perfect, familiar, well-known or at 
least one has the chance familiarise oneself with it. That is the sort of thing 
Konrád teaches his readers. And his "thesis novel" is a very sophisticated one 
at that; it does not formulate a single thesis nor does it propound a single ideal 
or pattern of behaviour, within the monologue of the narrator there whirls a real 
polyphony of ideals, fates, ideas and values. Hence, it is much more the voice of 
the narrator that Konrád wishes his readers to acquaint themselves with. The 
narrator's monologue (or its manner, if you like), the voice of Konrád's narrator 
may be manneristic, false, affected, unnatural, but it nevertheless serves the aim 
of creating a distance, to produce a split, to thwart the possibility of identification. 
The ingredients of this voice include a peaceful, silent, ironic tone, with a tone of 
obstinate but never aggressive calling to account, and an intention to scru-
pulously examine everything and the reverse of everything, a passion to think 
over every possibility. 

And what is he thinking over and having us think over? Two elements should 
be highlighted. One is the analysis of the forms of Behaviour: Konrád is 
involving his characters in an experiment (the title of Dragomán's 1956 literary 
review would have been "Kísérlet," that is, "Experiment"!), he produces situations 
that force the characters to make choices between alternative outcomes, and 
examines what would happen if... or what they are capable of doing. It is, if you 
like, a distant relative of the underlying pattern of The Case Worker: one can take 
or leave Ferike Bandula—but here, there new possibilities keep opening up. 
There are several paths open at the same time, with equal validity, there is no 
possibility of an embedded narrative. No matter how we decide, we remain 
ourselves; the choice is ours, and both paths can be ours. 

On 4th November 1956 Dragomán sets off to experience resistance. In other 
words, to see whether he can shoot somebody. He returns "empty-handed" to his 
mates. So did Dragomán shoot anyone in 1956? According to this version, he did 
not. On the other hand, the reader is informed that he did in fact shoot a Russian 
officer running after a gang of students fleeing to the forest. So Dragomán did 
kill somebody. That is another version. Of course, one can try to resolve the 
contradiction by assuming a successiveness of the narrated time, but it is their 
co-existence that gives life to the two versions. Dragomán escapes or does not es-
cape from punishment; he does or does not go mad; he chooses his daughter and 
her mother or he remains in the elegant isolation of the hotel—Konrád implies 
that the contradictory stories should be read without reconciliation, taking into 
account all their possible outcomes. Which is how they best reveal their possibili-
ties, the possible decisions. Consequently, whatever happens to Dragomán on his 
return home is just a sort of "what would happen if...": what if he had an illegiti-
mate daughter and a grandchild, what if he were an indirect cause of a suicide 
and an unwitting killer of his old teacher and debate partner. Pferhaps even his 
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visit home is just a possibility? True, some kitsch versions could be generated, 
but would they be Konrád's kitschy versions? Is it not a kitschy story that goes on 
in his characters' minds, from which the narrator keeps a distance? 

What has happened and what could have happened? These questions tie in 
with another important element of Konrád's experiment, another important 
point that he makes his reader think over and examine: the question of fictional-
ity, starting from the so-called representation of reality, so-called historical 
authenticity to the most complex problems of literary technique. Fiction has 
levels—and whatever is written is of course fictitious, invented, fabricated. There 
is no town named Kandor, whatever happens in the novel never actually 
happened. But one can travel from Kandor to Budapest (we believe it to be an 
existing town); Kandor people read Hungarian books... So is all that happened 
in October 1956 a Kandor or a Budapest story? Is the name of Imre Nagy a fig-
ment of the author's imagination (a witty idea to give that name to a fictitious 
character, an alleged prime minister), or is he the Imre Nagy as in Hungarian 
historical? The classical question comes to mind: could the (fictitious) Sherlock 
Holmes chase a (fictitious) murderer on the (real) Oxford Street? 

Konrád is apparently not interested in providing a smooth transition or in 
erecting a safe wall between imagination and reality: "real" characters, places and 
stories penetrate into the fictitious framework. Kandor is at the same time 
Budapest, a spa town on Lake Balaton, it is countryside, it is in the mountains 
and in the lowlands, both a part of Hungary and of any Central European state; 
it is easy to find keys to the characters and the stories (there are often too many 
of them), still they do not resemble anyone and anything. Sometimes it seems as 
though Konrád had put into fictitious boxes some even more fictitious boxes, and 
so on—he explores the possible stories of the characters, and the further possib-
ilities within them—and then, with a sudden leap, he returns to what most of 
us call reality. 

Besides the fact that Konrád encourages his reader to think in terms of altern-
atives, versions and decisions when it comes to behaviour, human stories; and 
besides the fact that he questions the relation of fiction and authenticity, he is 
also offering forms of thinking, attitudes, metaphors. The city, the party or com-
pany, departure and return are all Archimedean points for Konrád. The city is 
a place for social life, politics, co-existence, human relations, but it is also a prod-
uct of architecture, an embodiment of habits and conventions, traditions and 
changes; in the party scene ritual meets improvisation, familiarity meets the 
provisional nature of being together, and spontaneity (hence freedom) meets the 
restrictedness (hence limitedness); departure may be an escape, it may be an 
adventure, a compulsion, just as return may be nostalgia, a search for safety, or a 
purposeful and selfish deed. Konrád offers metaphors: one of these is the city, 
and, no doubt, the most forceful of all; and it is the most dominant, the most 
transparent, the most charming. A bunch of metaphors related to partying and 
travelling (departure, staying home, being on the road or in the move) appears, 
too, where metaphor is more often than not a story-constituent, not a simile. The 
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conventional rituals of the party, the familiarity as a determining attribute of 
certain characters point further beyond themselves: they stand for certain 
patterns of behaviour, like the novel stands for the city, the city for the novel, or 
both for habitable, human order. Konrád's novel calls upon the reader to review, 
in these terms, our deeds and the actions of others: avoiding haste and too strict 
judgment with irony, with metaphors, in a gentle way. 

At one point in the novel, Konrád contrasts one of the main characters, Dávid 
Kobra with the other, János Dragomán as follows: The former writes long, thick 
novels, whereas the latter prefers sharp flashes. Even if we did not suspect that 
these two characters had something to do with György Konrád, the Hungarian 
author, the living, biographical personality, this contrast comes very handy. 
Konrád in his middle (second) period writes long, thick novels, with sharp flashes 
in them. The work is made up of page-and-a-half or two-page sections, which 
sometimes give the feel of the kind of slow narration inherent to thick novels, and 
sometimes reproduce the sharp flashes of essays. The combination of these parts 
may seem blurred, it may feel (by some standards) shapeless, or it may be read 
as a collection of aphorisms in novel form. But in Konrád the introverted, stub-
born, profound thinker Kobra and the boisterous, extroverted, witty Dragomán 
are still united. 

Konrád succeeds in jumbling relations in his fundamentally novelistic, and 
hence fictitious, world which is a combination of real elements and the charac-
ters' fabrications. To make matters more confusing, there is not even only one 
narrator, and consequently utterances cannot be attributed to this or that char-
acter or narrator. The point of view has disintegrated, even though the voice is 
homogeneous. The plot of Stonedial, then, cannot be reconstructed as a story with 
a straight line, set in the same fictitious space, acted by characters identical with 
themselves, but rather a series of fictitious worlds within fictitious worlds that are 
in every respect inauthentic. 

Stonedial is a novel of possible life stories, a book of testing and experimenting, 
of quiet, gentle, ironic, witty examination, with elements of exempla and adven-
ture novel. It all is pure fiction. The former and the latter are fiction. As are the 
imaginary and real destinies of the characters. Who are we to distinguish between 
the incredibly exciting melodrama of horrors or the sweet operetta from what 
people call reality?, Konrád asks. 

4. 
Hagyaték [Legacy], too, is part of the tetralogy. In many ways it meets our 
expectations of a novel: it has a fictitious protagonist who sometimes coincides 
with the narrator, the other characters, too, are imaginary; almost all of them 
have appeared in the previous books of the tetralogy, there is a story, or at least 
sometimes there is; there is a fictitious place and a rather obscure, but more or 
less identifiable, fictitious time; and sometimes there are—albeit pretty stylised— 
dialogues, more often monologues, description, characterisation, and so on. 
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The story gets off to a very slow start. One gets about half way through the 
book, and all that has happened was meditations, humming, strolls, musings, 
the off fragment of a story; time proceeds for a while, but stops again and again, 
the scene is mostly autumnal; one gets acquainted with the city, the narrator, 
slowly, quietly, in a never boring, but very slow monotonous voice (even if the 
nameless narrator takes over from Tombor, the mayor). It is evident during 
the course of reading that it is not the memories and the fragments of the past 
that will make up the plot. This is not the plot, it cannot be. 

Indeed it is not the plot. But suddenly the exciting events gather pace, and 
we all know how good at that Konrád is. Then suddenly there is everyhing one 
could wish for: a deadly decease, possibly murder, a wild Romantic, horror story. 
Unbelievable coincidences, sad consequences. Two of Tombor's acquaintances 
inform him that they have an incurable atrophy of the muscles, and, lo and 
behold, he himself turns out to have the same decease. The head of an incidental 
lover is dropped into his garden, put in a hat box, and he happens to meet her 
in Paris sitting in the terrace of a bistro. What really happens in the novel is not 
at all clear. It is not known how much of it is a supposition, vision, dream, ima-
gination, meditation of the narrator/protagonist; it is not clear how much of this 
is fiction within fiction, and what the reality of fiction is. Here, again, what we 
have is the experiment of thoughts, as the meditating, reflective, remembering 
narrator toys with ideas, with stories of the "what (could have happened) if..." 
type. As if he were trying to make his dull bureaucratic world more colourful. 

Very early on in the text we learn that Tombor has died and is buried. Could 
Tombor be writing this? Or someone else? And is it true? Or is it a flight of fancy? 
If so, whose? Is it a forecast of events (that might be true or false), or is he relating 
a later point in the story? I reckon it is this fictivity-game that permeates Legacy, 
the rendering real of the imaginary, and a continuous play with the reality of 
fiction. 

If Stonedial was rightly or wrongly accused of having a kitschy or over-lively 
plot, of being idyllic and wisecracking, then Legacy is even better at taking in its 
readers: the plot is ridiculously short while brimming with subsidiary plots; 
confrontation or interplay of fiction and the real historical world are rare, and 
unexpected turns are more figuratively understood than before. 

However, there no great changes. The portrayed world continues to feature 
the problems of the powers-that-be, officialdom, human relations, and the politi-
cising intelligentsia; the ideal or at least liveable city, the laudation of the small 
pleasures of life, and the figures of the guest, the visitor, the traveller, the crafts-
man, the observer, the teacher, the clever gangster, the cosmopolitan. Through 
persistent work Konrád has created a world of his own, with unmistakeable 
Konrádian phrases, memorable locations, and familiar figures. Just like Antal 
Tombor describes himself as plodding along instead of spectacular mountain-
climbing, sober adjustments, lackadaisical pottering in one's well-known, com-
fortable and hated milieu. Konrád palpably enjoys beating away at his tuneful, 
well-written and unique sentences. Even if he has lapses now and then (for 
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example, "big-stomached" men given mention several times on a single page), 
even if he repeats himself from time to time, his prose is soothing and flowing. 
It is characterised by permanence and solidity; the page-long parts are like time 
signatures that never become overhasty and never slow down to the point of 
becoming a tableau. 

5. 
The openly admitted autobiographical character of Departure and Return marks 
the beginning of a new period in Konrád's work. An eleven-year-old little boy 
named György Konrád leaves his village, Berettyóújfalu, where he was born and 
has lived since, survives the siege of Budapest, and as soon as he can he returns 
home "to the suspicious scene of paradise lost" [translated by Jim Tucker]. 
It is obvious, however, that the going away and the return is more than just there 
and back again to Berettyóújfalu. It is also about the impossible state of "home" 
now being there and then not being there. When it is there it is inhospitable and 
hostile and even murderous. It is in many ways always there and one can "go away" 
from it but cannot leave it for good. And "home" is not only a geographical name, 
Beretytyóújfalu or the Trans-Tisza region. Departure and Return is an objective, un-
impassioned, impartial, and elegant portrayal, devoid of empty rhetoric, of horrors 
and dangers, childhood happiness, human greatness and baseness. With real 
names, exact dates. In a word, a truthful, verifiable autobiography. 

What was surprising and even un-Konrád-like about the first volume of Depar-
ture and Return was the level-headed, objective first person singular narrative that 
created the illusion of an authentic rendering of real events, complete with 
names, dates, and theoretically verifiable information; where time-leaps and 
aphoristic/essayistic inserts were kept to a bare minimum, and narrative reflec-
tions also kept a low profile. The book relates the story of just a few years—albeit 
presumably the most important years, since the first 12 years happened to end 
as the war itself ended. 

The second part (Fenn a hegyen, napfogyatkozáskor [Up on the Hill During a 
Solar Eclipse—under publication]) is altogether a different sort of text. It spans 
some 55 years; autobiographical details, descriptions of places and events a few 
and far between, and instead the circumstances of writing the book—the garden 
and small house near Lake Balaton, the family, children and relatives—weigh a 
lot heavier and also constitute a framework, and serve as a point of reference or 
retreat. If the first volume offered only grotesque (even self-ironic) snapshots of 
that special Konrádian manner or the lofty-style, manneristic, well-phrased short 
essay, the second volume is certainly strong on these features, while the (perhaps 
forced) soberness of the objective story-telling has a less significant role to play, 
decreasingly significant one, in fact, as the story proceeds. And Konrád has other 
modes of writing up his sleeve: there are place that sound like passage from a 
diary written back then which one reads with the excitement of being initiated; 
while in other places it seems as though the time of autobiographical events were 
halted by general pieces of wisdom and the reflections of the veteran writer. 
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Why does the narrator of : Up on the Hill During a Solar Eclipse decide to relate 
the story of a such a long period of time with such desultory leaps, so briefly and 
succinctly? And why do we hear the familiar voice we know from Konrád's essays 
and novels (which annoys or mystifies many of his critics)? Why is Konrád revisit-
ing—if it can be called revisiting—the reflective, meditative, philosophising tone 
of narration? 

The discrepancy of time and narration has more than one explanation. Firstly, 
it is quite possible that the narrator has become aware that nothing much (or 
certainly nothing so significant) has happened over the past fifty years compared 
to the first decade and a half of his life. Much has repeated itself, much of it was 
predictable and boring, and a much of what the narrator went through during 
this period most of his readers will have gone through also, not making these 
experiences worth sharing, and only referring to them would have made any 
sense. Konrád suggests that time stood still in the period between 1947 and 
1956, and between 1956 and 1989. Most of what happened was everlasting repe-
tition—it was all a status quo, not history at all. Private lives went on, this and that 
happened, of course, careers had their ups and downs, there were love-affairs, 
friendships were made, and there was much disillusionment—but that unchange-
able, unending yoke of repression had very little to do with history. 

Another reason for the disappearance of the storytelling mood was, perhaps, 
to resist over-obvious expectations, the readers' natural hunger for gossip, the 
"famous person's private life" sort of reading. Konrád (his narrator) does not 
regard himself as the central figure of the narrated period, does not wish to be 
in the limelight and does not wish to be a swashbuckler, nor does he wish to write 
a story of trials and tribulations or assume a pivotal role in the course of events. 
He is more concerned with the lessons to be drawn from his experiences rather 
than the experiences themselves with the relevant facts and figures and charac-
ters. For all his modesty, he is, if you like, extremely immodest, in that he is most 
concerned with himself, his own behaviour and thinking, and not all that is, 
by comparison, extraneous. Bad luck for the curious lay reader (and the official 
biographer, too, for that matter) who is fascinated by the bits and pieces of 
Konrád's past. 

Thirdly, compared to the period of time that the first volume had charted with 
such care and determination on a day to day basis almost, the position of the 
rememberer underwent crucial changes. The narrator lived through this second 
period (from the age of 12—adulthood comes on fast in wartime) very con-
sciously and reflectively. He is not out to force accuracy and authenticity and, with 
the passion and objectivity of an archaeologist, reveal a long-lost world that 
ended in unimaginable and inexplicable tragedy and which consequently ended 
there. Rather, the period he is writing about is the time of his own adulthood, 
too, that is more or less contiguous with the present; and the person wandering, 
stumbling, gazing about in that age is undoubtedly he himself. His characters, 
actions, circumstances are associated with present-day adults, and he cannot— 
and conceivably will not—view them with hindsight or as a historiographer. 
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It is, therefore, a strange autobiography. What is also strange is the essayist 
tone that dominates the second half or third of the book. Everything the narrator 
recounts is autobiographical; all of his apparently generalising ideas, reflections 
on authorial and public roles, his aphorisms about freedom and conformity are 
related to the (written or unwritten) life story. In this sense it is filled with life, 
becomes part of the story as a document of the character's/narrator's present or 
past thoughts. In many ways, these passages resemble more dramatic mono-
logues (in which the soliloquy comes from the mouth of the protagonist, under 
determined circumstances, with full knowledge of the addressee and the plot) 
than wise, ironic utterances one has come to expect from György Konrád. We 
know just what sort of love, freedom, conformity or resistance he is talking 
about—they are not generalisations, but his own life. 

The first volume of the autobiography had been curiously cut short—no 
rhetorical cadenza, no mysterious anticipations, no lessons drawn. T h e end of 
the second volume, however, is a very consciously composed coda: it is elevated 
and grotesque, it runs the whole gamut from the solar system to the bakery across 
from the school, from the ancestors to everyday life in our day. The last phrase— 
"I have returned"—is both prosaic and telling. It refers back to the first words of 
the first volume—that is, the title. It is solemn and objective, and its meaning is 
both profound and superficial. Great words and a whole lot of meaningless 
trifles—as befits one's homeland. 

6. 
Form and experiment in Konrád are not only brought together by the fact that 
form is experimental (that can get boring after a while), but that form itself 
provides the framework for experiment. Konrád's early novels could be easily 
explained by their composition, structure, narrative tone and the characters' 
relationships being "special," "French Nouveau Roman-ish," and so on (critics 
were thus able to save a huge amount of effort); later, however, it became all too 
clear that these "novel features" were manifestations of a considerably more 
important experiment (and were in consequence not borrowings or clichéd 
patterns). Konrád had come upon a form of bifurcation, alternative-seeking and 
experiment. Not unlike the wavering of The Case Worker's protagonist between 
moving in with Ferike Bandula or not moving in, Konrád's other characters 
either say something or do not, think about things or do not—as a result of which 
the text keeps the reader in a state of uncertainty and contemplation, compelling 
the reader to consider and reconsider the possible outcomes. 

From this prose emanates a distinctive voice (which otherwise bears an un-
canny resemblance to the voice of a biographically extant György Konrád): 
a calm, soothing, meditative, analysing voice that the narrator never raises—he 
never talks too loud or heatedly. His objective, sober description of absurdity, 
horrors, injustice and misery prompts the reader's reaction—it is not Konrád 
who does the indignant grumbling, but rather, he seeks to rouse the reader to 
indignation. Even in his novels he remains an essayist, a historian, a sociologist— 
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generally an intellectual—not in relation to his subject (or in relation to the 
"truthfulness" or "factuality" of his subject), but insofar that he offers up his ideas 
for discussion, that he presents his ideas as viewable from different perspectives 
and as freely re-thinkable. He offers his readers an opportunity for discussion, 
thought, contradiction. 

Konrád's idea of a great time is having intimate, serious conversations, social 
gatherings where intimate friends (and enemies) discuss in a somewhat lofty, 
sophisticated style both trivia and the big issues of life (history, morals, etc.). Yet 
such novelistic occasions are the allegories of Konrád's art of writing. Let us force 
upon ourselves a disciplinary style that channels our thoughts in the right direc-
tion and is set apart from the everyday world; let us discuss matters; let us con-
sider why we each say what we say; let us strike up conversations; let us toy with 
ideas. None of us will voice the Ultimate Truth or utter the essence on behalf 
of everyone else—and neither will the writer. We are companions, equals, even 
if we have different views about everything. 

Translated by the author 



György VÁRI 

T H E A R T O F I M R E K E R T É S Z I 

What is Kertész' oeuvre? 

Kertész has produced relatively few works, and some judgement is required as 
to what his oeuvre really consists of. The "socialist operettas" he wrote at the start 
of his career (involving, by the nature of the form, other authors) would, from 
a mechanical philological perspective, have to be regarded as part of his life's 
work. But if we take Foucault's definition of an oeuvre, a unity held together and 
channelled into the discourse by the writer's name, these two operettas have to 
be excluded. The author himself has declared that he does not regard these 
works as belonging to his oeuvre. How the works connect to each other is a mat-
ter of interpretation, and it is theoretically conceivable that his life's work could 
be constructed in such a way as to include the operettas. Sándor Radnóti and the 
present author have outlined a "weak" continuity theory in which the operettas, 
if not part of his oeuvre, are capable of shedding light on various aspects of his 
real work, and are therefore not to be ignored. According to József Takáts, 
Kertész, in his own self-commentaries, views his first novel, Fateless (Sorstalanság) 
as his central work. It seems to me, however, that Kertész' writing strategy is 
to build an oeuvre, so that Fiasco (A Kudarc) is intended as the companion novel 
to Fateless, and Liquidation (Felszámolás) to Kaddish for a Child Not Born (Kaddis 
egy meg nem született gyermekért). He has himself indicated that he intends the 
novel currently in progress, Last Tavern (Végső kocsma) as the companion to the 
diary novel, /—Another (Valaki más). Kertész has said that he considers the "one-
book author" label unfair. Another question is whether the film script of Fateless, 
which he has published independently and thereby consciously raised into his 
oeuvre, can really be regarded as a standalone work. .Although the writer has not 
sought pairs for his short novels The Pathfinder (Nyomkereső) and Detective Story 
(Detektívtörténet)—which met with a somewhat dry critical response and are 
only tangentially mentioned by himself in Galley Diary (Gályanapló)—he often 
complains that these two books have been undeservedly forgotten. He has also 
noted that he regards The Pathfinder as one of his most accomplished works. The 
"trilogy" theory put forward by Zoltán András Bán (and reinforced by Galley 

1 This is a summary of my monograph on Imre Kertész, with some extension to what has h a p p e n e d 
since. 
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Diary), which was partly blurred by Kertész' later works, perhaps excluded from 
the "real oeuvre" the short novels between Fateless and Fiasco. In this view, Kertész' 
Auschwitz trilogy consists of Fateless, Kaddish and Fiasco. 

Fateless 

Kertész' first novel, and the one which has consistently attracted the most atten-
tion, was produced by following a consistent metaphorical form of writing. Clues 
to this metaphorical critique, largely inspired by Nietzsche, are to be found in the 
aesthetic discussions of Galley Diary. At the beginning, when the principal char-
acter, György Köves, is still at home, his perception of the world—things not 
belonging to each other, identification of the part and the whole—in his relatives' 
acts of speech, is clearly defined, and we see, by metaphoric and synecdochic 
distortions, how his environment builds up the world for him. Köves constantly 
perceives the gap between himself and the things happening to him, and feels 
no connection with the events occurring around him. He is, in this sense, fate-
less. According to his relatives, however, the world is ordered, it has a purpose 
with Köves. He did not come into the world at random. He has a place in it. 
Köves experiences exactly the opposite. His parents are divorced, he spent some 
time in an institution, and does not really belong anywhere, although everybody 
attempts to manipulate his feelings (with the identifications mentioned). His 
mother declares that "love simply means sticking with somebody." However, his 
mother's expectation, i.e. that Gyuri lives in the same household as her, is ob-
viously not the only possible expression of that emotion. His father's purpose is 
the same—to ensure that Gyurka stays with him. So he declares that his mother 
has created a "warm family home" for him, even though it is nothing of the sort. 
Gyurka, who has a strong tendency to subordination (as indicated by his favourite 
expression, "naturally," by which he readily accepts every impossibility), is incap-
able of accepting both views, and confronts himself with the fact that only one 
can be right: "I started to think take notice of this, since I had another version 
from mother. It was father's fault, according to her." He selects submission as the 
only possible option in this situation: he decides that this is their argument, and 
he has nothing to do with it. Köves thus regards himself as an object long before 
he reaches Auschwitz, and Dávid Kaposi rightly calls him an "Auschwitz person." 

Uncle Lajos, the religious relative, says that Köves is part of the "shared Jewish 
destiny." Lajos thus seeks a place for Köves, and confers on him a fate, so as to 
make him part of a community, in which his individuality would be dissolved. 
He also assigns him the responsibility of representation. With his face and acts 
no longer his own, he is accountable for the community: "he warned me not to 
forget that I represent the whole community of Jews where I work, and so to look 
after my conduct, since conclusions regarding them—all of them—will be drawn 
from it." The face given to the community, removing the face f rom the indi-
vidual, is strongly reminiscent of the Nazis' cult of the collective, and a homo-
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genising essentialism, viewing Jews as some kind of substance, is very similar to 
the Nazis' outlook. Uncle Vili, the journalist relative, and even Köves' first girl-
friend, the neighbours' daughter Annamária, want to provide with meaning and 
style as necessary things of no relevance, to establish essential links between char-
acter and fate, inner and outer. The neighbour's other, elder daughter is thrown 
into consternation when Köves shows her, using the example of The Beggar and 
the Prince, that the reason for having to wear the yellow star is not some kind 
of inner characteristic or special personal feature, but just an accident of birth. 
The people around Köves all want to deprive him of his most basic experiences, 
to force him, by rhetorical tricks, into communities he feels no affinity with. For 
example, during a prayer—since he does not understand the text—he finds 
himself contemplating Lajos' baldness. In this sense, even this accidental feature, 
which Lajos and everybody wants to cover up, eliminate, and cast into some kind 
of inevitability, is attempted to be made "fateless." And when he starts out for 
Auschwitz on the Csepel bus, the cultural narratives he has brought from home 
show their robustness. From the moment the policeman takes them off the 
Csepel bus, Köves, since it is in his interests, starts to desperately hang on to the 
metaphorical distortions he has been given, and the stories that flow from them, 
each of which are built on a great historical-philosophical discourse, declaring 
that man does not make his place in the world with his acts and decisions; his 
place has been predesignated by personalised world history. 

The more credible equivalent of Lajos' narrative is that of the rabbi, who says 
that we have abandoned God, who is now punishing us, which goes back to the 
well-known Old Testament schema of the Books of the Prophets in which suffer-
ings are due to sins, the Israelites' unfaithfulness to the Covenant. The impor-
tance of showing an example also becomes an argument in these chapters: "we 
must try to do as they bid, keep our questions and farewells short, present 
ourselves to the Germans with intelligence and not like a rabble." Again we see 
that the cultural narratives, far from presenting an obstacle to the "final solu-
tion," actually help it along. The "Specialist," the assertive citizen, cites the worth 
of his work as something that proves his indispensability, and the German officer 
to whom he complains reinforces his faith in a vital importance he infers from 
the value of his work. 

Upon arriving at the concentration camp and finding out what the crematoria 
are, Köves himself discovers this continuity. He regards the crematoria as a pract-
ical joke, noting that there are flowerbeds in front of them, taste and elegance 
being preserved in the process of gassing and incineration. He also realises that 
this camp is now an everyday institution, because older inmates tell him that the 
crematoria were already in operation when he started gimnázium. There are 
everyday aspects even of the extraordinary, as Köves later becomes increasingly 
aware. And that is what first convinces him that he must cast aside the available 
terms of his report. He must find a new language for Auschwitz if he does not 
want the "extraordinary" category to become general in his understanding. If he 
wants to unveil the connivance of the cultural narratives that contrive our 
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everyday lives and day-to-day customs, and reveal the newly-discovered con-
tinuity. He finds the adjective "horrific" unsatisfactory, and prefers to talk of 
boredom: "This boredom, and with it a strange expectation, I think this is the 
impression, yes, this is approximately what Auschwitz might really mean—in my 
eyes, naturally." 

This is the start of the narration of the generation of the novel, in parallel with 
the novel itself: the fictitious author, Gyurka Köves starts to seek a language for 
his prospective report. From now on, the use of the term "naturally" gradually 
changes, while "remembering" its former use. Hitherto, the principal character 
has used it to legitimise the cultural narratives, thinking of it as indeed the 
natural course, something insubstantial and extraneous, treated as if it was 
substance itself. T h e natural course forged from the contingent by metaphor and 
culture. To the question of how he came to the concentration camp, he replies, 
"ohne dass deine eltem—i.e. he wanted to know whether it was without my 
parents' knowledge, and I said to him, ohne, naturally." Later he identifies the 
concentration camp literally as "natural." 

An attempt to wrench Gyuri, passed from Auschwitz to Buchenwald and then 
to Zeitz, from the "boredom" is made by his fellow-prisoner Bandi Citrom, who 
is not prepared to give up his optimistic view of life that assumes the existence, 
somewhere, of something fundamentally different from the concentration camp, 
to where it is possible to go home, and it is worth waiting for something. 
He could help Köves' survival if he could persuade him of all this, and he seems 
to succeed at first. "Zeitz [...] seemed like quite a bearable place for the time 
being, temporarily, until the future frees me from it, naturally." To make Bandi 
Citrom's narrative coherent, must forget that it was the Hungarian administra-
tion that arranged and organised the deportation. To this end, through the 
words of a song learnt on his labour service in the Ukraine, he stylises his labour 
service as patriotic endeavour. This keeps up his image of a homeland welcoming 
him back with open arms: "In Ukraine's land, we clear the mines, but cowards we 
will never be [...] Whatever awaits us, we will never be unfaithful, dear home-
land." Köves soon points out the distortion to Bandi Citrom, and eventually 
escapes from his control. "Secondly, at the end of the day, I felt that something 
had irreparably broken within me. From then on, every morning, I thought this 
would be my last morning; when I rose, and took each step, I felt unable to take 
another; and upon every movement, I could not bear to perform the next." 

Köves is taken to hospital, and from there back to Buchenwald (which he 
"greets" as his only past home), where, on arrival, floating between life and 
death, he lies on his back and sees the sky. From the empty sky before his eyes, 
emerges a gaze—that of the selecting doctor. This intertextual reference is pre-
sumably a parody, by relocation to Buchenwald, of the famous part of War and 
Peace where Andrei, regarding the sky, finds enlightenment and faith. Köves is 
also reached by the message, enlightenment, return home, allowing the chapter 
to close with the famous line, "I would like to live a little longer in this nice 
concentration camp." 
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Not even freedom and liberation could bear much meaning for Köves, 
because it would permit the event which was Auschwitz to be set into history and 
declared as past, marked with a date. Freedom again assumes, or at least permits, 
the return of a historical-philosophical perspective. Miklós, the former political 
prisoner, teaches them a rallying song, which they sing on the way home: "All day 
we labour and nearly die of hunger, but the hand broken in work now holds 
a weapon." The concentration camp is going to be a battle in the history of class 
war, an episode, a stage on the road to a bright future, in the story that emerges 
from the song. The journalist makes a similar attempt to take away Köves' face, 
his impassable particularism, when he says that this is no longer just his history, 
but belongs to the world, to everybody. Again, Köves is demanded to represent 
something and lose himself, as in uncle Lajos' demands. In his conversation with 
the journalist, Köves makes another great step towards becoming a writer: he 
casts aside metaphoric language, does not accept the journalist's metaphor for 
Auschwitz, that it was "hell." (He notes that he was not in hell, but in Auschwitz.) 
Steiner and Fleischmann, his neighbours prior to deportation, make him realise 
that Auschwitz cannot be related in retrospective. 

He rejects their retrospective viewpoints, because once again his own would 
disappear, and there would be nothing left except fate—as if everything had 
happened without him. In fact, everything happens step by step. It is the steps 
that allow him to obtain his own fate, to find his place in history, a place which 
is not, as historical philosophy would have it, absolutely assigned. We work our-
selves into it by our choices, history only ever has options. But this also means 
that Auschwitz can never be integrated into any history, can never be closed off, 
never become part of history, never become part of some great historical philo-
sophical narrative, and not even integrated into a life story, since it constantly 
demands new confrontation and new decisions. In the same way, the opposition 
of retrospection and denial of interpretation—metaphoricism—demands the 
same from the reader in connection with Auschwitz, which brought history to a 
position outside itself in unveiling the illusions of the "naturalness" of culture, 
and so became a "metahistorical" event, as Agnes Proksza has so perceptively 
written. But Köves is not capable of not setting Auschwitz into the narrative of 
his life story, simply because it is part of his life, and cannot preserve the simul-
taneity, because he has to keep on living. He is forced to put it back into the 
cultural framework that was exposed as just a stage-set. He has to accept 
the shared conventions. He says, "I am going to continue my uncontinuable life." 
He can do no other than writing integration, or the possibility of forgetting, into 
his novel: "As I go along, I know that, like some unavoidable trap, happiness 
is looking out for me." He says that he has written his story in the book that 
lies before us, about the "happiness of concentration camps," in defiance of the 
stories that work the adjective "horrific" into the narrative, but he adds, in 
the last sentence of the book, "if I do not forget it myself ." 
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The novels and short stories 

Just like Fateless, Fiasco, related as the story of his own origin, deals with the prob-
lems and possibilities of writing and formation. The dilemma of the writer of the 
novel, the Old Man, concerns the status of truth and fiction in the novel. The 
possibility of conveying. He does this much more transparently than with Fateless, 
with a "novel within a novel" structure. The narrator first attempts a mechanical 
copy of novel-truth, "Secondly, I pondered, it is the conveyance of pure facts, 
without passion, coolly and objectively." But these attempts to precisely match 
the time of narration with the time narrated become so awkward as to make 
writing and reading practically impossible. The opposite route for him is repres-
ented by Semprun's novel The Long Voyage, which casts aside the reality of experi-
ence in connection with Auschwitz and orders events acceding to well-known 
literary patterns. The novel presents Ilse Koch, the commandeuse of the 
Buchenwald camp, as a demon, an anti-hero, permitting the principal character, 
Gerard, to be a hero. Far from being fateless and defenceless, Gerard chooses his 
fate, and is a real moral hero against fascism. The narrator of the Old Man rejects 
the imaginary, just as Semprun the "reality." 

The novel within the novel chooses a third way. The Old Man starts writing by 
stuffing his ears with wax, to exclude novel reality from his perception. However, 
the life story of the novel-within-the-novel's principal character, Köves, corres-
ponds in many ways with that of the Old Man. Köves now awakes and steps into 
the world, just as the Old Man has stepped out of his. Köves is really the Old 
Man's novel substitute, the Old Man himself in the dimension of literature. The 
narration of the story is like a dream, events melt into each other, and places and 
characters cannot be exactly identified. Köves arrives at night in an unfamiliarly 
familiar country, the text interpreting literature as a dream. The place is familiar 
from Köves' waking existence, i.e. from his existence as the Old Man. In the 
Freudian interpretation, however, the dream is the appearance of traumatic 
memories—not, of course, exactly as they were, but transformed, so that the 
novel is nothing other than a kind of "shift" (and this is the book's ultimate 
answer). The typewriter takes Köves from life to literature. The hero of the novel 
within the novel also attempts to write a light comedy, he also plays with the 
possibilities of writing, but cannot finish the humorous piece because it 
demands of him a "real" place: "he was trying to work out the playful, provocat-
ive, capricious and lovable girl figure of the comedy, when suddenly she was 
pushed aside by other girls in which he did not recognise these characteristics, 
only perhaps their hunger." 

For Köves, the only alternative which can be taken seriously is that of Berg, 
who also wants to transmit his experiences, but is not capable of finding the 
elements linking the start and end of the novel in his novel construction. Berg 
requires parabolic reading for his prospective novel, or in the words of the novel: 
its message is of a type "by which by representing myself through the words, the 
language, will be transplanted in you as a moral lesson." By contrast, Köves re-
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lates in his own story what he writes to Berg, that the very point where one 
becomes victim or murderer cannot be found or presented. This does not arise 
from a prior fateful resolution, as in the famous phrase of Richard III, but step 
by step, so that the parable cannot convey it as stable truth derived from the text, 
cannot demonstrate it. The parable related by Köves is the truth itself, the 
parable of postponement of meaning. It transfers the reader to the realm of 
continuous generation of meaning, simultaneity and constant confrontation, the 
realm of non-stop interpretation, the gate of the Law. (Just as Mersault, Camus' 
hero, cannot give a reason for his murderous act.) This is how Köves decides. 
Despite having the opportunity to leave the unknown country at the beginning 
and end of the novel, nevertheless decides to stay, because he must write his 
novel, grapple with the law, for the law, just like the hero of The Castle, K, who 
could also leave, but decides to stay in the village and attempt to bring his affair 
to a conclusion. Since both the novel and the novel-within-the-novel have the 
title Fiasco, and since the writer in the novel—mutatis mutandis—is writing 
himself, the fictional movement of the novel rightly demands of us that we also 
involve the Imre Kertész marker from the cover of the novel, thus rendering 
understandable the authorial morals of Kertész-Old Man-Köves, which is sum-
med up by the sentence on the back cover of the novel: "To live and write the 
same novel." 

Also dealing with the literary possibilities of bearing witness, without applying 
the metaphysical procedures which somewhat weight down reading of Fiasco, and 
thus avoiding its over-writtenness and over-complicatedness, is Az angol lobogó 
[The English Flag] also a magnificent short novel, which uses the varied narra-
tological tools of deferment to work around the central event of the novel, the 
journey of a flag-flying British Embassy car around the streets of Budapest 
during the 1956 revolution. The hand waving from the car both offers solidarity 
and abandons Budapest. The novel, as every novel (indeed the novel art form), 
according to György Lukács, seeks the possibility of "the living immanence of 
meaning" at a time when this is no longer certain, the ways of the world and the 
ways of heaven having separated. According to the narrator of The English Flag, 
it can seem for a few moments that it is possible to experience this, but it ulti-
mately turns out to be a deceptive illusion, or only the identity in the expression 
of the lack of it can be grasped. The difficulties of formulating this, indeed the 
difficulties of narration, are brought to the surface by this novel's fine narrato-
logical features, the deferments, insertions, clarifications, which are much more 
fluidly developed than in Fiasco, which is constructed on a similar principle. 
Ultimately, he finds the means of expression, instead of in "literature," in ges-
ture, in "bearing witness," but not as the opposition of the formed and un-
formed. The phrase he quotes from Ernő Szép as the copy-book example of 
authenticity in bearing witness, the form of introduction, "I was Ernő Szép," takes 
its effect from succinctness and absurd deviation from the everyday phrase, with 
the power of paradox (using the traditional form of self-statement for self-rejec-
tion). It is just this paradox, "self-rejection as creation" which is the criterion of 
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bearing authentic witness. But bearing witness is all that is possible, indeed it is 
done even if no one is paying attention, bearing witness is merely "a gift to God." 

Kaddish is an endeavour in a different mode of writing, although Péter Szirák, 
in his monograph, is right in pointing out that the central issue of all three novels 
is the ability of turning experience into language, of transmitting experience. 
According to Miklós Fenyves, the repetitions of a motif assist the fictionalisation 
of single experience, the blurring of experience in repetition, to enable its 
preservation. In my judgement, the mode of writing of Kaddish bears an affinity 
to the polyphony that Bahtyin has demonstrated in the art of Dostoyevsky. We 
hear nothing but a monologue of the narrator, but in such a way that his every 
word reflects other words, other melodies, that he imagines or quotes. Ultimately, 
the novel is no more than a continuous argument conducted with himself, an 
attempt to convince himself, since the melodies quoted reinforce the part-mel-
odies of his own consciousness in disputation with themselves. 

The novel starts with the word "no," which is clearly the answer given to a 
question, the question as to whether B, the narrator, has any children. This sets 
off the explanations, reinforces counterpoint part-melodies, and recalls the story 
of a failed marriage and the narrator's disputes with himself and with his wife. 
The appearance of the wife later suspends the melody of the narrator, who 
happens to be saying in company that Auschwitz is the quintessence of human 
existence, when he sees the woman, who "crossed the blue-green carpet as if she 
was coming across the sea." These words, suggesting an allusion to the Old and 
New Testaments, seem to rend asunder the melody of the narrator denying the 
goodness of creation. When his wife leaves hem, the writer, who declares several 
times that there is no love in him, writes, "Here my wife fell quiet for a moment, 
and as she stood there with slightly raised shoulders, folded arms, alone, alarm-
ed, pale, lipstick smeared, I was suddenly, or let us say involuntarily struck by the 
thought that perhaps she felt cold." The writer addresses the unborn child, to 
which he takes on the impossible task of justifying his decision. Nothing better 
shows the dialogue-like division of the narrator's melody than this address, since 
"with the incredible gentleness of the melody of the potential children, the novel 
conveys that the "no" said to them, as an existential decision, is itself only a 
word." (Sándor Radnóti wrote this in his book, Auschwitz, mint szellemi életforma 
[Auschwitz as an intellectual lifestyle].) The text, according to the paratext of 
the title, is a prayer, a mourning prayer, which—in contradistinction with the 
narrator's itemised assertions—sings the praises of the Creator, despite the fatal-
ity. "Glorify and bless his great name," starts the text, which is, like the book, built 
of repetitions. 

Another exploration of the parabolic form, similar to Fiasco, is Kertész' second 
short novel, Jegyzőkönyv [Minutes], which clearly refers to Thomas Mann's famous 
novella, Death in Venice. It is an art novella, the story of a journey, ending in death, 
and the text contains literal quotations from Thomas Mann's novella. Here, 
however, death only follows formally at the end of the text ("I am dead") and is 
trivial, miserable and not in the slightest an aesthetic experience. The preface 
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interprets the following text as a confession, which, although it cannot confer 
absolution, "makes us a brother to our own solitude and brings us level with our 
ultimate realisation, whose terrible name it changes into a lamb scurrying in 
front of us." Just as with Fiasco and The English Flag, it asserts that the realisa-
tion—put it into words—that there is no redemption is the only possible form of 
mercy. But why is the narrator, who according to the story has himself suffered 
injury, confessing? The narrator learns at the beginning of the text that an 
acquaintance has died, and this may be read as a kind of internal mirror of the 
narrative. The deceased had been seriously ill, but the narrator is also seriously 
injured, and the border guard's rigid and unjust procedure was only the finishing 
stroke. "Six decades of varied, if monotonous, dictatorships and the remaining 
nameless residual dictatorships they engendered have ground down [...] my 
immunity, which is fed by patience." Kertész notes in relation to his patient that 
he himself was lying ill, but later recognised, quaint Mersault, that "one is slightly 
defective in any case," since the border guard was proceeding according the law 
in every respect. The famous phrase that had already appeared in Kaddish 
("There is no love within me.") is again heard, once in relation to the narrator 
himself, and once to the border guard (in the mouth of the narrator). This may 
create a kind of chiastic exchange between the border guard and the narrator, 
reinforced by the motto, two lines from Our Father: "Forgive us our trespasses 
as we forgive those who trespass against us." 

However, confession brings with it the possibility of a fur ther development, 
conversion, since the border guard may be a reference to the apostle Matthew, 
in whom love appeared after his conversion. However, this possibility lies outside 
the world of the narrative, and remains only a possibility. "I am dead," is the 
statement which nothing in the text can overwrite. The serious problem of 
the piece is that it excessively generalises the interpretation linked to the story. 
He fits the story into a previous narrative, identifying his rail journey with the 
train to Auschwitz. "Behind the customs man's question, with its presumption of 
guilt, I heard the clatter of boots, the bellow of rallying songs, the clang of dawn 
bells [...]" Kornélia Faragó also puts the question as to "the depth to which the 
essential questions of existence can be grasped by direct objectivisation of experi-
ence, this border story, and whether the meaning of one life can be made 
universal from the perspective of existence." Péter Esterházy also asserts, in 
his sequel to Minutes written in the journal Elet és Irodalom, that Kertész "raises 
(or rather nudges, or shoves) a border guard story into an interpretation of life." 
His text, however, bears a different relationship to the original than Esterházy's 
usual excerpting, the text here is not appropriated by the Esterházy voice, but 
retains is distinctiveness. 

Kertész' Galley Diary and I—Another are written using a similar technique, and 
their comprehensions are also similar. The mode of writing he employs in these 
diaries, or diary novels, is strongly connected to the stylistic aspirations and 
values of Sándor Márai's diaries. Kertész' linguistic conception emerges from 
these texts. He does not regard language as transparent, and is only capable of 
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thinking of it as an enemy whose intrinsically coded metaphoricism makes it 
capable solely of distracting us from the truth, and blocking the narrow path to 
truth with ideologies. He also interprets Jewishness and the experience of the 
Jews as a rejection, a negative. He chooses to be a Jew, one of the oppressed, and 
does not permit himself to be made Jew only in the view of others—here again 
we recognise the inspiration of Sartre: "So if I am a Jew, then I say that I am rejec-
tion, rejection of every human conceit, rejection of security [...] of conformity, of 
national glory [...] I am rejection, not Jewish, but universal human rejection, 
mene tekel ufarsin, on the wall of total oppression." Here, Kertész proceeds 
according to the traditions of the Enlightenment, a frequent target of criticism 
for him, when he follows the rejection of particularity, and only accepts univer-
sality as valid. 

The diarist's total destructiveness, his dissatisfaction with the language, the 
world and himself is also indicated by the entry, "The world is bad because I am 
bad." Total rejection relaxes at the end of the book, which may almost be read 
as a sequel novel, and the narrator becomes capable of saying "yes" to life. In a 
dream, he glimpses his amorous parents, and accepts their union and his own 
birth. He declares that that is how he wanted it, the famous Nietschean Yes, just 
what he argued with at the beginning of Galley Diary: "Ecce homo. Nietzsche, the 
Nietzsche of amor fati, who never rejected anything and liked his acts leading to 
failure just because they led to failure; who liked necessity and never desired that 
anything should happen other than it did. So Nietzsche called himself a revolu-
tionary. Wonderful." 

As Iván Sándor has pointed out, the essays were born of an external influence: 
Kertész' essay period "broke out" after Sándor Csoóri's notorious essay Nappali 
hold [Daytime Moon], which may perhaps explain the essays' deliberate refe-
rences to current political affairs. The essays' latent debate is continued in 
Fateless, in its contention that Auschwitz may indeed be integrated into culture 
and history, does not demand constant confrontation, may be regarded as part of 
the past, and may create culture. Thus Auschwitz loses its meta-historical position 
and takes its place among other historical events. The essay, A boldogtalan huszadik 
század [The Unhappy 20th Century], for example, compares it with the Napo-
leonic Wars, and he reaches the conclusion that the many similarities between the 
two events may support the hypothesis of a catharsis of the sort put forward for 
the Napoleonic Wars by War and Peace in the conversion of Prince Andrei. Apart 
from the fact that the interpretation of the quoted text is fundamentally in error, 
because the redemption of Prince Andrei does not arise from history; it is utterly 
independent of history, which he holds to be insignificant, together with its every 
event, in the light of the heavenly message, Kertész here conducts what is almost 
an open polemic against Fateless. He approaches Auschwitz as a metaphysical sin 
in the essays. What makes it extraordinary, in his view, is not the suffering it caus-
ed, but the extent of the sin committed. "Why is it a tragedy? Not because six 
million people were murdered, but because six million people could be murder-
ed." He thus refers to the spirit of narrative from Thomas Mann's novel, The Holy 
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Sinner, since this book is the model of absolution of sin, where mercy wipes away 
the sin, and suffering is only atonement for sins. According to Kertész, the spirit of 
narrative only has to heed only the great sinners "Cain, Ahasuerus, Torquemada, 
Hider and Stalin" (A holocaust mint kultúra [The Holocaust as Culture].) 

Kertész' new novel, Liquidation, is the companion novel to Kaddish, although 
its mode of writing bears an affinity with the "self-reflection novel" structure of 
Fiasco. It continues the story of Kaddish, with a dissonance at one point (B here 
was born in Auschwitz, but is an "average" survivor in the other novel), and the 
destroyed manuscript being tracked by Keserű, who is reminiscent of Serenus 
Zeitblom, is most probably Kaddish itself. В repeats Adrian Leverkühn's gesture, 
withdraws an existing but now invalid art work, just as Leverkiihn withdraws the 
9lh Symphony after the death of Echo. But here the withdrawn text is itself a with-
drawal: it ends with an announcement of suicide, but being a work of art, its exist-
ence is nonetheless sufficient to suggest the possibility of continuation in some 
way. The text may thus be read as at an attempt at Keserű's liberation and finding 
a destiny in defiance of B, as if it was saying, "there are no prefabricated patterns 
for living a life, the book does not write your story for you." Keserű demands 
from the book his own story, fatefully intertwined with B, and В otherwise cannot 
have any message, his act conveys only that he has nothing more to say. The frag-
ments of B's text that come to light are disturbingly bereft of the spark of genius 
that Keserű attributes to him. This has already been found by others (C. György 
Kálmán, Sándor Radnóti), and summed up in the title of a critical article by 
József Keresztesi, Leverkühi slágert fütyöl [Leverkühn Whistles a Hit]. The book is 
built out of frequently overloaded topoi, and in saying farewell, В identifies the 
more bearable parts of life as a dream, and gives thanks for the dream of his 
lover, Sára. The book does not really provide any means of understanding these 
statements as ironic. As well as undoubtedly adept text formulations (which are 
perhaps not always deeply meaningful) the text is studded with a disturbing quant-
ity of repeated philosophising, of which perhaps it is perhaps fairest to accept 
József Keresztesi's designation of the book as "the satirical novel of the trilogy." 

The moralising reception after the Nobel Prize 

To finish, I would like to mention a disturbing phenomenon. It was the political 
and moral aspects of reading Kertész that were emphasised after he received 
the Nobel Prize. This is not a bad thing. However, the moral demands extended 
to where they had no business, and gave rise to paranoid interpretations and 
evaluations which ascribed moral intentions and sought moral values where 
there were in fact none. One of the most disturbing of these is the proposition 
that the validity of Kertész scholarship is conditional on a certification of good 
conduct, or that the scholars should certify their interest in Kertész prior to the 
Nobel Prize. For example, János Pelle rejects Sándor Radnóti's argument (listing 
two dozen Kertész scholars to prove that Kertész was known and interpreted by 
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literary scholars) because the scholars only took up study of Kertész in the second 
half of the 1990s, when he was already internationally known, and so were 
pursuing their own interests. János Bányai, in his criticism of Kertész studies, 
actually demands that no new Kertész scholars should now appear. What better 
could be wished for the oeuvre, than that new scholars appear? Sz. Péter Nagy 
attacks the writers of the two monographs on Kertész which have appeared 
as failing the heroic duty of toppling an idol, claiming that they did not acknow-
ledge, did not dare to write, that Kertész is a one-book writer, because his post-
Fateless works are of no value. (Of course the authors of the books did "dare" to 
evaluate, but their evaluations did not happen to coincide with Nagy's opinion.) 
Zsófia Szilágyi criticises Agnes Proksza's study for building a Kertész cult by 
ascribing genius to the writing of Fateless. So praising or criticising Kertész has 
become an act to be measured in moral terms—moral stoutness or submissive-
ness. Disapproval is grist to the mill of the "enemy," praise is uncritical cult-build-
ing or cowardice. Interpretation of the oeuvre would benefit from being rid of 
such a burden of moralisation; God grant that as many as possible unprincipled 
seekers of fortune, riders of the wave and uncritical fans—or indeed aggressive 
and just "hard" men and women, free of "affection"—interpret what is to be 
interpreted. 

Translated by Nicholas Bodoczky 
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REVOLUTION REVISITED: 
THE INTERSECTION OF T H E PERSONAL AND T H E HISTORICAL 
IN A BOOK OF MEMORIES BY PÉTER NÁDAS 

Although it is not the only or even the first literary text to refer to the events of 
1956 as revolution, before the change of the political system in Hungary, A Book 
of Memories (Emlékiratok könyve) is significant for the way in which this act of 
political re-evaluation was carried out in the public space of the literary scene. 
Hungarian criticism at the time of the novel's publication in 1986 unanimously 
appreciated its aesthetic achievements and also acknowledged that "Nádas suc-
ceeded in completing the novel of 1956, which had long been waited for in 
Hungarian literature; it anticipates clarification and compensation, settling the 
debt, but without treating this as the central 'idea' of the work." Besides their 
obvious divisions on certain issues, Hungarian critics before and after 1989 have 
in common a central concern with the aesthetic form of the text, while voices 
suggesting the need for a political understanding and evaluation of literature 
from the communist era have been scarce. Péter Balassa in his above quoted essay 
from 1988 is, of course, rather "cautious" when referring to 1956. A Book of Mem-
ories seems to be more straightforward, but to understand the gesture of re-
evaluation, we must insert the designation "revolution" into frame of the diegesis: 

[...] I knew it was a revolution, that this was a revolution, that I was in the middle of it, 
in the middle of a revolution which Father, if he were here, would surely recognise; and 
I knew he couldn't possibly be here, I had no idea where he could be, he probably had to 
be hiding somewhere, much to his shame, but if he were here he would tell me that this 
was exactly the opposite of what I though it was, he'd call it a counter-revolution. 

The words "revolution" and "counter-revolution" occurred to me in their precise, 
clearly understood forms, guiding me through a thicket of emotional distinctions and 
identifications that until then had seemed terrifying, stifling, and hopeless, two words 
whose meaning, weight, and political significance I had learned so early, so precociously, 
from the conversations and debates among my father and his contemporaries, yet I want 
to stress that at that moment—and for me this was the revolution—I thought of these 
words not in their terms, not as a pair of antithetical political concepts borrowed from 
their vocabulary, but as something intensely personal [...]' 

1 Nádas, Péter: A Book of Memories, trans, by Ivan Sanders with Imre Goldstein, London: Vintage, 
1997, p. 490 (hereafter referred to as BM.) 
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Based on this passage, it can be argued that the primary narrator overvalues the 
historical events of 1956 in their relationship to his personal experience with his 
father. Emphasising the personal in this case does not only serve to juxtapose 
politics associated with the father and the self, but the narrator also intends to 
deny the political constitution of his own subjectivity. The political evaluation of 
1956, then, is conveyed through a depoliticised self, and it results in a contradic-
tion later to be addressed in the narrative. As the narrator later claims in a differ-
ent situation: "our notions of individual freedom made us speak in different lan-
guages" (BM, p. 397) in different political systems and these different, politically 
determined languages also contribute to the way in which we understand subject-
ivity. It can be inferred that in the given historical context Nádas, by opposing 
the political and the personal, was trying to find a language with the help of 
which politically loaded events, such as 1956, can be authentically represented. 

To understand, however, that the opposition between politics and the private 
sphere was not an unknown phenomenon in the Eighties, it is enough to read the 
censorial note on the original text of A Book of Memories, which, surprisingly, 
seems to be rather careless in its handling of the issue of 1956: 

It is not only that the author can be attributed certain (let's only mention these) polit-
ical dispositions that can result in a variety of things from superficial generalizations to 
careless regressions threatening with political debate, but there are evaluations, opinions, 
political fallacies voiced by the different characters (Selves) in ways that are aesthetically 
flawed in the diegesis, and lack authenticity in character-development. In this respect, it 
is all the same whether a Self calls 1956 a "counter-revolution" or a "revolution," since the 
evaluation lacks support in both cases. 

It appears, then, that it is not forbidden to call the events of 1956 a revolution, 
but the designation should gain "authenticity in character-development" within 
the diegesis, and be separated from the political views of the author. The prin-
ciples of representation require that the plausibility of prose fiction be set apart 
from the plausibility of political fictions. 

It is for these reasons that this depoliticised subjectivity responsible for the 
conveying of political messages and the way in which it assumes authenticity 
warrant closer attention. According to the primary narrator, the words "revolu-
tion" and "counter-revolution" are 

[...] intensely personal, as if one of them was his [the father's] body and the other my 
own, as if each of us with his own word, we were standing at opposite ends of a single 
emotion generated by a common body; This is revolution, I kept repeating, as though 
I were saying it to him, [...] his broken body [...] was [...] as close to me as it had been 
when as a small child I had climbed on his beautiful naked body... (BM, pp. 490-491) 

The experience and the evaluation can acquire personal significance for their 
indirectly corporeal nature, and as such they are linked to a previous episode of 
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"violating his father's modesty." (BM, p. 163) But the son's desire for the father's 
body and the need for the identification with him in the childhood scene are 
substituted by the adolescent boy's urge to distinguish himself both linguistically 
and politically. When they meet during the revolution, the son—in answer to the 
father's ban on filial kisses (BM, p. 164)—does not let his father kiss him, in turn. 
(BM, p. 493) The filial relationship remains ambivalent, as the primary narrator 
muses over oedipal fantasies in the revolutionary crowd: "the question for me 
then was whether I was capable of, or felt the necessity of, patricide." (BM, 
p. 504) The oedipal scenario is not only personal here, but is extended, over the 
revolutionary crowd, to society and politics: the question of patricide, "one way 
or another, must have occurred to everyone in that crowd on that fateful Tuesday 
evening." (BM, p. 504) The possibility and necessity of patricide is addressed 
on both of these levels in an indirect manner in the novel: having reported 
the death of Kálmán after the revolution, the primary narrator obeys only one 
imperative: "and then, a few days later, two months before his suicide—with 
János Hamar's light summer suit in my hand—I had to call my stealthily 
returning father a murderer; and that too, I did as I was supposed to." (BM, pp. 
508-509) The narrator judges his father in the name of social justice and as 
a member of the revolutionary crowd, but his touch—upsetting the oedipal 
scenario—refuses the gesture of love first denied, then longed for by the father. 

The relationship of subjectivity, corporeality and politics is of crucial signific-
ance when evaluating the political efficiency of the novel. As I do not know the 
original version of the text read by the censor, I can only speculate about the 
extent to which Nádas modified the above quoted passages, but certain parts 
referred to by the censor disappeared from the published version, indicating that 
reworking had been done. If Nádas followed the censor's advice to work on the 
"authenticity in character-development" to support the designation "revolution," 
he could only deepen the political message of his text, as the contrast and order 
between literary and political fictions in the private circles of contemporary 
readers may not have coincided with those of the censor. Judging the text 
on aesthetic grounds, the censor may have—unintentionally and indirectly— 
strengthened the political resonances of the book. There are explanations in 
Hungarian criticism favouring literary language over contextual forces. Péter 
Szirák, for example, argues that literature was gradually gaining back its inde-
pendence from politics not only because of changing political circumstances, but 
also due to the inventions in literary uses of language. Either way, in A Book of 
Memories it is the personal voice of a depoliticised subject that solicits opposi-
tional political messages. The personal utterances of the primary narrator 
provide an authentic setting for the designation "revolution," and the political 
evaluation of 1956 takes an apolitical form: "I thought of these words [revolution 
and counter-revolution] not in their terms, not as a pair of antithetical political 
concepts borrowed from their vocabulary." (BM, p. 490) 

The primary narrator of A Book of Memories entertains ambivalent feelings 
towards his father, a representative of the regime from the 1950 in Hungary, and 
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in order to resolve the tension he introduces a radical rupture between the 
private and the public, the personal and the political. On the one hand this reac-
tion can be interpreted on a psychological level,2 but may also reflect the polit-
ical circumstances of the late Kádár era as well as Nádas's public position as a 
writer; the relative freedom of private life is maintained in authoritarian dicta-
torship in order to consolidate political power, and the freedom thus secured for 
the individual is manifested in the discussion of ethical and moral questions. 
These parallel social realities do not only serve the interests of those in power, 
but everybody can escape, more or less, from the total control of the state. In 
A Book of Memories it is reflected as the opposition between personal and erotic 
relationships associated with the mother and politics represented by the father, 
where his refusal—as Nádas put it in an interview—is a defence "against the 
violent entry of politics." Thus, the separation of the two spheres takes place 
along gendered lines. But the interdependence of the intimate, the private and 
the public is upset by the representation of homosexuality in the novel. So in 
what follows, I will interpret the relationship between homosexuality and politics 
as represented in the text. 

Homosexuality and Politics 

Hungarian critics share the idea that homosexuality in A Book of Memories plays 
a subordinated role. A few of the critical pieces at least mentioning the issue of 
homosexuality seem to be of significance in relation to my argument. Péter 
Balassa and Annamária Hódosy as partners of an ongoing debate follow different 
critical strategies, but they both attribute homosexuality and the oedipal scenario 
a function in the novel's attempts to engage with tradition. Balassa's notion of 
oedipality originates in a hermeneutic tradition, while Hódosy's frame of refer-
ence is psychoanalysis. In Balassa's argument homosexuality is related to Plato's 
myth of origin, while the oedipal scenario has to do with the intertextual refer-
ences to Mann's work. These two are connected as "the chapter On an Antique 
Mural appears to be identical to tradition to an extent that it transforms itself 
into its conclusion, only to be restructured as an oedipal and hermeneutic figure 
in the philosophical sense; oedipal, insofar understanding is always an oedipal 
gesture, being on the verge of dependence and departure, of following and 
digression: the father and the son are mutually exchangeable constellations, 
attachments in identification and oppositions in rebel." Hódosy, however, under-

2 All these interpretations of the oedipal scenario in A Book of Memories ignore the inherent criticism 
on the classic Freudian set-up, that the story in this case does not foreclose the son's desire for the 
father. For a similar theoretical engagement with Freud's original conception, see: Butler, Judith: 
Gender trouble: feminism and the subversion of identity, New York & London: Routledge, 1993, pp. 
57-65. 
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takes an analysis of defence mechanism understood as rhetorical figures: "If we 
follow the insight of psychoanalysis that anxiety can be resolved in two ways, 
i.e. by 'rational problem-solving' and through relieving tension by defence 
mechanisms such as dream work—or, for that matter, 'rhetorical figures'—then 
the observation seems to be obvious that while the critique by Agnes Nemes Nagy 
lacks the former, I am engaged in tracing the latter." While Balassa is at pains 
to interpret the motives of a "history of tradition" relying on "tradition" itself, 
Hódosy pays attention to the rhetorical relationships of these elements, pre-
sumed to be analogous to psychic functioning. 

Characteristically, the relationship between homosexuality and politics cannot 
be addressed in any of these frames of reference, just as Nádas's novel presup-
poses only an indirect connection between the two. In a similar fashion, oblique 
critical references to the topic can be gathered from other critical remarks. 
According to Sándor Radnóti, the novel's "corporeal poetics" convey an Eastern-
European historical experience through the representation of homosexuality. 
This historical experience is, then, matched by the novel's "anti-Platonism": "We 
could summarise the philosophy of the novel as a break with Platonism: a break 
with the philosophical standpoint which considers the metaphysical the most 
real. [...] the writer says that only the sensual is real, only that is true when body 
meets body." With these Radnóti is referring to the moments of the novel that are 
called "epiphanies" and are attributed crucial importance. Balassa voices his 
doubts with regard to Radnóti's claims about the novel's "corporeal poetics" on 
the ground that, in his opinion, Radnóti ignores the immediate context of the 
"epiphanies." According to Balassa, 

[...] the idea of "everything can only be true through the body or bodies" talks about 
human nature and individual autonomy and about their indisputable claim. Of course, 
in a way that breaking, inhabiting, conquering and subjugating them account for the his-
torical and power relations of politics and love; the dooms of human liberty are related 
as the loss of autonomy, and what is being broken remains an absolute and indisputable 
reference point all the way long. T h e ordeals of body and of power are two sides of the 
same coin, and in this sense we should not, unambiguously, read the themes of same sex 
passion as the literary (and political) liberalization of corporeality. 

Thus, Balassa—in accordance with the text of A Book of Memories—promotes 
a double understanding of the body: on the one hand it serves as "an absolute 
and indisputable reference point," on the other, it is a participant in the games 
love and power, and as such, constantly "being broken." Later Radnóti also com-
ments on the novel in this fashion: "An erotic and metaphysical novel, the two 
adjectives being so close to one another that I use both in the lack of a third term: 
its philosophy of the body as well as its corporeal poetics are a novelty in our 
literature." Balassa, however, suggests more than an interconnectedness of "the 
erotic" and "the metaphysical" aspects of the novel; in his reading the unsexed, 
sacred and metaphysical body is a norm above all else, insofar as liberty is the 
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embodiment of "human nature and individual autonomy." It is not difficult to 
see in these ideas the distinction between heavenly and earthly love as elaborated 
in Nádas's Az égi ésfóldi szerelemről [On Heavenly and Earthly Love] (1991), and 
I will return to it in clue course. But before that I shall examine those passages 
from Л Book of Memories that fuelled the debates outlined above. 

In the chapter In Which He Tells Thea about Melchiors Confession the narrator, 
under the influence of the confusions in his love life, retrospectively reconstructs 
his earlier revelation experienced at a performance of Fidelio: "[...] behind our 
entanglement I seemed to discover, in pure form, the sensual, physical embodi-
ment of the elemental desire squirming around within me, [...] it was as if I were 
seeing the bodily home of the pure life force which, regardless of modern the-
ories, is neither male nor female; it has no sex, for its sole function is to allow free 
communication between human beings." (BM, p. 520) It is important to notice 
that in the narrator's view this retrospectively accomplished ideal of an unsexed 
body is what makes human communication, and by extension, society possible. 
In Balassa's argument, however, the norm of an "unsexed body," the relationship 
between bodies and the social and historical context influencing them are not 
only antagonistic, but seem to have no common denominator: the "desire for 
freedom" does not follow from the constraints on freedom itself. The text of 
A Book of Memories presupposes just such an indirect relationship between desire 
and constraints. As indicated by an ironic sentence at the performance, a connec-
tion between the plot of Fidelio and the historical context of the performance is 
established. The semi-public space of the theatre serves as a mediator between 
scenes of the private and the public, providing a possibility of reference and 
a political function for the literary. What is uttered on the stage can also be 
understood outside it, and reading becomes political. The narrator relates the 
end of the heated discussion between Melchior's French friend and himself as 
follows: "Leaning very close to the Frenchman, I whispered into his ear: As you 
can see, we are in prison.'" (BM, pp. 407-408) 

The narrator is referring to politics, this time to the historically formed power 
block of Eastern Europe as "prison," and in an indirect fashion the idea of an 
"unsexed body" associated with freedom derives from this scene. As Zsolt Bagi 
notes in connection with Nádas's writerly method: "[...] reduction [...] is not 
ignorance, but retainment and preservation. We cannot ignore the social in the 
body's constitution, but we can reduce and circumscribe it. In this latter case it 
will turn out how important the social constitution of the body is." Bagi under-
stands "reduction"—in opposition to other critics of A Book of Memories—as "the 
circumscription of experience, i.e. the making of this experience carnal," and 
does not use the term as a synonym for bracketing historical experience. Based 
on Bagi's argument, the episode of narrator's recognition of the "physical 
embodiment of the elemental desire squirming around within me" can be inter-
preted the same way Foucault describes the soul in Discipline and Punish. Accord-
ing to Judi th Butler's summary: "Foucault argues in Discipline and Punish that the 
'soul' becomes a normative and normalising ideal according to which the body is 
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trained, shaped, cultivated, and invested; it is a historically specific imaginary 
ideal (ideal speculatif) under which the body is effectively materialised."3 This 
interpretation is also supported by the fact that the narrator starts his "games of 
love" drunken with his "freedom," still under the influence of the recognition 
mentioned above: 

That evening I was given back some of the old freedom I thought I had lost, freedom 
of the heart, freedom of feeling, [...] I believed it to be a true discovery and wanted im-
mediately to make it actual, to establish an intellectual position with emotional means, 
and further, I wanted practical results, success, to influence, run, control things, as though 
I were a high official of some ministry of love, making decisions based on the information 
provided by available data; the conditioning of ten years spent in sexual manipulation 
came back to haunt me [...] (BM, p. 520) 

Plainly put, the narrator envisions his soul in the form of an unsexed body, and 
in order to gain back his freedom he is after objectifying carnal relationships 
through his games of love in Berlin. These manipulations of love, as it might 
be obvious from the above quote, are essentially about power and, in this way, 
have an indirect connection to the narrator's stories from his childhood, to his 
relationship to his father(s), and to experiencing the revolution of 1956. 

Thus, episodes from the Seventies are related in manifold ways to the events 
in 1956 Budapest: the memories are evoked for the sake of Melchior; remem-
bering is contextualised by the father's slip of the tongue when he, trying to 
arrange their meeting through which his son becomes a participant in the pro-
testing march, "made the mistake of calling Marx Square by its old name, Berlin 
Square." (BM, p. 498) Moreover, Melchior and the narrator recall the memories 
of the 1956 revolution and the 1953 Berlin riot on their way to the theatre. 
Melchior's story is connected to "Block 40 of Stalin Allee, then still under con-
struction and later renamed Karl Marx Allee," and to the revolutionary crowd 
heading towards Alexander platz. The two men follow the same route: "As was 
our custom, we were standing in the empty car, because there, under the pretext 
of holding on to the straps, we could hold hands without attracting attention." 
(BM, p. 484) The stories of the two men momentarily join together, but the 
narrator is taken over by his memories: "in Melchior's narrative the ever swelling 
Berlin crowd had not yet reached Alexanderplatz, but my own Hungarian 
streetcar was already stalled in the midst of a dark throng on Marx Square in 
Budapest, at the spot where the tracks, screeching softly under the wheels, curve 
in a gentle arc onto Szent István Boulevard." (BM, pp. 484-485) The notion of 
heavenly love masked in the idea of the "unsexed body"—understood as the 
narrator's central concern—is unable to transcend the historical and political 

3 Butler, Judith: Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", New York & London: Routledge, 
1994, p. 33. 
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forces shaping memory. Memories, historical recollections and the two men on 
their way to the theatre run on parallel tracks, perhaps to gratify the narrator's 
wish "so that I could marvel at this self-created little miracle and, semiconscious, 
imitate the same commingling of time and place that dreams so effortlessly carry 
out on their own." (BM, p. 161) In this sense, the oedipal scenario—as Zoltán 
Kulcsár-Szabó argues—turns into a form, since memory, based on the pattern 
of dream-work, becomes wish-fulfilling: it condenses events, experiences and 
people from different temporal and spatial dimensions of the diegesis. Within 
the diegesis, however, the function of remembering is just the opposite: the two 
friends do not make it to the theatre together that evening. (BM, p. 503) 

These episodes of remembrance contain two elements I have only touched 
upon so far: these are Melchior's and the narrator's meeting at the performance 
of Fidelio, and their gradual enclosure and isolation, first from their surround-
ings, and later from one another. The end of the relationship is caused by their 
different ways of experiencing homosexuality, as well as by the psychic and polit-
ical conditions which enable this experience in the first place. First, I will take 
a closer look at the narrator's "psychic disposition" and political commitments 
as they are presented in his relationship with Melchior, then I will return to 
Melchior's notions. The most striking feature of the events of 1956 in the Berlin 
episodes, beside their linguistic form, is that Melchior's touch evokes the mem-
ory of the father in the narrator at the night of the Fidelio performance: "'Why, 
it's my father's mouth!' someone shouted in my voice on our first night when 
he leaned over to kiss me on the lips, and I could hear the scraping and blending 
of whiskers on our chins, the stubble on our father's chins touching the smooth 
skin of our forgotten childhood selves! I sank pleasurably into the loathsomeness 
of self-love and self-hatred [...]" (BM, p. 212) The narrator is able to work 
through the ethical relationship to his father by his desire for Melchior, and it 
results in forgiveness, but also in the imaginary and sensual blending of the 
figures of the father, János Hamar and Melchior: 

I can see clearly now that we had to stop talking, although we hardly noticed that this 
was no longer talking; I began to love the self-loathing I had left behind; what I loved about 
it was that it blotted out everything that would still make me fearful and anxious; with him, 
I literally stepped over my father's corpse, I could finally forgive him, and I couldn't be 
entirely sure which of the two was my father, I was cleansed; they were together now, fused, 
and there was silence now, only our bodies were talking [...] (BM, p. 212) 

To quote Bagi: "[t]he self [...] appears here as first and foremost not as a remem-
bering consciousness, but as a body remembering." But by no means can this 
remembering body be separated from the narrator's consciousness, constituted 
by the recognition of the idea of the unsexed body at the performance of Fidelio, 
the desire for freedom associated with it, and the historical and political 
constraints on freedom. In this context the idea of the unsexed body is a Utopian 
fiction or a "suitable philosophy of love" for the narrator, enabling the fulfilment 
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of the love in his relationships with Krisztián and Melchior. Despite the historical 
and political circumstances, it allows for the momentarily, bodily satisfaction, 
which the narrator understands throughout the course of his narrative as a proof 
for the earthly existence of the necessary idea of "heavenly love." This idea of 
"heavenly love" is connected to the father's "figure" by its assumed necessity: 

[...] everyone must at least once, literally or figuratively, symbolically or with one's bare 
hands, touch that organ; at least once everyone must violate his father's modesty—to keep 
it inviolable perhaps?—yes, everyone does it, one way or another, even if the ordeal leaves 
him no strength to admit the act even to himself, the denial being dictated by natural self-
defence and a moral sense that surfaces in extreme situations [...] (BM, p. 163) 

In this sense "the past in the oedipal context is realised as power, or as a singular 
meaning," which "is preserved in the background of the whole 'structure' as a 
monument." But it remains only at the level of intention that the narrator "tran-
scend" the memory of the father into "the aesthetic (understood as a closed, 
'perfect' form, that has lost its validity.)" The ambivalent relationship to the father 
is still decisive in the Berlin episodes. The narrator again and again reveals that 
he is aware of these contradictions: "And it was also strange that I thought myself 
free when I was with Melchior, yet with him I was drowning in the story of my 
body." (BM, p. 440) However, it is not only the idea of the unsexed body associat-
ed with freedom that the narrator uses as an ideology to provide legitimation for 
his relationship with Melchior. His love games are also played in order to create 
the occasion for "epiphanies." Nevertheless, the space for the relationship is 
more and more confined, and in their separation from the outside world no justi-
fication is left: privacy turns into heightened sensuality and self-enclosed intim-
acy, and later into their shared loneliness. (BM, pp. 214-215) 

Among the reasons why the two men part one of the most important is their 
different dispositions to their relationship and homosexuality in general. I have 
already described in depth the narrator's attitude towards the "unsexed blessing 
of love," in what follows I will touch on two episodes of Melchior's life-story, influ-
ential in his relationship to the narrator and the tragic end of their life together. 
The seating order at the performance of Fidelio initiates a dynamics of desire 
understood in different ways by the narrator and Melchior. (BM, pp. 400-401) 
First, the narrator's decoding of Melchior's behaviour describes his own rela-
tionship as rivalry: his rival for Thea's favours being Melchior, while he himself 
being in rivalry with Pierre-Max for Melchior's love. The reference points for him 
are Melchior and Thea, as "he and Thea were the dominant persons here, the 
rulers, meant to be at each other's side, belonging together." (BM, p. 399) But 
the triangle is by no means symmetrical: owing to the presence of Pierre-Max, 
and since he "wasn't particularly adept at perceiving the subtler signals sent out 
by another male," (BM, p. 400) the narrator keeps his distance from Melchior, 
while his inclinations towards Thea are increased by Melchior's desire for her. 
Based on this constellation the narrator experiences his emotions towards 
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Melchior as rivalry. The situation can also be interpreted as a reworking of his 
childhood attachments to his parents. There are differences, however, as the 
mother, then, had been able to provide the narrator with the safety of the private 
sphere, but in his rivalry with Melchior the narrator becomes the object to be 
possessed. Moreover, the political debate between the narrator and Pierre-Max 
makes the Frenchman a rival similar to the father, while Melchior through his 
desire for Thea and the narrator becomes the ambivalent object of desire. 
Having been filtered though his moralising and aesthetisising psychic economy, 
this is how the situation is represented from the narrator's point of view, but he 
cannot ignore Thea's and Melchior's gestures for long, and is forced to reinter-
pret the state of affairs. (BM, p. 401) As in the childhood episode of kissing 
Krisztián, the narrator cannot read Melchior's desire, but his seduction is 
accomplished the very same night. 

Melchior's desire is not only different from the narrator's in that his, inde-
pendently of the affairs at the performance, is directly aimed at the other man. 
As we may infer from his story about Lieutenant Katte, (BM, pp. 419-424) he 
does not wish to experience his desire as a series of "epiphanies," providing 
momentarily relief from narrative suspense. Misunderstandings deriving from 
their different conceptions of the relationship often return in the course of the 
narrative, and they are made explicit on many levels, including the linguistic and 
the cultural: 

I told him not to be angry with me, but there was nothing else I could say; maybe now 
I'd be able to tell him what I'd kept quiet about last time because I'd thought it was too 
sentimental, [...] whatever we might do—and there was nothing we couldn't do—it had 
been arranged this way and that's all there was to it! And somehow we had been together, 
he and I, long before we became acquainted, only we didn't know it; would he believe it 
if I told him that we had been together for almost thirty years? That was my obsession, 
my idée fixe, and now I could say it: I believed he was my brother. 

He burst into hearty laughter, [...] the word itself, "brother," in his language, and in 
our particular situation, did not mean the same thing it did in mine; as soon as the word 
slipped out, I noticed my error, because one immediately had to think of the little adject-
ive "warm," which had to be attached to the word "brother" if one wanted to say "queer," 
warmer Bruder, in his language; so what I had said to him, in a voice charged with emotion, 
was that he was my little faggot, which may have been a witty wordplay, if only I hadn't 
said it emotionally, but this way it was like mentioning rope in a hanged man's house, a 
well-intentioned gesture gone laughably awry, and we did laugh, he in particular laughed 
so hard his eyes filled with tears, and it was no use explaining to him that in the Hunga-
rian word for brother, testvér, blood and body are linked, and that's what I had in mind. 
(BM, p. 221) 

The narrator is ashamed of his own feelings even in front of Melchior, and he is 
unable to confess them because of the posh, ironic attitude he attributes to the 
then unknown Melchior at the performance of Fidelio. (BM, p. 212) Naming his 
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feelings later takes place though a detour as well, leading to the misunder-
standing quoted above: the narrator describes his relationship with Melchior, 
relying on the idea of heavenly love and the slogans of the French revolution 
indicated by Fidelio, but his partner understands the connotations of the German 
word Bruder directly referring to their situation. Melchior clearly seems to be 
aware that from the point of view of their future, they cannot ignore the social 
acceptance of their relationship. As we can infer f rom his desire directly aimed 
at the narrator and the allegorical story of Lieutenant Katte, expressing his wish 
to come out, he understand his being gay as a constitutive part of his identity. 
The narrator comprehends only after his departure that "[j]ust as on that mem-
orable Sunday afternoon, when Melchior's heart-rending, animal-like sobs had 
taught me that the body alone would not suffice as consolation, he at the time 
wanted more, he was asking for my body's future, something I'd have control 
over only if I were to yield to him completely, unconditionally, and perhaps it was 
cowardice, but I did not have the kind of control and so I did not give him my 
body." (BM, p. 522) 

On Earthly Love 

As I have been trying to point out in my argument, through Melchior's love 
the narrator is able to work through his ethical relationship to his father, but he 
is by no means capable of re-shaping the power structure represented by the 
father or re-ordering the political constellation of the intimate, the private and 
the public. Homosexuality, in a similar fashion to the narrator's political engage-
ment, cannot be staged in public, and it is rendered unacceptable even in the 
private sphere: in contrast to Melchior, the narrator does not read his own desire 
aimed at "another male" as an expression of his own homosexuality. Through 
his "suitable philosophy of love" he is intent on neutralising social prejudice—in 
accordance with his own aesthetic and moral norms. However, the idea of heav-
enly love, together with the ideas of the French revolution, is applicable only to 
his own subjectivity, as historically Eastern-Europe's "self-consciousness is less 
and less justified to originate itself from the ideas associated with Fidelio, and the 
tragic uprooting is all the more perceptible." All these testify to the division be-
tween private-ethical and public-political norms before 1989: this is the idea 
reflected in A Book of Memories, as well as in the end of the narrator's and Mel-
chior's relationship. In this context it seems mistaken to argue that "the novel is 
not about male-to-male love or bisexuality (these are only treated as themes), or 
in fact, sexuality, as they are treated instrumentally: as signs of the contemporary 
collapse and an emblem of an androgyn myth of freedom (Plato's story of 
androgyny)." In the context of Eighties Hungary, A Book of Memories is rather 
a take on the impossibility of realising homosexuality or bisexuality, owing to the 
given historical, cultural and political situation: at least this is how the primary 
narrator experiences his ordeal. If there is a still valid, ethical and political moral 
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to be drawn from the novel, then it is that if there is a rigid demarcation line 
between ethics and politics, coinciding with the border of the private and 
the public, then it thwarts the satisfaction of private lives, in the narrator 's case, 
the recognition of one's desire for another man as an expression of one's own 
homosexuality. 

Péter Nádas would probably disagree with me on this interpretation. The 
reason for this might be that while he understands the political as a historical 
variable, he thinks of ethical principles as universal. But the text of the novel may 
not yield the same answers like the one its author outlines in a different context 
years after its publication. However, I need to extend the interpretation to 
support my claims, as there seems to be a contradiction between what I have been 
arguing so far and the end of the novel. Melchior, who understands his homo-
sexuality as constitutive of his identity escapes to the West and settles down to 
found a family, while the narrator dies a violent death when, after his conversion, 
he works on editing his memoirs: his body—similarly to Lieutenant Katte's—is 
found in three pieces. To interpret this closure I will draw on On Heavenly and 
Earthly Love, a published version of Nádas's lectures on "the principles of the 
genders and the sexes," which he delivered when invited by the Fidesz Academy, 
occasioning his return to a subject of "prolonged concern." Given the difference 
in genre, On Heavenly and Earthly Love will provide an insight into the problems 
preoccupying Nádas in A Book of Memories. As Nádas himself puts it: after some 
time "those states stare back at me from my text that made me write them in the 
first place, and they are usually identical to my problems." 

The most striking feature of the text is that Nádas—in accordance with Л Book 
of Memories—altogether brackets the issue of gender: 

To talk about the phenomena, which can be delineated by biological and sociological 
means, and are referred to as gender by preachers of morality, anxious parents and 
judicial experts, first I should pose the question whether human beings have genders at 
all. I would not take such a claim at face value from anyone, even under oath. And, when 
talking about human beings, I cannot be persuaded by the most obvious biological argu-
ments, which are otherwise supported by my own experience. 

Nádas chooses to talk about love instead of, and contrasted to, gender: "If, on 
the other hand, I talk about men and women, I come nowhere close to talking 
about humans, just as when talking about the intercourse I do not necessarily talk 
about love." Nádas even regards the kind of thinking that makes gender roles 
a point of reference as "pathetic." In his argument, sensuality—as in A Book of 
Memories—does not belong to the social, but provides an escape from it through 
aesthetic and ethical judgements. This is why, according to Nádas, the question of 
homosexuality cannot be addressed, because it does not refer to the ethical rela-
tionship of love, but to the "conditional relations" of society, which "foreclose 
mutual relations even as a possibility." Accordingly, Nádas excludes sexuality as a 
topic to be addressed: "In the lexicon of self-knowledge there will be no place for 
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sexuality, the keyword of modern sciences, and its derivatives such as hetero- and 
homosexuality will lose their meanings." In Nádas's argument the exclusion of 
sexuality is a synonym for bracketing the social and securing intimacy. Despite all 
these, he still acknowledges "the particular difficulty of talking about love," that 

[...] people who lived through the great emancipatory and integratory movements 
of European societies with their individual rights lawfully secured talk in a different lan-
guage, or at least in an incomprehensive dialect than those who, in the lack of the legal 
guarantees of liberty, remained at best the passive onlookers of these movements of ideas 
infiltrating the whole life of culture. I am thinking about the movements of gender 
identity and the integration of the soul: Freudism, feminism and gay liberation. The 
interpretation and evaluation of these movements cannot be avoided, yet, it would lead 
these investigations too far. 

Here, Nádas ignores the all too important detail that feminism and the gay 
liberation movement have not only emerged as ideas, but as political movements, 
and, among other things, drew the attention to the fact that the private and 
the intimate are not impervious to the influence of politics. Instead of listing a 
library load of references, it is enough to refer here to Eve Kosofsky Sedgwick's 
The Epistemology of the Closet A in which she argues that the closet is not only a 
decisive element in pre- and post-Stonewall gay identity and experience, but its 
contribution is essential to the understanding of the epistemological questions of 
Western societies, in the way the public and the private, the closet and coming 
out command representation. These ideas are connected to my argument insofar 
as Nádas is only willing to interpret political ideas embedded in the personal, by 
bracketing their wider social contexts. Thus, from the failure of experience he is 
unwilling to draw conclusions referring to the relationship of the individual and 
society. As Balassa puts it in an insightful claim, but refusing the phenomena 
observed: "The 'leftist' symbiosis between political and amorous Messianism 
so common after Romanticism and the revolutions emerges again, and I cannot 
agree with it; I think Nádas is not arguing for this symbiosis, but, instead of the 
liberal tradition, he chooses a deeper one: the undividable platonic and Chris-
tian (understood as anthropological, and not as an effectively religious) and 
European tradition." This idea seems to be the backbone of both the novel 
and its Hungarian reception, and two sets of ideas mentioned by Balassa can 
be traced indirectly in the closure of A Book of Memories. 

In On Heavenly and Earthly Love, Nádas touches on a set of cultural discourses 
on love, two of which I have to address briefly when interpreting Л Book of Memories: 
Plato's The Symposium and the French revolution. I would like to emphasise that 

4 Sedgwick, Eve Kosofsky: The Epistemology of the Closet, Berkeley: University of California Press, 
1990. 
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while the French revolution triggers a series of explicitly political ideas, The Sym-
posium elaborates a philosophical mindset. These two different discourses are 
connected through the fate of Melchior and the narrator: Melchior's peculiar 
change is understood by the text as a fulfilment of earthly, while the narrator's 
death as the manifestation of heavenly love. Nádas defines the difference between 
the two based on Diotima's teaching: "According to Dodma's teaching, 'those who 
bear the seeds of immortality in their bodies' immortalise themselves through 
procreation, those who do the same in their souls 'cruise around for beauty', and 
their souls rise up to the only reality, for which everything else is just its mere 
image." The last sentences of Л Book of Memories relate Melchior's story in accord-
ance with the idea of earthly love as outlined in The Symposium: 

Two years later, in a picture postcard filled with tiny letters, he informed me that he was 
married, his grandparents had died, unfortunately; their little girl was a month and a half old. 

The postcard showed the Atlantic Ocean and nothing else, only angry waves reaching 
all the way to the blank horizon; but according to the printed inscription the picture was 
taken at Arcachon. 

He hadn't written a poem in a long time and was less given to deep thought; he was 
a wine supplier, dealing exclusively in red wine; he was happy, though he didn't smile 
as much anymore. (BM, pp. 705-706) 

In contrast to Melchior's fate and in accordance with Lieutenant Katte's death, 
the narrator's demise is not only related to heavenly love, but, based on the argu-
ment of On Heavenly and Earthly Love, to the French revolution. Nádas recapitu-
lates its ideas as follows: 

When more than two hundred years ago these three basic concepts of European cul-
ture, originating from three different sources were inscribed in front of us—liberté, égalité, 
fraternité—then they also inscribed something else as an intimation of the outcome of the 
attempt to reconcile them, and we easily forget this ou la mort. I am inclined to call atten-
tion to the forgotten, because, be this historical claim right or wrong, if in one culture, 
about the same concept, at the same time and place people tend to think in totally 
opposing ways, then the more ambitious the attempt to find a common denominator, the 
more obvious we cannot understand each other; and we cannot establish reasonable 
connections between these concepts, and we can only conclude that an ambitious culture 
has fallen. 

The narrator of Л Book of Memories finishes his life prematurely very much in 
the way the fall of this culture is described. Even when Krisztián bumps into the 
narrator in the hall of Ferihegy Airport, it is clear for him that he needs to be 
taken care of as someone whose soul has parted: "I never before had the feeling, 
except with my children, that someone was so dependent on me. It was a feeling 
I probably wouldn't have experienced even if I had to save him from drowning 
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or cut a noose off his neck. But he gave no indication that he intended to part 
with his life. The empty shell of his body was still alive." (BM, p. 666) With the 
help of Krisztián the primary narrator finds his self again in writing, in faith and 
his friendship to two young rivals in love, but this only prolongs narrated time 
necessary to produce the fiction of autobiography. The manuscript still remains 
fragmentary, and the narrator's body is found in three pieces. 

Melchior's and the narrator's story are not only contrasted in this abstract 
way—the former being the representation of earthly love, the latter of heavenly 
love and the ideas of the French revolution—but also in a more contextual based 
analysis. The narrator's story testifies to the fact that these ideas were unaccept-
able in the late Kádár era: to insist at any price on individual and political 
freedom, on equality in front of the law and on fraternity understood as a central 
idea of human relationships may have meant the conclusion of one's life in 
tragedy. Melchior's, however, seems to be a different story from this point of view. 
His story as conveyed by the primary narrator contains "simplistic" echoes of the 
closure of Fidelio: in both cases it is the fulfilment of a heterosexual love affair that 
marks the arrival of individual freedom. Florestan and Leonore marry, Melchior 
and his wife have a baby. As it can be inferred from the ironic side remarks to The 
Symposium in On Heavenly and Earthly Love (BM, p. 706) this is far from being that 
"simple," especially viewed from the historical context of post-1989. 

The change of the political system in Hungary contributes to an understan-
ding of the late Kádár era heritage also found in A Book of Memories. Following 
Péter Nádas's lectures in 1989, but before their publication in 1991, the first free 
election of modern Hungary took place (March 1990). In the heat of the cam-
paign a then self-appointed liberal party—whose invitation Nádas had accepted 
to talk about the ideas of heavenly and earthly love instead of "the principles of 
the genders and the sexes"—when trying to persuade people to take part in the 
election, told them to "chose" between the comradely kiss of Leonid Brezhnev 
and Erik Honecker and the passionate kiss of an unknown heterosexual couple. 
The political poster, playing on prejudices against power, old age and homo-
sexuality juxtaposes "the past" and individual (private) freedom in the system to 
come. A Book of Memories—although not sharing these biases—also places intim-
acy and the private sphere outside the realm of politics. This is why the poli-
tical re-interpretation of Nádas's novel can contribute to the understanding of 
relationships in the late Kádár era, to the ways in which we can now learn to live 
with our mutually dependent individual and political freedoms, as well as to 
fathoming the political possibilities of literary criticism back then and now. The 
way in which A Book of Memories carried out the re-evaluation of the events of 
1956 from a personal point of view, we now have to re-evaluate our notion of the 
personal inherited from the old regime in a similar revolutionary gesture, and 
it will not do without the politically motivated investigations into the issues of 
sexuality and gender. 

Translated by the author 



András KAPPANYOS 

HOW TO BECOME A GREAT WRITER 

A Case Study: Péter Esterházy 

Péter Esterházy is a great writer. This statement is not based on sheer facts, but 
on diverse experiences, impressions, and the summary of other facts. It is a fact, 
for instance, that Esterházy is the holder of virtually all the prizes and decora-
tions that any "serious" contemporary writer has ever received (with the signific-
ant exception of the literary Nobel Prize). As for impressions, the greater part 
of the Hungarian public (meaning those who read literature regularly) would 
definitely name him among the three most important living Hungarian authors 
(though there has never been such survey). And when it comes to experience, the 
word processor's Hungarian spell checker accepts his name as a proper word 
(though it might be due to his politician-aristocrat ancestors). The present paper 
seeks to establish the criteria for "greatness." 

In traditional literary history such questions are relatively scarcely dealt with, 
as the factors of "greatness," as the above examples show, are mostly beyond the 
field of literature per se, they belong, rather, to the domain of sociology or cul-
tural anthropology. In recent years a similar line of investigations has been estab-
lished under the name of "Cult studies," but these do not extend to the present 
times. Previously these questions were mainly raised by authors who had already 
became "great" or "living classics," such as Goethe or T. S. Eliot. 

In the following we examine the conditions of "becoming a great writer" from 
three distinctive points of view. First the evidently literary conditions, then the 
build-up of an "author's personality," and eventually we consider Esterházy's 
example as a way of entering the context of "world literature." 

1. "The fellow can write" 

An early critic remarked of T S. Eliot: "The fellow can write but he won't." The 
remark did not refer to the absence of output (as it was actually based on some 
output), it rather referred to the fact that Eliot's non-conventional way of writing 
had proved that he was able to fulfil conventional expectations, only he did not 
want to. So this witticism touches upon a basic problem of modern arts: how can 
it be made apparent in an abstract painting that its painter can paint (that is, 
in a realistic way), only he does not want to; his way of artistic expression is not 
"for want of better," an excuse to disguise his technical flaws. Similar questions 
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can be put in any art: it is about the legitimacy of modern art and non-conven-
tional, norm-breaking art of all times. The essence of the paradox is this: one has 
to enforce the work's intentionality, its "system" in such a way that it is not con-
nected to any established systems such as being realistic, pleasing, harmonic, 
morally correct, or realizing some closed, canonical form. 

In the medium of post-modern prose, where style-imitation is almost a re-
quirement, it is easier to show off virtuosity. Not even his enemies can deny that 
Esterházy is a virtuoso stylist, and in this sense he can write. He has accomplished 
a great many literary stunts that not even the supreme experimenters of twen-
tieth century would disown. He wrote probably the longest sentence in Hun-
garian prose (Függő [Conditional]); probably the shortest novel (Transporters or 
Fraighaoters [two differently-titled English editions]); and probably the only 
narrative text that consist of interrogative sentences exclusively (the 3 rd part of 
A Little Hungarian Pornography [Kis magyar pornográfia]). Considering all this, 
sometime around the time of the publication of Bevezetés a szépirodalomba [Intro-
duction to Literature] a critic commented that he was like a painter who spent 
his life preparing wonderful paintbrushes and palette knives, all indispensable 
for a future Opus Magnum that would never actually be accomplished. 

This may not be a very kind remark; however, it is not entirely unfounded. The 
expression "great writer," probably for most of us, brings to mind such writers 
who created great stories of universal value, or gave great heroes to the world, 
like Tolstoy, Victor Hugo, Jókai or Garcia Marquez. If we understand the writing 
talent as an ability to invent exciting, instructive and touching stories and tell 
them efficiently (and, in the case of a prose writer, it is not a very far-fetched view) 
Esterházy's oeuvre will not indulge us. Of course, he has an eminent sense of 
anecdote (of the Mikszáthian brand), as it is best demonstrated in A Little Hun-
garian Pornography, but this talent is not enough to handle larger scale, novel-like 
narrative structures (as we can sometimes see in Mikszáth's own oeuvre). Ester-
házy does not really have his own stories that would organize a whole book, 
it would be difficult to "tell" his books to someone who had not read them. But 
is that a prerequisite to becoming a great writer? 

Since prose and poetry began to live side by side under the label of "literat-
ure," stylistic invention (the richness, refinement, virtuosity of delivery) has been 
mainly an expectation of poetry, while expectations of prose include narrative 
invention, that is, new stories. This is reflected in the expressions "novel" and 
"novella": these genres do not interpret well known stories like epic and drama 
(which were largely based on mythological material), their function is the inven-
tion of new stories. 

On the other hand, almost simultaneously with the emergence of the novel in 
the modern sense (Defoe, Richardson, Fielding), the "anti-novel" was also intro-
duced. Lawrence Sterne's self-reflective flow of chatter brilliantly avoids, with an 
abundance of virtuoso stunts, the actual telling of the stories it promised to tell 
hundred times. According to Sterne's discovery, the operation of the narrators 
mind is no less interesting than the untold story of the invalid uncle's love affair. 
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Sterne could write Esterházy's motto above his work with good reason: "This is 
not a deviation, this is the work itself." 

The first "proper" novels, like Defoe's works, were out to create the illusion of 
non-fictional, documentary or memoir-like reading, and this kind of narrative 
convention (according to which we are reading a posterior account of a story that 
has already run its course, however fictitious its space and time may be) is still 
present in most narrative literary works. Accordingly, we refer to a narration as a 
"novel proper" if (by a narrative convention, creating a false illusion) it seeks to 
disguise its fabricated character, and we call it an "anti-novel" if it keeps remind-
ing us of this character. 

It is a fact that the "anti-novel" met with great success, and brought forth a 
tradition that is still influential today, just like that of the "novel proper." From 
our contemporary point of view it is obvious that the opposition of the two tradi-
tions is not as antagonistic as literary history would sometimes have us see it. The 
two parts of Esterházy's Termelési regény [Production Novel] could be analysed 
fruitfully this way, but it would be a mistake to identify the body text as a "novel 
proper" and the annotations as an "anti-novel" on account of the fact that great 
stories and real narrative fiction are in short supply in the body text, too. So, if it 
is lacking great-scale narrative invention and virtuosity in itself is simply not 
enough, what consists in the fellow's ability to write, then? 

Many people can write, obviously. The "ability to write" is a prerequisite not 
only to becoming a great writer, but to becoming any kind of a writer—a critic, 
a journalist, a scientific writer (in an ideal world, that is). But Esterházy's affection 
for language goes far beyond this mandatory level. His interest is deeply ana-
lytical, linguistic and, at the same time, amorous, not unlike in his idols, Arany 
and Kosztolányi. 

It is hard to imagine an English author becoming so deeply involved with his 
language, finding such mysterious challenge and inspiration in his language. 
The difference is probably due to the fact that Hungarian's level of stand-
ardisation differs from most European national languages. There are unfinished 
processes in its system, many formal, unproductive, unsystematic elements are 
present, while there are many "soft rules," norm-breaking but still acceptable 
usages. These conditions have a historic background: a very old and stable 
Hungarian cultural identity had to live on for centuries under circumstances of 
varyingly limited political sovereignty, and also environmental effects were 
mostly reduced to the lexical level with the archaic Finno-Ugrian elements 
remaining for the most part untouched. This is presumably why the 19th-century 
urge to standardise and purify the Hungarian language is still alive and kicking, 
and this purifying or standardising movement, which seeks to establish "correct-
ness" in use, is sometimes mistaken for linguistics. 

For Esterházy (just like Arany or Kosztolányi) the problem is not the "calibra-
tion" of a certain abstract correctness, but rather, the potential richness of expres-
sion achievable by way of soft rules and linguistic hesitancy, by taking the rules to 
their limits, and even bending the rules. All of which provide for the generation 
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of new forms that bring one closer to the spirit of language than any prostrictive 
attempt. 

The poet János Arany's translations of Shakespeare are a case in point. A trans-
lation's warranty period is seldom more then a few decades, as many early 
20 th-century Shakespeare translations attest. But Arany's 150-year-old texts have 
not been overwritten by more recent translations: they have remained the back-
bone of the Hungarian Shakespeare standard, even if some of the newer texts are 
more manageable on the stage. Some of Arany's sentences have simply become 
part of the Hungarian vernacular, like his answer to "To be or not to be," "What's 
Hecuba to him, or he to Hecuba," or "Well roared, Lion." His own epic and lyric 
texts are brimming with similar examples, many of which people use unknowingly. 

Esterházy's "linguistic performance" (his personal contribution to language) 
is more difficult to judge, partly because no translations by him exist, and partly 
because he is too close in time—the odd coinage, however, is here to stay. Most 
of them are, of course, untranslatable; one might cite expressions like öncenzúra 
"self-censorship" (referring to censorship itself) or szövegromlás "corrupted text," 
or the ironic address "sweet comrade." 

He represents, then, a curious, rare brand of "ability to write" which leaves its 
imprint on the Hungarian language by its overstraining of linguistic possibilities, 
and which also reflects upon the newly discovered functions, thus conquering 
new potentials for the everyday usage. Which is something many ache, but ulti-
mately fail, to achieve. And probably few languages with a written culture provide 
scope for such creativity. 

2. "Beaming personality" 

According to Jakobson's famous formula, every act of communication involves 
a sender. Though there are cases when we do not need to accurately identify the 
sender of a written text very (e.g. a "No trespassing" sign works well without it), 
a literary work requires an author. While the sketchy image we formulate in our 
minds of the implied author differs from the real, "biological" author, our know-
ledge of the latter will deeply affect the former (consider, for example, female 
authors writing under male pseudonyms). This is nowhere more manifest than 
with a "great writer": his popular image shifts from the area of personal reader 
-text interaction, becomes public information and even before the reading 
begins it serves as a identifiable context. A great writer's name will be widely 
known even by people who have never read a line by him. Thus an "image" is 
born that lives a life independent from the texts. People who think of themselves 
as well-educated will formulate notions of great names—a process that does not 
imply knowledge of the works themselves. Such commonplaces are very strong 
and deeply embedded. Shakespeare's name will almost invariably bring Hamlet 
to mind in his black leotard and white collar, holding the skull. Another charac-
teristic example is Chekhov, "who" (and the quotation marks here refer to the 



A Case Study: Péter Esterházy 105 

implied image) has never quite managed to get rid of Stanislavski's pathetic, 
sentimental interpretation. James Joyce may be one of the funniest and most 
humane writers of English prose, still "he" is unable to shed the commonplaces 
of being a "difficult author" and a "perpetrator of aimless experimentation." 
This seriously interferes with canonisation procedures that will often run inde-
pendently to the original authorial intentions. This situation is brilliantly 
modelled by Kosztolányi in his novel Anna Edes, where the young seducer's 
favourite reading is Karinthy's famous collection of parodies, even though he has 
never actually read the original works parodied. 

Authors sometimes try to influence this image-forming procedure, and occa-
sionally succeed at it. In Hungary Petőfi was the first author who consciously built 
his public image (with the help of his publisher and "manager" Imre Vahot). The 
first and most informative step in this procedure was the Magyarisation of his 
original Serbian name, Petrovics, to Petőfi. To take an example from world literat-
ure, one might cite Byron's consciously built public image. His name is more 
likely to conjure up the Romantic portrait of a man in Albanian dress than any of 
his significant or witty lines. 

Like Byron and unlike Petőfi, Esterházy inherited a meaningful name that 
predestined him to accomplish great deeds, though at the time of his birth 
(1951), an aristocratic name was more of a bad omen really. Few families—not 
counting royal dynasties—in the last four centuries assumed such a significant 
and diverse role in the life of Central Europe as the Esterházy. One of the most 
important aristocratic clans, the Esterházy gave many ministers as well as rebel 
warlords, but no "great writers" until now. The name that rings such a familiar 
bell in Central Europe has provided a springboard for the author's public image. 
It raises associations, indicates a system of values, and encourages expectations. 
The name Esterházy is associated with sophisticated baroque splendour, cunning 
court intrigue, and consequently the writer Esterházy is expected to produce some-
thing along the same lines (finesse, sophistication, and a certain ruthlessness). 
Something is assumed about him even before one opens his books. And Esterházy, 
who has all the finesse, sophistication (and certain ruthlessness), aware that he 
cannot shed the image, consciously involves these expectations in the game. 

The "model author" may have a very lucky name, but that is worth precious 
little in itself to operate the public image—an image being more a visual notion 
than a verbal one (though it might differ with readers). So, as we also can see in 
the examples of Pfetőfi and Byron, the author's physiognomy plays an important 
role in the formation of the image. The peculiar is better then the regularly beau-
tiful. The short, fragile, adolescent-looking Petőfi can be very easily identified, 
because he is so unlike the contemporary ideal. His features work like icono-
graphic attributes, like in pictures of saints and apostles. This phenomenon lived 
on well into the 2 0 ^ century, although the spread of photography curbed 
portrait painters' efforts to idealise their models. James Joyce's becoming a cult 
figure is partly due to his very distinct features (skinny face, hair combed back, 
small moustache, thick, round glasses). It is easy to draw a mental picture of 
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Joyce, even based on a caricature. It would be much more difficult with Musil: 
there's nothing for the mind to get a good grip on. 

Esterházy is fortunate, among others, in this respect—and he consistently and 
consciously exploits his good fortune. He is fortunate to have inherited a profile 
that is instantly identifiable, even ifit were minted on a coin. With this goes a pair 
of glasses and a haircut that has changed little since the beginning of his career. 
If we were to see ten Hungarian writers on a stage, Esterházy would be the first 
we would identify. He can be identified even when sitting in front of us in an 
auditorium. 

Unlike a lot of his colleagues, when it comes to public performances Esterházy 
is keen and adept. He appears often on radio and on stage, reading his own 
works, and when a new book gets published he even ventures on tour—which not 
an established practice in Hungary. The tone of his voice is just as characteristic 
and distinctive as his appearance. Though not a professional showman, his self-
possession, his measured irony makes a good impression on the majority of his 
audiences, and deepens the cultural presence of his image. 

With this we have reached the third component of the "beaming personality" 
that might be labelled "extra-literary activities." I am not concerned with his way 
of life, firstly because Esterházy's private life offers very little in the way of sensa-
tion (he has lived in monogamous, heterosexual marriage for decades, has four 
children, is an eminent husband and father); and secondly because these things 
have little relevance in Hungary (by comparison, the poet György Petri also 
became a popular, even cultic, figure despite his penchant for drink, cigarettes 
and women). Nevertheless, the political manifestations of public (non-political) 
figures have great importance. 

This is an old Central and East European tradition, the survival of which is prob-
ably typical of a fledgling democracy. The leaders of the "revolutionary youth" of 
1848 were primarily writers, and ever since no decisive political changes (wars, 
revolutions, etc.) have passed without the active, sometimes heroic, involvement 
of writers. Hungary's political elites have always disintegrated too quickly (some-
times physically, but mostly only morally), which is why Hungarian writers 
(at least those who feel a calling) feel inclined to create a kind of moral point of 
reference for the nation—in a cultural, not political sense. Gyula Illyés summed 
the situation saying (between pathos and irony): in Hungary even the regulation 
of rivers is the job of a poet. 

Esterházy's career does not lack decisive political changes: the events of 1989-90 
changed the face of Hungary. By that time Esterházy had been a great writer for 
a decade by dint of, among many others, two major books: Production Novel and 
Introduction to Literature. There were writers who, during these years, made personal 
sacrifices to promote change, or, to manifest the unsustainability of the situation, 
they confronted the communist authority, voiced ideas that were not allowed, and 
suffered the consequences (mostly publishing bans of varying lengths). 

Esterházy opted for a different strategy. Instead of running his head against 
the wall, he went up to the wall and made sure that the encounter left an imprint 
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in his text: The reason why I am not going any further is because I have reached the wall 
we all know. This way his pre-1989 works map the strange labyrinth of the censor-
ship of the time. The ironic contexts of his texts expose this insane system of lies, 
by confronting it with its own logical and moral inconsistencies. 

Here is an example. In Production Novel, set partly in the offices of a big, state-
owned company, the pictures of Bunuel hanging on the walls get mentioned 
several times. Every contemporaneous reader would have known only too well 
that it was Lenin's picture hanging in the offices, and that Lenin's name and 
person was one of the system's absolute taboos. We can easily picture the scene 
(that possibly never occurred) when the editor, in a mild but authoritative tone, 
asks the author to leave Lenin alone. The absurdity of the substitution (what, 
pray, is Bunuel doing on the wall of a Hungarian state company?) exposes the 
absurdity of the real, existing situation. And the system, absurdly, failed to retaliate. 

During and following the political changes, Esterháy set out to experiment 
with the strategy of "plain talk." Since then several volumes of his political, social 
and cultural commentaries have come out, but as a document, the first collection 
remains the most important: "From the Ivory Tower" was published in Hitel, the 
principal periodical of the political changes, one of the first organs of the inde-
pendent, free press. However, when the editor of Hitel published his populist 
views in an embarrassing article interspersed with anti-Semitic remarks, Ester-
házy took leave at once, with a firm and elegant note that also oriented the 
majority of his readers. 

Bsrhaps this gesture made Esterházy a political and moral point of reference 
for a significant part of the Hungarian intelligentsia. And he continues to use this 
function in a skilful and moderate way. Most recently, for example in the scandal 
of the Writers' Association that erupted because of the unspeakable anti-Semitic 
outburst of a member and the president's belated dissociation. This triggered a 
wave of protest and membership resignations. Writers and non-writers waited 
curiously to see what Esterházy would do. He left and thus settled the matter for 
the hesitant (although some refused to quit in protest against this self-appointed 
leadership). 

Esterházy, even though may not demand it, does not ward off the somewhat 
obsolete role of being the "nation's consciousness." The main consideration behind 
this might well be that this authority is better wielded by an enlightened, critical, 
liberal figure than an blind dreamer. And one could not agree more with that. 

There is one other factor that needs be to considered in our account of the 
"beaming personality": where it beams from. A look at the list of indisputable 
classics of European literature, will reveal that the author's personality or image 
assumed a different form in the more distant past and the more recent past. 
We have an almost day-by-day account of Goethe's life, his extra-literary actions, 
opinions and contacts. Homer's personality, on the other hand, is almost a hun-
dred percent a posteriori fiction (and a divergent, contradictory fiction at that), 
a materialisation of the demand for associating a speaker (a sender) with the two 
great epics. 
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The way in which Dante lived on represents the third alternative: living on the 
boundary between the personality-dissolving Middle Ages and the Renaissance 
that would bring a revolution of personality, he ensures his immortality not as an 
author, but as a hero. His contemporaries and his immediate posterity did not 
celebrate him as the author of the work, the inventor of a tremendous fiction, but 
as a hero of the journey, the hero of the Comedy. 

In the 20th century James Joyce chose a similar technique: he placed his own 
alter ego into a fictitious time and space that coincides with the time and space 
of his own youth: turn-of-the-century Dublin. He punishes and rewards his 
contemporaries in this fictitious space (just like Dante), and he foretells events 
that in real time (for the time of writing) have already happened. 

Esterházy builds his own mythological universe in a similar way; he even plays 
with the elderly Goethe's self-documentation: in the reflective space of Production 
Novel the Master's thoughts are jotted down by the faithful chronicler, Peter 
E. (Eckermann) who is, of course, another incarnation of the author. It is the 
Family that occupies the centre of this mythology: father, mother and brothers— 
and wife and children. The Family exists in several set-ups, sledging to and fro 
between memoir and sheer fiction: sometimes there are four brothers, the first-
born being the narrator (Búcsúszimfónia [Farewell Symphony]), and sometimes 
he has just a younger brother and a sister (The Helping Verbs of the Heart [A szív 
segédigéi], Celestial Harmonies [Harmónia Gariestis]). This can be taken to indi-
cate that he lays his claim to the whole range between fiction and non-fiction. It 
is interesting that the fictitious younger sister appears in The Helping Verbs of the 
Heart—the most personal, most direct, most confession-like book (not counting 

Javított kiadás [Corrected Edition], which is almost extra-literary). The relations-
hip between the real and the mythological family could be labelled as "partial 
congruence": larger structures generally overlap, but there is no guarantee that 
any given detail will match. Incidentally, just like in Joyce's Dublin. 

The discrepancies notwithstanding, it is clear that The Helping Verbs of the Heart 
is really also about the real mother: the book is a large-scale gesture of her eleva-
tion into mythology, or even of making her immortal. The fictitious elements 
help to distance the story from the particular, the memoir, the simple reminis-
cence. Something similar happens on an even greater scale and with greater 
consciousness with the father's figure, which rises to the rank of a national and 
universal hero in Celestial Harmonies. And this verbal monument gets methodic-
ally dismantled, in a peculiar, non-literary way, in Corrected Edition. 

The consciousness of mythology-building can be best proved by a gesture of 
the opposite direction. Transporters [Fuharosok], though it is an archetypal story, 
is pure fiction in the technical sense: it does not give any clue about the place and 
time of the plot (and that is the very thing that makes it archetypical). Nonethe-
less, the protagonist has a very real name: Zsófi, like Esterházy's own daughter 
who was a baby at the time he wrote the book. Due to this name this parabolic, 
non-historical novel enters the mythological universe, the basic matrix of which 
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is based on Esterházy's real family, with the mythological figure of the author, the 
Master in the centre. 

3. "The way to world literature" 

For someone who writes in English, French or Spanish, world literature is not an 
issue. For Goethe, writing in German, it was an issue, which is why he coined the 
idea. Although the German authors may have had a potential audience of several 
millions (albeit it is not only about numbers—how many Indonesian authors can 
we name?), because there did not exist a unified German political nation (and 
seeing the Germans as a cultural nation was equally difficult), the distribution 
and effect of German authors' output was impossible to judge. Political mar-
ginalisation brings about cultural marginalization, and anything sufficiently far 
from the mainstream of world events, no matter how interesting or attractive 
it may be, counts only as an exotic treat, at best. It has to fight its way to get closer 
to the mainstream. Goethe, it seems, was not absolutely confident about the force 
of the German cultural medium, and this prompted him to speculate about a lar-
ger, international medium, to which he could confidently entrust his immortality. 

World literature (just like world politics) is an unfair institution. The big na-
tions can easily enforce their interests; their writers do not have to struggle to 
make it to the "threshold of world literature," it is enough if they are simply 
good. The handicap and grievance of "small" nations is twofold: "nobody under-
stands our language" and "nobody understands our problems." The distinction 
between the two is obvious: there are many outstanding Irish writers in world 
literature (Swift, Yeats, Joyce, Beckett, etc., etc.) whom the educated reader would 
never call English or British, in spite of the fact that few of them spoke Irish. This 
demonstrates that cultural identity can be maintained (especially with the 
support of political identity) even when linguistic identity has been lost. However, 
determining the national identity of Franz Kafka is a tricky question. The least 
wrong answer would be "a citizen of the Austro-Hungarian Monarchy", but that 
is merely referring to a political formation, a citizenship, with no self-evident 
cultural identity. So this is not a condition of becoming a great writer, then. Kafka, 
as a "culturally displaced person" is a par excellence author of world literature, 
although it did help that he wrote in German, and not in Czech or Yiddish. 

As a writer of the Monarchy, he could rely on the readers of German-speaking 
countries; the above mentioned Irish writers had the former British Empire from 
Canada to New Zeeland, and even the writers of small Caribbean countries have 
a continentful of potential readers. Hungary has no such virtual fellow-country, 
its people do not have a lingua franca or an intermediary second language. It is 
not the size of the linguistic community that is the problem (14 million is not that 
small), but rather, the fact that it is rather difficult to break out of it. 
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Recently, however, Hungary has enjoyed some significant successes in this 
field, climaxed with the long-awaited Nobel Prize in literature. It has become 
something of a trend that most of these successes were achieved in German-
speaking countries by Hungarian authors who are oriented towards German 
language and culture. Considering the country's history and geography it seems 
somewhat natural. After World War II there was an understandable aversion to 
German culture, as well as a politically supported aversion to the elements of 
"bourgeois" culture which included the knowledge of Western languages. The 
writers born before the war therefore had no opportunity to make it to world 
literature on the strength of their own culture. 

The main body of contemporary authors—Kertész, Nádas, Esterházy, Konrád 
and others—realised, that Hungary does in fact have virtual fellow countries 
where people understand her problems, even if her language remains obscure. 
And language barriers can be crossed easily. 1 think the recent international 
success of Hungarian literature is largely based upon the shared traditions of the 
Austro-Hungarian Monarchy. When Hungarians talk of the historical tribula-
tions of Central-Europe, the Austrians (and of course the Czech, the Polish) will 
understand it in the same way as we understand Thomas Bernhard (and of 
course Hrabal and Mrozek). And the German will also understand, as many of 
them were East-Germans until a short while ago. And if something reaches 
Germany, it will travel anywhere, even as far as the Swedish Royal Academy. 

I do not suspect there is any scheme behind this. Political nostalgia there cer-
tainly is not; there is, however, an element of cultural nostalgia: the peaceful, 
prosperous Central-Europe of the future can built on the peace and prosperity of 
the turn of the century. Esterházy's friendship, or, rather, his relationship moving 
between adoration and collusion, with Danilo Kis and Bohumil Hrabal helps to 
build this virtual, cultural Central Europe in his personal, literary space. And not 
the old, political one, that had been partly formed and maintained by some of 
his distant and closer forefathers. 

* 

The secret of becoming a great writer is this: one has to be an Esterházy, in such 
a way that, through one's Esterházyian life, one gives new meaning to Ester-
házyness. One has to perform the Central-European stunt of Baron Mun-
chausen, saving himself from drowning by grabbing his own hair. Anyone can try. 

Translated by the author 
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LAJOS PARTI NAGY 

On the dust-cover of Szódalovaglás [Soda Ride] (1990)—which is, in my view, his 
first fully-fledged work—Lajos Parti Nagy claimed "this work is a display of reck-
less lines, half-verses, verses." Indeed, this body of texts employs fragmentation as 
a means of composition, that is, it features an aesthetics of fragments. An openly 
advocated game of mosaic—we can almost see the poet crouching over his scraps 
of paper on the floor, shuffling them about. Randomness enters this poetic game 
like a sudden puff of wind that whirls the slips of paper around. However, the new 
order that follows the random effects is there to stay. It is an order of a different kind 
that owes its existence to unpredictability, it devours unpredictability, but cannot 
shake it off entirely. 

The freedom of fragmentation, illusory as it is in many ways, has some nasty 
pitfalls to be reckoned with. Contrary to popular belief, more often than not it is 
a form of authoritarian absoluteness, not of relativity. The idea that generally 
underlies aphoristic conciseness is that it is possible to make a judgement about 
the details at least, even if that cannot be said of the whole. The other pitfall is the 
complete dispersal of signifiers, when not even the methodising, readerly eye can 
bring its own order to the jumble of texts, when the text affords no opportunity 
for receptive creativity. However, it can be said that the author of Soda Ride has, 
to all intents and purposes, avoided these pitfalls. Soda Ride is a huge step 
forward, compared to Parti Nagy's previous two books—Angyalstop [Angel 
Hitchhike] (1982) and Csuklógyakorlat [Wrist exercise] (1986)—albeit Lajos Parti 
Nagy draws on their technique and perspective. The world of Soda Ride betokens 
a poetic ego that is splintered, reflected by those verse-splinters, but is neverthe-
less recognisable. An air of identity permeates these texts (as if the same man 
were stumbling around among his own fully or only half wound-up verse-con-
structions). However, the main mantra of this versemaker is nescience. This self-
identity appertains to an ego that knows a great deal about itself (and the ego of 
his possible readers), but what it is most keenly aware of is its nescience. "Though 
go it may / return to itself it will, as if going to fetch coal from the cellar with 
Freud, tightly clasping hands." 

What also makes this book special is that at long last one has the feeling that, 
drawing on centuries of poetic history, out of the mosaic emerges a dazzling 
exuberance of forms espousing those stammered clichés that are known to repres-
ent our "inner world." I intentionally lay emphasis on commonplaceness. The 
real turning point in Lajos Parti Nagy's work arguably consists in the fact that he 
has finally been able to face up to the banality that constitutes the fabric of our 
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lives. The other novel feature is the total liberation of his stunning linguistic 
creativity and virtuoso ingenuity. He makes no attempt to overcome banality, for 
he is well aware that "it's better to look kitsch in the eye softly." He is conscious 
of the exceedingly powerful allure of kitsch, hackneyed themes and hit lyrics—or 
rather, of the existential interdependencies that are expressed by means of that 
allure. What distinguishes banality from poetry is not necessarily the difference 
of viewpoint. 

One of Parti Nagy's greatest formal merits lies in his bold management of 
Hungarian poetic resources. He handles the lines, twists and turns of his great 
forerunners as if he were playing with hit song lyrics. Not without irony, he trans-
forms hit song lyrics into "high" poetry, and turns lines borrowed from classics 
into hit song lyrics, again not without irony. The poetic diction of Parti Nagy is 
undoubtedly "subversive," and in this respect he is a follower of the avant-garde 
tradition. However, he does not usually interfere with the syntactic order, only 
perhaps in that he now and then mutilates the complete structure. The basic units 
of his poetic diction are to be found at word level. He will employ compounds in 
the traditional sense (but, given the chance, avoid them), merge two or more 
words into one, corrupt, give nominals verbal function—to mention but a few. 

As one might expect, he does not stop there, but proceeds to play about with 
the larger forms, too. He barely discernibly brings in scores of traditional vari-
eties of verse form, only to bend them out of shape by means of a deformed rhyme 
or unfinished phrase. On rare occasions he does see the form through, almost 
flawlessly, to the end. The odd self-contained, wonderful sonnet should be cited 
here as an example. He fancies the looser Shakespearean form of sonnet, and the 
least that can be said is that he produces some astonishing effects as he dances 
around the formula. However, the most astonishing feat is the layout/composi-
tion of the book. Each successive "word-song" has its own serial number and can 
also be looked up by page number. Chunks taken from the numbered verses 
subsequently form new poems ("poem-pointers") in the "table of contents." 
Reading can therefore be started, left off and taken up anywhere—and one never 
ceases to be aware of the flow, the need to push on (but not push "forward"). 

Parti Nagy's footnotes deserve special mention on account of their rhymed 
prose. They serve to "break down" or tame instances of extremely dense word-
play without directly explaining them. Frequently, however, these footnotes fea-
ture the most unexpected language acts that are actively out to épater les bourgeois. 
The continuous interchange between functions is a key element in the book's 
composition. It makes for a structure broad enough to include the weaker poems. 
Which are few and far between; in fact, only the traditional avant-garde-ish 
pieces are a little unconvincing. Like the one about the chance meeting of a 
sewing-machine and an umbrella on a dissecting-table, which concludes that 
their date is after all a beautiful one. And one has, of course, become accustomed 
to poetry of this kind brimming with hard-to-unravel lines and coinages, making 
interpretation a serious challenge. Soda Ride certainly got Lajos Parti Nagy's foot 
in the door of end-of-millennium Hungarian lyric poetry. 
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In the 1990s Parti Nagy made several forays into short prose, and trying his 
hand at novel-writing was merely a matter of time. Hősöm tere [My Hero's Square]1  

(2000) was received with great anticipation: what would the language virtuoso 
do in a large-scale epic work? 

The first third of the book is a kind of story-within-a-story which literary 
terminology has for the past 30 years referred to as a "mise-en-abyme." It refers 
to an insert that fits into the narrative flow, but exists as a discernible separate 
entity, presenting in condensed form the problems raised in the work, and more 
often than not reflecting on the means by which the message is conveyed. Parti 
Nagy employs this device consciously, since My Hero's Square is the self-telling of 
the narrator's self-doubled self, focusing on the (inter)play of fiction and reality. 
(The word "fiction" is used extensively by the narrator, albeit he might just as well 
use the term "fantasy.") The narrative has its own dramatically short time—a 
single night. The narrated story, however, spans over a year. Towards the end of 
the work the narrative, the story of the narrative and the narrated story start to 
come together, only to be cut short in a suspended, endless moment. They cannot 
fully converge for reasons I shall come back to. 

The episode highlighted here occurs at a well-planned dramaturgical moment. 
The narrator is about to move house (escape, actually) in the hope of getting away 
from his neighbours, the bloodthirsty pigeons, i.e. the world of Tubica or Squab. 
Being a writer, he would like to convince himself and his friends gathered for the 
house-farewell party that this whole Tubica world is a figment of his imagination; 
accordingly, he seeks to "twist the whole horror into fiction." He is aware that in 
no other way can he discuss his hideous anxieties, depressing (interior or exter-
ior?) experiences; and he knows also that it would be useless to talk his audience 
into believing that "this really isn't a joke." The yuppified, populist/fundamentalist 
pigeon-movement—that is able to swallow up into its disgusting maw all the trash 
of post-industrialist society to make "Palomist" fascism invincible—is a terrifying 
vision. One of the greatest weaknesses of the uncompromising-partisan-of-demo-
cracy type of intellectual is his ability to take in such visions, but exclusively in the 
form of literature. There is either fiction or reality; when discussing truth in fiction, 
his manner of speaking actually betrays a reassuring distance between himself and 
the abject terror that essentially constitutes the vision. It isn't a joke? "[...] 'of 
course it isn't a joke,' they would have said in chorus, 'to be sure it's not.' 'It is, on 
the one hand, literature, and on the other, the unadorned truth, reality that is; 
they're everywhere—in the streets and on television—there's more and more of 
them, they rampage about and shake hands,' my friends would have said; 'and if 
our only stronghold, democracy, falls and what is more, becomes the hotbed of all 

1 Translator's note: the Hungarian title of the novel, Hősöm tere, is a play on the name of one of 
Budapest's signature landmarks, Hősök tere (Heroes' Square), and, as an added twist, it can mean 
"My Hero's Square/Space" depending on the various readings of the polysemous tér. Also, by no 
coincidence, the protagonist lives near Heroes' Square. 
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such proliferation, then we have nothing left to battle fear with but laughter, being 
ridiculed, irony as the means of helplessness, etcetera, etcetera.'" One of the 
friends remarks that "one could almost write this into a Swiftian satire." 

The above excerpt is proof that despite all appearances My Hero's Square is 
more a bitterly sarcastic parody of the so-called democratic intelligentsia than a 
light-hearted, fantastic portrayal of a totalitarian movement that appears to be 
fictitious on the surface, but is nevertheless practically identifiable to the last 
constituent (albeit the novel is purportedly "about" the latter). This bitterness 
arises from a deep awareness of the inertness of language—which is all the more 
remarkable, given that it comes from one of the linguistically most creative 
authors on the contemporary Hungarian literary scene. I am not alluding to the 
age-old problem of the writers' "basic fault," i.e. the problem of facing up to the 
fact that the pen (or the computer mouse) will once in a while fail to equal a piece 
of bread or, especially, a hand grenade. What I am saying is that the elaborately 
wide-ranging and culture-sustaining discourse that constitutes the medium in 
which the above mentioned intelligentsia is at home appears, from a certain 
viewpoint, to be leading itself astray in its own labyrinth. Preventing it from 
addressing that which threatens its existence. This explains why, early in the 
novel, the narrator has a strong desire to escape back to the turn of the century, 
to a spa town in the hills. He is aware that this is the kind of thing that is imposs-
ible at the present end of century and millennium. Literary language is at loss 
when it comes to this "peaking, unaddressable end-of-millennium." A "Swiftian 
satire" it is. 

Or is it? Does My Hero's Square really have anything in common with the Swiftian 
tradition? Undoubtedly, it has. The key organising element in the work, the 
change of body size, alone links it to that pattern. (Tubica or Squab yearn for a 
human frame while their victims, transformed by means of surgery into pigeons 
who soon become obedient servants, are shrunk to pigeon-size with the help of 
a special potion.) Also, formally speaking we are looking at a straightforward 
negative Utopia (and perhaps a little too straightforward one at that), the ineluct-
able triumphal march of evil. Moreover, this triumphal march is crowned by the 
certainty that evil not only defeats or annihilates humanness, but penetrates to 
the core; we witness the transmutation of a human ego into a pigeon, in the 
course of which constraint gives way to voluntariness, abhorrence of violence to 
an uncontrollable lust for power. Parti Nagy creates a post-modern apocalypse, 
inasmuch as the elevated tragedy, brought about by the apocalyptic theme and 
style, shifts towards the grotesque. A sense of guilt and shame that comes in the 
form of an intellectual hero, together with the absurd effort to "peacefully coex-
ist" with the apocalyptic catastrophe, are also common traits of this epic trend. 
Like the writer/narrator, the humans who have thus far somehow managed to 
escape the rigours of pigeon rule follow the self-deceptive tactic of pretending as 
if, on the whole, everything was OK; they turn a blind eye to the increasing 
horrors. "I ought to wring its neck right now because there won't be a next time," 
the narrator reminds himself, recalling the beginning of the story when the 
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Palomist movement was still in a phase of "quiet growth." He subsequently does 
nothing, of course, thus contributing personally to the growth phase being 
followed by "seizure" (i.e. the seizure of control over humans and "alien-hearted 
human hirelings"). 

It has to be pointed out that in Parti Nagy the protagonist doubles, so to speak, 
that is, the splitting of the schizoid self becomes objectified. At the start of the 
novel it cannot be said with any certainty whether the other ego, referred to by 
the name of "the person," has an independent existence or not. "Maybe he only 
exists in my split imagination," the narrator says, "in which case his correspond-
ence, too, belongs to me alone." That is, he belongs to the realm of imagination. 
Any resulting ambivalence, however, subsequently plays no role in the text, and 
the "double cast" will apply. The wimpish intellectual, the alter ego of the guilt-
ridden and terrified Hungarian writer, characterised by "boundless vanity and 
self-love," acquires an increasingly sharp contour. The narrator is unable to 
preclude the possibility that his story is not something that has happened to him 
in a prolonged dream. Later on, however, he does resort to this tradition-laden 
"somewhat sensationalist" technique. The role of dream is taken over by the 
computer (the creator of virtual reality) and electronic mail—by means of which 
the two halves of the split self keep in touch. It has been pointed out that the 
threads of the narrator's story and the narrated story—into which "the person's" 
e-mails are inserted—start coming together. Their convergence would not entail 
mutual obliteration, but it would cause the writer-self—i.e. the first-person-
singular self which in epic tradition warrants a higher degree of verisimilitude— 
to disappear. The crafty tactic of channelling evil into the realm of sheer fiction 
by means of writing (in an attempt to demonstrate that it is no more than a rigidi-
fied piece of his imagination) is a complete failure. The creation emerges winner 
and it transpires that space really is "the hero's space," meaning the hero of the 
writer in the novel, and not the writer-hero. 

Could the sour criticism the work received have been levelled specifically at 
this over-straightforwardness? Was there any doubt as to whether My Hero's 
Square answers the description of a novel at all? It is a fact that the events are 
directly and progressively propelling towards the denoument (at least that is what 
the introductory pages lead us to believe: "the chain of events whose finale I am 
approaching with sinister pace"), then in the second part, twice as long as the 
first, they slacken off without a change of direction. Presumably a more volumin-
ous narrative served better Parti Nagy's dazzling array of linguistic creations. 
Eventually there are no stones left unturned and no secrets or ambiguities left 
(which certainly cannot be said about Swift's land of Houyhnhnms). The message 
of anxiety is clear, and there is no space for play and thinking. The writer does 
the playing for us, the readers; he will not allow us join the game. 

This spacelessness has of course a convenient explanation, namely that we are 
looking at a puppet show (a "blood puppet show"), i.e. a Grand Guignol. Clearly 
puppets, being puppets, do not require the sort of colourful presentation and 
scope for action that "real" novel heroes do. Instead, what chiefly matters in a 
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puppet show is the frightening or stridently comic straightforwardness of the 
character—the immense power of allegory. It is not the symbolic, the mysterious 
that we are supposed to make out, since the "message" is under our nose from 
the very outset. Not unlike a mediaeval morality play, the moral lesson is crucial 
in My Hero's Square. However, strange as though it may sound, at the end of the 
day, the lesson is not that important after all. Rather, it is the means by which the 
lesson is conveyed that is important, i.e. the series of surprises (which in Parti 
Nagy are chiefly of a linguistic nature) delivered within a foreseeable framework. 
The fact that there are no secrets results in a release of energy; receptive sens-
itivity is restructured and emphases are shifted. 

My Hero's Square, then, wavers generically between novel and puppet show. 
It is problematic in much the same way as the Bergman film Aus dem Leben der 
Marionetten [From the Life of Marionettes]. The title hammers home the dir-
ector's intention of having us see the figures in the film moved by the strings of 
their passions, emotions and their subconscious. The characters overstep this 
framework and cease to resemble marionettes anymore. The trouble is that the 
world the director has assigned to them was designed for marionettes. In con-
sequence, an asymmetrical relationship develops between the two halves of the 
split self, the narrator and "the person." It can be established, after Marx, that 
pigeon-existence will produce a pigeon identity. How, from a fastidiously demo-
cratic self, another ego—one that would become vassal to a fascist dictator— 
could splinter off, must take some explanation. Here is what the connection 
between the two selves might be: fear of one's own fear which can make one 
a vulnerable puppet at the mercy of the darkest of forces. 

If Lajos Parti Nagy were consistently putting on a puppet show, no such objec-
tions could be raised. True, in this case we would have to do without those beau-
tiful pages in the first part where prose borders on poetry. We are listening to the 
merged voice of Kafka and one great 20 th-century Hungarian writer, Gyula 
Krúdy, as never before in a Hungarian literary work. Kafka, Krúdy—and Lajos 
Parti Nagy. My Hero's Square may not be the ultimate novel, but it is nevertheless 
an astonishingly wide-ranging text, and as such it is extremely significant. 

Having given a general idea of the lyric poetry and prose experiments of Parti 
Nagy, his latest book should not come as a surprise. He is back to poetry with 
a vengeance, freshly out to create a kind of epic poetry. It does not require too 
much psychological insight to establish that any reader willing to immerse in the 
world of Parti-Nagy's most recent book, Grafitnesz (2003),2 will emerge trans-
formed in attitude to his native language. I cannot be certain, but I imagine that 
most speakers of Hungarian (assuming they understand that talking and reading 
involves a language) treat their mother tongue as a kind of toolbox. They will not 

2 Translator's note: the Hungarian title of the work, Grafitnesz, is a compound of grafit "graphite" 
and nesz "rustle, etc." (implying the scraping noise of pencil lead on paper), but also conceals the 
Hungarian equivalent of "fitness." 
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usually become aware of it until encountering difficulties in identifying the right 
tool or the usage of a particular tool. Which is all right. However, it cannot harm 
to take a moment to think about the huge role language plays in any utterance 
the speaker firmly believes to have "invented" or "meant to say" him or herself. 
The reader of Grafitnesz will be transported to a linguistic world which, unless he 
has long been a fan of Parti Nagy's poetry, will appear to be dauntingly anarchic. 
It is not as though the collection were rife with offbeat forms; no, quite the 
contrary in fact, it features an unimaginable proliferation of forms. One might 
argue that this, too, is breach of conventional forms; yet one big qualitative 
difference is that the poet is not out to actively blight forms and rules (semantic, 
syntactic and prosodic) but to overbid them. The system underlying Parti Nagy's 
treatment of language can be interpreted in numerous ways; however, I have 
chosen to highlight this instance of "overbidding" which involves the application 
of certain formal rules—grammatical, semantic or poetic—well beyond their 
customary sphere of validity, and frequently on completely different levels. The 
outcome is twofold. Firstly, the reader is made to feel at home (there are no 
"tricks" he is not already familiar with) and, secondly, the reader's comforting 
familiarity is completely disrupted (and accordingly he loses his bearings). 
If I am not mistaken, it is this state that Freud described as Unheimlich "uncanny." 
Unheimlich can be titillatingly bizarre and amusing, but also terrifying, since the 
friendly and familiar becomes strange and threatening. 

The title of the book refers to the notion of writing as the daily means of 
keeping fit—hardly a dignified or festive activity!—which can be done equally 
well in a tracksuit or hospital pyjamas. The following excerpt appears in the 
Autumnological exercises of Endre Dumpf who has been referred to hospital: 

Az ablakon túl gyászfák őszi fitnesz 
nincs más a halló- és látóterembe 
csak a papír és rajt e kis grafitnesz 
miután behoztak a kórterembe 

Outside the mourntrees, in here me, this black lad 
I sit and watch, as them I number, forward; 
there is nothing but the scraping black lead 
since I was briskly brought to "Number Four" ward 

(A loose translation by Béla Polyák) 

Writing, then, is not only (or not primarily) a spiritual exercise or mental gym, but 
a sensual activity that can be pursued anywhere by anyone. "Grafitnesz," that 
is the scraping pencil on paper (see footnote 2 above), is part of it, just like the 
conscious play with verse lines and metaphor-fragments that comes to the mind 
of the man engaging in fitness activity. The warped, transformed, interrupted 
quotations and hazy forms become a medium of continuous practice where the 
ego is always appears as determined by the given syntactic configuration. The ego 
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is "dangled" (a word which conjures up tragicomically grotesque images, like 
Chaplin's silent films in which some mighty force dangles the protagonist like a 
rag doll) by language. "I can say this" is ambiguous, too: it can indicate confirma-
tion of an utterance or it can indicate that the utterance is limited by language. 
Whatever form the subject assumes (Derrida would call it "subjectality"), it oper-
ates in the language and by the language, at language's mercy, serving but also 
shaping the language. These subjects are, for the most part, clown figures who, 
lacking any kind of heroic pluck, succumb to drifting with the current of lan-
guage, waiting for the opportunity to ride a wave. 

The book is divided into two large parts. The first comprises the poems that 
might be termed "poemes de circonstance" after Mallarmé, that is, not in the 
pejorative sense, "occasional" poems. It should not come as a surprise that the 
poet makes no secret of this occasionality, but instead makes a show of it—after 
all, it follows logically from his attitude to language. It is language that gives Parti 
Nagy his commissions, and a birthday greeting, a funeral oration, or any un-
common circumstance will entail such a commission. The game begins (and one 
often has the feeling that it becomes a very heated wrestling match indeed); the 
linguistic situation dictates, insinuates, aggressively commands, and the poet 
prevaricates, sidesteps, feints, pretends to behave (or actually behaves), obeys or 
stages a protest. 

The second part, verging on epic poetry, has a protagonist named Mr Dumpf, 
a weird creature. Clearly he is slightly demented, but he certainly needs to be so 
to counterbalance the stale, grim, stuffy (i.e. dumpf in German) atmosphere that 
his personality and the whole world radiates. Not wishing to irk philosophers, 
it can be fairly safely established that he is the ultimate embodiment of 
the Heideggerian Dasein "being there" or "being-in-the-world." As a subject he 
cannot for a moment—not even for a thought experiment—be treated in isolation 
from his world, the hospital and autumn, those perfect space-time coordinates. 
Filling about one third of the book is the cycle Autumnological exercises. The title 
would have one believe that this mode of existence, "being-in-the-Dumpf-world," 
is a continuous activity within the determined coordinates. And nothing falls 
outside these coordinates. The "exercises" and "fitness" might be correlated in 
one way or another; nevertheless, the ego has no say in when this workout begins 
or ends. "Autumnology"3 in all likelihood stands for the continuous practice— 
science or art—of dying (and not death itself), hence the pseudo-scientific 
coinage. (While of course it sounds like the name of the ward to which Mr Dumpf 
has been referred.) 

3 Translator's note: the word ősz in the Hungarian title Oszológiai gyakorlatok means both "autumn" 
and "hoary." 
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That Dumpf has a world of his own is not a metaphoric turn. By no means 
is it a solidified environment: life around and in Dumpf goes on, even if this life 
in reality chiefly involves blather. Dumpf, the man-in-the-street, slightly weak in 
the head, has entered the labyrinth of "automnology." He tries to find his bear-
ings (in such a familiar way!) in this terrible milieu and even wishes to live in it, 
to learn and perhaps now and then circumvent its laws. As a reader I was not the 
least bit bothered by the fact that Dumpf has the entire history of Hungarian lyric 
poetry at his fingertips, and his blather chiefly consists of paraphrases of classic 
lines or bits of folk-song. The outcome is a curious blend of texts, following one 
after the other, endlessly. With Autumnological exercises Parti Nagy concocted a new 
compound of epic and lyric texts. Nobody, including the poet himself, can foresee 
in what direction this textual world is likely to move on. I am certain, however, 
that Lajos Parti Nagy, now entering his second fifty years, will soon know. 

Translated by Nicholas Bodoczky 



Péter HAJDÚ 

IN THE SHADOW OF MALE HISTORY 

The Shadow of the Snake by Zsuzsa Rakovszky 

Some Hungarian novels written after 1990 show a vivid interest in historical 
themes. This revival of the historical novel seems to be a strange phenomenon 
since the prestige of the genre had diminished to such an extent that it tended 
to be discussed in terms of juvenile literature. The problem of the representation 
of the past, however, was given central importance in postmodern literature,1 

and the basic question of the linguistic mode of experience may be analysed 
excellently in the realm of history, which exists only in texts. The postmodern 
self-reflection of fiction might be easily displayed in a historical novel, which in 
its first form, developed by Sir Walter Scott, has already united a fictional fore-
ground and a background that was represented in accordance with the "grand 
narratives" of history. The need for a re-evaluation of the genre might be 
suggested by the fact that on the ground of the postmodern experience the nine-
teenth-century historical novels also cease to offer as easy reading as if they had 
naively relied on the transparency of inherited historical narratives and had 
regarded the past as directly comprehensible. 

Three novels are usually regarded as important examples of the new Hunga-
rian historical novel; each of them takes place during the sixteenth and seven-
teenth centuries in an era that was dominated above all by the presence of the 
Ottoman Empire in the territory of historic Hungary. The central part of the 
country was occupied by the Turks; the principality of Transylvania was a half-
independent satellite of the Ottoman Empire; the remainder of the country, the 
Hungarian Kingdom was governed from Vienna by the Habsburgs and fought 
persistently against the Turks. These novels are as follows: Bestiárium Transyl-
vaniae: Az ég madarai by Zsolt Láng [Bestiárium Transylvaniae: The Birds in 
the Sky, 1997]; Dzsigerdilen: A szív gyönyörűsége by János Háy ["Gigherdillen": The 
Pleasure of the Heart, 1996]; A könnymutatványosok legendája by László Darvasi 
[The Legend of the Tear-Show, 1999].2 Some common features of poetics have 
been also identified in these novels, and they are usually described through 
the terms of historical meta-fiction or magical realism that can be associated with 

1 Cf. Hutcheon, Linda: The Politics of Postmodernism, London/New York: Routledge, 1989, pp. 58-88. 
2 A fourth novel that is sometimes mentioned in this context, Jacob Wunschwitz igaz története [The 

True History of Jacob Wunschwitz, 1997] by László Márton, has a different setting. 



The Shadow of the Snake by Zsuzsa Rakovszky 121 

the poetic strategies of Gabriel Garcia Márquez. A postulate has also been formu-
lated that the postmodern historical novel should not be concerned with history 
but exclusively with the genre traditions, therefore meeting a sort of requirement 
of immanence in literature. This discourse usually refers to some novels by Mór 
Jókai, which are set in the same period, as the literary tradition to which recent 
phenomena should be compared. The novels of Láng and Háy supply benign 
textual signals for this reference. The basic work—at least in terms of historical 
novels set during the period of Turkish occupation—for most Hungarian readers, 
The Eclipse of the Crescent Moon (Egri csillagok) by Géza Gárdonyi is hardly ever 
mentioned in this context. 

The Shadow of the Snake (A kígyó árnyéka) by Zsuzsa Rakovszky is also a histor-
ical novel that takes place during the same era as the above novels which are 
generally regarded as paradigmatic pieces. Although this fact has scarcely 
attracted any scholarly interest, I think it might be fruitful to discuss Rakovszky's 
novel in this context. We need to see if it is an attempt at composing a novel 
against postmodernist trends, while at the same time the similar features of the 
postmodern novel can be detected in spite of conspicuous differences. To be sure, 
the differences are conspicuous. From the viewpoint of a single reminiscing nar-
rator a one-line, linear narration follows in Rakovszky's novel (with someprolepses 
to the time of writing the memoir). There is no dissemination in the story, and 
the represented world does not contain fantastic, mystical or magical elements.3 

Both the narrated events and their narrative interpretation fit in with the para-
digm of rationalism, which can be regarded as anachronism. I do not think, 
however, that this novel is a conservative attempt to re-establish nineteenth-
century models against more recent trends. The novel continuously undermines 
the conventions of the literary genres it refers to, and its strategies of creating 
uncertainty show some basic similarity to postmodernist novel-writing, although 
this similarity is not based on common techniques, but on common goals, i.e., 
a common attitude. 

Victoria Radics has formulated rather similar views: "[Zsuzsa Rakovszky] has 
unhistorically mingled the pre-modern world with modern and postmodern 
mentalities and discourses. She has created an eclectic configuration of false 
historicism."4 I agree with the content of her statements, but not with the negat-

3 This statement might be modified by the appearance of a Doppelgänger, which is in many ways 
a fantastic element. A realistic narrative, in which two characters of the same age and the same 
name live in the same house, and their fates repeatedly display opposite possibilities after points 
of divergence in the narrative, would presuppose some exaggeration of the willing suspension of 
disbelief. I do not want to suggest that the remembering daughter-Ursula creates the stepmother-
Ursula as a projection to escape facing her traumas (although we know that the autobiographical 
narrators are not necessarily reliable). I would rather regard the appearance of a Doppelgänger as 
a fantastic element, or a signal of fictionality. 

4 Radics, Viktória: "Elveszett bűnök nyomában" [A la recherche des vices perdus], in: Holmi 14, 
2002, p. 1622. 
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ive evaluation based on an outdated notion of history. All that we (people living 
at the beginning of the twenty-first century) know of history excludes such false 
historicism. We also know that the mingling of present and past discourses and 
mentalities cannot be avoided, and that the past cannot be directly experienced 
and represented. Radics's critical attitude, one which requires the purity of the 
literary genre and an accurate realisation of the genre rules of a "fictive histor-
ical autobiography," I find too similar to the attitude of (neo)classic criticism. Her 
observations, however, are usually correct and sensitive. In her review one finds 
a lot of phrases such as "confusing," "strange," or "breaking the rules of veri-
similitude." And it is really strange that an uneducated German woman could 
write such excellent Hungarian prose. (An impressive literary language is created 
in the novel, and the slightly archaising periodic style with its slow rhythm that 
always offers the pleasure of minute details is probably the most important of its 
aesthetic achievements.) It is also strange that the seventeenth-century woman, 
who is said to be speaking, is completely irreligious and shows no interest in the 
denominational fervour of her surroundings. Furthermore, her memory is rather 
superhuman. I do not think, however, that these strange features should result in 
a negative evaluation on the basis of critical requirements of verisimilitude and 
faithful representation of the epoch; they may be interpreted as the steady 
signals of fictionality that continuously undermine verisimilitude, probability, 
and the illusion that the past can be directly represented. The fictional character 
of the representation of the past is highlighted by the characteristically modern 
mechanisms of thinking and interpreting applied by the protagonist-narrator. 
The most obvious example is the overall system of dreams and archetypical 
symbols. Readers can easily understand them as features of Ursula Binder's 
unconscious self-interpretation. However, in the consciousness of a remembering 
agent whose views of the world and the self were not influenced by the insights 
of Sigmund Freud dreams and repeatedly appearing archetypical symbols cannot 
be of primary importance. Therefore it is rather improbable that Ursula Binder 
always explains in full detail dreams that she cannot interpret efficiently (and 
that remain uninterpreted by her). If she remembers and explains all of them, 
this fact univocally signals that we are listening to a fictive speaker. We should not 
forget that the metaphoric narrative, the central role of fantasy, and the improb-
able representation are usually listed among the characteristics of historio-
graphic meta-fiction. 

These strong markers of fictionality permeate the whole text. Ursula is as 
strange in the seventeenth century as a Connecticut Yankee in king Arthur's 
court. Why is it so? The postmodern historical novels mentioned above develop 
an ironic attitude towards seventeenth-century history, but the objects of their 
ironic discourse always remain the central events of the grand narrative of 
national history. The setting is therefore a place where the Hungarians fight 
against the Turks; they play in the central parts of the country that are occupied 
by the Ottoman Empire or in Transylvania; in fortresses on the border, in castles 
of the gentry, or in courts of aristocrats or sovereigns. János Háy and László 
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Darvasi severely criticised the narrative of a glorious or sublime national history 
elaborated by the nineteenth-century historical novel. They challenged Hun-
garian national preconceptions by focusing on groups that can only lose in every 
historical change. In neither of those novels does the recapture of Buda in 
1686 appear to be a particularly joyful event; Darvasi narrates the massacre 
of Buda's Jewish population in minute detail, and he makes excrement rain on 
the heads of the victorious Christian army to suggest that the whole business is 
a "load of shit." These novels nonetheless adhere to the central elements of 
the grand national narrative. Even if Buda's recapture ceases to seem to be a 
"re"-capture but capture by another, and probably worse, oppressor, it is the siege 
of Buda that the novels treat in full length. From the viewpoint of the narrated 
historical events Zsuzsa Rakovszky seems to criticise national history more radic-
ally, since she sets her story on a far periphery of this history, from where, for 
example, the movement of István Bocskay, Prince of Transylvania, cannot be seen 
as a whole and cannot be interpreted. 

An important factor of the marginality is the German surroundings. The 
narrative of national history tends to obscure the fact that many national groups 
were living in Hungary, and the urban population was primarily German. 
Classical historiography focuses almost exclusively on the history of the Hun-
garian gentry; while Rakovszky's novel places the citizenry of the Germanic towns 
at the centre of the stage in the Hungarian Kingdom; and these Germanic cit-
izens do not share either the value system or the interests of the gentry. The 
German towns have their own networks of family connections, independent from 
other nationalities, which make Ursula's migration possible. She is born in a town 
that is referred to in the text partly in Hungarian as Lőcse, partly in German as 
Leutschau. Later due to her uncle's death she moves to Ödenburg (mentioned 
exclusively by its German name), and then to Güns (another German name), 
where her lover's mother lives. 

The German townsmen do not feel any real sense commitment in the struggles 
of Hungarian history. And even if the citizenry or the city council has some 
illusions, they are evidently undermined by the attitude and the experiences of 
the Lehmann family. The father always says the entrance of any army into a town 
cannot cause anything but trouble, and the events always prove him to have been 
right. It is unclear whether Ursula's grandparents were killed by the Turks or by 
the Hungarians, since the soldiers who are supposed to be defending the country 
in the fortresses along the border usually loot the villages the same as the Turks. 
When the Hungarian troops have sacked and burned the parts of town of Sopron 
[Ödenburg] lying outside the walls, the Emperor's German troops garrisoning 
the town break out only to inflict similar devastation. From such a viewpoint no 
teleology can be identified in the movements of national history. In religious 
affairs a part of the citizenry is willing to act on the ground of collective commit-
ments, but the members of the Lehmann family exclusively adhere to their own 
standpoint, which is determined entirely by private and business interests. 
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The most striking feature that constitutes a contrast between the novel and the 
grand narrative of national history can be found in the fact that the protagonist 
is a woman. The German town girl has rare but always traumatic encounters with 
the masculine history. As a woman she cannot influence the course of events, 
while male citizens can at least try to influence the decisions of the town council. 
But she cannot influence even the twists and turns of her own fate. She usually 
has no choice: she goes where she is told by a man and lives in way a man (her 
father) decides she should. She always wants a man to change her fate, even in 
her fantasies. If we read the novel as a Bildungsroman, we might come to the 
conclusion that the final turn in the story is when Ursula becomes able to work 
her will upon a man. Due to some actually dangerous threats, as well as his 
emotional and sexual dependence, Doctor Binder does what Ursula wants him 
to do; other men have disregarded her demands. 

The Shadow of the Snake presents the historical experience from the viewpoint 
of a person who does not identify herself with either side in the political conflicts; 
and such events that can be mentioned in a historical narrative she cannot but 
consider from the outside, like some spectacle. And if she gets involved in any of 
them so much the worse. At this point we should mention a special genre tradi-
tion in European fiction that discusses the life of the deprived and the marginal. 
This is the picaresque. The picaresque hero travels about to make a new start 
in every town, in every setting. After gathering information as fast as possible he 
has to find a brand new strategy to survive, and for this he often needs to get 
a false identity. What makes the hero identical despite the various roles he plays 
in different places or chapters is the permanence of his physical demands. The 
Shadow of the Snake makes use of this tradition of generating a plot: in all of the 
four settings (Lőcse, Izsákfalva, Sopron, and Kőszeg) the protagonist has to 
develop new life-strategies with a new identity in a new social position. She rejects 
the demands of her successive surroundings for ideological commitment, and 
the most permanent elements of her own demands are physical, which are sym-
bolised by the pleasures of prunes. 

The picaresque hero can be female as well. Moll Flanders is an obvious ex-
ample,5 which also proves that picaresque novels contain a religious-moralising 
discourse that supplies the interpretive frame for the protagonist's experience. 
Nowadays readers tend to regard picaresque novels as a comic genre and there-
fore to disregard the moralising passages as something unimportant, but they 
might have been the central elements in contemporary interpretation. It is just 
natural that narrated events were not interpreted on the ideological basis of 
democracy or realism but in accordance with the religious norms formulated 

5 Since Lazarillo de Tormes the first person narrative is a characteristic of the picaresque novel 
(cf. Bjomson, Richard: The Picaresque Hero, Madison: University of Wisconsin Press, 1977, p. 7), 
which undermines Radics's declaration that Rakovszky's novel should be interpreted as a "Active 
historical autobiography." 
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everywhere in the texts.6 From such a viewpoint Ursula Binder seems to be 
a typical picaresque hero, who frames the narration of her life in a moralising 
discourse to deal with her sins. This moralisation, however, displays typically 
modern characteristics since it has no religious basis. She thinks she has commit-
ted her sins not so much against her God, but against human beings (e.g., her 
late husband or the servant Dorkó), and that is also the cause of her regret. It is 
also a modernist trait that at the turning point that introduces the close of the 
novel a sin is not dealt with on a discursive level but in the sphere of the body. 
The narrator does not refer to any thoughts about the murder of Mátyás Lang, 
but after that event Ursula gets sick, which phenomenon readers familiar with 
the notion of psychosomatic diseases can easily interpret as the act of uncon-
scious self-punishment. The murder is the crime that results in the denunciation 
of the compromise with her father; illness, a love affair and escape follow in a 
rather fast tempo. 

The picaresque plot usually creates a series of occasions for the protagonist 
to enter different social groups or layers in the various stations or phases of the 
wanderings. Although Ursula Lehmann lives mostly locked up in a city house, 
and she is allowed to communicate exclusively with town people, the plot 
manages to offer a sort of social panorama. Her godmother and her first lover 
belong to the gentry, and she is obliged to live the life of a servant in Izsákfalva 
and thus get in contact with a rather low layer of the peasantry. Both encounters 
in Sopron that offer her "two possible objects of enthusiasm and interest'"7 also 
lead her in two different social directions: on the one hand the house of a count-
ess and the other the poorest craftsmen and servants respectively. It is hardly 
surprising that "travelling" precedes both encounters. After a long hike in a 
beautiful forest Ursula meets the countess on the road. In order to join the 
meeting of the new sect she has to walk along a shore covered with disgusting 
rubbish. For new encounters she has to leave her own surroundings, and to meet 
the countess she has to be lost. Rambles may result in new experiences. Social 
differences, however, seem to guarantee that such encounters remain single events. 

Leaving her habitual surroundings results in an experience of harmony only 
once. On the feast of St John's she uses the pseudonym Magdalena8 and she 
engages in complication-free and satisfying sex. It is a strong tradition in Euro-
pean fiction that illegitimate sex must be enjoyed in nature, outside the sphere 
of civilisation.9 In The Shadow of the Snake, however, sex is always illegitimate, as 

6 Parker, A. Alexander: Literature and the Delinquent: The Picaresque Novel in Spain and Europe 
1599-1753. Edinburgh: Edinburgh UR 1967, pp. 22-25; Richetti, J . John: Popular Fiction before 
Richardson: Narrative Patterns 1077-1739, Oxford: Clarandon, 1992, pp. 4 and 17-18. 

7 Gács, Anna: "Orsolya vándorévei" [Ursula's Wandererjahre], in: Jelenkor 46, 2003, p. 901. 
8 According to Parker op. cit., p. 22, Maria Magdalena was the protagonist of early picaresque 

novels. 
9 Cf. Tanner, Tony: Adultery in the Novel. Baltimore-London: Johns Hopkins University Press, 1979, 

passim. 
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her sexual life in her marriage with Doctor Binder is not a part of the narrative. 
A difference might be observed, nonetheless; the citizenry (the father, and 
Doctor Binder for the first time) have sex in the house, while Ursula engages 
in sex with other men outside the town. The village feast seems to offer an extra-
ordinary moment. As a feast it means the suspension of all social routine; since 
it happens next to the forest, it is connected with nature, which is always celeb-
rated in pompous descriptions in this novel. Lost identity seems to be a central 
problem of the protagonist, but on this occasion she experiences lost identity 
(a town girl among peasants, a Protestant at a Catholic feast), anonymity created 
by a pseudonym, and the intercourse with a stranger as harmony. The threaten-
ing snake haunts even here, but this time it has no chance; the shepherd's beefy 
hands hurl it into the thicket. 

Translated by the author 
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FROM THEORY T O PRACTICE 

Hungarian Literary Criticism in the Last Ten \fears 

Anyone attempting a history of criticism in recent times—the last fifteen years 
or so—would be faced with an unenviable task. He would encounter great prob-
lems of methodology, genre and history, problems that are probably insur-
mountable when taken together. The insolubility clearly derives from the special 
situation of Hungarian literary history and scholarship over past decades, when 
its room for manoeuvre was determined not by internal, immanently theoretical 
and philosophical demands, insights and laws, but by external political and ideo-
logical constraints. With the passage of time, these gradually decreased in extent 
and changed their form. One of the many consequences of this was the almost 
total absence of genre issues during this period, because, just as in literature, 
emphasis shifted to completely different issues. The story of criticism during the 
period might best be summed up, by analogy with literature, as a struggle by 
some representatives of the trade to free criticism (literature) from political 
ideology. Of course, ideology in criticism is not a simple problem, because it 
involves more than dictum and rhetoric flowing from positions of power. And the 
scope of the problem extends far beyond criticism alone, to the very conception 
and understanding of literature. Viewed from the present, however, it has be-
come clear that this fight for autonomy was not directed simply at the prevailing 
political regime and ideology, since this would fundamentally and exclusively 
assume a two-compartment discourse in literary thinking: the struggle of speech 
and counter-speech. Literature, of course, in the most general picture, never 
works like this, and is much better viewed as the resultant of several discourses. 
My favourite example from prose literature is the almost simultaneous appear-
ance, in the nineteen eighties, of Erzsébet Galgóczi's novel Vidravas (an obsolete 
epic structure despite its moral purity) and Péter Esterházy's Bevezetés a szépiro-
dalomba [An Introduction to Literature], whose very title refers to a new epic 
approach (and here I am thinking not just of postmodernism). Both were very 
successful. The situation is the same in criticism: the Marxist conception of literat-
ure endorsed by the regime coexisted during this period with the critical Marxist 
view (represented mainly by disciples of György Lukács), the literary outlook— 
deeply rooted in Hungarian literature—represented by the popular nationalist 
school, and tendencies adapting recent developments in literary theory. Their 
joint presence certainly did not mean that these "schools" entered into mutual 
dialogue, because as was mentioned above, this was a political power struggle, in 
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which highly heterogeneous (and essentially mutually conflicting) opposition 
tendencies forged an alliance to overthrow something. For this reason, the "op-
position" discourses had no need of dialogue between each other, even though 
it became increasingly clear during the nineteen eighties that the absence of 
dialogue was going to cause role confusion in criticism. By the nineties, when 
the constraints political power and censorship were dismantled, this fight came 
to a decision, but the new era, quite understandably, ushered in a conflict of its 
own. This had different conditions and aims, and with some simplification might 
be summed up as the struggle among those sections of the literary establishment 
which had formerly spoken up in opposition for control or, to use a slightly more 
refined term, pre-eminence in defining and forming the literary canon. This 
again naturally belongs only to the general view, since it involves not only prac-
tical clashes between theories and their representatives, but also the "modern-
isation" of Hungarian literature. The question—and what was at stake—in the 
nineteen nineties (and partly earlier, too) was firstly whether literary scholarship 
and criticism would have the tools to describe and interpret the changed literary 
conditions and methods of text creation, and secondly whether the formerly-
prevailing attitude to literature as a medium of conveying social and national 
problems would be capable of change. For theory, a major factor was the almost— 
to make a slight exaggeration—simultaneous appearance and application in 
Hungarian literary scholarship of various developments of European and over-
seas theoretical schools in the second half of the nineteen eighties and the 
nineties. The structuralist, and then post-structuralist, hermeneutic and decon-
structive, theories brought major changes in Hungarian literary scholarship and 
the writing of literary history, in the way "literary fact" is described. Represent-
atives of the new theories in the field of Hungarian literature found themselves 
contending with a kind of double constraint: the ideological controls (which even 
took on institutional forms, by means of bans etc.), although ostensibly lifted, 
turned out to be much more deeply embedded in Hungarian literary scholarship 
and literary history, and even in the conception and understanding of literature 
itself, than had hitherto been thought. The political-ideological prohibitions 
were intertwined with another problem, not ideological in itself: the changing 
function of Hungarian literature (Ernő Kulcsár Szabó). Put very briefly, certain 
literary critics and historians "ascribe aesthetic added value to pragmatic content 
in the message of the work on the basis of ideological, political and social 
comment they detect in it." This prominent and long-standing approach in the 
Hungarian literature, and is primarily rooted in the view of literature (generated 
by particular historical developments) as a "branch of learning" concerned with 
the fate of the nation (and so a "subsidiary" of history). The appearance of theor-
etical schools and the means of expression of their representatives therefore 
wreaked confusion in more than just literary theory, with effects that were felt 
even at the straightforward, pragmatic level. One measure of this is the (not 
purely scholarly) debate that has raged in public almost constantly over the last 
fifteen years regarding the status of literary criticism and criticism in general, 
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its place in literature, its function, its role in the literary discourse and its use of 
language. This, of course, as well as criticism, concerns literature itself. This 
debate has gone on, and is still going on, at different levels. As well has having 
been the subject of several academic conferences (Debreceni Irodalmi Napok, 
1993; JAK tanulmányi napok, 1995), it took a comic-grotesque turn just a few 
years ago in a rash of trenchant and utterly unproductive articles, in literary 
weeklies and even daily newspapers, on the nature of criticism. Two aspects have 
now become clear: one I have already vaguely referred to, the argument as to 
which attitudes and means of expression define the canon and thus become 
dominant in the general literary discourse (i.e. the power struggle between 
different orientations within literature), and the other is the severe disarray that 
reigns outside narrow literary institutions and among the greater literary public 
(including music, art, theatre, etc.), regarding what criticism really is, what can be 
expected from it, and what cannot. (Comic scenes were played out in the columns 
of the major daily newspaper Népszabadság and the literary weekly Elet és Irodalom 
over whether or not a music journalist should apologise to an eminent pianist for 
what he wrote about a performance; a section of the music community actually 
wanted to ban him from plying his trade, etc.) 

The picture becomes even more complicated on considering the schools and 
tendencies predominating in Hungarian literary criticism. In my opinion, the 
problem is highly complex, and only partly to do with scholarship itself. The 
purely scholarship-based approach leads us to a very simple formula involving 
the dilemmas of discourse created by representatives of theoretical scholars who 
place theory at the forefront, indeed view at as standing above all else, a water-
shed. The end result of every debate in this area over the last decade has always 
been the division of literary critics dividing into two "camps": theory and non-
theory (i.e. everything else). Successive younger generations schooled on the 
likes of Jauss and Paul de Man—mentioning these names purely as examples— 
and others have, with the scholarly conceptual apparatus of reader aesthetics, 
hermeneutics or deconstruction have undoubtedly created a discourse-space and 
paradigm change which was hardly conceivable in Hungarian literary scholar-
ship in the past. The consistency of the theoretical concepts, the use of terms in 
a closed system, has indeed proved much more effective in the most general 
aesthetic and rhetorical appraisals of art works than the purely ideological 
writing based on reference to reality. The emphasis, however, is on the expression 
"most general." The literary criticism of Jau? or Paul de Man prompts the ques-
tion of what we mean by this. They both effectively deal with classical master-
pieces and their authors, and their methodologies unfold in literary (and philo-
sophical) studies. They both have a system of terms (as do many theoretical 
writers, especially in narrative poetics) which is relatively easy to apply. This gives 
rise to two further questions as applied expressly to literary criticism. One is, 
mainly in Anglo-American "practice," that no difference is made between "liter-
ary criticism" and the genre problem of literary criticism, although as the joke 
goes, there might be a need for it. In my conception, literary criticism in the 
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English sense can be identified with literary theory, and its equivalent in terms of 
genre is the long literary study containing generalised and generalisable conclu-
sions. This in itself, however, can hardly substitute for the constantly-moving, and 
consequently shorter and perhaps more superficial, critical forms that give quick 
and direct reflections on present literature. Beyond the problem of genre, the 
issue can be placed in a broader and more general perspective, mainly going on 
de Man's theory. In his essay, The Illegible Authority, David Martyn describes this 
as, "in place of the endeavour to re-read an old canon or change around an old 
system of values, it is the foundations of all kinds of evaluation of literature, and 
the principles of all kinds of canon definition that are put up for question in 
the new debate." Nonetheless, the treatment of canons and, linked with this, the 
evaluation of art works, is still a basic function of narrowly-defined literary criti-
cism, even in the institutional system. The other aspect is what I termed "appli-
cation" above. In John Guillory's essay, Literature After Theory, which on one level 
deals with the theory of de Man, but with special criteria (because it examines 
the possibilities and pitfalls of theory in the education system) he talks about "the 
canon of theory." "The 'canon of theory' introduces into the institutional context 
of literary education (the university seminar) a syllabus whose symptomatic func-
tion is to give expression to methodological 'rigour' and not taste or discrimina-
tion which for so long defined the ideological protocol of literary criticism." In a 
break from methodology, he quotes Gerald Graff, who claims, "What has in large 
part lent justice to the complaint that literary theory has become a private en-
clave where theoreticians only speak to each other is the institutionalisation of 
literary theory as a separate field," to which Guillory adds for his own part that 
the representatives of rhetorical reading, "deploy the method of reading as a 
strictly-repeated technical procedure." (Author's emphases.) The methodological 
rigour, procedure as technique, suggests, or at least might suggest, that literary 
judgements (assuming that such are possible) could be objective, even though 
this kind of scientific objectivity is hard to conceive in the field of literature; but 
the best of today's representatives of Hungarian literary criticism do not even 
attempt this. Instead of objective literary judgement, they talk of the objectifica-
tion of literary judgement, which is naturally another point of view, even if the 
methodological rigour, taken exclusively, can act against objectification, and thus 
sometimes become an obstacle to fulfilment of broader institutional tasks. But 
this takes us back to the problem of the function of literary criticism. First, 
however, let us briefly examine the possible consequences of the fact that I illust-
rated with Graff 's words. 

The most severe consequence (to which I have already partly referred) is that 
the literary discourse in the Nineties became bipolar and compartmentalised 
(József Takáts), which is perhaps not so catastrophic when we see that they 
are arguing with each other, since debate presumes dialogue. What makes the 
problem much deeper is that this is not true: two sides talk to each other in 
monologues, and not productive dialogues. This fact is serious because the 
"other" side, the variety and broadness of non-analytical criticism is washed out 
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by designating different critical approaches by a single term (non-theoretical). 
What is more, this view causes the obscuration of the not insignificant aspect that 
work not necessarily keeping to methodological rigour, or at least in parts of it, 
often contains theoretical background elements in the same way as in purely 
theoretical criticism. Differences are to be found only in the technical modes of 
procedure or, more importantly, the fact that the person applying the procedure 
does not limit himself to analysis of literary structures in the narrow sense, but 
makes powerful use of cultural criticism, and humanist, theological or sociolog-
ical factors. Several major Hungarian critics practise (or practised) this kind of 
literary criticism, although none of them have created a "school" around them 
(Péter Balassa, Sándor Radnóti). Thus analytical criticism appears to be pushing 
out from the field of literature and literary history, as well as certain other views, 
some traditional forms of study and traditional approaches. The short review and 
even the extended essay do not fit this theoretical conception because of their 
apparent non-scientific nature. In the meantime, it is impossible not to notice 
that literary criticism really has moved away from the "like it—do not like it," 
purely taste-based, or sociological and historical interpretations. It should be 
noted in relation to the latter that there as been a radical change in this field 
in both literature and criticism. The "directness" of the nation-building, national 
consciousness-forming reception, i.e. the interpretation that directly translates 
the language of the work and does not use literary tools, has largely disappeared 
from literary criticism and been reduced to a narrow area in institutions (univer-
sity teaching, publishers, journals) where only its representatives carry on the 
discourse between each other, so wide has the gap between them and the theo-
retical-based interpretations become. (An occurrence at the 1993 Debrecen Liter-
ature Conference criticism debate serves as a typical example: only one of the two 
opening speakers—Sándor Radnóti—actually spoke; András Görömbei did not, 
to which Radnóti said, with complete sincerity, "I am sorry. I would have been 
interested in András Görömbei's opinion.") Set against this fact, however, theory 
has very strongly influenced the general "state" of criticism. At another confer-
ence, József Takáts noted, correctly, that "we have all become post-structuralists," 
and "all of us consider that there is no work preceding interpretation, the work 
has no pre-assigned, fixed and coherent meaning, every interpretation 
is (more or less) misunderstanding, etc." This opinion of criticism today, perhaps 
slightly exaggerated (because it over-generalises, and is basically a citation of 
de Man's "misreading" theory) is true to the extent that it identifies a consensus 
on interpretation which, although not very broad-based, certainly reaches down 
to the fundamentals. The same has not occurred at the neuralgic point of de-
scription, and even less so for evaluation, and least of all in the judgement of the 
function of criticism. 

Part of the cause of the functional problems, as Zoltán Kulcsár-Szabó has put 
it, is that Hungarian "literary scholarship has not attained independence from 
'literary life'." He illustrates this by noting the almost inconceivability of a debate 
in the German language area between Jauss and Reich-Ranicki. This kind of 
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institutionalism does not, however, necessarily bear fruit from the point of view 
of literary criticism. It also generates the further question—which may be put in 
terms of either genre or institutions—of what literature really covers. It seems 
that the answer lies in the formulation of the question, in that, as I have already 
written, some areas of "literary life" would be completely eliminated from liter-
ature itself and the history of literature. But in the first stage, it is the authors of 
reviews in journals and weeklies that first attempt to select values so as to draw 
attention to the work, if with less explicit analytical apparatus. Hungarian literary 
culture has always been—and still is, although with the proliferation of pub-
lishers it has changed somewhat—journal culture, and this has always afforded 
criticism an important role in drawing attention to works. This is true in a double 
sense: firstly "day-to-day" criticism in literary opinion-forming (which is not 
the same as a literary study) documents new works as they come out (and in turn 
the prominent or emerging literary developments) and draws the attention of 
literary scholarship and literary history, embedded in a broader theoretical and 
historical context, thus conveying direct aesthetic experience to scholarship, 
while not, of course, constituting scholarship itself. Secondly, it acts as a mediator 
(whether they like it or not—and usually not) to that hardly negligible element 
of the institutional system, the reader; not, of course, by explaining what readers 
should understand in the work, or the literary development induced by the work, 
but by drawing attention to something for which it also gives an interpretative 
offer. This may then be compared with other interpretative offers. This function 
obviously leads to the critic evaluating and selecting something from the works 
and the literary developments, and it is undoubtedly this activity which is 
the most problematic, since evaluation and selection—and to a certain extent 
the maintenance of "literary memory" and the institution of literature itself by 
this operation—also implies the formation of norms and canons, and to some 
extent a system of values. This, to put it another way, means making compar-
isons, but the problem is what to compare with, and whether the comparison is 
made on purely aesthetic-poetic grounds or has to involve ethical considerations 
too. If we examine de Man's anti-canonism, we perceive how paradoxical it is, 
since in the metaphorical sense, the canon is replaced by the non-canonical, 
which is none other than a new canonisation. So it seems that review-writers are 
essential for their constant interpretation and reinterpretation of these literary 
criticism functions; they will, therefore, never be got rid of. There is of course no 
"correct reading" nor, in this sense, any single truth to be ascribed to the work. 
Nor can criticisms specify what such an—incorrectly—understood work should 
be like. However, this kind of norm-generating procedure is virtually negligible 
in Hungarian criticism today (and even if we come across an example, it is nearly 
always bound to an obsolete literary ideal—representative lyricism or prose). 
I have already noted, and will only partly repeat here, that there are historical 
reasons why the inroads made by theory, especially in the first half of the nine-
teen nineties, caused theoretical criticism in particular to view literature as liter-
ature, and examine it as such, undoubtedly producing major results in such areas 
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as the possible reception of works difficult or impossible to describe from the old 
theoretical viewpoints. (Incidentally, both at this time and subsequently, these 
operations are clearly related to new phenomena, which in Hungarian literature 
principally occur in relation to the epic poem; the language of criticism, despite 
of every theoretical consideration, is secondary, and just follows on.) The changes 
of postmodern literary developments, however, threw up other considerations in 
criticism. It seems that in the last eight-ten years, there has been a resurgence of 
experiments, in a highly re-interpreted form, that return to formerly-rejected 
story-making—in the area of the epic poem, for example. Great success has also 
attended works based on realistic procedures which might have seemed unlikely 
from the point of view theory. Sándor Tar's epic poem (which also posed many 
issues of prose poetics and aesthetic theory), with its depiction of thematicised 
sociologically-interesting situations, forced the representatives of today's crit-
icism-writing to at least weigh the possibility of widening aesthetic experience in 
the narrow sense to include non-aesthetic aspects. It is typical that "theoretical" 
criticism has (with some rare exceptions) been unable or unwilling to respond to 
Tar's works, failing to even get them in its sights, despite the position they have 
earned in the canon of non-theoretical criticism. It is true that even non-theor-
etical criticism has failed to analyse this prose convincingly from this point of 
view, and has mainly valued it for its sociological aspects (because it gives an 
account of social depths that is rare in Hungarian prose, and the narrator readily 
admits the traditional role of, in the words of the text, speaking "for others"). 
This example prompts the admission that the rigour of theoretical criticism, and 
its technique, however widely applicable it may be in comprehending works both 
past and present, and in generalising and communicating the aesthetic experi-
ence that can be sifted from it, falls short at certain points. It is hard to imagine 
that a literary phenomenon lent authority by the greater part of today's institu-
tions can be completely ignored by—and so not present any problems for— 
theory. This is surely problematic for more than just theory, it could take an effect 
on the entire institutional system. If technique harbours such operational dis-
orders, then the critical orientation employing it must be unable or unwilling to 
take up such functions as communication to education within the system, or to 
the wider reading public, and so it can only partly fulfil its "duties" of historical 
documentation. This could also affect such fundamentals of the system as the 
writing of literary history, whose present state may, as Zoltán Kulcsár-Szabó has 
put it, seem like a late-positivist medium, but if theory and literary scholarship 
only concentrates on what directly corresponds to its methodology, then it 
damages historical "credibility" and documentation. Re-evaluation and re-inter-
pretation, and the rearrangement that follows from them cannot imply that some 
writers, works and developments have simply to be ignored. From some works of 
Hungarian literary criticism in the English sense of the term, we might even infer 
that it is possible to write a (short) literary monograph on a writer's oeuvre 
without revealing—ad absurdum—when the writer lived, or if he is still alive, and 
how old he is. 
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It is thus clear that the parting of the ways in today's Hungarian literary criti-
cism does not originate primarily from schools, tendencies or theoretical 
discourses, but—although I may seem to exaggerate—from the field of theory 
and practice. This is of no matter if the two are capable of entering into a dia-
logue with each other. Nearly ten years ago, Zoltán Kulcsár-Szabó expressed a 
different opinion by stating that "it might be best if we could (at last) acknow-
ledge the impossibility of dialogue with indifference rather than rancour." He 
thus seems to acquiesce in the opening of a gap between the two basic orienta-
tions in Hungarian literary criticism, and seems to suggest that this is nothing 
to worry about. In the conclusion of that article, he nevertheless offers a glimpse 
of the hazards lying in wait for both theoretical and non-theoretical criticism. 
The former is apt to lose proper control and reduce technique to the use of 
catchphrases, and the latter may develop a hostility to non-theoretical, practical 
criticism and be unable to really interpret new works and developments. We now 
have an interesting situation in which, while we acknowledge the lack of dia-
logue, we have a need for communication that is not so tacit. I myself agree com-
pletely with the latter, especially on considering the institutions of Hungarian 
literary criticism, because it seems to me that it is this theoretical vs. non-theor-
etical dispute (and not dialogue) which causes the practical dysfunctional prob-
lems in practice. If we conceive of literary scholarship as the broadest and most 
generally-comprehended literary framework, then literary theory, literary history 
(even its traditional version), theoretical criticism and practical criticism all have 
their own unique roles which cannot be substituted by others. In this respect, they 
might indeed completely ignore one another if each performs the tasks assigned 
to it and is left to do so by the others. They would thus complement each other, 
since none could be complete without the other, thus generating reflexiveness 
and dialogue. This cannot be said about the present state of criticism, a cause for 
some anxiety given that, as we have seen, there have been no major changes from 
the state of eight or ten years ago. This is too long for such unproductive and 
chronic argument to continue. And it is all the worse that the theoretical treat-
ment of the relationship between theory and practice started much later and with 
much less vehemence than its treatment in literary criticism. However, this 
problem—however relevant to the state of literary criticism—might be the sub-
ject of another text. 

Translated by Nicholas Bodoczky 



Samenvattingen van enkele van de essays 

Het nummer 2004/3-4 van Literatura verschijnt zowel in het Hongaars als in het 
Engels. In het kader van "Hongarije aan Zee", het Hongaarse culturele seizoen in 
Nederland deed zieh de gelegenheid voor om een Engelstalige versie te publiceren. 
Onze buitenlandse lezers kunnen zieh zo niet alleen een beeld vormen van de besproken 
hedendaagse Hongaarse literatuur, maar ook van de interesses en onderzoeksbeginselen 
van de auteurs en redacteurs van het wetenschappelijke tijdschrift dat al bijna 30 jaar 
bestaat. 

Béla Pomogáts (Hongaarse Academie van Wetenschappen, Instituut voor Literatuur-
wetenschappen, Afdeling Moderne Hongaarse Literatuur, Boedapest) 

Hungarian literature and Hungarian society 

Het essay biedt een veelomvattend beeld van de oude en nieuwe problemen van het 
Hongaarse literaire leven. Over het algemeen is de regio van Oost- en Midden-Europa 
historisch belast met een achterstand op politiek en economisch gebied, alsmede met het 
feit dat het pas laat nationale zelfstandigheid heeft verworven. Toen Hongarije nog tot 
de belangensfeer van de Sovjet-Unie behoorde, werd het leven van de bellettristen ook 
door voortdurende controle en ingrijpen van de politiek bemoeilijkt. Omdat de cultuur 
zieh verplichtte tot het vormen van een virtueel-fictief compromis voor het feitelijke 
gebrek aan vrijheid, genoot zij tegelijkertijd een groot maatschappelijk prestige. De 
politieke ommezwaai van 1989 - terwijl deze de opbouw van democratische instellin-
gen en de openbaarheid mogelijk maakte - vernietigde de vroegere rol van de bellettrie 
die in Hongarije traditioneel altijd een publieke was. Het literaire leven dat tegenover de 
autoriteiten stond en eerder min of meer eendrachtig was, viel in verschillende 
groeperingen van schrijvers uiteen en de vertegenwoordigers van de waardestelsels, die 
met elkaar in de clinch liggen, gaan tegenwoordig ieder hun eigen weg. Blijkbaar 
wachten de nieuwe uitdagingen ook op nieuwe antwoorden in de Cultuur met een 
hoofdletter. 
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András Veres (Hongaarse Academie van Wetenschappen, Instituut voor Literatuur-
wetensehappen, Afdeling Literatuurtheorie, Boedapest) 

Homo Aestheticus: Dezső Kosztolányi. The Outlines of a Career 

Dezső Kosztolányi die in Europa als Verteiler bekendstaat (en wiens roman Anna (Édes 
Anna) en zijn novellecyclus Kornél Esti (Esti Kornél) in veel talen vertaald is) heeft in 
feite op dezelfde manier iets blijvends weten te scheppen op het gebied van de lyriek, de 
literaire vertaling en het analyserende próza. In het begin van de eerste helft van de 20e 
eeuw was hij een van de eminente figuren in de Hongaarse literatuur. Het overzicht van 
zijn carriére laat zien, hoe de geschiedenis tussen 1918 en 1920 een scheidslijn trok in 
de loopbaan van Kosztolányi, toen er in Hongarije dat verloren had in de wereldoorlog 
revoluties en contrarevoluties uitbraken en er door de vrede die in de omgeving van 
Parijs gesloten was, tweederde van het oppervlak van het land en meer dan drie miljoen 
Hongaren van de Hongaarse Staat werden afgescheiden. De geleden historische en 
persoonlijke trauma's maakten Kosztolányi tot een belangrijk Verteiler: hem werd met 
terugwerkende kracht de beklemmende levenservaring van de eeuwwisseling bevestigd. 
Terwijl zijn romans op een manier verwant aan de psychoanalyse de tweeslachtigheid 
tussen oppervlak en diepte, tussen cultuur en de driftwereld verbeeiden, zo ontstijgen 
zijn werken uit zijn laatste periode, de vertellingen van Kornél Esti en zijn latere 
gedichten hieraan. Kosztolányi vindt dan dat de taal niet het werktuig van het 
bewustzijn is, maar de bestaansvorm ervan, dat wil zeggen dat deze eigenlijk identiek 
eraan is. 

Jolanta Jastr^bska (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren Finoegrische 
Talen en Culturen, Groningen) 

Antal Szerb 's The Traveller as Late-Modern Adventure Novel 

De roman van Antal Szerb die recent een aanzienlijk succes oogst in het buitenland, is 
een late tak van het Europese modernisme, de geestige en ironische samenvatting van 
meerdere kenmerken ervan en hier en daar ook bijna een parodie. Een avonturenroman, 
waarvan de handeling zieh dan wel in een alledaagse omgeving afspeelt, maar die aan 
de hand van niet alledaagse wendingen vordert. De logische causaliteit en psychologie 
die bekend zijn uit het realistische proza, vinden hier geen ingang; voor het modernisme 
is het typerend, dat de onafzienbaarheid van de psychische processen ontleed wordt 
(vooral vrij naar Freud) en dat er een voorkeur bestaat voor bizarre situaties en 
persoonlijkheden. Het hoofdpersonage van de roman, Mihály gaat op huwelijksreis naar 
Italie, maar ontvlucht al snel zijn vrouw. Zijn daad is daarom zo ongewoon, omdat het 
niet het resultaat van een of andere crisis in het huwelijk is. Hij heeft slechts het gevoel, 
dat hij zijn jeugdervaringen aan zijn echtgenote moet vertellen en ondertussen wordt hij 
zieh bewust van de incompatibilité d'humeur die er tussen hen beiden bestaat. Mihály 
deserteert dus vanuit zijn geconsolideerd, burgerlijk volwassen bestaan terug naar de 
decadente herinneringen van zijn jeugd, naar de diabolische figuur van Tamás Ulpius 
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die ooit een magische invloed op hem had. Hijzelf balanceert op de grens tussen ernst 
en het groteske - hij is net als de Ulrich van Musil een „mens zonder eigenschappen", 
een experimentator met goede bedoelingen, zonder enige volharding en een diepgaande 
interesse. Maar die beroerd wordt door de kans op het grote avontuur die dan wel geen 
zin, maar wel een onoplosbare spanning geefit aan zijn burgerlijke bestaan. 

György Tverdota (Vakgroep Moderne Hongaarse Literatuurgeschiedenis, Universiteit 
Eötvös Loránd, Boedapest) 

Sándor Márai: Rebels 

Het eerste belangrijke werk van Márai als schrijver is verwant aan Enfants terribles van 
Cocteau en Reis bij Maanlicht (Utas és holdvilág; The Traveller) van Antal Szerb, ook 
hier vormen de rebellerende emoties van een nieuwe generatie de drijfveer van de 
gebeurtenissen. De hoofdpersonages van het verhaal dat zieh in de laatste jaren van de 
Eerste Wereldoorlog afspeelt zijn examenkandidaten, in wier ogen de oorlog en de 
algemene waardecrisis eromheen de schuld van de vaders is. De in het begin 
onschuldige streken, diefstalletjes van de jongeren worden steeds erger en leiden 
tenslotte tot een onherstelbare handeling en tot de zelfmoord van een van hen. De 
tragische afloop vindt ondanks de doeltreffende medewerking van de intrigante 
volwassenen zijn oorsprong in de interne verhoudingen tussen de jongeren, in de 
verborgen, diepe verdeeldheid van de groep. Het essay analyseert tot in de details en 
genuanceerd de beweegredenen van de personages en de redenen van de vergissingen. 
Het verhaal dat als een smadelijke nederlaag voor de jeugdige opstandigen eindigt, 
krijgt symbolisch zin door de oorlog op de achtergrond die een nog smadelijkere 
nederlaag kent. 

Edit Erdődy (Hongaarse Academie van Wetenschappen, Instituut voor Literatuurweten-
schappen, Afdeling Moderne Hongaarse Literatuur, Boedapest) 

The Novels of Magda Szabó 

Magda Szabó begon als dichteres en schreef kort proza, drama's, essays en verhandelin-
gen, maar het wereldsucces dat naar Hongaarse verhoudingen bijna ongekend is, heeft 
zij aan haar romans te danken die sinds 1957 uit haar pen vloeien. Het essay voorziet de 
belangrijkere romans van commentaar. De vroege werken (Freskó (Fresco), 1958, 
Andere Esther (Az őz; The Fawn), 1959) bevoorkeuren nog de theatrale oplossingen; in 
de eerste komt het bekende dramaturgische schema tot zijn recht, waarin degene die de 
dramatische actie op gang brengt en de drijvende kracht erachter is, een van buiten (ver) 
gekomen onbekende of een na lange tijd teruggekomen familielid is, die na de 
verwikkelingen en conflicten die door zijn/haar aanwezigheid zijn ontstaan, de locatie 
verlaat. Beide romans tonen de middenklasse op het platteland, geplaatst in een kritisch 
perspectief. Een van de hoogtepunten van haar levenswerk is Régimódi történet (An 
Old-Fashioned Story, 1977), dat op een originele manier de relatie tussen 
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familiegeschiedenis en geschiedenis, tussen de privé-historie en die met een hoofdletter 
te berde brengt en waarin ook de houding van de Verteiler die fictie en documentarisatie 
naar elkaar laat doorspelen, nieuw is. De Verteiler van De Deur (Az ajtó', The Door, 
1987), de Schrijfster, draagt ook een quasi-autobiografie voor, maar in het middelpunt 
ervan Staat het conflict van twee werelden: de wereld van een op arbeid en succes 
georienteerd, intellectueel echtpaar, alsmede die van een vrouw die buiten de kringen 
van de moderne maatschappij en cultuur Staat en die in een bijna natuurlijke toestand 
van archaische eerbaarheid leeft. In deze baas-dienstbode-relatie wordt overheersing-
ondergeschiktheid omgedraaid: de dienstbode is een soeverein, autonoom wezen, aan 
wie haar werkgevers genoodzaakt zijn zieh aan te passen. 

György С. Kálmán (Hongaarse Academie van Wetenschappen, Instituut voor Litera-
tuurwetenschappen, Afdeling Literatuurtheorie, Boedapest) 

The Novels of Konrád - Fiction and Experiment 

De centrale gedachte van het essay behelst, dat de manier waarop György Konrád zijn 
romans schrijft het best beschreven kan worden met het begrip experiment. Met de 
eerste romans van Konrad kon de kritiek nog gemakkelijk overweg, toen deze liet zien, 
dat hun compositie, opbouw, stem van de Verteiler en de verhouding van de personages 
„bijzonder" is, á la nouveau roman, later echter werd duidelijk, dat deze „noviteiten" 
uitdrukking geven aan een veel belangrijker experiment (en derhalve niet louter 
overnames zijn of gewoon maar een voorbeeld volgen). 
Konrád vindt de vorm van de vertakking, van het zoeken naar alternatieven en van het 
proberen. Zoals het personage van De Bezoeker (A látogató; The Case Worker) zijn 
intrek neemt bij Ferike Bandula of niet, zo zeggen of niet zeggen, doen of niet doen, 
denken of niet de overige personages ook dingen - op deze manier laat de tekst de lezer 
voortdurend in het ongewisse en zet hem aan tot piekeren, tot het overdenken van de 
mogelijkheden. Uit dit proza weerklinkt een karakteristiek geluid (dat overigens 
verbijsterend veel lijkt op de stemgeluid van György Konrád die biografisch gezien als 
bestaand moet worden beschouwd): een rüstig, stil, piekerend en analyserende 
stemgeluid, dat de Verteiler nooit heft, dat nooit luidruchtig of agressief is. Met het op 
een objectieve en bedaarde manier beschrijven van het absurde, het afgrijzen, de 
onrechtvaardigheid en de misére zet hij tot reageren aan - niet hijzelf tiert, maar hij wil 
de woede bij ons, lezers opwekken. 

György Vári (Boedapest) 

The Art of Imre Kertész 

Het essay is een samenvatting van de monografie over de werken van de schrijver Imre 
Kertész (met een klein overzicht van hetgeen er sinds de publicatie is gebeurd). 
Ofschoon er op alle werken van het levenswerk wordt ingegaan, ligt de nadruk op de 
eerste en tot nu toe belangrijkste roman, Onbepaald door het Lot (Sorstalanság, 
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Fateless). Het hoofdpersonage van Onbepaald door het Lot, Gyuri Köves beschouwde 
zichzelf al voor de tijd dat hij in Auschwitz terechtkwam, als een voorwerp, waarmee de 
dingen gebeuren en dat in deze zin dus onbepaald is. De „vanzelfsprekendheid" van de 
fabriek des doods onthult hem met terugwerkende kracht de verantwoordelijkheid van 
de culturele narrativa die alle eventualiteiten als onvermijdelijk accepteren. Gyuri 
Köves stapt op de weg die zijn eigen autonomie tot stand zal brengen, wanneer hij het 
taalgebruik dat hem in verschillende collectiviteiten indeelt-opdeelt en überhaupt 
metaforisch is, afweert. (Daarom wijst hij de metafoor van de journalist voor 
Auschwitz, nl. „de hei" af: hij merkt op, dat hij niet in de hei was, maar in Auschwitz.) 
Via kleine stapjes leidt de weg ertoe dat hij zijn eigen lot in handen krijgt en dat hij zijn 
piek in de geschiedenis vindt — die niet bij voorbaat gegeven is (zoals de 
geschiedenisfilosofie dat ziet), maar waarin wij dankzij onze keuzes terechtkomen, want 
de geschiedenis heeft nl. steeds alleen maar gelegenheden. Maar dat gaat dan wel 
gepaard met het feit, dat Auschwitz niet in de geschiedenis gei'ntegreerd kan worden, 
dat deze niet afgesloten kan worden en geen deel kan worden van een 
geschiedenishistorische vertelling en ook niet in de levensgeschiedenis gei'ntegreerd kan 
worden, omdat dit steeds om nieuwe confrontaties en beslissingen vraagt. Maar Köves 
kan Auschwitz niet uit zijn leven wissen en als overlevende is hij genoodzaakt zieh 
terug te verplaatsen in de kaders van de cultuur die al eens als louter decor, coulisse 
ontmaskerd worden is. Vandaar dat hij niks anders kan doen, dan dat hij ook de 
mogelijkheid van integratie of tot vergeten in zijn roman schrijft. 

László Sári (Universiteit Pécs, Vakgroep Engelstalige Literatuur en Culturen, Pécs) 

Revolution Revisited: The Intersection of the Personal and the Historical in A Book of 
Memories by Péter Nádas 

Het essay wenst een zeer belangrijk (in de kritische literatuur tot nu toe onvoldoende 
opgehelderd) motief te interpreteren. In het boek dat in 1986, dat wil zeggen nog vóór 
de politieke ommezwaai gepubliceerd werd, mocht homoseksualiteit net als de politieke 
overtuiging van de Verteiler (het bij zijn naam noemen van de Hongaarse revolutie van 
1956) niet openlijk op het podium van het openbare leven verschijnen en onder invloed 
daarvan kan de primaire Verteiler deze ook niet in het privé-leven op zieh nemen. In 
tegenstelling tot zijn vriend Melchior ervaart hij hun liefdesbetrekking (respectievelijk 
de eigen lust die betrekking heeft op een andere man) niet als expressie van 
homoseksualiteit. Door middel van zijn liefdesfilosofie over „hemelse en aardse liefde" 
streeft hij ernaar om de maatschappelijke vooroordelen die ook hem bei'nvloeden te 
neutraliseren. Maar de idee van de hemelse liefde blijkt net als het denkbeeld van de 
Franse revolutie dat door de Fidelio van Beethoven wordt opgevoerd slechts met 
betrekking tot de persoon van de Verteiler zelf geldig te zijn. Dit getuigt niet alleen van 
het feit dat de privé-ethische en de openbare-politieke normen onverenigbaar zijn, maar 
ook van het feit dat Nádas de toestand waarbij de vrijheid ontbreekt tenslotte op een 
apolitieke manier beantwoordt. Dat verschijnt op zo'n manier in de liefdesfilosofie als 
het standpunt dat afziet van de rol van de geslachten en de seksualiteit, waarbij deze de 
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liefde niet als maatschappelijk verschijnsel interpreteert, maar als intimiteit die 
esthetisch en ethisch beoordeeld kan worden. 

András Kappanyos (Hongaarse Academie van Wetenschappen, Instituut voor Litera-
tuurwetenschappen, Afdeling Moderne Hongaarse Literatuur, Boedapest) 

How to Become a Great Writer (A case study: Péter Esterházy) 

Peter Esterházy is een van de bekendste en een van de in de meest brede kringen 
erkende Hongaarse schrijver in Hongarije en daarbuiten. Het essay analyseert, wat het 
geheim van zijn succes is. Het antwoord is helemaal niet vanzelfsprekend, want uit de 
romans van Esterházy die met recht voor een stijlkunstenaar wordt gehouden, ontbreken 
de afwisselende handelingen en schrijft hij in feite "antiromans". Hij maakt maximaal 
van de mogelijkheid gebruik, dat de standaardisatie van de Hongaarse taal tot op de dag 
van vandaag nog niet is worden afgerond, net zoals dat bij de wereldtalen wel het geval 
is. En de schrijver speelt er bewust op in, dat hij in de familie Esterházy geboren is, in 
een van de meest belangrijke aristocratische clans van Midden-Europa. In zijn 
levenswerk heeft hij een ware mythologie rond zichzelf en zijn familie geschapen, en 
nog wel zo (ook dit is een deel van zijn ironisch-zelfironisch spel) dat hij nadrukkelijk 
een liberaal-democratisch gezichtspunt vertegenwoordigt. Ten tijde van de politieke 
ommezwaai had hij met zijn politieke publicaties (respectievelijk met zijn stellingname 
voor zaken die voor hem belangrijk waren) veel respons, en meerdere van zijn 
uitspraken zijn gevleugelde woorden geworden. (Het essay gaat ook in op enkele 
conflicten in het Hongaarse literaire leven, waarnaar Béla Pomogáts in zijn 
verhandeling in het algemeen verwees). 

Gergely Angyalosi (Hongaarse Academie van Wetenschappen, Instituut voor Litera-
tuurwetenschappen, Afdeling Moderne Hongaarse Literatuur, Boedapest) 

Lajos Parti Nagy 

Het essay werpt een blik op drie boeken van Lajos Parti Nagy: op twee dichtbundels 
(Szódalovaglás [Soda Ride], 1990; Grafitnesz, 2003) en zijn romanexperiment (Het 
plein van mijn Held [Hősöm tere; My Hero's Square], 2000). De dichterlijke wending 
van Lajos Parti Nagy bestaat daaruit, dat hij niet terugschrikt voor de banaliteit die het 
basisweefsel van ons leven vormt, maar tegelijkertijd laat hij zijn vindingrijkheid op het 
gebied van taal en zijn virtuózé inventiviteit de vrije loop. Hij wil de gemeenplaatsen, 
de banaliteit niet bedwingen, want hij weet maar al te goed, „dat het beter is om op een 
milde manier de kitsch het hoofd te bieden". In de verdubbelde wereld van zijn roman 
geeft hij enerzijds de vreeswekkende wereld van een totalitaire beweging op een 
speelse-fantastische wijze weer (typisch, dat deze vertegenwoordigd wordt door het 
bloeddorstige duivenvolk, met andere woorden door het Duifjesland), anderzijds is daar 
de bitter-sarcastische parodie over de democratische intelligentsia die machteloos blijkt 
te zijn. De basis voor de verbittering vormt de diepe beleving van de machteloosheid 
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van de taal - niet het feit dat een vulpen (of de computermuis) in een gegeven geval niet 
helemaal gelijk Staat aan een stuk brood of laat staan aan een handgranaat, maar alsof de 
geraffineerd veelzijdige discussie die de culturele tradities cultiveert en voortzet en in 
welk medium de intelligentsia zieh beweegt, slechts dient om in zijn eigen labyrint te 
kunnen verdwalen. Opdat deze niet in Staat is datgene aan te spreken wat haar in haar 
bestaan bedreigt. 

Péter Hajdu (Hongaarse Academie van Wetenschappen, Instituut voor Literatuur-
wetenschappen, Afdeling Literatuurtheorie, Boedapest) 

In the Shadow of Male History. The Shadow of the Snake by Zsuzsa Rakovszky 

De kritiek was niet voorbereid op het bellettristische meesterwerk van Zsuzsa 
Rakovszky die als dichteres is begonnen en bekend is geworden. Deze onverholen 
fictieve (erkend pseudo-historische) roman voldoet inderdaad niet aan de tradities van 
het „schrijven van een fictieve historische autobiografie". Het hoofdpersonage, Orsolya 
beweegt zieh als een vreemde in de 17e eeuw, als een yankee in het hof van koning 
Arthur. Maar volgens het essay is de reden hiervoor heel begrijpelijk: terwijl de 
Hongaarse geschiedschrijving zieh bijna uitsluitend op de geschiedenis van de 
Hongaarse adel rieht, laat de roman van Rakovszky de Duitse stadsburgerij in Hongarije 
voor het voetlicht verschijnen, die fundamenteel qua waarden en belangen lijnrecht 
tegenover deze adel Staat. De stadsburgerij voelt zieh op geen enkele manier verplicht 
om deel te nemen aan de Hongaarse historische schermutselingen. De periferische 
positie wordt nog meer benadrukt door het feit, dat het hoofdpersonage vrouw is. De 
zeldzame ontmoetingen van de geschiedenis van het Duitse burgermeisje met de 
mannengeschiedenis zijn altijd traumatisch. Omdat ze een vrouw is, kan ze de loop der 
gebeurtenissen op geen enkele manier beinvloeden, ze gaat daar naartoe waarheen ze 
haar zeggen te gaan, ze leeft zo, zoals een man (haar vader) dat voor haar beslist, en van 
de mannen moet zij steeds verwachten dat haar lot zieh ten goede keert; we kunnen 
zelfs constateren, dat de beslissende wending (die in grote lijnen ook het einde van de 
handeling van de roman betekent) pas dan optreedt, wanneer Orsolya in staat is om haar 
eigen wil aan een man op te dringen. 

Péter Dérczy (Redactie Élet és Irodalom, Boedapest) 

From Theory to Practice. Hungarian Literary Criticism in the Last Ten Years 

Het essay onderzoekt de Hongaarse literatuurkritiek in de jaren negentig van de 
afgelopen eeuw. Na de politieke ommezwaai verdween de hegemonie van het marxisme 
en groeide de behoefte aan theoretische orientatie. De vroegere tweedelige structuur (de 
tegenstelling officiele taal en contrataal) bleef echter op een eigenaardige manier 
geconserveerd. Toen begon er namelijk een strijd om de hegemonie tussen de 
contratalen (scholen) en werd de kritiek als het ware in twee kampen opgesplitst: de 
wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kritiek. Bepaalde tradities (zoals de het 
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beeld van de natie opbouwende, de taal van het werk rechtstreeks vertalende, met niet-
literaire middelen operatieve stroming) werden in hun geheel terug-, of zelf verdrongen. 
Het echte probleem bestaat daarin, dat tussen de critici die een verschillende visie 
aanhangen geen enkele vorm van dialoog plaatsvindt en dat er aan talrijke waardevolle 
literaire werken door niemand aandacht wordt besteed. Recentelijk kan worden 
waargenomen, dat de wetenschappelijke kritiek zieh hermetisch afsluit; de daagse 
kritiek doet nu al bewust afstand van de zuiverheid van de methodologie. Volgens het 
essay splitsen de wegen zieh niet meer aan de hand van de discussies tussen Scholen en 
theorieen, maar op het gebied van theorie en praktijk. 

Vertaald door Piroska Haász 



Резюме отдельных статей 

№ 3-4 журнала Литература выпускается параллельно на венгерском и английском 
языках. В рамках Года венгерской культуры "Hongarije aan Zee", проводимых в 
Нидерландах, стало возможным выпустить эти номера журнала и на английском 
языке. Зарубежные читатели получают возможность ознакомиться не только с 
современной венгерской литературой, но и интересами, воззрениями и методами 
работы авторов и редакторов нашего научного журнала, издаваемого уже в 
течение 30 лет. 

Бела Помогатш (Институт литературоведения ВАН, Отдел современной венгер-
ской литературы, Будапешт) 

Hungarian literature and Hungarian society 

В статье даётся широкая картина старых и новых проблем литературной жизни 
Венгрии. Общим для стран Центрально-восточной Европы историческим 
бременем являются политическая и экономическая отсталость, запоздалое 
обретение национальной самостоятельности. В то время, когда Венгрия входила в 
сферу интересов Советского Союза, жизнь венгерских литераторов затрудняли 
непрерывный политический контроль и вмешательство в их работу. Однако, 
поскольку культура взяла на себя задачу виртуально-фиктивной компенсации 
недостающей реальной свободы, её общественный престиж был очень высок. 
Смена политического строя в 1989 г., в результате которой стало возможным 
формирование демократических институтов и условий гласности, свела на нет 
прежнюю, традиционную общественную роль художественной литературы. 
Литературная жизнь, которая раньше выступала против власти и была более-
менее единой, распалась на различные писательские группировки, и предста-
вители различных систем ценностей пошли по различным творческим дорогам. 
Новые проблемы, очевидно, требуют новых ответов и в сфере высокой культуры. 
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Андраш Вереш (Институт литературоведения ВАН, Отдел теории литературы, 
Будапешт) 

Homo Aestheticus: Dezső Kosztolányi. The Outlines of a Career 

Дежэ Костолани, известный в Европе как прозаик, - его роман Анна Эдеш и цикл 
рассказов Корпел Эшти переведены на многие иностранные языки - создал 
произведения, прошедшие испытание временем, и в сфере поэзии, художествен-
ного перевода и критического эссе. Он был одним из наиболее крупных фигур в 
венгерской литературе 20 века. Автор статьи, обрисовав творческий путь 
писателя, показывает, что события 1918-1920 гг. стали цезурой в его творчестве. 
В Венгрии, оказавшейся среди побеждённых в первой мировой войне, вспыхнули 
революции и контрреволюции, и в результате мирного договора, подписанного 
под Парижем, две трети территории страны и более трёх миллионов венгров 
оказались оторванными от венгерского государства. Писателя крупным прозаи-
ком сделали перенесённые в это время исторические и личные травмы, они как бы 
задним числом подтвердили состоятельность ощущения озабоченности, которое 
испытывали люди на рубеже 19-го и 20-го веков. Если в романах Костолани 
изображена двойственность поверхности и глубины, культуры и мира инстинктов, 
при этом его метод сродни психоаналитики, то произведения, написанные в 
последний период его творчества, рассказы Корнел Эшти и его поздние стихотво-
рения выходят за рамки этого подхода. В это время Костолани считает, что язык 
является не инструментом сознания, а формой его существования, то есть, по 
существу, язык отождествляется с сознанием. 

Jolanta Jastrybska (Rijskuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren Finoegrische 
Talen en Culturen, Groningen) 

Antal Szerb 's The Traveller as Late-Modern Adventure Novel 

Роман Антала Серба, в последнее время пользующийся заметным успехом за 
рубежом, является поздним ростком европейского модернизма, остроумным и 
ироническим обобщением многих его особенностей, порой даже и его пародией. 
Это - приключенческий роман, действие которого происходит в обыденной среде, 
однако сюжет его отличается необыденными поворотами. Логические причинно-
следственные отношения и психологический подход, характерные для реалисти-
ческой прозы, в этом романе отсутствуют. Модернизм отличается именно тем, что 
в нём анализируется необозримость психических процессов (в основном вслед за 
Фрейдом), ему свойственно изображать причудливые ситуации и причудливых 
персонажей. Главный герой романа, Михай отправляется в свадебное путешест-
вие в Италию, но вскоре он покидает супругу. Его поступок необычен, потому что 
вызван не каким-то кризисом в отношениях между супругами. Михай просто 
испытывает необходимость рассказать супруге о своих впечатлениях, полученных 
в молодости, и он начинает осознавать, что между ними имеется incompatibilté 
d'humeur. От своего консолидированного, обывательского существования Михай 
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возвращается к декадентским воспоминаниям молодости, к дьявольской фигуре 
Тамаша Улпиуса, когда-то оказавшего на него магическое воздействие. Он сам 
балансирует на грани серьёзности и гротеска, и - подобно Улриху Мусила -
является «человеком без свойств», человеком доброжелательным, пускающимся в 
эксперименты, но лишённым выдержки и какого-либо глубокого интереса. Од-
нако ощущение возможности быть причастным к большому приключению, в 
обывательскую жизнь человека привносит если и не смысл, то, по крайней мере, 
неразрешимую напряжённость. 

Дёрдь Твердота (Кафедра современной венгерской литературы, Университет им. 
Лоранда Этвеша, Будапешт) 

Sándor Márai: Rebels 

Первое крупное произведение Марай близко к романам Кокто Enfants terribles и 
Антала Серба The Traveller (Utas és holdvilág) [Путешественник и лунный свет]. И 
в этом романе событиями движут бунтующие страсти нового поколения. Дей-
ствие происходит в последний год первой мировой войны, персонажи - учащиеся 
гимназии, готовящиеся к выпускному экзамену. Они считают, что в наступлении 
войны и последующего за ней общего кризиса ценностей повинны их отцы. 
Невинные студенческие проказы молодых людей, совершаемые ими мелкие 
кражи, со временем приобретают угрожающие размеры, и, в конечном счёте, они 
приводят к непоправимым последствиям, к самоубийству одного из них. 
Трагический исход - хотя в нём немаловажную роль сыграла и интрига взрослых 
- коренится во внутренних взаимоотношениях молодых людей, в их глубоком 
психологическом кризисе. В статье дан глубокий, тонкий анализ мотивов 
поступков молодых людей, причин совершённых ими ошибок. История, которая 
закончилась позорной неудачей молодых бунтовщиков, получает символический 
смысл на фоне войны, которой пришёл ещё более позорный конец. 

Эдит Эрдёди (Институт литературоведения ВАН, Отдел современной венгерской 
литературы, Будапешт) 

The Novels of Magda Szabó 

Магда Сабо начала свой творческий путь как поэтесса, она писала также и 
короткую прозу, драмы, критические эссе, однако почти что беспрецедентную для 
венгерской литературы мировую известность ей принесли романы, выходящие в 
свет с 1957 г. В статье даны комментарии к наиболее крупным из них. Для ранних 
произведений (Fresco, Freskó, Фреска) характерны театральные решения. Первое 
из них написано по известной драматургической модели, согласно которой 
драматичные события разворачиваются в результате появления незнакомого 
пришельца или члена семьи, возвратившегося после длительного отсутствия. Эти 
персонажи оказываются одновременно и мотором действия. После того, как в 
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результате их появления возникли осложнения и конфликты, они уходят. В обоих 
романах изображён провинциальный средний класс, в критическом плане 
показана перспектива их жизни. Одной из вершин творчества писательницы 
является роман An Old-Fashioned Story (Régimódi történet, Старомодная история) 
в котором дана оригинальная трактовка взаимосвязи между историей семьи, 
личной жизнью персонажей и историей страны. Нова и авторская манера своеоб-
разного сплетения художественной фикции и документальности. В романе The 
Door (Az ajtó, Дверь) повествование ведёт Писательница, она как бы пере-
сказывает свою автобиографию, однако в центре повествования находится 
столкновение двух миров: мира супругов и крута интеллигенции, ориентирован-
ных на работу и успех и мира женщины, находящейся за пределами современного 
общества и культуры, пребывающей в близком к природе состоянии архаичной 
морали. В отношениях между хозяевами и прислугой переменились отношения 
субординации, прислуга оказывается суверенным, автономным существом, а 
хозяевам приходится приспосабливаться к ней. 

Дёрдь Ц. Кальман (Институт литературоведения ВАН, Отдел теории литературы, 
Будапешт) 

The Novels of Konrád - Fiction and Experiment 

Центральная мысль статьи сводится к тому, что творчество Дёрдя Конрада, как 
автора романов, можно охарактеризовать словом эксперимент. С ранними 
романами Конрада критике приходилось ещё легко. Нетрудно было показать, что 
их компоновка, структура, нарратив и отношения между персонажами «нео-
быкновенны», они как бы из «французского нового романа», однако позже стало 
ясно, что все эти новшества являются средствами выражения намного более 
важного эксперимента (следовательно, они не являются простыми заимство-
ваниями или повторениями какой-то модели). Конрад находит форму разветв-
ления сюжета, поиска альтернатив, творческих опытов. Так же, как и главный 
герой романа The Case Worker (A látogató, Посетитель) переезжает или не 
переезжает жить к Ферике Бандуле, и другие персонажи говорят или не говорят, 
делают или не делают те или иные вещи, так что текст непрерывно держит 
читателя в состоянии неуверенности, заставляет его продумывать имеющиеся 
возможности. Из этой прозы слышится своеобразный голос (который, впрочем, 
поразительно похож на голос Дёрдя Конрада, который можно считать сущест-
вующим в определённом биографическом смысле): это спокойный, тихий, 
раздумчивый, аналитический голос, повествователь никогда не повышает его, он 
никогда не шумит, не буйствует. Объективное, спокойное описание абсурда, 
ужаса, несправедливости и нищеты побуждает читателя отреагировать на 
прочитанное, сам автор не возмущается, он намерен вызывать чувство 
возмущения у нас, читателей. 
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Дёрдь Вари (Будапешт) 

The Art of Imre Kertész 

Статья представляет собой изложение основных положений монографии автора, 
посвященной творчеству Имре Кертеса, (дополненное кратким описанием 
событий, произошедших со времени выхода в свет монографии). В статью вошли 
все произведения Имре Кертеса, однако акцент ставится на романе Fateless (Sors-
talanság, Без судьбы), который был написан первым, и по сей день остаётся самым 
мощным романом автора. Герой романа Fateless, Дюри Кёвеш уже до того, как 
попасть в Освенцим, считает себя предметом, с которым происходят вещи, и в 
этом смысле он без судьбы. «Естественность» фабрики смерти задним числом 
разоблачает перед ним ответственность культурных нарративов, представляющих 
любую случайность как нечто неизбежное. Дюри Кёвеш вступает на путь 
формирования собственной автономии благодаря тому, что он отказывается 
пользоваться метафорическим языком, который может причислить человека к той 
или иной категории людей, и вообще может вводить его в заблуждение. (Именно 
поэтому, он отказывается от метафоры журналиста о том, что Освенцим был 
самим «адом»: он был не в аду - говорит герой романа - а в Освенциме). Дорогу к 
обретению собственной судьбы человек может пройти мелкими шагами, с тем, 
чтобы он нашёл своё место в истории (которое не задано заранее, как считает 
философия истории), мы всегда делаем свой выбор, а история всегда предлагает 
альтернативы. Однако это означает то, что Освенцим невозможно интегрировать 
ни в какую историю, он не может быть оконченным, не может стать частью 
какой-либо историо-философской повести, он и не может быть интегрирован в 
биографию человека, ведь всегда ставит его перед новым выбором. Однако Кёвеш 
не может вычеркнуть Освенцим из своей жизни, ему приходится вернуться в 
рамки культуры, которая ранее уже оказалась разоблачённой, как пустая 
декорация и кулиса. Так что ему остаётся только вписать в роман и возможность 
интеграции и забывания. 

Ласло Шари (Печский Университет, Кафедра англоязычных литератур и культур, 
Печ) 

Revolution Revisited: The Intersection of the Personal and the Historical in A book of 
Memories by Péter Nádas 

Автор статьи задался целью истолковать один из весьма важных мотивов романа 
Петера Надаша (всё ещё недостаточно освещённый в художественной критике). В 
книге, вышедшей в свет в 1986 г., т.е. ещё до смены социально-экономического 
строя в Венгрии, повествователь открыто не мог говорить о теме гомосексуализма 
и о своих политических воззрениях (о том, что в 1956 г. в Венгрии произошла 
революция), и автор романа не мог связать их со своей личной жизнью. В отличие 
от своего друга Мелхиора, их любовные отношения (и страсть, испытываемая им 
к другому мужчине), повествователь рассматривает не как проявление гомосек-
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суализма. Посредством использования сконструированной им самим философии 
«небесной и земной любви», он стремится к нейтрализации социальных предрас-
судков, оказывающих воздействие и на него самого. Однако идея небесной 
любви, так же как и идея французской революции, появляющаяся в романе 
посредством ссылки на Фиделио Бетховена, оказываются релевантными лишь в 
отношении самого повествователя. Всё это свидетельствует не только о 
несовместимости личных-этических и публичных-политических норм в период до 
смены социально-экономического строя, но и о том, что, в конечном счёте, 
условия отсутствия свободы у Надаша вызывают аполитичную реакцию. В его 
философии любви это проявляется как позиция, не принимающая во внимание 
половые роли и сексуальность, как позиция, рассматривающая любовь не как 
социальное явление, а как интимность, о которой можно судить в плане этики и 
эстетики. 

Андраш Каппанёш (Институт литературоведения ВАН, Отдел современной 
венгерской литературы, Будапешт) 

How to become a Great Writer (A case study: Péter Eszterházy) 

В настоящее время Петер Эстергази является одним из наиболее известных 
венгерских писателей, пользующихся широким признанием как на родине, так и 
за рубежом. Автор статьи задаётся вопросом: в чём причины его успеха? Ответ 
найти нелегко, ведь в романах Эстергази, считающегося художником стиля, нет 
занимательного сюжета, на самом деле он пишет «антироманы». Он в макси-
мальной мере использует возможности, вытекающие из того обстоятельства, что, 
в отличие от мировых языков, по сей день не закончился процесс стандартизации 
венгерского языка. Он сознательно обыгрывает тот факт, что родом он из семьи 
Эстергази, одного из наиболее значимых аристократических кланов Центральной 
Европы. В своём творчестве самого себя и свою семью он окружил своего рода 
мифологией, при чём он делает это так (и это тоже входит в его ироническую и 
самоироничную игру), что подчёркнуто придерживается либерально-
демократических воззрений. В период смены социально-экономического строя 
большой резонанс вызвала и его политическая публицистика, (а также и то, что он 
выступал за то, что считал важным), многие его слова стали крылатыми. (В статье 
освещены и некоторые конфликты литературной жизни, общего плана ссылки на 
которые имеются в статье Белы Помогатша) 
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Гергей Андялоши (Институт литературоведения ВАН, Отдел современной венгер-
ской литературы, Будапешт) 

Lajos Parti Nagy 

Статья посвящена трём книгам Лайоша Парти Надя: двум книгам стихов (Soda 
Ride [Szódalovaglás Содовая езда верхом], 1990; Grafitnesz, [Графитнес]2003) 
роману (My Hero's Square [Hősöm tere, Площадь моего героя], 2000). Поворот, 
совершённый Лайошом Парти Надем в поэзии состоит в том, что он в состоянии 
смотреть в лицо пронизывающей нашу жизнь банальности, в то же время даёт 
волю своей большой языковой изобретательности, виртуозной находчивости. Он 
не хочет побороть общие места, банальность, потому что прекрасно знает, что 
«лучше мягко смотреть в глаза китчу». В удвоенном мире романа, с одной 
стороны, игривым-фантастичным образом он показывает ужасающий мир 
тоталитарного движения (примечательно, что этот мир представляют голуби, 
страна-Голубушка), с другой стороны, даёт горькую саркастическую пародию 
демократической интеллигенции, оказавшейся беспомощной перед ними. Горечь 
вызвана тем, что поэт глубоко переживает беспомощность языка, его огорчает не 
то, что авторучка (или мышка компьютера) в данном случае не стоит кусочка 
хлеба, или даже ручной гранаты, а то, что хитроумно многогранный дискурс, 
сохраняющий и продолжающий крупные культурные традиции, в среде которого 
существует интеллигенция, как будто служит лишь для того, чтобы она 
заблудилась в собственном лабиринте. Чтобы она была не в состоянии обра-
титься к тому, что угрожает её существованию. 

Петер Хайду (Институт литературоведения ВАН, Отдел современной венгерской 
литературы, Будапешт) 

In the Shadow of Male History. The Shadow of the Snake by Zsuzsa Rakovszky 

Шедевр художественной прозы Жужи Раковски, начавшей свой творческий путь 
как поэтесса, застала критику врасплох. Этот роман, открыто признанный 
автором фиктивным (и псевдоисторическим), в самом деле не соответствует 
традициям «фиктивной исторической автобиографии». Героиня романа, Оршоя 
чувствует себя в 17 веке так же неловко, как янки во дворе короля Артура. Однако 
автор статьи объясняет это просто тем, что, если в центре внимания венгерской 
историографии стоит почти исключительно история дворянства, то в романе 
Раковски показано проживающее в королевской Венгрии бюргерство, система 
ценностей и интересы которого коренным образом расходятся с системой 
ценностей и интересами дворянства. А бюргерство вовсе не испытывает 
приверженности к какой-либо из сторон, участвующих в баталиях венгерской 
истории. Такая периферийная позиция подчёркивается тем, что главный персонаж 
романа: женщина. Её редкие встречи с мужской историей всегда причиняют 
травмы. Она, женщина, никак не может повлиять на ход событий, даже и на то, 
как складывается её собственная судьба. Как правило, у неё нет возможности 
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выбирать, она идёт туда и живёт так, как решает мужчина (её отец), а изменений в 
её судьбе в лучшую сторону, даже в воображении, ей приходится ждать от муж-
чин. Если подойти к тексту как к воспитательному роману, можем прийти даже к 
выводу, что решающий поворот (в общем, означающий и конец сюжета), проис-
ходит тогда, когда Оршоя становится способной подчинить мужчину своей воле. 

Петер Дерци (Редакция журнала «Жизнь и литература», Будапешт) 

From Theory to Practice. Hungarian Literary Criticism in the Last Ten Years 

Статья посвящена анализу венгерской литературной критики 1990-ых годов. В 
результате смены социально-экономического строя упраздняется гегемония 
марксизма, возрастает потребность в ориентации в теоретических вопросах. Одна-
ко имела место своеобразная консервация прежней структуры (противополож-
ности официальной речи и оппозиционного дискурса). Дело в том, что борьба за 
гегемонию началась межу оппозиционными дискурсами (школами), и литера-
турная критика разделилась как бы два лагеря: научную и не научную критику. 
Полностью вытесненными оказались некоторые традиции (в том числе и 
направления, призванные формировать облик нации, прямо переводящие язык 
произведения, пользующиеся не литературными методами). Беда в том, что не 
ведётся никакого диалога между критиками, придерживающимися различных 
взглядов, и никто не обращает внимания на многие выходящие в свет ценные 
литературные произведения. В последнее время наблюдается герметизация науч-
ной критики, повседневная критика сознательно отказывается от соблюдения 
требования методологической чистоты. По мнению автора статьи, дифферен-
циация происходит не по отдельным школам и теориям, а на почве теории и 
практики. 

Перевод Дёрдя Карпати 
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