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Tanulmány 

Kulcsár-Szabó Zoltán 

A NYELV(ÉSZET)I GAZDASÁGTAN BÍRÁLATÁHOZ: 
NIETZSCHE ÉS PAUL DE MAN 

Az olvasás allegóriái egyik nagy tematikus egységét Paul de Man három, az 1970-es 
évek elején készült Nietzsche-tanulmánya alkotja, amelyeknek jelentősége abban 
áll, hogy szerzőjük itt fejti ki először a nyelv kettős retorikai természetéről alkotott 
elképzelését, amely a terület hagyományos kettősségét (a retorikát mint a trópu-
sok elméletét és mint a meggyőzés tanát) Austin beszédaktus-elméletének alapve-
tő - bár visszavont - fogalompárját (konstatív és performatív nyelv) felülvizsgál-
va közelíti meg. Nyilvánvaló, hogy de Man számára itt elsősorban az 1967-ben 
megindult új, Colli-Montinari-féle Nietzsche-összkiadás (KGW) általa élénk figye-
lemmel követett eredményei, s - ezektől nem függetlenül - a kortárs (elsősorban 
francia) posztstrukturalizmus Nietzsche-recepciója jelentik a fő inspirációt, hiszen 
Nietzsche retorikával kapcsolatos elképzelései ekkor válnak filológiailag hitelesen 
dokumentálhatóvá, csakhamar széles körű érdeklődést is kiváltva. 

Nietzsche de Man j ó néhány korábbi, itt terjedelmi okokból nem tárgyalható 
írásában is fontos szerepet játszik, amelyek arról tanúskodnak, hogy de Man - „Wer-
den" és „Sein" oppozícióját némiképp félremagyarázva - a genetikus történelem 
erőteljes formációját kárhoztatja a filozófus munkáiban, pontosan azt tehát, amely-
nek „dekonstrukciójára" a '70-es évektől - immár a retorika elméletével felfegy-
verkezve - éppen Nietzschénél lel példát. 

Az olvasás allegóriáiban A tragédia születéséról nyújtott 1972-es olvasatában tesz 
kísérletet arra, hogy a genetikus történelem mintáját mint az irodalomtörténet-
írás problémáját a mögötte rejlő retorikai struktúra felől vizsgálja meg, abból ki-
indulva, hogy a történelem organikus modellje (s itt sem mulasztja el, hogy Nietz-
sche romantikaellenességét és modernizmusát ezen modell egy példájaként 
említse) végső soron „a végcél és az eredet végső illeszkedésének törvényén" ala-
pul, 1 mely törvénynek amúgy - noha erről de Man itt nem (pontosabban nem itt) 
beszél - aligha akad kérlelhetetlenebb bírálója, mint maga Nietzsche. A tragédia 
születésének mint egy par excellence genetikus folyamatot elbeszélő szövegnek a 
dekonstrokciója azt fogja bemutatni, hogy ez a folyamat valójában egy totalizáló 

1 E de MAN: AZ olvasás allegóriái. Szeged, 1999. 113. 
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retorikai (metaforikus) struktúra kiterjesztése s mint ilyen, reverzibilis. De Man a 
Dionüszosz és Apollón közötti leszármazási viszonyra (Dionüszosz elsőbbségére) 
kérdez rá, s miután megállapítja a két instancia (plusz Szókratész) egyidejű jelen-
létét,2 feltáija az őket egymáshoz fűző viszony retorikai alapzatát: a jelentés - mint 
a folyamat genetikus eredete - „saját megjelenéseként vagy jeleként hozza létre 
és határozza meg a metaforát",3 amely nem azonos ugyan a szó szerinti jelentés-
sel, de visszautal arra az állapotra, ahol „jelentés és létezés megegyezik" s éppen 
e szerint a struktúra szerint írható le a jelenségek (Apollón) és a tulajdonképpeni 
(Dionüszosz) világa közötti viszony is. A trópus struktúrájához azonban, de Man 
felfogásában legalábbis, szükségszerűen hozzátartozik referencializálásának lehe-
tősége is, ami itt nyilvánvalóan Dionüszosz hatásköre,4 s de Man A tragédia szüle-
tése narratív önautorizációinak ellentmondásos struktúrájára, illetve a dionüszoszi 
elvnek a megjelenítés tropológiai rendszerébe való bevonódására rámutatva azt 
véli itt bebizonyíthatónak, hogy A tragédia születésének, retorikai rendszere képte-
len visszaigazolni a tulajdonképpeni jelentés, azaz Dionüszosz - s vele együtt a 
hangzás, a zene nyelv feletti logo- vagy „melocentrikus"5 - legitimitását és/vagy 
elsőbbségét, amelyre pedig felépülni látszik. A metafora, de Man szavával, „vak 
metonímiává" válik,6 s ennyiben a genetikus struktúra kontingens, diszkontinuus 
rendszernek bizonyul. 

Ez de Man számára itt elsősorban a retorikai látószög azon teljesítményét iga-
zolja vissza, hogy az képes leleplezni a genetikus (az ok és következmény vagy 
eredet és cél harmonizálására épülő) struktúrák illuzórikus voltát, s ezt a felisme-
rést Nietzschénél - viszonylag kézenfekvő módon - két irányban gondolja tovább. 
Elsősorban innen nyílik rálátás az önazonosság logikai posztulátumának radikális 
nietzschei kritikájára, mely lehetőség mögött Nietzsche köztudottan egy egysze-
rű retorikai (metaforikus vagy szinekdochikus) cserét, a dolgoknak egy ismétlődő 
vagy a megismerés számára hozzáférhető tulajdonsággal való helyettesítését tár-
ja fel.7 Könnyen belátható, hogy ez egyben ok és következmény felcserélését is 
implikálja, s a kései, a retorika tematikájától és terminológiájától már elforduló 
Nietzsche rendre éppen ebben az összefüggésben közelít megismerés és cselekvés 

21. m. 118. 
3 I. m. 125. 
4 „Az apollóni önmagában se nem igaz, se nem hamis, mivel horizontja megegyezik saját illuzórikus 

természetének tudatával. Illúzió, és nem szimulákrum, mivel nem tetteti másnak magát, mint ami. 
Az igazság és hamisság kategóriáit csakis a dionüszoszi szubjektum vezetheti be, amely ettől a pil-
lanattól kezdve maga is ezen ellentétpár égisze alatt áll. Felhatalmazva, de egyszersmind kénysze-
rítve is arra, hogy döntéseket hozzon az igazság és hazugság dolgában - mint amikor megengedi 
magának, hogy az apollónit hazugságnak nevezze [...] - , vállalnia kell annak kockázatát, hogy ki 
kell jelentenie önmaga igazságérvényének elvesztését." (I. m. 136.) 

5 I. m. 141. 
6 Uo. A metaforikus struktúra metonímiaként való lelepleződése rendre a dekonstruktiv folyamat 

alapvető mozzanataként jelenik meg de Man 1970-es évek elején írt munkáiban, vö. i. m. 87-101., 
153-154. 

7 Korai munkáiban ezt Nietzsche maga is A retorika területén belül ragadja meg, vö. például F. NIETZ-

SCHE: „Retorika." In THOMKA B . (szerk.): Az irodalom elméletei. IV Pécs, 1 9 9 7 . 2 1 . , 4 8 . ; A nem-moráli-
san fölfogott igazságról és hazugságról. Athenaeum 1 9 9 2 / 3 . 6 . 
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(pontosabban aktus) viszonyának kérdéséhez, illetve egyáltalán a (minden eseményt 
vagy végbemenést egy okra vagy kiváltóra és egy cselekedetre vagy következmény-
re kettébontó) cselekvés fogalmának felülvizsgálatához. Ez az aspektus tárja fel a 
retorika performatív komponensét: noha az önazonosság megnevezésének lehe-
tőségét az állítások végrehajtásának grammatikai lehetősége hordozza, másfelől 
ez a lehetőség maga is a megnevezett létének (nyelvi) tételezésén (Nietzschénél: 
„Setzen", mely - leginkább talán Fíchtére visszamutató - fogalmat de Man min-
denütt „position"-ként adja vissza), s mint ilyen, maga is az említett időbeli és kau-
zális megfordítás struktúráján alapul.8 De Man itt Nietzsche alapvetően későbbi 
pozícióit kell, hogy újragondolja, s emiatt viszonylag körülményesebb út bejárá-
sára kényszerül, elsősorban azért, mert Nietzsche az 1870-es évek közepétől nem 
igazán szentel már figyelmet specifikusan a retorika problémájának, másrészt pe-
dig mert a retorikát - de Man felosztását applikálva - korábban is rendre a tropo-
lógiára korlátozta, ami persze mélységesen következetesnek mondható egy az ak-
tus azonosíthatatlanságát felismerő gondolkodótól. A problémához később még 
részletesebben vissza kell térni, itt pusztán annak megállapítása szükséges, hogy 
a „cselekvés dekonstrukciója" Nietzschénél de Man számára is egy tropológiai 
struktúraként jelenik meg.9 

A másik fontos irány, amely de Man számára a metafora genetikus struktúrá-
jának leleplezése után kínálkozik, a nyelv kikerülhetetlen retorikai természetéből 
(Nietzschénél: „művészi" eredetéből) és így a tulajdonképpeni jelentés nemlé-
tének felismeréséből fakadó problémák felé mutat, s ezek nem sokkal A tragédia, 
születése után (A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról értekező 1873-as 
írásban és az 1874-es retorikaelőadásokban10) már egészen nyíltan jelennek meg 
Nietzschénél. Nietzsche itt valóban az említett, a nyelv „művészi" létrejöttére és 
működésére vonatkozó romantikus eredetű nyelvfilozófiai gondolatot helyezi ra-
dikális ismeretelméleti és/vagy etikai összefüggésbe. A retorika történetének kon-
textusát (azaz a klasszikus vagy normatív retorika, ezen belül is elsősorban ennek 
kommunikatív funkciója, azaz lényegében a „meggyőzés retorikája" 19. századi 
leértékelődését11) szem előtt tartva nem nevezhető igazán meglepőnek, hogy Nietz-
sche kurzusa „eltávolítja a retorika tanulmányozását az ékesszólás és a meggyőzés 
(Beredsamkeit) technikáitól" s ezt a trópusok elmélete javára teszi, hiszen - s ez teljes-

8 Vö. de Man: i. m. 166-170. De Man másutt - Nietzschéhez, egyben A nem-morálisan fölfogott igaz-
ságról és hazugságról szövegéhez való utolsó visszatérése alkalmával - élesebb különbséget tesz a 
grammatikai prepozíciók és a (tulajdon)név működésmódja között, vö. uó: „Antropomorfizmus és 
trópus a lírában." In uő: Olvasás és történelem. Bp., 2002. 370-371. (erről később bővebben). Nietz-
sche grammatikáról alkotott felfogásához egyébként lásd J . SIMON: „Grammatik und Whhrheit." In 
Nietzsche Studien 1. (1972) 

9 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 176-177. 
10 Lásd NIETZSCHE: Retorika. 2 3 . 
11 Lásd erről éppen de M A N : „A temporalitás retorikája." In T H O M K A B . (szerk.): Az irodalom elméletei I. 

Bp., 1996. 5—10.; illetve uő: Az olvasás allegóriái. 178., ahol de Man pontosan Nietzsche kapcsán jelen-
ti ki, hogy „az alakzat előnyben részesítése a meggyőzéssel szemben tipikus posztromantikus gesz-
tus"; vö. továbbá H.-R. JAUSS: „Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alap-
tapasztalatai." In uő: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Bp., 19992. 163-16Í4. 
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séggel logikus is - tulajdonképpen bármilyen esetben a tulajdonképpeni jelentés 
megléte jelenti az egyetlen garanciát az ékesszóló és a normális regiszterek elkülö-
níthetóségére a beszédben, amint azt Nietzsche az iménti citátumban12 ki is fejti. 

A meggyőzés (rábeszélés) kétes művészetéről Nietzsche később - noha időn-
ként, így a Richard Wagner in Bayreuth-ban mégiscsak azonosítja a retorikával13 -
mint a morál világának fegyveréről nyilatkozik (például a Morgenröthe 1887-es elő-
szavában14), s ez még világosabbá teszi, hogy evvel szemben miért nevezi „nem-
morálisnak" a trópusokra alapozott, illetve egyenesen trópusokként meghatározott 
igazságfogalmat. Az 1873-as esszében, amelynek egyik kiinduló kérdése nem 
más, mint hogy „adekvát kifejezője-e a nyelv vajon minden realitásnak?",15 a kül-
világ nyelv által lehetővé tett megismerése, illetve a fogalomalkotás lehetősége 
mögött az ok/okozat-, hasonlóság/azonosság-, ismert/ismeretlen-cserék16 alapve-
tően metaforikus szerkezetét tárja fel, amelyek - minthogy referenciálisan igazol-
hatatlanok, ugyanakkor referenciális igazolásra szorulnak (ami, mint az már szóba 
került, inherens eleme mindenfajta trópus szerkezetének) - csak konvencionális 
úton rendelhetők hozzá valamely referenciális (igazság)értékhez: ezt nevezi 
Nietzsche békekötésnek, s ezért tekintheti a becsületesség, a szándék (vagy meg-
győződés) és megnyilatkozás közötti egyezés morális követelményét genetikus 
helyett szerződéses eredetűnek („igaznak lenni, más szóval a szokásos, elfogadott 
metaforákat használni" nem más, mint annak kötelezettsége, „hogy mindenki egy 
szilárd konvenció szerint hazudjon"17). Ez a nem-morális morál, tehát egyfajta ér-
dekelvű cserekereskedelem, amint azt mindenki ismeri az emberek közötti közle-
kedés mindennapjaiból. De Man számára Nietzsche okfejtéséből elsőként az látszik 
igazán fontosnak, hog)' - s ezt Nietzsche kései töredékeinek példáján is bemutatja 
- e kereskedelem, a különféle felcserélések lehetőségét és közegét a nyelv nyújt-
ja,1 8 valamint, hogy e közeg retorikai természetének felismerése sem állíthatja 

12 Vö. 10. jegyzet. Továbbá: „a hatás nem a dolog lényege, és ráadásul a legjobb beszédekből olykor 
kimarad a meggyőzés" (NIETZSCHE: I. m. 8.). 

13 Például NIETZSCHE: „Richard Wagner in Bayreuth." In Kritischen Studienausgabe (KSA) 1. Berlin/New 
York 19992, 488. Jelen munka Nietzsche-hivatkozásai a KGW-n alapuló Kritische Studienausgabérz 
vonatkoznak, leszámítva egyetlen esetet: Nietzsche 1874-es retorikai előadásainak szövegét, amelyet 
utóbbi nem tartalmaz. 

14 „Die Moral versteht sich eben von Alters her auf jede Teufelei von Ueberredungskunst: es giebt 
keinen Redner, auch heute noch, der sie nicht um ihre Hülfe angienge." (NIETZSCHE: „Morgenröthe" 
InffST 3. 13.) 

15 Uő: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. 4. 
16 Lásd néhány esetlegesen kiválasztott példát: uő: „Jenseits von Gut und Böse." In KSA 5. 36. (ere-

det/következmény-csere mint a nyelvi megértetés feltétele); „Menschliches, Allzumenschliches" 
(AÍSd 2.), 40-41., KSA 12. 209., 295-296. (a sokféleség vagy hasonlóság visszavezetése az azonosság-
ra mint a logika eredete); az alapvető cseretípusok összefüggéséről: „Die fröhliche Wissenschaft." 
In KSA 3. 471-473. 

17 Uő: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. 7. Az igazság e konvencionális fogalmát Nietz-
sche jóval később is a csere(kereskedelem) formáival hozza összefüggésbe: „Menschliches, Allzu-
menschliches" 89-90.; „Zur Genealogie der Moral." In KSA 5. 305-306. Közismert, hogy Nietzsche 
amellett a felismerése mellett is kitart, hogy morálisan nézve a világ hamis (KSA 12. 384.). 

18 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 149-150. 
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elő (vagy helyre) - például a jó/gonosz morális és az igaz/hamis episztemológiai 
kategóriáinak egymáshoz rendelésében előálló variációkban19 - a tulajdonkép-
penijelentés instanciáját, melynek hiánya az ilyen felcserélődéseket egyáltalában 
lehetővé teszi. 

Ezt a hiányt Nietzsche értekezése szerint a konvencionálisan megállapított igaz-
ság lényegében a holt metaforák működésmódja szerint tölti ki, egyfajta felejtés 
által tehát, amely a szöveg tanúsága szerint akár a fogalom létrejöttével is párhu-
zamba állítható, hiszen erről többek közt az derül ki, hogy nem más, mint a „me-
taforák maradványa",20 vagyis az, ami a metafora használata felőli megegyezés után 
még megmarad. Érdemes megjegyezni, hogy a „fogalom" Nietzschénél sűrűn 
visszatérő példája ebben az összefüggésben azt is megmutathatja, hogy ez a felej-
tés egyáltalán nem független vagy nem kívülről érkezik a nyelv tropológiai felszí-
nére, hiszen a fogalmak létrejötte, másfelől, nem pusztán felejtésként, hanem 
egyben helyettesítésként is leírást nyer. Ezt sugallhatja legalábbis Nietzschének az 
a megállapítása, hogy „a fogalom a nem-azonos azonossá tétele révén keletke-
zik",21 amit a retorikai előadások egyik de Man által is idézett helye még tovább 
pontosít, amennyiben itt a dolgok érzékeléséből levezetett absztrakt fogalom, a 
„dolgok belső lényege" mint azok megjelenésének oka nyer meghatározást, ismét 
egy ok/következmény felcserélés formájában tehát, amelyet de Man kései, „a bel-
ső világ fenomenalizmusára" vonatkozó kritikai passzusokkal állít párhuzamba.22 

Jelenleg ugyanakkor az tűnik fontosabbnak, hogy a konvencionálisan megállapí-
tott referenciális igazság így egyszerre határozható meg a retorikai felcserélés, il-
letve a felejtés produktumaként, azazhogy a felejtés maga is egy ilyen felcserélés 
formájában kell, hogy végbemenjen. Nietzsche gyakori példáját alkalmazva az így 
nyert konstellációra a következő képlet tárulhat ekképp fel: egy testi ingert - az 
ok és okozat felcserélődése révén - egy külső hatás helyettesít, amely egyben törli 
is ezt a helyettesítést. Ami így létrejön, nem áll messze attól, amit empirikus való-
ságnak szokás nevezni s ez egyben azt tudatosítja, hogy az, amire a nyelv ilyenként 
referál, vagy amit ilyenként megjelenít, egy különös másolatvilág, amely létrejöt-
tének pillanatában ki is törli saját eredetét. A megismerés „művészi" eredetének 
ezt a képzetét - s mi más lehet ez a „művészet", ez az ars oblivionalis, mint reto-
rika? - valóban nem tanácsos Nietzsche „művészet-metafizikájának" megnyilvánu-
lásaként érteni,23 ugyanakkor Nietzsche minden olvasója számára világos, hogy 
ez a képlet lényegében az ilyen metafizikus aspirációkkal gyakran felruházott ko-
rai mű, A tragédia eredete alapstruktúráját mintázza. Nem egészen lényegtelen, 
hogy - amint ezt a szakirodalom meggyőzően bizonyítja24 - ekkor ez az eredendő 
dimenzió a „Sein" birodalma, melyről itt az derül ki tehát, hogy esetleg egyálta-

19 I. ш. 154-155. E minta egy kifejtettebb változatát nyújtja de Man Az olvasás allegóriái utolsó fejezeté-
ben előadott híres Rousseau-olvasatban: i. m. 373-404. 

2 0 N I E T Z S C H E : A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. 8 . 
21 I. m. 6. 
22 Vö. de MAN: i. m. 147-150. (az idézetet lásd 150.) 
23 Vö. H. SCHLÜPMANN: Friedrich Nietzsches ästhetische Opposition. Stuttgart, 1977. 42. 
24 Vö. például Т . B O R S C H E : Was etwas ist. München, 1 9 9 2 2 . 2 8 5 . 
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Ián nem is létezik (noha e tekintetben már korántsem lehetne szakirodalmi kon-
szenzusra hivatkozni), nyilvánvalóan ellentétben a „Werden" utólagos vagy szár-
maztatott világával. 

A trópusok retorikájának végén de Man arra a következtetésre jut (megint csak 
A tragédia születése kapcsán), hogy ebben a retorikai rendszerben igazság és hamis-
ság kategóriáinak polaritása szükségszerűen be kell, hogy omoljon,25 ugyanakkor 
azt is nyilvánvalóvá teszi (s e tekintetben az 1873-as értekezés végén az intuitív és 
a fogalmaknak hódoló ember parádés ellenpálját felvázoló Nietzschével tart), hogy 
ennek az önmagát törlő eredetnek, pontosabban retorikai működésmódjának ref-
lexív felismerése mégiscsak tartalmazza az igazság egyfajta mozzanatát, még ha 
ez szükségszerűen negatív és önfelszámoló kell is, hogy legyen. Teljességgel kézen-
fekvő, hogy ez mégsem teszi szükségtelenné a másikat, a konvencionális szerződés 
vagy „békekötés" útján előállított referenciális (morális) igazságfogalmat, hiszen 
egyedül ez nyújthat védelmet az ártó (azaz következményeiben kiszámíthatatlan) 
hazugsággal (és igazsággal) szemben. A két igazságfogalom viszonya meglehetősen 
bonyolult, annyi ugyanakkor - A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról 
szövege alapján - mégis különösebb nehézségek nélkül megállapítható róla, hogy 
a fenti értelemben vett felejtés mintája szerint ábrázolható: a látszatot látszatként, 
a hazugságot hazugságként megjelenítő művészet negatív vagy önromboló igaz-
ságáról való megfeledkezés következménye vagy produktuma a konvencionálisan 
autorizált, referenciális igazság. Persze, mint látható volt, Nietzsche argumentáció-
jának logikája szerint ez utóbbi mindig már helyettesíti és ezzel egyben vagy ez-
által kitörli az igazság előző vagy eredendőbb állapotát (mely éppen ezért vezethet 
negatív, tételezett tudáshoz csupán), ugyanakkor Nietzsche mindkettőt gyanúsan 
egyező defenzív struktúraként írja le, hiszen azzal, hogy a hazugságot hazugságként 
leplezi le, a művészet igazsága ugyanúgy a megtévesztés ártó következményeitől 
óv meg, mint az éppen ezt az igazságot elhárító konvencionális igazságfogalom.26 

Nincs, tehát (s ez mindig így van), két igazság, csak (legfeljebb) egy. Mégis, Nietz-
sche sohasem mulasztja el hangsúlyozni, hogy ez az igazság nagyon is megtévesz-
tő lehet, s ez felvetheti annak kérdését, hogy valóban képes-e ez az igazságfogalom 
arra, hogy leleplezze, vagy elhárítsa az ártó megtévesztés (Täuschung) következ-
ményeit (vagy legalábbis kalkulálhatóvá tegye ezeket), s ha nem, miben rejlenek 
ennek okai. A problémát, egy hosszabb kerülőutat beiktatva, érdemes A nem-mo-
rálisan fölfogott igazságról és hazugságról agyonidézett igazságdefiníciójából kiin-
dulva megközelíteni. 

A definíció így hangzik: „Mi is tehát az igazság? Metaforák, metonímiák, antro-
pomorfizmusok át- meg átrendeződő serege, azaz röviden: emberi viszonylatok 
összessége, melyeket valaha poetikusan és retorikusán felfokoztak, felékesítettek 
és átvitt értelemmel ruháztak föl [s az eddigiek alapján aligha szorul magyarázat-

25 De M A N : i. m. 1 6 2 . 
26 Vö. Nietzsche - egyébként de Man által is idézett (uó: i. m. 156.) - szintén 1873-ből származó ki-

jelentésével a művészet igazságáról: „Kunst behandelt also den Schein als Schein, will also gerade 
nicht täuschen, ist wahr." (NIETZSCHE: KSA 7. 632.) 
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ra, hogy ez az első csere egyben egy végletes felejtés is], amelyek utóbb a hosszú 
használat folytán szilárdnak, kanonikusnak és kötelezőnek tűntek föl egy-egy nép 
előtt: az igazságok illúziók, amelyekről elfelejtettük, hogy illúziók, metaforák, 
amelyek megkopván elveszítették érzéki erejüket, képüket veszített pénzérmék, 
amelyek immár egyszerű fémek csupán, s nem csengő pénzdarabok."27 Mint azt 
de Mannak a szövegről nyújtott kései olvasata feltárta, némiképp zavaró lehet e 
meghatározásban, hogy Nietzsche itt lényegében ismét különbséget tesz az igaz-
ság kétféle felfogása között, amennyiben a felsorolásban trópus és antropomorfiz-
mus egymással némiképp feszültségben álló retorikai működésmódjait helyezi 
egymás mellé: míg előbbi pusztán „egy állítás megtételének lehetőségére" utal 
(„azt mondani, hogy az igazság különböző trópusok együttese, egyenlő azzal, 
hogy az igazság egyetlen alanyról tett különböző állítások lehetősége"), addig az 
antropomorfizmus „azonosítás is a szubsztancia szintjén". De Man joggal állíthat-
ja, hogy ez utóbbi körülmény rendelkezik igazán kritikai erővel, hiszen az előbbi 
hordozta lehetőséggel ellentétben arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy az 
igazságnak az előbb különféle prédikációk nyelvi lehetőségeként leírt tropológiai 
természetével szemben az igazságot már mint a nyelv nyelven túlra mutató referen-
ciális irányulásának, sőt teremtő hatalmának lehetőségét ragadja meg: „Az egyik 
entitást fölcseréli egy másikkal, és ezáltal a fölcserélésük előtt egyedi entitások léte-
zését implikálja, valamit valami másnak vesz, amit azután adottnak lehet tekinte-
ni."28 Az igazság, e második értelmében, tulajdonnévként fünkcionál, amely elfedi 
éppen az első csere (amely valamit valami mással cserél fel) nem- vagy távollétét. 

Ez a kettősség nem hagyja érintetlenül a szövegben nem egészen egyértelmű 
formában megjelenő nyelv (metafora) és pénz közötti (metaforikus) analógiát sem. 
Ez az analógia önmagában nem különösebben zavarba ejtő, hiszen az ókor óta vi-
szonylag közismert eszköze a nyelvre magára vonatkozó metanyelvi diskurzusnak 
mind a filozófiai, mind a mindennapos beszédben.29 A pénz alapvetően kettős, 
mértékegységet és így összemérhetőséget biztosító, illetve a felcserélhetőség vagy 
szubsztitúció többé-kevésbé univerzális lehetőségét megteremtő funkciója, mint 
azt egyebek közt Michel Foucault vizsgálódásai feltárták (és például Saussure sze-

2 7 NIETZSCHE: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. 7. Némiképp félrevezető lehet, hogy a 
pénzdarabok felcsendülésének (poétikusan felfokozott?) képzetét a magyar fordítás helyezi el a szö-
vegben, az eredetiben (lásd a citátum végét: „Münzen, die ihr Bild verloren haben, und nun als Metall, 
nicht mehr als Münzen in Betracht kommen" - KSA 1. 881.) nem szerepel. Az ártó és „művészi" 
megtévesztés, „becsületes" és „becstelen" hazugság közötti különbségtételhez Nietzschénél vö. még 
ЛЗЛ 7. 486., 498-499.; Menschliches, Allzumenschliches. 146.; sőt mégjóval későbbről is: KSA 11.113.; 
A tragédia születése. 14. (az „önkritikában"); Zur Genealogie der Moral. 386. 

28 De MAN: Antropomorfizmus és trópus a lírában. 371. 
29 Az analógia történeti áttekintéséhez, metaforaelméleti összefiiggésben vö. H . W E I N R I C H : „Münze 

und Wort." In uő: Sprache in Texten. Stuttgart, 1976. Mint ismeretes, az analógia érvényét, sokban 
Nietzschét megelőlegező módon, Friedrich Schlegel vonta kétségbe a „reelle Sprache" fogalmát ki-
dolgozó, Über die Unverständlichkeit című írásában. De Man utalását erre lásd de MAN: „AZ irónia 
fogalma." In uő: Esztétikai ideológia. Bp., 2 0 0 0 . 1 9 9 . Schlegelhez ebben az összefiiggésben lásd E . SCHU-

MACHER: Die Ironie der Unverständlichkeit. Frankfurt, 2 0 0 0 . 1 8 2 - 2 1 7 . 
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miotikai nyelvfogalma illusztrálta30), egyazon episztemológiai kódban ekvivalense 
lehet a nyelvi jel univerzális grammatikai elméletének, melynek meghatározó 
mozzanata abban a lehetőségben rejlik, hogy minden anyag képes valamely másik 
vonatkozásában jelként funkcionálni, mi több, a francia filozófus ehhez a megfe-
leléshez kapcsolta a nyelv mint tropológiai rendszer működésének leírását is.31 

Persze, mint azt Foucault éppen Nietzschéről is értekezve és megint csak a pénz 
analógiájához fordulva kifejti,32 e tekintetben is lehet némi jelentősége annak a 
rejtélyes történeti fejleménynek, melynek során a 19. században „a jel rosszindu-
latúvá válik", amennyiben már nem puszta tárgya valamely interpretációnak, ha-
nem egyben önmaga interpretációjaként éppen azt fedi el, hogy maga is interpre-
tációra szoruló jel, s Foucault itt Marxnak a pénz fogalmáról nyújtott kritikai 
elemzéseit állítja párhuzamba avval a Nietzschének tulajdonított felfogással, mi-
szerint a szavak ebben az értelemben „maszkok" lehetnek csupán. Az ilyen érte-
lemben felfogott maszkszerű jelek nem pusztán elébe lépnek vagy fedik a dolgokat, 
illetve jelölt vagy utalt eredetüket, hanem - amennyiben eleve önmaguk interpre-
tációiként nyilvánulnak meg - a maszk mögött ezek hiányára világíthatnak rá. 
Kézenfekvő, hogy A nem-morális igazságról és hazugságról-ban olvasható nyelv/pénz 
analógia könnyűszerrel illeszkedik ebbe az összefüggésbe. A pénznek (s minden 
trópusnak) éppen abban rejlik a hatalma, hogy használatának vagy elhasználódásá-
nak, szó szerintivé kopásának eredménye gyakran nem más, mint az, amit de Man 
az antropomorfizmusról beszélve szubsztanciális azonosításnak hívott s ami éppen 
a jelölt vagy megnevezett előzetes meg- vagy ottlétét implikálja. 

Továbbra is van azonban valami nyugtalanító a Nietzsche-hely ezen összefüg-
gésben való értelmezésében. Nietzsche ugyanis a pénz (azaz a poétikusan és reto-
rikusán felfokozott illúziók) elkopását (kanonizálttá válását) éppen „érzéki erejük", 
s ami még fontosabb, „képük" elvesztéseként írja le, márpedig a pénzérmék fel-
iratának kitörlődése éppen pénzként való használatuk lehetőségét ássa alá.33 Egy 

30 Mint ismeretes, Saussure-nél a nyelv, mint olyan értékek rendszere, amelyeket csak egymáshoz vi-
szonyított különbségük határoz meg, azaz nincs szubsztanciális (vagy akár materiális) önazonossá-
guk, szintén a pénzhez hasonlítva nyert magyarázatot, például ott, ahol Saussure a nyelvi értéket 
az „ötfrankoshoz" hasonlítva a kicserélhetőség és összehasonlíthatóság két - némiképp a pénz kettős, 
Marxnál „értékmérőként" és „mérceként" leírt funkciójára emlékeztető - feltétele mentén defini-
álja. Vö. F. de SAUSSURE: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., 1 9 9 7 - . 1 3 6 . ; illetve K . MARX: A politi-
kai gazdaságtan bírálatához. Bp., 1 9 6 5 . 4 8 - 4 9 . (MEM 1 3 . ) 

31 „A pénznek, csakúgy, akár a szavaknak, a jelölés a szerepe, ám állandóan ingadozik e függőleges 
tengely körül: az árvariációk a fém és a javak viszonyának első leírásában megfelelnek a retorikai 
helyváltoztatásoknak a nyelvi jelek eredendő értékéhez viszonyítva." ( M . FOUCAULT: A szavak és a 
dolgok. Bp., 2000. 231.) 

32 Uő: Nietzsche, Freud, Marx. Athenaeum 1992/3. 164. Nietzschéről evvel kapcsolatban lásd W. KAUFMANN: 

Nietzsches Philosophie der Masken. Nietzsche Studien 10/11. (1981/82) 120-121. 
33 Ami tulajdonképpen a nemesfémérmék esetében sincs fundamentálisan másként, hiszen ezek el-

használódásuk során szintén csak szimbolikusan képviselik azt az arany- vagy ezüstmennyiséget, 
amellyel eredetileg rendelkeztek (vö. MARX: i. m. 80.). Tehát, ahogy Marx A poltikai gazdaságtan bí-
rálatához vonatkozó helyén fogalmaz, „a rúd-állapotú arany és az érmearany között nincs nagyobb 
különbség, mint az arany érmeneve és az arany súlyneve között" (i. m. 79.). Vagyis egy következő 
szinten ez az eset is feltételezi a (valóságos feliratként esetleg eltűnő) megállapított értéket. Talán 
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pénzérme, ha már csak puszta felirat nélküli fémdarab, aligha képes arra, hogy 
bármifajta illúziót fenntartson, vagy bármekkora értéket képviseljen. Bizonyos 
értelemben nem működik többé olyan tulajdonnévként, amely „valamit valami 
másnak vesz, amit azután adottnak lehet tekinteni", sokkal inkább egy hordozóját 
(bármiféle referensét) elvesztett, örökké tévelygő névhez hasonlítható, amely im-
már csak önmagára vonatkozik - s az ilyen tárgyát vesztett antropomorfizmus, bi-
zonyos értelemben, nem más, mint trópus, amelyet viszont semmi sem óvhat 
meg a referenciális meghatározatlanságtól, sőt akár jelölő funkciójának eltűnésé-
től.34 Ha - Nietzsche (esetleg csupáncsak következetlen vagy sikerületlen) megfo-
galmazását továbbgondolva - a feliratát vesztett pénzdarab volna az igazsággá 
kopott vagy szilárdult referenciális nyelv paradigmája, akkor erről első pillantás-
ra pusztán annyi állapítható meg, hogy üres, aminek nincs túl sok értelme. Egy-
valamit mégis elárul: azt méghozzá, hogy ahhoz, hogy az ilyen, minden feliratos 
(vagy képi - ez esetben nincs különbség) autorizációt vagy hitelesítést nélkülöző 
üres (vagy hamis), tetszőlegesen forgó zseton bármiféle illúziót, bármiféle igaz-
ságértéket hordozhasson, éppen a konvencionális autorizációra szorul. A trópus, 
ebben a gazdasági összefüggésben, önmagában értéktelen, illetve hamis, noha ezt 
el is árulja magáról. Struktúrája konvencionális tehát, nem szimbolikus - bevált-
hatósága írásos megfejthetőségét, azaz jelentésének allegorikus szerkezetét felté-
telezi, egy olyan alakzat sajátosságát tehát, amely kimarad Nietzsche definíciójának 
felsorolásából és amelynek a filozófus nem sok figyelmet szentel. S valóban, az al-
legorikus jelhasználat - éppen a de Man számára fontos összefüggéseit tekintve 
- könnyen illeszkedik a pénz működésének analógiájába: amint arra de Man több-
ször is hivatkozik, Walter Benjamin allegóriafogalma per definitionem ebbe az 
analógiába íródik be, elég csak az allegorikus jel „árukarakterére", „haszonelvű-
ségére", szervetlenségére, a fenomenális világtól a nyelvi mozzanat felé való for-
dulására, illetve az írásos és konvencionális autorizációnak az allegorikus jelentés 
felépülésében játszott szerepére gondolni.35 

Másfelől, persze, nem téveszthető szem elől az sem, hogy éppen ez az allego-
rikus struktúra teszi lehetővé a jel általánosítását (s így fogalommá „kopását" is): 
A fehér mitológiában Derrida éppen egy olyan, Anatole France Le jardin d'Epicure 

elképzelhető a passzus olyan olvasata is, amely szigorúan a „kép", azaz a díszítő, érzéki vagy eszté-
tikai mozzanat kitörlésére korlátozza az elkopás jelentését, meghagyva tehát a pénzérték nominá-
lis, betű szerinti, „fogalmi" jelentését hordozó feliratot. A retorikai előadások egy helyén Nietzsche 
Jean Paul egy megállapítását idézi, amely a metafora tulajdonképpeni jelentéssé való „halványulá-
sát" a képírástól A betűírás felé vezető átmenettel állítja párhuzamba (vö. NIETZSCHE: Retorika. 43.) 
A pénz helyettesítő és cserefunkcióját azonban éppen az írásos elemek (felirat hiánya esetén nyil-
ván a konvencionális jelentést kapó kép) hordozzák, mint ahogy a pénzérmék ábráiban (például 
uralkodók képmásai vagy egy adott állam szimbólumai) is vélhetőleg az autorizáló-hitelesító funk-
ció a domináns. 

34 De Man Nietzsche-olvasatának hasonló irányú továbbgondolásához vö. C. CHASE: „Double-Take." 
In M. REDFIELD (szerk.): Legacies offbuldeMan. 2 0 0 5 (vnvw.rc.umd.edu/praxis/deman/chase/chase.html). 
Arról, hogy az ily módon szubsztanciáüs meghatározottságát elveszítő név, mint trópus, potenciá-
lisan a jelölés lehetőségétől is megfosztatik lásd ismét CHASE: Arcot adni a névnek. Pompeji 1 9 9 7 / 2 - 3 . 

1 2 5 - 1 2 6 . 
33 De MAN: Bevezetés. In JAUSS: i. m. 428-429. 
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című művéből vett idézet kapcsán vezeti be a magyarul „nyűttségnek" fordított 
„usure" fogalmát, amely - itt is az „ötfrankos" a példa - a metafizikusok fogalom-
alkotását az írásos és egyéb (például deiktikus) érvényesítő vagy hitelesítő elemek 
pénzérméről való lecsiszolásához hasonlítja, ami egyfelől azt teheti világossá, hogy 
minden allegorikus konvenció nemcsak teremti vagy kölcsönzi a referenciális auto-
ritást, hanem ennek határai (a pénzérme esetében például az érvényességet jelző 
idő- és térbeli határok) közé szorul, másfelől pedig felszínre hoz még egy értel-
mezési lehetőséget Nietzsche üres fémdarabjával kapcsolatban, amennyiben a 
folyamatból származó „nyereségről" is beszél.36 A veszteség (az érvénytelen pénz-
érme gazdasági analógiája révén) aligha szorul magyarázatra, de különösebb ma-
gyarázat nélkül belátható a nyereség is, amelyet az ilyen leköszörült pénzdarab 
lehetővé tesz. Mindenekelőtt arra a járulékos haszonra kell itt gondolni, amelyet 
Derrida az „usure" másik, könnyen visszakereshető gazdasági alapú jelentésében 
lokalizál és amely abból származik, hogy a „képes" beszéd (vagy érme) használa-
ti (idő- és térbeli) meghatározottságaitól megszabadulva nyeri el a (bár téves vagy 
illuzórikus) időtlen szó szerintiség vagy tulajdonképpeniség státuszát s ennek ré-
vén funkcionálhat abszolút fogalomként, ugyanazon folyamatot felrajzolva, amely-
nek eredményeképp Nietzsche a fogalmi nyelvet a metaforák maradványaként 
jellemezheti. Érdemes azonban továbbra is szem előtt tartani azt, hogy nyereség 
és veszteség eme csereökonómiája (tropológiája?) még mindig a pénzérme „je-
lentésének" allegorikus szerkezetétől függ, hiszen éppen ez teszi lehetővé a fel-
iratától megfosztott érme metafizikai jokerként való, örökösen megismételhető 
újra-bevezetését. 

Innen érdemes ismét visszatérni a „képüket veszített pénzérmék" olvasásának 
további, éppen ebben az összefüggésben felmerülő lehetőségeihez. Az olvasat 
most ugyanis ismét arra világított rá, hogy Nietzsche puszta, elkopott fémdarab-
ja láthatólag egyáltalán nem (vagy legalábbis nem szükségszerűen) kerül ki a for-
galomból, hiszen éppen feliratától vagy képétől megszabadulva válhat igazán ha-
tékony, gyorsan forgó váltópénzzé. Mi több, innen nézve úgy tűnik, éppen ez a 
leglényegesebb implikációja annak a kopási folyamatnak, melynek révén a pénz 
puszta anyagként (referensét vesztett, eltévelyedett tulajdonnévként) önnön for-
májává vagy lehetőségévé válik. A puszta fémérme, valóban, olyan zseton, amely 
- szerencsés feltételek esetén legalábbis - tetszőlegesen beváltható, amennyiben 
arra a teljesen soha ki nem küszöbölhető lehetőségre alapul, hogy érvényüket te-
kintve különböző pénzérmék időnként felcserélhetők egymással. Ezt a lehetőséget 
alapvetően éppen nem a nominális összemérhetőség és felcserélhetőség kettős 
feltételrendszere hordozza, hanem az, hogy ezek mellett vagy ezekkel szemben a 
pénz egyben fémérme is, épp ez teheti potenciálisan hamispénzzé, s innen nézve 
megint csak pusztán fokozati különbség áll fenn a felirat nélküli zseton és a fel-
irattal, ám éppenséggel félrevezető vagy autorizálatlan felirattal rendelkező (meg-

3 6 V Ö . J . DERRIDA: „ A fehér mitológia." In T H O M K A (szerk.): Az irodalom elméletei. V. Pécs, 1 9 9 7 . 6 - 7 . 

( A . FRANCE: he jardin d'Epicure. Paris, 1 9 2 1 . 1 9 7 - 1 9 8 . ) 
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tévesztő szándékkal, felhatalmazás nélkül kibocsátott) hamispénz között. A pénz 
potenciálisan mindig hamispénz. 

Ez, persze, nem „szubsztanciális azonosításként" olvasandó, minthogy - amint 
azt Derrida egy jóval későbbi, innen nézve aligha teljesen véletlenül a „hamispénz" 
(nem-)fogalmának szentelt munkájában, Baudelaire La fausse monnaie című próza-
szövegét elemezve kifejti - a hamispénz ugyan, hatását tekintve, maga is átváltozhat 
pénzzé (épp így termelhet nyereséget), ugyanakkor csak addig hamis, ameddig 
nem azonosítják ilyenként.37 Egy reflektáltabb értelemben, s a nyelv/pénz-analó-
gia szempontjából ennek nagyobb a jelentősége, a hamispénz mindig ott kísért 
minden pénzérmében, amennyiben az elrejti, vagy eltitkolja használatának követ-
kezményeit és eredetét, s ez különösen érvényesnek mondható a nyelv azon - nyíl-
tabban retorikus - régióiban, amelyeket irodalminak szokás nevezni. Nemcsak 
arról van szó ugyanis, hogy - mint az Marxtól tudható - végső soron éppen a for-
galom az, ami a pénz kopását előidézi s a pénzt önmaga megtévesztő szimbólumá-
vá teszi,38 hanem arról is, hogy a forgalomban lévő (értékmérőként és mérceként 
használatos) pénz valójában sohasem garantálja a benne vagy általa tulajdonost 
cserélő javak egyenértékűségét, amely feltételre a csere lehetősége alapul, így - s ez 
közismerten mindig előfordul (Nietzsche is beszél erről39) - egyazon összeg so-
hasem ér ugyanannyit (és sohasem jelent ugyanakkora nyereséget) a cserében 
résztvevők számára. A (fém)pénz éppoly kevéssé bír pozitív léttel, éppoly kevéssé 
szubsztancia, mint a j e l Saussure-nél: az arany, írja Marx, „sehol sem jelenik meg 
mint a csereérték nyugvó létezése".40 Ez az összefüggés legalábbis latensen magá-
val hozza a pénz forgalma és a nyelvi kommunikáció közötti analógia lehetőségét, 
de ezzel együtt számtalan problémát is. Itt nincs mód másra, csupán a legkézen-
fekvőbbre utalni, arra nevezetesen, hogy a nyelvben - ellentétben a pénzforga-
lommal - nem áll fent a végösszeg változatlanságának kritériuma (ennyiben a 
pénzforgalom talán még „engedékenyebb",41 még radikálisabban törli önnön előz-
ményeit, azaz a származás nyomát a jelről): aki közöl valamit, azaz megoszt egy 
információt valaki mással, korántsem kell, hogy megváljon tőle, ellentétben sajnos 
a pénzzel, amelynek - mint azt Niklas Luhmann épp ebből az aszimmetriából ki-
indulva, gazdag összefüggésben megmutatta42 - egyik konstitutív tulajdonsága 

37 DERRIDA: Falschgeld. München, 1 9 9 3 . 8 1 - 8 2 . 
38 Lásd a már hivatkozott (33. jegyzet) helyen: „A mindenféle kezekkel, erszényekkel, zsebekkel, bu-

gyellárisokkal, tárcákkal, zacskókkal, ládákkal és fiókokkal való súrlódás közben az érme megko-
pik, itt elhagy egy aranyatomot, ott egy másikat, és így világjárása közben a lecsiszolódás folytán 
egyre többet veszít belső tartalmából. Használat közben elhasználódik [...] a forgalomban megtett 
néhány lépés után több fémtartalmat képvisel, mint amennyije van. [...] Az érme teste már csak ár-
nyék." (MARX: i. m. 80.) Ebből következik, hogy „minden aranyérme magánál A forgalmi folyamat-
nál fogva többé-kevésbé puszta jegyévé vagy jelképévé változik át szubsztanciájának. Ámde egyet-
len dolog sem lehet önmagának jelképe. A festett szőlő nem jelképe a valóságos szőlőnek, hanem 
látszat-szőlő" (i. m. 82.). 

39 Például NIETZSCHE: Menschliches, Allzumenschliches. 559-560. 
4 0 M A R X : i. m . 8 5 . 

« I. m. 553. 
42 N. LUHMANN: Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1988. 246-247. Vö. ehhez még: „Systeme ver-

stehen Systeme" In К. E. SCHORR (szerk.): Zwischen Intransparenz und Verstehen. Frankfurt, 1986. 94. 
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(sőt, működésének létfeltétele) éppen abban rejlik, hogy a pénz kevés (s mindig az). 
Mindez persze nem jelenti azt, hogy szavakból viszont kimerítheteüen bőség állna 
az emberiség rendelkezésére, sőt éppen azt a kérdést vetheti fel, hogy miként ké-
pes a nyelvi kommunikáció megszüntetni a krónikus leégés ezen állapotát. 

A pénzérme használat általi elkopása megint csak önkényes vagy konvencioná-
lis úton gátolható meg, amit ebben a kontextusban legegyszerűbben az bizonyít-
hat, hogy Marxnál a papírpénz a nemesfém érme legkézenfekvőbb „jelképeként" 
jelenik meg.43 A bankjegy, sok más mellett, elsősorban azt teheti világossá, hogy 
a pénz autorizációra, elsősorban nyilván hitelre szorul, ami azonban nyilvánvalóan 
nem ellentétes a pénzérme működésével, pusztán csak láthatóvá teszi azt a hiányt, 
amely ez utóbbiban (különösen a nemesfém esetében) rejtettebb vagy áttétele-
sebb formában van jelen. Ezt a hitelt, a rajta szereplő hiteles szignatúrák és egyéb 
notációk ellenére is, valójában a papírpénz sem hordozza magában, pontosabban 
csakis írásként, egy potenciálisan hamis biztosítékként, önmaga allegorikus meg-
fejtéseként viseli. Amit kifejez, az - s ez a pénz működésének közismerten elen-
gedhetetlen feltétele - leginkább az önnön státuszára vonatkozó ígéret,44 a be-
válthatóság, az érvényesség, a névleges érték, végső soron tehát az igazság ígérete. 
Nietzsche, aki háttérbe szorítja a retorika ezen formában előtáruló performatív di-
menzióját, valójában éppen ezt az összefüggést fedi el a „képüket veszített pénz-
érmék" fürcsa figurájával. Illetve a figura „szó szerinti" olvasatának ürességében 
voltaképpen talán pontosan azt táija fel, hogy a nyelv pénze ilyen értelemben min-
dig már átterjed erre a dimenzióra is, amelyről persze (mint azt a hitel és ígéret 
beszüremkedő szókincse sejteni engedi) már jóval kevésbé lehet elmondani, hogy 
az igazság és hazugság „nem-morális" fölfogásához juttat közelebb. Az üres vagy 
elkopott érme (s innen nézve minden érme elkopott) nem mást jelöl, vagy meg-
fejthetőségét nem máshoz láncolja, mint ahhoz a hitelhez, vagy megegyezéshez, 
vagy szerződéshez, amely önnön szükségszerű elkopottságát helyreállítja, s így min-
dig már mást vagy többet képvisel, mint a pénz puszta nominális értékét. 

Ezen a ponton látszik helyreállni a nyelv/pénz analógia: a nyelvben közvetített 
tulajdonképpeni jelentés, ahhoz, hogy ne legyen hamis (s ugyanígy ahhoz is, hogy 
hamis legyen), mindig egyben ígérni kényszerül,45 de minthogy önnön ígéretét 
sohasem - illetve csakis önkényes úton - áll módjában tanúsítania, olyasmit mel-
lékel önmagával, amivel (és ami felett) nem rendelkezik, s Nietzsche éppen ezen 
hiányosságát vette észre (és korlátozta a tropológia mezejére) akkor, amikor a me-
taforák természetéről értekezve Cicero azon megállapítását idézte, mely szerint 
„a metaforák kölcsönzött javak, melyeket a meg nem lévők helyén használ az 

4 3 MARX: i . m . 8 4 . 
44 Vö. ehhez J . HÖRISCH: „Dekonstruktion des Geldes." In M . W E T Z E L - J . - M . RABATÉ (szerk.): Ethik der Gabe. 

Berlin, 1993. 177. 
45 Lásd ehhez de Man sokat idézett és elemzett, tömör megállapítását: „Die Sprache verspricht (sich); 

a nyelv, amilyen szükségszerűen félrevezető, éppoly szükségszerűen hordozza saját igazságának 
ígéretét." (De MAN: AZ olvasás allegóriái. 372.) 
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ember",46 s ez a felismerés Nietzschénél ott munkálkodik majd a morál nem-mo-
rális felülvizsgálatának nagy projektje mögött is. Az ilyen kölcsönről vagy adomány-
ról azonban soha nem vehető biztosra, hogy alárendeli magát annak a felelősség-
nek, amelyet előhívott, egyszerűbben szólva, sohasem vehető biztosra, hogy az 
önmagát ígérő nyelv mögött van-e valamiféle, korlátlan felelősségű hitelintézet 
vagy bank, amely ezt a felelősséget - mely szükségszerűen szerződéses kell, hogy 
legyen - betartatja. Nietzsche morálkritikus írásai szerint ezt a funkciót töltené 
be a morál közkeletű fogalma, pontosabban a cserekereskedelem mintájára kor-
látozott morál, hiszen éppen a gazdasági forgalom szerződéses formái állítják elő 
a hitelező/adós és a kár/büntetés relációk ekvivalenciáját, amely az elkövetett bűn 
és a megtorlással okozott, megfizethetővé tett (azaz beváltható és mérhető) fájdalom 
közötti megfelelés lehetőségét nyújtja.47 A csereforgalom tropológiai és a felelős-
ség konvencionális princípiumai közötti strukturális megfelelésről van szó tehát, 
vagyis megint csak a konvencionális (s mint ilyen, az ártó hazugság okozta károkat 
visszafordítani vagy helyreállítani képes) igazság működésbe lépéséről, amelyről 
azonban itt egyszersmind az is kiderül, hogy, mint az igazság cserekereskedelme, 
éppen arra a reverzibilis struktúrára alapul, amelynek autoritás- vagy fedezethiá-
nyát pótolni kényszerül. Ezt az az összefüggés teszi egészen nyilvánvalóvá, hogy 
a morál az ártó hazugság meg- vagy visszafordíthatóságát, legalábbis Nietzsche 
leírása szerint, az elkövető fájdalmában jelöli ki, pontosan abban az érzetben te-
hát, amely Nietzsche retorikai tárgyú korai írásaiban éppúgy, mint későbbi szöve-
geiben ok és okozat felcserélődésének visszatérő alappéldájaként szerepel (a fáj-
dalom a testi vagy idegi inger okozata, amely okként jelenik meg). Minthogy a 
fájdalom (mint büntetés, mint visszafizetett kölcsön) a felelősség morális ökonó-
miájában kívülről és (reakcióként) származtatottként jelenik meg (az elkövetett 
bűn okozata), és az is kijelenthető róla, hogy egyben egy belső inger okozata is, 
a két kauzális struktúra olyan módon kapcsolódik össze, hogy ugyanazon okozat 
mögött egyfelől a belső inger, másfelől az elkövetett bűn jelenik meg okként - a 
kettő könnyen egyesíthető, amint az (például a lelkiismeret vagy a bűntudat fogal-
mában) meg is szokott történni, s éppen ez az áttételes azonosság bizonyul az igaz-
ság morális, csereökonómiai rendszerét biztosító alapzatnak: külső és belső, elkö-
vetett tett és idegi inger, tett és tettes strukturális egyezése tehát, amiről könnyen 
belátható, hogy egyben a csereforgalom alapjául szolgáló ígéret (mint perfor-
matív érték) feltétele is. A dolog eközben ráadásul - megfordítva - egyben úgy is 
áll, hogy a tett és tettes (például a - jó vagy rossz - szándék) között bármilyen össze-
függés éppen az ígéret mint beszédaktus lehetőségének függvénye (például az eskü 
vagy a vallomás formájában).48 

4 6 N IETZSCHE: Retorika. 43. 
47 Uő: Zur Genealogie der Moral. 298. 
48 Érdekes lehet, hogy a retorikai előadások azon, kevésbé magával ragadó helyein, ahol Nietzsche a 

meggyőzés retorikáját tárgyalja, nemcsak a jogi alkalmazás példáinak és problémáinak túlsúlya fel-
tűnő, hanem az is, hogy ezeket a fejtegetések már itt is tett és tettes viszonyának kérdésességére 
mutatnak vissza, vö. uő: „Darstellung der antiken Rhetorik" In KGW II/4. Berlin/New York, 1995. 
496-498. 
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Nyilvánvaló, hogy ennek a kölcsönös feltételrendszernek eléggé rosszak az esé-
lyei Nietzschénél, mégis következetesnek mondható, hogy - döntően a retorika 
problémájától (vagy legalábbis terminológiájától) való elfordulását követően - újra 
és újra fontolóra veszi a cselekvés meghatározhatóságának vagy azonosíthatósá-
gának filozófiai problémáját. Az itt nyomon követett kérdés szempontjából persze 
érdemes először némiképp hátrébb lépni az ígéret és felelősség közvetlenül mo-
rális síkjától olyan - elvontabb - megfogalmazások felé, amelyekben a probléma 
nyelvi vetülete talán világosabban lép elő. Éppen ezt teszi de Man Az olvasás alle-
góriái harmadik Nietzsche-fejezetében, A meggyőzés retorikájában, ahol a megismerés 
fogalmának és lehetőségének nietzschei felülvizsgálatából indul ki, elsősorban 
Nietzsche azon felismeréséből, hogy ez a lehetőség maga is tételezett (s mögötte 
ennyiben valamiféle aktus rejlik): „a logika (miként a geometria vagy és az aritme-
tika is) voltaképpen csak fikcionált igazságokra [fingierte Wahrheiten] vonatkozik, 
melyeket magunk alkottunk."49 Ez a séma, persze, a szokásos tropológiai ok/okozat-
megfordításon alapul, amely ismerős lehet már A nem-morálisan fölfogott igazság-
ról és hazugságról érveléséből, vagyis Nietzsche megfogalmazásában, mint rendre, 
inkább eltűnik, mintsem előállna a „Setzen" performatív mozzanata, mint ahogy 
a logika „fikcionált igazságainak" legalapvetőbb szervezőelvét is rendre egy me-
taforikus struktúrára, a hasonló azonossá vételére, közelebbről a dolgok érzéki 
megjelenése és feltett azonosságuk közötti csere lehetőségére vezeti vissza. De Man 
éppen az iménti citátumot is tartalmazó 1887-es feljegyzés hosszasabb kommen-
tárja révén csalogatja elő azt a tényt, hogy e tropológiai rendszer hatékony mű-
ködésének leírása Nietzsche diskurzusában sem nélkülözi a „Setzen" mozzanatát, 
csakhogy erről viszont éppen az időbeli, metaleptikus megfordítás mutatja meg, 
hogy nem puszta előfeltevés, hiszen éppen „mindig már saját téves pozíciójának/té-
telezódésének" múltja lehet csupán.50 

Mindez - s de Man itt némiképp más irányú olvasatának is ez áll a középpont-
jában - azt mutatja, hogy a megismerés mögött feltáruló aktusszerűség nem nyeri 
vissza a megismerés képességét magát, hiszen az aktus egyszersmind önmagát is 
hitelteleníti, amennyiben visszaíródik ama felcserélés struktúrájába, amelyet - té-
vesen - tételez. Ez az apória (megismerés és cselekvés önromboló viszonyának 
apóriája) éppen ezért bizonyul alkalmasnak arra, hogy de Man rátelepítse a nyelv 
(a retorika) konstatív és performatív működésmódjai közötti bomlasztó összjáték-
ról alkotott tézisét. De Man elemzésének menete - három-négy Nietzsche-passzust 
variálva - ezután azon, amúgy nagyon is kauzális (bár közben a Wille zur Macht 
számozásának logikátlanságára is rávilágító51) elv szerint alakul, hogy a cselekvés 
fogalma és lehetősége fokozatosan leválik minden kapcsolódási ponttól: a meg-
ismeréssel való szembeállítását a tett tettestől való kritikai eloldása, majd végül 
magának a cselekvés önazonosságának a „dekonstrukciója" követi,52 s ez a lebon-

ts Uő: KSA 12. 390-391.; de MAN: i. m. 165-166. 
SO De MAN: i. m. 170. 
si I. m. 176. 
52 De Man összefoglalásában: „az azonosság elvét tárgyaló szöveg megalapozta a beszédaktusként fel-

fogott nyelvi modell egyetemességét, igaz, ezt azáltal érte el, hogy megfosztotta episztemológiai ér-
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tási sor valóban előállítható Nietzschénél, mi több, kiterjeszthető a logikai azo-
nosság fogalmánál kevésbé absztrakt területekre is. 

A „tett" és a „tettes" logikai viszonyát a tettes (a végrehajtó) nem- vagy távol-
léte felől felülbírálva Nietzsche a Zur Genealogie der Moral ismert (de Man által is 
idézett) helyén („es giebt kein »Sein« hinter dem Thun, Wirken, Werden; der »Thä-
ter« ist dem Tun bloss hinzugedichtet, - das Thun ist Alles"53) lényegében egy 
mondatban felvázolja a probléma minden, számára fontos összetevőjét, amelyek 
valóban el is vezetnek magának a cselekvés azonosíthatóságának (itt, a felszínen 
legalábbis, kimondatlanul maradó) kétségbevonásáig. A cselekedet mögül, itt, el-
sőként is, nyilvánvalóan a végrehajtója, illetve bármiféle intenció hiányzik - pon-
tosabban, ahogy Nietzsche közvetlenül ezelőtt fogalmaz, léteznek bizonyos erők, 
vagy inkább létezik erő, amely cselekvésként hat, ez azonban nem valamiféle nem 
emberi energiaforrásra, vagyis nem arra vonatkozik, hogy a cselekvésnek van va-
lamiféle kiváltója, hanem abban az értelemben erő, hogy tulajdonsága, ereje a 
végbemenő cselekedetnek, vagyis attól nem független: „Stärke" tehát, nem pedig 
„Kraft" (utóbbi kifejezés ugyan megjelenik a szövegben, de csak mint az erő mérté-
kének instanciája: „ein Quantum Kraft"54). Nem úgy áll a dolog tehát, hogy létez-
ne a tett mögött valamiféle „szubsztrátum",55 amely megnyilváníthatja, de vissza 
is foghatja a cselekvést irányító erejét, hanem csakis magának a cselekvésnek van 
ereje (épp ettől megy végbe) s ennyiben nyilvánvalóan revízió alá szorul az erő 
metafizikájának rendre Nietzschének tulajdonított elrettentő ideája. Ugyanígy -
noha ennek bővebb tárgyalására sincs itt tér - a kifejezés vagy kifejeződés esztétis-
ta ideologémájáról is bebizonyítható, hogy aligha nyerhet igazolást a kései Nietz-
schénél, hiszen amitől Nietzsche itt elhatárolódik, az az erő és a cselekedet mint 

vényétől, és megmutatta, hogy képtelen végrehajtani magát a szóban forgó aktust. A későbbi szö-
veg azonban még ezt a kétes bizonyosságot is érvényteleníti, mivel nemcsak azt kérdőjelezi meg, 
hogy a nyelv képes helyesen cselekedni, hanem hogy egyáltalán cselekedni képes." (I. m. 177.) 
A cselekvés fogalmának kritikájához de Mannái, a beszédaktus-elmélet összefüggésében is, vö. 
R. G A S C H É : The Wild Card of Reading. Cambridge/London, 1998. 35-36. 

53 Lásd az továbbiak szempontjából fontos szövegösszefüggést: „Von der Stärke verlangen, dass sie sich 
nicht als Stärke äussere, dass sie nicht ein Überwältigen-Wollen, ein Niederwerfen-Wollen, ein 
Herrwerden-Wollen, ein Durst nach Feinden und Wiederständen und Triumphen sei, ist gerade so 
widersinnig als von der Schwäche verlangen, dass sie sich als Stärke äussere. Ein Quantum Kraft 
ist ein eben solches Quantum Trieb, Wille, Wirken - vielmehr, es ist gar nichts anderes als eben 
dieses Treiben, Wollen, Wirken selbst, und nur unter der Verfuhrung der Sprache (und der in ihm 
versteinerten Grundirrthümer der Vernunft), welche alles Wirken als bedingt durch ein Wirkendes, 
durch ein »Subjekt« versteht und missversteht, kann es anders erscheinen. Ebenso nämlich, wie das 
Volk den Blitz von seinem Leuchten trennt und letzteres als Thun, als Wirkung eines Subjekts 
nimmt, das Blitz heisst, so trennt die Volks-Moral auch die Stärke von den Äusserungen der Stärke 
ab, wie als ob es hinter dem Starken ein indifferentes Substrat gäbe, dem es freistünde, Stärke zu 
äussern, oder auch nicht. Aber es gibt kein solches Substrat; es giebt kein »Sein« hinter dem Thun, 
Wirken, Werden; der »Thäter« ist dem Tun bloss hinzugedichtet, - das Thun ist Alles." ( N I E T Z S C H E : 

Zur Genealogie der Moral. 279.; de Mannái: de MAN: AZ olvasás allegóriái. 193.) 
54 Néhány sorral lejjebb még világosabbá válik ez az elhatárolás, ahol Nietzsche a természettudomány 

erőfogalmától határolódik el („Die Naturwissenschaftler machen es nicht besser, wenn sie sagen 
»die Kraft bewegt, die Kraft verursacht« und dergleichen" - N IETZSCHE: uo.). 

55 Egy másik, de Man által is elemzett helyen Nietzsche „szubjektum-szubsztrátumról" beszél, vö. KSA 
13. 54. 
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az erő megnyilvánulása vagy kifejezése közötti különbségtétel: nincs különbség 
(akár: nyelvi) kifejező (vagy kifejezett) és kifejezés között, hiszen nyilvánvalóan csak 
ez esetben volna értelme a „tett" és a „tettes" megkülönböztetésének is. A szöveg-
ből, továbbá, az is kiderül, hogy az ily módon felfogott cselekvés kevésbé a „Sein", 
mint inkább a „Werden" birodalma, a folytonos keletkezésé és elmúlásé, az esemé-
nyeké, miközben ez az oppozíció Nietzschénél maga sem független a tett és tet-
tes, eredet és hatás stb. kettéválásától. Továbbá - már Nietzsche korai írásaiban is 
- ez a dimenzió a negatív, „művészi" igazság dimenziója, amelyet például a gyerek 
és művész játékának ártatlanságában lehet megtapasztalni,56 melyek lényegében 
a keletkezés nevezetes ártatlanságának, az „Unschuld des Werdens"-nek57 a („fe-
lelősség" morális fogalmát lebontó) instanciáját jelenítik vagy előlegezik meg. 

Miközben, ezek szerint, a nyelv maga is rendelkezik egy a „Werden" felé muta-
tó oldallal, a tárgyalt citátum azt is világossá teszi, hogy mégis épp a nyelv (s annak 
eredendően művészi, retorikai működése) nyit utat a felelősség morális fogalma, 
illetve a tett és tettes, ok és okozat, szubjektum és predikátum különválasztása felé. 
Ezt sugallja egyfelől az a megfogalmazás, mely szerint a cselekvő hozzá van „költ-
ve", „hinzugedichtet" a végbemenő cselekedethez (ami - a korábbiak alapján -
felfogható egyben „tételezésként", illetve metaforikus, ok/okozat-csereként is), s ezt 
csak megerősíti Nietzsche azon kitétele, hogy a szubjektum (vagy szubsztrátum) 
és a cselekedet, az „erő" és az „erő megnyilvánulása" közötti megkülönböztetés 
(és, persze, a kettő összekapcsolása, ami - itt - ugyanaz), a nyelv produktuma, 
pontosabban - ismét a retorika teljesítményét idéző módon - a nyelv „csábítása" 
(Verführung) által megy végbe. Aligha meglepő tehát, hogy a nyelv (illetve a vele 
azonossá tett ész) végső soron mégiscsak a „Sein" médiuma, sőt alapzata lesz, s 
ezen keresztül nemcsak tett és tettes, ok és okozat diszartikulációi mutatnak vissza 
rá, hanem például az „énnek" mint saját tettei fölé vetített szubsztanciának is б a 
hordozója.58 Innen nézve könnyen belátható, hogy - a nevezetes megfogalmazás 
szerint - miért a „Sein" karakterének a „Werden"-re való ráütésében, rábélyegzé-
sében vagy rávésésében (figyelemreméltó véletlen - ha ugyan... - , hogy Nietz-
sche olyan kifejezéssel él, amely az érmeverés műveletét, a pénz képpel és felirattal 
való ellátását is megnevezi) nyilvánul meg „a hatalom akarásának" legmagasabb 
foka,59 mint ahogy megérthető az is, hogy ez miért nevezhető hatalomnak, miért 
erőszakos, miért ütközik ellenállásba tehát: az örökös keletkezés, a „Werden" di-
menziója, amely a kései Nietzschénél már semmiképpen sem tekinthető utólagos-
nak vagy származtatottnak, mindig már túlmutat „Sein"-ként (nyelvileg) rögzít-

56 Például NIETZSCHE: „ A filozófia A görögök tragikus korszakában." In uő: Ifjúkon görög tárgyú írások. 
Bp., 1988. 90. 

57 Például uő: ATSA 12. 386. 
58 Az „én" így felismert retorikai funkciója, szűkebb értelemben, Nietzsche szövegeinek is fontos eleme, 

például az én önmegjelenítésének technikáiban. Vö. ehhez A. NEHAMAS: Nietzsche. Cambridge/New York, 
1985. 169-171. Az „én" retorikai dekonstrukciójáról de Man Nietzsche-olvasataiban lásd de MAN: 
i. m. 153-154. 

59 „Dem Werden den Charakter des Seins aufzuprägen - das ist der höchste Wille zur Macht". (U6: KSA 
12. 312.) 
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hetó állapotán, ami azt is jelenti, hogy a nyelv nem tudja kifejezni a „Werden"-t,60 

azaz - a Götzen-Dämmerung nagyon mély értelmű megfogalmazása szerint - ami-
re az ember szavakat talál, azon mindig már túl is van egyben.61 

Mindez világossá teheti, hogy az, amit Nietzsche morálnak nevez, egyszerre ere-
dete és következménye a tett és a tettes közötti különbségtételnek, mi több - amint 
azt Nietzsche szintén a Genealogie ban fejti ki - , a tettes (vagy a cselekedet eredő-
jének, okának) izolálása a végbement eseménytől szükségszerűen visszaíródik az 
adósság/tartozás cserekereskedelmében, amely meghatározó eleme a jogi vagy mo-
rális igazságosság képzetének.62 Ezt a kölcsönös meghatározottsági viszonyt tovább-
gondolva egyenesen úgy is lehetne fogalmazni, hogy éppen ez a morál hozza létre 
az intenció és cselekvés, a lelkiismeret és elkövetett bűn, szubjektum és prediká-
tum, felelősség és felelőtlenség, szív és tett vagy akár szív és szó diszartikulációjá-
nak ellenőrizhetetlen lehetőségét, amivel kapcsolatban aztán magának követeli a 
kizárólagos hozzáférés autoritását és ami miatt a morális cselekvés problémája 
egyáltalán a világban fennáll. Nietzsche számtalan helyen beszél arról, hogy a 
morális ítélet éppen e téves kettéválasztás révén képtelen megragadni egy cselekvés 
értékét: az okság elve mögött rejlő tévedés (csere vagy elválasztás) feltárulkozása 
világossá teheti, hogy az események kiszámíthatósága nem alapulhat a szükség-
szerű következmények logikailag téves előrejelzésén, csak azonos esetek ismétlő-
désén; éppen ez az oka annak, hogy a jó és rossz cselekedetek morális értékeit 
nem a cselekvés következményeiben, hanem - a rossz és j ó lelkiismeret képzetét 
létrehívva - intenciójában, azaz a cselekedettől izolált végrehajtóban lokalizálják; 
ami viszont szükségszerűen eltörli „a keletkezés ártatlanságát"; emiatt elmondha-
tó, hogy morális (és nem-morális) szándékok és cselekedetek nem léteznek; illetve 
hogy a hazugság (nem-morális értelmében) éppen a cselekvés okának és céljának 
vagy következményének „hozzáköltésében" azonosítható.63 

A cselekvésnek tehát, ebben az értelemben, nincs értéke, illetve ismeretlen 
(ahogy Nietzsche írja: x) értéke van,64 s ez a következtetés feltárja a kiindulópont-
ként választott citátum egyik járulékos jelentését: amikor Nietzsche úgy fogalmaz, 
hogy - mivel a tettest csak „hozzáköltik" a tetthez - „a tett minden" („das Thun 
ist Alles"), akkor ez nem pusztán arra vonatkozik, hogy nincs cselekvő a cselek-
vés mögött, hanem arra is, hogy csak cselekvés van, minden, ami van, cselekvés, 
sőt sokkal inkább véges vagy inkább végtelen számú végbemenések sokasága, 
melyek értéke valójában kvantitatív, önmaguk mennyiségével egyenlő, s ez a vég-
hajtott „Thun" helyett már inkább a mindenkori keletkezés és elmúlás eseményei-
nek, a „Werden"-nek a sokasága.65 A cselekvés - (és ez) minden. Mindezt Nietz-

60 Uő: KSA 13. 36. 
61 „Wofür wir Worte haben, darüber sind wir auch schon hinaus." (Uó: Götzen-Dämmerung. 128.) 
62 Vö. uő: Zur Genealogie der Moral. 308. 
63 Sorrendben lásd: uő: KSA 13. 274-275.; i. m. 434-435.; KSA 12. 386.; i. m. 486.; KSA 13. 344-345. 
и I. m. 372. 
65 Érdekes összefüggést kínálhat itt de Man kései kísérlete a „történelem" fogalmának definiálására, 

amelyet éppen a puszta események vagy végbemenések képzetével hoz kapcsolatba: de MAN: „Kant 
és Schiller." In uő: Esztétikai ideológia. 136. 



2 0 Kulcsár-Szabó Zoltán 

sehe másutt elhatárolások formájában teszi világossá: a „Werden"-nek nincs célja, 
nem torkollik (összegződik vagy - mint valamely váltópénz - váltható át) valami-
féle ,,Sein"-ba(n), miközben értéke (s így összértéke) minden pillanatban egyen-
lő, amihez Nietzsche azt is hozzáfűzi, hogy ez pusztán egy másik megfogalmazá-
sa annak, hogy a „Werden"-nek egyáltalán nincs értéke, mert nincs mivel (mihez 
viszonyítva) mérni, ami ugyanúgy (sőt elsősorban) az „érték" szóra is igaz.66 Ez az 
ítélet tehát a dolgok felcserélhetőségének lehetőségét is érinti, s ezáltal a nyelvet 
magát, hiszen Nietzschénél ez az a médium, amely ezeket a megfordításokat le-
hetővé teszi, sőt - mint az a Genealogie idézett passzusának a nyelv csábítására vo-
natkozó kitételéből is kiderült - a nyelv maga csakis azáltal vagy annyiban léte-
zik, amennyiben az ilyen megfordításokat és szétválasztásokat létrehozza. Aligha 
véletlen, hogy Nietzsche rendre tartózkodik attól, hogy e folyamatot elsődlegesen 
nyelviként jelenítse meg, még akkor is, ha - mint de Man írja - a „tiszta cselek-
vést" végső soron „még a Genealógia is nyelvi természetűnek fogja fel".67 Mint azt 
például de Man részletes elemzése megmutatta, a mindent megelőző tételező aktus 
(téves) paradigmája is inkább a gondolkodás, mint pusztán a nyelv maga. 

S ez logikus is, amennyiben a fenti értelemben a nyelv az, ami szükségszerűen 
- már grammatikai természeténél fogva - az említett szétválasztásokban valósul 
meg, amint azt a Genealogie példája a villámról68 nyilvánvalóvá teszi: a kijelentés, 
miszerint „a villám világít", ugyanazt az eseményt (a villámlást) egyszer cselekvő 
szubjektumként, egyszer pedig cselekvésként jeleníti meg, s Nietzsche éppen en-
nek a sémának a „gondolkodásra" való kiterjesztését (amely feltételez egy fiktív 
aktust - a „gondolkodást" - , majd egy „szubjektum-szubsztrátumot": aki gondol-
kodik) követően jelenti ki, hogy ebben az értelemben, valóban, nemcsak a tettes, 
de maga a tett is fikció69 - s az eddigiek alapján ezt a fikciót kockázatok nélkül le 
lehet írni a „Werden" tettként való azonosításaként. A tett és a tettes téves megkü-
lönböztetésére vonatkozó kritikai felismerésének konzekvenciáit Nietzsche egé-
szen a mozgás fogalmának megkérdőjelezéséig továbbvezette, megállapítva, hogy 
ez - miként a mechanika tana is - végső soron „puszta szemiotika" vagy „jelnyelv", 
ami semmi valóságosra nem vonatozik, amennyiben a keletkezés eseményeinek 
vagy végbemenésének az emberi érzékek nyelvébe való fordításán alapul, ugyan-
akkor nem áll rendelkezésre semmiféle lehetőség ezeknek a kifejezőeszközöknek 
a megváltoztatására: ami lehetséges, az annak belátása, hogy mennyiben van szó 
„puszta szemiotikáról".70 

A Nietzsche-recepció tanúsága szerint különféle irányok adódnak ennek a fel-
ismerésnek a továbbgondolására. Míg Deleuze az ismétlés egy radikális fogalmá-

66 NIETZSCHE: KSA 1 3 . 3 5 - 3 6 . 
67 De MAN: AZ olvasás allegóriái. 175. 
68 A példát lásd még NIETZSCHE: KSA 1 3 . 1 0 3 - 1 0 4 . 
69 „Hier ist erst ein Akt imaginirt, der gar nicht vorkommt, »das Denken« und zweitens ein Subjekt-

Substrat imaginirt in dem jeder Akt dieses Denkens und sonst nichts Anderes seinen Ursprung hat: 
d. h. sowohl das Thun, als auch der Thäter sind fingirt." (I. m. 54.). De Man kommentárját 
(de MAN: i. m. 173-174.), az eddigiek alapján avval kell kiegészíteni, hogy ez semmilyen értelem-
ben nem áll szemben a Genealogie kijelentéseivel („das Thun ist alles"). 

70 Vö. NIETZSCHE: KSd 13. 258., illetve 302. 
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nak perspektíváit tárta fel Nietzsche segítségével, addig de Man egy kései esszé-
jében a trópusok formalizált működését hasonlította a gépszerű, mechanikus 
mozgáshoz vagy mozgatottsághoz, a nyelv személytelen és befolyásolhatatlan, gé-
pies működését pedig -Az olvasás allegóriái parádés utolsó fejezetének Rousseau -
olvasatában - éppen a (nyelvi) tett és tettes diszartikulációjából kiindulva állítot-
ta szembe a szöveg organikus, az emberi test analógiájára alapuló elgondolásával 
és éppen ebben a gépszerű mozgásban jelölte ki a nyelv valóságos performativi-
tásának alapelvét.71 Különösebb kockázat nélkül kijelenthető tehát, hogy de Man 
ezzel korai írásainak a „Werden" nietzschei felfogásával szembeni - most megala-
pozatlannak bizonyult - gyanakvását is felülvizsgálja, sőt éppen Nietzsche és Austin 
dekonstruktiv összeházasítása révén fogalmaz meg egyfajta alternatívát a beszéd-
aktus fogalma számára, amely aligha képes odahagyni a hitelesítő konvenciók 
csereforgalmi elvét. Ezen a ponton talán annak okai is körvonalazódnak, hogy 
milyen megfontolások tartották vissza Nietzschét a retorika performatív aspektu-
sának (a „meggyőzés retorikájának") kidolgozásától. Mint látható volt, ez az as-
pektus - a nyelv „csábításáé" - a Genealogie ban a tropológiai cserék effektusaként 
jelenik meg, ami következetesnek is mondható a „Setzen" fogalmában rejlő logikai 
tévedések kritikájának kontextusában. Minthogy Nietzsche felfogásában a nyelv 
szükségszerűen végrehajtó és cselekedet pozícióira osztja fel az eseményeket s így 
maga hozza létre a morális ítélet problémáját, amelyet megoldani képtelen, könnyen 
belátható az is, hogy a folyamat retorikai leírására tett kísérlet aligha volna képes 
az „ártó" és „művészi" hazugság közötti, Nietzsche számára végig fontos különbség 
megragadására, hiszen ez bajosan nélkülözhetné a cselekvés következményeinek 
Nietzsche szerint illuzórikus dimenzióját, azt, amit Austin majd „perlokúciónak" 
fog nevezni. Továbbá, ettől nem függetlenül, Nietzsche szerint a nyelv képtelen 
a „Werden" kifejezésére, ez utóbbi - minthogy ugyanakkor nincs mód a nyelvnek 

. valamely alkalmasabb kifejezőeszközzel való felcserélésére, a nyelv, minden felcse-
rélés lét-oka és médiuma, maga nem cserélhető - csakis aktusként közvetítve je-
lenhet meg benne: nem lehet (mégoly performatív) nyelvi modellje tehát. Mindez 
nem jelenti azt sem, hogy ne határozná meg, ha csak negatív úton, hiányában, 
stratégiai szükségszerűségként is, a nyelv minden olyan leírását, amely túlmutat 
a gazdasági csereökonómia analógiáján, és amelybe - éppen de Man kettős, bár 
aporetikus retorikafogalma lehet a példa rá - mégis beilleszthető. Ez a dimenzió, 
voltaképpen, a nyelvnek magának az adománya - valódi adomány, amennyiben -
mint arra Nietzsche emlékeztetett - maga nem váltható be és nem viszonozható, 
de a nyelv adománya is, amennyiben minden csereökonómiai megalapozhatatlan-
sága ellenére mégis lehetővé teszi a nyelvi közlekedést. Nietzsche és hű olvasói 
arról tesznek tanúbizonyságot, hogy megalapozhatatlanságának felismerése a 
legmélyebb belátás, amelyhez a nyelv elvezet. 

71 De MAN: Esztétikai formalizálás. Enigma 11-12. (1997) 96-97.; illetve uő: Az olvasás allegóriái. 398-402. 
A gépszerűség koncepciója kapcsán de Man és Deleuze között lehetséges kapcsolatról lásd DERRIDA: 

„Typewriter Ribbon." In uő: Without Alibi. Stanford, 2002. 106-107., 154. 



Z. Kovács Zoltán 

ÉRTELMEZÉS ÉS ETIKA1 

- Az etikai kritika az irodalomtörténeti vizsgálódás számára -

„Az elméleti megfogalmazások oly alacsonyan 
lebegnek az általuk irányított értelmezések fölött, 

hogy ezektől függetlenül nincs sok értelmük és nem 
is nagyon érdekesek."2 

Bevezetés 

Ez a tanulmány egy Bolyai János Kutatói Ösztöndíj keretében végzett kutatás, pon-
tosabban az ehhez kötődő kudarc nyomán jött létre. A pályázat kérdése az volt, 
hogy a magyar verses regények vizsgálatából kiindulva mennyiben igazolható az 
a tétel, amely szerint a romantika és a század második felének modernsége közös tőről fa-
kad, voltaképpen egyetlen esztétikai-kritikai paradigma kétféle megfogalmazását jelentik. 

Miben áll a kudarc? A főként a 19. század első feléből való szövegek értelme-
zésében már „bejáratott" fogalmak használatával (romantika és irónia kapcsolata; 
politikai irányzatosság és realizmus; népiesség és az epikus műfajok) a vizsgáló-
dás kiindulásául szolgáló magyar verses regény, tágabban pedig a 19. század má-
sodik feléből való epika specifikumai nem kerültek felszínre.3 Az interpretáció 
nem számolt azzal, amit pedig a recepcióban erőteljesen jelen lévő morális elvá-
rások és szempontok nagyon is jeleznek, hogy a verses regény megközelítésének 
nehézsége, ugyanakkor pedig újraolvasásának egyik lehetősége poétika és etika, 
kritika és etika kapcsolatában, ennek a kapcsolatnak a kérdésességében rejlik. Rész-
ben ezek az erőteljes és reflektált etikai vonatkozások tették elavulttá a verses regé-
nyeket és a századvégi epikát a strukturalista és posztstrukturalista meghatározott-
ságú kánonok számára. S ezeknek az etikai vonatkozásoknak köszönhetően játszhat 
szerepet a verses regény olyan kritikai vitában, mint a Térey János költészetének 
erőszakhoz való vonzódása körüli kritikai összetűzés, amelynek kirobbantója, 
Báthori Csaba az irodalom etikai relevanciáját problémátlanul tételezve korholta 

1 A tanulmány a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj keretében készült. 
2 Clifford GEERTZ: „Sűrű leírás." Fordította BERÉNYI Gábor. In uő: Az értelmezés hatalma. Antropológiai 

írások. Századvég, Budapest, 1994. 193. 
3 Ennek a kudarcnak a dokumentuma A „belső kritika" horizontja című tanulmány, amely nem lép ki a 

romantika, epika, népiesség fogalmai közül, nem szolgál olyan szempontokkal, amelyek a szövegkor-
pusz újraolvasását indokolhatnák a mai befogadó számára. Z. KOVÁCS Zoltán: A „belső kritika" ho-
rizontja. A magyar verses regény fejlődéstörténeti megközelítésének lehetőségei. In Szúc.s Zoltán G á b o r -
VADERNA Gábor (szerk.): Nympholeptusok. IlHarmattan, Budapest, 2 0 0 4 . 
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az életmű politikailag nem korrekt beszédmódját.4 (Ez a vita, a kilencvenes évek 
közepén lezajlott ún. „kritika-vitával" együtt j ó példája az etika és értelmezés kap-
csolatára vonatkozó kérdés időszerűségének.) 

Miképpen lehet kutatni a 19. század második felének és a századfordulónak a 
magyar irodalmát a posztstrukturalizmus 'után', egyrészt elméletileg tudatosan 
(reflektálva erre az 'utániságra'), másrészt számolva azzal, mennyire meghatározó 
része a magyar irodalom e korszakában született szövegek jelentésének az etikum? 
Az etikai meghatározottsággal számolva olyan interpretációs stratégia tűnik hasz-
nosnak, amely irodalom és etika kapcsolatában nem pusztán az elméletellenesség 
egy formáját vagy a mindenkori hatalom ideológiájának eszközét látja. Ezért dön-
töttem úgy, hogy bár nem osztom képviselőinek minden tételét (ami, tekintve az 
ide sorolható szerzők egymástól eltérő elméleti premisszáit, talán nem is meglepő), 
kitüntetett viszonyítási pontként azonban folyamatosan reflektálok az etikai kritika 
kérdéseire és válaszaira. 

Az etikai kritika szempontjainak bevonása együtt járt a vizsgált szövegek köré-
nek tágabbra vonásával (időhatárok tekintetében kiterjeszkedve Krúdy Gyula és 
Kosztolányi Dezső elbeszélőprózájára). Erre azért volt szükség, mert az említett 
kudarc nyomán világossá vált, hogy a magyar verses regény, a magyar romantika 
e sajátos, ironikus és morális-politikai jelentésekkel egyaránt átitatott szövegcso-
portja így kaphat a műfajtörténeti jelentőségen túl történeti jelentést. Másképpen 
fogalmazva, az etikai kritika szempontjai és a vizsgált korszak kitágítása lehetőséget 
ad arra, hogy kapcsolatot teremtsünk a magyar verses regények, a századvégi-
századfordulós prózaepika és a magyar irodalmi modernség között. Ez a vizsgá-
lat pedig lehetővé teszi, hogy újra feltegyük a romantika és modernség összefüg-
géseire irányuló kérdést. 

1. Irodalomkritika és etika 

a) Irodalomkritika és etika kapcsolatának normatív hagyománya 

Az irodalom etikai elhivatottságának feltételezése alapját képezi a humanista tra-
díciót folytató modern irodalomtudománynak is. Ha a 20. század második felének 
fejleményeit tekintjük, az etika megítélése olyan módszertani következményekkel 
jár, amelyek a modern irodalomtudományt szembeállítják az „(irodalom)elméleti" 
(modern utáni) korszak irányzataival. Az irodalom humanista küldetését valló 
kritikákat átható „elméletellenesség" következménye a gyakorlati kritika fontossá-

4 BÁTHORI Csaba: A tétcrva konkvisztádor. Térey János: Sonja útja a Saxonia mozitól a Pimai térig (Váloga-
tott versek 1988-2000). Magyar Narancs 2003. szeptember 11. 36-38. A reagálások Báthori recen-
ziójára, kiemelve és elutasítva annak moralizáló-példázatos megközelítését: MARGÓCSY István: A li-
berális perzekútor. Reflexiók Báthori Csaba Térey-kritikájára. Magyar Narancs 2003. október 2. 40—41.; 
H A R C O S Bálint: A konkvisztádor és a naplemente. Hozzászólás Báthori Csaba Térey-kritikájához. Magyar 
Narancs 2003. október 9. 40-41. 
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gának hangoztatása (az „elméleti" öncélúság ellenében), az irodalmi mű esztétiku-
mának és az erre való érzékenység fontosságának hangsúlyozása (a szőrszálhasoga-
tó elméleti gondolatmenetekkel szemben), az irodalmi kánon eleve adottságának, 
a jelentős művek interpretációs stratégiák fölöttiségének tételezése (az elméletek 
sokféleségéből adódó relativizmussal szemben), az értelmezői praxisban pedig a 
nyelv problémátlan kezelése.5 Az „irodalomelméletet" az elfogulatlanság, az irodal-
mi immanencia nevében kárhoztató szerzők azonban sokszor nagyon is „irodalmon 
kívüli" előfeltevéseiket igyekeznek elfedni: j ó példája ennek a kilencvenes évek 
közepén a Jelenkorban és az Elet és Irodalomban lezajlott „kritika-vita", amelynek 
során az eredeti vitapontok fokozatosan elhalványultak, teret engedve a legkü-
lönbözőbb (a személyeskedés lényegéből fakadóan csak részben kikövetkeztethető) 
„irodalompolitikai" intencióknak. Olyan premisszákat azonban, amelyek nem akar-
nak tudomást venni az elmúlt fél évszázad irodalomtudományos fejleményeiről, 
vagy csakis negatív formában hajlandók reagálni ezekre, lehet tiszteletreméltó-
nak vagy valamilyen szűkítő értelemben konzervatívnak nevezni, ám nehéz őket 
a mai értelemben irodalomtudománynak tekinteni. 

A továbbiakban az „etikai kritika" (ethical criticism) szókapcsolaton nem annak 
a tradíciónak a továbbélését értem, amely minden irodalomtudományos megfon-
tolás előtt, а humanista hagyományra hivatkozva tételezi az irodalom morális meg-
határozottságát és feladatait. Az a kritikai irányzat érdekel, amely az 1980-as, 1990-es 
években konferenciák, tanulmánykötetek és monográfiák révén az irodalomtudo-
mány iskolái közé lépett.6 Célom azonban elsődlegesen nem egy irodalomtudomá-
nyos iskola eredményeinek összefoglalása, hanem egy markánsan körvonalazódó, 
a mai filozófiai gondolkodás néhány meghatározó életművével párhuzamokat 
mutató megközelítésmód fogalmainak, stratégiáinak, kérdéseinek összegyűjtése 
az irodalomtörténeti értelmezés számára. A továbbiakban tehát az átfogó rendsze-
rezés helyett azokat a tendenciákat, műveket és fogalmakat tekintem át, amelyek 
provokatívak és hasznosak lehetnek a magyar irodalomtörténet-írás számára. 

5 A modernista etikai kritika nézeteinek bővebb kifejtése: Robert EAGLESTONE: Ethical Criticism. Reading 
after I^vinas. Edinburgh University Press, 1 9 9 7 . 1 0 - 3 1 . 

6 Csak a sokszerzős tanulmányköteteket felsorolva: Jane ADAMSON-Richard FREAMAN-David PARKER (eds.): 
Renegotiating of Ethics in Literature, Philosophy and Theory. Cambridge University Press, 1998; Todd 
F. DAVis-Kenneth WOMACK (eds.): Mapping the Ethical Turn. University Press of Virginia, Char-
lottesville, 2 0 0 1 ; Andrew HADFIELD- Dominic RAINSFORD-Tim WOODS (eds.): The Ethics in Literature. 
MacMillan, London, 1 9 9 9 ; Richard KEARNEY-Mark DOOLEY (eds.): Qiiestioning Ethics. Contemporary 
Debates in Philosophy. Routledge, London, 1 9 9 9 ; James PHELAN (ed.): Reading Narrative. Form, Ethics, 
Ideology. Ohio State University Press, Columbus, 1 9 8 9 ; Dominic RAiNSFORtr-Ttm WOODS (eds.): Critical 
Ethics. Text, Theory and Responsibility. MacMillan, London, 1 9 9 9 ; Leona TOKF.R (ed.): Commitment in 
Reflection. Essays in Literature and Moral Philosophy. Garland, New York, 1994. 
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b) Az etikai kritika az „(irodalom)elmélet" után 

Martha Nussbaum mutatott rá (az 1990-ben megjelent Love's Knowledge című köny-
vében) arra a tényre, hogy az irodalomtudományos kritika mennyire mentes a 
kortárs filozófiai gondolkodás bizonyos területeinek hatásától. Nussbaum úgy lát-
ja, hogy az ontológia, a szemiotika és az episztemológia az etika rovására uralko-
dik az irodalomkritikában, s a kortárs morálfilozófiai gondolkodók és gondolatok 
szinte teljesen hiányoznak az irodalomkritikai munkákból.7 A magyar irodalom-
kritikai gondolkodásban is több példája van annak a kritikának, amely a (iroda-
lom)elméleti iskolák egyoldalúságait bírálja; igaz, némileg későbbi időszakból, a 
90-es évek derekától kezdődően, amikor az „(irodalom)elmélet" magyar nyelven 
is meghatározójává lett az irodalomról való beszédnek.8 

Nussbaum nem az irodalom morális példázatosságát hiányolja. Arra mutat rá, 
hogy a „teória" uralta korszakban az etikai elméletek és az irodalomtudomány kap-
csolata szinte kizárólag az e kapcsolatot elutasító gondolatmenetekben szerepel-
hetett. Az etika és az irodalomkritika összeférhetetlenségének tétele persze nem 
a posztmodern irodalomtudomány találmánya, legfeljebb az érvek változtak az idők 
során. A nyelvkritikai alapú posztmodern szkepszis mellett az elutasítás másik 
nagy érvrendszere a pozitivista-objektivista felfogás, amely az etika mellőzését 
tény és érték szembeállítására alapozta. A pozitivista etika-elképzelés szerint az 
értékek konstruált világával szemben a tények objektív világa képezi a tudomány 
tárgyát, ennek megfelelően az etikailag meghatározott kritika az objektivitás eszmé-
nyéhez mérten elítélendő. Az objektivista és a szkeptikus felfogásra egyaránt ér-
vényes az a szillogizmus, amellyel David Palmer leírja az etikai kritika elutasítá-
sának alapformáját: i. Minden értékelés szubjektív, ii. A szubjektivitás tartománya 
csak időleges, változékony, iii. Vagyis az értékelés maga is változékony.9 

De létezhet-e olyan etikai kritika, amely nem a morális privilégium vagy az erő-
szakos didaxis „magasabb nézőpontjából" beszél? „Mi az etikai kritika az '(iroda-
lomjelmélet' után?"10 Ez az etikai kritika mint kortárs irodalomkritikai irányzat leg-
főbb kérdése a saját státusát illetően, hiszen amennyiben példázatos moralizálásról, 
erkölcsi elvek megjelenítésének számonkéréséről van szó, semmiben nem különbö-
zik a posztmodern előtti „humanista" kritikától, s nem léphet fel az ezredfordulón 
önálló irányzatként. Azok a művek, amelyeket a kilencvenes évek összefoglalásai 
az etikai kritika megnevezéshez rendelnek, a nyolcvanas évektől, az „(irodalom) 
elmélet" (a posztstrukturalista elméletek, elsősorban a dekonstrukció) viszonyla-
gos háttérbe szorulásával jelentek meg. Már a következő (az összefoglaló munkák 
közös részhalmazát jelentő) rövid névsor is érzékelteti, milyen heterogén társaság-
gal állunk szemben: Wayne С. Booth, Tobin Siebers, Sámuel L. Goldberg, Martha 

7 Martha С . NUSSBAUM: Love's Knowledge. Essays on Philosophy and Literature. Oxford University Press, 
1990. 169-172. (Az alfejezet címe: The Absence of the Ethical.) 

8 Lásd a „kritika-vitát", különösen Takáts József vitát kirobbantó tanulmányát: TAKÁTS József: A kriti-
kus mint kritikus. Jelenkor 1996/1. 

9 David PARKER: Ethics, Theory and the Novel. Cambridge University Press, 1995. 
1 0 EAGLESTONE: i . m . 2 . 
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C. Nussbaum, Cora Diamond, David Parker, Adam Zachary Newton, Geoffrey Galt 
Harpham, Jil Larson, William J. Scheick, Robert Eagleston. E szerzők legtöbbje 
hangsúlyozza, hogy az etikai kritika esetében a dekonstrukcióhoz, feminizmushoz, 
ideológiakritikához, valamint az új historizmushoz, kulturális materializmushoz 
kritikusan, de nem negatívan viszonyuló megközelítésmódról van szó. Közös be-
látásuk, hogy az etikai kritika nem azonos a különféle etikai irányzatokat népsze-
rűsítő irodalom eszméjével, s hogy az etika preskriptív szerepének eltűntével az 
etikai kritika meghatározó eleme a saját szerepére irányuló kérdés. Ezek a nem nor-
matív, nem „meta-etikai" megközelítések igyekeznek az irodalmi művek etikumát 
azok irodaimiságában, szövegszerűségében és működésmódjában, interpretáció-
jában megközelíteni. Kitüntetett szerepet kap az irányzat önleírásaiban, eredettör-
téneteiben Paul de Man sokat és sokféleképpen emlegetett „háborús cikkeinek" 
„felfedezése" és az azt követő vita,11 valamint J. Hillis Miller „olvasásetikai" elkép-
zelése (amelyet több összefoglalás az etikai kritika keretében értelmez).12 

A következőkben azokat az etikaelméleteket tekintem át röviden, amelyek elő-
segítették az irodalomtudomány említett képviselőinek etika felé fordulását, sőt 
bizonyos szempontból részt is vettek benne, abban az értelemben, hogy maguk is 
vállalkoztak irodalmi szövegek irodalomtudományosan reflektált megközelítésé-
re (sok esetben éppen ez fordította a „szaktudósok" figyelmét a terület felé: lásd 
később Nussbaum megítélését). 

2. Az etikai kritika morálfilozófiai vonatkozásai 

a) „Közösségelvűség" és „sűrű fogalmiság" 

Miként az etikai kritika irányzatához sorolható szerzők, úgy az őket inspiráló, az 
általuk hivatkozott filozófüsok névsora sem kanonizált.13 A névsor legtöbbször at-
tól függ, hogy az adott munka az angolszász vagy inkább a kontinentális filozófia 

11 Lásd például NUSSBAUM: i. m. 2 9 . ; Geoffrey Galt HARPHAM: Getting It Right. Language, Literature, and 
Ethics. University of Chicago Press, 1992. 20. 

12 Bényei Tamás egyik tanulmányában az etikai kritika („a regényműfaj etikai paradigmaként való fel-
fogásának") következő hagyományairól tesz említést: „a liberális humanizmus változatai által kidol-
gozott regénymodellekről (D. H. Lawrence, F. R. Leavis, Lionel Trilling, Wayne С. Booth, David 
Parker, Colin McGinn, S. L. Goldberg)", „az etikai filozófia irodalom felé való fordulásáról (Stanley 
Cavell, Martha Nussbaum, Cora Diamond, Iris Murdoch, Richard Rorty, Alasdair Maclntyre)", a 
regény dialogicitását előtérbe helyező, bahtyini alapú (de helyenként Cavellre és Lévinasra is építő) 
etikai regényfelfogásról [...] (Adam Zachary Newton)"; végül tanulmánya tárgyát egy újabb csoport-
ban jelöli meg: „a posztmodernnek (Zygmunt Bauman, Edith Wyschogrod), poszthumanistának, 
posztmetafizikainak vagy dekonstruktívnak (Hillis Miller, de főként Simon Critchley) nevezett" etikai 
kritikában. BÉNYEI Tamás: „Semlegesség. Regény, elbeszélés és etika Maurive Blanchot-nál." In uő: 
Archívumok. Irodalomtörténeti tanulmányok. Csokonai, Debrecen, 2 0 0 4 . 7 4 . 

13 Jól példázza ezt Emmanuel Lévinas szerepének megítélése: míg David Parker az irányzattal foglal-
kozó könyvében (PARKER: i. m.) és az általa társszerkesztett reprezentatív antológia (ADAMSON-FREAD-

MAN-PARKER: i. m.) bevezető tanulmányában egyaránt csak megemlíti, addig A Robert Eaglestone 
által írt összefoglalás őt tartja az egész irányzat megalapozójának (ahogy ezt a könyv alcíme is ki-
fejezi.). EAGLESTONE: i. m. 
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hagyománya felől tekint az etika fogalmára és ennek irodalmi vonatkozásaira. Az 
irányzat legfrissebb áttekintése, Kenneth Womacké például (kissé nagyvonalúan) 
„észak-amerikaiként" és „európaiként" nevezi meg az etikai kritika két elkülönülő 
ágát: az elsőn az inkább Kantra vagy az angolszász relativista tradícióra alapozó, 
a másikon pedig az alteritás, a másság köré szerveződő kontinentális filozófiából 
kiinduló szerzőket érti. Womack nem titkolja a kontinentális filozófiai tradíción 
alapuló megközelítések iránti szimpátiáját; véleménye szerint az angolszász kri-
tika idevágó fejezete még megírás alatt áll, nem tudja magát meggyőzően elkü-
löníteni a „hagyományos" humanizmus olyan képviselőitől, mint F. R. Leavis és 
Northrop Frye.14 

Az alábbiakban olyan filozófusokról lesz szó, akik az angolszász „iskolához" 
tartoznak, mivel az etikai kritikához szorosan kötődő irodalmi interpretációk túlnyo-
mórészt az ő műveikhez kötődve születetett meg az elmúlt két évtizedben. A mo-
rálfilozófia nem fundamentalista (nem ontológiai megalapozottságú) ágának kép-
viselői közül ennek megfelelőn Alasdair Maclntyre, Charles Taylor és Bemard 
Williams nézeteit érintem, azokat az elméleti konstrukciókat emelve ki, amelyek 
az etika fogalmának újraértelmezése révén az irodalomkritikára mint nem kon-
zervatív etikai kritikára a legnagyobb hatással voltak. 

A három gondolkodóban közös az etikát a tény és érték ellentét mentén lefoko-
zó vagy mellőző megközelítések elutasítása. Alasdair Maclntyre az etikai szóhasz-
nálat zavarossá válását, „átalakítását és széttördelését"15 a felvilágosodásra vezeti 
vissza, amely szembeállította egymással az emberi tapasztalat emotív-akarati és 
racionális oldalait (az utóbbit értékelve fel az előbbi rovására) s igyekezett racio-
nális igazolást nyújtani az ember erkölcsi kötelezettségei számára.16 Ha elfogad-
juk ezt a szembeállítást, érvel Maclntyre, akkor ezzel implicit módon igazoljuk az 
ember racionalista koncepcióját, s azonosulunk az „emotivizmus" valamelyik faj-
tájával (amely szerint nincs különbség erkölcsi ítélet és egyéni preferencia, attitűd, 
érzés között).17 A tény-érték dichotómiát kritizáló Maclntyre egyik következtetését 
úgy lehetne megfogalmazni, hogy azokban a közösségi tevékenységekben, amelyek 
értékeken alapulnak és értékeket fejeznek ki, tradíciókból táplálkoznak és tradí-
ciókat folytatnak, az értékelés igenis tényszerű lehet. 

A szintén tény-érték kettősséget bíráló Charles Taylor megállapítása szerint a 
naturalista (pozitivista) nézőpont értékeléssel szembeni szkepticizmusa azon alapul, 
hogy nem reflektál saját pozíciójának értékek általi meghatározottságára. Ha el-
fogadjuk Taylor tételét, amely szerint a modern identitás elemei az erkölcs erő-
terébenjönnek létre, akkor nemcsak arról van szó, hogy a naturalista-pozitivista 

14 Kenneth WOMACK: „Ethical Criticism." In Julian WOLFREYS (ed.): Intmduäng Criticism at the 21th Century. 
Edinburgh University Press, 2002. 114-115. 

15 Alasdair MACINTYRE: AZ erény nyomában. Erkölcselméleti tanulmány. Fordította BÍRÓNÉ KASZÁS Éva. 
Osiris, Budapest, 1999. 58. 

' Б I . m. 100. 
17 Ebből a szempontból egy táborba tartozik az utilitarizmus, Kant, Nietzsche vagy Sartre. Vö. MAC-

INTYRE: i . m . 3 9 . 
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előfeltevések már a pozitivista praxisban megdőlnek, feltárva saját etikai megha-
tározottságaikat, hanem arról is, hogy valamilyen értékelő keret nélkül maga az 
emberi létezés tűnik lehetetlennek. Taylor, ahogy Maclntyre is, a „fogalmi amné-
ziát" a felvilágosodásra vezeti vissza, amikor bizonyos értékek (mint például a sza-
badság) olyan fontosságra tettek szert, hogy ezáltal, paradox módon, éppen mint 
értékek váltak megközelíthetetlenné. A naturalista irányzatok mellett ez jellemzi 
a kantianizmust is, amely az etikát racionális algoritmus által irányítottként kezel-
te. Ki kell emelni a modern identitást három egyenrangú forrásra (a zsidó-keresz-
tény hagyományra épülő kanti filozófia, a racionalitást hangsúlyozó felvilágosodás 
és a természet és emberi teljesség kapcsolatát kitüntető romantika) visszavezető 
koncepcióból azt a fogalmi összefüggést, ami az értékfogalmak, az én felfogásai, 
a társadalomról alkotott elképzelések és nem utolsósorban azok között a narratí-
vák között áll fenn, amelyek segítségével értelemmel ruházzuk fel az életünket.18 

Ennek az összefüggésrendszernek az értelmezésben való érvényesítése révén a 
(morál)filozófia olyan „életszerű nyelvezetre" tehet szert, amellyel túlléphet tudo-
mányosság és értékelés oppozícióján; ugyanakkor az irodalomtörténet-írás és az 
irodalmi narratívák interpretációja is új, etikai összefüggéseket nyerhet, például 
a kánonok megalkotásának és érvénytelenítésének, vagy a valószerűség és fikcio-
nalitás viszonyának vizsgálatában. 

Bemard Williams, a magyar irodalomkritikai diskurzusban Maclntyre-nél és 
Taylornél talán kevésbé ismert angol filozófus vonatkozó megállapításai a „sűrű 
etikai fogalmakról" (thick ethical concepts) alkotott elképzeléséből kiindulva kapcsol-
hatók a fenti koncepciókhoz és az etikai kritikához. A „sűrűség" fogalma a (Clifford 
Geertz közvetítésével Gilbert Ryle-tól származó) „sűrű leírásra" megy vissza, s 
Williamsnél az értékelő perspektívának az értékelő közösség kontextusában való 
megértését jelenti (szemben az értékelés aktusának külsőleges leírásával). A „sűrű 
etikai fogalmak" jelentése ennek megfelelően nem transzcendens, jelentésüket 
egy-egy kulturális kontextusban meglévő közös értelmezésük biztosítja.19 Williams 
úgy véli, hogy fogalmi voltukból fakadóan ezek a „sűrű" etikai fogalmak is ki van-
nak téve a reflexió megsemmisítő hatalmának; ugyanakkor az általuk kifejezett 
gyakorlat miatt az őket használó értelmezés jóval megbízhatóbbnak tűnik egy álta-
lános reflektáló értelem számára is annál, amelyik mellőzi őket.20 Williams szerint 
az etikai praxishoz való ragaszkodás, az események egy adott sorának „résztvevő" 
értelmezése mentheti meg az etikai kritikust vagy filozófust attól, hogy az előíró 
vagy a relativista nézőpont végleteinek valamelyike mellett döntsön.21 A „sűrű fo-
galmiság" érvényesítése az irodalomtörténet-írásban (például a történeti kontex-
tusok figyelembevétele vagy a történeti vizsgálat során értelmezett fogalom jelenre 

18 Charles TAYLOR: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.), 1989. 105. 

19 Példákkal együtt lásd Bernard WILLIAMS: Ethics and the Limits of Philosophy. Fontana, London, 1 9 8 5 . 

1 4 0 - 1 4 5 . 
20 I. m. 200. 
21 I. m. 95., 72. 
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vonatkoztatása) lehetővé teheti, hogy etikai fogalmak, kérdések ne moralizáló-
példázatos keretben jelenjenek meg. Az etika irodalomtudományos mozgósítá-
sának provokatív ereje és a „sűrűség" érvényesítéséből eredő nyitottság segíthet 
elkerülni azt, hogy az értelmező mindig csak arra ismerjen rá, ami már előfelte-
véseinek részét alkotta, s maradjon jelentésalakító szerepe annak, amit Martha 
Nussbaum váratlan eseménynek nevez. 

b) Az irodalom mint morálfilozófia: Nussbaum és a „gyakorlati bölcsesség" 

Az irodalomnak ebben a filozófiai diskurzusban betöltött szerepére térve, Martha 
С. Nussbaum munkáinak tárgyalása előtt utalni kell Richard Rorty irodalmat és 
filozófiát az etika mentén azonosító gondolataira.22 Rorty, szembeállítva a pozitiviz-
must és a pragmatizmust, az utóbbit mentesíti az ontológiai megalapozottságra 
törekvéstől. Ennek keretében az etika megszűnik másodrendű (pusztán szubjektív 
megalapozottsággal bíró) tudománynak lenni, s képessé válik a pozitivista világ-
kép alternatívájaként színre lépni. A tény és érték szembeállításán túllépő etika, 
az irodalomtól támogatva, képes olyan kérdések megfogalmazására, amelyek nem 
merülhetnek fel a fundamentalista filozófiai-morálfilozófiai diskurzusokban, míg 
a „metafizikátlanodott" filozófia- (és történet-)írás irodalomkritikává válik.23 

Mivel Túry György Literaturáhan megjelent tanulmánya meglehetős alaposság-
gal foglalja össze Nussbaum szerteágazó munkásságát,24 ezért a továbbiakban meg-
elégszem azoknak a gondolatoknak a kiemelésével és értelmezésével, amelyek a 
szerző Love's Knowledge című művében etika és irodalom, etika és narráció össze-
függéseire irányulnak. Nussbaum, ha egyebekben nem is, abban mindenképpen 
közel áll Rortyhoz, hogy etika és irodalom szoros kapcsolatát a praktikus, praxis-
ra alapozott gondolkodásban látja. Abban még túl is megy Rortyn, hogy az iro-
dalmat egyenesen azonosítja az erkölcsfilozófiával. Maclntyre elképzelésével 
egyező módon pedig saját gyakorlati irányultságát Arisztotelészre, illetve a görög 
kultúrára vezeti vissza: koncepciójában az irodalom, a görög tragédia és a filozó-
fia egyaránt a mindennapi életre vonatkozó reflexió formáit jelentik. Ha egy mon-
datban akarjuk összefoglalni etika és irodalom nussbaumi összefüggéseit, akkor 
a következőt állapíthatjuk meg: az etika tárgya partikuláris jellegű (az absztrakt 
szabályok helyett), sajátos tartalmának leginkább az irodalomnak nevezett kifeje-
zésforma felel meg (a filozófiai helyett), módszertanát tekintve pedig sajátos ese-

22 A harmadik idekívánkozó szerző Stanley CAVELL, akinek neve legtöbbször megemlítódik filozófia és 
irodalom, etika és irodalom kortárs összekapcsolói között; ám még Nussbaum sem szentel többet 
neki egy-egy megjegyzésnél. Mivel az általam ismert irodalomtudományi recepciója az etikai kriti-
ka körében hasonló állapotban van, ezért ebben a tanulmányban magam is megelégszem nevének 
megemlítésével. 

23 Richard RORTY: Esetlegesség, irónia, szolidaritás. Fordította BOROS János, CSORDÁS Gábor. Jelenkor, Pécs, 
1 9 9 4 . 9 5 - 9 6 . 

2 4 T Ú R Y György: Az esztétikai etizdlása. MarthaC. Nussbaum „etikai kritikája". Literatura 2 0 0 4 / 2 . 1 8 8 - 1 9 8 . 
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tek, narratívák értelmezéséből áll (nem meta-etikai fejtegetésekből).25 Az etika 
hagyományos témája, az emberi élet ugyanis elbeszélt, elmondott; ez az elbeszélés 
pedig valamiként való megjelenítést jelent. Henry James egyik metaforáját értel-
mezve Nussbaum kifejti, hogy egyedül az irodalmi narratíva képes „teljesen és tö-
kéletesen, ellentmondások nélkül" megmutatni az emberi életet.26 Ez a sajátos ké-
pessége „összetettségéből és sokféleségéből" származik, aminek integrálásával az 
etika elkerülheti a reduktivitást, lezártságot.27 A regény tehát két okból kitüntetett 
műfaj: az elbeszéltség nyilvánvalósága és az egyediségek redukálhatatlansága miatt. 

Az egyéni tapasztalat partikularitásának megragadására-megőrzésére irányuló 
szándék köti össze Nussbaum elképzelését Arisztotelész phroneszisz-fogalmával. 
Arisztotelésznél az általánosságra vonatkozó (teoretikus) bölcsességgel (mint „ésszel 
párosult tudományos megismeréssel") szembeállítva kerül meghatározásra a „gya-
korlati bölcsesség" vagy „gyakorlati tudás" (phroneszisz).A phroneszisz „az egyes 
cselekvő személyre" és az „egyedi esetekre" vonatkozik (mivel „a cselekvés mindig 
egyes esetekben történik"), amit elsősorban nem a tudomány, hanem az észlelés 
(aiszthetisz) ragadhat meg.29 Az egyediségen alapuló jellege miatt a phroneszisz 
többféle értelmezést tesz lehetővé, mivel az is meghatározza, hogy valaki a saját 
magát érintő dolgokat hogyan ítéli meg.30 Az egyedi esetre vonatkozó ítélet elsőd-
legessége mellett azonban - s ezt hangsúlyozni kell az etikai kritika (irodalom)tu-
dományossága szempontjából - a phroneszisz mégsem zárja ki az általánost.31 

Nussbaum négy pontban foglalja össze az etika arisztotelészi felfogásának és a 
saját elképzelésének egyezéseit: az összemérhetetlenség, az érzékelés (a partiku-
laritás) elsőbbsége, az érzelmek kognitív és a váratlan események etikai relevan-
ciája. Nussbaum itt két ponton kapcsolódik a kortárs morálfilozófia fentebb érin-
tett vonulatához. Az érzékelés, az egyedi elsőbbségének hangsúlyozása megvonja 
az általános elvek jogát arra, hogy konkrét, egyedi esetekben, szituációkban kizá-
rólagosságra tegyenek szert. Ehelyett az adott eset, személy, esemény nem ismert 
jellegzetességeinek felkutatására, azok környezetbe ágyazottságának figyelembe-
vételére és az egyedi személyek és viszonyok etikai fontosságára hívja fel a figyel-
met (közel kerülve itt Bernard Williams etikai fogalmainak „sűrűségéhez"). Ez a 
nyitottság azonban nem az univerzalitás elutasítása, hanem az általános elvek ha-

2 5 NUSSBAUM: i. m. ix. Nussbaum megjegyzi, hogy voltaképpen ki kéne tágítani a filozófia fogalmának 
jelentéskörét ahhoz, hogy tanulmányai „beleférjenek" abba. 

28 I. m. 4-10. 
27 I. m. 22. 
28 Szabó Miklós fordításában a phroneszisz legtöbbször „okosságként" vagy „mérlegelő megfontolás-

ként" szerepel (ARISZTOTELÉSZ: Nikomakhoszi etika. Fordította SZABÓ Miklós. Európa, Budapest, 1 9 8 7 ) ; 

a „praktikus bölcsesség" a Nussbaum által is használt „practical wisdom" fordítása, amely a magyar 
szakirodalomban már meghonosodott, lásd HORKAY H O R C H E R Ferenc (szerk.): Közösségelvú politikai 

filozófiák. Századvég, Budapest, 2002. 26. Takáts József említett tanulmányában inkább a „gyakor-
lati tudás" kifejezést használja. TAKÁTS: i. m. 68-68. 

2 9 ARISZTOTELÉSZ: I. M . 1 6 6 - 1 6 7 . ( 1 1 4 1 B ) 
so E m. 165. (1141a) 
3 1 SIMON Endre külön felhívja A figyelmet A gyakorlati bölcsesség ezen tulajdonságára a vonatkozó 

részhez (I. m. 168. 1142a) fűzött jegyzetében, több kommentátorra is hivatkozva. I. m. 356-357. 
(Jegyzetek.) 
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tókörének (a generalitásnak) a korlátozása. Ezért láthatja Nussbaum abban Arisz-
totelészjelentőségét, hogy a „gyakorlati bölcsesség" fogalmában sikerült olyan kon-
cepciót felállítania, amely képes a reflexió és érzelem, az intellektus és szenvedély 
közti feszültség kifejezésére. A hangsúly az ellenkező területek közti feszültségen 
van, mivel az ezek közti, kibékítés nélküli „oszcilláció" jellemzi az „életszerű" eti-
kát, ez a feszültség pedig nem máshol fejeződik ki a legjobban, mint az irodalom-
ban, ezen belül is a regényekben (Nussbaum példái alapján leginkább Henry James 
műveiben). A előbb negyedikként említett jellemző, a váratlan eseményeknek, a 
meglepőnek tulajdonított jelentőség a partikularitás kiemeléséből származik. Az 
egyedivel szembeni nyitottság megakadályozza, hogy a döntések pusztán általános 
elvekre alapozódjanak. 

Összefoglalva Martha С. Nussbaum Arisztotelész-értelmezésének tanulságait, 
a phroneszisz fogalmához hozzá tartozik az improvizáció, az adekvát perspektívák 
keresése, a pluralizmus és a dinamizmus, a nyitottság, az „etikai flexibilitás". Ennek 
megfelelően az etikával foglalkozónak vállalnia kell, hogy kiteszi magát az elvek, 
törvények normativitásának és ugyanakkor vállalja a „szisztematikus elvekre vonat-
kozó vakság" kockázatát.32 Az irodalom azért lehet etika, mert a regények értelme-
zése során, azok történeteinek közvetítettsége és a diszkurzusuk összetettsége miatt, 
a normativitás és a „teoretikusság" kerülése etikai követelményként jelenik meg. 

3. Értelmezés és elmélet: etika és narratológia 

a) Az irodalom morálfilozófiai (a morálfilozófia irodalomtudományos) korlátai 

Annak ellenére, hogy Nussbaum igyekszik számolni etika és narrativitás, etika és 
interpretáció összefüggéseivel, eljárásmódja ellen több kifogás is emelhető. Meg-
lehetős célzatossággal válogat például az irodalomtörténetből (irodalmon szinte 
kizárólag regényeket, azon belül is a modernista regénytradíció alapműveit értve), 
a kiválasztott szövegeket pedig reduktív módon értelmezi. Nemcsak arról van 
szó, hogy az olvasó érzelmi reakcióiban látva az irodalmi interpretáció lényegi 
elemét, túlságosan könnyen szorítja háttérbe a többi, meglehetősen nagy hagyo-
mányú lehetőséget; ugyanígy kifogásolható az is, hogy az érzelmi reakciót kiváltó 
aktust az olvasónak valamelyik karakterrel való azonosulásában látja. Nussbaum 
(például Bahtyinnal ellentétben) nem fogadja el, hogy a nézőpontok és az iden-
tifikációk változása, áttevődése jelentős szerepet játszhat a szövegjelentésének ki-
alakulásában, ehelyett inkább a szöveg és a valóság megfelelésére, olvasó és karak-
ter időn és téren kívüli azonosulására építi értelmezéseit. Ennek nyomán eltekint 
az olvasók, befogadások közti történeti és szociológiai különbségektől is. Geoffrey 
Galt Harpham egyenesen úgy fogalmaz, hogy Nussbaum narratológiailag követ-

3 2 NUSSBAUM: i. m. 69. A Nussbaum könyvének címében szereplő „szerelem" ezt a határt hivatott je-
lölni. 
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kezetlen és sokszor időszerűtlenül, irodalomkritikailag pedig értelmezhetetlenül 
fogalmaz.33 A talán legsúlyosabb, mert a koncepció alapját érintő vád szerint pedig 
az irodalomról mint morálfilozófiáról beszélő Nussbaum valójában az irodalmi 
szövegek filozófiai értelmezésével, „kommentárjával" helyettesíti az irodalmat. Ez 
a kritika fogalmazódik meg egyik (később a Love's Knowledge-ban is megjelent) 
Henry James-tanulmányával szemben Hilary Putnam és Richard Wollheim részéről 
is,34 az etikai kritika jelentkezésének egyik első dokumentumában, a New Literary 
History 1983-as tematikus számában (.Literature and/as Moral Philosophy).35 E vád 
szerint az irodalmi szövegek éppen azzá válnak Nussbaum kezén, amitől szerette 
volna megkímélni őket: a filozófiai tételeket igazoló példákká. 

Ezek a filozófia és irodalomtudomány felől érkező kritikák jelzik, hogy bár az 
irodalomtudományosan reflektált morálfilozófia átléphetőnek tartja irodalom és 
filozófia határát, ezzel a határátlépéssel kiteszi magát annak a veszélynek, hogy 
megállapításai mindkét diszciplínán belül érvénytelenekké válhatnak. A morálfi-
lozófüs narratológiai irányú megjegyzései például inspirálók lehetnek a filozófián 
vagy a morálfilozófián belül, ám az említett nagyvonalúságok egy poétikailag érzé-
keny beszédmód számára akár az egész elképzelést megkérdőjelezhetik. Hiszen 
éppen azt az elvet látszanak érvényteleníteni, hogy az egyes partikularitásokat a 
saját kontextusukban (Bernard Williamsszel szólva: „sűrű" módon) kell leírni. Ugyan-
akkor léteznek olyan elemzések is, amelyek Nussbauménál talán kevésbé invenció-
zusan, a kortárs irodalomtudomány és azon belül is a narratívaelméletek szempont-
jából azonban jóval következetesebben igyekeznek etika és interpretáció kapcsolatát 
legitimálni. Legjobb példái ennek Geoffrey Galt Harpham könyvei36 és Adam 
Zachary Newton Narrative Ethics című műve.37 Harpham vizsgálati spektruma szé-
lesebb (Womack korábban már idézett összefoglalása egyenesen a két nagy etikai 
tradíció irodalomkritikai szintéziseként tartja őt számon),38 a (főként Bahtyinra 

3 3 HARPHAM: Shadows of Ethics. Criticism and the Just Society. Duke University Press, Durham, 1 9 9 9 . 2 2 6 - 2 2 9 . 
34 Hilary PUTNAM: Taking Rules Seriously. A Response to Martha Nussbaum. New Literary History 1983/ 

Autumn. 199-200.; Richard WOLLHEIM: James's The Golden Bowl and the Plausibility of Literature as 
Moral Philosophy. New Literary History 1983/Autumn. 190. Nussbaum válaszát lásd: Martha С. 
NUSSBAUM: Reply to Richard Wollheim, Patrick Gardiner, and Hilary Putnam. New Literary History 1983/ 
Autumn. 201-208. Nussbaum irodalom és filozófia kapcsolatáról való elgondolásainak áttekintő 
kritikájához lásd EAGLESTONE: i. m. 35-59. 

35 Ugyanitt zajlik Cora Diamond és D. D. Raphael vitája is a (morál)filozófia és az irodalom viszonyáról. 
Cora DIAMOND: Having a Rough Story about What Moral Philosophy Is. New Literary History 1983/Autumn. 
155-169.; D. D. RAPHAEL: Philosophy and Rationality. A Response to Cora Diamond. New Literary History 
1983/Autumn. 171-177. A filozófus Raphael a számot nyitó tanulmányában leszögezi, hogy a „le-
het-e morálfilozófia az irodalom?" kérdés sokkal inkább konceptuális, mintsem empirikus, mivel 
megválaszolása annak előzetes eldöntését kívánja meg, hogy mi a jelentése a morálfilozófiának. 
D. D. RAPHAEL: Can Literature Be Moral Philosophy? New Literary History 1983/Autumn. 1. Az iroda-
lomtudomány felől ezt kiegészíthetnénk azzal, hog)' a válaszhoz ugyanígy döntés szükséges az iro-
dalomjelentéséről is - Nussbaum a kritikákra adott válaszában az irodalom- és filozófiafelfogások 
különbségével is érvel; igaz, itt is az irodalom fogalma tűnik problémamentesebbnek gondolatme-
netében. 

36 Getting It Right-, Shadows of Ethics. 
37 Adam Zachary N E W T O N : Narrative Ethics. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1995. 
3 8 WOMACK: i . m . 1 2 0 - 1 2 1 . 
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és Lévinasra hivatkozó) Newton azonban a gondolatmenetnek ezen a pontján 
jobban használható annak bemutatására, hogy az etikai kritika is rendelkezhet a 
szövegek narratív struktúráira érzékeny interpretációs stratégiával. 

b) A narratív etika: értelmezés és elmélet 

Newton könyve már bevezetésében világossá teszi, hogy narratíva és etika viszonya 
összetettebb annál, ahogy azt Nussbaum látja. A könyvét bevezető kettős példá-
zatban szereplő Tóra-magyarázó arra a kérdésre, hogy miképpen képes történe-
teivel oly találó módon szemléltetni az Ószövetség gondolatait, újabb történettel 
felel: egy falusi mesterlövész azzal a magyarázattal szolgált céllövői sikereire, hogy 
először bele kell lőni a falba, aztán céltáblát kell rajzolni a lyuk köré.39 A törté-
nettel való felelet gesztusa az etikai jelentés történetre utaltságát, a narratívának 
az etikai jelentés létrejöttében játszott lényegi szerepét jelzi (a lövés, az elbeszélés 
aktusa megelőzi a telitalálat tényét, a történet és a tézis azonosítását). A Tóra-ma-
gyarázónak feltett kérdés azonban, ami lehetővé tette a példázat elmondását, arra 
utal, hogy etikaiként megérteni egy történetet csak a morálfilozófiai tétel előfel-
tételezésével lehet (a rabbi a hallgatói számára a morális törvényeket világította 
meg példáival, nem „csak" történetet mesélt). A narrativitás kettős szereppel ren-
delkezik ebben az etikai diszkurzusban: egyszerre előfeltétele és következménye 
az etikának. Teória nélkül nem lenne értelme a Tórát értelmező tevékenységnek 
és nem lenne értelme a mesterlövészhez intézett kérdésnek sem; az interpretatív-
elbeszélői funkciója és a mesterlövészi feladat-képesség nélkül pedig a sajátos te-
vékenység meghatározta karakter (a megkérdezett alany, a válasz lehetőségének 
feltétele) sem létezhetne. 

A példázatról szóló példázat szerint narratíva és etika egymást olvassa, a tör-
ténet megalkotásakor működő, interpretáción alapuló összekapcsolások tükrözik 
a nem ontologizáló etika 'mechanizmusát'. Ennek során a konkrét „másikkal" való 
találkozás hívja elő a középpontban álló radikálisan egyszeri morális szituációt, 
amelynek létrejötte így mindenestől az interpretációra alapozott (nem pedig for-
mális, előzetes, általánosan érvényes elvekből levezetett). Newton akkor válik az 
elbeszélés strukturáltságának szempontjából tudatosabbá Nussbaumnál, amikor 
elkülöníti az etikai struktúrák három rétegét a narratívákban, mégpedig annak 
alapján, hogy hol érhető tetten az értelmező felelőssége az olvasat létrejöttében.40 

A narrációban rejlő etikum (narrational ethics) azoknak az episztemológiailag és 
strukturálisan elválasztott elemeknek az összekapcsolásában áll, amelyek a narra-
tív szituációt képezik (narrátor és intencionált olvasó vagy „narratee", szerző és 
karakter és olvasó, olvasó és szöveg, vagy más kategóriák szerint odaértett szerző 

3 9 NEWTON: i . m . i x . 
4 0 NEWTON: i. m. 1 7 - 2 2 . , 2 5 . A következő tipológia nagyjából levezethető Gérard Genette-nek a nar-

ratív diszkurzus szintjeire vonatkozó elképzeléséből: Gérard GENETTE: Narrative Discourse. An Essay 
in Method. Translated by Jane E. LEVIN. Cornell University Press, Ithaca, 1980 
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és olvasó). Ezeknek a kapcsolatoknak a működtetésében mindig valamilyen etikai 
viszonyról van szó: értékelés nélkül nem hallható az elbeszélő „hang", nem alkot-
ható a szövegért felelőssé tett „odaértett szerző". A narratív etika másik rétegét a 
történet valósághoz való hozzámérésből származó etikai következmények jelentik, 
ezt „reprezentációs etikának" nevezi. A genette-i narratív diszkurzus felépítését 
tekintve, arról a fázisról lenne szó, amikor a tipikus alakokból az értelmezés jelle-
meket alkot; csakhogy ez a jellemalkotás, etikaibb (Lévinasra utaló) szótárt hasz-
nálva, Newton szerint egyúttal a történet alakjainak személyekre cserélését is je-
lenti. Ennek a jellemalkotó tevékenységnek az etikuma ugyanis éppen abban áll, 
hogy a karakter létrejötte egyúttal a fikció és a valóság határának átlépését (vagy, 
más nézőpontból, az eltörlését) jelenti, ami pedig nem mehet végbe valamilyen 
autoritásra való hivatkozás nélkül. Hogy miért látom valamilyennek a történet bi-
zonyos szereplőjét, hogy miért éppen azokat a tetteit tartom fontosnak a jellem 
szempontjából (s egyáltalán, milyen nézőpontból értelmezem, ítélem meg a ki-
emelt eseményeket) - mindez előzetes tudás által meghatározott és valamely va-
lóságfelfogásra apellál. 

A narratív etika harmadik rétege, a „hermeneutikai etika" a jelentés létrehozásá-
nak, a megértésnek a felelősségére vonatkozik, s a következő kérdéseket veti fel: 
mennyiben tekinthető az olvasó alkotásának az irodalmi mű jelentése, illetve, ezzel 
összefüggésben, mennyiben tekinthető ez a jelentés interszubjektívnek, a többi 
olvasótól is származónak és azokkal megoszthatónak. Ez az a pont, ahol Newton 
elgondolása világosan elválik az etikai kritika olyan konzervatívabb képviselőitől, 
mint Sámuel L. Goldberg, Tobin Siebers vagy Wayne С. Booth (utóbbi például a 
szöveg és olvasó találkozását a barátság interperszonalitásának mintájára képzeli 
el).41 Newton szerint az etikai kritika hermeneutikai aspektusát éppen a Booth 
által adottságként tekintett perszonifikációból adódó problémák tudatosítása je-
lenti. A történetek karaktereinek státusa, a történetben olvasható döntések, a fen-
ti két aspektus etikai oldalai egyaránt elbeszéltek és értelmezettek. Ebből fakadóan 
a történetek etikuma nem a tematikus értelmezésben és a 'regény mint életveze-
tési tanácsadó'-féle kezelésmódban van, hanem az ezeknek a megközelítéseknek 
a következményeire, a felmerülő kérdések megválaszolásának módjára, az inter-
pretációban megnyilvánuló állásfoglalásokra irányuló reflexióban. A narratíva 
így értett etikuma nem vezethet a beszélgetés megértéssel végződő felfogásához, 
miként Booth tartja, hiszen éppen a jelentésre vonatkozó reflexiót teszi etikai 
szükségletté.42 Ezért hivatkozik Newton oly sokszor Mihail Bahtyinra, akinél a 
szereplők szólamai (s itt gyakran egy karakterhez több szólam rendelhető, belső 
szólamok közti viták is lehetségesek) nem egy dialektikus szintézis intenciójának 
beteljesítói.43 

41 Whyne C. B O O T H : The Company We Keep. An Ethics of Fiction. University of California Press, Berkeley, 1 9 8 4 . 
42 Newton kritikája Boothról és Nussbaumról: NEWTON: i. го. 61-65. 
43 „Dosztojevszkij számára nem a monologikus következtetésként adódó, mégoly dialektikus eszme, ha-

nem a szólamok kölcsönhatásának az eseménye a végső adottság." Mihail BAHTYIN: A dialógus Dosz-
tojevszkijnél. Fordította OROSZ István. In uő: A beszéd és a valóság. Gondolat, Budapest, 1986. 354. 
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Etika és (irodalmi) narratíva newtoni kapcsolata „pragmatikus" (nem ontologi-
kus), s interaktív rendet implikál. Az etikai kritikának ez a (legtöbbször Lévinasra 
hivatkozó) vonulata az ontológiai kiindulás helyett a morális szituáció radikalitá-
sában és egyszeriségében látja az etika lényegét és az irodalmi művek értelmezé-
sének tétjét.44 A „narratív etika" narrativitása két oldalról is leírható: a normatív 
etikával szemben azt az egyszeri másikat értelmezi, akit annak története tesz hoz-
záférhetővé; másrészt tudatosítja azt, hogy a jelentésnek mindig része a jelentés 
létrehozásának a története, hiszen a létrehozott jelentés hangsúlyosan egy törté-
nethez, egy történet értelmezéséhez kötődik. Itt felfedezhető az etika narratív meg-
határozottságát szintén középpontba állító J. Hillis Miller hatása is, aki az etikai 
jelentést összekapcsolja a de Man-i olvasásallegóriával 45 Az allegorikusság gene-
ralizáló mechanizmusának kerülése miatt azonban az is érthető, hogy Newton 
miért sorolja Northrop Frye és Wayne С. Booth mellett Miller koncepcióját is a 
kantiánus-formalista etika hagyományába.46 

4. Az etikai kritika és az irodalomtörténet-írás 

Ha az emberi megértés a történetekre utalt, a történetek értelmezése pedig szük-
ségképpen a létrehozott jelentés relativizálásával jár, akkor ennek az apóriának a 
fényében az etikai kritikát azoknak a kompromisszumoknak a vizsgálatával is azo-
nosíthatjuk, amelyeket az értelmező a jelentés megalkotása érdekében köt. Amikor 
megértünk egy narratívát (eseményeit koherens egésszé, történetté alakítjuk), 
már beléptünk az etika területére, állítja (Newtonnal egybehangzóan) Geoffrey 
Galt Harpham.4 7 Az értelmező felelőssége annak a (Lévinas nyomán megfogal-
mazott) imperatívusznak a formájában jelenik meg az etikai kritikában, amely 
szerint, ha megérteni valakinek a történetét mindig a személy elvesztésével jár, 
akkor a veszteségre adott válasznak is a narratíva részévé kell válnia.48 Ezt a fele-
lősséget (mint az etikai kritikát meghatározó igényt) úgy is megfogalmazhatjuk, 
mint a narrativitásból származó nyereség (személyek fel- vagy megismerése, egy 
történet létrehozása és megértése) és veszteség (az elbeszélt személy elvesztése és 
így a helyére kerülő történet szükségszerű töredékessége, befejezetlensége) feszült-
ségben tartásának, a fdozófiai modellekbe való dialektikus feloldás elkerülésének 
a követelményét. 

44 Eaglestone egyenesen Lévinasban látja Martha Nussbaum „közvetlenségének" és J. Hillis Miller 
dekonstruktiv reflexivitásának közös nevezőjét (EAGI.ESTONE: i. m. 92-94., 168-170.), monográfiá-
ját pedig erre a dialektikus modellre építi; figyelmen kívül hagyva azt, hogy két, többé-kevésbé iro-
dalommal foglalkozó szerző között egy par excellence filozófust tesz meg az általa is irodalomkriti-
kaiként kezelt irányzat kulcsfigurájává.) 

45 A legjobb magyar nyelvű áttekintést J . Hillis Miller „eticitás"-elképzeléséről Túry György adja: TÚRY 

György: „J. Hillis Miller 'etikai kritikája'." In BÓKAY Antal-M. SÁNDORÉI Edina (szerk.): Keresziez(őd)é-
sek. Dekonstrukció, retiorika és megértés a mai irodalomelméletben. Janus/Gondolat, Budapest, 2003. 224-249. 

46 N E W T O N : i . m . 1 0 . 
4 7 HARPHAM: Shadows of Ethics. Criticism and the Just Society. 37. 
4 8 N E W T O N : i . m . 1 9 - 2 2 . 
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Az etikai kritika fenti összefoglalása is felfogható a megnyerés és az elvesztés 
kettősségének összjátékaként. Hiszen amennyiben közös nevező alá akarok vonni 
különböző irodalomfelfogást valló gondolatmeneteket az etika és az irodalom kap-
csolatát alapul véve, akkor vagy menthetetlenül az e szerzők által kárhoztatott 
konzervatív értelmű „etikai kritikához" nyúlok, amely az irodalmat a morálfilozó-
fia szolgálóleányaként foglalkoztatja; vagy, amennyiben ragaszkodom a címke 
korszerűségéhez, akkor ezt a kritikát folyton hozzá mérem tőle különböző, korsze-
rűnek vagy nem is oly régen még korszerűnek számító (mindenesetre a mai iro-
dalomtudományt meghatározó) irányzatokhoz, ami az etikai kritika kritériumait 
más kritikák kritériumaihoz kötné (végeredményben pedig ahhoz vezetne, hogy 
a feminizmus, a dekonstrukció, az új historizmus vagy a kulturális materializmus 
etikájáról beszélnénk, kritika nélkül). Nem lehet eltagadni, hogy az etikai kritika 
mint kortárs irodalomtudományos elmélet akár fából vaskarikának is tekinthető, 
mivel az etikai reflexió általános volta, illetve az etikai alapú interpretációk pre-
misszái által indokolt irodalomtudományos gyanakvás erőteljesen megkérdője-
lezheti az irányzat létjogosultságát. Ezért létfontosságú az etikai kritika számára, 
s ezért kérdezte a jelen tanulmány is Eaglestone-nal, hogy „mi az etikai kritika az 
'(irodalom)elmélet' után"; a választ azonban nem ott kereste, ahol ő (az irodalom-
kritikától elfordulva egy filozófus, Lévinas műveiben), hanem ott, ahol még marad 
tér a magát irodalomtudornányosnak-irodalomtörténetinek tartó vizsgálat számá-
ra. Ennek érdekében érvényesíteni kell az etikának azokat az értelmezéseit és/vagy 
érvényesítési módjait is, amelyek a posztstrukturalista iskolák képviselőinél fel-
merültek, azaz nyitva kell hagyni az értelmezéseket például a dekonstruktiv vagy 
a kulturális materialista értelmezések felé is (ez utóbbi különösen sokkal járulhat 
hozzá a századfordulós epika olvasásához a „különbözőség" [dissidence] és az 
effemináció sajátosan a századfordulóhoz kötődő elemzéseivel).49 A kortárs morál-
filozófiai kötődések természetszerűleg előtérbe helyezik azokat az irodalomtudo-
mányos iskolákat, amelyek fogalmi kereteibe beilleszthetők a karakter, a döntés 
és felelősség, illetve a történet fogalmai; ugyanakkor az etikai kritikának, bár-
mennyire is igyekszik a reflektáltság révén ezt elkerülni, valószínűleg mindig részét 
képezi az előíró értelmű, a „hogyan kell élni" kérdésére választ adó etika is. 

Mint Nussbaum példája mutatja, a példa és az elmélet viszonya különösen kényes 
kérdése az etika irodalomtudományon belüli működtetésének. Harpham azonban, 
Newtonnal és részben J. Hillis Millerrel azonos álláspontot képviselve, ennek a 
viszonynak a megoldhatatlanságát produktívnak látja az etikai kritika szempont-
jából: szerinte az etika kérdésében válik az irodalom teoretikussá, a teória pedig 
irodalommá.50 Éppen azok a hiányok, űrök teszik ugyanis az olvasót a jelentésal-
kotás aktív részesévé, amelyek példa és elmélet, másképpen történet és ideológia 
egymásra vetítése nyomán maradnak. Ha az etikai kritika „tárgyterületét" ezek-

49 A múlt jelenhez mérésének igénye eleve átjárást teremt az etikai kritika és a kulturális materializ-
mus között. 

5 0 HARPHAM: i. m. 33-35. Harpham kemény Nussbaum-kritikája ennek az „egyensúlynak" az elveszí-
tését kárhoztatja A Love's Knowledge-ben. HARPHAM: i. m. 220-224. 
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nek az űröknek a kitöltésében, illetve az ebből adódó kérdésekben jelöljük meg, 
akkor nem másról van szó, mint az irodalom és elmélet viszonyára irányuló kérdés 
újbóli megfogalmazásáról. Ez nem a lehetséges válaszok aporetikusságának meg-
szüntetésétjelenti, hanem a kérdés átfogalmazásában rejlő lehetőségek kiaknázá-
sát. Erre az átfogalmazásra ad lehetőséget például a „sűrűség" irodalomtudomá-
nyosan átértelmezett etikai fogalma, hiszen Bemard Williams is elméleti tudás és 
példa kapcsolatát teszi tárgyává. Az egyedi eseménysorok értelmezésének igényé-
ben a jelentés, az értelem, a tudás összekapcsolódik a narrativitással és a plurali-
tással, így a „sűrű etikai fogalmak" irodalmi relevanciáját az a reflexióra felhívó 
jellegük adja, amely nem engedi figyelmen kívül hagyni a kontextus, az applikáció, 
a praxis jelentést befolyásoló tényezőit, az „értelmezés hatalmát". 

Az etikai kritika szempontjainak és kérdéseinek a klasszikus és modern magyar 
irodalom kutatásában való érvényesítése a „sűrűség" fogalmának kétszeresen 
provokatív jellegéből kiindulva is indokolható. Az etikai kritika mozgósítása lehető-
vé teszi, hogy etikai meghatározottságú kérdések - például A délibábok hőse jelenté-
sét meghatározó elbeszélő-hős viszony, Betelei István novelláiban az erény és a bűn 
különböző formái vagy Gozsdu Elek szövegeiben a boldogság és a halál problé-
mája - etikai jellegüket megőrizve ne „önmagukban", a tematikus szinten kitüntet-
ve, a szövegből, a narratív diskurzusból különböző prekoncepciók alapján kiemel-
ve, vagyis ne moralizáló-példázatos keretben kerüljenek értelmezésre. Másrészt a 
„sűrűség" érvényesítéséből eredő nyitottság talán segít megváltoztatni azt a recep-
ciós helyzetet, amelyben a 19. század utolsó harmadának és az elmúlt századfordu-
lónak a magyar irodalma létezik. Egy - részben éppen az etikum eltérő megítélé-
séből adódóan - meglehetősen ellentmondásos értelmezésekkel és értékelésekkel 
rendelkező, a mai irodalomtörténeti kánonok számára csak homályos képet mu-
tató, „átmeneti" korszak megközelítésére olyan irodalomtudományosnak minő-
síthető vizsgálati módot érdemes választani, amely úgy teszi lehetővé a korszak 
irodalomtudományosan reflektált megközelítését, hogy nem egyneműsíti a kor-
szak heterogén elemeit. Az etikai kritika képlékenysége, amely egyszerre engedi 
meg, hogy az irodalom egyfajta „örök" felfogásaként és ugyanakkor egy kortárs iro-
dalomtudományos irányzatként kezeljük, előnnyé válhat ebben a recepciós hely-
zetben. Ugyanakkor az etikum, a moralitás problematikussá válásából eredő, a 
19. század második felének kritikai vitáit, verses regényeit és a századvég-századelő 
elbeszélőprózáját egyaránt meghatározó kérdések nagyobb illetékességgel ruház-
zák fel az etikai kritika viszonyítási pontként való használatát egy újabb módszer 
külsőleges alkalmazásánál. Mindezt azonban már az egyes szövegek értelmezései-
nek kell igazolniuk. 



Bárány Tibor 

„SZISZEGJ, KÍGYÓ GERTRÚD" 

- A metafora mint intenzionális kontextus Arthur С. Danto 
analitikus művészetfilozófiájában* -

I. Kontextus: egy definíció nyomában 

Arhtur C. Danto analitikus művészetfilozófiai fóművében, A közhely színeváltozásá-
ban nem kisebb feladatra változik, mint hogy megalkotja a műalkotás filozófiai 
definícióját. Danto externalista, így abból indul ki, hogy a természetes fajtanevek 
a dolgokat a dolgok rejtett, mélyen fekvő tulajdonságai révén jelölik. Ezek a mélyen 
fekvő tulajdonságok fizikai és/vagy genetikai tulajdonságok. A „víz" szó valójában 
nem együtt járó érzéki tulajdonságok rövidítése, tehát nem arra az anyagra referál, 
amely egyszerre folyékony, átlátszó, íztelen, szagtalan stb., hanem arra, amelynek 
a molekuláris szerkezete H 2 0. „Ajelentések nem a fejben vannak", állítják az ex-
ternalisták: a világtól is függ, hogy szavaink mire referálnak, a nyelvi kifejezések 
referenciája nem a nyelvhasználó önkényes döntésén múlik. A természetes fajták 
azonosságát nem a fajtához tartozó egyedi példányok (konkrét szilfák vagy arany-
darabok) érzékelhető, felszíni tulajdonságai teremtik meg, hanem meghatározott 
fizikai és/vagy genetikai tulajdonságok. Ha képes vagyok felsorolni ezeket a szem-
mel nem látható, „mélyen fekvő" tulajdonságokat, képes vagyok megalkotni az 
adott természeti fajta szükséges és elégséges feltételekből álló definícióját. Danto 
az externalizmus különös változatát képviseli: azt állítja, hogy nem csupán a termé-
szetes fajtanevek, hanem a reprezentációs természetű dolgokra vonatkozó fajtane-
vek is mélyen fekvő tulajdonságok révén jelölik a dolgokat - azzal a különbséggel, 
hogy a reprezentációs fajtanevek nem fizikai vagy genetikai, hanem reprezentációs 
tulajdonságokra vonatkoznak.1 A „műalkotás" reprezentációs fajtanév: ha felsoro-

* Az itt olvasható tanulmány az Erasmus Kollégium 2005. július 2-3-án megrendezett tanévzáró kon-
ferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata. Köszönöm tutoromnak, BEZECZKY Gábornak, 
valamint KÁLMÁN Lászlónak, VARASDI Károlynak és ZVOLENSZKY Zsófiának, hogy segítségemre voltak 
a tanulmány elkészítésében, továbbá köszönöm az előadás után kialakult vita résztvevőinek (BEZECZKY 

Gábornak, CSORDÁS Attilának, H A J D Ú Péternek, HETÉNYI Zsuzsának, KÁLMÁN C . Györgynek, KÁLMÁN 

Lászlónak és MARGÓCSY Istvánnak), hogy megjegyzéseikkel sok gondolkodnivalót adtak számomra. 
1 Arthur С. D A N T O : The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art. Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, 1981. 139.; Arthur C. D A N T O : A közhely színeváltozása. Művészetfi-
lozófia. Fordította SAJÓ Sándor. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 20032. 138. 
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lom azokat a mélyen fekvő reprezentációs tulajdonságokat, amelyek meghatároz-
zák a „műalkotás" kifejezés referenciáját, akkor eljutottam a műalkotás szükséges 
és elégséges feltételekből álló definíciójához. 

A Danto-féle externalizmus számos ponton támadható. Míg a mélyen fekvő fi-
zikai és genetikai tulajdonságok fogalma intuitíve világos, addig a mélyen fekvő 
reprezentációs tulajdonságok fogalma komoly problémák elé állíthatja a filozófusokat. 
Am most számunkra mindez nem érdekes. Az alábbiakban Danto elméletének 
csupán egyetlen apró részletkérdésével foglalkozom majd. Danto állítása szerint 
az egyik keresett reprezentációs-szemantikai tulajdonság a metaforicitás: a műal-
kotás, egyebek közt, abban különbözik a puszta reprezentációktól, hogy metafori-
kus szerkezetű. Minden műalkotás (egy vagy több) metaforát fejez ki - pontosabban 
szólva: a műalkotás metaforikusán példázza a tartalmát. Danto gondolatmenete 
nem áll meg ezen a ponton, s a filozófus egy váratlan csavarral azt is hozzáteszi: 
a metaforikus mondat intenzionális kontextus, a metafora intenzionális kontex-
tust teremt.2 

Danto kijelentése váraüan és meghökkentő. Váratlan, mert ezt megelőzően Danto 
azt állította, hogy maga a műalkotás metaforikus szerkezetű, ez a kijelentés viszont 
már a mondatokról szól - ráadásul nem is kizárólag a műalkotásokban szereplő 
mondatokról, hiszen metaforákat nem csupán elbeszélők, regényszereplők és vers-
ben beszélő lírai szubjektumok szoktak alkalmazni. És meghökkentő, mert az inten-
zionalitás jelenségét vizsgáló formális szemantikai elméletek ritkán ejtenek szót 
a metaforáról. Vajon mit jelent, hogy a metafora intenzionális kontextust teremt? 
És ha van értelme a kijelentésnek, a metaforák által teremtett intenzionális kon-
textusok vajon miért nem keltették fel a formális szemanták érdeklődését? A to-
vábbiakban ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

II. A metafora mint intenzionális kontextus 

Elsőként vizsgáljuk meg az intenzionális kontextus fogalmát. Az extenzió és az inten-
zió szemantikai értékek. Egy kifejezés extenziója nagyjából annak felel meg, amit 
a kifejezés jelöl: a tulajdonnév extenziója a tulajdonnév által jelölt dolog; a pre-
dikátum extenziója a tárgyalási univerzum elemeiből képzett rendezett n-esek 
osztálya (egy predikátum extenziójához azok a dolgok tartoznak, amelyek rendel-
keznek a predikátummal megnevezett tulajdonsággal [például: „piros"], vagy 
azok a dologpárok, dologhármasok stb., amelyek a predikátummal megnevezett 
relációban állnak egymással [például: „nagyobb, mint..."]); a mondat extenziója 
a mondat igazságértéke. Extenzionális egy mondat, ha a mondat extenziója, azaz 
igazságértéke kiszámítható az összetevő kifejezések extenziója és az összetétel mód-
ja alapján. Például: vegyük azt a mondatot, hogy Béla könyvelő; ha ismerem a Béla 
kifejezés extenzióját (tudom, hogy a név a tárgyalási univerzum melyik elemét jelö-

2 D A N T O : The Transfiguration of the Commonplace. 1 7 9 . , D A N T O : A közhely színeváltozása. Művészetfilozófia. 1 7 4 . 
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Ii), és ismerem a könyvelő predikátum extenzióját (tudom, hogy a tárgyalási univer-
zum mely elemei tartoznak a könyvelők közé), akkor ki tudom számolni a mondat 
igazságértékét, hisz el tudom dönteni, vajon Béla a könyvelők közé tartozik-e. Vagy 
például: vegyük azt a mondatot, hogy Béla házasember és könyvelő; ha tudom, hogy 
a Béla házasember mondat igaz-e, és tudom, hogy a Béla könyvelő mondat igaz-e, va-
lamint tudom, hogyan működik az és mondatfünktor, akkor ki tudom számolni, 
hogy a teljes mondat igaz-e (csak akkor lehet igaz, ha mindkét tagmondat igaz). 

Az extenzionális kontextusokban tehát az összetett kifejezések extenziójának 
kiszámolásához nem kell figyelembe vennem az összetevő kifejezések intenzióját, 
vagy más szóval: jelentését. Mindez persze nem azt jelenti, hogy az extenzionális 
mondatban szereplő szavaknak ne lenne jelentésük, csupán azt, hogy az ilyen 
mondatok igazságértékének eldöntéséhez nincs szükség a mondatban szereplő 
szavak jelentésének vizsgálatára. (Pontosabban szólva: a tulajdonnevek és predi-
kátumokjelentésének vizsgálatára, hiszen a logikai szavak használati szabályát is-
mernem kell, és ez a szabály többé-kevésbé megfeleltethető a jelentésnek vagy az 
intenziónak.) Mivel az extenzionális mondatok igazságértéke kizárólag a mondat-
ban szereplő kifejezések extenziójától és a kifejezések összekapcsolásának módjá-
tól függ, ha egy ilyen mondatban egy kifejezést felcserélek egy vele azonos exten-
ziójú kifejezéssel, a mondat igazságértéke nem változik. Ha igaz, hogy 

(1) Kertész Imre kapta 2002-ben az irodalmi Nobel-díjat 

és a Kertész Imre tulajdonnév ugyanazt az individuumot jelöli, mint a Sorstalanság 
szerzője határozott leírás, akkor az a mondat is igaz lesz, hogy 

(Г) A Sorstalanság szerzője kapta 2002-ben az irodalmi Nobel-díjat 

Másrészt az extenzionális kontextusokban a koextenzív felcserélhetőség mellett ér-
vényes az egzisztenciális generalizáció is. Például ha igaz, hogy 

(2) Béla könyvelő 

akkor egészen biztosan igaz, hogy 

(3) Van valaki, aki könyvelő 

És ha igaz, hogy 

(4) Rómeó szereti Júliát 

akkor szintén igaz, hogy 

(5) Rómeó szeret valakit 

és hogy 
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(6) Valaki szereti Júliát 

valamint hogy 

(7) \ h n valaki, aki szeret valakit 

Formálisan megfogalmazva: Fa-ból következik 3x(Fx), ahol F egyargumentumú 
extenzionális predikátum, a tulajdonnév és x változó; valamint Gab-ból követke-
zik Bbc(Gxb) és Ely (Gay) és 3x3y(Gxy), ahol G kétargumentumú, mindkét argumen-
tumában extenzionális predikátum, a és b tulajdonnevek, x és у változók. 

Az intenzionális kontextusokban az összetett kifejezés extenziójának kiszámolá-
sához nem elég, ha ismeijük az összetevő kifejezések extenzióját. Az intenzionális 
mondatok extenziójának meghatározásához az összetevő kifejezések intenzióját, 
jelentését is figyelembe kell vennünk. Honnan lehet felismerni, hogy intenzioná-
lis kontextussal van dolgunk, nem pedig extenzionálissal? A következő tesztet 
szokás javasolni: ha a vizsgált mondatban nem működik a koextenzív felcserélhe-
tőség, vagy nem működik az egzisztenciális generalizáció, intenzionális mondat-
tal van dolgunk. 

Biztos, hogy intenzionális egy összetett mondat, ha azt hiszi, hogy..., úgy tudja, 
hogy... vagy más ezekhez hasonló ún. propozicionális attitűdigékkel van bevezet-
ve. Hiába igaz, hogy Kertész Imre azonos a Sorstalanság szerzőjével, abban a mon-
datban, hogy 

(8) Béla úgy tudja, hogy Kertész Imre kapta 2002-ben az irodalmi Nobel-díjat 

a Kertész Imre tulajdonnév nem cserélhető fel az igazságérték esetleges megválto-
zása nélkül a Sorstalanság szerzője határozott leírással, mert a 

(8') Béla úgy tudja, hogy a Sorstalanság szerzője kapta 2002-ben az irodalmi 
Nobel-díjat 

minden további nélkül lehet hamis, hiszen megtörténhet, hogy Béla azt már nem 
tudja, hogy a Sorstalanságot Kertész Imre írta. És mi a helyzet az egzisztenciális 
generalizációval? A propozicionális attitűdigékkel bevezetett összetett mondatok 
esetében az egzisztenciális generalizációval is baj van. Hiszen abból, hogy 

(9) Vladimir és Estragon azt hiszik, hogy valaki megérkezett 

a legkevésbé sem következik, hogy 

(10) Van valaki, akiről Vladimir és Estragon azt hiszik, hogy megérkezett 

Nem csupán a propozicionális attitűdigék teremtenek intenzionális kontextust, 
hanem például a modális kifejezések (szükségszerű, lehetséges) is. (A modális logi-
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kai rendszerek a legegyszerűbb intenzionális logikai rendszerek, ezért a logika-
tankönyvekben és a nyelvfilozófia-tankönyvekben az intenzionális logikát bemuta-
tó fejezet rendszerint a modális logikai rendszerek tárgyalásával kezdődik.) Vajon 
a modális szavakat tartalmazó mondatok tényleg nem mennek át az extenzionali-
tási teszten? Tényleg nem, hiszen abból, hogy 

(11) Béla felesége szükségszerűen Béla házastársa 

nem következik, hogy 
(12) Van valaki, aki szükségszerűen Béla házastársa 

hiszen előfordulhatna, hogy Bélának nincs felesége (míg az nem fordulhat elő, 
hogy Béla felesége ne lenne Béla házastársa). És gond van a koextenzív felcserél-
hetőséggel is. Noha igaz, hogy 

(13) A Naprendszer ismert bolygóinak száma lehetne hét is 

az már nem igaz, hogy 

(14) A kilenc lehetne hét is 

noha ennek, ha extenzionális lenne a kontextus, igaznak kellene lennie, hisz nem 
tettünk egyebet, mint hogy a Naprendszer ismert bolygóinak száma lehetne hét is mon-
datban felcseréltük a koextenzív, mert ugyanazt a számot, a kilencet jelölő a Nap-
rendszer bolygóinak száma határozott leírást a kilenc névvel. 

Danto azt állítja, hogy a metaforát tartalmazó mondatok a propozicionális atti-
tűdigéket vagy modális kifejezéseket tartalmazó mondatokhoz hasonlóak: inten-
zionális szerkezetűek. Hogyan érvel Danto az állítása mellett? A fent ismertetett 
extenzionalitási tesztre hivatkozik: a metaforikus mondatok esetében nem műkö-
dik a koextenzív felcserélhetőség. Hiszen a következő mondat, amely akár a Bánk 
bánban is szerepelhetne, a 

(15) Gertrúd kígyó 

szemantikailag nem ekvivalens a 

(15') Gertrúd a gerincesek törzséhez, a hüllők osztályához, a pikkelyes hüllők 
rendjéhez, a kígyók alrendjéhez tartozó élőlény 

mondattal, mint ahogy nem ekvivalens a 

(15") Gertrúd a kínai zodiákus ötödik állata 

mondattal sem, a 



Arthur С. Danto és a metafora 4 3 

(15"') Gertrúd a paradicsomi csábító (egyenes ágú leszármazottja) 

mondatról már nem is beszélve. A metaforikus értelmű mondatban a metaforikus 
kifejezés nem felcserélhető vele koextenzív kifejezéssel, így a metaforikus mon-
dat, szól Danto következtetése, intenzionális mondat, a metaforikus kifejezés in-
tenzionális kontextust teremt.3 

III. Mitől lesz a metaforikus mondat intenzionális ? 

A metaforikus kifejezést tartalmazó mondatok nem mennek át az extenzionalitási 
teszten, mert az ilyen mondatok esetében nem érvényes a koextenzív felcserél-
hetőség,4 állítja Danto - ezt azonban csupán akkor állíthatja, ha elismeri, hogy a 
metaforikus kifejezést tartalmazó mondatok rendelkeznek igazságértékkel, azaz 
igazak vagy hamisak. Az intenzionális mondatokban az azonos extenziójú kifeje-
zések a mondat igazságértékének szempontjából felcserélhetetlenek. Tehát Danto 
nem azt állítja, hogy a metaforikus mondatok azért intenzionálisak, mert a koexten-
zív felcserélés megváltoztatja a mondat értelmét, vagy pontosabb kifejezéssel: je-
lentését, intenzióját, hiszen ez az extenzionális mondatokra is igaz. A 

(16) Lajka kutya szívvel rendelkező állat 

mondat mást jelent, mint a 

(16') Lajka kutya vesével rendelkező állat 

mondat, mégis mindkettő extenzionális, ha az első igaz, a második is igaz lesz és 
vice versa, mert a szívvel rendelkező állat predikátum extenziója azonos a vesével 
rendelkező állat extenziójával. (A mi világunkban pontosan azok az élőlények ren-
delkeznek szívvel, amelyek vesével, és fordítva.) Dantónak tehát azt kell állítania, 
hogy a metaforikus mondatok igazak vagy hamisak, különben nincs értelme an-
nak a kijelentésnek, hogy a metaforikus kifejezések intenzionális kontextust te-
remtenek. 

Hogyan érti Danto, hogy a metaforát tartalmazó mondatok igazak vagy hami-
sak? A Kertész Imre a Sorstalanság szerzője ugyanúgy igaz vagy hamis, mint a Gert-

3 Danto ezt az állítást tanítványának, Josef Sternnek tulajdonítja (DANTO: The Transfiguration of the 
Commonplace. 179.; D A N T O : A közhely színeváltozása. Művészetfilozófia. 174). Mindazonáltal Stern e te-
kintetben nem bizonyult hűséges tanítványnak: pár évvel A közhely színeváltozása megjelenése után 
írt egy cikket, amelyben elveti a metafora tisztán intenzionális elemzését (Josef STERN: Metaphor as 
Demonstrative. The Journal of Philosophy Vol. 82. No. 12. December, 1985. 677-710.). 

4 Egészen pontosan fogalmazva: a metaforikus mondat Danto szerint azért intenzionális, mert a 
mondatban szereplő metaforikus kifejezés felcserélhetetlen egy vele koextenzív kifejezéssel a mon-
dat igazságértékének esetleges megváltozása nélkül - azaz a metaforikus mondatokban a prediká-
tum előfordulása intenzionális, nem pedig a tulajdonnévé vagy a határozott leírásé. 
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rúd kígyó mondat? Danto az utóbbi kérdésre nemmel válaszol. Minden metafori-
kus mondat szó szerinti értelemben hamis. Gertrúd szó szerinti értelemben véve 
nem tartozik a kígyók közé; amikor egy filozófus azt állítja, hogy Kant forog a sír-
jában, nem azt állítja, hogy a königsbergi filozófus porhüvelye valóban forgó moz-
gást végezne Kant valódi nyughelyén. A metaforikus mondatok metaforikusán iga-
zak vagy hamisak. 

Mit jelent, hogy egy mondat metaforikusán igaz vagy hamis? Sajnos Danto 
szövege ezzel kapcsolatban nem sok támpontot nyújt. Úgy tűnik, mintha Danto 
abból indulna ki, hogy a metaforikus mondatban szereplő metaforikus kifejezést 
vele koextenzív kifejezésre cserélve a metaforikusán igaz mondatból szó szerint 
hamis mondatot kapunk. Mivel Danto elismeri, hogy minden metaforikus mon-
dat szó szerint hamis, tulajdonképpen azt állítja, hogy a koextenzív helyettesítés 
a szó szerint hamis, de metaforikusán igaz mondatból szó szerint hamis monda-
tot csinál, azaz a koextenzív helyettesítés megfosztja a mondatot a metaforikus-
ságtól. A 

(15) Gertrúd kígyó 

metaforikusán igaz, noha szó szerint hamis mondat, míg a 

(15') Gertrúd a gerincesek törzséhez, a hüllők osztályához, a pikkelyes hüllők 
rendjéhez, a kígyók alrendjéhez tartozó élőlény 

mondat egyszerűen szó szerint hamis mondat . 
Dantónak azonban nincsen igaza. Bizonyos esetekben a koextenzív helyettesí-

tés nem megfosztja a mondatot a metaforikusságtól, hanem átalakítja a mondat-
ban szereplő metaforát - azaz ilyenkor egy újabb metaforikus mondathoz jutunk, 
amely persze szó szerint szintén hamis, akárcsak az eredeti mondat. Vegyük pél-
dául a következő mondatot: 

(15'") Gertrúd a paradicsomi csábító (egyenes ágú leszármazottja) 

A mondatot koextenzív helyettesítéssel kaptuk az eredeti metaforikus monda-
tunkból. Ez is metaforát fejez ki, noha jóval konkrétabbat, mint az eredeti, és szó 
szerint ez is hamis, hisz Gertrúd nem a Paradicsomban él, hanem a magyar kirá-
lyi udvarban (arról nem is beszélve, hogy emberek nem lehetnek mitológiai kí-
gyók leszármazottjai). Másrészt nem világos, hogy (15') valóban nem tekinthető-e 
metaforának bizonyos kontextusokban. Általában véve: mitől lesz egy szó szerint 
hamis mondat metaforikus, sőt metaforikusán igaz? Hogyan tudjuk megkülön-
böztetni a szó szerint hamis, de metaforikusán igaz mondatokat az egyszerűen 
szó szerint hamis mondatoktól? 

Csábító lehetőségnek tűnik azt mondani, hogy a metaforikus mondatban szereplő 
tulajdonnév által jelölt objektum a tárgyalási univerzum azon elemei közé tartó-
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zik, amelyekre a mondatban szereplő predikátum nincs értelmezve. A Ruzsa-féle 
értékréses intenzionális logikában az ilyen predikátumot elfajuló predikátumnak 
nevezzük (az elfajuló predikátumot tartalmazó mondatnak nincs igazságértéke, 
illetve az igazságértéke 25). Például az a mondat, hogy 

(17) A Lánchíd összeköti Esztergomot Párkánnyal 

egyszerűen (szó szerint) hamis, hiszen a Lánchíd azok közé a dolgok közé tarto-
zik, amelyekkel kapcsolatban felvethető az a kérdés, hogy igaz-e rá, hogy össze-
köti Esztergomot Párkánnyal, míg 

(18) A Lánchíd békésen szunyókál a nyári kánikulában 

szó szerint ugyan hamis, de metaforikusán lehet igaz: a Lánchíd tulajdonnévvel 
megjelölt objektum nem tartozik azon dolgok közé, amelyekre szó szerinti érte-
lemben alkalmazható lenne a békésen szunyókál a nyári kánikulában predikátum. 
Azaz a szó szerint hamis mondat akkor lehet metaforikusán igaz (vagy hamis), ha 
a metafora magját képező predikátum nincs értelmezve az individuumnévvel 
megjelölt dologra.6 

Az elfajuló predikátumok bevezetésével választ adtunk a legfontosabb kérdésre, 
tudniillik arra, hogy mit jelent, ha egy mondat metaforikusán igaz vagy hamis. 
Egy mondat akkor metaforikusán igaz/hamis, ha elfajuló predikátumot tartal-
maz. A válasz azonban sajnos nem kielégítő. Egyfelől a mondat metaforikusságá-
nak sem nem szükséges, sem nem elégséges feltétele, hogy elfajuló predikátumot 
tartalmazzon. A 

(19) Gertrúd férfi 

5 RÚZSA Imre: Klasszikus, modális és intenzionális logika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 297-300.; 
RÚZSA Imre: Logikai szintaxis és szemantika. 2. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 426. 

6 A Ruzsa-féle értékréses intenzionális logikában tágabb értelemben használjuk az elfajuló prediká-
tum kifejezést: F predikátum elfajuló egy tű lehetséges világban, ha (i) F-nek nincsen extenziója tű-
ben, vagy (ii) ha F univerzális kvantor hatókörében szerepel, és a kvantifikációs univerzum üres, 
vagy (iii) ha F nincs értelmezve a tárgyalási univerzum minden elemére (RÚZSA Imre: Klasszikus, 
modális és intenzionális logika. 299.). A számunkra most érdekes harmadik eset szemléletesen a kö-
vetkezőképp fogalmazható meg. Vezessük be w kvantifikációs tartományát egy G predikátum teije-
delmeként. Ekkor F elfajuló predikátum a tű-ben (iii) értelmében, ha (a) F és G extenziójának met-
szete intenzionálisan üres (azaz nincsen olyan individuum, amely egyszerre F is és G is lehetne -
nincs olyan lehetséges világ, amelyben lennének egyszerre F és G tulajdonságú dolgok), és (b) F 
nem definiálható olyan F \ F", F"' stb. predikátumok segítségével, amelyek extenziójának G exten-
ziójába tartozó része nem üres (azaz nincsen olyan individuum, amely egyszerre F' vagy F" vagy F'" 
is és G is lenne) (RÚZSA Imre: Klasszikus, modális és intenzionális logika. 299-300.). Én a továbbiakban 
csak a (iii) értelemben vett elfajuló predikátumot nevezem elfajuló predikátumnak. 



4 6 Bárány Tibor 

mondat nem tartalmaz elfajuló predikátumot (minden emberrel kapcsolatban 
értelmesen meg lehet kérdezni, hogy milyen nemű), mégis lehet metaforikus jel-
legű. Ez a nem túl bonyolult metafora azt fejezi ki, hogy Gertrúd számos szituá-
cióban úgy viselkedik, ahogy az a férfiaktól lenne elvárható.7 Az a mondat vi-
szont, hogy 

(20) A Lánchíd prímszám 

bizony elfajuló predikátumot tartalmaz, mégis túlzás lenne metaforikusnak gon-
dolni. Ezen a ponton persze az intuíciónkra vagyunk kénytelenek hagyatkozni, 
és az egyes beszélők intuíciója lényegesen különbözhet. Elképzelhető, hogy vala-
ki azt állítja: számára minden elfajuló predikátumot tartalmazó mondat elfogad-
ható metaforikus értelmű mondatként. Minden ilyen mondatnak van értelme, és 
a Lánchíd bizonyos módon igenis prím, csak meg kell találni a Lánchíd aktuális 
tulajdonságai és a prímszámnak lenni tulajdonság közti közvetítő elemet vagy ele-
meket. Szerintem ez az álláspont veszélyes: ha azt állítjuk, hogy minden elfajuló 
predikátumot tartalmazó mondat metaforikusán igaz/hamis, akkor az adott nyel-
ven a szintaktikai szabályoknak megfelelően létrehozott mondatokat két csoport-
ra osztjuk, szó szerint igazakra/hamisakra és metaforikusán igazakra/hamisakra, 
és így nem marad hely a kategóriahibás, azaz szemantikailag rosszul formált 
mondatok számára. Valójában azt állítjuk, hogy nincs szemantikailag rosszul formált 
mondat, mert minden szósorozathoz elvileg található olyan kontextus, amelyben 
az jól formálttá válik, tudniillik, ha metaforikus mondatként értjük. Az emberi 
kreativitás gondoskodik róla, hogy minden tulajdonság összekapcsolható legyen 
minden tulajdonsággal és individuummal: az interpretációs jóindulat minden 
kategóriahibás mondatot metaforikus mondattá varázsol. Az én intuícióm mást 
súg. Vannak olyan kategóriahibás mondatok, amelyeket semmilyen kontextusban 
nem éreznék metaforikusnak. 

Másrészt, még ha elfogadnánk is, hogy a mondat metaforikusságának elégsé-
ges, noha nem szükséges feltétele, hogy elfajuló predikátumot tartalmazzon, ak-
kor is számos probléma maradna megoldatlanul. Például, hogy hogyan lehet egy 
mondat metaforikusán hamis. Metaforikusán igaz mondat tagadása metaforiku-
sán hamis mondatot eredményez? Egy metaforikus mondat szó szerint hamis -
és egy metaforikusán igaz mondat tagadása szó szerint igaz lesz? A problémát az 
okozza, hogy nem vettük figyelembe: a Ruzsa-féle értékréses intenzionális logi-
kában épp azért szerepelnek elfajuló predikátumok, hogy az ilyen predikátumokat 

7 Sőt, ugyanez elmondható a Gertrúd nő mondatról is, ahogy erre KÁLMAN C . György és ZVOLENSZKY 

Zsófia felhívta a figyelmemet: ez a mondat szintén metaforikus, viszont fel sem merülhet, hogy elfa-
juló predikátumot tartalmazna. És ha elfogadjuk, hogy a Gertrúd nő mondat metaforikus szerkezetű, 
márpedig nincs okunk nem elfogadni, akkor felül kell vizsgálnunk Danto egyik kiinduló állítását, 
tudniillik, hogy a metaforikus mondatok szó szerinti értelemben hamisak: bizonyos metaforikus 
mondatok igenis lehetnek szó szerinti értelemben véve igazak. (Erre a fontos tényre is ZVOLENSZKY 

Zsófia hívta fel a figyelmem.) 
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tartalmazó mondatokat ne kelljen sem igaznak, sem hamisnak tartanunk. Azaz a 
metaforikusán igaz mondat szó szerint nem hamis, hanem igazságérték nélküli, 
illetve az igazságértéke 2. A metaforikus kifejezést vele koextenzív kifejezésre cse-
rélve a mondat megtartja az igazságérték-rést. Ha tehát a metaforikusságot az el-
fajuló predikátumoknak tulajdonítjuk, nem teszünk mást, mint hogy az igazság-
érték-rést átnevezzük metaforikus igazságnak - mivel nincs kétféle értékrés, nincs 
kétféle metaforikus igazságérték sem. És ezzel nem kerültünk sokkal előbbre. 

Persze igazságérték-rés nem csupán elfajuló predikátum miatt keletkezhet. 
Például ha a mondatban szereplő tulajdonnévnek nincs aktuális világbeli jelölete, 
a mondat extenziója akkor is a 2 igazságérték. Az ilyen mondatokat nyilván nem 
sok értelme lenne metaforikusnak tartani; a jelenlegi francia király kopasz mondat 
számomra semmilyen értelemben sem tűnik metaforikus mondatnak. Pontosabban 
fogalmazva tehát azt állítjuk, hogy a metaforikus mondat olyan igazságérték-
réses mondat, amely a benne szereplő elfajuló predikátum miatt igazságérték-ré-
ses. Dantónak igaza van, az így meghatározott metaforikus mondat valóban in-
tenzionális, hiszen egy predikátumról csak akkor lehet eldönteni, hogy elfajuló-e, 
ha a jelentését, az intenzióját is vizsgáljuk (csak így tudjuk megkülönböztetni az el-
fajuló és az aktuálisan extenzió nélküli predikátumokat egymástól8). Am ha az a 
kijelentés, hogy a metaforikus kifejezés intenzionális kontextust teremt, csupán 
annyit tesz, hogy bizonyos metaforikus mondatokban elfajuló predikátumok sze-
repelnek, kár volt ekkora feneket keríteni a dolognak. 

A metaforikus kifejezést tartalmazó mondatok nem mennek át az extenzionalitási 
teszten: a metaforikus kifejezés nem cserélhető fel egy vele koextenzív kifejezés-
sel. Láttuk, ha a jelenséget azzal magyarázzuk, hogy a metaforikus kifejezések va-
lójában elfajuló predikátumok, nem jutunk messzire, arról nem is beszélve, hogy ez 
a magyarázat nem tartja tiszteletben a kategóriahibás és a metaforikus mondatok 
különbségére vonatkozó intuíciónkat. Mindazonáltal lehetséges, hogy nem a me-
taforikus kifejezés irányából kell keresni a magyarázatot. A 

(15) Gertrúd kígyó 

és a 

(15') Gertrúd a gerincesek törzséhez, a hüllők osztályához, a pikkelyes hüllők 
rendjéhez, a kígyók alrendjéhez tartozó élőlény 

mondatok azért nem ekvivalensek, mert az első mondat tartalmaz egy rejtett 
mondatoperátort, amely nem jelenik meg a mondat felszíni szerkezetében, a má-
sodik viszont nem tartalmaz ilyet. Az első mondat valójában a következő: 

8 Lásd a 6. lábjegyzetbeli (a) feltételt, amelyben explicite hivatkozunk a predikátum intenziójára. 
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(15M) Gertrúd [metaforikusán] kígyó 

vagy esetleg a következő: 

(15M') [Metaforikusán igaz, hogy] Gertrúd kígyó 

A metaforikusán, akárcsak a modális kifejezések, intenzionális operátor. A mondat-
operátorok olyan nyelvi kifejezések, amelyeket mondatokkal kitöltve mondatot 
kapunk. Egy mondatoperátor akkor extenzionális, ha annak a mondatnak az igaz-
ságértéke, amellyel kitöltjük, és az operátor jelentése egyértelműen meghatároz-
za a kapott mondat igazságértékét. A szükségszerű, hogy és a lehetséges, hogy nem 
ilyenek, és a metaforikusán igaz, hogy sem ilyen. (Mindazonáltal fontos különbség, 
hogy míg a modális operátorok esetében különbséget kell tenni a között az eset 
között, amikor az operátor kvantifikált kifejezés előtt szerepel, és amikor nyitott 
mondat vagy predikátum előtt szerepel, tehát meg kell különböztetni a modális 
operátorok de diclo és de re előfordulásait, addig ennek a metaforikusság-operátor 
esetében nincs jelentősége. A metaforikusán igaz, hogy minden férfi disznó és a min-
den férfi metaforikusán disznó mondatok között nincs releváns szemantikai különbség. 
Ez a jelenség feltehetőleg azzal függ össze, hogy a metaforikus mondatokban a 
metaforikus kifejezés, a metaforikus értelmű predikátum áll ellent a koextenzív 
felcserélésnek, a tulajdonnév vagy a határozott leírás esetében viszont nincs aka-
dálya a cserének - tehát azzal, hogy a metaforikus predikátum legalább egyik ar-
gumentumhelye extenzionális.) 

Ha azt állítjuk, hogy a metaforikus mondatok nem a bennük szereplő metafori-
kus kifejezések miatt, hanem a felszíni szerkezetükben meg nem jelenő metafo-
rikusság-operátor miatt lesznek metaforikusak, s hogy az ilyen mondatok azért 
intenzionálisak, mert a metaforikusság-operátor intenzionális, akkor úgy tűnik, 
Danto nyomán használható magyarázatot sikerült adni a minket nyomasztó prob-
lémákra. Am valóban minden rendben van ezzel a magyarázattal? 

Először is a magyarázatunk nem túl elegáns. Gyakorlatilag tetszőleges szeman-
tikai jelenséget meg tudunk magyarázni mélyszerkezeti operátorok működésére 
hivatkozva. De vannak ennél sokkal nagyobb bajok is. Hogyan működik a meta-
forikusság-operátor? Mikor lesz egy ilyen operátort tartalmazó mondat igaz? Pró-
báljuk megfogalmazni a szabályt a lehetséges világok terminusaiban. (Lehetséges 
világokon egyelőre értsünk pusztán halmazelméleti konstrukciókat: a nyelv ele-
meinek klasszikus logikai interpretációit.) Metaforikusán igaz az, ami legalább 
egy lehetséges világban igaz szó szerint. Tehát a 

(15M) Gertrúd [metaforikusán] kígyó 

akkor és csak akkor igaz, ha van legalább egy olyan lehetséges világ, amelyben a 
Gertrúd tulajdonnév által jelölt individuum a kígyók közé tartozik. Ezzel azonban 
nem oldottunk meg semmit. Elemzésünk ellentmond az intuíciónknak: amikor 
Bánk bán kígyónak nevezi Gertrúdot, nem Gertrúd potenciális tulajdonságairól 
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kíván állítást tenni (potenciális tulajdonságok miatt nem szokás összeszurkálni 
senkit). A fenti definíció szerint a metaforikusság-operátor pontosan ugyanúgy 
működik, mint a lehetőség-operátor. Ez esetben viszont miért van szükségünk 
két különböző operátorra? 

Talán érdemes a Kripke-szemantika terminusaiban fogalmazni: vezessük be az 
alternatívareláció fogalmát. „Lehetséges, hogy A" akkor és csak akkor igaz a w le-
hetséges világban, ha A igaz legalább egy olyan w' lehetséges világban is, amely 
alternatívája w-nek - ennek mintájára megalkothatjuk a metaforikusság-operátor 
használati szabályát is: „metaforikusán igaz, hogy A" akkor és csak akkor igaz a w 
lehetséges világban, ha A igaz legalább egy olyan w' lehetséges világban, amely 
metaforikusán alternatívája at-nek. Bevezettünk tehát egy újfajta alternatívarelációt: 
két világ lehet egymásnak metaforikusán is alternatívája.9 A modellünk nagyon 
bonyolult lesz, hiszen valószínűleg annyiféle metaforikus alternatívarelációra lesz 
szükségünk, ahányféle metafora lehetséges.10 így viszont már sikerül megkülön-
böztetnünk egymástól a lehetőség-operátort és a metaforikusság-operátort. 

A lehetséges világok és a lehetséges világokon értelmezett metaforikus alter-
natívareláció fogalmai azt a célt szolgálják, hogy segítségükkel modellezni tudjuk 
a metaforikus mondatok szemantikai tulajdonságait. A priori ritkán lehet eldön-
teni, hogy egy javasolt modell működőképes-e. Szisztematikusan végig kellene 
gondolni, hogy a különböző metaforikus alternatívarelációknak milyen relációs 
tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy az intuíciónknak megfelelő logikai 
rendszerhez jussunk. (Például biztos, hogy egy metaforikus alternatívareláció 
nem lehet reflexív, hiszen ha minden világ metaforikusán alternatívája önmagá-
nak, akkor a „metaforikusán igaz, hogy A"-ból következik A, és ezt el szeretnénk 
kerülni.) Nem tekinthetünk el attól a nyilvánvaló ténytől, hogy a metafora nagy 
mértékben kontextusfüggő,11 így elemzésünk során arra is magyarázatot kell ad-

9 VARASDI Károly hívta fel a figyelmem A fenti elemzéssel szemben megfogalmazható erős ellenvetés-
re: a metaforicitás nem minden esetben magyarázható azzal, hogy az adott mondat szó szerint igaz 
az aktuális világ legalább egyik metaforikus alternatíva-világában, hiszen például Gertrúd termé-
szeti fajtája ember, és ez kizárja, hogy bármelyik lehetséges világban, legyen az akár metaforikus 
alternatívája az aktuális világnak, a kígyók osztályába tartozzon, a természeti fajtanevek ugyanis 
merev jelölők. A fenti elemzés híve ezek szerint kénytelen feladni azt az állítást, hogy a természeti 
fajtanevek merev jelölők. 

1 0 KÁLMÁN László példájával: A már a hátam mögött vannak a legszebb napok metafora, mint feltehetőleg 
az összes metafora, két tartomány közti strukturális izomorfián alapul, jelesül a beszélő térbeli és 
időbeli elhelyezkedése, valamint a beszélő térbeli haladási iránya és az idő haladási iránya közti 
izomorfián. Ennek megfelelően olyan alternatívarelációt keresünk, amely azokat a lehetséges vilá-
gokat választja ki, amelyekben az aktuális világban térbeli relációt jelölő mögött ezzel strukturálisan 
izomorf időbeli relációra vonatkozik. 

11 Különbözik az az állítás, hogy 

Gertrúd kígyó 

és az, hogy 

Mata Hari kígyó 



5 0 Bárány Tibor 

nunk, hogyan határozza meg az aktuális kontextus, milyen strukturális izomor-
fiára épül a metafora, hogyan képesek kiválasztani a beszélők a megfelelő meta-
forikus alternatívarelációt. 

Elképzelhető, hogy a metaforikus alternatívareláció fogalma segítségünkre lehet 
a metaforikus mondatok működésének leírásában - ám hogy valóban így van-e, 
s nem válik-e modellünk áttekinthetetlenül bonyolulttá és használhatatlanná, az 
csupán a gyakorlatban fog kiderülni. 

Danto nem hisz abban, hogy a metaforikus alternatívareláció segítségünkre lehet 
a metaforikus mondatok működésének leírásában, mivel egyértelműen elutasítja 
a lehetséges világok fogalmára épülő szemantikai magyarázatokat. Szerinte az in-
tenzionális mondatok megkülönböztető jegye: az intenzionális mondatok igaz-
ságfeltételei között szerepelnek olyan igazságfeltételek is, amelyek valamiféle sa-
játos reprezentációs módra utalnak. Mondhatni az ilyen mondatokban szereplő 
kifejezések nem a szokásos extenziójukat jelölik, hanem a szokásos jelentésüket. A 

(15) Gertrúd kígyó 

mondatban a kígyó valójában egy intenzió neve. A kígyó mást jelent, mint a gerin-
cesek törzséhez, а hüllők osztályához, a pikkelyes hüllők rendjéhez, a kígyók alrendjéhez tar-
tozó élőlény, noha a két kifejezés az aktuális világban ugyanazokat az individuumo-
katjelöli. Ám mivel metaforikus használat esetén a szavak a szokásos jelentésüket 
jelölik, és a két kifejezés szokásos jelentése különbözik, mégsem lesznek felcse-
rélhetők egymással. 

Danto fregei szellemű megoldása12 elegáns, de nem vezet messzire. Hiszen 
Danto lényegében nem mond mást, mint hogy a nyelvünkben az azt hiszi, hogy és 
a lehetséges, hogy mintájára létezik egy metaforikusán igaz, hogy intenzionális operá-
tor - és ezzel visszajutottunk az iménti problémákhoz. Jelesül például ahhoz, 
hogy mikor igaz egy metaforikus kijelentés. Hiába veti el Danto a lehetséges világ-
szemantikát, nem ajánl helyette jobbat. És enélkül, bármilyen szemléletes legyen 
is a magyarázata, nem sikerült megvilágítania, milyen értelemben intenzionáli-
sak a metaforikus mondatok. Mondhatni az az állítás, hogy a metafora intenzio-
nális kontextust teremt, remekbe szabott metaforikus állítás. 

Gertrúd más értelemben kígyó, mint Mata Hari, tehát ugyanaz a metaforikusán használt kifejezés 
különböző esetekben szokásos jelentésének más és más aspektusávaljárul hozzá a teljes mondat je-
lentéséhez. Ha a metaforikus mondatot egyszerűen intenzionális kontextusként elemezzük, nem 
adunk magyarázatot a metaforikus mondatok összes releváns szemantikai tulajdonságára (Josef 
STERN: Metaphor as Demonstrative. 6 8 1 - 6 8 2 . ) . 

12 Fregénél a mondat közvetett jelölete a szokásos jelentése, és bizonyos helyzetekben a mondat a köz-
vetett jelöletét jelöli. Ilyen helyzet például, ha a mondat alanyi alárendelésbe kerül: a hogy-gyal be-
vezetett alanyi alárendelt mellékmondatok nem igazságértéket jelölnek, hanem a jelentésüket jelö-
lik (lásd Gottlob FRECE: „Jelentés és jelölet." Fordította MÁTÉ András. In Gottlob FREGE: Logikai 
vizsgálódások. Fordította BIMBÓ Katalin, MÁTÉ András. Osiris Kiadó, Budapest, 2 0 0 0 . 1 1 8 - 1 4 7 . ) . 
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„A KIRÁLY HELYE" 

- Heinrich von Kleist: Az eltört korsó -

Heinrich von Kleist drámáját, Az eltört korsót választottam az itt következő elem-
zés tárgyául. A dolgozat egyik tétje a Moliere Tartuffe-je (1664-1669) és Kleist víg-
játéka (1806) közötti szemléleti-poétikai eltolódás felmutatása. A szövegek között 
észlelhető, minden szempontból meghatározó történeti 'váltás' vagy eltolódás fel-
villantása, mely érinti dramaturgiájukat, modális megformáltságukat, szemantikai 
rétegzettségüket stb., ugyanakkor egy tágabb elméleti összefüggésbe ágyazódik. 
A dolgozatban tárgyalandó váltás egyszerre implikál egy elemi szintű kompozicio-
nális különbséget, és annak a metaforikus térnek a módosulását, amelyet ezekben 
a szövegekben a csere, a konvertibilitás, a megalapozás, a szerződés metaforái, 
valamint a meggyőzés, a színlelés tisztán nyelvi aktusai, továbbá e nyelvi műkö-
désekről alkotott elképzelések együttesen rajzolnak ki. Azt vizsgálom, hogy Kleist 
szövegében miként fonódik össze egy ökonómiai, egy jogi és egy esztétikai dis-
kurzus. E különböző diskurzusformák gyújtópontját érvelésem szerint a megértés 
természetéről kialakított elképzelés adja. A megértés természetére irányuló kér-
dés módosulása az, amely Kleist drámájában a korábban említett metaforikus tér 
szerveződési módját alapvetően megkülönbözteti Moliere vígjátékától. 

A kérdésfelvetés természetéből következően elsősorban a Kleist-szöveg sze-
mantikai összefüggéseit vizsgálom: ennek bemutatását ugyanakkor e 'váltás' drá-
maesztétikai következményeivel hozom összefüggésbe. 

A vígjáték filológiája rámutatott arra az intertextuális viszonyra, amely az Oidipusz 
király és Az eltört korsó között áll fenn. Meglehetősen sok érv hozható fel e mellett: 
életrajzi (Kleist svájci tartózkodása során kikölcsönözte az antik tragédiát), szöveg-
filológiai (hasonló, vagy éppen ellentétes szerkesztés, Oidipusz jelzője a „dagadt-
lábú", Ádám bírót „lólába" leplezi le, stb.) és mindenekelőtt problématörténeti 
érvek (Az eltört korsó ban a már tudott felszínre bukkanása a kérdéses, ezért volta-
képpen fordított Oidipusz). Mindez a szöveget a tragédia megváltozott előjelű új-
raírásaként engedi elgondolni. Az eltört korsó tulajdonképpeni érdekességét azon-
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ban éppen az adja, ami túlmutat az antik tragédia parodisztikus átírásán. A két 
darab közötti eltérés ugyanis nem az arisztotelészi 'recept': a tárgy és mód szerinti 
különbségben ragadható meg, vagyis nem az emelkedett hangvételű előadásmód 
alkalmazása alacsony tárgyra adja ennek az intertextuális kapcsolatnak az érde-
kességét. A kortárs és a későbbi recepció bizonytalansága a dráma műfaji besorolha-
tóságát illetően - hogy a szöveg architextuális jelölője, az alcímként feltüntetett 
műfaji meghatározás („Lustspiel") mennyiben olvasandó ironikusan - nagyban 
összefügghetett azzal is, hogy az 'átírást' nem a regiszterváltás indokolja, hanem 
a történetmondás feltételeinek újraszituálása. Ez legelemibb szinten annyit tesz, 
hogy Az eltört korsó esetében az emlékezés rekonstrukciós munkája (miként tört el a 
korsó, ahogyan Oidipusz számára az apagyilkosság ténye tárul fel) és a felidé-
zett/feltárt történetszerű elemek megítélhetősége (mi indokolja valaminek az előfor-
dulását, és abból mi következik- ennek felel meg Oidipusz megvakítása) mind a 
szereplők, mind az olvasás szintjén elválik egymástól. Kleist drámájában az válik 
mélységesen bizonytalanná, hogy a felidézett történetből következtethetünk-e a 
szereplők „éthoszára", mivel jellem és történet kölcsönös feltételezettsége helyett, 
ahogy az a klasszikus drámaesztétikák alappilléréül szolgált, e kettő egymással 
szemben közömbösként jelenik meg. Talán mindmáig, a kiterjedt Kleist-recepció 
ellenére, nem eléggé méltányolt e szöveg(ek) 'sokhangúsága', ami ebben az eset-
ben az elbeszéltnek az elbeszélés által lehetővé tett multiperspektivikus megítél-
hetőségére vonatkozik. Ez pedig nagyban összefügg 'történet' és 'jellem' ilyen 
szétkapcsolásával. 

A fent említett 'szétkapcsolásnak' nagyon konkrét és messze mutató következ-
ményei vannak. A történet rekonstukciója során ugyanis elbizonytalanodnak a meg-
értés allegorizációs eljárásai (a történet integrációja egy ok-okozati vagy egyéb 
értelmezői séma alapján); ez pedig egy 'nyílt', nyitott horizontú elbeszélést ered-
ményez. A dráma azzal az Arisztotelésztől származó elképzeléssel vitatkozik, mi-
szerint az számít történetnek, aminek „van eleje, közepe és vége", vagyis a törté-
net, a 'müthosz' csak mint zárt horizontú értelemképződmény képzelhető el. 

A továbbiakban e 'szétkapcsolás' természetéről esik szó. 

Az eltört korsó egy bírósági tárgyalás történetét meséli el, ahol a bírónak önmaga 
fölött kellene ítéletet mondania. A darab igen magas fokú bonyolultságát az adja, 
hogy nagyon sok értelmezési távlatot nyit meg, amelyek nem feltétlenül egyeztet-
hetők össze. Például az oknyomozás 'logikája' keveredik a bűnbeesés bibliai törté-
netének többek között a nevek szintjén játékba hozott hermeneutikai feltételeivel 
- e kétirányú olvasási utasítás eltérő „fundamentális kódokat" aktiválhat, amelyek 
nemcsak az értelmezés különböző időhorizontjaira, hanem a történetkonstrukciót 
meghatározó retorikai műveletekre is vonatkoznak. A vígjáték indító párbeszédei-
nek szójátékai a bibliai háttértörténetet idézik fel mint értelmezői háttérnarratívát 
- miközben legalább annyira domináns az Oidipusz-'mtertextus. E kettősség elbi-
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zonytalaníthatja az olvasót, mivel a szöveg ellentmondó utasításokat ad azt illetően, 
hogy az elbeszélés oksági vagy pedig finális elv alapján szerveződik. 

A darab második felében ráadásul a történetbonyolítás 'rendje' is alapvetően 
módosul: míg az első tizenegy jelenet - az olvasó számára szinte az első pillanat-
tól nyilvánvaló - 'bűntett ' felderítése köré szerveződik, az utolsó két jelenetnek 
nincs sok köze az említett anekdotikus mag peripeteiájához. A szereplők számára 
a megszerzett tudás 'biztosítása' válik kérdésessé: noha van 'tettes', a történetnek 
legalább annyi homályos pontja marad, mint amennyi megoldódik. Az utolsó két 
jelenetben a fordított Oidipusz-történet 'átkereteződik'; a 'történet-nyomozás' he-
lyett a történések értelmezhetőségének keretfeltételeire irányul a vizsgálat, mind-
azokra a mozzanatokra, amelyek a történet 'bizonyosságát' vagy igazságát garan-
tálják. Az utolsó két jelenet a meggyőzés története, ahol a drámai elbeszélés a 
szereplők értelmezői döntéseinek biztosítási feltételeire, ezen döntések nem-tör-
ténetszerű összefüggéseire fókuszál. 

Mindebből következően a darab több szinten is nyíltan felveti saját olvashatósá-
gának kérdését. Az olvashatóság kérdése a fent említett módon a történet szintjén 
is jelentkezik; ugyanez tér vissza a „szerződés" kérdéseként is, amely olyanformán 
játszik rá a korabeli államelméletek jogi diskurzusára, hogy a „szerződés" lehetőség-
feltételeire vonatkozó problémafelvetés egyszerre érthető a történet, valamint az 
olvasó és szöveg között megkötendő „paktumra" irányuló kérdésként. 

III. 

Ádám bíró „zerscherbtes Paktum"-nak, „cserepeire hullott szerződésnek" nevezi 
azt a 'képet', amely Márta asszony korsóján volt látható. Ez a jelzős szerkezet tö-
mör összefoglalása a már nem látható képnek, amely - a felperes, Márta asszony 
képleírása szerint - a németalföldi tartományok a spanyol koronának történő át-
adási ceremóniáját mutatta be. 

A bíró Rousseau metaforáit használja, amikor ezt az aktust „szerződésnek" ne-
vezi (noha A társadalmi szerződés ezt a társadalmi formációt nem tekinti olyannak, 
amely egy tulajdonképpeni szerződésen alapul). Egy monarchikus államforma 
konstitúcióját nevezi (olyan) szerződésnek - amelyben „minden egyén úgyszólván 
önmagával szerződik".1 Amikor itt „paktumról" vagy szerződésről esik szó, akkor 
az nem egyszerűen egy legiszláció bevezetését jelenti, hanem alaptörvények (egy 

1 ,,[A] társulás kinyilvánításakor a magánszemélyek és a köz kölcsönös kötelezettséget vállalnak egy-
mással szemben; minden egyén úgyszólván önmagával szerződik és kettős kötelmet vesz magára: 
mint a főhatalom részese a magánszemélyekkel szemben és mint az állam tagja a fóhatalommal 
szemben vállal kötelezettségeket." Jean-Jacques ROUSSEAU: A társadalmi szerződésről, avagy a politikai 
jog elvei. Fordította Kis János. Pannonklett, h. п., 1997. 21. (Matúra Bölcselet) Nem szorul különö-
sebb bizonygatásra az a feltétlen kapcsolat, amely Kleist szövegeit a roussseau-i életművel rokonít-
ja . Noha kevés szövegében található direkt utalás Rousseau-ra, mégis nyilvánvaló, hogy elsöprő ha-
tása legalább annyira beleíródott ezekbe a szövegekbe, mint például a kanti, amelyre a recepció 
különleges hangsúlyt fektet. 
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alkotmányos forma) lefektetését, amelyek - legalábbis a modern jog értelmében 
- minden törvénykezést megalapoznak. A vígjáték története, noha nincsen datálva, 
akkor játszódik, amikor már egy másik, a korsón látható „átadást" követő állam-
forma van érvényben. A korsó története a spanyol korona alól való felszabadító 
háború után vagy utolsó felvonásainak háttere előtt játszódik. A „cserepeire esett 
szerződés" megfogalmazásban benne van az elutasítás ezzel az (ál)szerződéssel 
szemben, amely ellen a vígjáték egyik szereplője készül hadba vonulni. Tehát „pak-
tumként", szövetség- vagy (társadalmi) szerződéskötésként nevezi meg azt, ami 
eltörött, romokban hever, és amire a korsótörő pusztító dühe irányul. 

Ádám utasítja Márta asszonyt, hogy térjen a „tárgyra" és hagyja a leírást, az utal-
gatást erre a (mitikus) szerződésre, mert az mellékes, semmi köze sincs a tárgya-
láshoz, ahol nem az a kérdés, hogy mi törött el, hanem hogy ki tette; a tettes, az 
elkövető személye számít, nem pedig az okozott kár természete. Ádám bíró tehát 
'technikai', adminisztrációs kérdésként kezeli az ügyet, amelynek lefolyását egy 
kód, vagyis egy érvényben levő törvény vagy szerződés szavatolja. 

A leírást megelőző felvonásban burjánoznak az értelmezések, amelyek a kor-
sót szintén egy szerződés megalapozó aktusaként engedik olvasni. Rupi, Éva vő-
legénye szerint Márta asszony „nem eltört korsaját / Bánja, hanem a házassági 
tervet: / [amely] Széthullt, s erőszakkal nem foldja össze" (149.). A korsót tehát 
egy házasság (ami szintén egy civil szerződés) garanciájaként tételezi. Márta asz-
szony pedig a becsület, lánya „jó híre" letéteményeseként tünteti fel; eszerint a 
korsó egy erkölcsi kód szimbóluma, tárgyi garanciája. De Az eltört korsó 'bonyo-
dalmának' kiváltó oka is egy 'paktum', mégpedig az, amelyet Ádám köt Évával. 
A bíró cserét ajánl Évának. Ha kiállíttat egy orvosi felmentést a hadkötelesség alól 
a vőlegénye, Rupi számára, Éva „mindent megad hálából, / mit csak kérhet be-
csülettel" (206.). Amit Ádám bíró „cserepeire hullott" szerződésnek nevez, az vo-
natkozhat erre a meghiúsult paktumra is. 

Minden értelemben tehát, (civil)jogilag, erkölcsileg, a társadalmi szférájának 
a szintjén egy hiányosság vagy „törés" áll elő, amely úgymond jogorvoslatra szorul. 
De - és ebben ragadható meg legnagyobb újdonsága - a vígjátékban a „törés" fel-
oldásának az igénye nem kizárólag a 'történetbonyolítás' szintjén áll elő, mivel az 
válik kérdésessé, hogy a jogtalanság állapota, vagy ami 'törésként' lett megnevezve, 
az nem a dolgok 'adódásának' módjából következik-e (ennyiben pedig az általa 
implikált kérdések az elbeszéltség általánosabb dimenzióit érintik). 

A drámában egyszerre kerül ítélet alá egy konkrét helyzet és az ítéletet lehető-
vé tevő törvény(szék) működése, a jog jogszerűsége és az előzetes szerződés, amely 
minden további eljárást megalapoz. Akár azt is mondhatnánk, hogy a fdozófiai 
és jogi értelemben vett megalapozás a vígjáték elsőrendű tárgya. Ez a probléma 
a darab történetébe is beleíródik: Walter törvényszéki tanácsos azért érkezik Hui-
sumba, hogy ellenőrizze, miként folyik a törvénykezés; nem egyszerűen a klasszikus 
reflektor szerepét tölti be, hanem szerepeltetése révén az ítélkezés is ítélet alá ke-
rül. A szöveg metaforikája, a szereplők megnyilatkozásai és a történet a szerző-
dés, a paktum, a csere és a törvény körül forog; de aligha oszthatjuk Ádám prag-
matikus viszonyát, ha érdemben akarjuk megítélni ennek tétjét. 
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A törvénykezés szükségességét egy szerződés elégtelensége hívja elő, amely Ádám 
és Éva között köttetett. Ez tekinthető a szerződés vagy a csere „természeti állapotá-
nak", amely nem feltételez semmilyen előzetes megállapodást. Egyszerű „adok-ve-
szek",2 ahogy Ádám fogalmaz, amely egy ígéret formáját ölti magára, és semmilyen 
további (jogi) garanciát nem implikál. Ádám bírói hatalmának az érvényesítését 
a szokásjogra alapozza, amely a csere vagy szerződés fentebb említett, további ga-
ranciákra nem szoruló - mondhatni önlegitimáló - formájára épül. „[Mjegbocsás-
son! A huisumi szokást / Követtem; így szólt a nagyuram parancsa" (Dl 156.) -
mondja Ádám Walternak, aki a bírói jogkörrel való visszaélésnek tekinti „némiképp 
erőhatalmi" (uo.) eljárását.3 A szokásjog - ellentétben a Walter által megkövetelt 
jogszerűséggel, amely mindenhol, mindenki számára egyaránt érvényes, előzete-
sen rögzített, tételes kodifikáción alapuló eljárási rendet feltételez - nem nyug-
szik kinyilvánított és törvényerőre emelt jogi szabályozásokon, hanem korábban 
'bejáratott' eljárási normákon; ebből következően szigorú értelemben nem is szá-
mít jogi normának.4 

Az eltört korsó ban a szokásjogon alapuló törvénykezést megfertőzi a visszaélés, 
a törvényt törvénytelenséggé alakító önkényesség vádja. A darab szereplői azzal 
a helyzettel szembesülnek, hogy nem pusztán az eljárás, hanem egyben az eljárást 

2 „Akkor, »a doktor, a bíró: tud írni, / És van testi baj, mely nem látható, / Ha Rupi tanúsítványt visz 
ilyenről / A bizottsághoz, ott elbúcsúztatják: / Egyszerű üzlet, kis adok-veszek.«" (Kiemelés - Т. E.) 
Heinrich von KLEIST: Az eltört korsó. Fordította TANDORI Dezső. In uő: Drámák 1. Jelenkor, Pécs, 
1998. 204. (A továbbiakban Dl) A csere mozzanatát a német szöveg egy szófordulattal adja vissza: 
„Das ist ein Handel, wie um eine Semmel." Heinrich von KLEIST: Werke und Briefe in vier Bänden. 
2 . kiadás. Szerkesztette Sigfied STRELLER, Beter GOLDAMMER et al. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 
1984. 311. (A továbbiakban WB) 

S „WALTER: Azt mondtam, tegye / Dolgát törvényes szokások szerint; / És úgy véltem, itt Huisumban 
a törvény / Ugyanaz, mint holland földön akárhol. Ádám: Bocsánatáért esdeklek. De itt, / Huisum-
ban, engedelmével, a jog / Egy s más íratlan hagyománya él, / Elismerem, forma szerint sajátos, / 
Mégis bevált dolgok." Uo. 

4 Ez jogtörténeti szempontból egy jóval összetettebb és messze nem ennyire eldöntött kérdés részét 
képezheti, amelybe nem szívesen bonyolódnék bele. A szokásjognak a drámában történő leértéke-
lését szimptomatikus értékűnek is tekinthetjük. Azon túl, hogy ezen is lemérhető Kleist szövegei-
nek rousseau-i öröksége, a leértékelés gesztusa egyben egy jogtörténeti eltolódással is párhuzamba 
állítható. Míg Montesquieu a Törvények szelleméről-ben a szokásjog relatív elsőbbségét feltételezi a 
törvénykezésben, és mindennek elvi megalapozását könyvének bevezetőjében az emberi törvények 
a természet utánzásának nagy paradigmájába való beillesztésével indokolja („A különböző értelmes 
lényeknek lehetnek olyan törvényeik, amelyeket maguk alkottak; de vannak olyan törvényeik is, 
amelyeket nem ők alkottak. Még mielőtt értelmes lények lettek volna, lehetséges volt, hogy létez-
zenek; voltak tehát lehetséges viszonylataik, és következésképpen lehetséges törvényeik is. Mielőtt 
megalkotott törvényeik lettek volna, megvolt már az igazságos viszonyoknak a lehetősége." 
M O N T E S Q U I E U : Л törvények szelleméről. Fordította CSÉCSY Imre. Akadémiai, Budapest, 1 9 6 2 . 1 1 8 . ) , alig 
néhány évtizeddel ez után a Társadalmi szerződésben a szokásjog feltétlen leértékelődésének lehetünk 
tanúi. „A természetjog - ha létezne is - érvénytelen volna a zsarnokság semmilyen korlátozást nem 
tűrő rendszerében. A szabadság birodalmát nem alapíthatjuk tehát a természetes társadalom soha-
sem volt normáira. [...] ezt a Kell-t nem egy másik, valaha volt Van-ból, nem a természeti törvény-
ből vezeti le. [...] Az emberi természetben éppúgy nincs semmiféle természeti-normatív elem, ame-
lyet szembe lehetne állítani a civilizáció emberével, mint ahogy a történelmi társadalmak mélyéről 
sem sikerülhet mindöröktől és mindörökre érvényes természetjogi normákat előbányászni" -
parafrazeálja Rousseau-t LUDASSY Mária (In uő: Négy arckép. Szépirodalmi, Budapest, 1 9 8 9 . 9 6 - 9 7 . ) . 
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megalapozó törvényesség érvénye válik kétségessé és szorul igazolásra - ezért a 
jogszerűség létmódja a szereplők reflexióinak homlokterébe kerül. 

Ez indokolja a „társadalmi szerződés" rousseau-i elgondolására tett többszöri 
hangsúlyos utalás jelenlétét a vígjátékban. Talán ajánlatos kissé tovább időznünk 
a rousseau-i 'terminusnál'. Rousseau könyvében a „szerződés" narratív metalepszis-
ként3 jelenik meg. Ez arra vonatkozik, hogy a „társadalmi szerződés" egyrészt 
minden jogszerű cselekvés feltétele; ugyanakkor létrejöttéhez az szükségeltetik, 
hogy a szerződést is jogszerű állapot, vagyis egy korábbi 'szerződés' kell, hogy 
megelőzze. Mivel azonban magából a társadalmi szerződésből következik a szerző-
dés résztvevő feleinek jogi státusa, az ad okot a legtöbb fejtörésre, hogy mintegy 
'előre' kell biztosítania önnön jogszerű státusát. Ebből következően a szerződés 
egy önlegitimáló performatív aktussá alakul, amelynek saját érthetőségét/„sike-
rét" előre kell garantálnia. A törvényszerűség e radikális újragondolása nemcsak 
elválasztja, de egymással szembeállítja a törvények kognitív és performatív mű-
ködését. Rousseau az így felmerült problémát egy kettős fikció, az „általános aka-
rat" és a törvényhozó fikciójával hidalja át.6 

Márta asszony azért viszi korsóját a törvény elé, hogy annak igazságot szolgál-
tassanak. De az igazságszolgáltatás működését szigorúan megkülönbözteti a (köz-
vetlen) cserének attól a formájától, ahogy a jogszolgáltatást Ádám elképzeli. Él-
celődik azon az elképzelésen, hogy a jog képes bármit is helyreállítani: 

VITUS: Kérem, csillapodjék, 
Márta asszony! El fog dőlni a kérdés. 
MÁRTA ASSZONY: El fog. A kérdés. De okosokat mond! 
A korsóm, az eldőlt és összetört. 
Ennyi az egész. És ettől egész már 
Nem lesz a korsó. Eldöntik, hogy eldőlt. 
Köszönöm az ilyen döntést. A korsóm 
Cserepeit sem adnám érte. 
VITUS: H A 
Bizonyítja az igazát, a kárt 
Megtérítem. 
[...] 

5 A „szerződés" szerkezetének (narratív) metalepszisként való elgondolását Paul de Man nevezetes 
Rousseau-tanulmányából kölcsönzőm (Paul de MAN: „ígéretek (Társadalmi szerződés)." In uő: Az ol-
vasás allegóriái. Fordította FOGARASI György. J A T E - I c t u s , Szeged, 1999). A narratív metalepszis kife-
jezést Gene t te ar ra az eljárásra használja, amikor az elbeszélés két e l térő narratív szintje között egy 
logikai-szemantikai szempontból értelmezhetetlen 'átvágás' teremtődik meg. 

A Rousseau kapcsán vázolt értelmezői csapásirány de Man tanulmányától függet lenül (noha 
nem a kidolgozottság ilyen magas fokán), más értelmezésekben is jelentkezik; ezért talán kissé in-
dokolatlannak tűnnek de Man szövegének bevezető gesztusai, amelyek élesen próbálják elkülöní-
ti a saját szöveg hatástörténeti helyét. 

6 Ehhez bővebben vö. de MAN: i. m . 368-369. 
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MÁRTA ASSZONY: Korsómat már a törvény bölcsei 
Se toldozhatják össze; hagyja hát 
A mázas beszédet, hitvány agyag.7 (Dl 149.) 

Márta asszony monológja a „döntés" („Entscheidung"), „ítélet" („Schiedsurteil") és 
a „szétválás/elkülönülés/törés" („scheiden", „geschieden") szavak etimologizáló 
egymásra montírozásából áll elő. Ironizál Vitus gazdának, Rupi apjának javasla-
tán, aki - abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a fia a korsótörő - felajánlja, 
hogy megtéríti az okozott kárt. Az ítélet, az ítélkezés, mint mondja, ugyanolyan 
„megosztást, elválást, elválasztást" („Scheidung", „Schieds-Vr-Teil"), „törést" impli-
kál, mint amilyen a kár természete (a korsó „esete/bukása/esése" - „Fali" - ennyiben 
a törvény és a jog allegóriája). Akkor lenne „kártalanítva", ha a bírák fazekasok 
lennének, „felkötnék kötényüket, és a korsót kiégetnék", vagyis ha megjavítanák 
a korsót. De az igazságszolgáltatásnak („Justiz") nem ez a tisztje, sem pedig az, hogy 
eldöntsék, hogy eldőlt-e a korsó, tehát hogy megállapítsanak egy tényt. A tör-
vénykezést - ahogy az Márta asszony szavaiból kiolvasható - hasonló folyamat, 
működés jellemzi, mint ami a korsójával történt. Úgy is lehetne parafrazeálni, 
hogy a jogi értelemben vett igazság nem helyre-állít, visszaállít egy korábbi álla-
potot, viszonyt stb., hanem bevezet egy pregnáns megkülönböztetést. A törvény, 
törvényesség, az „ítélet" - legalábbis Márta asszony etimologizáló olvasata szerint 
- megoszt, szétválaszt, 'cserepekre tör'. 

Márta asszony monológja ugyanazt a „törést" szenvedi el, amelyről beszél. 
Ugyanis egyrészt nyilvánvaló, hogy azért fordul a bírósághoz, mert hisz a törvény 
igazságteremtő beszédében. Másrészt ezt a beszédet „melankolikusként" határozza 
meg: azt mondja ki, hogy a törvény nemhogy képes lenne elvégezni az igazság 
egyesítő munkáját, összeilleszteni a korsó cserepeit, hanem éppenséggel tovább 
folytatja az eróziós munkát. De milyen összefüggésben magyarázható a törvény 
megosztó ereje? Márta megnyilatkozásaiban implicit módon a közvetlen cserél-
hetőség (a kár-térítés lehetősége, mint a felek közötti tranzakció) és a törvény álta-
lánossága által nyújtott 'kompenzáció', valamint szokásjog és pozitív jog állítódik 
szembe egymással, mégpedig egy Rousseau-tól örökölt séma alapján. A szokás-
jog a „természeti állapot" jogon kívüliségének feleltetódik meg, szemben a pozitív 
jog univerzális és személyfölötti szabályozásával. Ez utóbbi mint 'általános érdek' 
ellentmond minden egyes egyéni érdeknek. Ebből következően pedig a közvetít-

7 „VEIT: Sei Sie nur ruhig, / Frau Marth! Es wird sich alles hier entscheiden! 
FRAU MARTHE: О j a . Entscheiden. Seht doch. Den Klugschwätzer. / Den Krug mir, den zerbroche-
nen, entscheiden. / Wer wird mir den geschiednen Krug entscheiden? Hier wird entschieden wer-
den, daß geschieden / Der Krug mir bleiben soll. Für so'n Schiedsurteil / Geb ich noch die ge-
schiednen Scherben nicht. 
VEIT: Wenn Sie sich Recht erstreiten kann , Sie hört's, / Ersetz ich ihn. [...] 
FRAU MARTHE: Ich entschädigt! / Als ob ein Stück von me inem Hornvieh spräche. / Meint er, daß 
die Justiz ein T ö p f e r ist? / Und kämen die Hochmögenden und bänden / Die Schürze vor, u n d 
trügen ihn zum Ofen, / Die könnten sonstwas in den Krug mir tun, / Als ihn entschädigen. 
Entschädigen!" (IVB 252-253.) 
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hetőség, az individuális és az általános közötti fordíthatóság kérdéseként merül 
fel a jogszerűség központi és meghatározó témája. 

Vitus az elszenvedett hiányt „helyettesíteni" („ersetzen") szeretné. Nyilván, csak 
olyasvalamit lehet helyettesíteni, ami nem feltétlenül pótolhatatlan, aminek fel le-
het mérni az árát, és ezen a hozzávetőleges áron ki is lehet fizetni. De Márta asszony 
elfogadhatatlannak tartja ezt az alkudozást, mivel önértékén akarja „a korsók 
legszebbikét" beváltani (ez egyben a beválthatóság elutasítása). Ez az 'ön-érték' a 
cserélhetőség, a lecserélhetőség (az 'amortizáció') és becserélhetőség elutasításán 
és megvetésén alapul. 

Vitus az érdekegyeztetések leginkább kéznél levő formáját javasolja, amely egy-
ben az átvitel, a fordítás egy formája. Ehhez hasonló Ádám bíró elképzelése is a 
szokásjog gyakorlásáról. Márta fordítása (a korsó láthatósága és az erkölcsiség vi-
lága között) minden közvetlen fordítás elutasításán alapul - abban az értelemben 
legalábbis, hogy a vándoroltatást, az érdekek 'érintkezésen' alapuló közlekedését, 
forgalmát, közvetíthetőségét tiltja meg. Ebből a tiltásból áll elő a törvénynek mint 
közvetítő szférának a tételezése. A törvény Márta asszony kommentálja szerint nem 
az egyes érdekek közötti kiegyenlítődést szorgalmazza, hanem beékelődik azok 
közé: olyan feltétlen és általános ítéletet kell hoznia, amely nem az egyes ('meg-
téríthető') érdekekből áll elő, nem vezethető vissza rájuk és tagadja azok egyen-
rangúságát. Önmaga - mint a személyes érdekeltség fölötti és univerzális szféra 
- állításával tagadja az érdekek értéksemleges egymásmellettiségét és ezzel össze-
mérhetőségüket is. Azok csak a saját (az így definiált erkölcsi és jogi szférának) 
közvetítésén keresztül vonatkoztathatódnak egymásra. A törvény ugyanakkor egy-
fajta fluktuációt hoz létre: a közeg, amelyet megnyit, egy olyan univerzális 'konver-
tibilitást' tesz lehetővé - az igazság általános nyelvének tételezése révén - , amelyre 
minden partikuláris érdek beváltható. A dráma végének numizmatikus metaforája 
(„ÉVA: Igazat mondott? Adott! Vert igazság / Csendül, rajta Isten képe, sugárzón! 
/Jézus! Hogy ily pénzt meg se ismerek már!"8 Dl 215-216.) megkapó módon 
kapcsolja egybe az igazság, az általános konvertibilitás és az „ég" („Himmel!"), a 
transzcendentális autoritás fogalmait. Ez a 'forgalom', az igazságszolgáltatás álta-
lános forgalma azon a valután alapul, amelynek hitelességét az abba élesen bele-
vésett („scharfgeprägt") képmás szavatolja.9 A jól kivehető lenyomat kezeskedik 
a tranzakció sikeréért és hitelességéért: mivel az érdekek/értékek már nem vált-
hatók be egymás között, ezért a köztük megvalósuló csere egyetlen kontrollját ez 
a képmás szavatolja. Kleist vígjátékának nem egy értelmezője anakronizmusnak 

8 „Ob Ihr mir Wahrheit gabt? О scharfgeprägt, / Und Gottes leuchtend Antlitz drauf. О Himmel! / 
Daß ich nicht solche Münze mehr erkenne!" WB 324. 

9 ,,[A]z igazságok illúziók, amelyekről elfelejtettük, hogy illúziók, metaforák, amelyek megkopván el-
veszítették érzéki erejüket, képüket veszített pénzérmék, amelyek immár egyszerű fémek csupán, s 
nem csengő pénzdarabok." Friedrich NIETZSCHE: A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról. 
Fordította TATÁR Sándor. Athenaeum 1 9 9 2 / 1 . 3 . , 7 . Az igazság-kérdésnek A nyelvi-retorikai dimen-
zióval - mint a jelentések vándorlásának formájával - és a (gazdasági) forgalommal való kései össze-
kapcsolása az „érme" metaforájában történik meg ebben az írásban is, amelyen ironikusan eltor-
zítva visszhangzik keresztül a szignatúra-tan. 
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(vagy burkoltan: hibának) tartotta, hogy az érmék, amelyeket Éva kap garancia-
ként, és amelyek legvégül megtörik gyanakvását - a spanyol király képét viselik. 
Olyan pénzzel fizetik tehát ki, amely legalábbis elveszítette azt a fajta szavatossá-
gát, amelyre Éva lelkesült igenlése vonatkozik. 

Ez a közjáték megismétli a korsó leírásának jelenetét. Éva rajongó „elragadta-
tottsággal"10 ismer rá a vígjáték végén arra az ismerős képmásra, amely a neki 
odakölcsönzött pénzérméken csillan fel. A király képmása, amely „élesen bele 
van vésve" az érmébe, annak a képnek az ismétlése, amely eltűnt a korsóról, és 
amelynek az eltűnése, hiánya hívta létre a dráma terét. A korsó leírásában Márta 
asszony úgy beszél erről a képről, mint amelynek a láthatósága végleg megszűnt; 
ez az arc tér vissza az Évának adott pénzen a lenyomat kísérteties fenomenalitá-
sában. A király képmása tisztán kivehető: de mintha a vonások, amelyekre nem 
ismert rá egyből, világos kontúrjaikat a korsó széttört rajzából nyernék. A felis-
merésnek ez a drámai 'mechanikája' egy végleg eltűnt 'arcot' a 'visszajárás' for-
galma - az erkölcsi értékek és a pénz fluktuációja - révén tesz emlékezetessé. Úgy 
tűnhet, ez a mozgás - amely az eltört korsó rajzától a Walter jogtanácsos által 
Évának kölcsönzött pénzérmék képmásáig tart - egy zárt ívet ír le. Ez egyben az 
újra-felismerés (zárt, lehatárolt, véges) mozgása, amely a metaforák láncolataként 
egy, az empirikus láthatóság szintjén előálló veszteségtől az erkölcsiség univerzá-
lis szférájának a felismeréséig tartó zárt ívet ír le. A vígjáték azonban nem ezzel 
a feloldással ér véget, hanem azzal az ironikus passzussal, amelyben a 'sikeres' tár-
gyalás után Márta asszony újfent kinyilvánítja elhatározását, hogy a törvényhez 
fog fordulni, hogy orvosolják sérelmét. Ez a „törés", amely ezúttal nem a korsón, 
hanem a vígjáték 'architektonikus' építményén esik meg, teszi 'láthatóvá' annak 
a távoli egybecsengésnek a szerepét, amely a Walter és Éva közötti szóváltást egy 
Moliére-darabban található passzus ironikus átírásaként engedi olvasni. 

A Tartuffe-rő\ van szó, mégpedig annak egy központi fontosságú részéről. A mo-
liére-i vígjátéknak arra a teátrális fordulatára gondolok, amikor Tartuffe egy 
rendőrtiszttel érkezik Orgon lakásába, hogy azt mindenéből kiforgassa, és egyko-
ri támogatóját börtönbe juttassa. Ez a Tartuffe sötét pillanata, amikor úgy tűnik, 
minden Orgon ellen vall, és Tartuffe képmutatása, az álszent látszat képes igaz 
megmutatkozássá válni. A Tartuffe kérdése, hogy a társadalmi nyilvánosság szfé-
rájában lehet-e és miként valós és puszta látszat között különbséget tenni, ebben 
a pillanatban úgy tűnik, tagadó választ kap. A rendőrtiszt viszont - a 'király nevé-
ben' - a csalót tartóztatja le. A király, akire hivatkozik, „a szívekbe lát" - mint olyan 
isteni tekintet, amely fenntartja a társadalmi terét, de б maga nem része annak: 

10 Vö. még Főidényi F. Fászló könyvének „elragadtatás (Verzückung)" szócikkével: FÖLDÉNYI F. Fászló: 
Heinrich von Kleist. A szavak hálójában. Jelenkor, Pécs, 1999. 121-126. 
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Remettez-vous, monsieur, d'une alarmé si chaude. 
Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, 
Un prince dont les yeux se font jour dans les coeurs, 
Et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs.11 

A királynak, akire a rendőrtiszt hivatkozik, és aki a látás és ítélkezés ilyen isteni 
adottságával rendelkezik, nincs semmilyen léte a rá tett utalásokon kívül. A nevé-
benjárnak el, nélkülözhetetlen a konfliktus megoldásához - ugyanakkor úgy tűnik, 
hogy a király nem látható figurájához kapcsolódó végtelen cselekvőség éppen tá-
vollétének tudható be. Funkcionális szempontból Moliere Tartuffe-jének királya 
ugyanazt a szerepet látja el, mint Velázquez festményén, Az udvarhölgyeken látha-
tó uralkodói pár. „A király helye" címet viselő fejezetben ezt írja Foucault Az ud-
varhölgyek című festményről: „a képen megjelenített tekintetek a királyi személy 
fiktív helye felé fordulnak, amely a festő valóságos helye, mert e kétértelmű hely 
vendége, ahol a festő és az uralkodó meghatározhatatlan ritmusban váltogatják 
egymást, végső soron a néző, akinek a tekintete a képet tárggyá változtatja, ezen 
elemi hiány tiszta reprezentációjává. [...] A klasszikus gondolkodásban az a sze-
mély, akinek a számára a reprezentáció létezik, és aki valóban ábrázolja magát 
benne, fantáziaképként vagy visszaverődésként felismerve önmagát [ . . . ] - az so-
ha nincs jelen."12 A király Moliere darabjában sem tényleges személyként jelenik 
meg, aki képes leleplezni azt, aki visszaél a nyilvános megmutatkozás szerepeivel. 
Sőt, nem is jelenik meg. A Moliere-darabban ez a „hely" egyáltalán nem létezik 
- abban az értelemben, hogy nem kapcsolódik hozzá egy olyan kitüntetett pers-
pektíva, amely a jelenséget saját előállásának világába kötné. Amit Foucault mond 
Velázquez festménye kapcsán a klasszikus episztéméről, az érvényes a Tartuffe-re 
is. A „király", aki a „szívekbe lát, és leleplezi a csalók fondorlatát" egyáltalán nem 
jelenik meg a színen, hanem - mint a néző tekintetének enyészpontja - átható 
tekintetével határolja be a játékteret, anélkül azonban, hogy ő maga láthatóvá vál-
nék. „E hiány azonban - fűzi hozzá Foucault - semmi esetre sem hézag, legföljebb 
a diskurzus számára, amely szorgos igyekezettel bontja föl a képet, mert ez már 
valóságosan benépesült."13 A „király helye", legalábbis ha Foucault értelmezését 
követjük, nem egy kitöltetlenül és elgondolatlanul maradó specifikus létezőé14 -

И M O L I E R E : Le Tartuffe. Classiques illustré Hachette. 132. PETRI György fordításában: „Nyugodjon 
meg, uram! Olyan király alatt / élünk, aki nem tűri a szélhámosokat, / olyan király alatt, ki a szí-
vekbe lát, / és leleplezi a csalók fondorlatát." In uő: Drámák. Fordította PETRI György. Jelenkor, Pécs, 
1999. 70. VAS István fordításában: „A veszélyből, uram, térjen magához újra. / Uralkodónkat A ha-
zugság undorítja, / Szeme az emberi szívekbe lát bele, / S nem téveszti meg a csalók művészete." 
M O L I É R E : Összes drámái. I. Osiris, Budapest, 2002. 656. 

И Michel FOUCAULT: A szavak és a dolgok. Fordította ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor. Osiris, Budapest, 2000. 
344-345. 

is I. m. 344. 
14 „A klasszikus episztémé olyan vonalak szerint tagolódik, amelyek semmi módon nem szigetelnek 

el az emberre jellemző, specifikus területet. [...] A klasszikus gondolkodás szerint az ember nem 
ama regionális, korlátozott és specifikus »természet« révén gyökerezik a természetben, amelyhez a 
születés jogán tartozik, mint minden egyéb lény. A klasszikus nyelv, mint a reprezentáció és a dol-
gok közös diskurzusa, mint az a hely, amelynek belsejében a természet és az emberi természet metszi 
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az „emberé", teszi hozzá, mely а „XVIII. század előtt nem létezett".15 A „király" 
- aki egyben a néző funkcióját tölti be - szuverén ítélete azért jelenhet meg, mert 
б maga nem rendelkezik semmilyen kitüntetett láthatósággal (vagy még inkább: 
létmóddal). A „hazugság fondorlata/művészete" - annál is inkább, hogy a kép-
mutatásról van szó, ami egy (nyilvános) szereppel/nyelvjátékkal való 'visszaélést' 
jelent - a „reprezentáció és a lét közös diskurzusa" felől elgondolva maga is úgy 
jelenik meg, mint a nyelvi reprezentációk megkülönböztetések és az átmenetek 
révén artikulálható (pozitív) különbsége. Mivel a képmutatás nem úgy van elgon-
dolva, mint ami magából a nyelvhasználat létéből következik - Foucault állítása 
szerint a „klasszikus gondolkodás" ismertetőjegye a jelölés helyének az „áttetsző-
sége" - , a „szívekbe látás", számunkra paradox módon, nem egy titokzatos ké-
pességre vonatkozik, amellyel a „király" a lényegileg nem láthatót a láthatóság fé-
nyébe emeli. A „képmutatásnak", a tartuffe-ködésnek megvan a helye a létezők 
nagy táblázatában, és a megnevezés aktusában áll elő. Tartuffe fondorlatának feltá-
rulása a 'király' (a néző) tekintete előtt gyakorlati és nem ontológiai kérdés, mert 
a fondorlat - mint nyelvi cselekvés (Tartuffe másnak adja ki magát, mint ami) -
reprezentációja a klasszikus episztémében (legalábbis ha Foucault elgondolását 
követjük) a klasszifikálhatóságnak ugyanazt az elvét követi, amellyel például az 
élőlények rendszerét kialakították. A nemlétező megfigyelő tekintet, amely nem 
hiányként jelentkezik, ebben az összefüggésben a megfigyelés összefüggésrend-
szerére vagy keretfeltételeinek a kijelölésére (is) vonatkozik. 

A „csalók fondorlata/művészete" a „csaló" természetét egyedid. Ez a tautologikus 
meghatározás arra vonatkozik, hogy itt a 'fondorlat' a nyilvánosság előtt viselt 
maszkra/„personára" van értve - ennek pedig 'nincs' hordozója. A „csalás" határoz-
za meg az azt hordozó személyiséget, aki - mint „specifikus létező" - nem elgondol-
ható. Ez teszi lehetővé az így hordott 'vonásoknak' (a „csalás/fondorlat" vonásainak) 
a klasszifikálhatóságát, az emberi hibák moliére-i anatómiáját.16 A Moliére-
darabban a „szív", a csalás, az árulás és a fondorlatok 'helye' egyszersmind nem 
a bensóségességé, nem a külvilág és az idegen tekintetek elől elzárt teret jelenti, 
hanem a nyilvános megmérettetés és megítélhetőség 'fóruma', amely mintegy 
önmaga fölött mond ítéletet. 

egymást, teljes mértékben kizár minden olyasmit, amit az »emberről szóló tudománynak« nevez-
hetnénk. Mindaddig, amíg ez a nyelv beszélt a nyugati kultúrában, nem volt lehetséges, hogy az 
emberi egzisztencia rákérdezzen önmagára, mert e nyelvben a reprezentáció és a lét kapcsolódott 
össze. [...] nem vethető a szemére, hogy a lét általában nem foglaltatik a gondolkodásban, sem az, 
hogy ezt az egyedi létet, ahogy a »vagyok« megjelölte, nem fogták vallatóra, vagy nem elemezték 
önmagában. Vagy inkább úgy mondhatnánk, hogy ezek az ellenvetések megszülethetnek és érvé-
nyesíthetik a jogaikat, ám egy alapvetően más diskurzus alapján, amelynek lét-oka nem a reprezen-
táció és a lét kapcsolatában gyökerezik." I. m. 345-349. 

1 5 FOUCAULT: i . m . 3 4 5 . 
16 Egy példa arra a diszkurzív különbségre, amely a kleisti szövegeket Moliére szövegeitől elválasztja: 

az Amphitryonban, amely hangsúlyosan utal előképére („Lustspiel nach Moliére"), Jupi ter megté-
vesztő manővere 'gonosszá' válik. Az isten gonoszsága - szemben moliére-i elődjével - az előállás 
dramaturgiájából következik, ti. hogy önmagaként akar a másik előtt megjelenni, olyan megmu-
tatkozásként, amely nem esik egybe a felvett szerepkörrel. Az 'abszolút gonoszságnak' - amelyet a 
megjelenés működése 'termel ki', de amely ugyanakkor nem jelölhető meg, mint vonás vagy tulaj-
donság - ez a formája idegen Moliére valamennyi szövegétől. 
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Moliere drámájában a „király" helye nemcsak, hogy nem látható, hanem ez a 
nem-hely ugyanakkor nem cserélhető fel a szereplők egyikének a nézőpontjával 
sem, mivel - nem létezik; legalábbis nem úgy, hogy a létére irányuló kérdés felől 
válhatna elgondolhatóvá. 

Kleist drámájában ez a „hely", a király „helye" 'forgalmassá' válik. Ennek a hely-
nek a láthatósága az érméken „újranyomva" („neugeprägt") és „élesen belevésve" 
(„scharfgeprägt") jelenik meg. De miként érthetjük ezt a sokszorosított és kísér-
teties 'megjelenést'? Terjedelmesebben idézem a szóban forgó részt: 

WALTER: [...] Nézd: 
Vadonat új aranyak, súlyosak. Lám: 
Itt a spanyol király képmása rajtuk -
Azt hiszed, a király téged becsap? 
ÉVA: O, kedves, jó, nemes urunk, bocsánat! 
[...] 
WALTER: Hogy igazat mondtam neked, hiszed már? 
ÉVA: Igazat mondott? Adott! Vert igazság 
Csendül, rajta Isten képe, sugárzón! 
Jézus! Hogy ily pénzt meg se ismerek már!"17 (Dl 216.) 

A törvényszéki tanácsos arról akarja meggyőzni Évát, hogy ellentétben a bíró fon-
dorlatával, amit ő mond, az egyenes beszéd, színtiszta igazság: kijelentései nélkü-
lözik a látszat általi megtévesztés mozzanatát. Ezért fogadást ajánl: egy erszényt 
ad Évának húsz arannyal, amelyet abban az esetben tarthat meg, ha kiderül, hogy 
hazugság mindaz, amit állít. Ebben az esetben Éva kiválthatja ezen a pénzen 
Rupit a szolgálatból. Abban az esetben viszont, ha igazat mond, bizalmatlanságá-
ért a kölcsönt négy százalék kamattal kell visszafizetnie. Szerződést ajánl, amely 
egyben az eltört korsó rajzolatán látható „paktum" megismétlése. A „paktum" hi-
vatott felszámolni a kölcsönös gyanakvást, véget vetni a vélekedések és feltétele-
zések láncolatának,18 amely az igazságszolgáltatás elvét is kikezdi. Ugyanakkor az 

1 7 „WALTER: Vollwichtig neugepräg te Gulden sind's. / Sieh her, das Antlitz hier des Spanierkönigs: / 
Meinst du, daß dich der König wird betrügen? 
EVE: О lieber, guter, edler Herr, verzeiht mir. [...] 
WALTER: S O glaubst du, daß ich dir Wahrheit gab? 
EVE: O b Ihr mir Wahrheit gabt? О scharfgeprägte, / Und Gottes leuchtend Antlitz d rauf . О Him-
mel! / Daß ich nicht solche Münze mehr erkenne!" WB 323-324. 

18 Minden szereplő gyanakszik a többire; a gyanakvás, a burkoltan előálló „bellum o m n i u m contra 
omnes" eme természeti ál lapotának pedig a legkevésbé sem képes semmilyen tényfeltáró 'munka' 
véget vetni, mivel az természeténél fogva éppen a tények, tettek jövőre nyitottságuk felől való meg-
ítélhetőségét jelenti. 
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is belátható, hogy a törvényszéki tanácsos által ajánlott 'szerződés' mint fogadás 
- legalábbis formálisan - más természetű, mint Ádám bíró „erőhatalmi" eljárása. 

Whiter az idézett passzusban Éva vélekedésére („Meinung") kérdez rá, mintegy bi-
zonyítandó azt a képtelenséget, hogy a „király" képes megtéveszteni vagy becsap-
ni. Ezt a „vélekedést" kell a látás nyilvánvalóságának „hitté" („Glaube") szilárdí-
tania („nézd" - „hiszed?"), visszaállítania a 'király' autoritását. A pénzkölcsönzés 
egyben arra szolgál, hogy szavainak hitelt szerezzen, hogy Éva megelőlegezze ne-
ki a bizalmát. Egy hitellel fizet ki egy további hitelt, egy konkrét kölcsönnel Éva 
bizalmát, amely az ó hitelképességét fedezi (a szavahihetőségét - hogy képes 
nemcsak a pénzét, hanem a szavát is adni). Ezt a többszörös tranzakciót pedig a kép-
más hitelesíti, amely a maga során Éva (és mindenki más) hitelére szorul. A „király" 
ennek a kísérteties termelékenységnek a neve; a fedezeté, amely a hit (a megelő-
legezett bizalom) fedezetére szorul. Foucault diktuma a „termelékenység" fogal-
mának a kialakulásáról („а XVIII. század vége előtt [...] nem létezett a munka 
termelékenysége vagy a nyelv történeti terjedelme sem"19) ebben a kontextusban 
is olvasható, tudniillik az autoritás és a politikai hatalom megalapozásának struk-
turális átalakulásának kontextusában. 

Walter a kölcsönnel azonban nem egyszerűen arra akaija rávezetni Évát, hogy 
a (külön)véleménye téves,20 hanem hogy higgyen a tévedésében, és a „hitét" 
mintegy a saját vélemény ellenében fogalmazza meg. Ez a hit, amely felváltja a 
vélekedését, a „(fel)ismerésből" („erkennen") lép elő. Éva ráismer a 'visszaláto-
gató' arcára, erre az elveszettnek hitt arcra, amely most annak ellenére tűnik fel, 
hogy úgy gondolta („meinen"), hogy az becsaphatja. A véleményét - azt, amit 
gondolt - , a 'sajátot adó gondolatot' („meinen") semmíti a felismeréséből előálló 
képmás, ezek a neki kölcsönzött érmék, amelyek azt a képmást hordozzák, ame-
lyeket titkon magában hordott, és amelyek lehetővé teszik az (újra-)felismerést. 
Ez a „felismerés/megismerés" („erkennen") egy csapásra semmisíti meg a véleke-
dést/gondolatot. Amit bizonyos értelemben 'sajátként' ismer fel, és ami ismerős-
ként köszön vissza az érmék lenyomatában, az ugyanakkor a „meinen",21 a 'sajá-
tot adó gondolat' ellenében jelenhet meg. A „hit" ezért egyben a saját magában 

1 9 FOUCAULT: i . m . 3 4 5 . 
2 0 Habermas főművében, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásában olvashatjuk annak hosszú és ki-

merítő történeti elemzését, ahogy a „Meinung" mint (téves) vélekedés jelentéséből kialakult az 
„(öffentliche) Meinung", a (köz)vélemény fogalma. Ez a történeti jelentésbeli eltolódás egyben ál-
lam és társadalom közötti „szerkezeti" összefüggésnek, valamint a modern társadalmi formációk 
legitimációs kérdéseinek is egyik központi mutatója. Vö. Jürgen HABERMAS: A társadalmi nyilvános-
ság szerkezetváltozása. Osiris, Budapest, 1999. 

21 Paul de MAN a Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában című tanulmányában nagyban épít a „meinen" 
szó (hegeli) etimológiájára: „az angol vélemény (opinion) szó, például a közvélemény (public 
opinion; öffentliche Meinung) esetében, nem rendelkezik a »jelentés« (meaning) azon konnotá-
ciójával, amely a német meinen igének bizonyos mértékig sajátja. Hegelnél a »jelentés« »hozzám« 
(az énhez) hasonítása a rendszer része, hiszen a gondolkodás általánossága a világ én általi kisajá-
títása, sajátommá tétele is egyben. Ezért nem pusztán megengedhető, de egyenesen szükséges is 
az, hogy a német meinen [...] szóba belehalljuk a »sajátommá tevés« értelmében vett meinen szót 
is, amely a mein birtokos névmás igeivé tétele." Paul de M A N : Esztétikai ideológia. Fordította KATONA 

Gábor. Janus/Osiris, Budapest, 2000. 88. 
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felismert, kisajátíthatatlan idegenség ismeróssége, az a nem-saját saját (felismerés), 
amely - ahhoz hogy felismerhetővé váljék - az én részéről (mintegy önmagával 
szemben) további hitelre szorul. 

Az igazság 'hitelezése' termelékenynek mutatkozik, amennyiben nem egyszerűen 
egy jövőbeli eseménytől teszi függővé beállását, hanem egyben előállítja saját re-
ferenciáját. A „vélekedés" és „hit" itt tárgyalt összefüggése a „megismerés/felis-
merés" szintjén ismétli meg ugyanezt az alaptalan mozgást. 

További magyarázatra szorul, hogy a képmás szerepeltetése milyen értelmezé-
si rendet iktat be. 

A döntő különbség Moliére vígjátéka és Az eltört korsó között a „király" és a lát-
hatóság közötti viszonyban ragadható meg. Milyen megmutatkozás itt a „királyé"; 
milyen változást ért meg a királynak az a nem-helye, amely felé a moliere-i víg-
játék szereplői cselekedeteikben fordulnak; aki tetteik és reprezentációik alapján 
megítéli őket, de aki nem jelenik, és nem is jelenhet meg? Az eltört borsóban a „ki-
rály" a „hit" kérdésévé válik, miközben „képmásként" szimptomatikus látható-
ságra tesz szert. 

A „király" itt olyan megmutatkozás, amely az „erkennen"-től, a „felismeréstől/ 
megismeréstől" függ; abban az értelemben, hogy maga a „felismerés" hitelező 
aktusa teremti meg parancsoló autoritását. Kleist drámájában a Moliere-éhez ké-
pest ez a nem-hely egy tényleges hellyé alakul. Az azt önmagában felismerő én-
ben 'lakik' - mint ami végig ott volt, csak éppen a fel nem ismertség homályába 
húzódott. A „királyi" képmás láthatóságát nem a nyilvánosság szférája, hanem az 
énen belüli szakadás, „törés" teszi lehetővé - mint a vélekedéssel vagy a 'sajátot 
adó gondolattal' szemben megnyilvánuló „hit" elve. Korábban úgy fogalmaztam, 
hogy a király „szimptomatikus láthatóságra" tesz szert. Ez azt jelenti, hogy - szem-
ben a „Meinung"-gal, amely úgyszólván adódik Éva számára, úgy is, mint vélekedés, 
és mint 'belátható következtetés' - a „király" láthatósága csak úgy jelenhet meg, 
mint gyanakvás a saját véleménnyel szemben; mint amit az (a „vélemény") eltorzít 
és felismerhetetlenné tesz. Mivel mindkettő, mind a „Meinung", mind az „Erken-
nen" elválaszthatatlan az én megismerési horizontjától, viszont kettejük között 
explicit „törés" van, ezért kölcsönösen gyanúba fogják egymást: hogy „hazugság 
minden"22 (Dl 215.). De ez a „hazugság", ellentétben Tartuffe képmutatásával, 
éppenséggel nem abszolút láthatóságként jelenik meg, hanem a „felismerés, rá-
ismerés" és „vélekedés" egymást kölcsönösen törlő, horizontfüggő mozgásaként. 
Mind a vélekedés/gondolat, mind a „király" bizonyossága az énbe költözik: mint 
a „hit", a látás nyilvánvalósága és annak különbsége, ahogy az én számára a dol-
gok 'adódnak'. 

22 „ÉVA: Pfuj! / Hazugság minden! Nincs itt egy igaz szó!" (Dl 215.) „Pfui! 's nicht nicht wahr! Es ist 
kein wahres Wort!" (WB 323) A második mondatból hiányzik a deiktikus „itt", így Éva kijelentése 
nemcsak a tárgyalásra vonatkoztatható, hanem mint általános kijelentés, amely nem(csak) a tárgya-
lás, hanem egyáltalán a szavak „igazságát" vonja kétségbe. 
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Walter 'feladata', hogy a felismerés és a sajátot adó gondolat egymást kölcsönö-
sen kitörlő, romboló kapcsolatát olyanformán helyezze ki a nyilvánosság terébe, 
hogy ez a körben forgó önvonatkozás a társadalmi kommunikáció kölcsönösségi 
formájává alakuljon át. 

Walter tanácsos „kamatra" adja kölcsön Évának az aranyakat. A bizalom jele itt 
maga is előállít, többletet termel, szemben azzal a „Schaumünzé"-vel, amelyet 
Éva kap Rupitól eljegyzési ajándékként, amely odaadható, átadható, de ettől függet-
lenül nincs forgalma. Rupi visszaköveteli Évától ezt az ajándékot, amely tényszerűen 
kijelöl egy viszonyt, és egyben a 'bizalom' jele. Ezzel szemben a király képmását 
viselő aranyak nem egyszerűen jelentenek, hanem 'termelnek': Walter olyan „iga-
zat ad" Évának, amely reál-fedezetétől függetlenül jelentés-effektusokat produkál. 

Viszont - és ez adja a Kleist-darab nem is annyira burkolt obszcenitását - fo-
gadni, a király nevében, nem más, mint egy alaptalan alapra hivatkozni, hitelez-
ni minden fedezet nélkül a „királytól", egy soha nem létezett hitelintézménytől. 
Walter csókja, az utolsó előtti jelenetben - amely az Ádám és Éva közötti kétes je-
lenet, a 'bűnbeesés' elmesélt történetének újra-megismétlése - , valamint az utol-
só jelenet közjátéka éppen ezért a vélekedés és a hit 'törvényileg szabályozott' 
fluktuációját és a szöveg 'struktúráját' egy irányíthatatlan mechanizmusnak - a 
gyanakvás és a látás nyilvánvalósága szabályozhatatlan egymásba átcsapásának -
mutatja, amely minden szabályozhatóság alól kikerült. 

Kleist drámájának esztétikai újszerűsége abban ragadható meg, hogy úgy idézi 
meg az autoritás fogalmának a kortárs államelméletekben történő újra-meghatá-
rozási kísérleteit, hogy ezt a kérdéskört a megegyezés, az egyetértés és az 'őszin-
teség' diskurzusába kapcsolja be. Mint kimutattam, ez a 'megidézés' nemcsak a 
szöveg metaforikus terét, hanem az elbeszélés legelemibb szintjeit is meghatározza. 
A vígjáték története csupán formális szempontból jut el a zárlathoz, mivel - mind 
a szereplők, mind az olvasó számára - nem adottak az értelmezés azon nem-tör-
ténetfüggő komponensei, amelyek biztosítanák a történet beillesztését egy uni-
verzális narratívába. Kleist drámájában lehetőségként mindig felmerül a tévedés 
'gyanúja' - ez pedig felfüggeszti a történetek egészelvűként történő értelmezhe-
tőségét. A 'gyanú hermeneutikája' mint a darab szereplőinek meghatározó értel-
mezési horizontja ugyanakkor csakis úgy állhat a kommunikáció szolgálatába, ha 
egyben feltételezi a kölcsönös egyetértés, a „paktum" lehetőségét és szükségessé-
gét. A „csere", a „forgalom" közgazdasági metaforáinak a szövegben szemrevéte-
lezett formái ebben a kontextusban kerültek elemzésre. Arra mutattam rá, hogy 
a megértés megváltozott feltételei ugyanakkor nem hoznak létre egy olyan végső 
feltételrendszert, amely a 'bizalom hitelezését' és kölcsönös 'hitelesítését' egy 
zárt, rendszerű és rögzített összefüggésben lenne képes megszilárdítani. Mivel a 
'hitelezés', az értelem-megelőlegezés mozzanata mindig egy további, az én hori-
zontjából beláthatatlan hitelesítő gesztusra szorul rá, ennyiben a (saját) értelem 
mint jövőből történő, eljövendő - vagy éppen mint meggyanúsított, 'gyanúba ke-
vert' - j e l en ik meg. 



Benyovszky Krisztián 

A NEVETÉS SZEMIOTIKÁJA' 

- Idegenség, nevetés és nyelv összefüggései Móricz Zsigmond 
Vidéki hírek című elbeszélésében -

Tverdota György nemrégiben publikált Rokonok-elemzése2 hívta fel a figyelmet a 
nevetés jelentőségére Móricz írásművészetében. A tanulmány írója rámutat arra, 
hogy a nevetés legkülönfélébb formái (gúnyos fintor, mosoly, kacagás, hahota stb.) 
folyamatosan jelen vannak a regényben, s az általuk kifejezésre jutó jelentésár-
nyalatok nagyon gazdag és differenciált skálán mozognak. Nemcsak társadalmi 
jelentések hordozóivá válnak, hanem szolgálhatnak a vitálitás kifejezésére, illet-
ve betölthetnek erotikus funkciót is. Tverdota úgy látja, hogy a nevetés a regény-
ben „önálló, a történésektől alig észrevehetően, de mégis elkülönülő jelrendszert 
képez".3 Tanulmánya végén még hozzáteszi, hogy a nevetésnek a műben feltáru-
ló szociológiai, pszichológiai, esztétikai, erkölcsi és antropológiai dimenziói alapján 
kijelenthető: Móricz „biztos értője a nevetés szemiotikájának".4 Ezek után joggal 
vetődik fel a kérdés, hogy vajon ez a kijelentés vonatkoztatható-e az író további 
műveire is. Más szóval, hogy a nevetés ábrázolása az életművön belül alkalmi jelen-
ség csupán, vagy épp ellenkezőleg, egy visszatérő témaegyüttes, ami akár az újra-
olvasás produktív irányát is jelentheti. Megnyugtató és hiteles válasz nyilvánvalóan 
csak más művek alapos elemzése, s az így nyert eredmények összehasonlítása és 
rendszerezése után adható, csak ez után tárulhat fel „a nevetés rejtett encik-
lopédiája".5 Jóllehet néhány regény és elbeszélés olvasása és újraolvasása után 
magam inkább az utóbbi eshetőség felé hajlok, korai volna még ilyen elhamarko-
dott állításokat megfogalmazni. Ehelyett inkább egy konkrét szöveg, az 1916-ban 
megjelent Vidéki hírek című hosszabb elbeszélés interpretációjára vállalkozom, ha-
sonló szempontok szerint, mint amilyeneket Tverdota tanulmánya felvetett. 

Móricznak e műve eddig nem kapott igazán figyelmet, jóllehet második meg-
jelenésekor kitüntetett helyzetbe került, amikor is címadó műként egy pillanatra 
kiemelkedett a többi elbeszélés tengeréből: a Táltos által kiadott 12 elbeszélést tar-

1 A szerző a tanulmány megírása alatt Móricz Zsigmond Ösztöndíjban részesült. 
2 TVERDOTA György: Nevető rokonok. Irodalomtörténet 2 0 0 5 / 2 . 1 2 3 - 1 3 0 . 

s I. m. 1 2 7 . 
4 I. m. 129. 
5 I. m. 127. 
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talmazó gyűjtemény Vidéki hírek és más elbeszélések címmel látott napvilágot 1917-ben. 
Az író monográfüsai közül egyedül Féja Géza foglalkozott vele. Műfajilag az író 
azon „nagy novellái" vagy kisregényei, regénybe kívánkozó témákat magukba sű-
rítő „elnyújtózó elbeszélései" között tárgyalja, mint az Agytakaró, Karak szultán, Ne-
mezis vagy a Szegény emberek, tematikailag pedig a régi kisvárosok atmoszféráját 
megörökítő művekhez sorolja: „Minden belefül a vidék hangulatába, sajátságos 
levegőjébe, még a megindult mese és a bonyodalom is. Ebben az írásban a kör-
nyezet nyomul előtérbe, a környezet lesz az elbeszélés elsőrangú tényezője: a vi-
déki életforma megmutatja a maga berendezkedését. A »fluidumot« örökíti meg 
az író, a láthatatlan anyagot, mely átjárja az életet, ura s irányítója a vidéki sor-
soknak."6 A vidéki kun kisvárosok e levegője, mely kihatással van a szereplők köz-
érzetére és életsorsának alakulására is, nagyban függ az itt élő közösség által szen-
tesített erkölcsi értékrendtől, a viselkedés, az öltözködés, a társalgás és általában 
a társadalmi érintkezés érvényben lévő szabályaitól és a szórakozás bevett formái-
tól is. Schöpflin Aladár szerint Móricz volt az, aki a kun parasztság és a belőle kinőtt 
intelligencia világát (temperamentumát, gondolkodásmódját, nyelvét, szokásait) 
felfedezte az irodalom számára.7 Elsőként a Kerek Ferkóban, majd legteljesebben 
talán az Úri muriban. A Vidéki hírek e művek sorának közbülső láncszemét képezi. 
Célom itt most azonban nem a földrajzi vagy néprajzi referenciák vizsgálata, ha-
nem egy olyan irodalmi város leírása, mely az idegenség-tapasztalat megélésének 
és társadalmi kezelésének sokfélesége miatt érdemel figyelmet. A saját és az ide-
gen viszonyának ábrázolása pedig szorosan összefonódik a nevetés szemantikájá-
val és pragmatikájával. 

Az idegen megalkotása 

Az elbeszélésben megjelenő Kunterebes lakói egy zárt, a személyes ellentétek da-
cára is összetartó kollektívát képeznek. Az elbeszélő úgy mutatja be őket, mint az 
ősmagyar erő letéteményeseit, mint békés, dolgos, ugyanakkor erkölcsi és anya-
gi függetlenségére büszke népet, amelyik egyik politikai hatalomtól sem hagyta 
és hagyja magát kihasználni. Ezért is vált a mindenkori kormányok számára el-
lenséggé, ami számos negatív intézkedést vont maga után: „Nem volt hát a nép-
nek soha más mentsége a közsors rothasztó, lesújtó, megsemmisítő áramlataival 
szemben, csak az, hogy begubózott, magára maradva, csak magában bízott és 
passzív rezisztenciával szegült ellene minden új és ismeretlen törekvésnek, amely-
ről igen jól sejtette, hogy úgyis csak az ő rovására jő." (358.) Talán ezekkel a ta-
pasztalatokkal is összefüggésbe hozható, hogy a városka lakói az idegenekkel, az-
az a nem itt született, nem innen származó, más nemzetiségű (nem magyar) vagy 

6 FÉJA Géza: Móricz Zsigmond. Athenaeum, Budapest, 1939. 55-56. 
7 SCHÖPFLIN Aladár: Kerek Ferkó. In uő: Móricz Zsigmondról. Szerkesztette R É Z Pál. Szépirodalmi Könyv-

kiadó, Budapest, 1979. 81. Az idézett kritika a Vasárnapi Újságban jelent meg 19Í4. március l-jén. 
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más vallású (nem protestáns, nem keresztény) emberekkel szemben tartózkodóak, 
bizalmatlanok, olykor még ellenségesek is. A faji és/vagy nemzeti összetartozás-
tudat a Másik kizárását, megbélyegzését vonja maga után. A társadalmi stigma-
tizáció formái közé tartozik a nevetés - a kinevetés is, azaz az idegen kigúnyolása, 
nevetségessé tétele. íratlan törvények szabják meg, hogy kinek, min/kin és hogyan 
szabad nevetnie. A nevetés azonban kétélű „fegyvernek" bizonyul. Segítségével 
ugyanis a közösségben magukat különböző okokból idegennek érzők is némi fö-
lényre tehetnek szert a többséggel szemben. A nevetés tehát egyaránt működhet 
és értelmezhető az összekötés és az eltávolítás, a betagozódás és a kívül-helyezke-
dés nonverbális megnyilatkozásaként. Ahhoz, hogy a nevetésnek e funkcióját fel-
tárhassuk, szükségesnek látszik először is tisztázni, mi, illetve ki számít idegennek 
ebben a világban. 

Az elbeszélés felütése („Az újságíró egyedül üldögélt a Veres Rákban." 320.) az 
Úri murit idézi: „A Sárga Rózsában csak Borbíró ült egyedül." (767.)8 Móricz egy 
anekdotával összekötött névmagyarázattal indítja a Vidéki híreket, az anekdotázás 
azonban nem válik oly mértékben szövegszervező elvvé, mint a későbbi regény-
ben. Az elbeszélő az újságírót, Komjáthyt egy olyan helyzetben mutatja be, amely 
karakteréről sokat elárul. Az általa adott jellemzés rögtön elénk tárja személyisé-
gének legtipikusabb vonásait: kedvetlenségét, szótlanságát és lustaságát: „Most is 
szokott savanyúságával rágta britannikáját. Fanyar volt és epésen keserű." (321.) 
A második mondat éppúgy vonatkoztatható az emberre, mint a szivarra. Épp azon 
dühöng, hogy ebben az évben ki kapta meg az Akadémia legjobb drámáért já ró 
Karácsonyi-díját, de mivel senki sem jön, akinek kiönthetné keserűségét, „magá-
ban beszélgette, hang nélkül ki-kimondva a szókat: - Tehetségtelen marhák, 
őrült szemgolyók..." (321.) Haragot és irigységet érez, amiért neki Kunterebesen, 
az „Alföld néma fészkében", e „kultúrától immúnis talajon" kell tengetnie unal-
mas és egyhangú életét, mint egy remetének, távol az irodalmi élet centrumától, 
Budapesttől. Egy olyan helyen, ahol még kölcsönkönyvtár sincs. Az elbeszélő úgy 
jellemzi őt, mint egy „beteg, szőke moszat"-ot, aki „beesett arccal, csendesen, igény-
telenül" tengődik az ellenséges vizeken, s akiről senki sem sejti, hogy milyen tehet-
ség is rejtezik benne. Ennek csupán visszfénye villan meg azokban a cikkekben, 
melyeket a maga alapította élclapba, a Kotkodácsba irogat. Ez egyedüli megélhe-
tési forrása. Van azonban egy régen dédelgetett ötlete, egy bohózat, melynek a 
Vidéki hírek címet adta. Egy sort sem írt még meg belőle, állítólag azért, mert 
nincs rá ideje, ennek ellenére biztos abban, hogy annak „zsarolási ideájá"-val, 
„pukkasztó hatásokat" (323.) érhetne el a közönség körében. Ez később be is követ-
kezik, de nem a színházban, hanem az életben: kölcsönvéve az irodalmi ötletet, 
megjelentet az élclapban egy álhírt, mely szerint a gazdag felvidéki zománc-
gyáros, Ablonitzky Róbert húsz koronát küldött a szerkesztőségbe azzal a szán-
dékkal, hogy kezdeményezze egy színtársulat rendszeres szereplését a városban. 
Komjáthy ezzel a gyáros házassági terveit akarja meghiúsítani, mivel tudja, hogy 

8 M Ó R I C Z Zsigmond: Úri muri. In uő: Regények. I I . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1975. 
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a menyasszonyjelölt, Dóczi Irén anyja mennyire irtózik mindentói, ami a színját-
szással, a színésznőkkel kapcsolatos. Nem mintha neki ehhez valamilyen érdeke 
fűződne, csupán egy részegen, felelőtlenül megkötött fogadás miatt teszi. 

Az újságíró elszigetelődve él a városkában, kevesekkel érintkezik, valódi barátja 
nincs is. Ez azonban egy tudatosan vállalt kívülállás eredménye, mely saját életfel-
fogása és az itt-élők modus vivendije közti különbségben gyökerezik. Nem érdekli 
sem a gazdálkodás, sem a közügyek („neki az mind arabusul volt, amin ott verseng-
tek"), és távol tartja magát „nyersen életszagú" (329.) világuktól is. A körülötte 
zajló életet az alkotóművész szemén keresztül nézi, addig érdekes a számára, 
amíg az nyersanyagként vagy inkább ösztönzésként szolgálhat az íráshoz, ponto-
sabban a gondolatban való „költéshez": „Bánta is ő, hogy a valóságban mi történik 
a világban; б teljesen ki volt elégülve az életnek valami átformált, valami lencsén 
átvetített képével, amit elképzelt eseteknek és karaktereknek perspektívájában 
érzett meg." (351.) A városkában való ottlétét ideiglenesnek tekinti, lélekben már 
a fővárosban él - jóllehet még életében sohasem járt ott: „Odafönt élt Budapes-
ten, bár testileg idelent volt Kunterebesen." (322.) Távolságtartásában tehát van 
némi sznob gőg is, az olyan ember gőgje, aki tehetségesnek és ezáltal értékesebb-
nek is hiszi magát a többieknél, s úgy érzi, hozzá méltatlan, lealacsonyító az a kör-
nyezet, ahol élni kénytelen. Lenézi a kunterebesieket műveletlenségükért, anya-
gias érdekek mozgatta életükért. Bezárkózó, érzéketlen, a szellemi értékek iránt 
közömbös embereknek látja őket: „Szerelem, érzés, eszme, vágy - ami nemesebb 
és finomabb mozgató erő, az itt nincs. Itt nincsen fa, se virág. Kopaszok az udvarok, 
s ridegek a házak, magasak a kerítések, hogy senki be ne lásson; meg ne lássa az 
ürességet... Itt csak egy egyszerű és örök motívum van: az anyagi szempontok." 
(326.) A megvetés kölcsönös. A polgármesterné az újságírót például „annyira mé-
lyen maguk alatt lévő lénynek érezte, hogy nem is tudta elképzelni, hogy б azzal 
esetleg kényszerűségből szót is válthasson." (367.) Hasonlóan viszonyul hozzá és 
az újságírókhoz általában egy másik vidéki asszonyság, Szekeresné és Dócziné is: 
az előbbi „farizeus újságfirkálók"-ról, „újságcsinálófélékről" beszél (373.), az utób-
bi pedig egyszerűen éhenkórásznak titulálja Komjáthyt (381.), s megfeddi a lányát, 
amiért az túl sokáig beszélgetett vele. 

Komjáthy oblomovi alkat: órákig képes ábrándozni a jövőjéről, a tervezgetés 
tölti ki ideje nagy részét, ami viszont csak afféle „fedőtevékenység" a részéről - a 
folytonos halogatás és tétovázás álcázására szolgál. Nincs ugyanis elég bátorsága 
ahhoz, hogy cselekvésre szánja el magát, s fordítson a sorsán. Éppen ezért nem 
tudunk maradéktalanul együtt érezni vele, szavai, gondolatai és tettei közti dis-
tancia a vele szembeni ironikus olvasói viszonyulás előfeltételeit teremti meg. 

Összefoglalólag elmondható, hogy az újságíró idegensége olyan kulturálisan 
kódolt jelentésbeli oppozíciók mentén szerveződik, mint főváros - vidék, cent-
rum - periféria, fent - lent, szellemi - anyagi. Egy tudatosan fenntartott és büszkén 
vállalt idegenségről van szó. Komjáthy egész viselkedése a kívülállását fejezi ki. 
Meg sem próbál nyitni a többiek irányába, inkább magába zárkózik, és pótcselek-
vés-számba menő ábrándozásokba menekül. 
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Egészen másképp éli meg idegenségét Surányi, a polgármester titkára. Ő zsidó 
származása miatt kénytelen álcázni magát, úgy érzi, csak akkor tarthatja meg jól 
fizető hivatalnoki állását, ha fölöslegesen nem hívja fel magára a figyelmet, s 
diszkréten a háttérbe húzódva él. Az egészséges és életerős magyar-kun gazdák-
tól nemcsak vallásában és nyelvében különbözik, hanem - akárcsak az újságíró és 
a gyáros - testi kondíciójában is: „kövér és asztmás fiatalember, aki egy pillanat-
ra se feledte el, hogy a zsidó vallásra hallgatott..." (336.) Ő a környezethez való 
alkalmazkodás taktikáját választja. Gondosan ügyel minden kiejtett szóra, gesz-
tusra, mert tudja, „hogy ha csak egyszer elárulja magát, akkor rögtön nagyon 
gyanús lesz, zsidó anyanyelve miatt." (337.) Megtűrt, másodrendű helyzetére jól 
rávilágít az orvoséknál tett látogatása. A polgármesternek visz üzenetet, de nem 
megy (nem mehet) be a házba, csupán a tornácon beszélget vele. A küszöb átlé-
pésével Surányi megsértené azokat a hallgatólagos szabályokat, amelyek betartása 
társadalmi érvényesülésének előfeltételét jelenti. A zsidókkal szembeni előítéle-
tekkel többször is találkozunk a történetben. Dóczi Lajos csak azért nem olvas el 
egy cikket a lapban, mert a zsidó tanító fordította (331.). Felesége szerint a zsidó 
bádogos, Pollák azért jelentette fel a zománcgyárat, mert attól fél, hogy „ezután 
nemcsak ő csalhatja a népet. A konkurenciától fél igen a zsidó! Attul fél a! Attul". 
(332.) Később már némileg megenyhül irányában, s megdicséri a munkáját, jól-
lehet e dicséretben legalább annyi az antiszemitizmus, mint egy nyílt támadásban: 
„Iszen nem volt rossz ember. Zsidótul elég annyi. Sok keresztény ember rosszabb 
nála bizony." (360.) Amikor Surányi megjelenik a doktorék házánál, a vendégek 
meglepődnek. Erre utal a mondat végén a felkiáltójel: „Most egy új ember állott 
meg a tornácon. Egy kövér, sétapálcás, szórakozott arcú zsidó fiatalember! Töb-
ben megismerték, hogy a polgármester titkára." (373.) Látható, hogy az elbeszé-
lő is azonosul a vendégek nézőpontjával, és úgy ad róla jellemzést, mint egy ide-
genről, mintha elsőre maga sem ismerné fel. Ajelenet további érdekessége, hogy 
a vendégek nem ejtik ki Surányi nevét. Amikor a polgármester megkérdezi, ki-
csoda is keresi, nem válaszolnak, mire az kénytelen az ablakhoz fordulni, hogy a 
látogató személyéről megbizonyosodhassék. 

Ablonitzky szintén kiközösítettnek érzi magát itt, ebben a - szavait idézve -
„kunsági fészekben". A felvidékről jött gyáros szlávsága vagy konkrétabban szlo-
váksága, akárcsak az előbbi két esetben, már a ruhaviseletben és a testi-alkati je-
gyekben is megmutatkozik: „...amint megállott az utca sarkán, mégis oly nagy 
idegenséget érzett. Tudta, hogy megbámulják fehér kalapja és világos drapp, 
nyári ruhája miatt a sárga selyem nyakkendőjével és szőke, felsütött bajuszával." 
(343.) Ő az hármójuk közül, aki a leginkább hangot ad idegenség-élményének. 
Komjáthyhoz hasonlóan б is érzékeli az itt-lakók nemegyszer elutasítással páro-
suló zárkózottságát: „Ezeknek az uraknak csak ők maguk az emberek. Senki ide-
gen. Csak akit születésük óta megszoktak maguk közül valónak s maguk közé va-
lónak tekinteni. Ez az egy. És itt ősidők óta meg van állapítva mindenkinek a 
helye a többi között, a módja, a rangja; szinte ki van mérve a szó, amennyit mond-
hat, a levegő, amennyit beszívhat..." (343.) Az általam kiemelt részlet már előre 
utal az idegenség eddig még nem említett, a későbbiekben azonban majd tárgya-
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lásra kerülő aspektusára: a nyelvi megkülönböztetettségre. Ablonitzky valószínűleg 
akcentussal beszél, ami a többiekben, beleértve az elbeszélőt is, komikus hatást 
kelt: „ - Igazán? Hogy? Miért? - mondta mulatságos felvidéki hangján." (367. Ki-
emelés - В. K.) Mégsem teljesen egyértelmű, vajon egy szlovákról van-e szó, aki 
törve beszéli a magyart vagy a „felvidéki" jelző nyelvjárására vonatkozik. Igaz, az 
egyik nem zárja ki okvetlenül a másikat. Az újságíróval való nyilvános összeszó-
lalkozást követően veti oda Ablonitzkynek, némi fenyegetéssel a hangjában, egy 
ismeretlen fiatalember az utcán: „No nézd csak a kutyafülű tótot..." (355.) A gú-
nyos és sértő mondat utolsó szava jelölhet szlovákot, de ugyanúgy a szlovákok kö-
zött élő magyart is. Mindkét esetben azonban egy dolgot fejez ki: „Nem idevaló 
az, nem miközénk." (353.) Ezek az aljegyző szavai, de „közvéleménynek" adnak 
hangot. Ablonitzky figurájának komikusságát tovább erősíti Dóczi Irén erotikus 
álma is. A lány azt álmodja, hogy Ablonitzky akkorára dagad, mint egy léghajó 
gömbje, б fút utána, hogy a férfi feléje nyújtott hosszú kezét megfoghassa, az vi-
szont lövöldözni kezd belé: „Csodálatos, hogy bár tisztán tudta, hogy minden go-
lyó talált, mégsem érzett fájdalmat, inkább valami kéjes elzsibbadást." (345.) 

Dócziné szintén kilóg némileg a sorból, mivel Erdélyből került ide, az alföld-
re, s magán hordozza származásának jeleit. „Vastag itt minden és fekete piros, 
csak a néni finom és törékeny, s a szavai is olyan édes méregbe vannak áztatva." 
(331.) Arca lélekvesztett, sápadt, mintha mindig sírásra állna (329.), a sóhaj és a 
panaszkodás állandó beszédműveletei közé tartozik. Ez viszont nem jelenti azt, 
hogy gyenge asszony lenne. Még az urára is rákényszeríti a városkában szokatlan-
nak számító szürke kalap viselését, aki ezáltal messziről „kirikított a többi cívis ú r 
közül, akik persze soha más kalapot nem tettek fel, csak feketét... De persze, az 
erdélyi asszony!" (363.) A viselet tehát egy (idegen) tájegység konnotátorává lép 
elő. Dóczi Lajost egyébként a háta mögött ez miatt szürke szamárnak csúfolják. 
Az asszony „erdélyiségének" mutatója az is, hogy kiválóan főz: „A felesége tele van 
fene tudálékossággal és agyatekert dogokkal, de a konyhája az olyan, hogy erdélyi 
asszonyra vall." (362.) Végezetül azzal is kitűnik a helybeli asszonyok közül, hogy 
okosabb tőlük, amit az ura viszont szégyell, „mint valami nem érdemelt termé-
szeti hibát". (364.) Ő az a szereplő, akit a szerző a leginkább jellemez a beszédén 
keresztül, ezért az szereplői szólamok nyelvi-stilisztikai jellemzőivel kapcsolatban 
még visszatérünk hozzá. Az előbb említett három „idegennel" szemben neki sike-
rül integrálódnia a közösségbe, mégpedig úgy, hogy nem kell feladnia identitását. 

Nevet, kinevet - ki nevet? 

A tréfálkozásra, heccelődésre, a másik ugratására való hajlam, az anekdotázáshoz 
hasonlóan, a magyar nemzeti karakter egyik megkülönböztető vonásaként jele-
nik meg a történetben.9 Az elbeszélő így mutatja be a városi tanács tagjait: „Vidám 

9 A nevettetés képessége Móricz más műveiben is a nemzeti jelleg egyik megkülönböztető vonása-
ként jelenik meg. Ilyen például a Füsti fecskék (1911) című novellája, amely felvidéki szlovák kör-
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és kövér magyar urak, akiknek az arcáról csak úgy sütött az egészség tüze. Gondta-
lanok és jóllakott emberek, akik nem ismerik a lelki komplikációkat, tele vannak 
eredetiséggel, jó ízzel és élnek-halnak az egészséges tréfákért." (338. Kiemelés - В. K.) 
Nemcsak másokon, hanem magukon is tudnak nevetni. A tanácskozás jeleneté-
ben Móricz „végigzongorázza" a nevetés különböző módjainak skáláját a harsány 
hahotázástól a fojtott nevetésen át a kétértelmű célozgatások „jóízű dévajkodá-
sá"-ig. Az árnyalatok és átmenetek érzékeltetésére jó példa Dóczi Lajos ugratása. 
Dóczi a helyi lapban kompromittálódott vójelöltje (Ablonitzky) miatt kénytelen 
elszenvedni a tanácstagok csipkelődését. Amikor belép a terembe, a város legte-
kintélyesebb embere, Basa bácsi az, aki egy félreérthetetlen megjegyzést tesz: „Aj, 
ha nekem ilyen vőm volna." Érdemes megfigyelni a társaság reakcióját: 

„Erre a szóra senki sem bírt uralkodni az arcizmain. Fojtott és pukkadozó közröhej 
tört ki, amely mint egy vidám tengerár, öntötte körül a János bácsi sziklaalakját, 
míg őt is el nem borította a vidámság tajtéka, s mindenbe beletörődve el nem ne-
vette magát. 

- Irigyled ugye, vén szamár! - mondta némi durvasággal. 
Megenyhült az egész eset. Megérezték, hogy Dóczi bátyánk nem veszi tragiku-

san a dolgot, de viszont azt is kiérezték, hogy nem ismeri a tréfát. Volt a hangban 
valami élesség." (339. Kiemelés - В. K.) 

A társaság tagjai nagyon érzékenyek a nevetés által kifejezésre jutó jelentésár-
nyalatok iránt. A kirobbanni készülő röhögés fojtott atmoszférája magával sodor-
ja a kezdetben még tétovázó, inkább a közömbösség felé hajló Dóczit, aki vissza-
vág, de úgy, hogy a mondatának intonációja egyben pontosan kijelöli a komoly 
és a nevetséges közti határokat is. A többiek „veszik az adást", kiérzik a mondat 
ambivalens modalitásának „üzenetét". A „durvaság" és az „élesség" olyan finom 
stílusminőségek, melyek az utalás funkcióját töltik be. S az utalás működésének 
egyik előfeltétele egy olyan közös tudás és tapasztalat, ami élményközösséggé ko-
vácsolhatja a beszélgetőtársakat. Dóczi nagyon jól tudja, mennyit engedhet meg 
magának Basával szemben, és ugyanúgy amaz is tisztában van a gúny és a tréfa to-
lerálható mértékével. A tanácstagok jól ismerik egymást, kitapasztalták már a má-
sik szokásait, tűrésküszöbét, tudják, mik az érzékeny pontjai, beszédének visszaté-
rő fordulatai stb. Kommunikációjuk ezért olajozottan működik. Ez a kommunikáció 
azonban kirekesztő is, mivel egy zárt társaságról van szó, amely nem enged maga 
közé idegeneket, vagy ha mégis, érezteti velük szembeni távolságtartását. Dóczi 
Lajos is egy alig észrevehető mosollyal erősíti meg Ablonitzkyvel szemben táplált 
haragját. Azután, hogy a gyűlésen megdicséri a gyáros egyik ellenlábasát, elmo-

nyezetben játszódik. Két fiatal kéménysöprő a főszereplője, az egyikük magyar, a másikuk szlovák. 
Kubo, „csöndes tót fiú", komolyan készül majdani hivatására, Máté viszont szertelenebb, állandó-
an a tréfán és a lányokon j á r az esze („olyan volt, mint az ördögfiók"). Társa főként azért kedveli 
meg őt, mert a jobbára kitalált vagy csak félig igaz történeteit „roppant mulatságosan tudta [...] 
elmondani", s mindig sikerült velük megnevettetnie a szlovák fiút: „Úgy megkacagtatta Kubót, ha 
a lányokról beszélt, hogy a hosszú tót fiú megállott, és fulásig hahotázott." 
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solyintja magát. Móricz kiváló érzékkel ragadja meg e visszafogott, de annál ha-
tásosabb arcjáték lényegét: „Kis mosoly, de nagyon kicsi." (341.) 

A nevetés szemiotikája szempontjából figyelmet érdemlő jelenség, hogy a tör-
ténet világában idegennek számító szereplők (Surányi, Ablonitzky, Komjáthy) ál-
talában nem nevetnek együtt a többiekkel, idegenségük egyik megkülönböztető 
vonása épp e visszafogottság vagy komorság. Elmondható róluk ugyanakkor az, 
hogy gyakran válnak nevetség és gúny céltáblájává, kinézetük, beszédjük vagy élet-
módjuk miatt. A nevetés tehát kiközösítő gesztus is, az idegennel szemben tanúsí-
tott intolerancia megnyilvánulása, harsány kifejezése.10 Surányiról, a polgármes-
ter zsidó származású titkáráról azt olvassuk, hogy a „világért el nem mosolyodott 
volna" (337.). S amikor már б sem tud ellenállni a nevetésre ingerlő közhangu-
latnak, a háttérben meghúzódva mer csak nevetni: „Még Surányi is nevetett ott 
hátul, a zöld asztalhoz támaszkodva..." (339.) Megrója magát azért, hogy elárul-
ta a leleplező cikk megszületésének körülményeit, s ezzel kellemetlen helyzetbe 
hozta az újságírót. Lelkiismeret-furdalása azzal is indokolható, hogy érzi, a közös-
ségben elfoglalt helyük tekintetében sok a hasonlóság köztük: „Kínosan jutott eszé-
be az újságíró szőke, zárkózott, vékony arca. Ahogy kagylószerűen belső életébe 
rejtőzve anélkül is az egész város gúnyjának céltáblája volt. S ő most olyat rúgott 
rajta, amilyet csak egy slemil tud rúgni a slemilen." (337-338.) 

Amikor a főügyész, némi színészi rájátszással, felolvassa és ezzel nevetség tár-
gyává teszi egy paraszt beadványát, „harsogó kacagás" tör ki. Egyvalaki azonban 
nem nevet: „Csak Ablonitzky nézte komoly arccal ezt a társaságot..." (342.) Arra 
gondol, hogy ugyanígy nevethették ki őt is az újságban róla megjelent hazug cikk 
miatt. Érzi, hogy „kiközösítették maguk közül az urak" (343.), ezért otthagyja a 
társaságot. Az elbeszélő távozását úgy kommentálja, hogy „érzékeny, szláv karak-
tere nem illet ide". (343.) Ahogy kilép az ajtón: „Felhangzott a kacagás újonnan 
és erősen, eszébe villant, hogy most bizonyosan őrajta mulatnak." (343.) 

Komjáthy tudatos és gőgös kívülállása miatt tartózkodik a többiekkel való ön-
feledt együtt-kacagástól. Ezzel is jelzi velük szembeni intellektuális fölényét. A ke-
gyeit kereső grafomán vidéki tanár humorosnak szánt cikkeit is tüntető közöm-
bösséggel hallgatja végig, s el sem mosolyintja magát közben. Azzal viszont, hogy 
megírja rágalmazó cikkét, mellyel kis híján tönkreteszi Ablonitzky jövőjét, tesz 
egy lépést az általa lenézett közösség irányába; önkéntelenül is hasonul hozzájuk. 

10 Ugyanezt ábrázolja Móricz az Úri muriban is, ahol a zsidó származású zenetanár, Wagner Szigfrid 
lesz a kis alföldi mezőváros lakói, elsősorban a Csuli körüli társaság szemében a gúny állandó cél-
táblája: „Wagner volt az urak bolondja, ha már semmi se volt, vele kezdtek egy-egy komédiát. Az 
udvari bolondok utódja volt a városban." (778.) Öltözködése, életvitele, habitusa és gondolkodás-
módja egyaránt eltér az itt-lakókétól. Zsidósága mellett két további körülmény avatja őt idegenné: 
egyrészt nem a város szülötte, a szomszéd településről való, másrészt a zene, a magas kultúra irán-
ti rajongása miatt szintén a kisebbséghez tartozik. Amikor a főkapitány, tettetett komolysággal be-
mutatja őt az ál-gróf Lekenczey Mukinak, nem mulasztja el, hogy származását és nevét egy tréfa 
erejéig szóvá ne tegye: „Alázattal jelentem excelenciádnak, hogy ez a mi kiváló férfiúnk, aki sajnos 
nem a város szülötte, mert csak abban az ajjas szomszéd községben született . . . Fegyverneken ... de 
csak annyiban különbözik a nagy Wagnertől, hogy az színtiszta sült nímet, ellenben ű színtiszta 
fajzsidó..." (974-975.) 
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A zománcgyáros „heccelésével" ugyanis elébe megy a hasonló tréfák iránt fogé-
kony őshonos kun lakosok elvárásainak is. Büszke erre a „húzására", még ha tu-
datosítja is annak tisztességtelen mivoltát. Végül mégsem érzi úgy, hogy a tréfa 
sikerült volna: „O azt hitte, emberhalál történt az ő vicce miatt, és kisült, hogy 6, 
a gonosz tréfájával együtt eltűnt, megsemmisült." (353.) Az itteniek, morog magá-
ban, érzéketlenek az ő finom árnyalatokon alapuló, művészi humora iránt. Kom-
játhy akkor nevet először őszintén, felszabadultan, amikor megérik benne a fel-
ismerés, hogy egyedül az írás segítségével tud felülkerekedni a vidéki társaságon, 
azzal, hogy egy komédiában leleplezi konok, közönyös természetüket, kifigurázza 
bárdolatlanságukat és műveletlenségüket. Innentől kezdve az alkotás lázában ég: 
kiosztja a szerepeket, „hagyja, hogy fantáziájában beszélni kezdjenek az alakok" 
(356.), s már jó előre örül a majdani országos sikernek és az ölébe hulló milliók-
nak. Amikor a mű végén újra találkozunk vele, ezt az önelégült, fürcsa és „gon-
dolkodó" (380.) mosolyt látjuk az ábrázatán, a korábban mogorva, unott és szót-
lan férfi szinte minden mondatát nevetés vagy mosoly kíséri. Egy olyan ember 
nevetése ez, aki a többiek feletti hatalmat biztosító tudás birtokában van, aki ha-
marosan saját fegyverüket fordítja majd ellenük: a megsemmisítő nevetést. Eb-
ben a jelenetben mutatkozik meg idegensége a legteljesebben: „Keresztbe tette a 
lábát; a piros kerti székben úgy ült, mint egy idegen világból való herceg. Nem volt 
sem köpcös, sem fekete, mint az itteniek, nem volt napégette arcú, s a szőkesége 
nem volt pompázó, de mégis valami választékos és ingerlően idegen valami volt raj-
ta. Jól tudott hanyag mozdulattal ülni, s a cigaretta ott füstölgött az ujjai között. 
A keze feje eres volt, és vékony kékköves ezüstgyűrű volt rajta." (380. Kiemelés -
В. K.) Fiziológiai-antropológiai vonásai, öltözéke és habitusa egyaránt megkülön-
bözteti őt a többiektől. Később még egyszer viszontlátjuk őt ebben az ábrándozó 
pózban, utána viszont az elbeszélés véget ér. Móricz nyitva hagyja a befejezést, nem 
mondhatjuk tehát azt, hogy a történet egyértelműen az újságíró győzelmével zá-
rulna, hogy igazolódna a közmondás igazsága: az nevet igazán, aki utoljára nevet. 

Ablonitzkynek szintén a nevetésen keresztül sikerül végül is integrálódnia a 
kun kollektívába. A várakozásokkal ellentétben részt vesz Sámuel doktorék házi 
összejövetelén, ahol is a házigazda szeles, életvidám lánya, Juliska ízes csacsogásá-
val teljesen elvarázsolja őt, sőt még nevetésre is ingerli: „Ablonitzkyt is felbátorítot-
ta némi szabad nevetésre." (377.) A férfi teljesen feloldódik mellette, s az itt-lakók-
kal ellentétben a másságot mint pozitív, gazdagító és felszabadító erőt tapasztalja 
meg: „Borzasztóan imponált neki minden szó, amit a kislány mondott; az őfelvidé-
ki, más színű, vékonyabb műveltségű lelkének valóságos illatorkán volt a kislány min-
den eredeti, zamatos szava és minden pozitívum, ami benne csillogott. Az egész 
lénye, az egész élete, az egész alföldi perspektíva, amely rajta keresztül megnyílt, 
mind valami elementáris erővel hatott rá." (369. Kiemelés - B. K.) A végén, mi-
után tisztázódott a cikkben megfogalmazott „vádak" alól, megkéri a lány kezét, s 
utolsó, játékosan ironikus mondatának bizalmas hangütése („Asztalhoz kisasz-
szonyok - szólt igen idegesen - mert kikapunk a mamitól." Kiemelés - В. K.) már 
a betagozódás szándékának első határozott jeleként könyvelhető el. így érzékeli 
ezt Dóczi Irén is, aki először nem hiszi el, hogy lánykérés történt, s a gyáros ilyen 
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könnyen ejtette őt: „Irén ránézett. Ez a házi bizalmas szó annyira természetesen 
jött ki a száján, hogy többé nem volt semmi kétsége." (382.) Fontos hozzátenni, 
hogy a férfi itt Juliska korábbi mondatát parafrazeálja: „Gyere uzsonnázni, mert 
megpofoz a mami." (382.) Bahtyin írja, hogy a szó „mintegy határon él, a saját és 
az idegen szövegkörnyezet határán",11 s a mindenkori beszélő számára akkor válik 
csak „sajáttá", ha az „betáplálja saját intencióit, hangsúlyait, ha birtokba veszi, sa-
ját értelmezési és kifejezésbeli beállítódásához kapcsolja".12 Ablonitzky mondata 
az elsajátításnak ezt a pillanatát örökíti meg, az idegen sajátba való átbillenésnek 
momentumát. Látjuk, hogy a férfi milyen gyorsan átveszi az idegen szót, de még 
nem sikerül azt teljesen magáévá tennie, érződik még rajta (akárcsak Ablonitzkyn!) 
idegen származása. A határon-lét, az átmenetiség állapotára utalhat a gyáros iz-
gatottsága is („szólt igen idegesen"). A kifejezés bizalmas, familiáris jellege mint 
stilisztikum (Bahtyin azt mondaná rá - idegen felhang) a korábbi társadalmi idegen-
ség felfüggesztódésének nyelvi indexeként olvasódik. A stílusütközés és stílusvál-
tás a szereplő státuszának megváltozását tükrözi. Ez a jelenség pedig már átvezet 
bennünket az idegenség és nyelvhasználat összefüggésének problematikájához, 
ami a nevetés szemiotikájának újabb oldalára világít rá Móricz művében. 

Nyelvek, stílusok paródiája 

A Vidéki hírek stílusának feltűnő sajátosságai közé tartozik, hogy reflektálja a nyelv 
belső sokszólamúságának, egyéni és társadalmi tényezőkre visszavezethető meg-
osztottságának és különneműségének - egyszóval a nyelv heterogeneitásának ta-
pasztalatát. Móricz a regényvilág, s azon belül is a szereplők szólamának integráns 
részévé teszi a többstílusúságot, és jelenetezi is a különböző „nyelvek" (műfaji stí-
lusok és individuális beszédregiszterek) találkozását és ütközését, ami nemegyszer 
komikus hatást eredményez. A nyelvek ábrázolása a parodikus stilizáció eljárásait 
követi. A hősök egyénített beszédstílusa, beágyazott publicisztikai és jogi szövegek, 
illetve szépírók stílusa jelenik meg ábrázolt nyelvként, az ábrázoló nyelv szerepét 
pedig az elbeszélő és más szereplők nyilatkozatai (értékelő megjegyzései) és non-
verbális reakciói töltik be.13 Ez utóbbiak között kiemelt szerepet játszik a nevetés. 

Móricz e művében az élőbeszéd modális összetettségét és az írott szövegek stí-
lusbeli rétegezettségét a hallgatás és megszólalás, belső beszéd és külső megnyi-
latkozás feszültségében mutatja be. A hallgatás és megszólalás közti tétovázás oka 
több szereplőnél is a szó hatásának kiszámíthatatlanságában, a nyelv uralhatatlansá-
gának tapasztalatában keresendő. Említettem már, hogy Komjáthyra jellemző a 
szótlanság, irtózik a hangos beszédtől, a másokétól és a magáétól egyaránt, ezért 

11 Mihail BAHTYIN: „ A szó A költészetben és a prózában." Fordította: KÖNCZÖL Csaba. In uő: A szó esz-
tétikája. Gondolat, Budapest, 1976. 197. 

12 I. m. 207-208. 
13 Az ábrázoló és ábrázolt nyelv fogalmakat Bahtyintól kölcsönöztem. Ő mindenfajta stilizáció előfelté-

telének és megkülönböztető jegyének tekinti e kettős struktúrát, mely stilizáló és stilizált nyelv köl-
csönhatásán alapul: Michail B A C H T I N : Roman jako dialóg. Odeon, Praha, 1980. 133. 
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többet beszél magában, mint hangosan: „Megkérdezni restellte, az neki már 
megint valami olyan borzasztó volt: élő hangot hallani, szólani, kérni, kérdezni." 
(352. Kiemelés - B. K.) A többiekkel való nyelvi kapcsolattartást azért korlátozza 
a minimumra, mert ezzel is különállóságát és feljebbrendűségét juttatja kifejezés-
re: „Egy köszöntés, úgy érezte, már összekapcsolta volna megint ezzel a világgal." 
(352.) A hallgatás tehát része önépítési stratégiájának. Az élő szótól való tartóz-
kodását és kifejezésbeli óvatosságát azonban más is indokolja. Újságírói tapaszta-
latai tanították meg rá, hogy a szerző szándéka nem mindig találkozik a befogadó 
reakciójával, a szó önálló életet kezd élni, függetlenül korábbi „gazdája" elképze-
léseitől. Arról van szó, hogy Komjáthy tréfás írásai nemegyszer értetlenséget, sőt 
haragot szültek. Egyszer egy tyúklopási esetben komikusan viselkedő rendőrről 
jelentetett meg vicces cikket a maga szerkesztette lapban: „...úgy beszélt róla, 
mint valami bohózatbeli rendőrről. S a barom megharagudott érte, és nem fog-
ta fel a tréfás irodalmi ízét." (350.) Egy tudós pedig azért orrolt meg rá, mert cik-
kében egy „bizonyos hírhedt tudományos eset"-et emlegetett vele kapcsolatban: 
„A tudós örökre megneheztelt. Emiatt az egy szó miatt. Hogy híres helyett belső, 
szinte öngúny számba menő tréfával hírhedtnek nevezte..." (350.) Ezért van az, 
hogy miután felelőtlenül megígérte az Ablonitzkyt ellehetetlenítő hír megírását 
és megjelentetését, hezitál, már-már visszakozik. Egyrészt azért, mivel ezzel be-
avatkozik a vidékiek életébe („megérezte maga előtt az életet, s ez zavarta, nyug-
talanította" - 329.), másrészt pedig azért, mert ismeri már a leírt és kimondott 
szó erejét: „megijedt még egy pillanatra, kimondja-e a szót. A szót, amelynek va-
rázsoló ereje van. Az igéző, a teremtő a csináló szót." (329.) 

Hasonló módon viszonyul a beszédhez Dóczi Lajos is, akiről szintén azt olvas-
suk, hogy szótlan ember volt (358.): „Kinyitotta a száját, hogy azt mondja: Szeke-
resék is ott lesznek délután. De újra elhallgatott. Már megszokta, hogy legokosabb 
hallgatni; az még a legkevesebb bajt okoz. De a szóról sohase lehet megtudni, mi-
lyen hatása lesz." (362. Kiemelés - В. K.) Hallgatása összefügg felesége bőbeszé-
dűségével is, aki mellett nem igazán jut szóhoz, ez azonban nem zavarja őt, sőt, 
a néni szélmalom egyenletes zúgásához hasonlított „monoton gagyogása" (334.) 
megnyugtatólag hat rá. Akárcsak az asszony hangszíne, ez a „szenvedésekben haj-
szálvékonnyá" finomodott, „lépet csiklandozó, finom és vékony hang". (330.) Dó-
cziné kedvessége és nyájassága azonban kétarcú: férjével és lányával szemben a 
becézés eszköze, tehát a szeretet és a másik iránti tisztelet kifejezésére szolgál, 
másokkal szemben azonban a maliciózus irónia fegyverévé változik. Édes méregbe 
áztatott szavai (331.) Komjáthy Müpártolás című rágalmazó cikkét juttatják eszünk-
be, amely szintén a látszólagos dicséret mázába csomagolt szavakkal mér meg-
semmisítő csapást Ablonitzkyre. A cikk teljes terjedelmében olvasható az elbeszé-
lésben (332.), ami lehetővé teszi a két ironikus regiszter hatásmechanizmusa közti 
párhuzamok felismerését. A stílusbeli ekvivalenciák azért is érdemelnek figyel-
met, mert két olyan szereplő idiolektusa között rajzolódnak ki, akik különbözőnek, 
többnek és értékesebbnek tartják magukat a másiknál. Az idegen és a saját ily 
módon való relativizálódása történik meg akkor is, amikor Dócziné, látva Ablo-
nitzky és Sámuel Juliska enyelegó-civódó társalgását, így fakad ki magában: „És 
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a másik [ti. a gyáros]: nohát az meg agyonbeszélteti magát ezzel a taknyossal... 
De hogy j á r ennek a papulája..." (370. Kiemelés - В. K.) Vajon miért sző beszé-
débe ez a régóta kunok közt élő erdélyi asszony egy idegen, szlovák szót (papula 
= pofa)? Két válasz is adódik rá, s a kontextus mindkettőt egyformán alátámasztja. 
1. Nem tudja, hogy szlovák szót használ, dühében jön éppen ez a kifejezés a nyel-
vére, s így ahelyett, hogy kigúnyolná a felvidéki zománcgyárost, maga válik ne-
vetségessé. Nem tudatosítja ugyanis, hogy az idegen nyelvén szólalt meg. 2. Na-
gyon is tudja, hogy ez egy szlovák szó, s épp azért használja, hogy közvetve, a lány 
beszédének minősítésén keresztül kigúnyolja vele Ablonitzkyt. Tehát vagy nem 
érzékeli a szó idegen eredetét és öntudatlanul, mintegy ösztönösen használja azt, 
vagy pedig tudatosan választja meg a szlávság konnotációját hordozó kifejezést, 
hogy azzal adjon hangot megvetésének. Dócziné csak befelé dühöng. Szavai sza-
bad függő beszéd formájában hangzanak el, s így megítélésük szempontjából 
nem a többi szereplőre, hanem az olvasóra tett hatásuk lesz a mérvadó. 

Szó volt már arról, hogy Dócziné iszonyodik a színészettől. Amikor elolvassa 
a lapban Komjáthy cikkét, először meghűl benne a vér, alig jön ki hang a száján 
(„a hang a melléből jött, mint a súlyos betegek nyöszörgése." 332. Kiemelés - В. K.), 
utána viszont hosszadalmas fejtegetésbe kezd a színjátszás hasznáról és káráról. 
Monológja közhelyes, modoros és affektált, nem menetes a képzavartól és a logi-
kai bakugrásoktól sem. Ennek érzékeltetésére elegendő az első három mondatot 
idézni: „A színielőadás a szívnek gyönyöre és az elmének művelése. Én magam 
nem tartom elítélendőnek a műpártolást. Különösen az iskolai életben hasznos a 
színjáték, mert ami a tanulmányokban való előmenetelt illeti, kell hogy a gyer-
mekek szellemi kincsei később a művelt emberek társaságában helyet foglalhas-
sanak." (333.) Beszédét olyan idegen, a tudományos-értekező stílusból kölcsönzött 
fordulatok tarkítják, mint „tudvalevőleg", „ezen jelzett cél szolgálatában", „azon 
jelenségek, amelyek az iskolai életben nevezetes jelentőséggel bírnak". Az elbe-
szélő így kommentálja a produkciót: „Úgy beszélt bánatában, mint egy szajkó, amely 
minden összefüggés nélkül ismétli azokat a szavakat, amelyeket betanult..." 
(334.) Amikor a doktorék vendégségében Petőfire terelődik a szó, Dócziné ismé-
telten hivatva érzi magát arra, hogy emelkedett hangú rövid szónoklatával „helyé-
re tegye" az eltűnt költő személyén gúnyolódó társaságot: „... ha élne a szabad-
ság lánglelkű dalnoka. De nem él a magyar nép legszívhezszólóbb költője. Akit 
népünk könyv nélkü szaval és énekel, s aki, mondhatni vériben van mindenestül 
a magyarnak." (365.) Ezúttal nem a narrátor kommentálja, hanem egy másik sze-
replő, a „nagybajuszú és szótlan orvos" feleségének reakciója teszi hangsúlyossá, 
reflektálttá az asszony beszédének komikusságát. A háziasszony ugyanis rögtön 
Dócziné előbb idézett ünnepélyes kinyilatkoztatása után azzal a javaslattal áll elő, 
hogy bált kell rendezni a költő tiszteletére: 

„Bált kell rendezni az emlékére - mondta hirtelen a háziasszonyka, s elnevette 
magát, aztán szomorkásán tette hozzá - , istenkém, hisz б is szeretett táncolni, ugye. 
Olgica, nohát nem szeretett? 

Ezen újra nevettek." (363. Kiemelés - В. K.) 
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Sámuelné fiatal, víg kedélyű asszonyként jelenik meg a történetben, ő a leg-
többet és a legkülönféleképpen nevető szereplő. Szinte minden mondatát neve-
tés - hol lányos-csitris kuncogás (363.), hol harsány kacagás, hol pedig „érzékien 
fojtott, szinte kacér nevetés" (364.) kíséri. Ahogy az előbbi példa is mutatja, jó-
kedve ragadós, környezete sem tudja kivonni magát a hatása alól: „Ellenállhatat-
lan volt; mindenki vele nevetett." (365.) О az, aki mondataival más alkalommal 
is megfertőzi, hatástalanítja, s ezzel súlytalanná teszi Dócziné kissé erőltetett ko-
molyságát. Ez történik akkor is, amikor másodszor kerül elő a Petőfi-ünnepség 
kérdése, s az erdélyi asszony felemelt kézzel elmondott intelmeire így reagál: „A há-
ziasszony áhítatos arcot vágott, s rémítő szent kifejezése mögül minden pillanat-
ban várni lehetett egy kitörő kacajt." (366.) Sámuelné beszédstílusának további 
sajátossága, hogy irodalmi idézetekkel és utalásokkal, vagy ahogy az elbeszélő fogal-
maz - „iskolai poémaságokkal" (363.) van tele. Ezeknek a „vendégszövegeknek" 
ajelentését általában kiforgatja, s ezzel parodizálja is őket. Például: „No, nézd a zül-
lésnek indult hajdan erős magyart" (363.); „Irén, Iréné császárnő" (uo.). Ugyan-
ezt az eljárást figyelhetjük meg mostohafia, Sándor viccelődésében is, aki a görög 
mitológiából ismert aranygyapjúról szóló történetet diákos szlengben meséli újra. 
„Tetszik tudni, Irén kisasszony, a mitológia tanúsága szerint Jázon elindult a cim-
boráival, Herkules komával, Odisszeusz sógorral meg Kásztor és Polluksszal, 
hogy elhozza Kolkiszból az aranykos gyapját, osztán olyan disznó pekkje vót, hogy 
nemcsak hogy a gyapjút másnak hozta, de még a Medea nevezetű kisasszony is a 
nyakába maradt." (375.) Ezután egy színész-anekdotát mesél el hasonló stílus-
ban, archaizáló elemeket is vegyítve előadásába. Produkciójának hatása alól az el-
beszélő sem tudja kivonni magát: „Itt tartának a közhangulatban a három párok 
- hogy a Sanyi ragadós viccelődését folytassam - mikor az asszonyok betoppantak kö-
zéjük a kertbe." (376. Kiemelés - В. K.) 

Móricz két alkalommal is úgy tesz nevetségessé nyelveket, stílusokat, hogy olyan 
beszédhelyzetet teremt, amelyben az adott megnyilatkozás önkéntelenül is nevet-
ségessé válik. Ilyen az, amikor a tanító, izgatottan lesve a hatást, felolvassa két hu-
moros cikkét a Surányiból, Komjáthyból és egy fiatal ügyvédből (Koncz dr.) álló 
társaságnak. A cikkek most is, mint beágyazott szövegek, részét képezik a törté-
netnek, aminek köszönhetően az olvasó konfrontálhatja azok rá gyakorolt hatá-
sát a hallgatóság válaszreakcióival. Az első cikk felolvasása után csak a fiatal ügyvéd 
neveti el magát, az újságíró és a titkár faarccal, közönyösen hallgatnak. Ezúttal 
tehát nem a felhangzó vagy a visszafojtott, hanem az elmaradt nevetés válik jelen-
tésessé. Mindketten ugyanis lenézik a tanítót: Komjáthy magában azok közé a vi-
déki irodalmárok közé sorolja őt, akik bármennyit és bármiről képesek írni, akik 
„a nyomtatott betű ópiumszívói" (323.), Surányi pedig, aki titokban maga is íro-
gat, még jobban lenézi a tanító cikkét. Ha elnevetnék magukat, ez azt jelentené, 
hogy elismerik a felolvasott szövegek írói kvalitásait. Nem meglepő tehát, hogy a 
második cikk felolvasása után azt olvassuk: „Igen furcsa és gyanús kacagás tá-
madt.. ." (324.) 

Hasonló dramaturgiát követ Mányi Ferenc beadványának felolvasása is, azzal 
a különbséggel, hogy itt nem a szerző olvassa fel írását, hanem helyette valaki 
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más, mégpedig a főügyész. Az a főügyész, aki nem sokkal előtte szintén egy hecc 
áldozatává vált. Bosszúsága rögtön elpárolog, amikor lehetősége adódik rá, hogy 
mást nevetségessé tegyen. Ájtatos-komolykodó hangon adja elő a szöveget, tovább 
fokozva ezzel is annak komikusságát. „Nagyon ügyesen, kissé színészkedve olvas-
ta fel a mondatokat, s az embereknek a könny csorgott a szemükből a kacagás-
tól." (342.) A beadványt egy paraszt írta, s benne fia felmentését kéri egy lopási 
ügyben. A kérvény, sajátos írásmódját tekintve, olvasható egyrészt a hivatalos stí-
lus körmönfont fogalmazásmódjának paródiájaként, másrészt viszont a sűrűn 
előforduló, az adott regiszterbe nem illő nyelvjárási kifejezéseknek, a bizalmas-
személyeskedő kiszólásoknak és a helyesírási hibáknak következtében nemcsak a 
bürokrácia nyelve, hanem az írás szerzője is komikussá válik.14 Míg Dócziné meg-
nyilatkozásaiban az élőbeszéd és a patetikus szónoklatok stíluselemeinek szervet-
len keveredése, addig Mányi Ferenc szövegében az adminisztratív stílusregiszter-
be ékelődő nyelvjárási kifejezések használata válik a nevetés forrásává. Mindkét 
esetben stíluskereszteződés jön létre, amely a stílusérték tekintetében össze nem 
illő vagy az adott nyelvi közegben idegennek érzékelt elemek konfrontációjával 
teremti meg a komikus hatás előfeltételeit. 

14 Olyan, mintha a Bahtyin által említett műveletlen parasztember nem választotta volna el eléggé a 
hivatalos ügyintézés „papirosnyelvét" a „családja körében beszélt" nyelvtől. Mihail B A H T Y I N : A szó 
a költészetben és a prózában. 210. 
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AZ IRODALOM MINT A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG 
EGY LEHETSÉGES MÉDIUMA 

- A nyilvánosság alakzatai Mészöly Miklós Az ablakmosó című drámájában1 -

A rendszerváltás előtti Magyarország társadalmi nyilvánosságának keretei nem 
határozhatók meg olyan egyértelműen, mint a nyugati demokráciák nyilvánossá-
gának esetében. Ennek a nyilvánosságnak nem alakult ki olyan megnevezése sem, 
amely jelezhetné a sajátos eltérést a szinte kanonikusnak tekinthető habermasi 
polgári nyilvánosságfogalomtól. Bizonytalanként, meghatározatlanként beszél-
nek róla; negatív, negyed- vagy fél-nyilvánosságnak nevezik.2 

Ezek az elnevezések a nyilvánosság korlátozottságát, hiányosságát hangsúlyoz-
zák. Dolgozatomban hiányosságai helyett a nyilvánosság rejtőzködő karakterét 
kívánom megragadni. Megnevezéseként Angelusz Róbert látens közvélemény-fo-
galmának analógiájára3 a látens nyilvánosság kifejezést tartom a legalkalmasabb-
nak. A látens közvélemény olyan közvélemény, melyet valami - például a véle-
ménynyilvánítás fejében járó hatalmi szankciók - korlátoz. A közvélemény ettől 
természetesen még nem szűnik meg, hanem megkeresi magának azokat a kocká-
zatmentesebb pályákat, amelyeken artikulálódhat.4 A látens nyilvánosságnak is 
különböző csatornái, pályái, s így különböző médiumai lesznek. Lehetséges mé-
diumai közül egy az irodalom. 

1 A dolgozat első helyezést ért el a 27. Országos Tudományos Diákköri versenyen, a Társadalomtu-
dományi Szekció Média- és Kommunikációtudományi Tagozatában 2005. március 23-án. 

2 A rendszerváltás előtti nyilvánosság elnevezéseiről lásd N É M E D Í Dénes: „Adalék a nyilvánosságfoga-
lom kritikájához." In Logosz. Szerk. VÁRNAI Gyöngyi. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 
Budapest, 1990. 113-129. Elterjedt a 'második nyilvánosság' és a 'harmadik nyilvánosság' fogalma 
is. Az előbbi használatát azért mellőzöm, mert az nem a „bizonytalan" nyilvánosságot jelenti, csu-
pán annak egy szűk részét, melynek legjellemzőbb intézménye a szamizdat. A 'harmadik nyilvános-
ság' kifejezés sem a „rejtőzködő" nyilvánosság megnevezése. Ez egy köztes, alternatív nyilvánosságfor-
mát jelöl. Erről lásd BAJOMI-LÁZÁR Péter: A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Könyvkiadó, 
Budapest, 2001. 28. 

3 ANGELUSZ Róbert: „ A közvélemény fogalma és szerkezete." In uő: Kommunikáló társadalom. Gondo-
lat, Budapest, 1983. 40-86. és ANGELUSZ Róbert: „ A rejtőzködéstől a megnyilatkozásig. A látens köz-
vélemény természetrajzához." In uő: A láthatóság görbe tükrei. Társadalomoptikai tanulmányok. Új 
Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 104-131. 

4 I. m. Csepeli György a látens közvéleményhez hasonló jelenséget ír le, amikor az „ál-véleménynél-
küli"-t definiálja. CSEPELI György: „A közvélemény." In uő: A hétköznapi élet anatómiája. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1986. 154. 
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A rendszerváltás előtt Magyarországon a különvélemény közlésének egyik mód-
ja az utalásos, sorok közötti kommunikáció volt. E kommunikációs forma jellemzői 
az áthallások; az elliptikus, kihagyásos szerkesztés; s az, hogy az üzenet szempont-
jából fontos dolgokat nem nevezik nevükön, hanem körülírják, vagy metaforával 
helyettesítik. 

Hogyan jelenik meg az utalásos kommunikáció az irodalom diszkurzív teré-
ben? Hogyan artikulálódik a nyilvánosság az irodalomban? Miként funkcionál egy 
irodalmi mű, ha a látens társadalmi nyilvánosság médiumává válik? Dolgozatom-
ban ezekre a kérdésekre egy dráma elemzésén keresztül keresek választ: Mészöly 
Miklós 1957-ben íródott Az ablakmosó című drámáját értelmezem a látens nyilvá-
nosság megnyilvánulási formáinak tekintetében. A szöveget ilyen módon kontex-
tusa felől olvasom. 

Közelítések a kontextushoz 

Mészöly művének kontextusán elsősorban nem keletkezés- vagy hatástörténetét és 
nem is az író alakját övező kultuszt értem,5 hanem azt a korlátozott kommuniká-
ció által meghatározott szituációt, amelyben született. A korlátozott kommunikáció 
„társadalmi csoportok különböző nyelvhasználati esélyét jelenti, azoknak a nyelvi 
képességeknek a hiányát, amelyek birtokában a csoport meg tudja fogalmazni ér-
dekeit, s képes azokat képviselni".6 Az irodalom, mint a látens társadalmi nyilvá-
nosság médiuma, alkalmas arra, hogy a korlátozott kommunikációs esélyek miatt 
elmondhatatlan különvéleményt valamilyen módon mégis artikulálja. A szöveg 
kontextusából értelmezésem szempontjából ez az artikulációs mód érdekes, vagyis 
az, hogy hogyan, milyen alakzatokban jelenik meg Az ablakmosóban a különvéle-
mény, s így a látens társadalmi nyilvánosság. 

A szöveg kontextusához a továbbiakban három irányból közelítek. A nyilvános-
ság szerkezeti modelljei, a diszkurzív nyilvánosság elmélete és a nyilvánosság kri-
tikai aspektusa felől. 

1. A nyilvánosság modelljei 

A társadalmi nyilvánosság fogalma magától értetődően implikálja Jürgen Haber-
mas A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című munkáját, amely leíija a pol-
gári nyilvánosság modelljét, s annak kialakulását. Ez a sokat tárgyalt modell egy 
ideális nyilvánosságképet vázol, melyben nincsenek hatalomról szóló rejtett beszé-
dek, a cselekvők szabadon artikulálhatják különvéleményüket, s amelyben a nyil-

5 A darab történetéről lásd TÜSKÉS Tibor: Az ablakmosó története (Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezé-
sének tükrében). Jelenkor 2004/1.14-15. Tüskés Téor és Mészöly Miklós levelezéséből. Jelenkor 2004/1. 15-36. 

6 GYEKICZKY Tamás: „íblitika, ideológia és nyelv." In uő: „A szó veszélyes fegyver." Adalékok az ötvenes évek 
ideológiai szerkezetének leírásához. MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 1989. 10. 
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vánosság a kormányzatot hatékonyan befolyásolni képes kritikai fórum. Heller 
Mária, Némedi Dénes és Rényi Ágnes7 a habermasi téziseknek pontosan ezt az 
idealisztikus voltát kritizálják. A polgári nyilvánosság modelljét „tulajdonképpeni" 
nyilvánosság-modellnek nevezik, azt értve ezen, hogy nem pusztán egy modell-
ről van szó, hanem egy normáról is, amely szerint a nyilvános vagy közbeszédben 
elhangzó vélemények azonosak a tényleges közgondolkodással, nincsenek titkok 
és nincsenek „színfalak mögötti" elképzelések. A szerzőhármas szerint ez illúzió. 

Ok a nyilvánosság reprezentációs modelljét tartják adekvátnak.8 Ez a modell a 
nyilvánosságot reprezentációk tereként ábrázolja, melyben az aktor mindent meg-
tart magának, ami a sikeres reprezentációt megnehezítené. A nyilvánosság e szerint 
nem választható el a nyilvánosság korlátozásától. A nyilvánosságban a reprezen-
táció kettős: egyfelől a cselekvő saját magát és csoportját reprezentálja, másfelől 
pedig egy témát. A sikeres reprezentáció egyik feltétele az, hogy ő és az általa kép-
viselt vélemény megfelelően azonosítható legyen. Hellerék szerint ennek eredmé-
nye a publicisztikákban megjelenő rejtjelezett beszédmód, amely a nyilvános szfé-
rában paradox helyzetet teremtett: a különvélemény képviselőinek jól megfejthető 
rejtjeleket kellett használniuk, a hatalom pedig hallgatólagosan eltűrt egy viszony-
lagos pluralizmust, amit egyébként nyilvánosan tagadott. 

Az utóbbi modell alkalmas arra, hogy integrálja a látens nyilvánosságnak azt 
a formáját, amelynek az irodalom a médiuma. Itt sem Habermas irodalmi nyilvá-
nosság-fogalmáról van szó, nem az irodalmi szalonokban kialakuló, s a politikai 
nyilvánossághoz vezető nyilvános okoskodásra gondolok, hanem olyan irodalmi 
szövegekre, amelyekben rejtetten a deklarált véleménnyel szembehelyezkedő ál-
láspontok fogalmazódnak meg.9 

2. A nyilvánosság mint diszkurzív tér 

Elsősorban a diszkurzív politológiában10 szokás a nyilvánosságot diszkurzív tér-
nek tekinteni és a nyilvánosság nyelvi karakterét hangsúlyozni. Gerard A. Häuser 

7 HELLER Mária-NÉMEDI Dénes-RÉNYI Ágnes: „Vázlat a nyilvánosság-fogalom értelmezéséhez." In Tükör 
által homályosan Szerk. BAYER József-SzABó Márton. MTA Társadalomtudományi Intézete, Buda-
pest, 1990. 111- 124. Vö. NÉMEDI: i. m. 113. „Habermas nyilvánosság-könyve annak ide jén azért 
volt alapvető támpont , mer t segített elképzelni azt, ami hiányzott. Ná lunk nem a késő-kapitalista 
tömegkommunikációt bíráló gondolatai hatottak igazán [...] Sokkal fontosabbnak tűn tek azok a 
fejtegetések, amelyek [...] a nyilvánosság 'alaprajzát ' vázolták fel. Errő l a normatív bázisról lehetett 
értelmezni a magyar 'korlátozott ' , 'negyed', vagy 'fél', vagy akárhányad nyilvánosságot, min t ame-
lyik n e m valósítja meg a nyilvánosság alapeszméjét [...], s figyelmen kívül lehetett hagyni , hogy 
Habermas szerint éppenséggel a modern nyugati pluralizmus sem valósítja meg ezt." 

8 V ö . NÉMEDI: i . m . 
9 Jü rgen HABERMAS: „A nyilvánosság társadalmi struktúrái ." In uő: Л társadalmi nyilvánosság szerkezet-

változása. Osiris Kiadó, Budapest , 1999. 81-116. 
10 „A diszkurzív politológia egy ágas-bogas modern diszciplína ígéretesen zöldellő új haj tása . Vizsgá-

lati tárgya n e m a szervezetek és az intézmények objektív rendje vagy a cselekedetek eseményekké 
és t ö r t éne l emmé szerveződése, h a n e m a beszélő politika szövevényes realitása és j e l en tés tana . 
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a nyilvánosságot diszkurzív helynek, küzdőtérnek, arénának nevezi,11 szerinte itt 
születnek meg a retorikailag fontos jelentések. A társadalom alárendelt a nyilvános 
szféra retorikai lehetőségeinek és a tényleges retorikai praxisnak, a nyilvánosság 
diszkurzív terében egymással dialogizáló vélemények vannak jelen.12 „A nyilvá-
nosság résztvevői folyamatosan értelmezik és értékelik a társadalmi cselekvése-
ket, ami nem más, mint a retorikai jelentéskonstrukciókat dialógusokban prezen-
táló társadalmi-politikai hermeneutika."13 Ez a meghatározás segítséget nyújthat 
a rendszerváltás előtti látens nyilvánosság megragadásához. A nyilvánosság disz-
kurzív helye az a tér, ahol a cselekvők korlátozott nyelvhasználati esélyeik ellené-
re is kifejezésre tudják juttatni különvéleményüket. Abban az esetben, ha a látens 
nyilvánosság médiuma az irodalom, akkor az irodalmi szöveget és az irodalomról 
szóló szövegeket tekinthetjük a nyilvánosság diszkurzív terének. 

Kuczi Tibor14 a hetvenes évek szociológiájáról és annak nyilvánosságban be-
töltött szerepéről írt tanulmánya is alátámasztja azt, hogy a látens nyilvánosság 
szféráját diszkurzív térnek tételezzük. Tézise szerint a hetvenes években a nyilvá-
nosság lehetőségét az értelmiségi nyelv és a közbeszéd biztosította. Ez a nyilvános-
ság a napilapok, a rádió és televízió helyett a folyóiratokban jelent meg. Ennek 
megfelelően a nyilvános beszéd Kuczi szerint mindig tudományos beszéd volt.15 Kon-
cepciójában a főszerepet „az értelmiségi különvélemény nyelvi objektivációja"16 

játssza, a kollektív nyelvi teljesítménynek tekintett értelmiségi köznyelv. Aki részt 
akart venni ebben a nyilvánosságban, annak el kellett sajátítania ezt a zárt és struk-
turált, mégis dinamikus és változékony nyelvezetet. Ezt nevezi Kuczi közbeszédnek.17 

A tudományos beszéd és az értelmiségi köznyelv ugyanakkor csak egy része a 
rendszerváltozás előtti társadalmi nyilvánosságnak, hiszen nemcsak azok a kife-
jezések váltak valami korlátozottan elmondhatónak a metaforájává, amelyeket a 
tudományos nyelv kínált fel. 

Nevezik ezt manapság politikai kommunikációnak is, korábban ideológiának és propagandának 
hívták, még korábbról retorikának. A huszadik századi információs társadalmak közélete azonban 
egy ú j tudományos szemléletet involvál: ez A diszkurzív politológia." SZABÓ Márton: „Beszélő poli-
tika - diszkurzív politológia." In uő: Beszélő politika. A diszkurzív politikatudomány teoretikus környeze-
te. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2000. 5. 

11 Gerard A. HÄUSER: „Civil társadalom és nyilvánosság." In Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbó-
lum, retorika, diskurzus. Szerk. SZABÓ Márton, Kiss Balázs, BODA Zsolt. Nemzeti Tankönyvkiadó, Uni-
versitas, Budapest, 2000. 484. 

12 I. m. 480. 
IS I . M . 4 9 6 . 
14 Kuczi Tibor: „Szociológia, ideológia, közbeszéd. (A nyilvánosság egy lehetséges értelmezése; Az ér-

telmiségi különvélemény nyilvánossággá szerveződése)." In Kuczi Tibor-BECSKEHÁzi Attila: Valóság 
'70. Scientia Humana , Budapest, 1992. 49-85. 

IS I . M . 6 2 . 
•Б I . M . 6 3 . 

i ' I. m. 69. „Forrása [ti. a közbeszédé - К. V K.] az éppen divatba jövő társadalomtudomány, a köz 
emlékezetében valamilyen oknál fogva megőrződött (például „a levegőben lévő" problémák sze-
rencsés megfogalmazása, esetleg botrányos vagy szokatlan mivolta miatt) publicisztika, sztár hely-
zetű tudósok felkapott kijelentései." 
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3. A nyilvánosság mint kritika 

Elsősorban a nyilvánosság kritikai karaktere a róla szóló szakirodalomban eviden-
cia, a kritikai funkció tekinthető a nyilvánosság lényegének. A kritikát itt az általá-
ban vett kritikai funkciónál szűkebb értelemben, felforgató cselekvésként, politikai 
tettként, a művészetben megjelenő politikai gesztusként értelmezem. A hallga-
tástól a ruházkodáson át bizonyos művészeti stílusok, filozófiai irányzatok képvi-
seletéig gyakorlatilag bármi politikai tettnek, „felforgató cselekvés"-nek számítha-
tott. „A gesztus keretei fontosabbak voltak, mint a tartalma, részben azért is, mert 
a tartalmat, ha akár a legcsekélyebb mértékben is kifogásolható volt, azonnal ki-
zárták a nyílt kommunikációból. Nemcsak a szépirodalom és az újságírás, hanem 
az emberek élete és maga a művészet is a sorok között létezett. így azután már nem 
meglepő, hogy a puszta tény, hogy egy művész egy bizonyos stílusban festett, vagy 
egyáltalán festett, elég volt ahhoz, hogy »politikus« művésznek nevezzék. A felfor-
gató gesztusok kiterjedt köre egyenes arányban állt a szocialista társadalmat átha-
tó ideológia töménységével. Még a legprózaibb témák és a szokványos retorikai 
formulák is politikai felhangokkal telítődtek, melyeket minden beavatott megér-
tett és pontosan a helyére tudott tenni"18 - írja Szántó András a rendszerváltás 
előtti képzőművészetről. 

A kritikai gesztus ismérvei tehát nem tartalmiak, hanem formaiak, amennyiben 
azt, hogy a gesztus „a sorok között", kódoltan nyilvánult meg, formai jegynek te-
kintjük. A tudományos művekben, képzőművészetben, a publicisztikákban és az 
irodalmi szövegekben egyaránt megjelenő gesztusok egy csak a beavatottak szá-
mára érthető utalásrendszert feltételeznek. A látens társadalmi nyilvánosság így 
a beavatottak nyilvánosságaként is értelmezhető. Ez a nyilvánosság nem eleve 
adott, a közösség nem magától értetődően használja. Az utalásrendszer megérté-
se által a nyilvánosság teremti meg saját közösségét. 

Leo Strauss Az üldöztetés és az írás művészete című tanulmányában19 egy az előb-
biekhez hasonló, politikai üldöztetés körülményei között kifejlődött közösség-
képző írástechnikát vizsgál. Úgy gondolja, hogy semmilyen politikai üldözés sem 
tudja megakadályozni az önálló gondolkodást és a független gondolatok közlé-
sét. Strauss szerint, ha egy szöveg felépítése feltűnően homályos, ha sok benne az 
ellentmondás, ha a szerző a saját kijelentéseit pontatlanul ismétli meg, ha furcsa, 
idegennek ható kifejezéseket vagy álneveket használ, akkor valószínű, hogy van a 
szövegnek egy a szerző által álcázott jelentésszintje is. Ilyenkor feltételezhetünk 
egy sorok közötti ezoterikus jelentést, amit csak a beavatottak érthetnek meg. Az 
ilyen „kettős tanítást" tartalmazó szövegekben is felszínre tör néha az ezoterikus, 
azaz az igazi jelentés,20 amikor a szerző saját véleményét negatív alakok, „ördögök, 

1 8 SZÁNTÓ András: „A csendtől a POLIFÓNIÁIG." In Polifónia. A társadalmi kontextus mint médium a magyar 
művészetben. Szerk. MÉSZÖLY Suzanne. Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ, Budapest, 
1 9 9 3 . 2 4 . 

19 Leo STRAUSS: AZ üldöztetés és az írás művészete. Atlantisz, Budapest, 1 9 9 4 . 
2» I . M . 4 2 . 
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őrültek, koldusok, hordószónokok, epikureisták és bohócok"21 szájába adja. Strauss 
a különböző középkori filozófiai szövegek ezoterikus jelentésének címzettjeit 
nem a tömegekben, hanem fiatal tanítványok zárt körében jelöli meg. A titkosí-
tott, rejtett információ tehát egy szűk közösséghez szól, melyet maga a szöveg meg-
értése hoz létre. 

A Mészöly-dráma kontextusát adó korlátozott kommunikációs szituációt tehát a 
következők jellemzik: egyrészt a látens társadalmi nyilvánosság szerkezete, melyet 
a nyilvánosság reprezentációs modelljében vélek a leginkább megragadhatónak. 
A látens nyilvánosság kiemelendő jellemzője ebből a szempontból az, hogy ben-
ne a közölt vélemények „stratégiai titkok"-kal járnak együtt, a cselekvők rejtjele-
zett beszédmódot használnak önmaguk és véleményük reprezentációjára. A mű 
kontextusát másrészt a nyilvánosság nyelvi karaktere is meghatározza, azaz disz-
kurzív térben történik minden, ami a látens nyilvánosságban zajlik és érinti a mű-
vet mint a nyilvánosság médiumát. A kontextus harmadik meghatározottsága a 
korlátozott kommunikáció kritikai, felforgató jellege, és hogy az utalások megér-
tése közösséget hoz létre. 

Az alábbiakban Mészöly drámáját a látens nyilvánosság „elrejtési mechanizmu-
sainak" szempontjából elemzem. Olyan alakzatokat keresek, amelyek e hármas 
meghatározottság mellett alkalmasak különvélemény artikulálására. 

Az ablakmosó és a társadalmi nyilvánosság alakzatai 

A látens nyilvánosság alakzatainak elemzése azért problematikus, mert olyan je-
lentésrétegekre irányul, amelyek paradox módon egyszerre rejtettek és nyilván-
valóak. A hatalom számára ezeknek a jelentéseknek rejtetteknek kellett lenniük, 
hiszen ez biztosította a látens nyilvánosság szereplőinek viszonylagos védelmét és 
a lehetőséget a deklarált véleménnyel szembeni álláspont megfogalmazására. Az 
elemzés arra összpontosít, hogy miként működik a látens nyilvánosság az irodal-
mi közegben, s ezért a nyilvánosság alakzatainak elrejtő és megmutató funkciója 
nem választható el benne: dolgozatom azt vizsgálja, hogy az elrejtés kényszere 
mellett hogyan válik manifesztté a különvélemény. 

Thomka Beáta a magyar rövidpróza egyik vonulataként említi a parabolát, a 
metaforikus elbeszélést és a modellszerű redukciót követő történeteket.22 Mészöly 
Miklós hatvanas évekbeli prózájának jelentős része is ehhez a vonulathoz tarto-
zik. Az 1957-ben íródott, 1963-ban bemutatott Az ablakmosó című dráma parabo-
likus, metaforikus szerkesztése miatt értelmezhető e prózai hagyomány felől. 
„Amiben leginkább rokonítható a korabeli elbeszélésekkel, az a modellszerű, né-

21 Uo. 
2 2 T H O M K A Beáta: „Próza-chronograph. Letöltött idő." In uő: Glosszárium. Csokonai Kiadó, Debrecen, 

2003. 9-19. 
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miképp elvonatkoztatott, a konkrét történeti elemeket jelzésekre egyszerűsítő szer-
kesztésmód"23 - írja Thomka a drámáról. 

A példázatos szerkesztésmód kialakulására hatással volt a kádárizmus ideoló-
giai módszerváltása. Kalmár Melinda24 szerint 1956 után bebizonyosodott, hogy 
a hatalom addigi esztétizáló ideológiai koncepciója nem tartható. Az esztétizáló ki-
fejezést Kalmár egy reprezentáló, elitista koncepció megnevezésére használja, mely-
nek fő médiuma az irodalom, s benne „a kulturális ideológiát és a nyilvánosság 
intézményeit úgy alakították, hogy az mindvégig konzervatív módon irodalmi(as) 

jellegű volt".25 A kádárizmus ideológiai módszerváltása következtében a hangsúlyt 
a sajtóra helyezték át, ahol már kerülték a totális propagandát, helyette kevésbé 
direkt politizálást folytattak. A folyamatos tájékoztatás által a beavatottság, a jól 
értesültség képzetét kívánták kelteni az emberekben. Az így létrejött nyilvánossá-
got Kalmár szimulált nyilvánosságnak26 nevezi. Az elitista, esztétizáló ideológiakon-
cepciót tehát egy populárisabb koncepció váltotta fel, az irodalmi műveknek már 
nem kellett ugyanazt az ideológiai fünkciót ellátniuk, mint az ötvenes évek ele-
jén. A példázatos, metaforikus elbeszélések politizálóbbá válhattak, egyre inkább 
betölthették a látens társadalmi nyilvánosság közegének szerepét. 

Számos olyan mű született, melyet hosszú ideig politikai allegóriaként olvas-
tak, később viszont úgy, hogy megpróbálták a politikai (és társadalmi) nézőpon-
tot kiiktatni az értelmezésből. Körülbelül a nyolcvanas évektől egyre több kritikai 
apológia igyekezett bizonyítani az adott műről, hogy az időtálló, hogy politikuma 
nem zavaró, s hogy kiemelhető a politikai értelmezés zárványából.27 Úgy tűnik, 
mintha e kettős értelmezés körébe tartozó szövegről vagy azt lehetne elmondani, 
hogy egyértelműen politikai, vagy azt, hogy minden politikai értelmezés ellené-
re jelentésösszefüggései sokrétűek. 

Szolláth Dávid28 a Mészöly- és az Ottlik-művek olvasásában két kritikai hagyo-
mányt különít el: az allegorizáló olvasás és a műimmanens olvasás hagyományát. 
Az utóbbi a korábban politikai allegóriaként értelmezett műveket a szöveget körül-
vevő és a szövegre rárakódott jelentések, értelmezések és körülmények figyelmen 
kívül hagyásával olvassa. „Az ú j kritikai diskurzus kultusztól való önmegtisztításá-

2 3 T H O M K A Beáta: Mészöly Miklós. Kalligram, Pozsony, 1 9 9 5 . 
2 4 KALMÁR Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Magvető, Budapest, 1 9 9 8 . 
2 3 I . M . 5 3 . 
2 8 I. m. 
27 Például KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum Kiadó, Budapest, 

1994. 119. „De a solymásztelep rabjainak és rabtartóinak zárt viszonyrendszere olyan elvont szim-
bolikusság támogatásával teljesedik egy »lehetséges világ« szerkezetévé, hogy a politikai értelmezés 
egyeden formája sem szünteti meg a felismerhető jelentés-összefüggések sokrétűségét." 
Szí RAK Péter: „A prózafordulat 'előtörténete': A parabolától A szövegszerűségig." In uő: Folytonosság 
és változás. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 17. A Jelentés öt egérről „Műfaji indexeinek megfelelő-
en kapcsolatban áll a hivatalos beszámolókkal, az ügyiratokkal, a be- és feljelentésekkel, a hangu-
latjelentésekkel. De ezek ellenében, mindezen kontextusok művészi kritikájaként, az esztétikai be-
széd önmegértésre hívó erejével hat". 

2 8 SZOLLÁTH Dávid: A példázatosság, az allegorizáló olvasás és a kultusz kérdései a Mészöly- és az Ottlik-
kritikában. Je lenkor 2 0 0 2 / 1 0 . 1 1 0 4 - 1 1 1 8 . 
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ban az etikai/világnézeti értékelő-szempont és az allegorizáló olvasás diszkurzív 
kizárásának törekvését ismerhetjük fel"29 - írja Szolláth. 

Mindkét kritikai hagyomány termékeny, mindkettő megvalósítja a maga céljait, 
legyen az egy irodalmi kultusz megteremtése vagy annak átértékelése. Olvasatom 
számára azonban önmagában egyik hagyomány sem produktív. Kiindulópontom 
a látens társadalmi nyilvánosság, s így értelmezésem magától értetődően nem lehet 
mentes társadalmi és politológiai szempontoktól. A társadalmi nyilvánosságot azon-
ban nem valami szövegen kívüli térben ragadom meg, melyhez a dráma szövege 
csak utalásokon keresztül, érintőlegesen kapcsolódik. Úgy gondolom, ha a nyilvá-
nosság médiuma irodalmi szöveg, akkor az a szövegen belüli entitásként tételez-
hető. Az ablakmosó elemzése kísérlet arra, hogy bemutassam, hogyan jelenhetett 
meg a látens nyilvánosság egy műben (s nem általában a korszakban), illetve, hogy 
egy irodalmi mű hogyan értelmezhető a nyilvánosság fogalmainak segítségével. 

Az ablakmosó és a nyilvánosság összefüggését E Müller Péter a drámai nyilvá-
nosság szempontjából vizsgálta.30 О Az ablakmosót a központosított, egycsatornás 
nyilvánosságot ábrázoló alkotásként olvassa, mely az adott színházi kontextusban 
a színház önreflexiójaként értelmezhető. Ezt az önreflexiót az teszi teljessé, hogy 
a szereplők többször a nézőket szólítják meg, s ilyen módon az Ablakmosó darab-
beli áldozatai és a nézők között sorsközösség tételezhető. Értelmezésem során a 
drámát a színházi helyett a látens nyilvánosság kontextusában elemzem. Ebben a tá-
gabb kontextusban azt vizsgálom, milyen alakzatok által artikulálódik különvéle-
mény egy olyan szövegben, amely az alternatív álláspontok megfogalmazásának 
lehetetlenségéről szól. 

Az elemzés során a szövegben a metaforát, a szatírát, az őrületet és a propagan-
dát tekintem alakzatnak. Olyan poétikai kategóriákat sorolok ide, amelyek vala-
milyen szövegen kívüli (nem feltétlenül poétikai) meghatározottsággal és hagyo-
mánnyal rendelkeznek, s az a funkciójuk, hogy különböző megszólalási módokat 
uraljanak. A Mészöly-drámában három megszólalási mód különíthető el, ezeket nyílt-
nak, metaforikusnak és szatirikusnak nevezem. Az alakzatok tehát további értel-
mezésre szólítanak fel, s pragmatikai dimenzióban, az olvasásban működnek alak-
zatként. 

A nyílt megszólalások meghatározó alakzata az őrület. Jellemzőjük, hogy a kom-
munikáció ezekben nem korlátozott, vagy legalábbis nem vesz tudomást a politikai 
taburendszer általi korlátozottságáról. Az így megszólaló alak nem ura önmagá-
nak, nem képes megnyilvánulásait kontrollálni. A metaforikus megszólalások ural-
kodó alakzata a metafora, mely itt egyszerűen átvitt értelmű megnyilatkozásokat 
jelez. Ez a megfogalmazás a későbbiekben pontosítást igényel, egyelőre annyit 
jelzek vele, hogy ide tartoznak a „nem arról beszél, amiről szól"-képek és -kije-
lentések. A szatirikus megszólalási módot а darab a hatalom képviselője, az Ablak-

29 1. m. 1114. 
3 0 P M Ü L L E R Péter: A drámai nyilvánosság alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig. (1., 2. rész) Jelenkor 

1994/6. 574.; 1994/7. 687-705. 
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mosó számára tartja fenn. Az ilyen megszólalásokat a szatírán túl a propaganda 
alakzata uralja. A szatirikus megszólalási mód sokban hasonlít a nyílt megszóla-
lási módra, s a társadalmi nyilvánosság szempontjából azért fontos, mert a hata-
lommal szemben megfogalmazott különvéleményt maga a hatalom mondja el. 

1. A nyílt megszólalások és az őrület 

A nyílt megszólalások a legradikálisabbak és a legveszélyesebbek kimondójukra 
nézve, hiszen ezek nem vesznek tudomást a kommunikáció korlátozottságáról. 
Leo Strauss az ezoterikus jelentés felszínre törésének nevezi azt, amikor az „iga-
zi" véleményt nem a sorok között, hanem expliciten közlik.31 A nyílt megszólalás 
tehát nyílt szembehelyezkedés, a darabban az ilyen megszólalások a legélesebb 
hatalomkritikák. 

A nyílt megszólalás az önuralmukat vesztett szereplőkre jellemző Az ablakmosó-
ban, magától értetődő, hogy a hatalmat képviselő címszereplő nem szólalhat meg 
ilyen módon. Csak az őrültnek szabad kimondania azt, amit egy józan, tettei követ-
kezményének tudatában levő embernek nem, az б megszólalásait nem korlátozza 
már semmilyen viselkedési vagy véleménynyilvánítási norma. Az ilyen marginális 
helyzetű „liminális személyek" (Victor Turner) egyfajta „nyitott erkölcsiséget" kép-
viselnek a zárt, kötött, normatív erkölcsiséggel szemben. Rájuk nem vonatkoznak 
a társadalom törvényei és tabui, s megszólalásaik, véleményeik pozíciójukból ere-
dően autentikusak.32 

Az ablakmosó őrültként megnyilvánuló alakjait, Tomit és a Házmestert a dráma 
elején még épelméjűnek ismerjük meg, akiknek az Ablakmosó megérkezése után 
változik meg a viselkedésük. Miután Tomi megtudja, hogy ki küldte az Ablakmosót, 
nem tanúsít további ellenállást. Ekkor jellemzi beszédét a nyílt megszólalásmód. 

„TOMI: Vége A mesevilágnak... Ha nem mész magadtól, visznek... Ha nem látsz magad-
tól, az orrodig nyomják... (Hirtelen ordítani kezd.) De elég volt! Elég! Hazudtam, csal-
tam... mindent elismerek!" (46.)33 

Mindezek elhangzásánál csak a fiatal házaspár, Anni és Tomi vannak jelen, így 
felmerül az a kérdés, hogy ki a címzettje ezeknek a megszólalásoknak. E kérdés 
első pillantásra banálisnak tűnhet, azonban értelmezéséhez fontos szempont az, 
hogy Tomi, bár Annihoz beszél, nem Anninak szánja szavait. 

A Házmester öngyilkossága előtti monológjában tesz olyan kijelentéseket, ame-
lyek a nyílt megszólalás alakzatába sorolhatók. Ezt a monológot sem hallja senki 
a szereplők közül. 

3 1 STRAUSS: i . m . 4 2 . 
32 Victor T U R N E R : A rituális folyamat. Osiris Kiadó, Budapest, 2 0 0 2 . 1 2 2 - 1 2 5 . 
33 A zárójelben közölt oldalszámok az alábbi kiadásra vonatkoznak: MÉSZÖLY Miklós: „Az ablakmosó." 

In uő: Lassan minden. Századvég Kiadó, Budapest, 1 9 9 4 . 2 5 - 7 7 . 
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„És erről se tudtam semmit. Titokban csinálták. Egyetlen rendelet se beszélt róla. Be-
dig hogy ígérgették! - hogy beleegyezésünk nélkül semmihez se nyúlnak hozzá, min-
den a helyén marad! (Lassan középre megy.) Valamikor egy pad állt itt. Ezt se jelentették 
be, hogy elviszik... (Körülnéz.) Olyan üres minden... (Majdnem komikus sírással térdre ros-
kad.) Mért csinálták ezt velem? Mért zavartak így össze? Egész életemben csak a tény-
állás érdekelt... hogy legalább a tényállást tisztázni lehessen! (Támadóan összehúzza a sze-
mét.) Miért - a rendelet talán nem írja elő? A törvény? (Feláll, majd hunyt szemmel, 
vigyázzállásban mondani kezdi.) »Mindenekelőtt tisztázzuk a tényállást, az okokat és indo-
kokat, ez a legfontosabb teendő. Ha ez megtörtént, sem csalás, sem hazugság nem ma-
radhat leleplezetlenül. Elmulasztása esetén könnyen megeshetik, hogy a tisztázatlan 
tényállás a szükségszerűség látszatát keltve, a törvényesség tekintélyét kölcsönzi magá-
nak.« (Felnyitja a szemét, vár kicsit, legyint.) De ez sem ér semmit. Nem tudom elég han-
gosan mondani. Berekedtem." (60.) 

Az idézett szöveg hatalomkritikája az Ablakmosó alakja által megjelenített, 
egyébként megfoghatatlan hatalom ellen irányul. Az Ablakmosó e kijelentések 
elhangzásánál azonban nincs jelen. A színen a megnyilatkozó szereplő vagy egye-
dül van, vagy egy olyan szereplővel, aki megnyilatkozásából semmit sem ért, az csu-
pán félelmet kelt benne. E kijelentések tehát látszólag címzett nélküli, Г art pour 
Г art hatalomkritikák. Az ilyen típusú nyílt megszólalások kiszólások a szövegből; 
a közönség vagy az olvasó a címzettjük. A befogadó egyetértésére számítanak. El-
liptikusak, szaggatottak, azt sugallják, hogy az elhallgatások ellenére - a szerep-
lőket kivéve - itt mindenki ért mindent. Kálmán C. György a Húsz óra elbeszélő-
jéről írja a következőket: „Ez az elbeszélő gyűjtöget, s azt váija, hogy olvasója 
maga rakosgassa össze a darabokból az összefüggéseket, a történetet, a viszony-
lagos igazságokat, s végül a Nagy Igazságot."34 A Mészöly-drámában az őrület alak-
zata is továbbértelmező, aktív befogadói magatartást kíván meg. 

Az előbbiekkel ellentétben a következő hatalomkritikus szövegrész az Ablak-
mosójelenlétében hangzik el, címzettje könnyen azonosítható. 

„TOMI: [...] Már késő. Semmi értelme, hogy áltassuk magunkat. Mindez igaz volt teg-
napig, de nevetséges mától kezdve. Nincsenek titkaim. Ahhoz nyúlnak hozzá, amihez 
akarnak [...] 
HÁZMESTER: (motyog) Megőrült... megőrült. . ." (52.) 

Amikor ez elhangzik, az összes szereplő a színen van, Tomi kijelentései min-
denkit felkavarnak. Az Ablakmosó, akivel szemben a hatalomkritikának meg kel-
lene fogalmazódnia, örül annak, amit hall. Tomi megszólalásaival leginkább Anni 
és a Házmester nem ért egyet. Ok azok a szereplők, akik a megnyilatkozás el-
hangzásakor racionálisan gondolkodnak, s reflektálnak Tomi állapotára, őrültnek 
nevezik. A szövegben tehát az őrült szereplő a racionális, mentálisan egészséges 

3 4 KÁLMÁN C. György: Húsz perc. Beszélő 1997. június . 94. 
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szereplő véleményével kerül szembe, aki nem érti az őrült személyiségében vég-
bement változást. A nyilvánosságban szerepet játszó vélemény/ellenvélemény 
dichotómia az őrült és racionális gondolkodás dichotómiájává íródik át a szöveg-
ben. Ezt példázza Tomi és az Ablakmosó beszélgetése a dráma elején. Ekkor Tomi 
még nem tudja, honnan és miért érkezett az Ablakmosó, azt hiszi, hogy egy őrült-
tel van dolga. Ellenállást tanúsít vele szemben, azonban ez az ellenállás nem a ha-
talom képviselője, hanem az őrült ellen irányul. 

„TOMI: Nézze, szeretném, ha békében búcsúznánk el, mért molesztáljuk egymást? J ó trükk 
volt, j ó tréfa, elismerem... sőt, még azt is, hogy van valami ellenállhatatlan magában, 
a közvetlenségében, a frissességében. Fantáziája van.. . csak egyben szenved hiányt. 
Nincs érzéke mások fantáziája iránt. 
ABLAKMOSÓ: Nagyon jó! Ezt még senkitől sem hallottam ilyen kereken. Úgy érti ezt... 
TOMI: (közbevág) Ahogy a legkevésbé kellemes önnek. 
ABLAKMOSÓ: Ő r ü l t n e k néz? 
TOMI: Nem szívesen döntök ilyen kérdésekben. 
ABLAKMOSÓ: (megvonja vállát) Sajnálom, hogy ennyire nem ért meg. [...]" (39.) 

Úgy tűnik, az Ablakmosó, a hatalom képviselője juttatja a szereplőket az őrület-
be, mégpedig azáltal, hogy rátelepszik az életükre, beleszól a privát szférájukba, 
sőt átalakítja azt. A privát szféra megsértése a szereplők gondolkodására, nyelv-
használatára is visszahat. Tomi elmondja, hogy hazudott, nincsenek titkai, a Ház-
mester pedig arról elmélkedik, hogy okosabb lett volna hallgatnia.35 A hatalom 
által megtört, megőrjített egyének azonban nyíltan, korlátok nélkül beszélnek, 
spontán megszólalásaik a dráma szövegében olvasható legradikálisabb hatalomkri-
tikák. A hatalom olyan szubjektumokat hoz létre, melyek saját létét veszélyezte-
tik, s ezek megszüntetésével, vagy ellehetetlenítésével demonstrálja saját erejét.36 

Mindez határkijelölő technikájával is magyarázható: „a kényszerek kialakításával 
egyidejűleg minden társadalom kialakítja a kizárások játékát is. [...] Egyetlen tár-
sadalom sem működhetne társadalomként, ha nem választaná ki önmagán belül 
a kötelezettségek olyan sorozatát, amelyek területen és rendszeren kívülivé tesz-
nek bizonyos egyéneket, magatartásokat, viselkedéseket, beszédeket, attitűdöket 
vagy jellemeket. [...] Az őrült örökösen a társadalom szükségszerű, kiküszöbölhe-
tetlen peremvidékén jelenik meg."37 Az Ablakmosó őrülteket teremtett, az őrül-
tek ellene beszélnek, б pedig mindennek örül: 

3 5 „f tz t! Talán okosabb lett volna, ha hallgatok... Lehet, hogy engem is figyelnek. Egy járókelő, egy 
fekete ruhás férfi m á r úgyis megszólított előbb, és azt kérdezte: »Na mi van öreg? Nincsenek 
otthon?« (Egy ujjával a homlokát ütögeti.)" (62.) 

3 6 Vö. Michel FOUCAULT: A bolondság története a klasszicizmus korában. Atlantisz, Budapest, 2 0 0 4 . Külö-
nösen Az elzárás világa című fejezet: 117-158. 

37 Michel FOUCAULT: „Őrület és társadalom." In uó: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 2000. 
255-256. 
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„Ugye, igazam volt? Kell egy kis felfordulás, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Az a 
nagy békesség sem tesz jót!" (54.) 

- mondja a szöveg utasítása szerint cinkosán Tominak. 

2. A metaforikus megszólalások 

A metaforát a diszkurzív politológia hagyománya felől értelmezem. Ez a tudomány-
ág politikai metaforákról beszél, a fogalmat pedig a képes beszéd, képi gondol-
kodás értelmében használja. A képszerűségen túl Szabó Márton38 a politikai me-
taforának valóságkonstruáló, cselekvésvezérlő, identitásteremtő és manipulatív 
erőt tulajdonít. „A metaforák [...] azt mondják el, hogy a politika valójában nem 
politika, hanem természeti jelenség, technikai szerkezet, sportküzdelem, egészséges 
testű ember vagy családi viszony. A metaforák képesek arra, hogy »eltüntessék« 
a politikából a hatalmat és a társadalmi különbségeket, úgy beszélnek a politikáról, 
hogy nem arról szólnak."39 Interpretációja szerint a metafora nem igaz vagy ha-
mis, hanem érvényes, mert a „politikai ember" azt valóságosként használja.40 A látens 
társadalmi nyilvánosságban a metaforának az elrejtő funkciója az egyik legfonto-
sabb tulajdonsága, ezen alapul mindaz, amit a sorok közötti írás, a rejtjelezett 
közbeszéd jellemzőiről állítottam. 

A metaforák a nyilvánosságban nekik jutó közösségszervező szerep szerint to-
vább differenciálhatók. Kuczi Tibor a kesudió metaforát például egyfajta rögzült 
metaforaként írja le, melyhez a társadalmi nyilvánosság résztvevői, a hiánygazda-
ságjelentését társították.41 Az ilyen metaforáknak egyértelműen kódolt, szövegkör-
nyezettől független jelentésük van, megértésük pedig csoportformáló tényező. 

Az alakzat másik típusánál nem a közösségszervező, hanem az elrejtő funkció 
a hangsúlyos. Ezek nem afféle „én is értem, te is érted" típusú, a beavatottság ér-
zetét keltő metaforák, hanem olyanok, amelyek elleplezik a társadalmi nyilvános-
ságban közvetíteni kívánt jelentést. Az ilyen metaforák egy szövegben, legyen az 
publicisztika vagy szépirodalmi szöveg, hálózatot alkothatnak, Riffaterre42 kifeje-
zésével „fenntartott metaforák"-nak nevezhetők. Szimbolikus rendszerek a narratívá-
ban című tanulmányában a metafora e fajtájáról és a szubtextusról a következőket 
írja: „Mindkettő egy második vagy metanyelvi olvasatot kínál arra, hogy az őt körül-
vevő szöveg miről szól, így hozva létre az utalások rendszerét. Ez valóban inkább csak 
keret vagy modell, mintsem az utalások lényege, olyan, mint egy gesztus, amely 

3 8 SZABÓ Márton: A metaforikus politika. Politikatudományi Szemle 1 9 9 4 / 3 . 9 1 - 1 1 1 . 
39 I. m. 108. 
4 0 SZABÓ Márton: „A metafora jelentéstana. Az ideológia mint metaforikus jelentésadás." In uő: Poli-

tikaitudáselméletek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Universitas, Budapest, 1 9 9 8 . 1 0 6 - 1 0 7 . , 1 0 8 . 
41 Kuczi: i. m. 
42 Michael RIFFATERRE: „Szimbolikus rendszerek a narraü'vában." In Narratívák 2. Történet és fikció. Szerk. 

T H O M K A Beáta. Kijárat Kiadó, Budapest, 1 9 9 8 . 6 1 - 8 4 . 
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rámutat valamire, amit a vonatkozó szöveghez képest megelőzőnek és külsőlegesnek 
kell elfogadnunk, és ezért tekintélyt formál bármihez, amit a szöveg elbeszél."43 

Mészöly drámájában a fenntartott metaforák a térhez kötődnek. Kiindulópont-
juk pedig az Ablakmosó, aki hívatlanul érkezik és olyan munkát végez, amire senki 
sem kérte fel. Felbukkanása megmagyarázhatatlan, jelenléte értelmetlen. Bárhol 
feltűnhet, az ajtók kulcs nélkül kitárulnak előtte. A háznak nincs olyan szöglete, 
amely rejtve maradhatna előle. „Több ablak nincs? Valahol?... mellékhelyiség... mi-
egymás... Ráadásnak szívesen megcsinálom" (66.) - mondja, a teljes kétség-
beesésbe kergetve a ház lakóit. Uralni kezdi azt a teret, amely korábban a privát-
szféra tere volt, s ezáltal a megfoghatatlan, meghatározhatatlan, mindent átható 
hatalom metaforájává válik. Jelenléte nemcsak metaforikus, hanem abszurd is. 

Az Ablakmosó „térré tágítása" átértelmezi a ház korábbi tereit is. A padlás és 
a pince érkezése előtt két szuverén egység volt, lakói elszigetelten éltek a saját te-
reikben. A ház két ellentétes szintje és a hozzájuk tartozó emberi kapcsolatok között 
nem volt átjárás. A helyzet megváltozását Tomi „Le kell szállnom a pincébe..." (53.) 
kijelentése jelzi. Az alászállás a pince és padlás kettősségét a pokol és a menny 
groteszk kettősségévé formálja át. Az Ablakmosó hatására Tomi elhagyja padlá-
sukat, a „kicsi világegyetem"-et (43.). A terek átalakulását a korábbi viszonyok 
cserebomlása is jelzi. Anni és Tomi kapcsolata Tomi és Házmesterné (Nusi), vala-
mint Anni és Ablakmosó kapcsolattá rendeződik át, a Házmester pedig egyedül 
marad. A padlás és pince mennyé és pokollá alakulása, Tomi alászállása a pincé-
be megmosolyogtató, s a maga kisszerűségében tragikus kép. 

A tér-metaforika hatja át azt a folyamatot is, ahogy a fiatal párnak a lakásuk-
hoz fűződő képzetei megváltoznak. A fészek intimitása fullasztó szűkösség lesz az 
Ablakmosó feltűnése után: 

„A fészekbe kakukktojást tojtak. A fészeknek szűkek a perspektívái. A fészek olyan szűk, 
hogy meg kell fulladni benne. A kakukktojást a magunkéval együtt kell kikölteni, ezt 
megköveteli a korszerű áldozatosság."(44.) 

A fészek-metafora a saját tér idegenné válásának kiindulópontja. Ez az elide-
genedés egy külső hatás eredménye. Ezt a szövegben a kakukktojás jeleníti meg, 
implikálva a parazita, az élősködő gondolatát. A metaforához a szövegben magya-
rázat is társul. Eszerint a fészek szűk, nincsenek perspektívái, kilátástalan, és van 
benne valami idegen, valami nem oda való. A fészek-metafora a szövegben túl-
hangsúlyozottá, didaktikussá válik: nyomatékosítja, hogy az Ablakmosó érkezése 
utáni világ a fiatalok számára élhetetlen, de azt is, hogy ebbe a helyzetbe bele kell 
törődniük. 

A csigaház-metafora is beleilleszkedik a szöveg fenntartott metaforáinak sorá-
ba. Anni idézi Tomit első megszólalásában: 

« I. m. 62. 
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„»Mindig arra gondolj drágám, hogy ha ez a kicsi világegyetem felrobban, olyanok le-
szünk, mint a csiga a háza nélkül, és csak mászkálunk összevissza, és minden hozzánk 
ragad - piszok meg szemét, és a végén már nem is ismerünk egymásra...«" (43.) 

A háznélküli csiga képében a szereplők eredeti félelme fejeződik ki. A kép előre-
vetíti, hogy a darab során Anni és Tomi képletesen meztelenek, védtelenek lesznek 
mindennel szemben, ami kettejük világán kívüli. A metafora kifejtése a képhez 
még a piszkosságot is társítja, s ez, megint csak metaforikusán, érthető nem-ma-
teriális tisztátalanságként is. A fenntartott tér-metaforák a morális tisztaság/pisz-
kosság képzetekkel érzékeltetik, hogyan idegenednek el a szereplők eredeti terüktől. 

3. A szatirikus megszólalások és a propaganda 

A szöveg szatirikus megszólalásaiban a szatíra és a propaganda alakzata az ural-
kodó. A szatíra szó Mihail Bahtyin44 szerint a római eredetű lírai-epikus rövid 
műfaj és a menipposzi szatíra mellett, tágabb értelemben, az ábrázolás tárgyához 
fűződő, alapvetően elutasító alkotói viszonyt jelent. Az alkotó tárgyához való vi-
szonyulása határozza meg mind az ábrázolás eszközeit, mind a képek általános 
jellemzőit. A szatíra újjáteremtő karakterrel is bír, azaz képes újraírni bármilyen 
műfaji hagyományt „az adott kor valósága, az eleven aktualitás, a politikai és ideo-
lógiai időszerűség szempontjából".45 A szatíra műfajokat újjáteremtő karaktere 
összefügg a paródiával. A két fogalmat Bahtyin történetileg szétválaszthatatlan-
nak ítéli: minden paródiát egyben szatírának is tart, s úgy véli, a szatíra műfajok, 
stílusok és nyelvek parodizálásával jár együtt.46 A szatíra mint újraíró aktualizálás, 
szubverzivitása révén a látens társadalmi nyilvánosságnak is hatékony alakzata.47 

Bahtyin a jelenség meghatározásakor Friedrich Schiller definíciójából indul ki. 
„A szatírában a valóságot mint hiányt szembehelyezik az eszménnyel mint leg-
főbb realitással [...] A valóság tehát itt az ellenszenv szükségszerű tárgya"48 - íija 
Schiller. Bahtyin hangsúlyozza, hogy a szatíra a kortárs valóság részleteinek képi 
tagadása, s ezáltal egy jobb valóság létezésébe vetett hit is kifejeződik.49 

Az ablakmosó című dráma szatirikus megszólalásai kapcsán elsőként az a kérdés 
merül fel, hogy milyen nyelvet, hagyományt ír újra itt a szatíra. A választ erre a 
kérdésre a megszólalási mód pozicionálásában találhatjuk meg. A szatirikus meg-

44 Mihail BAHTYIN: „Szatíra." In uő: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 525. 

« I. m. 526. 
4 8 I. m. 527. 
47 Vö. Julia KRISTEVA: Bahtyin, a szó, a párbeszéd, a regény. Helikon 1 9 6 8 / 2 . 1 2 1 . A menipposzi szatíráról: 

„A menippika egyszerre komikus és tragikus, inkább komoly, olyan értelemben, mint a karnevál, 
és szavainak törvénye által politikailag és társadalmilag romboló hatású. Felszabadítja a történelmi 
ellenkezés szavát, s ez a képzelet és a fdozófiai invenció abszolút merészségét vonja maga után." 

4 8 SCHILLER: „ A naiv és a szentimentális költészetről." In uő: Válogatott esztétikai írásai. Magyar Heli-
kon, Budapest, 1960. 311-312. Idézi BAHTYIN: i. m. 528. 

4 9 BAHTYIN: i . m . 5 2 9 . 
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szólalási mód - amint arra a korábbiakban már utaltam - a hatalom számára van 
fönntartva. Az Ablakmosó beszél így, valamint az újságban (amit az Ablakmosó hoz 
magával), a hatalom orgánumában olvashatunk ebbe a megszólalási módba tarto-
zó kifejezéseket, kifejezésegységeket. Harold D. Lasswell50 szerint a hatalom külső 
jegyei, mint például a parancsolás vagy a jóváhagyás, főként verbálisak. A hata-
lom és a szavak összeszövődését Az ablakmosóban megjelenő hatalomkép is jól 
példázza. A drámát az Ablakmosó alakja határozza meg. О a szövegben a követ-
kezőképpen jellemzi magát: 

„Ebben a kabátban különben is ellenállhatatlan vagyok... a j ó úristen tudja, hogy miért. 
[...] Talán a modorom? (Nevet.) Biztos a modorom. (Kihúzza magát, lesimítja a kabátját.) 
[...]"(64.) 

A szerzői instrukciók szerint az Ablakmosó egyáltalán nem tekintélyt parancso-
ló, hanem egy hétköznapi, lecsúszott emberhez hasonlít. Külsejében nincs semmi, 
ami a hatalomhoz tartozására utalna. „Külső jegyeiben azokhoz a rendíthetetlen 
kedélyű kocsmalátogatókhoz hasonlít, akik egymaguk képesek egy egész asztal-
társaságot elszórakoztatni: asztaltól asztalig sasszéznak, pohárral a kezükben, s a 
hamut mindig más kabátjára szórják." (30.) Megnyilatkozásaival - a modorával -
éri el azt, hogy a szereplők elismerjék a hatalmát, és ennek megfelelően alakítsák 
át saját cselekedeteiket, életüket. Olyan eszközökkel győzi meg a szereplőket, ame-
lyek a propagandának sajátjai. A szövegben a szatíra a propaganda hagyományá-
ból építkezik. 

A propagandára fogalmának meghatározásánál Hannah Arendt51 A totalitárius 
mozgalom című tanulmányára támaszkodom. Am Arendttel ellentétben a propagan-
dát nem hatalomgyakorlási módnak tekintem, hanem nyelvi formációnak. Ennek 
jellemzői a következőképpen foglalhatók össze: a propaganda vészjósló célzáso-
kat tesz, amelyek mindenki ellen irányulnak, aki nem igazodik az elvárásokhoz; 
tudományos próféciákra hivatkozik; tévedhetetlennek állítja be magát; jelszava-
kat használ, és nem veszi figyelembe a realitást. Arendt szerint a propaganda fik-
ció, a tömegek fikcióéhségére épít és elzárja őket a „való világtól". Nem a meg-
győzés a célja, hanem a szervezés, a hatalom koncentrálása.52 Az ablakmosó ban a 
propaganda tehát nemcsak a szatíra felhasznált hagyománya, hanem a szatírában 
leépített és újraírt nyelvhasználat is. 

Az Ablakmosó rendszeresen megismétli, hogy az б jelenléte természetes és 
szükségszerű. A ház lakóitól elvárja, hogy megértsék őt: 

50 Harold D. LASSWELL: „A hatalom nyelve." In Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, 
diskurzus. Szerk. SZABÓ Márton, Kiss Balázs, BODA Zsolt. Nemzeti Tankönyvkiadó, Universitas, Bu-
dapest, 2000. 26. 

51 Hannah ARENDT: „ A totalitárius mozgalom." In uő: A totalitarizmus gyökerei. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1992. 425 -487 . Különösen 425-446. 

52 E m . 435. 



A nyilvánosság alakzatai Mészöly drámájában 95 

„[...] kopogtattam előbb. És éppen ettől hatódtam meg. Hogy önként nyílik az ajtajuk 
előttem. Régi a zár? Rossz a zár? Ez csak olyan lárifári. Én intést éreztem ki belőle. Önök-
nek szükségük van rám. [...] Sajnálom, hogy ennyire nem ért meg. Ellenséges és bizal-
matlan.. . nem velem - önmagával szemben. Én csak jót akarok." (38-39.) 

Az Ablakmosó a szövegben másutt is nyomatékosítja, hogy a ház lakóinak sor-
sát tartja szem előtt, azt, hogy „megértsék egymást" (68.), hogy közelebb kerüljenek 
egymáshoz. 

A helyzet természetességének, a megértés kötelességének hangsúlyozásán túl az 
Ablakmosó azt is többször elmondja, hogy ha nem б végzi el azt a munkát, amiért 
a házba jött, akkor jön helyette valaki más, valaki, aki agresszívebb. Propagan-
disztikus célzásokat tesz, megfenyegeti Annit és Tomit. 

„Nem jobb, ha én?... Jobb, ha velem. Vágy jöjjön holnap valaki más? Akiben még annyi 
fantázia sincs, mint bennem? Csak képzelje el. Egyszerűen bedöntik az ajtót, fölállítják 
a létrát, és nekilátnak."(40.) 

A célzások tárgya az ablakmosás. Az Ablakmosó nem fenyegetőzik halállal, 
pusztán az ablakokat akaija lemosni. Ebben az apróságban kell csak egyetérteni 
vele. E jelentéktelen dolog által íródik át a szereplők addigi világa, egy értelmet-
len esemény miatt hagyják átalakulni az életüket, s mindezt azért, mert az Ablak-
mosó egy láthatatlan autoritásra hivatkozik. Nincs szükség arra, hogy a hatalom 
megjelenjen, elég csupán képviseltetnie magát. Az Ablakmosónak elég fenyeget-
nie, jelszavakat használnia, hogy a szereplők tudják, mi a kötelességük. Mielőtt 
megerőszakolja Annit, ezt mondja: 

„Olyan kevésen múlik... És nem alamizsnát kérek. Bizalmat. Hitet, hogy utána minden más 
lesz... szebb lesz! Most gyűlöl, de - sajnos - ez hozzá tartozik. Gondoljon azokra, akiknek 
még ennyi boldogság se jutott, mint maguknak... mint magának meg nekem, hogy leg-
alább tudják: van értelme az áldozatnak - a holnapért! Mindannyiunkért!" (70. - Kiemelés 
tőlem К. V K) 

Az Ablakmosó új nyelve eleinte érthetetlen a szereplők számára. Tomi az Ab-
lakmosó újságjának rövid híreit először elképedve olvassa,53 de az új nyelv ide-
gensége a darab során fokozatosan leépül. Nem sokkal ezután Tomi „korszerű ál-
dozatosságról" és „szűkülő perspektívákról" beszél (44.), az Ablakmosó és az újság 
retorikáját követi, a szövegben dominánssá válik a propaganda nyelvezete. A pro-
paganda központi médiuma az Ablakmosó, akinek alakja, megnyilatkozásainak 

53 „...a déli megyékben megtekintették a kora őszi munkanélküliséget, ünnepi díszfogadást rendez-
tek a tiszteletükre, és harminc százalékkal emelték az üzemi pályatestek karbantartási pótköltség-
vetését az új stílusirányzatoknak megfelelően, de amint a jelentés is mondja, nem sokra rá elhalá-
lozott, és ma délután temetik, a lakásán háromezer-hétszázhuszonöt különböző fa j ta tükröt 
találtak, mellőzött színésznő [...]" (31.) 
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tárgya parodisztikus. A szatíra újraíró karaktere a drámában a propaganda hagyo-
mányának kiforgatása által mutatkozik meg. 

A szatíra azt sugallja, hogy az ábrázolt valóságnál létezik jobb is. A szatírában 
ennek megfelelően alapvető ellentét van az expliciten megjelenített és az impli-
citen odaértett valóság között. A szöveg így lehetséges szövegeket implikál. Az ab-
lakmosó feltételezi, hogy elképzelhető egy olyan dráma, amelyben a szereplők el-
lenállnak az Ablakmosónak, vagy egy olyan dráma, amelyben nincs Ablakmosó. 

Végül: a „burleszk-tragédia" 

Dolgozatomban Mészöly Miklós drámáját a látens társadalmi nyilvánosság kon-
textusában értelmeztem. Kiindulópontom az volt, hogy a nyilvános szféra diszkur-
zív hely, melynek egyik médiuma, közege az irodalom. A dráma értelmezése során 
az érdekelt, hogy irodalmi közegben hogyan fogalmazódik meg az a különvéle-
mény, amely a látens nyilvánosság alapja. 

Mészöly Miklós a dráma 1963-as, Jelenkor-he\\ közléséhez egy jegyzetet csatolt, 
melyben a darab műfaját burleszk-tragédiáként jelölte meg: „A burleszk vaskos, 
mint a hernyótalp, harsány, mint egy riadó, s éppen rámenősségével ránt magá-
hoz: most aztán röhögj, vagy képedj el, vagy sírj, mindegy, de kívül nem marad-
hatsz. [...] tulajdonképpen itt kezdődik Az ablakmosó fiatal házaspárjának tragédiá-
ja is: a kívülmaradásnál. Hogy miért s hogyan? A játék 'rendezői utasításával' 
tudnék a legközvetlenebbül válaszolni rá: a darab általános érvényű tér-időben 
játszódik: mindenütt, ahol a magánélet nem egyensúlyos kapcsolatba kerülhet a 
hatalommal."54 

Mészöly jegyzete nemcsak Az ablakmosót politizálja, hanem politikussá teszi an-
nak műfaját is. A burleszk-tragédia eszerint egy radikálisan didaktikus tragédia, 
amely állásfoglalásra késztet, sőt egyenesen megköveteli az állásfoglalást. Értel-
mezésem azokra az eszközökre, alakzatokra fókuszált, amelyekkel ezt az állásfog-
lalást a szöveg kikényszeríti. 

5 4 MÉSZÖLY Miklós: Jegyzet a darab ürügyén. Jelenkor 1963/10. 940. 



Műhely 

Bíró Béla 

A KÉPZELET KATALIZÁTORA* 

Tverdota György újabb könyve, a Tizenkét vers, József Attila és egyben a magyar 
költészet egyik legnagyobb alkotását az Eszméletet teszi vizsgálódása tárgyává. A vál-
lalkozás már önmagában is nagyszabású, hiszen a magyar irodalom talán egyetlen 
művét sem elemezték ennyien és akkora erudícióval, mint az Eszméletet. A Tver-
dotáét megelőzően is két könyv és kötetnyi terjedelmű tanulmány látott róla nap-
világot, a kisebb tanulmányok száma pedig (jóval a félszáz fölött) szinte már szá-
molatlan. S ebben nincs semmi meglepő, hiszen tudjuk, minden új vizsgálódás, 
sőt minden új befogadás ú j nézőpontot is definiál, új összefüggésrendszerbe he-
lyezi a művet, s ezzel menthetetlenül át is alakítja. Sokszor radikálisan. A mű ma-
ga, ha valaminő „egész"-ként elgondolható egyáltalán, éppen ezeknek a volt és 
elkövetkezendő újraértelmezéseknek végeérhetetlen sorozata. József Attila foga-
lomrendszeréhez közelítve: potenciális végtelenség. 

Amiből természetesen az is következik, hogy végérvényes, azaz igazi, helyes, 
teljes értelmezés nem lehetséges. Minden értelmezés töredék, amennyiben egy 
végtelenbe futó folyamat alkotórésze csupán. De a nyitottság ezúttal sem választ-
ható el a zártságtól. A nyitott folyamat elemei önmagukban ugyanúgy nem lehet-
nek maradéktalanul nyitottak, mint ahogyan maradéktalanul maga a folyamat 
sem lezárható. Éppen az új nézőpont, s az abból feltárulkozó új összefüggésrendszer 
készteti arra az értelmezőt, hogy az erővonalakat meghosszabbítva maga is vala-
miféle relatív teljességre törekedjen. Saját elképzeléseit bizonyos értelemben abszo-
lutizálja, kizárólagos érvényűnek tekintse. Stanley Fish szavaival élve, az ember 
nem hihet egyébben, mint amiben hisz. Ha véleménye van, akkor az a vélemény 
végiggondolásra és végső fokon lekerekítésre tör. A nyitott sorozat elemei a ma-
guk rendjén nem úgy nyitottak, hogy virtuálisan tartalmazzák az összes korábbi 
és az összes későbbi értelmezést, hanem úgy, hogy önmagukat lehetségesként, az 

" Az itt közölt írás és a további három eredetileg az MTA Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osz-
tályának 2005. november 16-i vitaülésén hangzott el. A tanácskozás témája Tverdota György köny-
ve volt (Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése. Gondolat Kiadó, Bp., 2004). 
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értelmezések nyitott folyamatának aktuális (tehát korszerű) összetevőjeként kínál-
ják föl az olvasónak. 

Az elemzőnek ezért nem az a feladata, hogy az összes korábbi értelmezések egy-
fajta szintézisét elkészítse, majd a megoldatlannak tűnő problémákat továbbgondol-
ja, hanem az, hogy a műnek a saját személyisége, társadalma, kora által definiált 
nézőpontból feltárulkozó adekvát (tehát korszerű) értelmezését teremtse meg, hogy 
saját korából verjen hidat a korábbi értelmezésekhez, illetve a mű geneziséhez is. 
A szintézis és a lezárás gondolata Tverdotát is megkísérti, de ő már túlságosan 
bölcs ahhoz, hogy a csapdába minden további nélkül belesétáljon. 

О már úgy lép be az értelmezések folyamatába, hogy az elődei által megfogal-
mazott legfontosabb kérdésekre maga is pusztán lehetséges válaszokat kínál. Nem-
csak a hagyományt tekinti nyitottnak, de saját válaszait sem tekinti végérvényesek-
nek. Ami nem azt jelenti, hogy a legfontosabb ügyekben nem foglal egyértelműen 
állást, csupán azt, hogy megoldási javaslatait nem (vagy csak egészen ritkán) tart-
ja vitathatatlanoknak. 

Műve bevezetőjében három alapvetően nyitott kérdést jelöl meg: 1. Egységes 
vers vagy versciklus az Eszmélet? 2. Az életmű egy új szakaszának a nyitánya vagy 
a korábbi betetőzése? 3. Mit a jelent a címben foglalt, „eszmélet"-fogalom? 

Mindhárom kérdésre nagy elméleti felkészültséggel, alapos tényismerettel és fi-
nom intuícióval próbálja megfogalmazni a választ. S a válaszokat magának a „cik-
lusnak" „versenkénti" elemzése követi. 

Az értelmezési hagyomány sorozatos kudarcai nyomán Tverdota arra a követ-
keztetésrejut, hogy az Eszméletet lehetetlen egységes vers gyanánt elemezni. Mert 
hogy senkinek sem sikerült eleddig olyan meggyőző koherencia-elvet találnia, me-
lyet a tudományos közvéleménnyel vagy annak domináns részével sikerült volna 
elfogadtatni. Arra a következtetésre jut, hogy ha a koherencia-elvet az előtte j á ró 
kitűnő elméknek nem sikerült megtalálni, az nem is létezik, nem verssel, hanem 
versciklussal állunk tehát szemben, melynek versei egymással legfennebb laza kap-
csolatban állnak. A költemény meghatározóan fontos tartalmainak tehát nem a 
szerkezetből, hanem magukból az egyes versekből kell adódniuk. 

Az eljárás logikus. Az elméleti megalapozás is grandiózus, Tverdota a magyar 
irodalomtudományban elsőként készít átfogó elméleti tanulmányt a ciklus prob-
lematikájáról. Az olvasóban ennek ellenére folyton berzenkedik az ellentmondás 
ördöge. Még azokban is, akik az elemzés tverdotai módszertanát különösebb fenn-
tartások nélkül hajlamosak elfogadni. Konkrétan: ha maguk is úgy vélik, hogy az 
életrajzi adatok, a szellemi háttér, a történelmi kontextus vagy lélektani motívumok 
mellett József Attila esztétikai nézetei is közvetlen kapcsolatban állhatnak költői 
gyakorlatával. 

A fenntartások egyik lehetséges forrása éppen az, hogy az olvasóban elkerülhe-
tetlenül felmerül a gyanú: a szerkezet kérdésének felfüggesztése, egészen pontosan 
a minimál-szerkezet hipotézise éppen annak a József Attila-i poétikának alapel-
veivel nem egyeztethető össze, melyet korábbi szövegeiben többek közt épp Tver-
dota György tárt fel példaszerű alapossággal. 
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József Attila ugyanis a szemlélettől (az intuíciótól) és a fogalomtól egyaránt külön-
böző ihletnek mint a megismerés sajátosan művészi módozatának „tárgyát" az „alak"-
ban látta, amin „kompozíciót" értett.1 Egy költői műalkotásnak tehát - legyen az 
egyetlen vers vagy egy több versből felépülő ciklus - per definitionem rendelkeznie 
kell alakkal, azaz kompozícióval. Ha nem rendelkezik, akkor nem lehet vers, pusz-
ta intuíció-, illetve ítélet-együttes (a fenti szóhasználattal: puszta szemlélet és fo-
galom) marad. 

Igaz, az elemek felcserélhetősége korántsem jelenti a kompozíció (az alak) hiá-
nyát, a felcserélhetőség is jól meghatározott kompozicionális (alaki) sajátosság. 
Ha tehát az elemek valóban felcserélhetők, akkor az elemzőnek tisztáznia kell, 
hogy mi ennek a felcserélhetőségnek a tartalmi aspektusa. Tverdota azonban -
bár a művet imponáló elméleti apparátus mozgósításával ciklusnak minősíti - a 
ciklus (mint kompozíció) elemzéséről lemond. Ez a lemondás természetszerűen 
vonja maga után, hogy az egyes részek kompozíciójának (azaz a mélyszerkezet 
legkézenfekvőbb összetevőjének) sem tulajdoníthat megfelelő jelentőséget,2 s va-
lóban: az egyes „verseken" belüli tükörszimmetriák kompozicionális szerepét ak-
kor sem tisztázza, amikor ezeknek a szimmetriáknak egyikét-másikát kimutatja, vagy 
utal rájuk. Az elemzés aránytalanul nagy részét azoknak a logikai struktúráknak, 
motívumoknak, kontrasztoknak, forrásoknak és szellemi hatásoknak a felderíté-
se tölti ki, melyeknek „összepusztítása" - József Attila szerint - a művészi befogadás 
alapfeltétele.3 

Ezzel szemben (ha a mélyszerkezet tényleg létezik) a költemény voltaképpeni 
tartalmai éppen e mélyszerkezetben (a kompozíció egészében) kikristályosított 
formastruktúrák szigorú szabályossága, illetve a költemény felszíni szerkezetének, 
azaz témáinak, motívumainak, képeinek (tudatosan is „alakított") „véletlenszerűsé-
ge" közti ellentétben gyökerezhetnek. A konszonancia tehát ez esetben sem lenne 
egyéb, mint felismert disszonancia, azaz a szabályos és „szabálytalan" ellentétére 
épülő átfogó formaszerkezet maga.4 

1 „E tárgy megjelöléséhez akkor juthatunk el, ha a műalkotást kompozíciónak gondoljuk el. A műal-
kotás mint rendszer, mint kompozíció olyan egységes, körvonallal lezárt alak, amely rendelkezik az 
intuíció egyediségével, különösségével, amely valóságelemként is fölfogható, de amely az intuíció 
esetleges szegényességével, laposságával ellentétben mindig és szükségképpen az egyetemesség 
gazdagságát foglalja magába. Az egyetemességet csak úgy érheti el, ha - mint a Karamazov testvérek 
példája is szemlélteti - a mű számtalan intuíció összeolvasztásával jön létre. Az egyediség követel-
ményének viszont csak akkor felel meg, ha a művet létrehozó intuíciók sokasága egyetlen alakká 
zárul össze, ha a részek az egészben elveszítik önállóságukat. Az az alak, mely mindkét követelmény-
nek eleget tesz: a kompozíció." TVERDOTA György: József Attila Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Ma-
gyarázatok. Osiris Könyvkiadó, Budapest, 1995. 78. 

2 Tverdota is világosan érzékeli, hogy „a művészi alak, a kompozíció itt [mármint J . A.-nál] »költői 
egész« néven szerepel", mivelhogy „a mű részek egészbeli összefüggése". (I. m. 79.) 
A „versegész és a versrész egységének dialektikájáéra vonatkozóan lásd még N É M E T H G . Béla: „A ki-
mondás törvénye. A kései József Attila világképéről és poétikájáról." In „A mindenséggel mérd ma-
gad!" Tanulmányok József Attiláról. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1983. 73. 

s í . m. 81. 
4 Ez utóbbira vonatkozóan lásd B Í R Ó Béla: Az Eszmélet poétikája. 2000 2005. november. 
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Egy költő művészetesztétikájának elvei természetesen akkor sem mindig feleltet-
hetók meg művészeti gyakorlatának, ha maga is kísérletet tesz tételes művészet-
esztétika kidolgozására, József Attila azonban azok közé a messzemenően tuda-
tos szerzők közé tartozik, akiknek esetében a kettő közötti összefüggést érdemes 
fontolóra venni. 

Ami a második kérdést illeti, Tverdota válasza hiánytalanul meggyőzőnek tűnik. 
Az Eszmélet egyszerre zár le egy korszakot és nyit meg egy újabbat. Olyan költe-
mény, mely József Attila korábbi költői gyakorlatának minden fontos eredményét 
összefoglalja és minden későbbi nagy vers csírája megtalálható benne. 

Ami a harmadik kérdést illeti, Tverdota ismét alapjaiban helyes eredményre 
jut. Az „eszmélet"-fogalom József Attila-i értelmezésének gyökerei valóban Bergson 
filozófiájára, illetve e filozófia magyar közvetítőinek szövegeire nyúlnak vissza. 
Ha mégis marad bennünk némi hiányérzet e fogalom magyarázatában is, annak 
oka az, hogy érezzük, Tverdota nem aknázza ki a lehetőséget, hogy a fogalom tar-
talmánakjózsef Attila-i kitágítását épp az Eszmélet segítségével mutassa be. Magya-
rán nem tisztázza kellőképpen, hogy mi az a többlet, amit a költemény a fogalom 
értelmezéséhez hozzáad, hol és mivel gazdagítja a fogalom bergsoni jelentéstar-
tományát. Ez a többlet, úgy érzem, éppen az emberi létezés logikai ellenmondá-
sosságának tudatosításában, a logikán túllépő alogikus egység intuitív megalkot-
hatóságának élményében rejlik. Az Eszmélet az egyén és a közösség, a természeti 
és az emberi világ, a kint és a bent kimondhatatlan, de a költői forma, a költői 
látomás és a verszene közvetítésével átélhető rejtélyes egységére eszmélteti rá ol-
vasóját. Az eszmélet-fogalomnak ezek a jelentésárnyalatai magyarázhatják azok-
nak a József Attila költői gyakorlatában is szokatlanul gyakori és hangsúlyos ellen-
tétezéseknek, paradox megfogalmazásoknak, egyenértékűsített kontrasztelemeknek 
a hosszú sorát, melyeket az egyes „versek" elemzése során maga Tverdota is ih-
letett ráérzéssel tár fel. 

Ami most már az egyes versek elemzését illeti, azok nézetem szerint közelebb 
állnak a hagyományos értelemben vett kommentárokhoz, szövegmagyarázatok-
hoz, mint a szó szigorú értelmében vett verselemzéshez. Tverdota hatalmas mun-
kával összegyűjti azokat a forrásokat, melyekből József Attila költői motívumai, 
formamegoldásai, látomásai, nyelvi fordulatai származhatnak, s igyekszik a versek 
mögé rajzolni annak a korabeli kontextusnak a lehető legteljesebb vázlatát, mely-
ben az adott versek felhangzottak. 

A szó tulajdonképpeni értelmében vett műelemzés, mely a többé-kevésbé mindig 
véletlenszerűen felszínre hozott - időnként lenyűgöző, időnként fárasztóvá daga-
dó - háttér-információknak ebben a tengerében magát a művészi formát fogná 
vallatóra, bár folyamatosan és konzekvensen jelen van a kötetben, sajnálatosan 
háttérbe szorul. 

Ez a fejlemény azonban csak a bevezetőben már említett problémával összefüg-
gésben következhet be. Tverdota gyakorlott szemre és érzékeny fülre valló megfi-
gyelései nem állhatnak össze egésszé, amennyiben maguk sem a költemény egészé-
nek perspektívájában értelmeződnek. így az elemzés túlságosan is „posztmodernre", 
töredékesre, lazára, széttartóra sikeredik... 
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Ami persze korántsem véletlen. Az alapkérdés ugyanis, mellyel Tverdotának 
szembe kell néznie, az egyenértékűség és a felcserélhetőség problémája, mely az 
Eszmélet minden vonatkozását áthatja, s az egyes „versek" kompozíción belüli fel-
cserélhetőségétől az ellentétes értelmű fogalmak vagy akár a tér- és az időkate-
góriák „versenkénti" felcseréléséig terjed. 

A kérdés megoldásában a „legkézenfekvőbb" lehetőséget a posztmodern eszté-
tikája kínálhatná. A posztmodern szerint ugyanis az emberi személyiség modern-
kori válsága következtében megszűnt a világnak az a hierarchikus szervezettsége, 
mely a dolgok és jelenségek pontos helyét korábban kijelölhette. A személyiség 
és a környezetében található dolgok ősjelenségek az elmúlt két-három évszázad-
ban úgy váltak szigorúan individuálisakká, megismételhetetlenekké és egyszeriek-
ké, hogy egyidejűleg minden individualitásukat, megismételhetetlenségüket és 
egyszeriségüket elveszítették. Minden mindennel felcserélhetővé és helyettesít-
hetővé vált. A forma helyét a formátlanság, a hierarchiáét az egyenértékűség, a 
rendét a rendnélküliség vette át. 

Tverdota javára kell írnunk, hogy józan esze és József Attila költői művének 
alapos ismerete megkímélte attól, hogy az Eszmélet elemzését a posztmodern esz-
tétika egyféle illusztrációjává fokozza le. József Attilánál az egyenértékűség, a fel-
cserélhetőség és megismételhetőség fogalmai szintén a poétika központi kategó-
riáivá válnak ugyan, de a posztmodern poétikákéval épp ellentétes ideológiába 
ágyazódnak. Ezzel persze nem mondtam semmi újat, hiszen közismert, Tverdota 
is hangsúlyozza, hogy József Attila kétségei, sőt kétségbeesései ellenére mindvé-
gig a megtervezhető, racionális emberi világ és a természeti rend híve maradt. 
Még jóval később, már bomló elmével is ragaszkodik a rendhez, a természeti világ 
hátterében megbújó tökéletesség eszméjéhez. Az, hogy az utolsó versek értékrend-
je sem a posztmodern „minden mindegy"-e, hanem az elveszett (valójában soha el 
nem nyert) bensőség nosztalgiája, annyira evidens, hogy bizonygatni is fölösleges. 

Az egyenértékűség ezért József Attilánál korántsem a rendnélküliség és a káosz, 
épp ellenkezőleg: a legmagasabb fokú rend megnyilatkozása. A tökéletesség nem 
is egyéb számára, mint a szigorú hierarchiába rendezett elemek egymás közti fel-
cserélhetősége. A legtökéletesebb mértani idom József Attila (akárcsak Platón és 
követői) szemében a kör, melynek szigorú rendbe szervezett (a középponttól azonos 
távolságban található) pontjai egymással egyenértékűek, s ezért fel is cserélhetők. 

Azt az elemi igazságot, hogy a létezés alapvető szintjein a világ textúráját még 
egymással (a fizikai elmélet szerint is) tökéletesen felcserélhető elektronok és pro-
tonok tömegei alkotják, a végeredmény mégis a megismételhetetlenségnek és az 
egyediségnek az a világa, mely körülvesz bennünket, a vers szerkezete is reprodu-
kálja. A ritmus szintjén még egyenértékű elemek szigorú rendje hozza létre a ritmus 
és a rímképlet mintázatait. A szótagszám és a rímképlet (azaz a közvetlen érzékiség) 
szintjén még a tökéletes rend uralkodik (melynek tökéletességét a hellyel-közzel 
felbukkanó, ösztönös tökéletlenségek csak élőbbé teszik). A szakaszok retorikai szerke-
zete már kissé eltér a tökéletes szimmetriától; a tükörszimmetria szakaszról szakasz-
ra enyhe torzulásokat mutat, a képi-gondolati egységeket szembeállító szimmetria-
tengely nem mindig pontosan a 4. és 5. sor közti határon van, néha a szakaszok 
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második felének szentenciaszerű összegzései is féloldalassá teszik a szimmetriát. 
A teljes vers szintjén pedig már az egyenértékűségen alapuló „szerkezetnélküliség" 
uralkodik, csupán az első és az utolsó szakasz szembeállítása és a VI.—VII. szakasz 
közti cezúra utal továbbra is a bináris szimmetriára. 

Az ellentéteket azonban József Attila a „kiegyenlítés költői technikái" révén min-
den esetben gondosan föl is oldja. Ennek a költői technikának a mesteri érvénye-
sítésére Tverdota példák hosszú sorát vonultatja föl. 

Érzésem szerint azonban túlságosan közel marad a szöveghez. Ha megpróbál-
na jobban eltávolodni tőle, elkerülhetetlenül észre kéne vennie, hogy a „versek" 
tematikailag is ugyanazoknak a motívumoknak az egymásutánjára épülnek, mint 
a kései, ún. „lánc-szerű kapcsolással fejlődő" (Németh G. Béla) versek. Az Eszmélet 
ugyanannak a filozófiai alapproblémának, a determinizmus és indeterminizmus 
alapellentétének az eltérő aspektusokból láttatott variációit vonultatja fel: rend-káosz, 
törvény-kivétel, szükségszerűség-véletlen, szabadság-rabság, boldogság-boldog-
talanság, bent-kint, teljesség-részlegesség. 

Ez esetben talán azt is megsejthetné, hogy a keresett koherencia-elv épp a 
komplementer egyenértékűségnek ebben az egyneműsítő erejében rejlik. Ismét geo-
metriai példával élve: a kör vagy a gömb pontjai bár tökéletesen egyenértékűek, 
egyetlenegy sincs köztük, mely a másikkal azonos lenne. A gömb tökéletessége 
épp abban rejlik, hogy a kerület és a gömbfelszín térbeli helyzete úgy változik pont-
ról pontra, hogy közben a középponthoz viszonyított távolsága változatlan marad. 

Hogy a vers alapvető szerkezeti elve a kör, azt - a prozódia vonatkozásában -
maga Tverdota is látja: „A versnek ez a prozódiai váza a bezáruló kör, vagy tér-
belileg gondolkodva, s alighanem ez a leghelyesebb megoldás: a kiteljesülő gömb 
összbenyomását kelti az olvasóban. A gömb két féltekéből tevődik össze, egyik fele 
a másiknak a pontos tükörképe. A legteljesebb szabályosság formája. A költő mű-
vészetbölcseleti elgondolásai ismeretében feltételezem, hogy nem pusztán mérta-
ni alakzatról van szó, hanem magának a világgömbnek a prozódiai rajzolatáról. 
Pontosabban egy vers terébe szorított, tömörített Univerzumról, a mikrokozmosz 
verstani rajzáról." (91.) 

Meglepő módon azonban elejti a gondolatot (bár annak kiterjesztését a híres 
szalagút-hasonlat is ösztönözhetné), érvényét pusztán a prozódiára vonatkoztatja, 
pedig ha következetesen továbbgondolná az analógiát, nézetem szerint rájönne, 
hogy a prozódiára érvényes szabály a vers minden szintjén érvényesnek mutatkozik. 

Tverdota könyvének igazi jelentőségét az mutatja, hogy elindítja az elemzői 
képzeletet. Már a ciklusnak magának a fogalma is katalizáló erejű, hiszen bár el-
lenkezésre sarkall, az etimológia révén mégiscsak a körkörösség irányába lendíti 
a teremtő fantáziát. 

S ennél többet az elemzési kísérletek végtelen sorozatába belépő egyedi mű 
aligha tehet. 



Kálmán С. György 

MÁSODIK GONDOLATOK TVERDOTA GYÖRGY 
ESZMÉLET- ELEMZÉSÉRŐL 

Megjelenésekor igen lelkes hangú bírálatot írtam Tverdota György könyvéről,1 

most pedig arra készülök, hogy a könyvvel szembeni kifogásaimat mondjam el. 
És ez csöppet sem ellentmondás. Azt gondolom, továbbra is, hogy manapság 
Tverdota György egyike azoknak, akik a legtöbbet tudnak József Attiláról, akik az 
életművet és az életrajzot csakúgy, mint a korabeli és a későbbi fogadtatást a leg-
jobban ismerik (még az is lehet, hogy egyszerűen és egy személyben о az, aki a 
legtöbbet tud stb.). Ez a könyv pedig Tverdota egyéni teljesítményeként rendkí-
vüli, a tudomány magyarországi alakulása szempontjából pedig kiemelkedő. 
Mindezt megpróbáltam érzékeltetni az Élet és Irodalom nem feltétlenül szakmabe-
li olvasóival, kötelességemnek éreztem ugyanis, hogy nyomatékosan hívjam fel a 
figyelmet erre a nem mindennapi munkára, viszont igyekeztem háttérbe szoríta-
ni feltoluló kérdéseimet és ellenvetéseimet. Az itt következőkben minden koráb-
bi elismerésem fönntartásával engedek teret ezeknek. 

Kiindulópontom az a bejelentés, amelyet Tverdota könyve elején tesz. Ebből 
számomra Tverdota törekvésének ellentmondásossága derül ki: „Nincs elvi aka-
dálya annak", írja, „hogy a tizenkét vers értelmét megfejtsük" (8.); majd néhány 
sorral lejjebb hozzáteszi: „Jól tudom, hogy a szövegértelmezés elvileg lezárhatatlan, 
különösen [!] az olyan nagy és egyben nehezen kifürkészhető alkotások esetében, 
mint amilyen az Eszmélet." (uo.) Nincs sok magyaráznivaló a két állítás oppozíció-
ján; túlságosan is kézenfekvő volna rámutatni arra, hogy az elemzés ambíciója és 
az ehhez kötelességszerűen hozzábiggyesztett teoretikus állítás ellentétben áll egy-
mással (ráadásul az utóbbi megfogalmazása eléggé kétséges); sokkal komolyabb 
probléma, hogy Tverdota a gyakorlatban (azaz könyve további részében, az elem-
zésben) szemmel láthatóan teljesen megfeledkezik a lezárhatatlanság elvéről, és 
az „értelem megfejtése" uralkodik a szövegen. Nemcsak egyértelműsíti a szöveg 
jelentését, hanem olykor még nem egészen legitim eszközöket is használ ehhez. 

Amikor azt írom, hogy egyértelműsíti a jelentést, határozottan kiáll interpre-
tációja mellett, és (ezért) minden mást félresodor, akkor itt fölöslegesnek tartom 

1 Az Eszmélet és a józan ész. (TVERDOTA György: Ttunkét vers. József Attila £szm«7eí-ciklusának elemzése. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. [2005] 274 lap) Élet és Irodalom 49. (2005) 21. (május 27.) 
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azon elmélkedni, hogy természetesen minden elemző hisz a saját értelmezésé-
ben. Igen, az értelmezők mindig is úgy gondolják, hogy az ő interpretációjuk job-
ban alátámasztható (vagy hihetőbb, vagy logikusabb, vagy érdekesebb, vagy ele-
gánsabb stb.), mint a többi, a másoké; így a „lezárhatatlanság" elvi követelése 
mindig csak fenyegető árnyként lebeg az értelmezés fölött. Arra azonban elég 
szokott lenni, hogy az elemzőt figyelmeztesse: érdemes legalább felvetni más ér-
telmezések lehetőségét. Érzésem szerint Tverdota ezt nemigen (vagy túlságosan 
ritkán) teszi meg. 

Még mindig a könyv első felénél maradva, kételyeim vannak a biografikus-
filológiai megfontolások és következtetések néhány pontjával kapcsolatban is. 
Nem tudom, mennyire legitim eljárás a versek tematikáját közvetlen összefüggés-
be hozni az életrajzi tényekkel, s például ekként alátámasztani a datálásnak vagy 
a keletkezés helyének hipotézisét. Kérdéses számomra, hogy a „Vasútnál lakom" 
kijelentést (XII.) tényleg csak az (és akkor és ott) írhatja-e le, aki (és amikor és 
ahol) ténylegesen vasútnál lakik (15.). Ugyanígy nehezen hihető, hogy a Falu című 
vers keletkezése „a vidéki tartózkodáshoz" (ti. Hódmezővásárhelyhez!) volna köt-
hető (31.). Falu azért másutt is van, és Hódmezővásárhely nem feltétlenül (volt) az. 

Mindez szóra sem volna érdemes, és könnyen lehet, hogy a datálás hagyomá-
nyos filológiai szabályaiba bőven belefér. Számomra az okozza a gondot, hogy bár 
Tverdota kinyilvánítja, hogy nem fogja összefüggésbe hozni a vers értelmezését 
az életrajzi háttérrel, már ebben az első részben - ahol éppen a keletkezéstörté-
net, az életrajz és a szellemi háttér a domináns téma - megelőlegez néhány, szerin-
tem erősen vitatható értelmezést is, amelyekre azután a verselemzésben támasz-
kodik is. Később két ilyen esetet említek majd (lehet, hogy több is van). 

De hadd maradjak még a kisebb kifogásoknál. Ahogyan legelső megjegyzésem-
mel is érzékeltettem, Tverdota nagyszerű irodalomtörténész, de elméleti fejtege-
téseit, tételeit óvatosan kell kezelni. Olykor úgy éreztem, csak az én felületes ol-
vasásom lehet az oka annak, hogy ebben a színvonalas és igen alaposan átgondolt 
kötetben többször is meghökkentően felületes és/vagy ódivatú megfogalmazásokra 
bukkantam. Sajnos, többedik olvasásom ezt cáfolta: Tverdota valóban azt írja, amit 
először olvastam, s ez nem válik könyve díszére. 

Nem hittem a szememnek, amikor ezt olvastam: „A modern költészet élhet a 
szóvers vagy a betűvers (sőt a számvers) szélsőséges megoldásával is, illetve alkal-
mazhat olyan szócsoportokat, amelyek nem, vagy nem mindig, vagy nem teljes 
bizonyossággal tekinthetők mondatoknak..." írja ezt a kiválóan felkészült iroda-
lomtörténész (a 66. lapon) az új évezred elején, száz évvel az avantgárd indulása 
után. Még ötven évvel ezelőtt - valamiféle ideológiai hadviselés jegyében - talán 
elfogadható lett volna... De az, hogy „az irodalmi nyelv ma már nem zárja ki a 
kötőszóval, »és«-sel, »de«-vel stb. való mondatkezdést sem"?! Hogy mást ne mond-
jak, Mózes III. könyve (vagy akár az I. könyv második mondata) is „és"-sel kezdő-
dik... Nem, rossz belegondolni, hogy Tverdota ezeket komolyan gondolta volna. 
Vagy (egy lappal később) azt a félmondatot, hogy „A modern költészetben tapasz-
talható különféle mondattani jelenségek, mint az álmondattan [?!], ugyancsak za-
varólag hatnak a mondattal kapcsolatos orientációnkban..." Ezek a mondatok 
gondos szerkesztői kéz után kiáltanak. 
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Azt hiszem - valóban hiedelemről van csak szó, lehet, hogy tévedek - , hogy a cik-
lusnak, a ciklikus kompozíciónak, a ciklus darabjai összetartozásának, a sorozatok 
egységének és megbonthatóságának stb. nagy irodalma kell hogy legyen. Tver-
dota azonban minden szakirodalmi hivatkozás nélkül jár ja körül a problémát 
(különösen 70-71.), és bizony nem sokra jut . Az a megállapítás, hogy „Elvontan 
tematikus szinten nincs különbség vers és ciklus között" (70.), vagy túlságosan so-
kat mond, vagy semmit. Meglehetősen kétes az az érvelés (főleg 73.), hogy a cik-
lus elemeinek eltávolításakor vagy felcserélésekor „a költemény szerkezete össze-
omlik, a gondolatmenete összekuszálódik". Ezt bizonyára soha, senki nem tudja 
sem igazolni, sem cáfolni. A variált szöveg olvasása az eredeti után semmiképpen 
nem lesz „szűz", „ártatlan" olvasás. Nem tudjuk a megváltoztatott szöveget „tiszta 
lappal", az eredeti szövegről való tudásunk kikapcsolásával értelmezni. 

Ide kapcsolódik az a kérdés, amelyet tréfás kedvű vaskalapos ítészek számtalan-
szor szegeznek szembe az avantgárd és avantgárd utáni költészettel (művészettel): 
hogy tudniillik mi lenne akkor, ha megkevernénk a sorokat, ha egymáshoz illesz-
tenénk a szövegeket, ha piros pöttyöt tennénk a kép bal sarkába és így tovább -
akkor vajon változna-e valami a műben? Ez a kérdés (sajnos) Tverdotát sem hagyja 
érintetlenül (83. és 89.); holott sem a kérdés, sem a rá adott (bármilyen) válasz 
nem bizonyít semmit. Legföljebb annyit, hogy a modern művészet az „organikus", 
„érinthetetlen" műalkotás eszméjét valóban nem (mindig) dédelgeti; hogy elkép-
zelhető olyan beavatkozás a műalkotásba, amelynek révén a szöveg - ha nem is 
identitását, de - legitimitását és értelmezhetőségét megőrzi. Ugyanakkor az értel-
mező természetesen azt értelmezi, amivel szembesül: igyekszik megfelelő (meg-
győző, valószínű, érdekes stb.) interpretációt adni a szövegről. Legyen az „eredeti" 
vagy „manipulált". (Egyébként Tverdota mindezt maga is elismeri, például így: 
„Ha a költő így írta meg, nyilván jó oka volt erre" - 84.) 

Nem vitatható, de meglehetősen iskolás és fölösleges a 76. oldal szonettkoszo-
rú-leírása. Igen, valóban ilyen a szonettkoszorú - de hát Tverdota olvasóinak ezt 
tudniuk kell (ha már ennek a könyvnek nekiállnak), és az Eszmélet problémájához 
ennek nincs köze - sőt bizonyos értelemben a ciklushoz sem, hiszen a szonettko-
szorú nagyon szigorú szabályok szerint rendezi a szöveget, ami (szemben a ciklus 
lehetőségeivel) nem nyújt lehetőséget az alkotói kreativitásnak vagy önkénynek. 
A szonettkoszorú „megvalósítása" éppen azért nagy feladat, mert bonyolult és 
szigorú szabályoknak kell úgy megfelelni, hogy a szöveg mégse hasonlítson túlsá-
gosan egy korábbira - vagyis a szabályok ellenére, de azok betartásával kell ere-
detinek, kreatívnak lenni. A ciklusnak viszont legföljebb egy-két szabálya van (ré-
szekből kell állnia; a részek száma nem végtelen stb.), s éppen ezek feltárása 
minden egyes ciklus mindenkori értelmezőjének egyik feladata. 

Mondom: mindezen igencsak problematikus pontoknak a könyvben nincs nagy 
súlyuk, és könnyen meg is szabadulhatott volna tőlük a szerző. Sokkal kényesebb 
és fontosabb ennél mindaz, ami a vers (vagy részletei) értelmezését illeti. Nyil-
vánvaló, hogy ha a szerző értelmezését kétségbe vonjuk, vagy kiigazítjuk, akkor 
implicit módon másik értelmezésre utalunk. Beismerem, hogy magamnak nin-
csen sem egységes, sem konzekvens, sem teljes értelmezésem az Eszméletről, eny-
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nyiben semmiképpen nem vagyok méltó vitapartnere Tverdotának; s miután az 
én megjegyzéseim elszigeteltek, az alaposabb elemzés akár félre is teheti őket. 

Mint említettem, Tverdota ígérete ellenére összefüggésbe hozza a vers értel-
mezését az életrajzi háttérrel; ez pedig olyan értelmezésekhez is vezet, amelyekkel 
semmiképpen nem tudok egyetérteni. így még a bevezetésben, a könyv 50. olda-
lán csaknem mellékesen, szinte magától értetődőn közli a szerző, hogy „A pálya-
udvari szénlopás emléke nem fordul elő a levelekben..."; majd: „Az V vershéb 
emlék egyfelől nem szexológiai [?] kontextusba van ágyazva..." A 124. lapon ugyan-
csak megemlíti, hogy az V rész egy sora „pontosan illeszkedik a tüzelőlopásra ké-
szülődő gyermek rejtőzködéséről készült rajzhoz". Aggodalmaimat a megfelelő 
hely (az Vvers elemzése: 162-172.) később igazolta: Tverdota értelmezésében ez 
a rész „A szénlopásra készülő, az őr elől rejtőzködő gyermek" (171.) nézőpontjá-
ból és erről az élményről szól. 

Tisztázzuk: a versben nincs szó gyerekről. Nem (vagy: nem tudható, hogy) gye-
rek beszél, vagy hogy gyermekkori emlékről van szó. Nincs szó szénlopásról. Egy-
általán: nincs szó arról, hogy az, aki ott van „A teherpályaudvaron", miért van ott 
és mikor. Tverdota ismeri az életrajz bizonyos tényeit, és ezeket mintegy betoldja 
a versbe. Beleteszi azt, amit azután onnan ki szeretne szedni. Kiegészíti a verset. 

Holott ez az eljárás nemcsak indokolatlan és megalapozatlan, hanem eredmé-
nye is kétes. „Jobban" értjük így a versszakot? Az igaz lehet, hogy valami konkrét 
cselekedet emléknyomát fedezzük fel benne, igen; de elveszítjük azt a hipnotikus, 
kísérteties, rejtélyes atmoszférát, ami a szöveg lényege. A teherpályaudvar Tver-
dotánál az a hely, ahonnan a gyerek lopni akar - amiről tehát lehet tudni, hogy 
miért van ott, aki odamegy. Cél-hely, a gyerek számára van egy határozott fünk-
ciója (noha persze a társadalom számára ez nem szokásos és különösen nem el-
fogadott funkció). Ezzel szemben azonban könnyen elképzelhető más értelmezés 
is: a teherpályaudvar éppen az a hely, ahová nem szokott menni az ember. Ami 
voltaképpen ember-nélküli, senkinek nincs benne helye, csakis a „funkcionális" 
szereplőknek (őr). Nem-hely, embertelen hely. Un-heim. Kísérteties (unheimlich), 
borzongató, mert nem otthonos (heimlich), nem lehet belakni. 

Azt gondolom - anélkül, hogy megpróbálkoznék az egész szakasz elemzésével - , 
ez a kihalt hely és az ottlét értelmetlensége, magyarázatlansága kellene, hogy az 
értelmezés középpontjában álljon. Az tudniillik, hogy nem tudjuk, nem értjük, 
miért van valaki ezen a kísérteties helyen, és mit tesz. Mit tesz? Semmit: figyel. 
El akar tűnni - nem erről a helyről, hanem ebben a helyben. A tökéletes idegen-
séget tapasztalja meg ezen a helyen, ahol ő mindenképpen fölösleges. ízlel, tapint 
és lát; és az ebben az élettelen, mozdulatlan szcénában az egyetlen élőt akarja meg-
érteni. Meglesni, hogy az, aki inkább idetartozik, mert funkciója, szerepe van ezen 
a helyen, az vajon „mit érez" - némileg (vagy talán nagyon is!) Ftetőfihez hasonlóan: 
„Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom?" (Itt állok a rónaközépen...) 

Eltér a véleményem a Tverdotáétól egy másik értelmezés esetében is. Itt is 
olyasmiről van szó, mint az imént: Tverdota önkényesen von be az értelmezésbe 
olyasmit, ami a szövegben nincs benne - de valahol a kontextusban megvan. 
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Az Eszmélet előzményeként említi Tverdota a Számvetést, s azt állítja, van az utób-
bi versnek olyan részlete, amely „szövegszerű azonosságokat mutat a ciklussal: 
»Ám eddig sohasem voltam boldog. // Ebben a megváltott világban / egy pillana-
tom nem volt nemes; / sem langyos, édes, kellemes, / mint disznónak a pocsolyá-
ban.«" Csakhogy itt szó sincs szövegszerű egyezésről. Tverdota azonnal észbe is kap, 
és így folytatja: „A »disznó a pocsolyában« az Eszmélet XI. szakaszában tér vissza." (18.) 

Tévedés. 
Az Eszmélet című vers XI. szakaszában sem, de az egész ciklusban sem esik szó 

disznóról. (Hacsak a lapockát nem számítjuk ide...) Amire Tverdota gondol, arra 
a vers sok olvasója gondolhat, az nehezen megkerülhető asszociációja lehet a szó-
ban forgó soroknak, de nincs a vers szövegében. A szöveg éppen azzal játszik, 
hogy nem mondja ki a disznó szót, hogy mi vagyunk a rosszak, akik rosszra gon-
dolunk: a „lágy... szőke és másfél mázsa" még akár ember is lehetne (talán nő, 
talán férfi). A „göndör" sem vezeti szükségképpen másfelé az asszociációkat, a tó-
csába fekvés sokkal inkább, míg a „röffent" persze csaknem lezárja a lehetősége-
ket: de csaknem. Akiról-amiről szó van, az nem disznó, hanem a boldogság. És ép-
pen ez a kimondatlanság, lezáratlanság, „imbolygás" (hogy stílusos legyek) adja 
a sorok erejét. A disznó túl egyszerű, túl szimpla volna. 

Ugyanennek az értelmezésnek a harmadik esete a nyitóvers állítólagos nőalakja. 
A nyitóversben nincs nő, és az a benyomásom, hogy azok az igen hosszú és teljesen 
feleslegesnek tetsző fejtegetések, amelyek az I. szakasszal kapcsolatosan a hajnal-
mítoszokról oly hosszan sorakoznak (113-116.) nem szolgálnak mást, mint hogy 
a 117. lapon Tverdota már egyszerűen „ezt a nőalakot" emlegesse. Aki, tudjuk, a 
versben sehol nincs. 

Végezetül hadd vessek föl egy szempontot az utolsó szakasz utolsó sorainak ér-
telmezéséhez. Tverdota sem figyel fel arra, hogy ezek a sorok az én személyes név-
mással kezdődnek (hacsak nem adunk hitelt annak a feltételezésnek, hogy az utol-
só sor elején esetlen és olvasandó - vö. JAÖM), s hogy ennek különös jelentősége 
lehet; hiszen a magyarban rendszerint „jelölt esetnek" számít az, ha a személyes 
névmás szerepel a mondatban. Márpedig ezekben a mondatokban ez különösen 
így van. Ha például az „Állok én minden fülkefényben" mondatot olvasnánk, ak-
kor a mondat fókuszában az ige volna, a mondat a tevékenységet emelné ki (nem 
is tudnánk másként érteni) - a versben azonban (mindkét sorban) az én a mon-
dat fókusza. Nem egészen természetes, már-már nehézséget okoz akként kimon-
dani ezt a két mondatot, hogy az énre ne essen különösen erős hangsúly. Miért 
van az (s ez talán külön elemzést érdemelne...), hogy az én efféle kiemelését József 
Attila értelmezői igyekszenek nem észrevenni? Abban a sorban, hogy „Nincs alku 
- én hadd legyek boldog!" vajon nem a boldogság individuális (és nem kollek-
tivisztikus, nem mások által, mások révén, mások közvetítésével elnyerhető) jel-
legét kellene felfedeznünk? 

Kellemetlenkedéseim és okvetetlenkedéseim kivételes műnek szólnak. Tver-
dota György könyve józan, elegáns, tudós munka, nagyon sokat tanultam belőle. 
De hát a dicséretet már megírtam... 
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„OTT KÍVÜL A MAGYARÁZAT" 

- Megjegyzések Tverdota György Tizenkét vers című könyvéhez1 -

Tverdota György könyve az értelmezett és az értelmező szavak arányát tekintve 
valószínűleg vagy csúcsot állít be, vagy a csúcsteljesítmény közelében van a magyar 
irodalomtudomány történetében. Részletesség, alaposság, kifejtettség szempont-
jából a könyv példamutató teljesítmény. Ugyanakkor illúziónak látszik a Bevezetés-
ben megfogalmazott remény, mely szerint ez a könyv fogja megteremteni az Esz-
mélet értelmezésében a „szakmai egyetértés minimumá"-t (8.). Illúzió ez még akkor 
is, ha a későbbiekben a mű egyetlen értelmezője sem tekinthet el majd attól, 
hogy valamilyen módon viszonyuljon Tverdota György állításaihoz. Mindenesetre 
olyan jellegű könyvvel állunk szemben, melyet érdemes komolyan venni, s ez ez-
úttal azt jelenti, hogy feltételezett hibáit érdemes hosszasan tárgyalni. 

Kezdjük néhány egyszerű dologgal. Először is, a könyv 113. oldalán Max 
Müllerről a következő szavakat olvashatjuk: „az angol tudós, aki szerint..." Ez való-
színűleg nem sajtóhiba vagy elírás, mert a 117. oldalon megismétlődik az „angol 
tudós" kifejezés. Max Müller azonban - és ebben az esetben nevének írásmódját 
akár figyelmeztetésnek is vehetjük - nem volt angol, bár életének nagyobb részét 
szülőföldjétől, Dessautól távol, Oxfordban töltötte. Annyira német volt, hogy 
Kari Maria von Webert tudhatta a keresztapjának, és az apja, Wilhelm Müller ver-
sére írta Franz Schubert a Die schöne Müllerint és a Winterreisét. (A „die schöne 
Müllerin" kifejezés természetesen nem Max Müller anyjára utal, akit egyébként 
Adelheide von Basedownak hívtak, és a név ebben az esetben is valamiféle figyel-
meztetés.) Max Müller 1823-ban született, Lipcsében járt egyetemre, alapkép-
zettsége szerint nyelvész volt, és csak doktorátusa megszerzése után, 1846-ban 
ment Angliába, ahol végül le is telepedett. Max Müller sok más mellett, mint 
amilyen például a metafora-felfogása, azért is érdekes, mert van valami távoli köze 
- de nem a hasonlóság alapján - ahhoz a figurához, akit George Eliot Middlemarch 
című regényében Edward Casaubonnak hívnak és a Key to all Mythologies című 
könyvön dolgozik. 

1 Az itt közölt szöveg korábbi, rövidített változata elhangzott az Irodalomtudományi Intézet Elméle-
ti Osztályának 2005. november 16-i vitaülésén, melynek témája Tverdota György könyve volt. 
(TVERDOTA György: Tizenkét vers. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004) 
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Másodszor: a könyv 118. o ldalán két bekezdésnyi szöveget olvashatunk a „csilló" 
szóról. Egyebek mel le t t a következőket talál juk ezen a helyen: 

A költőtől távol áll akár az Adyéhoz, akár a Kassákéhoz hasonló, markáns, a nyelvi for-
mába szuverén, már-már erőszakolt módon beavatkozó szóformálás. A „csilló" szóval 
végzett művelet diszkrét. Két egymást kiegészítő, fedő elemből tevődik össze. Ha alap-
szónak a „csillogó" melléknévi igenevet tekintjük, akkor csonkolás esetével állunk szem-
ben. Yágy az -og- elem van kioperálva: csill(og)ó vagy pedig a -gó szótag válik el, és az 
utolsó -o- egyúttal meghosszabbodik: csilló(gó). Ha alapszónak a csilló főnevet tekintjük 
(jelentése: egysejtűnek, illetve némely sejtnek a mozgást lehetővé tevő fonalszerű szerve), 
akkor szófaj- és jelentésváltozás történt főnévből alkalmi melléknévi használattal, illetve 
„csillogó" jelentés(sugallattal). [...] Ez a diszkrét, hangtani és jelentéstani oldalról egy-
aránt megindokolható beavatkozás a szó szerkezetébe, a csillogás képzetének egy mik-
robiológiai jelenséggel való kontaminációja enyhe jelentéselhomályosulást és - para-
dox módon - ezzel együtt másodlagos motivációt, a prozódiai keretbe való belesimulást 
és hangtani harmóniát idéz elő. 

H a a „csilló" szóból i n d u l u n k ki, megá l l ap í tha t juk , hogy Józse f Attilától való-
b a n távol állt az erőszakos szóformálás . A „csilló" szót n e m ő alkot ta , m á r A r a n y 
J á n o s 1877-ben írt, A lepke c ímű versének másod ik versszakában is e lőfordul : 

Nincs feltűnő bársony meze, 
Csilló-pora, fény-lemeze. 

A szót egyébkén t megta lá l juk , igaz n e m önál ló té telként , Czuczor és Fogarasi 
1862-ben megje len t szótárában is. De ha ezt az előfordulást valamilyen okból figyel-
m e n kívül h a g y n á n k is, Arany J á n o s versével ezt - pé ldáu l a más ik , ott is e lő fo r -
d u l ó szó, a „ lepke" mia t t - n e m t ehe t jük meg . 

A h a r m a d i k megjegyzés a 126-127 . o lda lakon olvasható részre vonatkozik: 

Álljunk meg egy pillanatra a második vers egy különös nyelvi megoldása, az „el nem 
hibbant" szerkezet mellett! A „hibbant", ha jelzőként vagy alanyként használjuk, elme-
háborodottat jelent, de itt a szó nem a maga jelentésében szerepel. Rokon jelenséggel 
van dolgunk, mint az első vers „csilló" szava esetében. A hibban szóhoz egyetlen igekö-
tő illeszkedhet korrekt módon, a meg-: meghibban. Az el- igekötővel a költő eltérítet-
te eredendő jelentésétől a szót, s a kiürített nyelvi formát a hiányzik = hibádzik igével 
kontaminálta. Ennek az adott szövegösszefüggésben egyetlen lehetséges „eltűnik" je-
lentését csomagolta be abba az egyedi igealakba. A porszem mozgásának figyelemmel 
kíséréséhez jobban illik a pontszerű történést ábrázoló mozzanatos igealak, mint a jel-
legtelen tartós igefajta. így a költő különös súlyt adott a kifejezendő képzetnek anél-
kül, hogy komolyabb zavart keltett volna vele a megfejtésben. Az Eszmélet szerzője szu-
verén módon bánik a nyelvvel. Szavakat teremt, amelyek korábban nem léteztek, de úgy, 
hogy a befogadó számára a szóalak is és a jelentés is külön-külön jól ismert és ezáltal 
magától értetődő legyen. 
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Eltekinthetünk ezúttal attól a kérdéstől, hogy mit jelent a „szuverén", s hogy 
az idézett két részlet összhangban áll-e egymással ebben a tekintetben. Van igaz-
ság viszont abban a megállapításban, hogy a „hibbant" hasonlít a „csilló" esetére, 
ugyanis egyik szót sem József Attila teremtette. Czuczor és Fogarasi már említett 
szótárában ugyanis szerepel az „elhibban" szó is: „Hibbanva félre- vagy elesik; el-
fordul. Elhibban a ferdén letett edény. Elhibban az egyik oldalán túlterhelt csónak." 
A „hibban" szónál pedig ezt a meghatározást találjuk: „Súlyegyenét vesztve hirte-
len félrebillen, lemerül, alászáll, lecsúszik." Figyelmet érdemel, hogy a szótárban 
szerepel a „meghibban" szó is, mely ekkor még nem rendelkezett a „megbolon-
dul" jelentéssel: „A súlyegyent vesztve félre- vagy lebillen. Meghibban a mérleg." 

A harmadik eset mégsem olyan egyszerű, mint az, hogy angol volt-e Max Mül-
ler, vagy az, hogy használta-e valaki a „csilló" szót József Attila előtt is. Az „el nem 
hibbant" a másik kettőnél valamivel több tanulságot rejt magában. A könyv tehát 
azt állítja, hogy József Attila (1) a „hibban" alakot az „el-" igekötővel eltérítette az 
eredeti „elmeháborodott" jelentésétől, (2) hozzávegyítette a „hiányzik = hibádzik 
igét", (3) ezáltal az „elhibban" alakba egyetlen lehetséges jelentésként az „eltű-
nik"-et csomagolta be, (4) mely jelentés a befogadó számára magától értetődik. 
Ha hitelt adunk az 1862-ben megjelent szótárnak, akkor ennek a levezetésnek 
mind a négy pontját tagadhatjuk, s nagyjából fordítva gondolhatjuk el a szó tör-
ténetét: az eredetileg „megbillen" jelentésű „meghibban" hangalak vette fel a 
„megbolondul" jelentést, mára azonban kiveszett a köznyelvből az alapszó, s csak 
a hajdanában átvitt értelmű származék maradt fenn. Közben az is meglehetősen 
valószínűnek látszik, hogy József Attila verse nem „el nem tűnt", hanem sokkal 
inkább „meg nem billent" vagy „útjából ki nem zökkent" értelemben használta 
az „el nem hibbant" kifejezést. A szó talán mindenkinek magától értetődik, mint 
a könyv állítja, de akár már ennyiből is látható, hogy bizonyosan nem mindenki szá-
mára ugyanabban a jelentésben. 

Hogy mi ebben az érdekes? Az „el nem hibbant" alakot megőrizte egy vers, köz-
ben azonban kiveszett a köznyelvből az a jelentés, mely - feltehetőleg - a korban 
ehhez az alakhoz társult. Vagyis nem a költő ürítette ki a szót, nem ő térítette el 
az eredendő jelentésétől, mint ahogyan ezt a könyv állítja, hanem maga a nyelv-
közösség. Abban a nyelvállapotban viszont, melyben immár nem léteznek a „hib-
ban" szónak és igekötós alakjainak 1862-ben még dokumentált jelentései, teljesen 
kézenfekvő arra gondolni, hogy az „el nem hibbant" szókapcsolatot valamiféle 
költői újításként lehet felfogni. A költői szövegösszefüggés nem mellékes, mert ha 
valamilyen más - vagyis nem köztudottan kreatív - megnyilatkozási módban ta-
lálkoznánk a szóval, esetleg hajlamosabbak lennénk arra, hogy szótárban nézzük 
meg, mit kell rajta érteni. Költemények esetében viszont hozzá vagyunk szokva 
ahhoz, hogy hiába keresgélnénk szótárakban, úgyse fogjuk megtalálni pont azt, 
amire kíváncsiak vagyunk. Paul Ricoeur is számtalanszor hangsúlyozza, hogy az 
élő metafora jelentését nem lehet szótárba foglalni. Az adott esetben számolni lehet 
azzal is, hogy a szót vagy érthetőnek vagy szinte érthetőnek, képzelóerőnk parányi 
megfeszítésével felfoghatónak véljük, s nem valami olyan, nyilvánvalóan ismeret-
len alakkal találkozunk, mint amilyen nekem pár héttel ezelőttig a „marhakeres-
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kedő" jelentésű „tőzsér" szó volt. Szerepet játszik tehát, hogy ne szembesüljünk 
egyértelműen a helyzettel: a költő más nyelvállapot szabályaihoz alkalmazkodva 
írta a verset, mint amilyen nyelvállapotban mi azt olvassuk. Ha ezek a feltételek 
teljesülnek, akkor a hajdani jelentését elveszített, vagyis üres, jelentés nélküli, de 
ismerősnek látszó alak nem marad jelentés nélkül, mert minden egyes olvasó ér-
teni, vagy szinte érteni véli, s közben maga tölti meg jelentéssel - ahogy tudja, 
így történt ez a Tizenkét vers idézett részletében is. Nagyon remélem, hogy menet 
közben nyilvánvalóvá vált: a legkevésbé sincs szándékomban ironizálni azon, aho-
gyan a könyv eljárt az „el nem hibbant" esetében. Az eljárást természetesnek, a 
levezetést logikusnak találom, még akkor is, ha én magam merőben másképpen 
töltöttem meg jelentéssel a szót, mielőtt még megnéztem volna a szótárban. 

Az „el nem hibbant" azért is tanulságos, mert az egyedi esetnél sokkal általáno-
sabb jelenségre világít rá. Néhány megszorítással ugyanis azt mondhatjuk, hogy 
lényegében mindig valami ilyesmi történik. Mindig az olvasó, illetve hallgató ru-
házza fel jelentéssel a szavakat, mondatokat - hol jól, hol kevésbé jól. Minél is-
mertebbek a szavak, annál biztosabb, annál gyakoribb, annál automatikusabb, 
annál észlelhetetlenebb a jelentéstulajdonítás. Olyan automatikus és észlelhetetlen, 
mintha meg sem történnék. Az „elhibban"-éhoz hasonló esetek mindössze azt te-
szik lehetővé, hogy az egymástól számottevő mértékben különböző végeredmények 
segítségével érzékeljük teremtő tevékenységünket, melyet a nyelvi megnyilatkozá-
sok befogadójaként végzünk el. Milyen kikötéseket kell tenni? Az olvasónak, hajói 
gondolom, rendszerint esze ágában sincs teremteni, vagy önkényesen eljárni, ha-
nem megérteni, igazodni szeretne, s közben - jobbára érzékelhetetlen módon -
irányítja őt az a nyelvváltozat, melyet a társasnyelvészek vernakulárisnak neveznek. 
Az olvasó a megértés érdekében mozgósítja a tudását, olvasottságát, a nyilvánva-
lóan ismeretlen szavak esetében szótárakat használ, megkérdez másokat és így to-
vább. Közben a saját nyelvi változata jelentéseket módosít és maga is módosul. 
Valójában nagyon keveset lehet tudni arról, hogy ezt a jelenséget, vagyis a jelen-
téstulajdonítást miképpen korlátozzák, vagy bátorítják az egyes szövegtípusok, 
szavak, alkalmak, életkorok, műveltségi szintek, társadalmi csoportok, lelki alkatok 
vagy más tényezők. 

Ide tartoznak a könyvnek azok a részei is, melyek Hankiss Elemér gondolatain 
alapulnak, és a fent ismertetett eljáráshoz hasonlóan a köznyelv átalakításából ve-
zetik le a versekben található mondatokat. Bár Hankiss elemzései közismertek, 
egy röpke utalás azért nem lett volna felesleges, mondjuk a 118. és a 119. olda-
lakon, ahol egyebek mellett a „csilló könnyűség lebeg" és az „Ezüst derűvel ráz a 
nyír / egy szellócskét" kifejezések kerülnek szóba. Hankiss is tárgyalta az utóbbi mon-
datot, s nagyjából ugyanazokkal a szavakkal és szerkezettel, mint a könyv. 

HANKISS: a valóságban nem a nyír rázza a szellőt, hanem a szellő a nyírfát,2 

TVERDOTA: tudjuk, hogy nem a nyír rázza a szellőt, hanem a szellő a nyírt (119.). 

2 H A N K I S S Elemér: „József Attila komplex képei." In A népdaltól az abszurd drámáig. Magvető Kiadó, 
Budapest , 1969. 18. 
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Tverdota - a könyvnek ezen a pontján - mindössze valamiféle gyermeki „for-
dított logika" érvényesülését látja az efféle mondatokban, s nem veszi komolyan azt 
a lehetőséget, hogy az idézett részlet szó szerint is érthető egy olyan nyelvi válto-
zat számára, amely a leghatározottabban nem esik egybe a feltételezett köznyelv-
vel, a mai, tegnapi vagy tegnapelőtti nyelvállapottal. A könyv eljárását ismét ter-
mészetesnek, a levezetését pedig logikusnak lehet tekinteni, de ez még távolról 
sem a teljes történet. Miért ne lehetne képzelőerőnket mozgósítva elgondolni, 
hogy a vers nem valami mást, hanem egészen pontosan azt állítja, amit állít? Pon-
tosabban szólva, azt is teljes mértékben állítja, amit szó szerint állít. Az idézett 
vers, a Nyár kétségkívül bonyolult mű, mely szó szerinti és átvitt jelentések érde-
kes kölcsönhatásán alapul. Az 1984-es kritikai kiadás főszövege, tehát az a válto-
zat, amelyik a „tél" szóval ér véget, a nyárban megmutatkozó telet, az egymást 
feltételező, egymásban megnyilvánuló, egymásban is ható ellentéteket írja le. Ez 
a kívülről nézve oxymoron-szerű szerkezet érhető tetten a következő kifejezésben 
is: „Vihar gubbaszt..." Hogy a vers egyes részeit szó szerint lehessen olvasni, ter-
mészetesen a bizonytalanság állapotába kell helyeznünk azokat az ismereteinket, 
feltevéseinket, melyek a Hankiss által említett valóságon és a Tverdota által em-
lített tudáson alapulnak. A versnek, ismét Ricoeurrel szólva, nem ez a valóság a 
referenciája, vagy - másképpen fogalmazva - a vers újraírja a világot. A vers ere-
je nagyrészt elvész, ha abból indulunk ki, hogy mindössze trükkösen vagy rejt-
vényszerűen fogalmaz meg untig ismert jelenségeket. Egyazon szó vagy kifejezés 
átvitt és szó szerinti értelmezéseinek párhuzamosságát és kölcsönhatását nevez-
hetjük párbeszédszerűségnek is. 

Tverdota könyvétől egyébként nem idegen, hogy szó szerint olvasson verseket 
vagy versrészleteket, melyek esetleg érthetőek volnának másféleképpen is. A lite-
ralizálás egyik lehetséges módja a mitikus világmagyarázat. Az Eszmélet első sorai-
nak („Földtől eloldja az eget / a hajnal...") értelmezése a könyvben a feltételezett 
hajnalmítosz feltételezett nőalakján alapul. A 117. oldalon például a következő 
mondatokat olvashatjuk: 

Mit és hogyan cselekszik az I. vers emberfölötti méretű, ugyanakkor bájjal teli nőalakja? 
Két cselekedetét jelöli meg a szöveg. Az első a létezés éjjelre szorosan egymásra kötö-
zött birodalmait, a földet és az eget összetartó kötelék eloldozása, aminek következté-
ben az ég elfoglalhatja a helyét a magasban, míg a föld a helyén marad. 

Ha a világot benépesítjük természetfölötti és emberfölötti létezőkkel, akik a 
természeti jelenségeket - mint amilyen a hajnal is - mintegy újra meg újra meg-
cselekszik, akkor szó szerinti értelemben lehet használni olyan mondatokat, me-
lyek másféle világképben minden bizonnyal metaforának számítanának. Valószí-
nűleg minden, egyébként metaforának is felfogható kifejezésnek meg lehet adni 
a mitikus értelmezését. Elegendő a bika képében megjelenő Zeuszra gondolni, 
hogy a tankönyvekben előforduló „Richard is a lion" kifejezés szó szerint vehető 
értelmezését megtaláljuk. A mitikus értelmezés a metaforikus vagy allegorikus értel-
mezés ellentéte - feltéve természetesen, hogy a mítoszon belül vagyunk, a mítoszt 



Tverdota György: Tizenkét vers 113 

elfogadjuk, vagyis az emberfölötti létezők cselekedeteit elbeszélő történeteket 
nem a képzelet termékének, hanem a világ szabatos leírásának tekintjük. Hely-
telen lenne azt hinni, hogy a mitikus gondolatokat csakis a távoli múltban vagy 
idegen kultúrákban kell keresni. A nyelvhasználat egyik hatóerejeként még ma is 
elevenek, csak nem ekként szoktunk gondolni rájuk. Mitikus felfogásnak, mitikus 
nyelvhasználatnak tekinthető például, ha a nyelvet valamiféle önjáró gépezetként 
íijuk le, mely a beszélőket felhasználva valósítja meg önnön lehetőségeit. 

A könyv egy másik pontján olvasható mondatok szintén literalizáló értelme-
zést fogalmaznak meg: 

Talán a gyermek, a neurotikus vagy a shakespeare-i fantáziájú költőzseni hallhatja sírni 
a vasat, az esőt vagy éppen egy kis forrást nevetni, s láthatja meghasadni a múltat. Aki 
ilyennek tudja látni és hallani a világot, másképpen viszonyul hozzá, mint aki csak a kö-
szörülés zaját, az eső egyhangú kopogását észleli, mint aki számára csak a tárgyak re-
pedhetnek el, az idő pedig elvontság marad. (212.) 

Ehhez csupán annyit kell hozzátenni, hogy a „másképpen viszonyul hozzá" 
egyben azt jelenti, hogy „másképpen használja a nyelvet is". Másképpen, de a saját 
világán belül szó szerint és következetesen. A különböző világlátásoknak - hogyan 
is lehetne ez másképpen? - nyelvi következményei is vannak, és viszont. Vagyis a 
különböző nyelvi változatok beszélői mást és mást tekintenek köznyelvnek, és időn-
ként elcsodálkoznak azon, hogy mások nyelve eltér a sajátjuktól. 

Szintén a literalizáló értelmezés jelenlétét érzékelhetjük a következő részlet-
ben, mely az Eszmélet egyik előzményére vonatkozik: 

Az első mondat: „Jöjj világra!" a groteszkségig kiélezett, hiszen arra hív föl, hogy magunk 
hozzuk magunkat világra, öntevékenyen szüljük meg magunkat. A következő mondat, 
ha lehet, tovább feszíti ezt a képtelen követelményt: „Anyád, apád / te légy!", azaz legyen 
a gyermek önmaga nemzője és fogantatója, ne csak megszülje, de nemzze is önmagát. 
Az autogenezis lehető legszélsőségesebb, a képzetek szintjén kissé szertelen megfogal-
mazása ez a mondat. Fogalmilag ugyanakkor korrekt és végiggondolt, főleg ha pszicho-
analitikusan értelemezzük [...] (223.) 

Mindezek alapján valószínűnek látszik, hogy az Eszmélet értelmezése során szá-
molni kell a különböző nyelvi változatok jelenlétével és kölcsönhatásával. „Ugyan-
azok" a szavak és mondatok merőben mást jelenthetnek a mitikus világmagyarázat, 
a pszichoanalitikus értelmezés vagy a neurózis nyelvének keretei között. Valame-
lyest tovább bonyolítja a helyzetet, hogy képesek vagyunk tudomást venni mások 
világlátásának és nyelvének eltéréséről, vagyis bizonyos mértékben ellen tudunk 
szegülni a saját nyelvi változatunk automatizmusainak. Tverdota György könyve 
tud arról, hogy léteznek egyaránt komolyan veendő nyelvi változatok, melyek kü-
lönböző világképeknek felelnek meg, de - például a Nyár elemzése kapcsán - el-
tekint ettől a tudástól, és kizárólag a feltételezett köznyelv átalakításából vezeti le 
a versben olvasható szókapcsolatokat és mondatokat. Ebben az eljárásban mind-
össze a kizárólagosságot lehet kifogásolni. 
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Feltételezem, sőt bizonyos vagyok benne, hogy Tverdota György - szemben ve-
lem - ismer mindent, amit eddig az Eszméletről írtak. Ha viszont ebben a jókora 
anyagban nem találkozott az „el nem hibbant" olyan értelmezésével, mely az „el-
hibban" szó hajdani jelentésén alapul, akkor ezt közvetett bizonyítéknak lehet te-
kinteni. Bizonyíték abban az értelemben, hogy eddig még senki nem akadt fenn 
a kifejezés furcsaságán annyira, hogy szótárhoz fordult volna. Azok a szavak és kife-
jezések, melyeket szó szerinti jelentésükben érteni vélünk, nem váltják ki belőlünk 
a késztetést, hogy a szótárhoz forduljunk, ha az átvitt használatukkal találkozunk. 
Valószínűleg ebbe a kategóriába tartozik a szavak túlnyomó többsége. A szavak 
nagy többségének rejtett sokértelműsége - ami most arra utal, hogy másoknak, 
azaz másféle nyelvi változatok beszélőinek mást és mást jelentenek - ezáltal ki 
sem derülhet. S ha már az alapjelentés sem egyezik meg a különböző olvasók szá-
mára, akkor még inkább szétágaznak majd egymástól a különböző módokon le-
vezetett jelentések, melyek egyszerre jellemzik a kontextust, melyben a szó helyet 
kapott és a olvasót, aki a szónak jelentést adott. Ha a Tizenkét vers történetesen az 
„eltűnik" jelentéssel ruházza fel az „elhibban" hangalakot, ez egyszerre megfon-
tolandó értelmezési javaslat és a javaslatot tevő értelmezőre jellemző mozzanat -
még akkor is, ha tudni véljük, hogy az „elhibban" valami mást jelenthetett a mű 
létrejöttének idején, vagy ha esedeg archaizálással állunk szemben, akkor a mű lét-
rejöttét megelőző időkben. 

A könyv nem tagadja, éppen ellenkezőleg: állítja, hogy az irodalmi műalkotás, 
ez esetben az Eszmélet (vagy legalábbis egyik-másik része) ugyanúgy j á r el, mint a 
nyelvközösség egésze az „elhibban" esetében, vagyis a nyelvi formát megfosztja 
korábbi jelentésétől és azáltal ad lehetőséget az olvasónak arra, hogy a szinte érte-
ni vélt formákat a képzelete segítségével megértse és a sajátjává tegye. A 182. ol-
dalon például célzást olvashatunk arra, hogy az Eszmélet több darabja is „olyan 
természetes szépségű üres tengeri kagyló, amelyet fülünkhöz illesztve a tenger zú-
gását véljük hallani". Ezzel a kérdéssel számos más dolog hozható összefüggésbe: 
igaz-e, s ha igen, milyen értelemben, az a romantikus elképzelés, mely szerint a 
költeménybe kerülő szavak elfelejtik múltjukat, és a művel együtt mintegy újjá-
születnek; hogyan viszonyul ehhez a könyvben is említett csend, a jelentéstani 
csend, a jelentéstani hiány és a hallgatás; s hogyan lehet értelmezni ebben az ösz-
szefüggésben az ingardeni konkretizációt. 

Az egyszerű megjegyzések után bonyolultabbak, illetve vitathatóbbak követ-
keznek. A könyv a modern magyar költészet legjelentősebb alkotásai között he-
lyezi el az Eszméletet, ugyanakkor azt is állítja, hogy a mű nem egységes: 

[...] a szakirodalom többnyire úgy bánt az Eszmélettel, mint egységes verssel, azaz az 
elemzők keresték a strófák rejtett belső összefüggését, amely szorosabb egységet hoz 
létre [...] (62.) 

Mind az Eszmélet értékelésével, mind a szerkezetére vonatkozó állítással egyet 
lehet érteni, ettől azonban még jó volna látni azt a gondolatmenetet, mely nem 
egységes irodalmi művek számára is lehetővé teszi, hogy az értékhierarchia csú-
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csára helyezhessük őket. Ezzel a kérdéssel a könyv egyáltalán nem foglalkozik, 
jóllehet egészen a közelmúltig az irodalmi mű egységességét és művészi értékét 
úgy szokták kezelni, mintha elválaszthatatlanok volnának. Még ma is szép szám-
mal akadnak, akik úgy vélik, hogy valamely irodalmi mű egységének fel nem is-
merése voltaképpen az értelmező kudarcának beismerése. Ha volna - sajnos 
nincs - vita az irodalmi műalkotás egységességnek szükségszerűségéről, akkor én 
is azon az oldalon állnék, mint Tverdota György, azaz tagadnám, hogy a műnek 
- ha értékes akar lenni - egységesnek is kell lennie. Az egységesség kérdését a tár-
gyalandó problémák között sokkal előbbre sorolom, mint a ciklusok jellemzőinek 
megállapítását, mivel a nem egységes művek lehetőségeiről már csak azután be-
szélhetünk, hogy döntöttünk egységesség és érték kapcsolatának ügyében. Melles-
leg úgy látszik, a magyar irodalom legjelentősebb alkotásainak számottevő része 
tekinthető ciklikus műnek. Az egység, különösen a szerves egység egy ideje már 
az irodalomtörténészi és kritikusi közhelyek közé süllyedt, és különösebb meg-
fontolás és kritériumok nélkül szokták használni. Akadnak viszont irodalomtör-
ténészek, akik úgy vélik, a „szerves" szó inkább csak széntartalmú vegyületekre 
alkalmazható, s hogyha valaki arról kíván értekezni, hogy az irodalmi mű egyes 
részei milyen összefüggésben állnak a többi részeivel, akkor jól teszi, ha az agyon-
koptatott „szerves egység" kifejezés használata helyett a kapcsolat módját írja le. 

Teljes mértékben egyetértek Tverdotával abban, hogy a versek vagy prózai mű-
vek ciklusa érdekes problémákat hoz elő, s abban is, hogy a ciklusokat másképpen 
érdemes olvasni, mint a másféle műveket. Az egyes kérdéseket illetően azonban 
szinte mindenben vitatkoznék azzal, amit a könyvben a 62. és a 90. oldalak kö-
zött találunk. A részletek mellőzésével néhány mondatban foglalom össze kritikai 
megjegyzéseimet, vagyis mindössze jelzem, mi mindent vélek vitathatónak. A könyv 
három részből áll, melyek közül az első és a harmadik sokkal átgondoltabb és ala-
posabb, mint a középső, pontosabban szólva a középső rész első harmada. 

Az ellenvetések egyik része az azonosságra vonatkozik. A könyv azt állítja, hogy 
a ciklusok bővíthetők, szűkíthetők, a ciklusokba foglalt darabok sorrendje megvál-
toztatható. Ezzel egyet lehet érteni, de az már vitatható, hogy az efféle változtatá-
sok nem feltétlenül érintik a ciklusok önazonosságát. A könyv, sajnos, egyáltalán 
nem foglalkozik azzal, miképpen és hányféleképpen lehet elképzelni az azonos-
ság természetét, s hogy melyik azonosság-felfogás engedi meg, hogy a bővítés, 
szűkítés és sorrendcsere következtében előálló műveket, vagyis az egymástól nyil-
vánvalóan különböző dolgokat egymással azonosnak tekintsük. (Előfordul, hogy 
a változatokat valamilyen módon a szerző azonosítja egymással. Mivel azonban az 
azonosítás nem szükségképpen azonos az azonossággal, az azonosításnak ilyen 
esetekben értelmezést igénylő jelentése van.) Tverdota, amennyire ki lehet követ-
keztetni, valamiféle mérték-koncepcióval dolgozhat, melyet talán úgy lehet meg-
fogalmazni, hogy kis változás nem számít. Vannak merőben másféle elképzelések 
is az azonosság és az önazonosság természetéről. 

Vitatni lehet azt az elképzelést is, mely szerint - a sok hasonló megjegyzés kö-
zül mindössze egyet választva - egy szonettkoszorúból ki lehet emelni az egyik 
darabot anélkül, hogy a kivett darab „sajátos jelentésszerkezetét" kár érné (77.). 
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A „kár" szó a könyvből származik, s konnotációját leszámítva a „változás"-sal te-
kinthető egyenértékűnek. Az idézett helyen olvasható szövegből olyan felfogásra 
lehet következtetni, mely mintha azt állítaná, hogy a ciklusok egyes darabjai a 
többi darabbal szemben lezárt jelentésegységet képeznek. Mintha az egyes dara-
bokjelentése a többitől függetlenül állna elő, s az egyes darabok az így, előzete-
sen létrejött jelentésnek a birtokában lépnének kapcsolatra egymással. Ezt lap-
pangó jelentéstani előfeltevésnek lehet tekinteni. Ez a feltevés érvényesül akkor, 
amikor a könyv azt állítja, hogy egyes darabokat jelentésbeli változás nélkül lehet 
kiemelni a ciklusból. Ennek a lappangó előfeltevésnek viszont mindenben ellent-
mond a könyv módszertana. Az Eszmélet egyes darabjai és egyes részletei jelenté-
sének megértéséhez a könyv a ciklus többi darabjait, József Attila más - költői és 
prózai - műveit, más költők alkotásait, filozófusok értekezéseit és minden egyéb 
relevánsnak tekintett szöveget felhasznál. A lappangó előfeltevés azt mondatná, 
hogy az egyes darabok jelentése független a kontextustól, a könyv módszertana 
viszont teljes egészében a kontextualitáson alapul. 

Sokféle ciklus lehetséges. Az egyik fajtában a ciklust alkotó darabok sorrendje 
kötelezően szabad. Az efféle olvasási utasításnak az adja az értelmét, hogy a kü-
lönböző sorrendek más-más jelentést hordoznak - a mű egészének pedig a lehet-
séges elrendezések összességét kell tekinteni, mint ahogyan a mobil szobor be-
épített tudással rendelkezik részeinek összes lehetséges térbeli elhelyezkedéséről. 
Ha az Eszmélet darabjainak sorrendje teljesen kötetlen volna, akkor - h a j ó i szá-
molok - 479 001 600 elrendezésben kellene elolvasni. Az Eszmélet azonban - kül-
sőjegyei, vagyis darabjainak sorszámozása alapján - mintha nem ebbe a típusba 
tartoznék. Ha az egyes daraboknak sorszámozás helyett címe volna, indokoltabban 
lehetne kötetlen sorrendre gyanakodni. Az egyes darabok közötti folytonosság 
hiánya és a kötött sorrend nem mond ellent egymásnak, mint ahogyan a dara-
bok önállósága és a kötött sorrend sem. A folytonosság hiányából nem követke-
zik az sem, hogy a számozásból adódó egyedi elrendezés ne foghatná át sajátos 
jelentéssel az egyes darabokat. 

A könyv a 89. oldalon azt a kérdést teszi fel, megváltozik-e a számozott dara-
bok értelme vagy az Eszmélet egészének jelentése, ha a darabok sorrendjét meg-
változtatjuk. A feltett kérdésre azt a választ kapjuk, hogy - némi, de nem érdemi 
megszorítással - „strófák szabadon fölcserélhetők, mellérendeltek". Vagyis a tu-
lajdonképpeni válasz tagadólagos: a sorrendcsere a könyv szerint nem érinti sem 
a versek értelmét, sem a mű egészének a jelentését. Ez a tagadás részben az imént 
említett lappangó jelentéstani előfeltevésen alapul. Ha azonban a könyv sugalla-
tára felcseréljük a VI. strófát a X.-kel, érezhetően más művet kapunk. A VI. vers 
önmegszólítást tartalmaz, a X.-ben nincs egyes szám első vagy második személyű 
igealak. Ha elvégezzük a javasolt sorrendcserét, az összes személytelen vers (az /., a 
IV. és a hatodik helyre áthelyezett X.) a mű első felébe kerül, a második felében 
pedig kizárólag első vagy második személyű igéket tartalmazó versek lesznek, s 
ezáltal a mű - szembeállítva a személyesség nélkül megfogalmazott általánosítá-
sokat és a megszenvedettnek beállított megállapításokat - két részre válna szét. 
Abból viszont, hogy a mű darabjainak sorrendje csakis jelentésbeli következmé-
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nyekkel változtatható meg, egyáltalán nem következik, hogy az Eszmélet valójában 
egységes volna, s hogy ne volna ciklus. 

Érdekes ebből a szempontból, hogy az Eszmélet mint ciklus mást jelent Szabolcsi 
Miklós könyvében, mint Tverdota Györgyében, s nem csupán azért, mert Szabolcsi 
egységesebb versnek tekintette a művet. Szabolcsi (Az „Eszmélet" ciklus vázlataiból 
címen) mellékelte könyvében azokat a verseket is, melyekre Tverdota mint az Esz-
mélet előzményeire utal.3 Részei vagy sem ezek a versek a ciklusnak? A válasz erre 
- a könyv alapján - kettős: Tverdota a tizenkét számozott darabot tekinti a ciklus-
nak, ugyanakkor az elemzés során az előzményeket oly mértékben a ciklus részének 
tartja, hogy az egyes darabokat az előzményekből származó címek (Hajnal, Világ, 
A törvény stb.) alapján, és jelentős mértékben a címekre vonatkoztatva tárgyalja. 

Életrajz és műértelmezés viszonya a könyv egyik alapvető problémáját képezi. 
A könyv Bevezetésé ben a következőket olvashatjuk: 

A ciklus darabjainak vizsgálata során [...] közvetlenül nem vagy alig hivatkozom az élet-
rajz tényeire vagy a költő lélektani problémáira. (9.) 

Van igazság ebben az állításban. A könyv első része az Eszmélet keletkezéstörté-
netét elmesélő életrajzi vázlat. Ilyesmire, mivel másféleképpen meg nem szerez-
hető és nemigen nélkülözhető tudást tartalmaz, természetesen szükség van. Az 
irodalomtudományi munkamegosztáson belül kell valakinek lennie, aki tudja, 
mikor és hogyan keletkeztek az irodalmi művek. Egészen más kérdés viszont, hogy 
a művek életrajzi és keletkezéstörténeti megközelítése mire jut, mekkora arány-
nyal és milyen módon képviselteti magát a voltaképpeni értelmezésben. Az idé-
zett részlet az életrajzi tények és a műértelmezés viszonylagos távolságát fogal-
mazza meg, és a könyvnek a nagyobbik részét az értelmezés teszi ki. Ez a felfogás 
és ezek az arányok elfogadhatónak látszanak. A kérdés tehát csak az, miképpen 
van jelen az életrajzi szemlélet a könyv nem életrajzi részeiben. 

Az Eszmélet értelmezése a viszonylagos távolság ellenére is az életrajz helyen-
ként nyilvánvaló, helyenként burkolt meghosszabbításának tekinthető. Az életrajz 
tényei a művek kiváltó okaként, illetve - nézőpont kérdése - magyarázataként ke-
rülnek szóba. Ebben a felfogásban az életrajzi adatok egészen más típusú magya-
rázatot kapnak, mint maguk a művek. József Attila életének eseményei (érzései, 
gondolatai) a művek felől befejezett tényeknek látszanak, melyekről a művek 
mindössze beszámolhatnak: 

Kialakul benne a magára utaltság érzése, gyanakvóvá válik. [...] A tettrekészséghez, el-
szánáshoz erős rezignáció társul. Ezt az állapotot tükrözi az Eszmélet. (131.) 

A HI. vers ezt a súlyos veszteségek árán kiküzdött egyensúlyt fogalmazza meg. (132.) 

3 SZABOLCSI Miklós: A verselemzés kérdéseihez. (József Attila: Eszmélet) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 



118 Bezeczky Gábor 

A könyvtől távol áll az a szemlélet, mely a műveket a maguk önállóságában, a 
saját jogukon vizsgálná. Ezt az állítást abban az értelemben vélem igaznak, hogy 
a könyv a rendelkezésre álló életrajzi adatokból olyan kontextust hoz létre, me-
lyet mellózhetetlennek tart a művek megértéséhez, s az adatokból és elméleti 
megfontolásokból rendszerint műveleti sorokat, kisebb történeteket vagy fejlődé-
si sémákat állít elő, melyekről a költő által elvégzett tevékenységek kategóriáiban 
számol be. Mivel ez utóbbi állítás a könyvnek a második és harmadik részére ál-
talánosan vonatkozik, érdemes több példát is hozni: 

Ha bővítéssel számolnunk kell, akkor a szűkítés műveleteit sem hagyhatjuk figyelmen 
kívül. Ez áll fönn akkor, amikor József Attila a 12 versből álló Medáliák ciklusát a Med-
vetánc kötetben történt újraközlésekor lerövidíti, és a kompozíciót 9 darabra redukálja, 
kihagyva a 6., a 8. és a 12. verset. (64.) 

Eljárása úgy is felfogható, hogy felrobbantotta a szonettkoszorút, a szonettek közötti 
kapcsolatokat felszámolta [...]. (65.) 

Nem ez az egyetlen darab, amely úgy épül fel, hogy benne különböző eszmerendsze-
rek egymást tökéletesen takarják. József Attila minden bizonnyal tudatosan, szándéko-
san hajtotta végre ezt a bravúrt. (156.) 

[...] a költő ezen túl szabadon rendelkezett a nyolc sor elhelyezésével a kompozíció egé-
szében. A VI. helyet jelölte ki számára. Ha az [Öregem, no...] második strófáját szembe-
sítjük a végső változattal, nagyon fontos információkhoz juthatunk a VI. strófa kialaku-
lására és az egész ciklus formálódására nézve is. (172.) 

Megjegyezhetjük, hogy az „el nem hibbant"-nak a könyvben olvasható, korábban 
idézett értelmezése is a fenti példák közé sorolható. Az egyik idézetben szereplő 
tudatosság (melynek egy másik irodalomértelmezési irányzatban időnként a „reflek-
táltság" szokott megfelelni) fontos szerepet játszik a könyvben, mert ez határozza 
meg az értelmezés hadmozdulatait és határait. A tudatosság azonban, ha jobban 
meggondoljuk, sem az értelmezésben, sem az életrajzírásban nem nélkülözi a pa-
radoxonokat. 

A történetalkotás megnyilvánulásának tekinthető az is, hogy Tverdota az egyes 
művekből korszakokat hoz létre. Többször is leszögezi, hogy az Eszmélet nem te-
kinthető a kései korszak nyitányának, hanem - a belőle kiolvasható jelentés alap-
ján - máshová kell sorolni az életműben. (Leginkább egy olyan korszakba, melyet 
talán csak maga az Eszmélet képvisel.) Ha az életmű valamilyen értelemben szin-
tén műalkotásnak tekinthető, akkor a könyv fejtegetései alapján arra a következ-
tetésrejuthatunk, hogy az életmű mint mű nem a ciklusokra, hanem az egységes 
alkotásokra hasonlít, hiszen egyes szakaszainak jelentése egyértelműen kijelöli a 
helyüket az átfogó fejlődéstörténeti sémában. Elképzelhetőnek látszik viszont az 
életmű ciklikus, nem lineáris felfogása is. 

A könyv a 209-211. oldalakon tárgyalja azt az önképet, „melyet а költő egész élete 
során, pályakezdésétől haláláig magáról prózában és versben, szóban és írásban sugározni 
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kívánt". Tverdota példái meggyőzőek: ugyanaz a halmozásos szerkezet tér vissza 
a költő saját műveiben és a róla készült írásokban. Az Új magyar költő, akinek élete 

Jack Londonéval vetekedik című riportból például a következőket idézi a könyv: 

Volt házitanító, rikkancs, hajósinas, könyvelő, kövezóinas, bankhivatalnok, kukoricacsősz, 
gyors- és gépíró, könyvügynök, műfordító, kritikus, kávéházi kenyeresfiú, zsákhordó, 
kifutó és földmunkás. 

Semmi meglepő nincs abban, ha feltételezzük, hogy a költő sugározni akart 
valamilyen önképet prózában és versben. Ha azonban kissé átfogalmazzuk ezt a 
megállapítást, valamivel kevésbé kézenfekvő gondolatokhoz jutunk. A költőnek, 
aki a verseibe foglalta életének eseményeit, tudatában kellett lennie - ha más-
honnan nem, akkor abból, ahogyan az ő idejében, mondjuk Petőfit vagy Adyt ta-
nulmányozták - a művei mellett az életére irányuló kíváncsi tekintetnek, az élet-
rajzíró ténykedésének is. Csak egy kicsit kell átírni Tatár György megállapításait, 
hogy erre a helyzetre alkalmazhassuk: 

[...] velünk szemben egy ismeretlen: vagy egyenrangú, vagy felsőbbrendű hatalom te-
vékenykedik, melynek általunk megismerhető tevékenysége kiváltképpen abban áll, 
hogy hallatlanul bonyolult, részünkről kultúráknak nevezett képződményeket temet el 
a föld belsejébe, amiket mi művészi és megismerői szenvedélytől hajtva lankadatlan buz-
galommal ásunk elő [...]4 

Vannak az életrajznak tehát olyan vonatkozásai, melyeket nem lehet egyszerű 
adottságként kezelni, hanem a tudatosság, reflektáltság hatását lehet vagy kell 
gyanítani bennük. Elképzelhető egyrészt, hogy valamilyen eseménynek a költő 
életében azért kellett megtörténnie, mert ezt követelték meg irodalmi megfonto-
lások (mondjuk egy versben ügy jött ki jól, ha a költővel közben megtörtént ez 
vagy az), másrészt a költő abban a helyzetben volt, hogy bizonyos mértékig meg-
válogathatta, milyen adatok és dokumentumok juthatnak a majdani életrajzíró 
tudomására, illetve az életrajzíró számára szánt értelmezéssel láthatta el életének 
eltitkolhatatlan tényeit, vagy azért mondhatott a barátainak ezt-azt, hogy a ké-
sőbb bekövetkező események fényében emlékezzenek majd a szavaira. Fogalmaz-
hatnánk úgy is, hogy a költő életrajzi tényei között rendkívül előkelő helyen kell 
számolni azzal is, hogy ezek a tények esetleg eltervezettek, mintha a költő az 
örökkévalóság ráirányuló filmfelvevőgépének tudatában élte volna az életét, s 
mintha ez mondatta volna vele: „jóhíremre jól vigyázok". 

Hosszasan lehetne még sorolni a különböző rendű és rangú ellenvetéseket. 
Közülük már csak néhány rövid megjegyzésre maradt hely. Nem egészen meg-
győző a könyvnek a 134. oldala, ahol arról olvashatunk, hogy a „bizonyosabbat, 
mint a kocka" kifejezésben a „kocka" nem a kockajátékra utal. Kár, hogy a könyv 
nem említi azt a lehetőséget, hogy a „törvény" szó a VII. versben értelmezhető 

4 TATÁR György: „A történeti tudományok és az örök visszatérés. íbmpeji és a Titanic." In Pompeji és 
a Titanic. Atlantisz, Budapest, 1993. 68. 



120 Bezeczky Gábor 

jogi értelemben is. Túlzásnak látszik Déry Tibor egy rövid szövegét a megértés 
„kulcs"-ának nevezni (217.). A könyv azt állítja, a „léha, locska lelkek" referenciá-
ját nem lehet pontosan megfejteni, majd az irodalmi kávéházak fecsegő íróira és 
újságíróira tesz célzást (138.). Lehet, hogy nem is érdemes kísérletezni a megfej-
téssel. Elképzelhető, hogy a „léha, locska lelkek" általában utal az emberiségre. 
A 238. oldalon a szöveg arról szól, hogy József Attila „Heideggertól függetlenül 
jutott el ahhoz az énhez, akit a német filozófus 'tulajdonképpeni önmagalétnek' 
nevez". Egyáltalán nem látszik bizonyosnak vagy bizonyítottnak, hogy József Attila 
valóban ehhez az énhez jutott el. Az értelmezés talán túl könnyedén helyezke-
dik arra az álláspontra, hogy a II. versben az első négy sort, vagyis az álmokban 
látott képeket és a rendet pozitívan kell értékelni (127-128.). Amikor pedig azt 
olvassuk a könyvben, hogy a külvilágban található rend „Éppen olyan áttekinthető, 
éppúgy el lehet benne igazodni, mint az éjjel látott képek között" (128.), arra 
gyanakodhatunk, hogy az értelmezés ezen a ponton jóval túlmegy a vers szöve-
gén. A könyv az V. vers kapcsán többször is gyerekről és lopásról beszél, jóllehet 
a vers szövege egyiket sem említi. Ezt a véleményt Tverdota nyilván József Attila 
más szövegei alapján alakította ki, tehát a kontextualitás alapján tulajdonít olyan 
jelentést a versnek, mellyel az - ha önmagában szemléljük - nem rendelkezik. 
A kontexualitás alapján azonban merőben másképpen is lehet érteni az V. verset. 
Jack London The Road című könyve 1924-ben jelent meg először magyarul.5 József 
Attila akár olvashatta is: a fent idézett riport Jack London változatos életére hi-
vatkozik. Jack London önéletrajzi meséjében mindvégig fontos szerepet játszanak 
a vonatok, a szén, a pályaudvarok, az őrök, a lapulás és a sötétség. Talán érdemes 
néhány mondatot idézni a könyvet záró történetből. A hősnek - miután a vele 
együtt lakó feketék kockajátékának a rendőrség vet véget - menekülnie kell: 

Miután elköltöttem valamennyit a pénzből, amit a kockázásnál szereztem, s lógtam egy 
óra hosszat, megint visszatértem a vasúthoz, megálltam az állomás lámpafényén túl, és 
vártam valami vonatot. Vérem lehűlt, keservesen dideregtem a vizes ruhámban. Végre 
befutott egy vonat az állomásra. Meglapultam a sötétben, és szerencsémre fel is léptem, 
amikor a vonat elindult.6 

Nem állítom, hogy József Attila versének éppen és csakis ezt a szöveget kell 
felidéznie, de ha a kontextualitás alapján tulajdonítunk jelentést a versnek, Jack 
London írását sem lehet egyértelműen kizárni a lehetőségek közül. 

Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy Tverdota György könyve jelentős mér-
tékbenjárul hozzá, hogy az életrajzi szemléletű irodalomtörténet-írás eleven marad-
jon a mai magyar irodalomtudományban. E lehetőség jelenidejűsége még azoknak 
is fontos, akik merőben másképpen fogják fel az irodalomtudomány természetét 
és legfontosabb, legsürgetőbb feladatait. Még a legellentétesebb elképzelésnek is 
fontos, hogy kortárs értelmező műveken mutathassa meg, mire képes, mire alkal-
mas az életrajzi szemlélet, mely ha kihalna, a lehetőségek szűkösebbek volnának. 

5 Jack L O N D O N : AZ országúton. Fordította FARKAS Ákos. Légrády, Budapest, 1924. 
6Jack L O N D O N : „Országúton." In Az élet szerelme. Fordította SZÁSZ Imre. Európa, Budapest, 1962. 434. 



Veres András 

„AMI VAN, SZÉTHULL DARABOKRA" 

- Az Eszmélet és a ciklus-elv1 -

Azt a problémát szeretném itt igen vázlatosan körüljárni, amely mindvégig fog-
lalkoztatott, miközben lektoráltam2 Tverdota György kitűnő könyvét.3 Azt, hogy 
a ciklus-elv alkalmazása mire lehet jó és mire nem. 

Az Eszmélet ciklusként való értelmezését nemcsak elfogadom, de igen termékeny 
megközelítésmódnak tartom. Ugyanakkor egyáltalán nem gondolom azt, hogy 
kizárólag ez lenne az egyetlen járható út, s ne volna továbbra is létjogosultsága 
annak a hagyománynak, amely egyetlen egységes versként fogta fel, s ebből kiin-
dulva próbálta megfejteni József Attila remekművének kivételesen bonyolult je-
lentését. Eltűnődtem azon, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal já r az egyik, 
illetve a másik előfeltevés. 

L A ciklus-elv lehetőségét tulajdonképpen már Szabolcsi Miklós felvetette 
könyv terjedelmű verselemzésében: „Az Eszmélet ebben is sajátos, külön típust, a 
ciklus és az egységes verskompozíció közti átmenetet, a gondolati vers újfajta kí-
sérletét jelenti."4 A megfogalmazás némiképp bizonytalan, hiszen valamifajta 
„köztes" állapotról szól. Ugyanakkor Szabolcsi elemzése nem hagy kétséget afelől, 
hogy a versszakok kapcsolódását lazának, láncszerűnek tartja, a bennük megjele-
nő gondolati ívet meg-megszakítottnak, a vers befejezését pedig intellektuális ér-
telemben lezáratlannak érzi. 

1 Először a 2005. április 14-én, Szegeden megrendezett József Attila arcai című konferencián tartot-
tam előadást e témakörben Az Eszmélet mint vers és mint ciklus címmel. A november 16-i műhelyvi-
tán ennek legfontosabb téziseit adtam elő, helyenként bővítve az eredeti változatot. Itt részletezőbb 
vagyok, de szövegemet a jelenlegi formájában is csak a probléma felvetésének tekintem. 

2 A megjelent könyvben - a szerkesztő figyelmetlensége miatt - ez az adat nem szerepel. 
3 TVERDOTA György: Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése. Gondolat Kiadó, Bp„ 2004. 
4 SZABOLCSI Miklós: A verselemzés kérdéseihez (József Attila: Eszmélet). Akadémiai Kiadó, Bp., 1968. 

45-46. Még bizonytalanabbul fogalmazott, de a jelenséget érzékelte Nemes Nagy Ágnes is 1967-
ben publikált elemzésében, ahol az Eszmélet hatásának alapját „a szorosra kötött versszakok és a laza, 
kihagyásos versfűzés ellentétében" látja (idézi SZABOLCSI: i. m. 45.). Később „fíizérvers"-nek nevez-
te, vö. N E M E S NAGY Ágnes: Az élők mértana. Prózai írások. I. Osiris, Bp., 2004. 346. 
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Emlékeim szerint nem volt túl j ó visszhangja Szabolcsi könyvének; kritikusai 
úgy találták: hiányzik az összhang a játékba hozott elemzési szempontok között, 
s ez azt eredményezi, hogy az analízis során „szétszedett" versszöveget nem ké-
pes utána összerakni. A kívánatos összegzést helyettesítő ideologikus konstrukció-
nak tűnt a ciklus-elv emlegetése is. 

A későbbi elemzések - mint az Irodalomtörténeti Közlemények 1975-ös évfolyamá-
ban publikált három műhelytanulmány5 - radikálisan szemben álltak Szabolcsi 
széttagoló eljárásával. Mindenekelőtt Fodor Géza figyelemre méltó elemzése6 söpör-
te félre a versciklus gondolatát (annyira, hogy figyelemre sem méltatta Szabolcsi 
javaslatát), s a vers lineárisnak feltételezett rendjét követve rendkívül szoros logi-
kai építményként mutatta be az Eszmélet gondolatmenetét.7 Aligha lehet véletlen, 
hogy Tverdota György könyve viszont egyáltalán nem számol Fodor Géza elem-
zésével. 

2. Amit Szabolcsi csak felvetett, azt most fölöttébb alaposan taglalja a Tizenkét 
vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése című könyv. Úgy látom, az életmű szá-
mosjellegzetes vonása játszik keze alá Tverdota György hipotézisének. 

2.1. Elsőként az, hogy József Attila művészete - valamennyi korszakában és 
korszakain át -jellegzetes, vissza-visszatérő verstípusokból építkezik. Már Fejtő Ferenc 
felfigyelt rá, hogy az életmű belső tagolását (szakaszolását) elsősorban ez nehezí-
ti meg.8 Költészetének sok korai gesztusa köszön vissza kései korszakaiban, így az 
anarchista-kamaszos lázadó hang a Fejtő által említett Születésnapomra című vers-
ben (1937) vagy épp a nosztalgikus múltidézés - az utóbbira példa az 1936. ok-
tóberi Az a szép, régi asszony, melyről méltán írta Németh G. Béla, hogy a Nyugat 
impresszionista poétikáját imitálja.9 Csak alapos kutatással sikerült tisztázni, hogy 

5 Eredetileg négy szöveg született, egy baráti közösség (PÓR Péter, PETRI György, VÁRADY Szabolcs és 
F O D O R Géza) közös vitákban kiérlelt értelmezéseként. Az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztősé-
gének újdonsült tagjaként én juttattam el a laphoz az írásokat, s a publikálás érdekében éppen Sza-
bolcsi Miklóst kértem fel lektornak, majd belekapaszkodva egyik mondatába („József Attila versei-
nek, s köztük az Eszméletnek minden új értelmezését, megfejtési, magyarázási kísérletét örömmel 
kell fogadni", amennyiben „valami újat ad az eddigiekhez és j ó irányban fejleszti tovább az eddigi 
munkát.") egy rövid, általam írt előszóval ellátva hármat megjelentettem belőlük vitairatként (lásd 
Irodalomtörténeti Közlemények 1975/1. 65-91.). Az én kifejezett szakmai döntésem volt Ffetri szö-
vegének elhagyása (ezt adaléknak szánom a Holmi 2005/4. számának 415. lapján olvasható szer-
kesztőségi megjegyzéshez; egyébiránt innen tudtam meg, hogy a kézirat sajnos késóbb elkallódott). 
A történethez tartozik még, hogy miután a három műhelytanulmány megjelent, az MTA illetéke-
sei félreértésnek minősítették kinevezésemet, s csak egy újabb év után vált mégis hivatalossá, min-
denekelőtt a lap szerkesztőinek erélyes tiltakozása eredményeként. 

6 F O D O R Géza: Az „Eszmélet" gondolati felépítése. 65-73. 
7 Egyedül Várady Szabolcs fogadta el közülük A versciklus lehetőségét, lásd VÁRADY Szabolcs: Az „Esz-

mélet" előzményei. 83. 
8 F E J T Ő Ferenc: „József Attila költészete." In B O K O R L Ú S Z I Ó - T V E R D O T A György (szerk.): Kortársak József 

Attiláról. II. (1938-1941) Akadémiai, Bp., 1987. 988. 
9 N É M E T H G. Béla: „Az imitációs versalkotás egy példája (Az a szép, régi asszony)." In uő: 7 kísérlet. A ké-

sei József Attiláról. Tankönyvkiadó, Bp., 1982. 242. 
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nem egy költeményét, amely a kései korszak aurájával rendelkezik, valójában jó-
val korábban írta.10 

Még ma sem veszik eléggé figyelembe József Attila sajátos alkotásmódját: azt, 
hogy számára a költészet folyamatos kreatív tevékenységet jelentett, ami egy-egy vers 
esetében nem feltétlenül jut nyugvópontra egy publikált (vagy nem publikált, de 
teljesnek érzett) szövegváltozat létrejöttével. Ez magyarázza a variánsok szokatlan 
bőségét. A költő nemcsak egy-egy szón vagy más apró részleten igazított újra meg 
újra, hanem sokszor írt át sorokat, sőt némelykor egész szakaszokat, aminek követ-
keztében gyökeresen más nézőpontot és atmoszférát kapnak versei. Nem csupán 
a minőségérzék vezette ebben, a nyelvi és poétikai javítás-tökéletesítés szándéka, 
illetve a maga mindenkori politikai fordulatához való igazítás szüksége, amit kortár-
sai annyira nehezményeztek. Töredékesen maradt művészetbölcseleti alapvetésé-
ben, amelynek tervezett címe is (Ihlet és nemzet. A művészet metafizikája) kiemelte a 
művészi megismerést jelölő „ihlet" fogalmát, e terminussal éppen az alkotás fo-
lyamatszerűségét és tevékeny, világteremtő jellegét kívánta hangsúlyozni.11 

Szerinte azért van szükség művészetre, mert „a világot a valóság elemei elnye-
lik", s a „világhiány"-t egyedül a művészet ellensúlyozhatja.12 A „világhiány" le-
küzdése, a valóság „eltakarása", az ihlet működése folyamatos kihívást és késztetést 
jelentett számára. A versek újraírása József Attila költői gyakorlatában nem a szö-
vegalakítás szabadságának klasszicista szellemében történt, mint azt Féja Géza fel-
tételezte.13 S nem is olyan versmodellt érvényesített, amely mintegy modulszerűen, 
azaz egymással ekvivalens, felcserélhető részelemekből építkezik, ahogy azt újab-
ban Kulcsár Szabó Ernő posztmodern olvasata belemagyarázza.14 József Attila hi-
te szerint a „teljes valósággá növesztett valóságelem" kiválasztásán nem kevesebb 
múlik, mint a művészet hitele. 

Amikor vitairatában Babits Mihály verseit átírta, akkor is a részleteket egy álta-
la hitelesnek vagy legalábbis szervesnek feltételezett (a részeket egésszé olvasztó) 
teljesség-eszmény jegyében korrigálta. Mint ahogy a saját versei újraírásában is 
ez vezette. Amikor túllépett valamely nézetén, az érvénytelenné, „tökéletlenné" vált 

10 Például az Arany című versről Stoll Béla derítette ki, hogy nem 1937-es, mint azt Németh Andor 
és mások gondolták, hanem föltehetően 1 9 2 9 végi. (Vö. S T O L L Béla -.JózsefAttila „Arany" című versé-
nek keletkezési ideje. Irodalomtörténeti Közlemények 1980. 700-701.) 

1 1 J Ó Z S E F Attila: Tanulmányok és cikkek, 1923-1930. Szövegek. (Közzéteszik: H O R V Á T H Iván és tanítvá-
nyai.) Osiris, Bp., 1995. 

12 „A világ és az ihlet egymás ellentettjei [...] A valóság elnyeli a világot, míg az ihlet [...] elnyeli a va-
lóságot" oly módon, hogy „megragad egy valóságelemet, a többiek elé teszi, és ezzel az egyetlen 
valóságelemmel eltakarja az egész valóságot [...] mint a telihold a napot a szemünk elől". I. m. 
124-127., illetve 91. 

13 E problémával foglalkoztam Az újraköltés poétikája. A József Attila-életmű egyik sajátos vonásáról című 
tanulmányomban: Kritika 2005/ 4. 27. 

14 Kulcsár Szabó Ernő korábban elsősorban az Eszméletben látta az anorganikus, allegorikus versépít-
kezésjelentkezésétjózsef Attila életművében, újabban már egész költészetére kiterjeszti ennek ér-
vényét. Lásd KULCSÁR SZABÓ Ernő: Csupasz tekintet, szép embertelenség. József Attila és a humán visszavo-
nulás költészete. Kortárs 2005/4. 25-34. Álláspontjával vitatkozik Л József Attila-kutatás dilemmái című 
tanulmányom, in PRÁGAI Tamás (szerk.): „Mint gondolatjel, vízszintes a tested". Tanulmányok József Atti-
láról. Kortárs-Mindentudás Egyeteme, Bp., 2005. 
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szöveget úgy alakította át ú j meggyőződésének megfelelve, hogy a fontosnak ítélt 
változtatásokkal merőben más, hitelesnek érzett versegész jöjjön létre. Azaz így 
próbálta őket átmenteni az immár érvénytelennek tudott, idegenné távolított múlt-
jából az éppen érvényesnek hitt jelenébe.15 

A korszakolásnak nemcsak a pálya során új alakot/jelentést öltő versek nagy 
száma és a korszakokon átívelő vers típus jelenléte okoz gondot, hanem az is, hogy 
az életmű egy-egy periódusában (viszont) egyszerre és együtt van jelen több vers-
típus.16 Ezek pedig nagyfokú egységet teremtenek az egyes szövegek között. 

Például az 1935-ös szonettek, amelyek a kései korszak egyik fontos motívumát, 
a „bűntelen bűnösséget" tematizálják, igen hasonló módon épülnek fel. Belső álla-
potról tudósítanak, melynek alanya az én; a narratív elem helyén csupa reflexió 
áll; nincs látvány, nincs térbeli mozgás. Az én beszédmódja meditativ, a szöveg 
előrehaladása felismerés és értetlenség váltakozására épül. Többnyire retorikai 
zárlat rekeszti be a megnyilatkozást (mivel a befejezés eleve bizonytalan, nem lehet-
nek kielégítő válaszok a föltett kérdésekre). Ha „képszerűen" próbáljuk ábrázol-
ni a versek egymáshoz való kapcsolatát, a kései szonettek „összeérnek", mintegy 
„folytatják" egymást, annyira, hogy akár ciklust is össze lehetne állítani belőlük.17 

Hasonló szoros megfelelés mutatható ki azok között a kései versei között is, ame-
lyeket Németh G. Béla elemzett elsőként, s „önmegszólító" verstípusként defini-
álta őket.18 

Tehát nem csak a Medáliák-ciVlus építkezése rokonítható az Eszméletével, amire 
most Tverdota, korábban Várady Szabolcs hivatkozott.19 Az egyes versek szoros 
retorikai és poétikai kapcsolatát (ami ugyanakkor nem jelenti a vershatárok eltö-
rölhetóségét, a szövegek egymásba olvadását) a közös verstípus egyszerre temati-
kus és poétikai karaktere, összetartó-rendező ereje teremti meg. Ha figyelembe 
vesszük József Attila költészetének e vonását, az Eszmélet már korántsem tűnik 
annyira magányosnak, különállónak az életműben. 

15 Tehát éppen az ellenkezőjéről van szó, mint amit Kulcsár Szabó állít. József Attila költészetében 
mindig a versegész jelöli ki a részek értelmét, amelyek önmagukban önállótlanok, s már csak ezért 
sem mozdíthatók és illeszthetők be tetszés szerint. A költő mindenkor a számára utóbb érvényte-
lennek, „tökéletlennek" minősülő változatot kívánta lecserélni az újjal. Más szóval: ez nem a részek 
átmentése volt az új egészbe, hanem az egész megmentése a részek kicserélésével. Az ú j kritikai kiadás éppen 
ezt ismeri el azzal, hogy az összes változatot közreadja, mert nem ugyanannak a versnek javított má-
saként fogja fel őket, hanem egyaránt hiteles, egymással azonos értékű műveknek. (JÓZSEF Attila: 
Összes versei. 1 - 3 . kötet. Közzéteszi: STOLL Béla. Balassi Kiadó, Bp., 2 0 0 5 . ) 

16 Bókay Antal sok érdekes szempontot felvető korszakolási kísérletét (BÓKAY Antal: József Attila poéti-
kái. Gondolat, Bp., 2004) azért sem tudom elfogadni, mert az általa javasolt négy korszakot úgy 
konstruálja meg, hogy mindegyiket egy-egy jellegzetes költői beszédmódnak felelteti meg. József 
Attila költészetét azonban éppen az jellemzi, hogy egyetlen szakaszában sem dominál egyfajta beszédmód. 

17 Vö. VERES András: A kései korszak verstípusairól. Magyar Tudomány 2005/11. 1424-1425. 
18 Lásd mindenekelőtt NÉMETH G . Béla Az önmegszólító verstípusról és a Még, már, most (József Attila egy 

kései verstípusáról) című tanulmányát a már hivatkozott kötetben. 
19 VÁRADY Szabolcs: i. m. 83., illetve TVERDOTA György: i. m. 9 1 . 
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2.2. Tverdota kezére játszik az a költő által annyira kedvelt logikai szerkezet ér-
vényesülése is, amely fölöttébb gyakori költészetében, s különösen erősen érezte-
ti jelenlétét az Eszméletben. Arról van szó: szívesen élt azzal a retorikai fogással, 
hogy egymás mellé rendelt egymást kizáró állításokat, amelyek kioltják egymás 
érvényét. A paradox hatást tovább fokozza, hogy az ellentétes állítások egyaránt 
nagy nyomatékkal, hangsúllyal vannak kimondva. Egyfajta érvénytalálás és érvény-
visszavonás bonyolult játéka figyelhető meg verseiben, sőt olykor egyes versei között is. 

Pór Péter már 1975-ös elemzésében felfigyelt az Eszmélet kétértelműségére, 
eldöntetlenségére.20 Ujabb tanulmányában még hangsúlyosabban írja le e jelensé-
get: „A szöveg alapvető antinómiája mintha éppen abban volna, hogy megőrzi az 
állítás igényét, vagyis a klasszikus, sőt akár klasszicista filozófiai vagy gondolati 
költemények szintaktikai gesztusával fogalmaz meg állításokat, de ezek mind-
egyike és így végső soron maga a szintaktikai gesztus, kontrafaktuális, mígnem eljut 
az utolsó lehetséges, vagyis lehetetlen állításhoz: »én [...] hallgatok«. [...] a szöveg 
minden mondata állít, minden szakasza [...] valamilyen (helyenként geometri-
kus) rendet szerkeszt meg - de minden állítás legalábbis képzeitnek, helyenként 
pedig durván hamisnak, minden rend önmagában is és még inkább a rivális [...] 
tézisszerűen ellentétes rendek sorozatában esetlegesnek, sőt tévesnek bizonyul, a 
mondatok és a (helyenként geometrikus) rendek eleve önnön megszűnésüket is 
állítják, illetve szerkesztik; mígnem az (ön)törvény tizenkétszeres (vagy kétszer 
hatszoros) modellálása az én és a világ egy olyan modelljében ér véget, amely 
nyilvánvalóan azt állítja magáról, hogy szerkezete geometriai abszurditás..."21 

Tverdota Györgyöt részben éppen ez a logikai-szerkezeti abszurditás vezette arra 
a gondolatra, hogy ne egyetlen versnek, hanem versciklusnak tekintse az Eszmé-
leten De csak egy bizonyos pontig halad azon az úton, amelyen Pór Péter értel-
mezése. Akár ő is hivatkozhatna arra (amire Pór), hogy az Eszmélet mottóját leg-
inkább egy körülötte született töredék (a Díványon fekszem) szolgáltathatná: „Mert 
megoszlik, mint az egy-élet / Az egy-igazság maga is."22 

Tverdota azonban az ellentétes állításokat végső soron alternatíváknak látja, 
melyek számbavételében (az „eszmélet"-fogalom József Attila számára mintegy 
mintának kínálkozó bergsoni értelmezése szellemében) a költői én eltökélt te-
remtésigényét, bizonyosságkereső attitűdjét véli megnyilvánulni: „a versciklust, amely 
ezt a címet viseli, nem az elbizonytalanodás vallomásainak, hanem ellenkezőleg: 
óriási szellemi erőfeszítésnek kell tekintenünk arra, hogy megtalálja, kiválassza 

20 „A költeménynek már talán első olvasásra is legmegütőbb jegye, hogy végérvényesnek ható stílu-
sa ellenére, éppen legfontosabb fogalmai, tehát a rend és a törvény semmiképpen nem értelmez-
hetők egyértelműen. Ez pedig már olyanfajta kétértelműség, mely a vers eddig érintett, összes 
ilyen típusú elemeinek hatását relevánssá teszi: az Eszmélet az eldöntetlenség költeménye." Lásd 
PÓR Péter: Az „Eszmélet" verstípusa. 81. 

21 PÓR Péter: Szavak a kocka hetedik lapján. Holmi 2005/4. 468. Horváth Iván is az állításnak és a visz-
szavonásnak e játékában látja az Eszmélet legfőbb sajátosságát, s az önellentmondások, abszurditá-
sok megengedésének hasonló szándékosságot tulajdonít, mint Kosztolányi Dezső Esti Kornélja ese-
tében. HORVÁTH Iván: József Attila értekező prózájának hálózati kritikai kiadása - és az Eszmélet. Magyar 
Tudomány 2005/11. 1431., 1438-1440. 

22 Vö. PÓR Péter: Az „Eszmélet" verstípusa. 80. 
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maga és a közösség számára a korszerű, teremtő cselekvés útját-módját azután, 
hogy a korábban magától értetődőnek tűnő magatartásmódok gépszerű, auto-
matikus, terméketlen gyakorlatként lelepleződtek előtte."23 

Ebből a felfogásból következik az is, hogy az Eszméletet Tverdota a középső 
korszakot lezáró műnek tartja, amely úgy idézi fel és érvényteleníti ugyanakkor a 
marxista és/vagy más világmagyarázato(ka)t, hogy mégis fenntartja a válasz lehető-
ségét a kor disszonáns világállapotára. 

Bár hasonlóképpen ítélem meg az Eszmélet pozícióját, de súlyosabbnak tartom 
a magyarázat hiányát annál, semhogy ne látnék a műben kapcsolódási pontokat 
az utolsó korszak reményvesztett verseihez is. A logikai szerkezet önellentmondó, 
paradox jellege túlságosan is domináns ahhoz, hogy valamiféle kibékítési szán-
dékot feltételezhetnénk. „Ami van, széthull darabokra": alighanem ez az állítás a 
legerőteljesebb a versben, legalábbis az én olvasatomban ez uralja a teljes szöveg-
teret. Sokszólamúsága és eldöntetlensége az Eszméletet nemcsak az életmű repre-
zentatív alkotásává avatja, hanem az egész életművet reprezentáló alkotássá. 

3. Mit jelent a ciklus-elv Tverdota szerint? Úgy gondolja, hogy a ciklus valójá-
ban „variációk sora egy adott témára, amelynek részei mellérendeltek egymáshoz 
képest, az egységes vers részei pedig ugyanannak a témának valamely mozzana-
tát fejtik ki, és támaszkodnak a kompozíció többi elemére".24 Amiből következik 
a strófák (pontosabban: versek) önállósága, sorrendjük felcserélhetősége s egymás-
hoz való kapcsolódásuk viszonylagossága. 

Nyilván vitatni lehet Tverdota ciklus-fogalmát is. Sokféle ciklus született már, 
szigorúbban rendezett is, lazább kötelékű is. Az elrendezés szándéka nem zárja ki 
a ciklus-elv alkalmazását, sőt. 

De ha el is fogadjuk a javasolt ciklus-fogalmat, fölvethető vele szemben: nem 
minden tekintetben feleltethető meg az Eszmélet adottságainak. Hiszen a költő által 
szentesített sorrend érvényesül (sorszámmal vannak ellátva az egyes szakaszok), amit 
egyébként Tverdota könyve is tiszteletben tart: a verseket ebben a sorrendben 
tárgyalja. Valójában nem annyira a szakaszok felcserélhetőségét (tetszőleges po-
zícióját) bizonyítja, mint inkább a szoros egymásra következésüket cáfolja. 

„Véletlenszerű-e az Eszmélet szakaszainak sorrendje?" - teszi fel a kérdést 
Szegedy-Maszák Mihály, s ekként érvel Tverdota hipotézisével szemben: „Több-
féle folytatás hatását is érzékelheti az olvasó. Példaként kint és bent viszonyának 
bonyolítása említhető a második, harmadik és hatodik, vagy a széttöredezésre, a 
törvény szövedékének fölfeslésére, illetve a múlt meghasadására vonatkozó sza-
vak összefüggése a negyedik, hetedik és kilencedik szakaszban. Egyáltalán nem 
bizonyos, hogy nem fogható föl e kétszer három részlet olyan folyamat két szem-
léletének kibontakoztatásaként, amely a többi szakaszt is értelmezheti, majd pedig 
úgy jellemzi a beszélőt, mint »ki nem istene és nem is papja / se magának, sem 

2 3 TVERDOTA György: Ttunkét vers. 1 0 9 . 
2 4 I . M . 7 9 . 
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senkinek«. Ha a tizedik s tizenegyedik szakaszt a sztoikus és epikureista értékrend 
szembeállításával hozzuk összefüggésbe, akkor feltolul a kérdés, nem olvasható-e 
a végső szó olyan bölcsesség megnyilvánulásaként, amely túljutott a bizonyosság 
ftirkészésén."25 

Nehéz elhárítani a gyanút, hogy Szegedy-Maszák ellenvetése éppen azon a (tau-
to logies ) logikán alapul, mely szerint rendelkezésünkre áll s megszoktunk már 
egy adott sorrendet: voltaképpen az ebből adódó összefüggések elhanyagolását 
kéri számon Tverdota könyvén. A Tizenkét vers egyáltalán nem záija ki a különféle 
motivikus kapcsolatok lehetőségét. Ám kétségbe vonja a lineárisan haladó értelmezés 
révén rögzült asszociációs láncok érvényét. A ciklus-elv alkalmazásának legfőbb indí-
téka éppen az, hogy megszabaduljon-megszabadítson a korábbi értelmezések kény-
szeres kapcsolatkereséseitől. 

Tulajdonképpen csak két dolgot állít határozottan Tverdota. Azt, hogy az egyes 
versek önmagukban is értelmezhetők; valamint azt, hogy egymásra való utalásuk 
térbeli inkább, semmint időbeli. Amit úgy próbál teljesíteni, hogy bár a megszo-
kott sorrendben halad, a kapcsolatok feltérképezésében nem egyetlen irányba 
mozog (illetve előre és hátra), hanem (elvileg) bármilyen irányba (sőt valójában 
nem fogadja el, hogy értelmezhető lenne valamilyen irány). 

Csak az a bökkenő, hogy magából a ciklus-fogalomból következik: darabjai eleve többek, 
mint önmaguk. A ciklus fogalma mindenképpen művek összetartozását s ennek 
alapján meghatározható csoportját jelöli. Az Eszmélet strófáinak Tverdota által 
hangsúlyozott egyenrangú szemantikai pozíciója s kölcsönös mellérendelést ér-
vényesítő szerkezeti pozíciója csak akkor áll fenn, ha biztonsággal meg lehet adni 
összetartozásuk alapját. 

Másképpen fogalmazva: a változatok attól változatok, hogy van közös „témájuk". 
A Tizenkét vers azonban éppen arról győzi meg olvasóját, hogy valójában nincs 
ilyen közös téma. Illetve kétféle választ ad erre a kérdésre. 

Az első: a címbe foglalt „eszmélet" szó jelentése. Tverdota György jóval bonyo-
lultabb értelmet tulajdonít neki, mint amit a szó köznapi jelentése sugall. József 
Attila értekező prózájának fogalomhasználata alapján (mint arra már utaltam) 
Bergsontól eredezteti a kifejezést, s az automatikus, gépies cselekvés ellentéte-
ként, alternatívájaként: „óriási szellemi erőkifejtést" igénylő, tudatos, teremtő cse-
lekvésnek fogja fel.26 A cím nyilvánvalóan lefedi a teljes szövegteret. De az egyes 
strófák elemzésében meglehetősen ritkán kap szerepet a Bergsonhoz visszakap-
csoló értelmezés: csak a negyedik, az ötödik és a hetedik vers esetében. 

Tverdota könyvének másik válasza a közös téma mibenlétére, hogy az csak ál-
talánosságban létezik. Mint átfogó törekvés, attitűd. A vers alanya újra meg újra 
kísérletet tesz arra, hogy szembenézzen a világ természetével, magyarázatot ta-
láljon rá. Ám ennyi erővel József Attilának csaknem egész életművét egyetlen ha-

2 5 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „A szerző önazonossága József Attila életművében." In PRÁGAI Tamás (szerk.): 
„Mint gondolatjel, vízszintes a tested." Tanulmányok József Attiláról. 198. 

2 6 TVERDOTA György: i. m. 1 0 6 - 1 1 0 . 
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talmas variációsorozatnak tekinthetnénk s ciklusnak nyilváníthatnánk. Aminek 
kétségtelenül van alapja, legalábbis e sorok írója szemében. Az Eszméletet ugyan-
is az életmű foglalatának tekintem. De egy körülhatárolt műcsoport esetében nem 
eléggé karakterisztikus jegy ez ahhoz, hogy ciklusszervező elvként elfogadjam. 

4. Fordítsuk meg a kérdésfeltevést. Mi szól az egységes vers feltételezése mel-
lett? Amellett, hogy a szakaszok pozíciója nem esetleges? És mi szól ellene? 

4.1. Az értelmezők többnyire valamifajta keretet látnak érvényesülni az Eszmé-
letben. Az első versszak: nyitány (ebben széles körű egyetértés van); ehhez képest 
másodrendű kérdés, hogy milyen tartalmakat rendelnek hozzá (az eszmélkedés 
kezdetét látják-e benne, vagy tágabb, metaforikus jellegű teremtésmítoszt olvas-
nak-e ki belőle27). Az utolsó versszak pedig zárlat, valamiképpen berekeszti az 
eszmélkedés folyamatát. A zárlat értelmezése kevésbé magától értetődő, bonyo-
lultabb feladatnak látszik: vannak, akik összefoglaló szerepet tulajdonítanak neki, 
mások viszont nyitott szerkezetűnek vélik, amely (különös módon) éppen a lezá-
ratlanság képzetét kelti. 

Tverdota könyve sem szakít ezzel a hagyománnyal. Az első és az utolsó vers ki-
tüntetett helyzetét elfogadja, sőt a 12. strófa végén megjelenő metaforát az életutat 
jelképező hasonlatként értelmezi, s így annak lezáró fünkcióját hangsúlyozza.28 

A két versszak jelentésének felfejtésében korántsem elégszik meg azzal, amit a 
szöveg terében talál. Az első szakasz hajnal-képének kibontásakor szakkönyvek-
hez fordul, hogy a hajnal mitológiai, néprajzi és költészetbeli megjelenítéseit be-
vonja vizsgálódásába.29 Míg a ciklus-elv bevezetése a felesleges összefüggések 
konstruálását hivatott kiküszöbölni, a részletes értelmezés jóval tágabb (a versszö-
vegen túl található) körben keres kapcsolatokat. 

4.2. Akik egységes versként fogják fel az Eszméletet, különféle belső összefüg-
géseket látnak a mű szerkezetében. A legfontosabb ezek közül a vers szimmetrikus 
felépítésének gondolata. Úgy vélik, hogy két, 6-6 versszakból álló részre tagolha-
tó a vers.30 Ebből az következik, hogy nemcsak az első és az utolsó strófa van ki-
tüntetett helyzetben, hanem a hatodik és a hetedik is. 

„A hatodik szakasz a megszerzett bizonyosság - állapítja meg Fodor Géza - , az 
elmélkedés, avers nyugvópontra jut. [...] A hetedik szakasz törvény-képe [viszont] 
egyrészt folytatja, másrészt felbomlasztja a VI. szakasz költői logikáját."31 Tehát a 
hetedik versszak: fordulat és újranyitás - az itt megjelenő égi látvány rímel az első 

27 Úgy tudom, A teremtésmítoszra utalás lehetőségét elsőként PETRI György vetette fel. 
28 Ezen nem változtat az sem, hogy Tverdota György a „hallgatás/elhallgatás" gesztusának többértel-

műségét emeli ki, s nem kíván dönteni a lehetőségek között. (Bár a vélekedéssel szembeni hallga-
tás bölcsességének hangsúlyozásával némiképp orientálni próbál a legvalószínűbb értelmezést ille-
tően.) TVERDOTA György: i. m. 266-273. 

29I . m. 113-117. 
3 0 Ezt az álláspontot vallja többek között SZABOLCSI Miklós, F O D O R Géza és P Ó R Péter is. 
3 1 FODOR Géza: i. m. 69. 
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versszak mitikus hajnalára, s „éppúgy az önmagában tökéletes, de feltétlenül em-
ber nélküli rend, a magábanvaló tökéletesség világa, mint az I. szakaszé."32 Fodor 
alapvetőnek látja a vers felezőpontját: az első rész íve a bizonytalanságtól tart a 
bizonyosság megtalálásáig, a második rész viszont éppen e bizonyosság megkér-
dőjelezése, elvesztése.33 

Kulcskérdésnek tűnik a hatodik versszak értelmezése. Kisebb baj, hogy a bizo-
nyosság megtalálását a marxista történelemszemléletnek feleltetik meg. A szem-
beállításból következő világmagyarázat („lm itt a szenvedés belül, / ám ott kívül a 
magyarázat.") racionális beállítottsága és a társadalom megváltoztatására törő karak-
tere természetesen megengedi ezt az értelmezést is. Csakhogy az Eszméletnek nem 
a hatodik versszak az egyetlen helye, ahol közvetlenül nyilatkozik meg bölcseleti 
igényű tanítás. Hasonlóval találkozunk a negyedik és a tizedik strófában is. 

Ebből viszont az következik, hogy a hatodik versszak megkülönböztetett pozí-
ciója, (átmeneti) „tetőpont"-ként való értékelése távolról sem egyértelmű. A másik 
két strófában megjelenő tanítás talányos volta elbizonytalaníthat abban is, hogy 
annyira könnyen lehorgonyozható volna a hatodik egyetlen bölcseleti irányzatnál. 
A negyedik versszak utolsó három sorát („Csak ami nincs, annak van bokra, / csak 
ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra.") megfeleltethetjük a marxis-
ta üdvtörténet változásba vetett hitének, de annál inkább ellentmond neki az első 
öt sor szélsőségesen determinisztikus világképe. A tizedik strófa tanítása az egyén 
végletes magára utaltságát deklarálja (ez inkább hozható kapcsolatba a sztoikus 
vagy az egzisztencialista nézőponttal), ugyanakkor nem áll annyira távol a hato-
dik versszak második felének anarchista ízű megfogalmazásától sem („úgy szaba-
dulsz, ha kényedül / nem raksz magadnak olyan házat, / melybe háziúr települ."). 

Ezek az értelmezési problémák mintha Tverdota koncepcióját igazolnák. A ha-
todik versszak nem „tetőpont", a hetedik nem „fordulat". De a Tizenkét vers sze-
rint is a hatodik vers „azok közé a darabok közé tartozik, amelyek az átlagosnál 
többet feltárnak az Eszmélet ciklus természetéből".34 Egyrészt azért, mert több ko-
rábbi változata ismert, s a változtatások sokat elárulnak az alkotásfolyamat belső 
bizonytalanságairól. Másrészt pedig azért, mert talán a hatodik strófa reprezen-
tálja leginkább József Attila akkori szemléleti pozícióját. Az előzményekkel szá-
mot vetve Tverdota a betegség metaforáját látja centrálisnak, s a versszak első és 
második felét „diagnózis/prognózis" váltásaként írja le. Ebből kiindulva logiku-
san ju t el ahhoz, hogy az egyéni és társadalmi neurózis számbavételének és gyó-
gyításának, vagyis Freud és Marx tanításának összekapcsolásáról van szó (s a „há-

32 „Figyelmet érdemel - fűzi hozzá Fodor Géza hogy az ég és a föld relációja most bukkan fel újra 
elsó ízben a vers kezdósora óta, s hogy a különleges stilisztikai értéket képviselő »csilló« jelző, amely 
kétszer fordul elő a versben, éppen az I. és VII. szakaszban szerepel." I. m. 69-70. Bár az elsó és 
hetedik strófa „szimmetrikusan ellentétes helyzetét" (lektori észrevételemet figyelembe véve) Tver-
dota György is elfogadta (vö. Tizenkét vers. 192.), a kétszer hat szakaszos tagolást radikálisan eluta-
sítja, sőt éppen ezt tartja az egyik leginkább mesterkélt konstrukciónak. 

33 Bár F O D O R Géza koncepciójától időközben igencsak eltávolodtam, ma is úgy tartom, hogy ez az 
egyik legegységesebb, legszuggesztívebb értelmezői látomás az Eszméletről. 

3 4 TVERDOTA György: Tizenkét vers. 172. 
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ziúr" voltaképp a „felettes-én" jelölője).35 A harmadik és tizedik versszakkal való 
egybevetés szükségessége viszont fel sem merül. 

4.3. A kötött sorrend elfogadása arra készteti az értelmezőket, hogy folyama-
tot feltételezzenek a szakaszok egymásutánjában. (A Szegedy-Maszák Mihálytól 
korábban idézett szövegrészlet is ilyen álláspontot képvisel.) A legtöbb esetben 
motivisztikus-tematikus összefüggéseket igyekeznek kimutatni az egyes versszakok 
között. 

Példaképpen bemutatok egy olyan értelmezést, amely feltételezi, hogy szoros 
kapcsolódás, lineárisan kibontakozó tematikus lánc jellemzi az Eszmélete t, s igyek-
szem a fontosabb motívumokat is megjelölni. 

Az első versszak egy varázslatos és valószerűtlen világ megjelenítése, ahonnan 
hiányzik az ember és a rend. A természet (és a dolgok) felfokozott aktivitása és auto-
nómiája mintegy létezőként jeleníti meg (az Eszmélet egészében tagadott) szabad-
ságot. A második strófában megjelenik az én, aki - az álom és az ébrenlét egymás-
ra következő, ellentétes állapotában - két különböző rend-élménnyel szembesül. 
A harmadikban az én léthelyzete kap bemutatást (méghozzá ironikus felhanggal), 
s ennek legfontosabb jellemzője a bizonytalanság. (Mindkét szakaszban hangsú-
lyos a „bent/kint" ellentéte is.) 

Ehhez képest radikális retorikai váltás történik a negyedik versszakban, amely 
kizárólag reflexiókból áll: valójában tanítás, illetve kinyilatkoztatás a világ általános 
állapotáról (ha tetszik, léthelyzetéről). Visszautal mindhárom korábbi strófára. 
Totálisan tagadja az első szabadság- és könnyűség-képzetét. A második súlyos 
megállapítását („a vas világ a rend") viszont nemcsak megismétli, hanem részle-
tezi-nyomatékosítja is. Részben ellenpontozza, részben viszont megerősíti a har-
madik bizonytalanságát - hiszen olyan rendet vetít elénk, amely valójában rende-
zetlen: „Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ, / szorítja, nyomja, 
összefogja / egyik dolog a másikát / s így mindenik determinált." 

Az ötödik szakasz értelmezésével általában baj van, anekdotikus karaktere miatt 
valamiképp kilóg a sorból. Fodor Géza is megállapítja, hogy „első pillantásra in-
kongruens a filozofikus szövegkörnyezettel". Azután meglehetősen nyakatekert 
magyarázatot fűz hozzá: a negyedik versszak szélsőségesen determinisztikus vi-
lágképének „oldása", sőt korrekciója az ötödik tanúságtétele, a két szereplő (az őr 
és a tolvaj) aszimmetrikus/hierarchikus pozíciójának érzékeltetésével.36 Sajnálatos 
értelmezői hagyomány lett, hogy az itt megjelenő szituációt megfeleltessék a költő 
egyik életrajzi eseményének (gyermekkori emlékének), holott a szöveg szintjén 
nem található semmiféle fogódzó ennek megerősítéséhez.37 Ugyanakkor eddig 
nem figyeltek fel rá (tudomásom szerint), hogy csak az ötödik és az utolsó vers-

55 I . M . 1 7 9 - 1 8 2 . 
3 6 F O D O R Géza: i. m. 6 8 . 
37 Ezzel az életrajzi megfeleltetéssel függ össze az a makacs hiedelem is, hogy a jelenet éjjel játszódik. 

Holott az utolsó sorban szereplő „harmatos szén" más időpontra utal. 
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szakban fordul elő az én olyasfajta szituálása, amely nem metaforikus jellegű (s bi-
zony ez is megérdemelne némi kommentárt). 

A hatodik versszak újabb kísérlet a magyarázatra. Felfogható a negyedikben 
kinyilvánított tanítás cáfolataként is, módosításaként is. Annyi bizonyos, hogy ha-
tározott megkülönböztetésekkel él (ismét a „bent/kint" ellentéte), s valamiképp a 
dolgok rendbe rakásának lehetőségét ígéri. Ezzel szemben a hetedik strófa elbizonyta-
lanít: mintegy tapasztalatként szűri le azt a következtetést, hogy a törvény nem 
képes tartósan úrrá lenni a véletlenen. Ebben a viszonyban mindkét pólus ambi-
valens értékű; a véletlenhez nemcsak a kiszámíthatatlanság képzete társul, hanem 
a szabadságé is. Ha számba vesszük az első hét versszak motívumait, arra az ered-
ményre juthatunk, hogy tulajdonképpen a „rend" és a „rendezettség" különféle alak-
zatai fűzik egybe őket. 

S ebbe a sorozatba illeszkedik a nyolcadik strófa is, amely mintegy megfordí-
tása az előzőnek. A „törvény/véletlen" kettősének itt a „rabság/szabadság" ellen-
téte feleltetődik meg. A szabadságvágy már nem csupán álomtartalomként jele-
nik meg (mint a második versszakban), hanem az ifjúság természetes hiteként, 
amit radikálisan megcáfol az élettapasztalat. A csillagokig magasodó börtöncella 
metaforája az Eszméletnek talán a legnyomasztóbb, legreménytelenebb képe. 

A kilencedik versszak viszont megszakítja a tematikus láncot. Beszédmódját te-
kintve a második strófával rokonítható: beszámol a megélt, illetve elszenvedett 
tapasztalatokról. A világ meghasonultságát óhatatlanul leképezi a tudat, de még-
sem képes a maga rideg képmására formálni az ember viselkedését („nem tudok 
mást, mint szeretni, / görnyedve terheim alatt"). Valójában itt egy ú j kérdés (illet-
ve cél) vetődik fel s kerül a meditáció középpontjába: a helyes magatartás miként-
jének tisztázása. 

Ezt folytatja tovább (nyilvánvaló módon) a tizedik és tizenegyedik strófa: mint-
egy alternatívaként mutatva fel a kötelékeket tudatosan elutasító s ennek (ember-
telen) következményeit vállaló, illetve az önfeledt lét animális boldogságában el-
merülő sorsot. S voltaképp a tizenkettedik is (kevésbé nyilvánvaló módon) sugall 
valamifajta magatartásmintát, amelyről nem lehet pontosan tudni, hogy innen 
van-e vagy túl a korábbi válaszutakon, vagy éppen összesíti, egymás mellé rende-
li őket („s én állok minden fülke-fényben, / én könyöklök és hallgatok."). 

A lineárisan haladó értelmezés hátránya, hogy rövidre zárja a megfeleléseket, 
párhuzamokat. Például a második és a kilencedik versszak vagy a harmadik és 
a hatodik között jóval szorosabb kapcsolatokat ismerhetnénk fel, ha nem kellene 
a közbülső strófák jelentésével bíbelődnünk. A negyedik, a hatodik és a tizedik 
versszak tanító célzata is talán más jelentésárnyalatot kapna, ha sorrendjük és 
közvetlen kontextusuk másként alakulna. Nagyon valószínű, hogy ez merőben 
más következtetésekhez vezetne. 

4.4. Csak hát adott a sorrend. S ha a belőle következő meghatározottságokat 
kétségbe vonjuk, akkor sem tagadható, hogy a később következő strófák jelentésé-
be az olvasó magától értetődően vonja be a korábbiak alapján szerzett ismereteit. 
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A Tizenkét vers tulajdonképpen egyfajta kísérleti helyzetet feltételez: úgy rugaszko-
dik neki valamennyi strófa értelmezésének, hogy közben zárójelbe teszi a többit. 
Természetesen nem lehet mindegyik esetben végrehajtani ezt, vannak olyan vers-
szakok (például a tizedik és tizenegyedik), amelyek szorosan összetartoznak. De 
mivel a kapcsolat közöttük térbeli, nem időbeli (két ellentétes magatartás jelenik 
meg a különböző strófákban), nem okoz igazán gondot a Tizenkét vers szerzőjének. 

Tverdota György eljárásának kétségtelen előnye, hogy maximálisan „ráha-
gyatkozik" az egyes versekre, s igyekszik kibontani azok belső összefüggéseit. Ami 
nem jelenti azt, hogy figyelme csak a szövegre korlátozódna. Ellenkezőleg. Meg-
lehetősen nagy apparátust és kontextust mozgósít a jelentésárnyalatok kimutatá-
sára. Az értelmezés asszociációs körébe bevonja József Attila költői és értekezói 
életművét, irodalmi és más szellemi mintáit, azokat a művelődési és filozófiai áram-
latokat, amelyek hatottak/hathattak a költőre, amelyek révén érthetőbbé válik 
gondolati teljesítménye.38 Olykor az az olvasó érzése, hogy Tverdota csaknem min-
dent felhasználhatónak tart a versek értelmezésében, kivéve a ciklus többi darab-
ját. (Szerencsére nem mindig tartja be ezt.) 

Ha megközelítése heurisztikai többletét próbálom megítélni, úgy látom, hogy 
éppen ott érvényesül igazán, ahol az egységes versként értelmezők konstrukciói 
a legbizonytalanabb lábakon állnak. A negyedik, a hatodik, a kilencedik és a ti-
zenkettedik strófa esetében. Kivált az utolsó értelmezését tartom eredetinek. 
Szembeszáll az énsokszorozódás régi-új hagyományával, azzal, hogy a vonatokat 
szemlélő én (a lírai alany) tükröződik vissza mindegyik kocsi ablakában, illetve egy-
aránt tekintheti otthonának a megfigyelés és a megfigyelt helyét: a vasút mellet-
ti lakást és a vonatfülkét.39 

Tverdota felismeri (szerintem helyesen), hogy a versszak utolsó négy sora va-
lójában egy hasonlat második fele: a jövő-menő vonatokhoz hasonlóan iramlik el 
az ember élete. A képzeletünk színpadán megelevenedő és elvonuló múlt mind-
egyik pillanatához („fülke-fényéhez") hozzárendelődik az éppen akkori énünk. 
„Számos én áll egy-egy nappal fülkefényében, s mindegyikük velem, a meditáló 
énnel azonos - mondja Tverdota. - [ . . . ] Ahogy az előttem elrobogó vonat fényes 
ablakaiban könyöklő alakok sora mutatja, úgy zajlik le, gyorsan egymást követő 
napok sorozatában, amelynek utasa én magam vagyok, az életem."40 

Ugyanakkor (koncepciójából következően) nem foglalkozik azzal, hogy a tizen-
kettedik strófa miként függhet össze az előző kettővel, illetve hárommal. A felmu-
tatott magatartásminták némiképp önállósulnak egymástól, amit én kifejezetten 

38 M e g R e i l jegyeznem, kissé sokallom a művelődés- és filozófiatörténeti referenciák szerepeltetését 
(beleértve a Bergson-idézeteket is). 

3 9 KULCSÁR SZABÓ Ernő és O D O R I C S Ferenc értelmezésének kritikáját lásd TVERDOTA György: i. m. 
2 6 2 - 2 6 5 . 

40 I. m. 2 6 5 - 2 6 7 . Legközelebb VÁRADY Szabolcs jutot t el ehhez az értelmezéshez: „a képletes utazó áll 
valamennyi képletes fülke-fényben". I. m. 84. 
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hátrányosnak tartok. Az pedig meglepett, hogy az ötödik versszak bizonytalan 
pozícióját nem használta ki, sőt maga is csatlakozott az életrajzi megfeleltetés ha-
gyományához. 

5. Természetesen itt nincs mód valamennyi problémára kitérni. Ellenvetéseim-
mel távolról sem a ciklus-elv alkalmazhatóságát kívántam kétségbe vonni. A Ti-
zenkét vers álláspontjával szemben tulajdonképpen az a legfőbb kifogásom, hogy 
az értelmezés hitelességének zálogát látja a maga eljárásában. Holott az Eszméletet 
egységes versként megközelítő értelmezés éppolyan érdekes és eredményes le-
het, mint a ciklus-elvet alkalmazó. Nem ezen múlik az elemzés hitelessége vagy 
sikeressége. 

Tverdota György könyve kipróbál egy új megközelítésmódot, amely - követ-
kezetlenségei, sőt a következetessége ellenére - nem lesz megkerülhető az Eszmé-
let értelmezésében. Ami egyúttal azt is jelenti: József Attila költészetének megér-
tésében és megértetésében. 



Szemle 

Eisemann György 

PÁRBESZÉD-KÖTETEK 1. 

- Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához 
Szövegelemzés, irodalomelmélet. Szerkesztette Kroó Katalin. 
(Párbeszéd-kötetek 1.) 252 lap -

A sokat ígérő sorozat címe - első kötete olvasatának tapasztalatában - több szem-
pontból is utalhat a dialogicitás elvére. Nemcsak a bejelentett program szerint, 
azaz mint „eltérő nézőpontok érvényesítése" az irodalomtudományi diskurzus-
ban, hanem mint a szakmai érdeklődésű olvasók olyan párbeszédbe hívása, mely 
markánsan szembesítheti őket saját előfeltevéseikkel, mozgásba hozva értésmód-
jaik szintén eltérő - az ittenitől esetleg különböző - stratégiáit. Ez utóbbit azért 
érdemes hangsúlyozni, mivel már a szerkesztői témaválasztás maga is olyan „dia-
lógushelyzetet" hoz létre, mely aligha nevezhető megszokottnak, a russzisztikán 
belül sem. Turgenyev és Dosztojevszkij művészetének egymás „tükrében" láttatá-
sa sokak számára meglepetés értékű lehet. Csakúgy, mint a kutatások eredménye, 
mivel az alkalmazott elemzési módszerek valóban olyan poétikai rokonságokat 
tártak fel, melyek nem pusztán bizonyos interpretációs attitűdök hasonlóságaiból 
következnek, hanem eredményesen vetik össze a romantikus hagyományokra ref-
lektáló, attól bizonyos értelemben távolodó, modernizálódó, ám a romantika kez-
deményeit minden téren folytathatónak mutató horizonton a két szerző művészi 
teljesítményét. Egy tipikus, az elemzésekben többször ismétlődő példát kiragadva: 
a „kicsinyítő tükör" (Dállenbach) formulával körülírt jelenség leginkább roman-
tikus szövegek sajátja lehet, ám a befogadásnak e tükörjátékra való nyílt felszólí-
tása immár modernizálódó tendenciaként tartható számon. Sőt, ez az eljárás az 
elbeszélés és a történet, a beszédszerűség és cselekményes-narratív közlés viszo-
nyán belül is elhelyezhetőnek tűnik. A nem-cselekményszerűen funkcionáló be-
szédalakzatok (stílus, figurativitás, modalitás, metaforicitás stb.) a 19. század fo-
lyamán egyre inkább szétzúzzák az egységes narratíva összetartó erejét, a történet 
szintjén összpontosuló értelmezőerőt, sőt egyre inkább történetmeghatározó (újra-
értelmezó-átteremtó) funkciót nyernek. Ezzel összhangban a kötet elemzéseinek 
szinte mindegyike arra törekszik, hogy valamilyen generatív alakzat következmé-
nyeként mutassa be azt, ami cselekménynek nevezhető. A korszakolás retorikájá-
val élve elmondható, hogy a romantikus formatan a diszkurzivitás és a történet 
analógiájára, míg a modern poétika inkább az előbbi fölényére, egyre meghatá-
rozóbb erejére épít. E poétikai relációt erősíthetik az interpretációk olyan mar-
kánsan körvonalazott alapfogalmai mint a „szemantikai komplexum" (Trombitás 
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Judit) vagy a „szemantikai szüzsé" (Kroó Katalin), továbbá egyes - éppen lírai jel-
legű, tehát a cselekményt tropológiailag meghatározó funkciójú - intertextuális 
elemek (Kroó Katalin), a történet önkifordító, önmagát összefűzni nem képes ka-
rakterének kidomborítása (Orosz Magdolna), a kicsinyítő tükör és a hasonmások 
összjátékának (Szekeres Adrienn), sőt a nevek szemantikájának, történetképző rele-
vanciájának feltételezése (Boros Lili). 

Amennyiben tehát a diszkurzív és a narratív megnyilvánulások közötti megfele-
lést (harmóniát) romantikus „paradigmának" véljük, akkor - legalábbis e tekintet-
ben - a tanulmányok többsége határozottan ehhez a korszakhoz rendeli tárgyalt 
szövegét. Ez azonban, láttuk, távolról sem a művek történeti „hátrasorolását", el-
lenkezőleg, a romantika aktualitását kívánja bizonyítani, igazolván az utóbbi két 
évtizedben fellángolt újraértelmezési hullám sikerét. Hogy az értekezések mind-
emellett mégis távolodni látják a tárgyalt műveket ettől a prózapoétikai távlattól, 
az elsősorban az intertextualitás terén megfigyelt tendenciák analíziséhez köthe-
tő. Itt ugyanis határozottan irányt vált a szövegek strukturalitásának rész-egész 
pulzálására összpontosító figyelem, s a vendégszövegek megidézésének beszéd-
szerűsége kerül az érdeklődés homlokterébe. A romantikus „előzmények" ugyancsak 
ilyen szempontból kerülnek elő, ahogy azt Hoffmann Gluck lovag című elbeszélé-
sének értelmezése mutatja (Orosz Magdolna). Az intertextualitás továbbá - tág ér-
telemben - természetesen nemcsak idézetek beékelését jelenti, hanem korstílusok, 
műfajok felidézését is. A kötet első, Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésével 
foglalkozó blokkjában Hetesi István tanulmánya például mindezt esztétizáltság-
ként interpretálja: a reneszánsz, a barokk, a romantika vonásainak előkerülésében 
a világtapasztalatoknak - a szó modern jelentése szerint értett - autonóm művé-
szi meghatározottságára utal. E teoretikus megfontolás vezeti a belátásig, misze-
rint Turgenyev hősein az élet egyén feletti - tehát individualitáson túli - törvényei 
teljesednek be. A történések nem-individuális elvű magyarázata nyilvánvalóan a 
modernitás további szakaszai felé nyitja meg az interpretáció hatástörténeti táv-
latát. Jellegzetesen „esztétista" eljárásnak tekinthető a mód, ahogy a szöveg 
„megdolgozza" átvételeit, köztük a mítoszokat - amivel a szimbólumok állandó-
sított jelentését is dinamizálni, mondhatni, allegorizálni képes. Ariadné és a ken-
taurok alakjai bukkannak fel ekként, együtt a Die Irrungen (Hoffmann) és a Lenore 
(Bürger) világával. 

A jelentések beszédszerű dinamizálásaként értelmezhető a „szemantikai komple-
xum" ismétlődés-karakterének, újra-megjelenítésének hangsúlyozása is (Trombitás 
Judit). Az egyes előfordulások eltérései egy korszerűen allegorikus - a szöveg be-
fogadása során változó - olvasatot tesznek lehetővé. Sőt, itt a „kicsinyítő tükör" 
széttöréséről is szó esik, melynek darabjai egyúttal intertextuális utalásokat ké-
peznek. A tanulmány éles szemmel veszi észre a különbséget az Ariadné-mítosz 
és a Hoffmann-novellára utalás formája között: ez utóbbi esetben a mű úgy „dol-
gozza meg" a másik történetet, hogy annak saját szövegbeli variánsaira - mintegy 
belső újraírásaira - vonatkoztatja magát. Ezzel közvetve arra is figyelmeztet, hogy 
„eredeti" történet nem létezik, csak saját áthagyományozódásainak sora. 
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Ugyancsak szimbólum és mítosz - másként fogalmazva: kép és történet - vi-
szonyát érinti Kondor-Szilágyi Mária dolgozata, a motívumok-emblémák és a cse-
lekmény kapcsolatát vizsgálva. Az ekphrasis trópusa a mai irodalomtudomány 
egyik legtöbbet érintett témája, s e tanulmány kétségtelenül az egyik legjobb szak-
irodalmi forrásból indul ki. Gottfried Boehm fejtegetéseiből, melyek egyébként 
a recepcióesztétika felé is teret nyithatnak az interpretáció számára, mivel hang-
súlyozzák: nyilvánvalóan az olvasóra hárul a látvány szemantikai „visszaszövege-
sítése", nyelvi dimenzióba hozása. De szintén lényeges vonást hoz szóba az emlé-
kezés műveletének kiemelése - itt elsősorban az emlékezés és a felejtés nietzschei 
teorémájára gondolhatunk, mint a múlthoz való kreatív és önteremtő viszonyu-
lás közismert, a történelem tanulmányozásának „hasznával és kárával" foglalko-
zó, igen nagyhatású elméletére. 

A műfaji dimenzió felé közelíti az intertexualitás szempontrendszerét Kocsis 
Géza tanulmánya, elsősorban azon észrevételek sorát gazdagítván, mely a 19. szá-
zadi orosz irodalom műveit a drámai dikció felől értelmezik: itt főleg a commedia 
dell' arte kerül az interpretáció vonzáskörébe. Emellett játékba hoz egy narratív mo-
dellt, a bezárt nő (inclusa) történetét is. Mindez - jelen kötet témáján túl is - lehet-
séges kapcsolódást képez ahhoz a Dosztojevszkij-szakirodalomhoz, amelyben a drá-
maiság (a szereplői dialógusok) vizsgálata már régóta igen fontos szerepet játszik. 

Kroó Katalin nagy ívű, roppant körültekintő, sokoldalú munkájából az inter-
textualitás mellett az emlékezés, a narrativitás elemző szempontjainak összefonó-
dása, produktív szintézise emelhető ki. E többféle szempont érvényesítése többek 
között a szépség platonikus felfogásának gazdagon árnyalt lebontását, vagy inkább 
az időnek való „kiszolgáltatását" ismerteti fel. Ezáltal lényegében az esztétikai ta-
pasztalat gyönyörködés-elvének történeti-idői-allegorikus létmódja - a tiszta szép-
ségnek a mindenkori pillanathoz kötődő visszatérítése - kerül kifejtésre az adott 
szöveg poétikai konkrétumai kapcsán. Megjegyzendő, hogy elhagyás és visszaté-
rítés ekként temporalizált jelentéseit a szerző igen frappáns meglátással bontja ki 
magából a Turgenyev-szöveg címéből is. 

További fontos területet érint az idézés művészete Boros Lili tanulmányában, 
bevonva az onomasztikai vizsgálódások körét - s ezzel már a kötet második na-
gyobb egységénél, Dosztojevszkij művészi világának értelmezésénél vagyunk. A sok-
féle allúziót joggal megemlítő dolgozat azonban azzal a tanulsággal is szolgál, hogy 
olykor éppen a név konkrét jelentése szabhat gátat bizonyos - egyéb okokból ké-
zenfekvőnek látszó - összefüggések olvasói létesítésének-észlelésének. Raszkolnyi-
kov alakja például Lázár és Napóleon nevével minden bizonnyal kapcsolatba 
hozható, a Krisztuséhoz kötése viszont kevésbé meggyőző. A név „sorsa" továbbá 
nyilvánvalóan összefügg az individualitás, a személyiség konstruálásának nyelvi-
poétikai alkotóelemeivel. A Liza név szövegközötti létmódja jó példa lehet a sze-
mélyjelölésének (szemantikájának) állandó módosulására - ennek figyelembevé-
telével hasznosítható Toporov idézett megállapítása, miszerint olykor megfordul 
a jelölés iránya és valamilyen előzetes értelem jelölné a nevet. Óvatosságra int, 
hogy Lizaveta Ivanovna ugyanakkor a Tonio Krögeritek, Thomas Mann elbeszélé-
sének a festőművésznőjét is eszünkbe juttatja, de nagyon kétséges, sikerülhet-e 
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egyáltalán bármiféle ilyen összefüggésből kinyerhető értelmet játékba hozni a be-
fogadásban. Ernst Cassirer említi Nyelv és mítosz című tanulmányában, hogy a mi-
tikus szemlélet szerint az ember individualitása nem változatlan, hanem minden 
újabb életszakaszba lépésével más létformát, más lényeget és nevet nyer. E minta 
persze különösképp Raszkolnyikov esetében figyelhető meg, lebontván egységes-
állandó individualitása képzetét. 

A kicsinyítő tükör elméletének a recepcióesztétikához legközelebb eső mozza-
natát Solti Gergely írása emeli ki, A félkegyelmű című regényről szólva. Ugyanis a mű 
közepén elhelyeződni látott „tükör" az elbeszélésben már megtörtént elem fel-
idézéséveljövendöli meg a bekövetkező mozzanatokat. így a cselekmény megis-
mert múltjának elrendezése és értelmezése, valamint várható jövőjének feltárulása 
tipikusan a befogadás művelete lesz. Az olvasó szinte a szereplői előrelátásokkal 
(jövendölésekkel) együtt alakíthatja ki a maga variánsát. Itt jegyzendő meg, a ko-
rábban említett alakzatokat is fontos tekintetben árnyalhatják a szövegek első és 
további olvasatának tapasztalatai. Az első és a második olvasás különbsége befoga-
dásmódok különbsége: az újraolvasás a szöveg létmódját egész másként érzékeli 
például a mondott szempontok szerint azáltal, hogy a narratíváról a diszkurzivi-
tásra tereli a figyelmet. A kötet elemzéseinek mindegyike természetesen a sokadik 
olvasatot tükrözi, de az ekként felfedezett jellemzőket nemegyszer az első olvasat 
feltételezett horizontján kísérli meg elhelyezni. A kicsinyítő tükör jelenlétére pél-
dául csak a művek végigolvasása után lehet egyáltalán felfigyelni - a szöveg egé-
szének birtokában lehet megállapítani magát a „kicsinyítés" aktusát. Ez a formá-
ció ezért az első olvasás során eleve nélkülözi az előrejelzés azon funkcióját, 
melyet a várakozás beteljesedése visszaigazol. Az első olvasat számára nyilvánva-
lóan nem létezik bekövetkezett előrejelzés. Ezért felmerül a kérdés, ezen az ellent-

. mondáson belül hogyan konstituálódik egyáltalán a „kicsinyítő tükör" funkciója? 
Hogyan „tükrözhet" bármi valami olyasmit, aminek bekövetkezését még nem ta-
pasztalhatjuk? Honnan tudjuk egyáltalán, hogy valamelyik részlet a tükrözés 
funkcióját tölti be? Röviden: hogyan és mit „kicsinyíthet" a tükör, ha nem ismer-
jük a történet egészét? A válasz - diszkurzivitás és narrativitás mondott történeti 
kötődéseire tekintettel -megkockáztathatja, hogy e funkció maga is elsősorban (ter-
mészetesen a szöveg ajánlatai alapján megképezhető) olvasásalakzatként, vagyis 
az elsajátított befogadói reflexek-szokások előzetesen rendelkezésre álló készsé-
gei alapján működik, nem pedig strukturalista módon izolálható, rögvest végle-
gesíthető poétikai képződményként. Vagyis - az első olvasat esetében - többször 
is kialakulhat a hasonló előrejelzés benyomása, melynek nem okvetlenül mind-
egyikét igazolja vissza a szöveg egésze. S hogy milyen eljárások képesek egyáltalán 
az előhívására, az nemcsak a cselekmény, hanem az előadás, a beszéd függvénye, 
ahogy arra a saját témájában Orosz Magdolna dolgozata figyelmeztet. 

Aligha ismerhetünk olyan alkotást a világirodalomban, melynek második olva-
sata látványosabban írná felül az első olvasat során formálódni kezdő jelentése-
ket, mint A félkegyelmű című regény. Solti Gergely tanulmánya felidézi Dosztojevszkij 
közismert megjegyzését Miskin hercegről, mint a „krisztusi pozitív szépség" meg-
testesítőjéről. Holott a regény - ahogy arra az olvasó fokozatosan ráébred - nem 
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erről szól, ellenkezőleg: a főszereplő Miskin szinte mindenkit tönkretesz, akivel 
érintkezik. Belépése a regény világába romboló erejű, távozásával halottakat hagy 
maga után. Holbein Araz/MS-képének előfordulása a szövegben pedig azzal a pa-
radoxonnaljár, hogy a feltámadás hitére valló kérdést Rogozsin teszi fel: hogyan 
gondolhatták az emberek, hogy ez a holttest feltámad? Többek között tehát en-
nek a képnek a szövegkörnyezete mond nyomatékosan ellent a Miskin alakját az 
„imitatio Christi" elve szerint bemutató értelmezésnek. 

A mondottak után hadd ismételjük: a kötet interpretációi meggyőzően bizo-
nyítják, hogy Dosztojevszkij és Turgenyev prózapoétikájának összevetése nem 
mellőzhető a 19. századi orosz próza alakulástörténetének, az adott korszaknak 
paradigmatikus igényű jellemzéséhez. E korszak a romantikától távolodó moder-
nitásként jellemezhető, vagyis a folytatódó romantika historicitásán belül írható 
le. Az elemzések meggyőző erejét tovább erősíthette volna, ha a romantikus mű-
alkotások interpretációba vonása mellett a tanulmányok bizonyos huszadik száza-
di olvasói tapasztalatok - például a Doszojevszkij kapcsán szóba hozható Thomas 
Mann-, Camus- vagy akár Kafka-recepciónak - visszaolvasására is vállalkoztak 
volna. De az említett szituáltság nyilván a két életmű egymást „felfedező" össze-
vetésének sürgető hatástörténeti aktualitásából adódik, s éppen e feladat kieme-
lése teszi sajátossá és érdekessé a kiváló könyvet. 
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Tanulmány 

Golden Dániel 

BÖLCSÉSZET, TUDOMÁNY, PRAGMATIZMUS1 

Program 

Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy három, első pillantásra nem triviáli-
san összeegyeztethető gondolkodó életművének célzatos interpretációján keresztül 
olyan tudományelméleti perspektívát vázoljak fel, amely új megvilágításba helyez-
heti az irodalomtudomány, tágabban a bölcsészet és/vagy tudomány működését. 

Ennek a tudományfilozófiai narratívának három hőse Ludwig Wittgenstein, 
Lakatos Imre és Richard Rorty, az általam javasolt „antitranszcendentális redukció" 
teoretikus stádiumai pedig a következők: 

1. Minden nyelvjáték. (Wittgenstein) 
2. Minden szöveg / „irodalom". (Rorty) 
3. Minden kutatási program. (Lakatos) 
Ami a három szerzőt első lépésben összekötötte számomra, az alighanem a fi-

lozófiai problémák kezelésében és tárgyalásában követett stílusuk. Egyik legfris-
sebb írásában2 Rorty a következőképpen írja le ezt a gondolkodói magatartást: 
„Ha az ember úgy gondolja, hogy a kísérletezgető toldozás-foltozás a legtöbb, 
amire valaha is képesek leszünk, akkor egyformán gyanakvó lesz a nagyszerűség 
univerzalista és a mélység romantikus metaforáival szemben. Mivel mindkettő azt 
sugallja, hogy egy újabb foltozási javaslat azáltal tehet szert erőre, ha kapcsolódik 
valamihez, ami, Russell szavaival élve, nem pusztán az itt és most - valami olyasmi-
hez, mint a valóság sajátos természete vagy az emberi lélek legmélyebb mélye." 
E két pozíció, az itt Platónnal és Russell-lel fémjelzett univerzalizmus, illetve a Nietz-
schével és Heideggerrel képviseltetett romanticizmus alternatívája lehet a pragmatiz-
mus, amely figyelmen kívül hagyja a másik kettő legitimációs gondjait, s kizárólag 

1 Az itt közölt szöveg egy nagyobb teijedelmű dolgozat része, amelyben a bölcsészet kifejezést azon 
diskurzusok átfogó jelölésére fogom használni, amelyek tevékenysége elsőrendűen szövegekre és in-
terpretációikra irányul, s hagyományosan a bölcsészettudomány, filológia, szellemtudomány, humán tudo-
mány stb. nevekkel illetik őket. 

2 Universalist grandeur, romantic profundity, humanist finitude. Előadás a pécsi egyetemen 2004. május 
3-án. 
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a problémák megoldására összpontosít. Ebben az értelemben számomra Lakatos 
és Wittgenstein is pragmatikus gondolkodóknak tűnnek. 

Richard Rorty első felbukkanása a magyar irodalomtudomány horizontján a 
Literatura című folyóiratnak köszönhető. Közelebbről annak, hogy nevezetes „Her-
meneutika és dekonstrukció" számának végére, a nagynevű vitapartnerek: Gadamer, 
Manfred Frank, Derrida írásai után, tulajdonképpen érthetetlen módon odave-
tődött a Dekonstrukció és megkerülés3 című szöveg. Rortytól addig három feledésbe 
merült és kevéssé reprezentatív fordítástól4 eltekintve más nem jelent meg ma-
gyarul. A szerzőről akkor még semmit nem lehetett tudni: sem az analitikus filo-
zófia átfogó kritikusaként, sem az analitikus és kontinentális hagyomány nagyvo-
nalú egybeolvasójaként, sem a pragmatizmus feltámasztójaként nálunk még nem 
volt ismert;5 engem is csupán a hangnem, a stílus6 fogott meg. A lassan megin-
duló hazai recepciót azután általánosságban az elutasítás jellemezte,7 de a ritka 
szimpatizáló értelmezések8 is érzékelhető hatás nélkül maradtak. 

Lakatos Imre tudományfilozófiai munkássága, jóllehet az 1960-70-es évekre 
tevődik, a legutóbbi időkig szintén gyakorlatilag ismeretlen volt Magyarországon. 
Ez több okra vezethető vissza: egyrészt a szerző súlyos bűnöktől terhes múltjára,9 

másrészt arra a körülményre, hogy tevékenységét emigrálása után angol nyelven 
fejtette ki. Ráadásul hiába bukkan fel a neve a legismertebb tudományfilozófusok 
társaságában,10 mivel korai halála megakadályozta tervezett nagy szintézisének, 

3 Dekonstrukció és megkerülés. Ford. BECK András. Literatura 1991/4. 443^165., illetve Dekonstruálás 
és megkerülés. Ford. BECK András. In Richard RORTY: Heideggerről és másokról. Jelenkor, Pécs, 1997. 
111-136. 

4 A filozófia ma Amerikában. Ford. FEHÉR M. István. Magyar Fdozófiai Szemle 1985/3-4. 583-599.; A fi-
lozófiatörténetírás négy fajtája. Ford. F E H É R M. István. Magyar Filozófiai Szemle 1986/3-4. 495-519.; 
A filozófia és a természet tükre (részletek). Ford. FEHÉR Márta. Filozófiai Figyelő VII. (1985) 3., 51-80. 

5 A posztmodern állapot című kötetben (1993) HABERMAS és LYOTARD mellett még szintén a nagy isme-
retlenkéntjelent meg, aztán jöttek a kötetek a Jelenkortól, elsőként az Esetlegesség, irónia és szolidari-
tás (1994), majd a Heideggerről és másokról (1997) és a Megismerés helyett remény (1998). 

6 Rortyt Ihab Hassan egy helyen „a metafizika száraz, világos, okos szatirikusaként", stílusát pedig 
William James ünnepélyességével szembeállítva a „vidéki szatócsüzlet otthonosságaként" [cracker-
barrel deprecation] jellemezte. (Ihab HASSAN: Making Sense: The Trials of Postmodern Discourse. 
In uő: The Postmodern Turn. Ohio State University Press, 1 9 8 7 . 1 9 1 - 2 1 3 . ; 2 0 6 . ) Ennek legszebb 
megnyilvánulása, egy önéletrajzi vonatkozásokkal tarkított filozófiai hitvallás: Trockij és a vadorchideák. 
Ford. BÁNKI Dezső. Világosság 1 9 9 5 / 8 - 9 . 4 0 - 5 3 . 

7 Például FARKAS Zsolt: Amerikai polgár, európai filozófia. Megjegyzések Rorty metafizikájának három alap-
kategóriájáról. Nappali Ház 1993/4. 76-83.; HORKAY H Ö R C H E R Ferenc: Ki ébresztette fól Rortyt dogmati-
kus szendergéséből? Holmi 1995/6. 867-879. 

8 Például BECK András: Teória és teketória. Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás. In uő: 
Nincs megoldás, mert nincs probléma. JAK-Ftesti Szalon, Budapest, 1 9 9 2 . 8 6 - 1 0 4 . , illetve a Rorty első szá-
mú hazai népszerűsítőjének számító B O R O S János munkái (Pragtnatikus filozófia. Igazság és cselekvés. 
Jelenkor, Pécs, 1 9 9 8 ; A demokrácia filozófiája. Jelenkor, Pécs, 2 0 0 0 ) . FEHÉR M . István az előző évtized 
legfontosabb filozófiai teljesítményeinek egyikeként említi A filozófia és a természet tükrét (A filozófia 
a nyolcvanas években. Literatura 1 9 9 5 / 1 . 2 1 - 5 7 . ; 4 6 - 4 8 . ) . 

9 Lee CONGDON: Bűn és büntetlenség. Az ismeretlen Lakatos Imre. Replika 2 9 . ( 1 9 9 8 ) 7 - 2 3 . ; MIHÁLYI Gábor: 
Egy életkudarc története. Replika 3 0 . ( 1 9 9 8 ) 1 0 3 - 1 1 4 . ; Jancis L O N G : Lakatos Imre Magyarországon. Magyar 
Filozófiai Szemle 1 9 9 9 / 1 - 3 . 

10 Például az Alan MusGRAVE-vel közösen szerkesztett kötetben KuHNnal, PoppERrel, FEYERABENDdel: 
Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press, Cambridge, 1970. Feyerabend 
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illetve éveken keresztül javítgatott fontos tanulmányainak publikálásában, a nem-
zetközi tudományosság is csak fokozatosan vett róla tudomást.11 Ennek megfele-
lően a magyarországi recepció is megkésett volt; ugyan az 1960-as évek elején 
cambridge-i doktori értekezésként megszületett, de könyv alakban csak halála 
után, angol tanítványai által sajtó alá rendezett főműve, a Bizonyítások és cáfolatok 
már a nyolcvanas évek elején megjelent magyarul,12 az örökségével való első, át-
fogó igényű számvetésre a kilencvenes évek közepéig várni kellett,13 csakúgy, mint 
a Lakatos írásaiból készített első válogatásra.14 

A dolgozat hátteréül szolgáló három szerző közül Ludwig Wittgenstein nyilván-
valóan a legismertebb, ugyanakkor gondolkodói hagyatékának feldolgozottsága 
nem sokkal áll jobban, mint a másik kettőé. Neve hosszú ideig a Logikai-filozófiai 
értekezéssel15 forrott össze. A szerzőjét 1921-22-es megjelenése után a logikai po-
zitivizmus kiemelkedő képviselőjeként egy csapásra híressé tevő mű sokáig elfedte 
azt, hogy maga Wittgenstein meglehetősen hamar túllépett rajta.16 Új filozófiai 
alapállásából és munkamódszeréből egyaránt következő módon ekkori gondola-
taiból életében semmit sem publikált, s erről az ún. késői Wittgensteinról a szé-
lesebb filozófiai közvélemény is csak halála után szerzett tudomást.17 Nálunk ez 
utóbbi gyakorlatilag a nyolcvanas évekig ismeretlen volt,18 a legfontosabb szövegek 
lefordítása pedig a kilencvenes évekig váratott magára,19 aminek nyomán nagy 
mértékben megélénkült a hazai Wittgenstein-diskurzus.20 

nagy karriert befutott műve, A módszer ellen saját bevallása szerint nem más, mint „egy hosszú és 
meglehetősen személyes levél Imréhez, és minden gonoszkodó mondata egy annál is gonoszko-
dóbb válasz elvárásával íródott" (idézi Matteo MOTTERLINI in For and Against Method, X) . 

11 Első monográfusa például: Brendan LARVOR: Lakatos: An Introduction. Routledge, London-New York, 
1998. Nemrégen vált hozzáférhetővé Lakatos és Feyerabend filozófiatörténeti jelentőségű levele-
zése is: Imre LAKATOS-Paul FEYERABEND: For and Against Method. Ed. Matteo MOTTERLINI . University 
of Chicago Press, Chicago-London, 1999. 

12 Proofs and Refutations. The Logic of Mathematical Discovery. Eds. J o h n WORRALL and Elie ZAHAR. Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1976; Bizonyítások és cáfolatok. A matematikai felfedezés logikája. 
Ford. BORECZKY Elemér. Gondolat, Budapest, 1981; Typotex, Budapest, 19982. 

is Replika 23-24.(1996) 
14 Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. Ford. BENEDEK András és FORRAI Gábor. Atlantisz, Budapest, 

1997; A falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája. In FORRAI Gábor, SZEGEDI 

Péter (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Áron, Budapest, 1999. 187-217. 
15 Ludwig WrrrGENSTEiN: Logikai-filozófiai értekezés. Ford. MÁRKUS György. Akadémiai, Budapest, 1 9 6 3 ; 

1 9 8 9 2 . 
16 Vö. NYÍRI Kristóf: Ludwig Wittgenstein. Kossuth, Budapest, 1983. Noha az újabb szakirodalom már 

éppen a két „korszak" közötti folytonosságot hangsúlyozza (lásd NEUMER Katalin: Határutak. Ludwig 
Wittgenstein késői filozófiájáról. MTA Filozófiai Intézet, Budapest, 1991), dolgozatom szempontjából 
mégis a Tractatus és a Filozófiai vizsgálódások episztemológiája közötti éles különbség látszik fontosnak. 

17 A második korszak főműveként számon tartott Filozófiai vizsgálódások néven ismertté vált szöveg első 
része 1945-1946-ban, második része 1936-1937-ben készült, de először csak a tanítványok sajtó 
alá rendezésében, 1953-ban je lent meg. (Vö. NYÍ R I Kristóf: i. m. 83-89.) 

18 Mutatványokat közölt csak A Világosság NYÍRI Kristóf ( 1 9 6 9 / 1 0 . melléklet 2 6 - 2 7 . ) ; illetve BENCE 

Gyöigy ( 1 9 7 3 / 2 - 3 . 3 5 1 - 3 5 5 . ) fordításában. 
19 Л bizonyosságról. Ford. NEUMER Katalin. Európa, Budapest, 1 9 8 9 ; Filozófiai vizsgálódások. Ford. NEUMER 

Katalin. Atlantisz, Budapest, 1 9 9 2 , 1 9 9 8 2 . (javított kiadás); Észrevételek. Atlantisz, Budapest, 1 9 9 5 ; 

Előadások az esztétikáról. Ford. MEKIS Péter. Latin Betűk, Debrecen, 1 9 9 8 . 
20 Lásd a Magyar Filozófiai Szemle „Wittgenstein-számának" tanulmányait: 2 0 0 1 / 3 . ; illetve TŐZSÉR János: 

Játékok és nyelvjátékok. Kávé Kiadó, Budapest, 2001. 



1 4 6 Golden Dániel 

Hármójuk összeolvasásának21 tétje röviden az, hogy érvényesíthető-e az álta-
luk képviselt gondolkodói stílus a bölcsészet területén, illetve, hogy ennek révén 
felállítható-e egy olyan pragmatikus tudománymodell és kutatási módszertan, 
amely képes termékenyebbé tenni az érintett diskurzusokat. 

Kiindulópontok 

Nyelvjáték 
A késői Wittgenstein erős kritikával illette saját, a nyelvre vonatkozó korábbi fel-
fogását. Az új megközelítés kulcsfogalma a nyelvjáték, amely azt hivatott kifejezni, 
hogy a nyelv nem a világot maradéktalanul leképező kódként képzelendő el, ha-
nem a játék önmagába zárt rendszerének mintájára. Nincs külső referencia, bár-
milyen „visszavezetési" törekvés szükségszerűen végtelen regresszust eredményez. 
A nyelv használatának végső alapja a szabálykövetés, amely azonban nem tudatos, 
hanem a szokás, az életforma által meghatározott. 

Ebből következik a jelentés használatelmélete, amely szerint „egy szó jelentése -
használata a nyelvben".22 Ez az elképzelés élesen szemben áll a jelentést valami-
nek a megnevezéseként értelmező elképzelésekkel (denotációs jelentéselméletek), amelyek 
a jelentést a nyelvtől független (a világban vagy a tudatban létező) dologként té-
telezik. A wittgensteini elmélet szerint „a szavak használata nem já r szükségkép-
pen értelmezésükkel: cselekvéseink, ezen belül nyelvi cselekvéseink, általában nem 
előföltételeznek interpretációt, magyarázatot".23 

Ennek egyik lényeges következménye, hogy eltűnik a jelentés rögzítésének le-
hetősége, a változó körülmények mindig új jelentésekkel ruházzák fel a szavakat, 
így állítja szembe ez a nyelvfelfogás Wittgensteint a filozófia platóni hagyomá-
nyával: a „szép" különféle használatai mögött e szerint felesleges a „szépség" közös 
ideáját, fogalmát keresnünk. E helyett csak rokonságok vagy családi hasonlóságok24 

sorozatáról beszélhetünk. „Nem mondható az, hogy a játéknak nevezett tevékeny-
ségek csak egymásra hasonlítanak, hanem - éppen úgy - , ahogy egy család tagja ha-
sonlíthat egy olyan személyre, aki nem tartozik ehhez a családhoz, úgy egyes, egy 
fogalom alá rendelt dolgok vagy minőségek is hasonlíthatnak más fogalmak alá 
rendelt dolgokhoz vagy minőségekhez. Vagyis: a hasonlóságok szükséges feltételei 

21 A filológiai érdeklődést kielégítendő: Lakatos soha nem foglalkozott behatóan Wittgensteinnel, 
szóbeli közlései alapján pedig kimondottan rossz véleménnyel volt róla; Rorty erősen támaszkodik 
rá, bár nagyobb terjedelemben csak kétszer foglalkozott veie (Keeping Philosophy Pure: An Essay 
on Wittgenstein. In Richard RORTY: Consequences of Pragmatism (Essays 1972-1980). University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1982. 19-36.; Wittgenstein, Heidegger és a nyelv dologiasítása. In 
Richard RORTY: Heideggerről és másokról. 69-87.); Lakatost Rorty a jelek szerint nem ismeri. 

22 Ludwig W I T T G E N S T E I N : Filozófiai vizsgálódások. Atlantisz, Budapest, 1998. 43.§ 
2 3 NYÍRI Kristóf: Ludwig Wittgenstein. 91. 
24 Ludwig WriTGENSTEiN: i. m. 67.§ 
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annak, hogy egy sor dolgot egy névvel illessünk, de nem elégséges feltételei. Más szó-
val: abból a tényből, hogy a világban rengeteg hasonlósági viszony áll fenn a dol-
gok és a minőségek között, még egyetlen konkrét fogalom sem következik."25 

Textualizmus 
Egyik írásában26 Richard Rorty textualizmus név alatt egy olyan, számos kortárs gon-
dolkodórajellemző szemléletet kísérel meg azonosítani, amely szerint „a szövegen 
kívül nincs semmi". Ennek a tételnek volnának különböző szintű és diszciplínájú 
képviselői többek között Harold Bloom, Geoffrey Hartmann, J. Hillis Miller, Raul de 
Man, Jacques Derrida, Michel Foucault, Hayden White és Paul Rabinow. A fenti 
állítás azonban még véletlenül sem értendő metafizikaiként, hiszen „...a kiérlelt 
pragmatikus álláspont szerint nincsen semmilyen érdemi különbség az asztalok 
és a szövegek, a protonok és a költemények között. Egy pragmatista számára 
mindezek csupán a használat, tehát újrafogalmazás, újraértelmezés és manővere-
zés állandó tárgyai".27 

Rorty egyik kedvenc metaforájával élve három csoportba osztja az interpretá-
torokat: hagyományos humanisták, akik a minden szövegre érvényes egyetlen átfogó 
szótár létében hisznek, gyenge (vagy szolgai) textualisták, akik az adott szöveg meg-
értéséhez szükséges egyedi szótárat keresik, valamint erős (vagy eredeti) textualisták, 
akik az interpretátor és szöveg találkozásából születő egyedi szótárak lehetőségét 
vallják. Miközben a gyenge textualista továbbra is a változatlanul adottként elgon-
dolt szöveg valamilyen rejtett jelentésére vadászik, az erős textualista úgy véli, 
nem tehet többet, mint hogy létrehozza saját adekvát újraértelmezését, rekontex-
tualizációját. 

E szerint a megértés nem más, mint interpretáció, az pedig nem más, mint 
rekontextualizáció. A pragmatizmus nem borul le az autonómiájuk védelmében 
elzárkózni kívánó szótárak előtt, hanem újraleírásnak veti alá őket a maga szem-
pontjai szerint - s másokat is erre biztat. Ezt abban a meggyőződésben teszi, hogy 
nincs ennél „mélyebb" vagy „általánosabb" megértés, a megértés csak ekként lé-
tezik; egy interpretáció „adekvátságáról", azaz az „eredetihez" való „közelségéről" 
alkotott benyomásaink, ítéleteink szintén a rekontextualizáció részét képezik. 

Kutatási program 
A pozitivizmus tudománymodelljeinek kritikájaként fogalmazta meg Kari Popper 
A tudományos kutatás logikája című művében a falszifikácionizmus tételét. E szerint a 
tudományos megismerés nem úgy működik, hogy közvetlenül belátható igazsá-
gú állításokra épülnek az egyre bonyolultabb, de teljes egészükben bizonyítható 

2 5 T Ő Z S É R János: Wittgenstein és az univerzálé-probléma. In uő: Játékok és nyelvjátékok. 3 6 - 5 6 . , 4 5 ^ 6 . 
26 Tizenkilencedik századi idealizmus, huszadik századi textualizmus. Ford. BECK András. Holmi 1991/11. 

1440-1456. 
27 I. m. 1451. 
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(verifikálható) elméletek. Ellenkezőleg: mindig csak teljes elméleteket tudunk fel-
állítani, s ezeket a feltételezéseket kell a tapasztalat próbája alá vetnünk. Ha a kettő 
ellentmondásba kerül egymással, akkor az elméletet sikerült falszifikálnunk, s így 
el is vethetjük, hogy újabb elmélet után nézzünk. Lakatos elfogadta ezt az alap-
elvet, de kritizálta is Fbppert, ugyanis szerinte ez az egyszerű modell egyrészt nem 
felel meg a tudomány valóságos működésének, másrészt nem is lenne jó, ha meg-
felelne, hiszen ebben az esetben egy-egy elméletet rögtön a létrehozása után el 
kellene dobnunk, hiszen kezdeti állapotában mindig található olyan állítás, amely 
cáfolni képes. 

Lakatos víziója a tudomány organikus (ha tetszik, dialektikus) fejlődéséről szól: 
a kritikák, cáfolati kísérletek, ellenpéldák arra sarkallják az elmélet híveit, hogy 
pontosítsák kiinduló megfogalmazásaikat, így ideális esetben egy folyamatosan 
gazdagodó, egyre részletesebb és kiterjedtebb magyarázatra képes rendszer áll 
előttünk. Ennek a kontextuális modellnek lenyűgöző esettanulmánya a Bizonyítá-
sok és cáfolatok című írás. Lakatos ezen könyvének igazi jelentősége nem az Euler-
tétel történetének kimerítő feldolgozásában, még csak nem is a tudománytörté-
neti rekonstrukció egy általánosítható módszerének előállításában rejlik, hanem 
abban, amit a mű alcíme is sejtetni enged: a tudományos kutatás mintázatának 
felmutatásában. 

Utolsó éveiben Lakatos azon dolgozott, hogy elgondolását kiterjessze a termé-
szettudományok területére. A későbbiekben amellett fogok érvelni, hogy az álta-
la a tudományos kutatási programok metodológiája névvel ellátott újabb modellt28 is a 
Bizonyítások és cáfolatok felől érdemes olvasnunk, s a kettőből együttesen kibontható 
a kutatási programok általános, a bölcsészettudományokra is érvényes elmélete. 

Alkalmazás 

A tudomány mint nyelvjáték 
Alighanem szándékosan használja Wittgenstein magának a nyelvjátéknak a fogal-
mát is rendkívül széttartó módon. Az egyik helyen, ahol lehetséges felbukkaná-
sait, előfordulási formáit sorolja, a listában többek között a következők szerepel-
nek: „Egy tárgyat szemre vagy mérések alapján leírni - [...] Egy folyamatról 
beszámolni - Egy folyamatról feltételezéseket megfogalmazni - Egy hipotézist 
felállítani és ellenőrizni - Egy kísérlet eredményeit táblázatok és diagramok segít-
ségével ábrázolni ~"29 Ennek alapján mindaz, amit tudományos tevékenységként, 
diskurzusként szoktunk leírni, szintén a fogalom hatálya alá esik. Sőt, egy adott 

28 A kritika és a tudományos kutatási programok metodológiája. In iMkatos Imre tudományfilozófiai írásai. 
1 9 - 6 3 . 

29 Ludwig W I T T G E N S T E I N : Filozófiai vizsgálódások. 2 3 . § 
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tudományos iskolához tartozás sem jelent mást, mint egy speciális nyelvjáték sza-
bályainak elsajátítását.30 

Vagyis a tudományos kifejezések sem a valóság feltárásának eszközei, hanem 
csak egy nyelvjáték részei, amelyben meghatározott cselekvéseket képviselnek, 
vagy tesznek lehetővé. (Amiből az a radikális állítás is következik, hogy ha egy ki-
fejezés kikopik egy változóban lévő diskurzusból, azaz kiesik a használatból, akkor 
azonnal jelentésnélkülivé, referencianélkülivé válik.) Másfelől innen nézve úgy 
tűnhet, hogy a hagyományos bölcsészettudományi kérdésfeltevések egy jelentős 
része a nyelv természetének platóni félreértésén alapul: amikor a regény megha-
tározására törekszünk, vagy epika, líra, dráma egymástól való elkülönítésének 
problémáját vetjük fel, minden esetben a „családi hasonlóságok" jelenségéből le-
vont hibás következtetés (téves generalizáció) áldozatai leszünk. 

A tudomány mint szöveg/irodalom 
A textualizmus „erős programja" radikális következményekkel já r a bölcsészet napi 
gyakorlatára nézve is. Lehetetlenné teszi például primer és szekunder szöveg ha-
gyományos megkülönböztetését, szépirodalom és szakirodalom esszencialista elkülö-
nítését. A pragmatikus szöveguniverzum az interpretációs játékokban egyenlő 
eséllyel induló, az autoritás fokozatait jelölő bélyegektől mentes homogén közeg, 
amelyből minden esetben csak az éppen adott interpretáció számára emelkednek 
ki a kommentált (aktuálisan primer) és kommentár (aktuálisan szekunder) szövegek. 
A primer és szekunder fogalmak használata pusztán funkcionális lesz, azt mutatja, 
hogy az utóbbi valamilyen - jelölt: bibliográfiai vagy jelöletlen: intertextuális -
módon referál (referenciát tartalmaz) az előbbire. Irodalmi és filozófiai szöveg el-
különböződésének helye ezzel szemben áttevődik az olvasási stratégiák területére. 
Vagyis nem a szöveg, hanem az olvasat lehet irodalmi, filozófiai vagy tudományos. 

Ezeket az olvasási stratégiákat azután ki-ki ízlése szerint rangsorolhatja. (Az, hogy 
egy adott olvasó hányféle olvasási stratégiát tud működtetni, készségek és művelt-
ség kérdése.) Rorty számára31 az irodalmi a legmagasabb rendű, mert ez az egyet-
len „metafizika utáni", annak kötöttségeit meghaladni képes beszédmód, amely 
így a szabadság elérhető totalitásához a legközelebb visz. Ilyen értelemben mond-
ja azt, hogy „az új kor hőse a regényíró", aki az elmélettel szemben az elbeszélés, 
a monologikus Igazsággal szemben a plurális struktúra képviselője. 

Másrészt a textualizmus talaján állva a tudomány sem más, mint végtelen szö-
veggeneráció - egy új tudományos szöveg létrehozásának semmilyen különös fel-

30 Vö. „Akárhogy áll is a dolog, valószínűleg a je/entó-fogalomkör szavainak határozott alkalmazása az 
(és nem magának a szónak használata, mely paradox módon egyáltalán nem megkülönböztető), 
amelyben látnunk kell végső soron a strukturalizmus szóbeli jelét: figyeljék meg, ki alkalmazza а je-
lölő és jelölt, szinkrónia és diakrónia jelentéspárokat, és felfedezik a strukturalista látásmódot." (Roland 
BARTHES: A strukturalista aktivitás. Helikon 1 9 6 8 / 1 . 1 0 1 - 1 0 2 . ) 

31 Heidegger, Kundéra és Dickens. Ford. BARABÁS András. Holmi 1 9 9 3 / 2 . 2 3 8 - 2 5 2 . , illetve in Richard R O R T Y : 

Heideggerről és másokról. 8 9 - 1 0 8 . 
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tétele („valóságigénye") nincs. Rorty szerint32 a filozófiában (bölcsészetben) való 
jártasság nem más, mint a filozófia (bölcsészet) történetében való jártasság, az pe-
dig nem más, mint az idők során keletkezett filozófiai (bölcsészeti) szövegekben 
való jártasság. Jártasság alatt nem valamilyen homályos „hozzáértést", „érzékeny-
séget" stb. ért, hanem egész egyszerűen a megszerzett ismeretek új összefüggé-
sek létrehozása érdekében való manipulációjának, mozgósításának képességét. 
Egyszóval: irodalmi jártasságot. 

Ebben az értelemben tehát minden bölcsészet, minden tudomány és minden 
filozófia irodalom,33 A homogén szöveguniverzumban pedig a tudomány haladá-
sa sem több pusztán nyelvi eseménynél, amelynek két alapvető fajtája, ha koráb-
ban már ismert kijelentésekhez új attitűddel közelítünk, vagy ha új, igazságértékre 
számot tartó kijelentésekkel állunk elő.34 

A tudomány mint kutatási program 
Az európai filozófiai hagyomány hosszú ideig élt a matematika bűvöletében. S itt 
most nem a logikai pozitivizmus vagy az analitikus filozófia esetében érthető kap-
csolódási pontokról van szó, hanem arról az irigységgel vegyes csodálatról, amely-
lyel a legkülönbözőbb gondolkodók tekintettek a „szent" tudományra, melyben 
olyan szépen és tisztán választható el egymástól igaz és hamis, ahol a tételek bi-
zonyíthatóak, s a tudás folyamatos gyarapodása, a tudomány lineáris fejlődése 
kétséget kizáróan nyilvánvaló.35 Célkitűzéseik megfogalmazásakor a matematikát 
választották az összehasonlítás alapjául mondván, a filozófia akkor érheti el az 

3 2 A filozófia min t tudomány, mint metafora és mint politika. In Richard RORTY: i. m. 19-40. 
3 3 De nem Irodalom, amely pozíciót Rorty de Mannek tulajdonítja: De Man és az amerikai kulturális 

baloldal. In Richard RORTY: i. m. 1 6 5 - 1 7 7 . 
3 4 Inquiry as recontextualization: An anti-dualist account of interpretation. In Richard RORTY: Objec-

tivity, relativism, and truth. Philosophical papers vol. 1. Cambridge University Press, Cambridge, MA, 
1 9 9 * 1 . 9 3 - 1 1 2 . 

3 5 „Különösen megtetszett a matematika, mert okoskodása annyira bizonyos s nyilvánvaló; d e igazi 
hasznát még n e m láttam át; azt gondol tam, hogy csak a mechanikában veszik hasznát, s csodálkoz-
tam, hogy aminek az alapja oly szilárd s erős, a r ra n e m építettek valami magasabbat." (René 
DESCARTES: Értekezés a módszerről. Ford. ALEXANDER Bernát . Kossuth-Tekintet, Budapest, 1 9 9 1 . 2 5 . ) ; 

„A matematika és a természet tudományok csodálatos teóriáinak objektív igazságaiban, illetve ob-
jektíve megalapozot t valószínűségében értelmes ember n e m kételkedik. Az egész vonatkozásában 
itt nincs helye privát 'véleményeknek', 'nézeteknek', 'álláspontoknak'. Amennyiben a részleteket il-
letően mégis találkozunk ilyennel is, annyiban a tudomány még nem befejezett, nem kész, h a n e m 
csak születőben levő tudomány, s általánosan így is ítélik meg." (Edmund HUSSERL: A filozófia mint 
szigorú tudomány. Ford. BARÁNSZKY J Ó B László, FEHÉR M. István. Kossuth, Budapest , 1 9 9 3 . 2 5 - 2 6 . ) ; 

„Soha sem veti ki a nem-tudományosság külső területére azt, ami ő maga volt egy adott pil lanat-
ban (a maga területével, módszereivel, az általa definiált tárgyakkal, az általa használt nyelvvel 
együtt); hanem örökösen újradefiniál ja (akár mint a tudomány idejétmúlt vagy ideiglenesen med-
dőségre kárhoztatot t régióját) az általa képzett formális épületben; ez a múlt egy elvontabb, erő-
teljesebb vagy magasabb szintű elmélet különleges esetének, naiv modell jének, részleges és csak 
elégtelenül általánosított vázlatának bizonyul [...] Minden egyes történeti fordulatnak megvan a 
maga formális szintje és helye. Olyan visszacsatoló elemzés ez, amelyet csak egy már kész és a forma-
lizálás küszöbén átlépett tudományon belül lehet elvégezni." (Michel FOUCAULT: A tudás archeológiá-
ja. Ford. PERCZEL István. Atlantisz, Budapest , 2 0 0 1 . 2 4 2 - 2 4 3 . ) 
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„igazi" tudomány rangját (s ami korántsem mellékes: a közvélemény elismeré-
sét...), ha az előbbiéhez hasonló eredményeket tud majd felmutatni, ha tételei és 
levezetései képesek lesznek elérni a bizonyosságnak ott megszokott fokát. Nem vé-
letlen persze, hogy ez a visszatérő hivatkozás az újkortól válik jellemzővé, hiszen 
erre az időre tehető a mai értelemben vett természettudományok kialakulása és 
villámgyors térnyerése, amely folyamat során sikerük elsődleges záloga matema-
tikai formalizálásuk volt. A matematika mint első tudomány mítosza így aztán a 
huszadik század elejéig fennmaradt, s csak a klasszikus természettudományok is-
meretelméleti válságával rendült meg. 

Az objektivitás igénye mint a tudományosság legfőbb ismérve ezzel együtt azóta 
is kísért a bölcsészet területén.36 Gyakran maguk a bölcsészettel foglalkozók is va-
lamiféle kisebbrendűségi érzéstől szenvednek, hogy aminek az életüket szentelték, 
valójában komolytalan dolog.37 Ezen közben a matematika és a természettudomá-
nyok elméletével foglalkozó szerzők között lassan ötven éves múltra tekintenek 
vissza azok a felismerések, amelyek szerint ezen diszciplínák igazságai legalább 
annyira történeti jellegűek. 

Lakatos először matematikafilozófiájában fordul szembe a matematikusok kö-
rében általánosan - az esetek nagyobb részében reflektálatlanul - elfogadott pla-
tonizmussal, amely szerint a matematikai fogalmak, tételek, bizonyítások valami-
képpen örökkévalóan léteznek, s a mi feladatunk csak ezeknek a mindig ottlévó 
dolgoknak a felfedezése. Szerinte a matematikai (tudományos) igazságok meg-
születése sem nem dedukció, sem nem indukció, és végképp nem introspekció 
eredménye - hanem egy meghatározott szabályok szerint folytatott próba-szerencse 
eljárásé. Ennek a folyamatnak egyik leírási kísérleteként értelmezendő a tudomá-
nyos kutatási programok modellje is, amely egy elméleten belül megkülönbözte-
ti az érinthetetlen belső magot (negatív heurisztika) a köréje ún. segédtételekből 
vont védőhálótól, illetve a problémamegoldás elfogadott mechanizmusaitól (pozitív 
heurisztika). A bármely pontján kritika alá vonható kutatási program értékét az 
dönti el, hogy a felmerülő anomáliák hány százalékát képes a rendszer bizonyos 
elemeit módosítva pozitív evidenciává változtatni. Lakatos szerint ennek alapján 
különbséget tehetünk progresszív és degenerálódó kutatási programok között is. 

36 „Ez mintha létrehozna valami megoszlást az irodalomtudományon belül is: a kritika és az értelme-
zés szüntelenül kénytelen ismeretekre, irodalomtörténeti tényekre, objektív és elsajátítható mód-
szerekre hivatkozni, hogy státusát erősítse az úgynevezett tényekkel dolgozó irodalomtörténettel 
szemben." (KÁLMÁN C. György: Szakma és szakmaellenesség az i rodalomtudományban. In uő: 
Te rongyos (elm)élet! Balassi', Budapest, 1998. 173.) 

37 Érdekes, hogy a kívülről imádott, egységesnek látszó matematikán belül ugyanígy léteznek ezek a 
hierarchikus féltékenységek: „Sok gyakorló matematikus töpreng, hogy mire valók a bizonyítások, 
ha nem bizonyítanak. Egyrészt tapasztalatból tudják, hogy a bizonyítások nem csalhatatlanok, más-
részt dogmatikus neveltetésük beléjük véste, hogy az igazi bizonyításoknak csalhatadanoknak kell 
lenniük. Az alkalmazott matematikával foglalkozó matematikusok - szégyenlős, de szilárd meggyőző-
déssel - feloldják ezt a dilemmát: szerintük a tiszta matematika bizonyításai 'teljesek', és ezért való-
ban bizonyítanak. A tiszta matematikával foglalkozó matematikusok azonban ezt jobban tudják, ők 
csak a logikusok 'teljes bizonyításai' iránt éreznek ilyen tiszteletet." (Bizonyítások és cáfolatok. 53.) 
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Új bölcsészet és/vagy tudomány 
A filozófia és a természet tükre befejezéseként Rorty az általa javasolt szemléletbeli 
váltást az episztemológiáról a hermeneutikára való áttérésként fogalmazza meg,38 

amivel végső soron a tudományos diskurzusok (a szellemtörténet által tematizált) 
hagyományos megosztását vonja kritika alá. A természettudományok-embertu-
dományok, „kemény" tudomány-„puha" tudomány, tények-értékek felosztás helyett 
- ahol az előbbiek a felfedezés (finding), az utóbbiak az alkotás (making)39 kitünte-
tett területei - a diskurzusok normális [normal] és rendellenes [abnormal] állapotá-
ról beszél. Ezzel a Kuhn által bevezetett ellentétpárt (normáltudomány-tudomá-
nyos forradalom) kívánja általánosítani, s megfeleltetni előbbit az episztemológiai, 
utóbbit a hermeneutikai megközelítésnek. „Episztemológiaiak leszünk ott, ahol tö-
kéletesen jól értjük, hogy mi történik, de szeretnénk ezt törvénybe foglalni annak 
érdekében, hogy kiterjesszük, megerősítsük, megtanítsuk vagy 'megalapozzuk'. 
Hermeneutikaiaknak kell lennünk ott, ahol nem értjük, hogy mi történik, de elég 
őszinték vagyunk hozzá, hogy ezt elismerjük, semmint hogy nagyhangúan próbál-
juk tagadni [being blatantly 'Whiggish' about it]. Ez azt jelenti, hogy csak ott nyílik 
lehetőségünk az episztemológiai összevetésre [commensuration], ahol már rendel-
kezünk a kutatás (vagy általánosabban: a diskurzus) közmegegyezéses gyakorlatával 
- az 'akadémikus' művészetben, a 'skolasztikus' filozófiában vagy a 'parlamen-
táris' politikában éppoly magától értetődően, mint a normáltudományban."40 

Lakatost - miközben Kuhnnal ellentétben a tudomány haladását folytonosnak 
látta - szintén egész életében - az elveszett debreceni doktorijától az el nem ké-
szült nagy szintéziséig - a Rorty által hermeneutikaiként leírt szakasz foglalkoztatta, 
amelynek megnevezésére Pólya György nyomán41 a heurisztika kifejezést válasz-
totta. Lakatost is a heuréka-pillanat nyűgözi le, de ezt nem akarja teljes mértékben 
átadni a misztikus irracionalitásnak (ahogy szerinte például Polányi Mihály teszi), 
hanem racionális mozgatórugóit, előfeltételeit keresi. Az egyfajta eszköztárként, 
fogások készleteként elgondolt heurisztika arra az elgondolásra épít, hogy az 
ember biológiai létezőként birtokolt alkalmazkodóképessége, illetve újdonság 
iránti vágya a tudományos nyelvjátékokban akkor használható ki igazán hatéko-
nyan, ha valamiféle racionális irányítás (például a Lakatos-féle tudományos kuta-
tási programok metodológiájának) „gyámsága alá" helyezzük, így terelve a kívánt 
irányokba a spontán kreativitást. 

38 Utóbbi kifejezést hangsúlyozottan „korlátozott és megtisztított értelemben" használja, bár úgy érzi, 
hogy ez „kapcsolatba hozható a kifejezés olyan szerzők általi használatával, mint Gadamer, Apel és 
Habermas". (Philosophy and the Mirror of Nature. 344.) Bár később azt is állítja (357.), hogy a kifeje-
zés használatát nagyrészt az Igazság és módszer határozta meg, az alaposabb elemzés azt mutatja, 
hogy Rorty számos tekintetben félreértette Gadamert. (Lásd például Georgia WARNKE: Gadamer. 
Hermeneutics, Tradition and Reason. Polity Press, Cambridge, 2003. 139-166.) 

39 Vö. Philosophy and the Mirror of Nature. 344. 
4 9 I . m . 321. 
4 1 PÓLYA György: A gondolkodás iskolája. A matematika új módszerei új megvilágításban, lypotex, Budapest, 

1994. A recski fogolytáborból való szabadulása után Lakatos a Matematikai Intézetben kapott ál-
lást, ahol 1953 és 1956 között Pólya könyvét fordította magyarra. 
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A tudományos kutatási programok metodológiájának tehát nem kell és nem is 
szabad a tökéletes, minden részletre kiterjedő modell szerepére törnie. Pusztán 
arra érdemes törekednie, hogy legyen működtethető leíró nyelvként, ha a tudomány-
történetre (passzív felhasználás - racionális rekonstrukció), illetve legyen felhasz-
nálható módszertani eszközként, ha az előttünk álló megoldandó problémákra (aktív 
felhasználás - heurisztika) kívánjuk alkalmazni. 

A kétféle megközelítéshez Rorty kétféle tudósi szerepfelfogást is rendel: „Az 
első a jólértesült dilettánsé, a polipragmatikus szókratészi közvetítőé a különféle 
diskurzusok között. Az б szalonjában, nevezzük így, a hermetikus gondolkodók 
kibillentődnek [charmed out] önmagukba zárt gyakorlatukból. A diszciplínák és 
diskurzusok közti véleménykülönbségekből kompromisszumok lesznek, vagy meg-
haladják őket a beszélgetés során. A második szerep a kulturális irányítóé [over-
seer], aki ismeri mindenki közös talaját - a platóni filozófus-királyé, aki tudja, mit 
tesz valójában mindenki más függetlenül attól, hogy ők tudják-e vagy sem, mert 
б ismeri a végső kontextust (az ideákat, az elmét, a nyelvet), amelyben teszik. Az 
első szerep a hermeneutikának felel meg, a második az episztemológiának."42 

Rorty filozófusa nem az igazság felkent birtokosa, hanem teljesen hétköznapi 
ember, aki egyedül azáltal birtokolja kitüntetett pozícióját, hogy a többieknél több 
időt töltött filozófiai szövegek olvasásával - egy tapasztalt olvasó. Wittgenstein 
szerint szintén nem kell sok hozzá, hogy valamely diszciplína szakemberei legyünk: 
mindössze el kell kezdenünk az adott terület (egyik) érvényben lévő nyelvjátékát 
játszani. Minél több időt töltünk ezzel a játékkal, annál tapasztaltabbak és ügye-
sebbek leszünk művelésében. Lakatosnál pedig a Tanár nem tud többet diákjainál, 
szerepe arra korlátozódik, hogy segédkezzen a közösen kijelölt kutatási program-
nak a tanítványok vitája révén való kiteljesítésében.43 

Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódások hoz írt előszóban az építkezéssel szemben 
a részletek elemzését jelöli meg feladatként, Rorty a nagy metafizikai rendszerek 
helyett az apró pragmatikus lépéseket ajánlja a figyelmünkbe, Lakatos pedig a 
töretlen ívű tudománnyal szemben a próbálkozások heurisztikája mellett érvel. 
Összeolvasásuk eredményeként a bölcsészetet és/vagy tudományt olyan nyelvjáték-
ként láthatjuk magunk előtt, amelynek „fejlődése" a tudományos kutatási programok 
metodológiája segítségével megragadható újabb és újabb rekontextualizációk formá-
jában megy végbe. Ez alatt a kidolgozandó-feltérképezendő metodológia alatt 
azonban véletlenül sem egy minden körülmények között érvényes Módszert kell 
értenünk, hanem használatukat kizárólag a mindenkori gyakorlati hatékonyságuk 
révén visszaigazoló fogások rendszerét. „A filozófiának nincs egyetlen módszere, de 
igenis vannak módszerek, mondhatni, különböző terápiák."44 

42 Philosophy and the Mirror of Nature. 3 1 7 - 3 1 8 . 
4 3 „Az új pedagógiának olyan tanárra van szüksége, aki a diákokat nemcsak egymással tudja szóba 

elegyíteni, hanem a hagyomány hőseivel is, versenybe állítva [emulating] az utóbbiak intellektuális 
hőstetteit. Ez egybeesik azzal, ahogy Rorty a hermeneutikus beszélgetést támogatja a hagyományos 
episztemológiával szemben." A. T NUYEN: Lyotard and Rorty on the Role of the Professor. In Michael 
PETERS (ed.): Education and the Postmodern Condition. Bergin & Carvey, VVestport, Connecticut-Lon-
d o n , 1 9 9 5 . 4 1 - 5 7 . ; 5 5 . 

44 Ludwig WITTGENSTEIN: Filozófiai vizsgálódások. 1 3 3 . § 



Benkó Krisztián 

PERFORMATIVITÁS ÉS HALÁL - WERTHER OSSIANT OLVAS* 

„Az értelmezés nem magyarázat, 
hanem performansz: 

valamit megtörténtté tesz." 
(Wolfgang Iser: Az értelmezés világa) 

„Az enthuziazmus Kant szerint fenséges 
lehet esztétikailag, de nem lehet az racionálisan; 

rendelkezhet erővel, viszont vak marad." 
(Paul de Man: Esztétikai ideológia) 

Irvine Welsh Trainspotting című regénye a saját nyelvi elkülönültségére reflektáló 
skót irodalom olyan alkotása, amelynek - kis túlzással - sikerült megismételnie az 
Ossian énekeinek 18-19. századi nemzetközi sikerét. A két sikerkönyv összekapcso-
lását ugyancsak indokolttá teszi Joep Leerssen tanulmánya, amely az ossiani köl-
tészet legsajátosabb tulajdonságát az antropológiából kölcsönzött „tudatküszöb" 
(liminality, threshold vagy in-between state) fogalmával ragadta meg. A „tudatkü-
szöb" bizonyos esetekben jelenthet részegséget vagy transzállapotot, máskor 
„emberfeletti, természetfeletti, orfikus inspirációk vetődnek fel olyan helyzetek-
ben, amelyek topográfiailag kétértelműek [ambiguous]": például a föld és a ten-
ger találkozása, vagy a sötétség és a világosság közötti átmenet, vagy az éjfél pil-
lanata.1 Leerssen szerint Ossian hatásában nem csupán az explicit intertextusok 
(a hárfa, a nevek, a szomorúság, az allúziók) figyelemreméltók, hanem legalább 
ennyire „a marginális, isten háta mögötti helyszín kétértelmű ontológiai helyzeté-
nek összekapcsolása az érzelmi nyugtalanság élményével és a rejtélyes [uncanny] 
költői ihletettséggel. A tudatküszöb, mint a költői inspiráció helye, különösen je-
lentős ossiani hatás az utána következő irodalomban".2 

* Ez a tanulmány az Osszianizmus: érzékenység és disszemináció című dolgozat folytatása, egyben a ko-
rábbi koncepció új elméleti kontextusba helyezése. Magában foglalja 10 hónapos edinburgh-i ta-
nulmányutam ( 2 0 0 3 - 2 0 0 4 ) tapasztalait és Howard GASKILL megjegyzéseit, melyeket a korábbi tanul-
mány angol fordításához fűzött. (A magyar szöveg olvasható: Nympholeptusok. Test, kánon, nyelv és 
költőiség a 18-19. században. Szűcs Zoltán Gábor, VADERNA Gábor (szérk.) Bp., 2 0 0 4 . 1 0 4 - 1 2 0 . ) A 1 0 hó-
napot önkéntesként töltöttem Carberry Towerban (Midlothian), munkám egyebek mellett a neo-
gótikus kastély ötezer kötetes két könyvtárának rendszerezése és számítógépes katalogizálása volt. 
Koncepciómat Mme de Staél irodalomszemélete határozta meg, ennek szellemében a North Lib-
rary az Ossian, a South Library a Homer nevet kapta. 

1 Joep LEERSSEN: Ossianic Liminality: Between Native Tradition and Preromantic Taste. In From Gaelic 
to Romantic. Ossianic Translations. Fiona STAFFORD—Howard CFASKILL (ed.). Amsterdam-Atalanta, 1998. 
3. Azok az idézetek, ahol a fordító nevét nem tüntetem fel, saját átültetéseim. 

2 I. m. 9. 
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A Trainspotting és az Ossian énekei egyaránt úgynevezett „Anglo-Scottish" nyelvű 
szöveg, ahol az anglo-prefixum arra utal, hogy nem saját kelta nyelven (Scottish), 
hanem angol nyelven íródtak. A skót nyelvi hagyományra James Macpherson a 
fordítás gael nyelvű eredetijére hivatkozva, Irvine Welsh nyelvének dialektális jel-
lemzőit az angol helyesírás elé helyezve utal. Welsh illetlen, durva nyelvhasználata 
sajátos nyelvi erőszak (linguistic violence) formáját ölti, amelynek kevésbé elhíre-
sült képviselője, James Kelman regényekben és teoretikus szövegekben egyaránt 
megnyilatkozott. Kelman szerint a kortárs „»Anglo-Scottish« irodalom radikális 
irodalom, és határozottan a máshol létrejött posztkoloniális irodalmakkal kell tár-
sítanunk, beleértve ezen irodalmak forradalmi aspektusát".3 Irvine Welsh regé-
nyének bizonyos részein azonban - a naturalizált, neutralizált kábítószer hatását 
nemzetkarakterológiai jellegzetességként bemutatva - az identitás kérdésében is 
a semlegesség álláspontjára helyezkedik, egyszerre utasítja el a transzparens más-
ságot és e másság elhallgattatására irányuló kísérleteket: „The pub sign is a new 
one, but its message is old. The Britannia. Rule Britannia. Ah've never felt British, 
because ah 'm not. It's ugly and artificial. Ah've never really felt Scottish either, 
though."4 

Az az ellentmondás, amely az Ossian énekeinek 18-19. századi hatástörténete és 
a szöveg olvasásának legújabb - a (poszt)kolonialitás és a skót kisebbségi politika 
problémáival jelentősen összekapcsolódó - változatai között áll fönn, megfontolan-
dó analógiát mutat olyan elméletekkel, amelyek a nemzeti narratívát a performatív 
és a pedagógiai ambivalens, megkettőződött beíródásában képzelik el. A szöveg 
korabeli európai elismerését és népszerűségét, vagyis a kelta mitológia szétszóró-
dása (disszeminációja) iránti európai nyitottságot, egy skót szöveg befogadását a 
„világirodalomba", éppen e szöveg aporetikus és performatív3 felépítése tette lehe-
tővé: Macpherson megteremtette a kultúrák határainak liminalitását, az interpenet-
rációt, egy plurális szövegteret. „Az - egyszerre feltárt és összetartott - nemzet 
kultúrájának liminális mozgásából"6 kiemelkedő kisebbség diskurzusa hozzájá-
rult ahhoz a stratégiaváltáshoz, amely lehetővé tette a skót autonómia létrejöttét. 
Ebben az új szituációban az Ossian énekeinek recepciójában olyan horizontváltás 
következett be, mely a pedagógiai szemléletmódot7 helyezi előtérbe. 

A Howard Gaskill által szerkesztett edinburgh-i újraolvasó tanulmánygyűjtemé-
nyek stílus- és eszmetörténeti írásai az alapján oszlanak meg, hogy a szerző Ossian 
keletkezésére vagy hatására figyel-e. Akik a keletkezéstörténetből indulnak ki, 
azok a skót felvilágosodás, a Macphersonra hatást gyakorló aberdeeni filozófiai 
iskola kontexusába helyezik a szöveget; a prózaversek divatjával foglalkozók viszont 

3 Idézi Ismail S . TAI. IB: The Language of fbstcolonial Literatures. An Introduction. London, 2 0 0 2 . 3 0 . 
4 Irvine W E L S H : Trainspotting. Vintage, London, 1999. 228. 
5 „a kulturális identifikáció jelölési folyamatában az identitás elvesztése (a performatív)" - J u l i a K R I S -

TEVÁt idézi Homi K. BHABHA: DisszemiNáció. A modern nemzet ideje, története és határai. Fordí-
totta SÁRI László. In Narratívák 3. A Kultúra narratívái. T H O M K A Beáta (szerk.). Budapest, 1 9 9 9 . 1 0 0 . 

6 I. m. 102. 
7 „a történelmi leülepedés által létrehozott identitási folyamat (a pedagógiai)". I. m. 100. 
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a korai angol romantika jelentős megnyilvánulásának tekintik. E kettősséggel 
analóg a „literati" fogalmának jelentésváltozása a hagyománytörténés során: rövid 
idő alatt az edinburgh-i elit irodalmár réteg nevéből a populáris irodalom fogal-
mává alakult át. 

John Vladimir Price a skót felvilágosodás eszmerendszerében értelmezi Ossiant, 
hasonlóan John Dwyer tanulmányához, aki szerint az Ossian énekeinek „sajátos 
diszkurzív területe nem a modern romantika szimbolikus előzménye, [...] a bárd 
alakjának 18. századi rehabilitációja nem egyszerűen a távoli múlt iránt érzett 
nárcisztikus vágy, [inkább] a felvilágosult propaganda elengedhetetlen jellegze-
tességével íiigg össze: a nevelő és a moralista szerepével".8 Hogyan magyarázha-
tó ebben az esetben az, hogy a moralista bárd Fiona Stafford kifejezésével olyan 
„veszélyesen sikeres" lett, hogy Chattertonban és Coleridge-ban panteisztikus halál-
vágyat ébresztett morbid utalásaival?9 Két idézet az Énekek halálhoz fűződő viszo-
nyához, amelyek a középkori halálképzet helyett Ámor és ftyche mítoszát idézik fel: 

Take me to the cave of thy rest, о lovely son of death. 
(Vigyél pihenésed barlangjába, oh, halál bájos fia.) 
Happy are they who die in youth, when their renown is heard. 
(Boldogok azok, akik fiatalon halnak meg, amikor hírnevüket ismerik, )10 

Hogyan vált az etikailag progresszív alakformálás Wordsworth menekülési kény-
szerének (escapism) és Byron titanizmusának alapjává?11 Hasonlóképpen rela-
tivizálja a hagyománytörténés azt a gondolatot, hogy a szöveg a „modern kor 
fényűzésének és nőiességének polgári humanista kritikája",12 hiszen a recepció-
történet tanúsága szerint az érzékenység korának egyik legdivatosabb olvasmá-
nya volt, Angelika Kauffmann Ossian ihlette Trenmor und Inibaca című festménye 
(magángyűjtemény) az androgün megjelenítésének példája. 

Az Énekek identitásának relativizálódását belátva saját korábbi koncepciómnak 
egyik fő kérdésfeltevése az, hogy miért alakult ki Ossian hatalmas európai hatás-
hulláma. Kérdésfeltevésemnek az a jaussi tézis képezi alapját, mely szerint egy iro-
dalmi mű előzetes olvasói befogadásának rekonstrukciója után feltehetóek azok 
a kérdések, amelyekre az adott mű megjelenésekor válaszolt, ezáltal egyes szövegek 

8 John DWYER: T h e Melancholy Savage: Text and context in the Poems of Ossian. In Ossian Revisited. 
Howard GASKILL (ed.). Edinburgh University Press, Edinburgh, 1 9 9 1 . 1 6 6 . , 1 6 8 - 1 6 9 . 

9 Fiona J . STAFFORD: „Dangerous Success": Ossian, Wordsworth, and English Romantic Literature. In 
Ossian Revisited. 55-51. 

10 The Works of Ossian, the Son of Fmgal. Translated from the Gaelic Language by James MACPHERSON. 

London, 1765. Vol. 1. 72., 354. 
11 titanizmus: „magányos és dacos egyén, sötétség, rejtély és olyan dolgok, amelyeknek nincs helye a 

normális, mindennapi világban" - Vö. Fiona STAFFORD: i. m. 6 0 - 6 6 . ; illetve: uő: Fingal and the 
Fallen Angels: Macpherson, Milton and Romantic Titanism. In From Gaelic to Romantic. Ossianic 
Translations. 1 6 4 - 1 8 2 . 

12 Vö. Richard SHER: „Those Scotch Impostors and Their Cabal": Ossian and the Scottish Enlighten-
ment. In R. L. EMERSON et al. (ed.) Man and Nature: Proceedings of the Canadian Society for Eighteenth-
Century Studies. London, 1982. 55-63. 
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az időtlenül hozzáférhető, ezért valójában érdektelen, klasszikus mű helyzetéből 
kortárs elvárási horizontba helyezhetők, vagyis újraolvashatok. E koncepcióra 
épülő tanulmányomat jegyzeteivel kommentáló Howard Gaskill meglehetősen 
elutasítóan viszonyul az Ossian énekei hatástörténeti „sorsának" feltétlen elfogadá-
sához. Egyszerűen azáltal érvényteleníthetőnek véli az Ossian-rajongás kialaku-
lásánakjelentőségét, hogy hiszen az már régen megszűnt: miért lenne érdekes egy 
olyan dolog divatjának kialakulása, ami már kiment a divatból. Howard Gaskill 
gondolatmenetében innen már egyenesen következik az a logikai továbblépés, hogy 
Ossian népszerűsége nagyrészt a Werther hangos felolvasását megjelenítő regény 
népszerűségéből eredt, Goethe azonban maga is alapvetően félreolvasta a szöve-
get. Az új környezetbe helyeződés által „felismerhetetlenné" váló műalkotás álta-
lam vizsgált esetének, Ossian hatástörténetének ellentmondásai olyan mértékűek, 
hogy bizonytalanná válik, az eltérő befogadásélményeknek azonos-e a forrása. 
Ezek az ellentmondások azonban sohasem oltják ki egymást, az egyik kijelentés 
„elrejtőzik a másikban, miként a napfény az árnyékban, vagy az igazság a tévedés-
ben".13 Howard Gaskill meggyőződéssel állítja, hogy Goethe félreolvasta (misread) 
Ossiant; a vak bárd dalait olvasó Werther maga is „vakká" vál(hatot)t, de az olva-
sásnak ezt az immanens tulajdonságát Howard Gaskill sem kerülheti el, a „meg-
látás csupán azon olvasó számára létezik, aki abban a kivételes helyzetben van, 
hogy a vakságot magát is jelenségként látja - saját vakságának kérdését természe-
tesen nem áll módjában felvetni".14 

A legmegfontolandóbb edinburgh-i újraolvasó-koncepciókban mégsem vezet 
a hagyománytörténés felett érzett elégedetlenség Macpherson szerzőségének ki-
zárólagosjelentőségéhez, sőt - Gaskill szerint - a szöveg szerzőségének egyértelmű 
eldöntése éppúgy lehetetlen, mint a Kalevala és Elias Lönnroth vagy a Kinder- und 
Hausmärchen és a Grimm testvérek esetében, vagyis egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak az Énekek alapját képező valódi gael nyelvű töredékek és a kelta mitoló-
gia. Macpherson Ossiannal egy tradicionális alakot vett át és adaptált, ahogy előt-
te már sok autentikus bárd is tette, ugyanis teljesen megszokott gyakorlat volt 
gael költők között, saját művüket ősi bárdnak tulajdonítani.15 

A szeparatista törekvések szimbólumaként is funkcionáló bárd16 kelta hagyo-
mányának kiemelése a recepciótörténet olyan sajátosságát tudatosítja, amely e tu-
datosító aktus nélkül nem vált relevánssá Ossian európai recepciójának vizsgála-
tában. A Macpherson-fordítás gael nyelvű eredetijének fontosságát hangsúlyozó 
értelmezések azon humboldti eszmét kívánják érvényesíteni, mely szerint „a népek 

13 Paul de M A N : A vakság retorikája: Jacques Derrida Rousseau-olvasata. Fordította T Ö R Ő K Attila. Helikon 
1994/1-2. 109. 

о I. m. 112. 
15 A jeles filológus szíves javaslatára magam is megtekintettem az edinburgh-i Nemzeti Könyvtárban 

a The Booh of the Dean of Lismore-t, az eredeti (genuine) Ossian-balladák legfontosabb kéziratát, 
amelynek felirata „the author of it is Oisean." Ezeknek a szövegeknek a fennmaradása sokat kö-
szönhet James MACPHERSONnak. 

16 Vö. Luke G I B B S O N : From Ossian to O'CaroIan: The Bard as Separatist Symbol. In From Gaelic to Ro-
mantic. Ossianic Translation. 226-251. 
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intellektuális sajátosságát a nyelvek okozatának nevezhetjük", „az emberi nem 
nyelveinek felépítése azért és annyiban különböző, amiért és amennyiben ma-
guknak a nemzeteknek a szellemi sajátossága is az";17 a nyelvek különbözősége 
„maguknak a világszemléleteknek a különbözősége".18 Az Ossian énekek a skót 
felvilágosodás kontextusába illesztő értelmezések tulajdonképpen logikusan össze-
függenek azokkal az elképzelésekkel, amelyek Ossiant a skót nemzeti identitás 
megtestesítőjeként ünneplik. Szegedy-Maszák Mihály állapította meg, hogy „a nem-
zetiesség eszméje nem a francia forradalom után, Napóleon háborúinak ellenha-
tásaként és Herder ösztönzésére került előtérbe. Korábban, a fölvilágosodásnak 
nevezett mozgalom belső ellentmondásainak függvényeként terelődött a figye-
lem a nemzetjellemre".19 Az Ossian énekei olvasásának föntebb leírt horizontvál-
tása - amelynek hátterében az egységesülő világban egyre égetőbbé váló „lenni, 
vagy nem lenni" kérdése áll - a magyar irodalomtörténet Ossianhoz filológiai 
szempontokból hasonló költészetének, a kuruc balladáknak a recepciójában min-
denféle közjáték és késleltetés nélkül következett be. Kosztolányi Dezső értelme-
zésében emlékezik meg e költészet nemzeti értékéről és rehabilitálja Thaly Kál-
mánt, aki a filológiai elemzések tanúsága szerint „tulajdon költeményeit adta ki 
Rákóczi-korabeli költemények gyanánt". Kosztolányi szerint azonban „ezt nincs 
okunk véka alá rejteni. Legfeljebb annyit állapíthatunk meg, hogy 1913-ban egy 
új, nagy költőnket fedeztük fel, már a halála után, Thaly Kálmánt".20 A szabadkai 
születésű költő megvalósulatlan álmával zárta dolgozatát: „Nietzsche, aki annyi 
mindent tagadott, egy jegyzetében azt írja, hogy megrázóbbat, emberibben nagy-
szerűbbet nem tud a Rákóczi-indulónál. Ha ismeri eredetiben a kuruc verseket, б 
a hősi erkölcs hirdetője és a nyájerkölcs megvetője, azokat is nyilván éppúgy bá-
mulja és isteníti."21 Annak a vágynak, hogy a magyar irodalom alkotásait átment-
sük a „világirodalomba", akkor van esélye, ha egy (átültetett) szöveg az ismertre 
is, nemcsak az anyanyelven írott hagyományra utal. A skandináv és a holland for-
dítási gyakorlat erre tesz kísérletet; jelentős példával szolgálhat Ossian is a nemzet-
köziesedó világban helyét kereső magyar kultúra számára: a domináns kultúrák 
nyitottsága a kisebb irodalmak iránt részben e nyitottság kölcsönösségén alapulhat. 
Ossian hatása annál a Kölcseynél is jelentős, aki talán éppen e hatás következté-
benjutot t el a Nemzeti hagyományok ban annak belátásáig, hogy „a nemzet számára 
a más kultúrákkal folytatott párbeszéd az egyik legnagyobb föladat. Megmaradni 
önmagunknak, s türelemmel viseltetni mások iránt: ez a kettősség is fölismerhető 

17 Wilhelm von HUMBOLDT: A Z emberi nyelvek szerkezetének különbözőségéről és ennek az ember i 
nem szellemi fejlődésére gyakorolt hatásáról. In uő: Válogatott írásai. Fordította RAJNAI László. Bu-
dapest , 1985. 71., 79. 

18 Wilhelm von Нимвоигг. A nyelvek összehasonlító tanulmányozása a nyelvi fej lődés különböző kor-
szakaival összefüggésben. In Válogatott írásai. 59. 

1 9 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A. Nemzeti hagyományok időszerűsége. In Romantika: világkép, művészet, iroda-
lom. SZEGEDY-MASZÁK Mihály-HAjou Péter (szerk.) Budapest, 2001. 151. 

2 0 KOSZTOLÁNYI Dezső: A kuruc költészetről. Pbsti Hírlap 1935. április 7. In K o s z r o L Á N Y i Dezső: Látjátok, 
feleim. RÉZ Pál (szerk.) Budapest, 1976. 69. 

2 ' I. m. 70. 
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Kölcsey eszmefuttatásában. A »behatás« és a »követés« taglalásának nyilvánvalóan 
az a célja, hogy figyelmeztessen: a kultúrának a másik ismerete is előföltétele. Az 
utókor ezt a fejtegetést akár Rimbaud híres állításának a fényében is olvashatja: Je 
est un autre - ami nem csak azt jelenti »én a másik vagyok«, hanem azt is, »a má-
sik is én vagyok«. A kultúra közvetítés is; föltételezi azt a képességet, hogy az em-
ber eltávolodjék saját közösségétől, és közeledjék a tőle idegenhez".22 

Ossian recepciótörténetében az új szemléletmód kialakulásának jellemző pél-
dája az Énekek nap-szimbolikájának újraértelmezése. Fiona Stafford monográfiá-
jában, a szöveg kialakulásában jelentős hatásokat vizsgálva, megállapítja, hogy 
Macpherson a „felkelő nap" (rising sun) képét Edward Young Föltételezések az ere-
deti kompozíció tárgyában című értekezéséből kölcsönözte.23 Ezzel hozzájárult az 
Ossian énekeinek olyan értelmezéséhez, mely szerint Macpherson a szövegbe bele-
dolgozott érzékeny stílusjegyek segítségével maga kínálta fel azonosulás tárgyául 
az érzékeny szerepmintát. A monográfia megjelenése után három évvel azonban 
Donald Meek - ezt az interpretációs irányt mintegy felszámolandó - kijelentette: 
„A macphersoni »csata napfényé«-t [sunbeam of battle] vehetjük úgy, mint a ha-
gyomány szimbólumát, amelyet б megpróbált, mint szervezett egészt, felfrissíteni. 
A századok során a gael Skóciában - éppúgy, mint Írországban - alkotó szelek fúj-
tak keresztül a fianaigheacht24 formáján és stílusán. Időnként a szél olyan erősza-
kossá változott, hogy a prózát és a költészetet együtt gubancolta egy elbűvölően 
kusza mintába. Máskor a hagyományon belül különböző szálakat választott szét, 
önálló költői vagy prózai egységként adva nekik új életet. Macpherson megpróbál-
ta kihasználni ezt a szelet, de nem-gael nyelvű forrásokból származó eszközöket 
is alkalmazott, és ezáltal szembe kellett néznie a ténnyel, hogy »napsugara« sokkal 
kevésbé volt sikeres az ellenségek megölésekor, mint a Fionn mac Cumhaillhoz 
kapcsolódó eredeti nap-képzet."25 A magam részéről a vitás nap-szimbolika ér-
telmezését - Ossian hatásában lévén érdekelt - a brit romantika kontextusában 
végzem el. A The Songs of Selma (Selmái dalok) olvasása során Percy Bysshe Shelley 
The Triumph of Life (Az élet diadalmenete) című töredéke képezi a prózavers infra-
szövegét vagy hypogrammáját; ez az inverzió távol áll bármiféle értékítélettől, az 
interiorizáció ehelyett annak a célnak a szolgálatában áll, hogy az „értelmezhe-
tetlen"-nek hermeneutikai olvasata jöjjön létre.26 

2 2 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A Nemzeti hagyományok időszerűsége. 157. Lásd még: uő: Nemzet, nyelv, iro-
dalom az egységesülő világban. In uő: A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Budapest, 2003. 
15-20. 

2 3 Fiona STAFFORD: The Sublime Savage. A Study ofJames Macpherson and The Poems of Ossian. Edinburgh, 
1988. 141.: „Young megvizsgálta a modern költő kategóriáját, és úgy tárgyalta a zseni eszményét, 
mint ami a költő értelméből emelkedik ki, ahogy »a nap a káoszból«." 

24 A fianaigheacht, vagy másképpen a Fionn-ciklus Fionn mac Cumhaill és bandája (Fiana) vadászatait 
örökítette meg, az ír (kelta) mitológiában Fionn mac Cumhaill Oisín (Ossian 'Little Deer') apja. 

25 Donald E. MEEK: The Gaelic Ballads of Scoüand: Creativity and Adaptation. In Ossian Revisited. 48. 
26 Vö. Paul de MAN: Antropomorfizmus és trópus a lírában. Fordította N E M E S Péter. In uő: Olvasás és 

történelem. Válogatta SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Budapest, 2 0 0 2 . 3 9 3 - 3 9 4 . 
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Shelley költeményében a címben előre jelzett esemény jelenetét a fények ellen-
tétes mozgásának bemutatása készíti elő: „a nap legyőzi a csillagok fényét, az élet 
fénye pedig legyőzi a napot. [...] Amint azt számos kommentátor kimutatta, a 
»diadal« (»triumph«) éppúgy vonatkozik a tényleges győzelemre, mint a trionfoxa, 
a csata kimenetelét ünneplő parádéra."27 A The Songs of Selma28 a tartalmi össze-
foglaló (argument) szerint egy ősi hagyományra visszatekintő dalnokversenyt je -
lenít meg. A vers története azonban éppen a fény eltűnésének és a sötétség le-
ereszkedésének története: 

Star of descending night! fair is thy light in the west! thou liftest thy unshorn head from 
thy cloud: thy steps are stately on thy hill. What dost thou behold in the plain? [...] 
Farewell, thou silent beam! Let the light of Ossian's soul arise! [...] Fingal comes like a 
watery column of mist (166.) 

(Leereszkedő éj csillaga! szép a fényed nyugaton! Te, aki felemeled nyíratlan fejedet felhőid közül, 
lépéseid fenségesek hegyeden. Mit nézel a pusztában? [...] Isten veled, te csendes sugár! Hadd 
jöjjön fel Ossian lelkének fénye! [...] Fingal jön mint nyírkos ködoszlop) 

A szöveg első szakaszában, amelyet két aposztrophé - az esthajnalcsillag, illetve 
Ossiannak és hőseinek megszólítása - fog közre, a csillag antropomoríizálása olyan 
mértékű, hogy az ezáltal mintegy ellentétét képezi a természetnek, amelynek va-
lójában része. A természet bemutatása is ezt az ellentétet erősíti, a ragyogó csillag 
feltűnésének méltatlan szituációjára utal a „piain" szó többértelműsége ('pusz-
taság' vagy 'egyszerű', 'közönséges'), és a réten zümmögő beteges legyek által fel-
idézet humble ('szerény') melléknév: „The flies of evening are on their feeble 
wings, and the h u m of their course is on the field." (Az esti legyek gyenge szárnyai-
kon szállnak, és gyülekezésük zümmögése a réten.) A megszemélyesítés metamorfózisa 
Shelley-nél a nap és egy tulajdonnév felcserélhetőségében teljesedik ki. A The 
Triumph of Life-ban a nap Narcissusként a víz tükrében látja visszatükröződni fé-
nyét, az „erotikus elemet a kezdettől fogva jelöli a maszkulin nap és a feminin 
alak, szem vagy forrás polaritása, mely utóbbi »bend her / Head under the dark 
boughs, till like a willow / Her fair hair swept the bosom of the stream« (lehajtotta 
fejét a sötét ágak alatt, míg szőke haja, akár a fűz, a folyam keblét nem söpörte)" A0 A The 
Songs of Selma első szakaszában a csillag jelenik meg önmagát szemlélő, feminin 
arc képében, amit ironizál a korábbi arcképzet, az „unshorn head" ('nyíratlan, 
torzonborz f ő j kontratsztja: „But thou dost smile and depart. The waves come with 
joy around thee, and bathe thy lovely hair." (De mosolyogsz és eltávozol. A hullámok 
örömmel gyűlnek köréd, és fürdetik bájos hajadat.) Ez az irónia a szöveg e szakaszának 

27 Paul DE M A N : A Z eltorzított Shelley. Fordította KULCSÁR-SZABÓ Zoltán. In Újragondolni a romantikái. 
Koncepciók és viták a XX. században. HANSÁGI Ágnes és H E R M A N N Zoltán (szerk.) Budapest, 2003. 178. 

28 James MACPHERSON: The Poems of Ossian and Related Works. Howard GASKILL (ed.). Edinburgh, 1 9 9 6 . 

A következő idézetek oldalszámai erre a kötetre vonatkoznak. 
29 Paul de M A N : Az eltorzított Shelley. 1 7 3 - 1 7 4 . 



Werther Ossiant olvas 161 

csillag és természet közti ellentétét is feloldja, egyben előkészít egy sokkal je len-
tősebb oppozíciót, amelyet e szakasz a „vers" egy általam kiemelt későbbi részle-
tével képez. A dalnokverseny egyik résztvevőjének, Alpinnak a dalában az antro-
pomorfizált, egyben kigúnyolt és feminin csillaggal áll szemben a naturalizált 
Morar leírása, és a hőskor maszkulin nap-képzete: 

Thou wert swift, О Morar! as a roe on the hill; terrible as a meteor of fire. Thy wrath was 
as thestorm. Thy sword in battle, as lightning in the field. Thy voice was like a stream 
after rain; like thunder on distant hills. Many fell by thy arm; they were consumed in 
the flames of thy wrath. But when thou didst return from war, how peaceful was thy 
brow! Thy face was like the sun after rain [...] (168.) 

(Gyors voltál, О Morar! mint egy őz a hegyen; szörnyű, mint egy tűzmeteor. Haragod olyan volt, 
mint a vihar. A kardod a csatában, mint villám a réten. Hangod mint egy folyam eső után, villám 
távoli hegyekben. Sokan estek el karod által; elemésztette őket haragod lángja. De amikor vissza-
tértél a háborúból, milyen békés volt homlokod! Arcod olyan volt, mint a nap eső után [...]) 

Az oppozíció fontossága abban rejlik, hogy rávilágít arra, a The Triumph of Life 
szövegének megerősítő végkövetkeztetése helyett a The Songs of Selma világában 
a hősi nap fénye nem győzi le a jelen csillagát, mert attól temporálisan elválasz-
tott, és az élet fénye sem győzi le a napot, mert csak a diadalra és a halottakra való 
megemlékezés lehetősége adott. Az első rész antropomorfizmusa a visszaemléke-
zés és belsővé tétel (interiorizáció) révén a hősi kor iránti vágyra való ráhangoló-
dás, az ezt követő szakaszban a naturalizáció ellentétes irányú mozgása viszont 
éppen a monumentalizálás ellenében hat. Olvashatjuk annak belátását, hogy az 
egykori hősök és bárdok eltemetődtek saját, sírfeliratokká és síremlékekké tett 
szövegeikbe: „Narrow is thy dwelling now, dark the place of thine abode! With 
three steps I compass thy grave, О thou who wast so great before! Four stones, 
with their heads of moss, are the only memorial of thee" (Szűk most a lakásod, sö-
tét a tartózkodásod helye! Három lépéssel megkerülöm a sírodat, O, te, aki oly nagyszerű 
voltál valaha! Négy mohos fejű kő csak az emléked). Másutt Morar leírása lehetetelenné 
teszi, hogy az „arcába nézünk", vagyis a halottakat archoz és hanghoz juttató ol-
vasás alakzatát, a prozopopeiát játssza ki: 

Thy face was like the sun after rain; like the moon in the silence of night; calm as the 
breast of the lake when the loud wind is laid. (168.) 

(Arcod olyan volt, mint a nap eső után; mint a hold az éjszaka csöndjében; nyugodt mint a tó 
szellői, amikor a hangos szél elült.) 

Ez az „arctalanítás" értelmezhető szinte a diszfiguráció performanciájaként, és fi-
gyelmeztet arra, hogy a The Poems of Ossian olvasása során is leegyszerűsítéshez, 
vagy félreolvasáshoz vezet a szöveg kiszolgáltatása az archeológia historicizmusának. 
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Goethe a Die Leiden des jungen Werthers című levélregényében a folyamatos, expli-
cit írott formából, a levél médiumában kibontakozó történetből emelkedik ki az 
a jelenet, amelyben két szereplő, Werther és Lotte (meta)kommunikációja, egy szö-
veg hangos felolvasása során (vagy által) történik meg. 

A felolvasott alkotás részlet az Ossian énekeiből, a The Songs of Selma, Goethe 
fordításában. Ossian pluralitásából kiindulva megállapítható, hogy olvasása meg-
nyitja az írás sztereografikus terét, vagyis Roland Barthes terminológiájával a szö-
veg létmódjaként felfogott pluralitás egyben a szöveg tonalitását is állítja. így a 
hangos (fel)olvasás alakzata felé eltolódott olvasás lehetőséget jelent arra, hogy 
az olvasó „hallassa [saját] hangját, mely voltaképpen a szöveg valamelyik hangjá-
nak lehallgatása". Amennyiben a megszólaltatás egyszerre teszi hallhatóvá a saját 
és a szöveg valamelyik, kiválasztott hangját, annyiban ez a szöveg identitásának 
módosulásához vezet. Az olvasás „kezelésbe veszi a szöveget, a szöveg szavába vág."30 

A szituációt tovább bonyolítja az, ha a hangos felolvasás nemcsak az olvasó és a 
szöveg, hanem egyben az olvasó és hallgatója közötti kommunikációt is jelent. 
„Idillinek azt a kommunikációt nevezhetnénk, mely mindenfajta (kibernetikai ér-
telemben vett) »zajtól« védett, egyetlen rendeltetésvágánnyal, fonállal összekötött 
felek között létesít kapcsolatot. [...] Az idilli kommunikáció tagadja a színházat, 
elutasít minden jelenlétet, mellyel szemközt a rendeltetés elérhetné célját, elnyom 
minden másikat, minden szubjektumot. A narratív kommunikáció ennek ellen-
téte: egy bizonyos ponttól fogva minden egyes rendeltetésvágány látványossággá 
válik a játék többi szereplője számára. [...] Szemben az idilli, tiszta kommuniká-
cióval [...] az olvasható írás a »zörejt« viszi színre [...] »kakográfia«."31 Barthes 
szövegében két irány is feltűnik, amely a klasszikus szöveget megnyithatja más 
művészetek felé, vagyis lehetővé teszik a különböző művészeti ágak közötti átjá-
rást. Az irodalom és zene összefüggéseire figyelő zajszerűség radikalizálásában a 
nyelv materialitásának defiguratív potenciálja ju t érvényre. Az irodalom és szín-
ház határainak felszámolása a szöveg performativitásának lehetőségét emeli ki.32  

Werther Ossian-felolvasása előképe volt az Angelus Novus-csoport 1986-ban, a 
Bécsi Művészházban tartott Homéroszt olvasni című rendezvényének. A levélre-
gényben és a happeningben „az irodalom emfatikus performanszként valósult 

30 Roland B A R T H E S : S/Z. Fordította M A H L E R Zoltán. Budapest, 1 9 9 7 . 2 7 - 2 8 . Lásd még: „az olvasható 
szöveg tonális szöveg [...] amiképpen van tonális fül, úgy létezik olvasható szem is, következésképp 
lebontani szemünk olvashatóra hangoltságát ugyanaz, mint lebontani fülünk tonalitásra hangolt-
ságát." I. m. 46. 

SI I . M . 1 6 7 - 1 6 9 . 
32 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a ro-

mantikus szépprózában. In Romantika: világkép, művészet, irodalom. 52.; Nietzsche szerint Wagner-
nél a művészetek határainak átlépése ugyancsak leginkább a zene performativitása (performan-
ciája) által valósult meg: „Mit jelent Wagner a zenetörténetben? A színész megjelenését a zenében." 
- Friedrich N I E T Z S C H E : Wagnerről és Schoppenhauerről. Fordította ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor. Budapest, 
2 0 0 1 . 3 0 . 
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meg, amely a testileg jelen lévő felolvasó hangja által kelt életre, és a különböző 
érzéki csatornákon keresztül vágott utat magának a testileg jelen lévő hallgató kép-
zelőerejéhez".33 

A Barthes szövegében említett kibernetika kapcsolódási pontot jelent Wolfgang 
Iser The Range of Interpretation című könyvéhez, és az olvasásnak olyan elképzelé-
séhez, amely az értelmezés egy módját „kibernetikai vagy rekurzív hurok" hasz-
nálataként gondolja el. Iser a néprajz beszédmódjából kiindulva vizsgálja a meg-
értés gátoltságának eseteit. Ossian, Werther és Lotte kapcsolata egyaránt felveti 
a brit és német kultúra közötti közvetítést, illetve a primitív és a modern szöveg-
szintek, az interpenetráció áthidalásának problémáját, vagyis azt hogy „hogyan 
fordíthatók le úgy az egyes kultúrák és kulturális szintek, hogy közben lehetővé 
váljék az ismerős és az idegen kölcsönhatása".34 Werther és Lotte sikeres kommu-
nikációjának feltétele, hogy az Ossian énekei szövegéből az olvasói megszólaltatás 
által kiemelt szólam és a hallgató percepciója között létrejöjjön a közvetítés. Iser 
szerint az egész kultúra kaleidoszkopikusan változó képe az összekapcsolt elemek 
előtérbe és háttérbe állításának váltakozásából bontakozik ki.35 A levélregénybeli 
applikációban az idő mozzanata pregnáns példája az ellentétes irányú mozgásnak, 
bizonyos elemek kiemelésének mások hátrányára. Az angol szöveg egyik fő tema-
tikusjellemzője, a felnagyított időbeli távolságok bejárásának elégikus tapasztalata 
a felolvasás szituációjában jelentőségét veszíti, mert az idő elmúlása - mint a 
performativitás egyik jellemzője - az észlelés feltételeként érzékelhető, ezáltal arra 
készteti a hallgatót, hogy észlelése feltételeire - és ez esetben különösen annak idő-
faktorára - reflektáljon,36 ami által figyelme elterelődik a narratív időről. 

Werther felolvasásának további aspektusaira világít rá az a tény, hogy az olvasott 
szövegrészletben benne lévő számos aposztrophén Goethe felülhelyezi a felolva-
sás keretét képező, (meg)idézett szövegen kívüli aposztrophét, Lotte megszólítá-
sát. A The Songs of Selmában bemutatott dalnokverseny bárdjainak természethez 
fordulása „rituális, gyakorlatilag fölösleges cselekedet, ez azt hangsúlyozza, hogy 
a hang azért szól, hogy hivatottság lehessen, hogy színre vigye saját elhivatottsá-
gát, hogy megidézze erejének (szó)képeit, s ezáltal költői és profetikus hangként 
hozza létre identitását".37 Annak a hangnak a megszólaltatása, amely az esthaj-
nalcsillagot szubjektumként, én-ként aposztrophálja, a regényben Werthert állít-
ja fe-ként az objektummal szemben. Ez különös hangsúlyt ad annak, hogy itt éppen 

33 Erika FISCHER-LICHTE: Határátlépés és cserekereskedelem. Útban egy performatív krdtúra felé. Magyar Műhely 
2003/4-5. 31. 

34 Wolfgang ISER: AZ értelmezés világa. Fordította LAJOSI Krisztina. Budapest, 2004. 91.; „az előre nem 
látható lehetőséggel való megbirkózás nem hasonlítható össze azzal, amivel a szövegre irányult 
hermeneutikának kell megbirkóznia" - i. m. 93. A „hermeneutikai kör" és a „rekurzív hurok" kü-
lönbsége is hozzájárulhat - a tematikus eltérések mellett - a Die Leiden des jungen Werthersben és a 
Fanni' Hagyományaiban lévó felolvasási jelenet összehasonlító elemzéséhez. Vö. SZILÁGYI Márton: 
Kármán József és Fbjor Gáspár Urániája. Debrecen, 1998. 386-387. 

3 3 ISER: i . m . 1 1 8 . 
36 Erika F I S C H E R - L I C H T E : i. m. 32. 
37 Jonathan CULLER: Aposztrophé. Fordította SZÉLES Csongor. Helikon 2 0 0 0 / 3 . 3 7 7 . 
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akkora jelentősége van Werther önmegértési kísérletének, amely az én-ként való 
azonosulás helyett önmaga feladását is feltételezi, mint a művészet közvetítésével 
kezdeményezett dialógusnak Lotte és Werther között, amely Lőttét állítja te-ként. 
Lotte befogadása - ahogy teljes Wertherhez fűződő viszonya is - megmarad a 
kontempláció szintjén. Leimerül benne a főszereplő affektusára hangoltság, de lé-
nyegében kívül marad annak világán: „Die Gewalt dieser Worte fiel über den 
unglücklichen. [...] und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens 
durch die Seele zu fliegen." (Rászakadt a boldogtalanra e roppant szavak súlya, [...] 
és Lotte eszméletén mintha átsurrant volna Werther szörnyű szándékának sejtelme.)38 A nő 
passzív befogadása kívül marad Ossian világán, ahol a férfi-identitás tétje válik 
kérdéssé: a belépés a fenséges diskurzusába. 

Az irodalomtudománynak az a paradigmaváltása, amelynek legmarkánsabb jel-
zései Jauss Kleine Apologie der ästhetischer Erfahrung (1972) vagy Roland Barthes Le 
plaisir du texte (1973) című tanulmányai - abban a változásban keresheti előzmé-
nyét, amelyet Pszeudo-Longinosz A fenségesről című értekezésének 17. századi fel-
fedezése indított el. A Peri Hüpszousz egyszerre vonta be az esztétikumba a gyö-
nyörködés elvét és a társalkotóvá tett befogadó önmegértését: „Az igazi fenségtől 
természetszerűleg fölemelkedik lelkünk, és bizonyos büszke lendületet nyerve 
örömmámorral meg önérzettel telik el, mintha maga alkotta volna azt, amit csu-
pán csak hallott."39 Jauss A recepció elmélete történeti előzményeinek bemutatásakor 
megállapítja, hogy e felvilágosodás kori hatásesztétikai fordulat valójában nem 
teremtett hagyományt, mert a szentimentalizmus lélektani teóriáiban kezdemé-
nyezett recepciós szempontok hamarosan újra kizáródtak az esztétikából. A német 
idealizmus és Goethe korának eszménye az autonóm művészet és a kontempláció: 
„minden költemény, minden kép, és aztán minden vers- és képciklus egy kis mű-
vészetállamot alkot maga köré a szemlélőiből. A szemlélők mintegy a mű és mes-
tere szabad alattvalói; minden újonnan közéjük lépővel tovább nő az állam vagy 
e kis uralkodó jelentősége."40 A Pszeudo-Longinosztól történő elmozdulás való-
jában több irányban is kibontakozott: egyfelől a rajongás eluralkodása a dialógus 
megszűnéséhez vezetett,41 másfelől a képzelőerőre irányított figyelem a fenséges 

38 Johann Wolfgang G O E T H E : Die Leiden des jungen Werthers. Philipp Reclam, Stuttgart, 2 0 0 1 . 1 4 1 . ; For-
dította BOR Ambrus. Europa, Budapest, 1995. 121. A későbbi idézetek is e két kötetből származnak. 

3 9 PSZEUDO-LONGINOSZ: A fenségről, görögül és magyarul. Fordította NAGY Ferenc. Budapest, 1 9 6 5 . 2 5 . 

(VII. fejezet) 
40 Hans Robert JAUSS: A recepció elmélete (Visszatekintés ismeretlen előtörténetére). Fordította KULCSÁR-

SZABÓ Zoltán. In uő: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest, 1 9 9 7 . 

2 1 - 2 3 . ; Vö. még R. MANDELKOW: Rezepzionsgeschichte als Erfahrungsgeschichte. In H . - J . M Ä H L 

(Hrsg.). Studien zur Goethezeit. 1981. 155. 
41 „ A hallgatóságot nem meggyőzi, hanem önkívületbe ragadja a fenség". - PSZEUDO-LONGINOSZ: i. m. 

15. (I. fejezet) 
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diskurzusának burke-i, majd kanti váltásain keresztül a Kritik des Urteilskraft ig ju-
tott el. E kettős irány nagyban hozzájárulhat a Die Leiden des jungen Werthers tör-
ténetében az olvasmányélmények interpretációjához. 

A Werther olvasói reflexióinak legfőbb mozzanata a Homérosz és Ossian közöt-
ti váltás eseménye. Ez az ellentétpár, mint észak és dél irodalmának archetípusai, 
értelmezési stratégiaként kínálja fel az esztétika bináris oppozícióinak bevonását: 
a Querelle des Amiens et des Modernes (Régiek és újak vitája), a schilleri naiv és szenti-
mentális, a szép és a fenséges, a nietzschei apollóni és dionüszoszi vagy Roland Barthes 
plaisir ésjouissance oppozíciós páijait. Goethe levélregénye azonban éppen az ilyen 
kategorizálás lehetőségét vonja kétségbe, ezzel is igazolva azt, hogy az Ossian éne-
keinek homéroszi intertextusai valójában a markáns elkülönítés helyett megnyitot-
ták a két szöveget egymás felé. Werther olyan klasszikusként olvassa Homéroszt, 
amely lényegében nem emelkedik ki a „mű", a könyv mint tárgy státuszából: 

[...] der kleine Wetsteinische Homer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um 
mich auf dem Spaziergange mit dem Emestischen nicht zu schleppen (64.) 

(a legkisebb Homérosz, Wettstein kiadása, amelyre már rég fájt a fogam, hogy ha sétálni megyek, 
ne az Ernesti-félét keljen cipelnem) (57.) 

A barthes-i plaisir, a klasszikusok affirmativ élvezete valósul meg az olyan befoga-
dói élményekben, ahol a Homérosz-olvasás összekapcsolódik az étkezés szituáció-
jával: a kocsma előtti kávézásnál (1771. május 26.), a borsófózésnek és Benelopé 
lakomájának metaleptikus egybeolvadásakor (1771. június 21.) vagy Odüsszeusz 
megvendégelésének élményében (1772. március 15.).42 Ajouissance atópiáját és 
szubverzióját beteljesítő Ossian lenne ebben a dichotómiában a negativitás eszté-
tikai gyönyöre, Werthert regénybeli olvasata azonban kiemeli a kontempláció által 
teremtett „virtuális közösség"-bői. Goethe osszianizmusában az élvezet forrásaként 
„az imagináló, kipróbáló és jelentésteremtő tevékenység" tűnik fel. Az esztétikai 
élvezet és az egyszerű élvezet - „vagyis az én egy tárgynak való, érzékileg közvet-
len odaadása" - megkülönböztetésének kérdésére ebben az esetben is az esztéti-
kai elmélet szinte automatikus válasza kínálkozik: az esztétikai distancia, Kant és 
az érdek nélküli tetszés tana.43 

Hans Ulrich Gumbrecht hívja fel a figyelmet Madame de Staél De l'Allemagne 
című írásának Az enthuziazmus befolyása a boldogságra című fejezetére, ahol a felvi-
lágosodással szemben az indivuduum irodalmi képzésének új ideálja implikálódik: 
„az enthousiasme-ban az olvasó nyitottá válik a művészet és irodalom által kínált 

42 Az evés metaforáit vizsgálja Némedi Andrea Werther-értelmezése, ezek a metaforák azonban több-
ször inkább jellemzőek a magyar fordítás szövegére, mint a német eredetire. Lásd NÉMEDI Andrea: 
(L)enni vagy nem (l)enni. In Kötelezők. Tanulmányok világirodalmi klasszikusokról. BÉNYEI Tamás (szerk.). 
Budapest, 1999. 123-156. 

4 3 Vö. Hans Robert J A U S S : A Z esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapaszta-
latai. 167-169. 
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tapasztalati lehetőségekkel szemben, élvezetek helyett kész magát azok világaiba 
helyezni. A másban való ilyen feloldódás hatásként, jutalomként »szívének emel-
kedésével« kecsegteti.'44 A dialógus alapját képező idegenségtapasztalat, mint a 
rajongásban benne rejlő lehetőség, az Ossian énekei esetében az esztétikai horizont-
váltás elméletéből nem eredeztethető. Ez annak az irodalomtörténeti jelenség-
nek a belátásával állapítható meg, hogy Ossian nem viseli magán a megjelenése 
előtt egy évszázaddal lezajlott Querelle desAnciens et des Modernes (Régiek és újak vi-
tája)45 hagyományának folytatását. Az ossiani költészet éppen azáltal vált a kora-
beli olvasók számára a homéroszival egyenrangú és mégis új költészetté, hogy James 
Macpherson nem szakított az anük hagyománnyal, hanem folyatta azt, leglátványo-
sabban az eposz műfaj megválasztásával. Hugh Blair Homérosz és Ossian össze-
hasonlítása során megállapítja, hogy a Fingal is beteljesíti az arisztotelészi eposz-
követelményeket, de Blair ez alapján nem a hamisítás gyanújához jut el, hanem 
a természet utánzásának eszményéhez: „Aristotle studied nature in Homer. Homer 
and Ossian both wrote from nature. No wonder that among all the three, there 
should be such agreement and conformity."46 Iser a kultúraközi beszédmód egyik 
legfőbb történeti előzményének tekinti az „antik" és „modern" vitáját. „Egyfelől 
a két kultúra közötti különbséget úgy lehet áthidalni, hogy folytonos sorozatot al-
kotunk belőlük, másfelől úgy, hogy ezt a különbséget fönntartjuk annak érdeké-
ben, hogy ezen lehessen lemérni a későbbi kultúra által elért tökéletességet."47 

Goethe regénye arra világít rá, hogy a Homérosz és Ossian közötti különbség 
nem esztétikai, hanem etikai horizontváltást eredményez. A „másban való felol-
dódás" úgy válik adottá, hogy a The Songs of Selma német fordítása - a humboldti 
nyelvfölfogást igazolva - a szöveget a sublime angol diskurzusából áthelyezi a das 
Erhabene német diskurzusába, vagyis egy aporetikus viszonylatban összekeveri a 
sajátot és az idegent. 

Hugh Blair Dissertationjében Homéroszt és Ossiant a fenség szempontjából is 
összehasonlítja, így jut az alábbi következtetésre: 

Both poets are eminently sublime; but a difference may be remarked in the species of 
their sublimity. Homer's sublimity is accompanied with more impetuosity and fire; 
Ossian's with more of a solemn and awful grandeur. Homer hurries you along; Ossian 
elevates, and fixes you in astonishment. Homer is most sublime in actions and battles; 
Ossian, in description and sentiment. (358.) 

44 Hans Ulrich GUMBRECHT: „Boraiból megéledett Phoenix" avagy: A kánontól A klasszikáig. Fordította 
V HORVÁTH Károly. In Irodalmi kánon és kanonizóció. R O H O N Y I Zoltán (szerk.). Budapest, 2 0 0 1 . 1 7 5 . 

45 Erről lásd Hans Robert JAUSS: Ästhetische Normen u n d philosophische Reflexion in der „Querelle 
des Anciens et des Modernes". In Parallele des Andern et des Modernes en ce qui regarde les Arts el les 
Sciences, par M. Perrault de l'Académie Fran<;aise, München, 1964. 8-64 . 

46 Hugh BLAIR: A Critical Dissertation on the Poems of Ossian, the Son of Fingal. In James 
MACPHERSON: The Fbems of Ossian and Related Works. Howard GASKILL (ed.). Edinburgh, 1 9 9 6 . 3 5 8 . 

4 7 W o l f g a n g ISER: i. m . 162. 
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(Mindkét költő kiemelkedően fenséges; de különbség állapítható meg fenségességük fajtájában. 
Homérosz fenségessége több féktelenséggel és tűzzel jár együtt; Ossiané több komoly és szárnyú 
nagyszerűséggel. Homérosz végig siettet; Ossian felemel, és megdöbbenésben tart. Homérosz leg-
fenségesebb a cselekvésekben és csatákban; Ossian a leírásban és értelmességben.) 

Blairnél egyaránt megjelennek azok a társadalomfilozófiai szempontok (a múlt 
mint a fenséges érzésmód forrás), amelyek a fenségesnek a skót felvilágosodásban 
betöltött, megkülönböztetett elképzelését jellemezték, és a longinoszi tradíciót 
folytató Edmund Burke koncepciójának elemei. Bürke az A Philosophical Inquiry 
into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) című írásában a re-
torikai diskurzussal szemben, amelyen itt a „meggyőzés elméletét" értem, pszicho-
lógiai-antropológiai összefüggésrendszerbe illeszti a fenséges problémáját. Ha Blair 
jellemzését felidézzük, Ossian a burke-i fenséges elegyített érzésmódját váltja valóra: 

[...] if the pain is not carried to violence, and the terror is not conversant about the 
present destruction of the person, as these emotions clear the parts, whether fine or 
gross, of a dangerous and troublesome encumbrance, they are capable of producing 
delight; not pleasure, but a sort of delightful horror, a sort tranquillity tinged with terror; 
which, as it belongs to self-preservation, is one of the strongest of all the passions. Its 
object is the sublime. Its highest degree I call astonishment [...]48 

Az Ossian énekei olvasásakor a homály és ismeretlenség (obscurity) összekapcsolódik 
a rettegés (terror) élményével, ezáltal a sublimity a prózaverseket a gótikus regények 
mintaképévé teszi. Bürke elméletében a „delightful horror" (elbűvölő borzalom) 
oximoronja a fenségesnek a széptől való szisztematikus elkülönítésében játszik lé-
nyeges szerepet, ami a Wertherben Homérosz és Ossian ellentétének értelmezésé-
hez a szép és a fenséges ellentétét kínálja fel. A gasztronómiai élményekkel össze-
kapcsolódó Homérosz olvasása mindig idilli szituációt feltételez, Ossian az idill 
megbomlása hangulatának olvasmánya. Az 1772. október 12-i levélben Werther 
előkészíti a regény végén leírt hangos felolvasás jelenetét, és olyan reflexiókat kö-
zöl a The Songs of Selmáról, amelyek a reflektálatlan felolvasás interpretációjához 
is hozzájárulnak: „Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch 
eine Welt, in die der Herrliche mich führt! [...] Zu hören vom Gebirge her im 
Gebrülle des Waldstroms halb verwechtes Ächzen der Geister aus ihren Höhlen, 
und die Wehlklagen des zu Tode sich jammernden Mädchen" (100.). A „delightful 
horror" élménye jelenik meg a „herrliche" (gyönyörű) és „jammernden" (jajveszé-
kelő) ellentétében. Bor Ambrus magyar fordítása a szövegrészletet olyan irányba 
torzítja, amely a szép Homérosz és fenséges Ossian oppozícióját implikálja: „Osz-
szián kiszorította a szívemből Homéroszt. Hova, milyen világba sodor ez а fensé-
ges költő!" (88. - kiemelés: В. K.). A Dalok goethei fordításának produktívan 
(át)értelmező jellege, az áthelyezkedés a fenséges német diskurzusába e két, idé-

48 Edmund B U R K E : The Works of... Vol. I. London, New York, Toronto, 1906. 181. 
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zett mondatból az elsőre helyezi át a hangsúlyt. Nem Ossian az, aki fenséges Ho-
mérosz szépségével szemben, hanem a dinamizmus, a váltás maga, az áthangoló-
dás a fenséges tárgya. Kant Az ítélőerő kritikájának, a Fenséges analitikája című fejeze-
tében fogalmazza meg, hogy a „természeti fenséges megjelenítésében az elme 
mozgásban érzi magát, ellentétben a természeti szép esztétikai megjelenítésével, 
ahol az elme nyugodt kontemplációban van".49 Egy másik kanti megfogalmazás-
ban: „Nem az objektum nevezendő fenségesnek, hanem az a szellemi hangolt-
ság, amely egy bizonyos, a reflektáló ítélóerót foglalkoztató megjelenítés által 
keletkezik."(169.) Az ítélőerő kritikájának Edmund Burke-re vonatkozó megjegyzései 
tekintetében a fenséges burke-i és kanti diskurzusa közötti különbség - filozófiai 
szempontból - az empirizmus és kritériológia különbségében mutatkozik meg, a 
kanti kriticizmus feladatát a világ megismerése helyett a megismerés feltételei-
nek vizsgálatára helyezte át. Később Hegel Kant affektivitását bírálva vele szem-
ben fogalmazta meg újra az empirizmus vádját.50 

Az angol The Songs of Selmának és német fordításának összehasonlítása51 bizo-
nyítja azt az előfeltevésemet, hogy a nyelvi változás a világkép változását is ered-
ményezte. Az „eltorzított" Fingal absztrakt képét („watery column of mist") a né-
met fordítás deiktikus jelzéssé, a skót időjárás megjelenítésévé alakítja („feuchte 
Nebelsäule"). A naturalizáció következményeinek ilyen feloldásán túl ez a mon-
dat kiemeli annak fontosságát, hogy e német fordításában a képzelőerónek nem 
csak az időbeli távolságot, hanem egy térbeli elválasztottságot is át kell hidalnia. 
Ha átlépünk a fenséges diskurzusába, akkor ez a távolság a Burke-kel szembehe-
lyezkedő Kant elméletének későbbi passzusát vetíti előre, amely szerint „az igazi 
fenségesség csak az ítélő elméjében keresendő, nem pedig a természeti objektum-
ban, melynek megítélése az elme ilyen hangoltságát eredményezi" (176.). Ez kü-
lönösen annak előtérbe állításával válik jeletőssé, hogy Werther képzelőerejének 
működése egy szöveg olvasása során váltja ki a fenségesség élményét, hiszen a ma-
tematikai képzelőerő, a nagyságbecslés két művelete - a felfogás (apprehensio) 
és egybefogás (comprehensio aesthetico) - hasonlóságot mutat az olvasás fenome-
nológiájával: „a szem horizontális mozgásban halad előre, míg az elmének vertiká-
lisan kell összekapcsolnia a szöveg apprehensiója során felhalmozódó megértést."52 

Az 1772. október 12-i levélben Werther a prozopopeia olvasásalakzatába helyez-
kedik bele: „Wenn ich den tiefen Kummer auf seiner Stirn lese, den letzten verlas-
senen Herrlichen in aller Ermattung dem Grabe zuwanken sehe" (100.) (Olvasom 
a bárd homlokára rótt mély bánat jeleit, látom az utolsó, elhagyott dicsőt ereje fogytán a sír 
felé imbolyogni. 88.) Az angol szöveg diszfiguratív performanciája olyan transzgresz-
sziót jelent, amelyet Goethe fordítása megpróbál feloldani. A német fordítás több 

49 Immanuel K A N T : AZ ítélőerő kritikája. Fordította PAPP Zoltán. Budapest, 1 9 9 7 . 1 7 8 . A következő idé-
zetek is ebből a kiadásból valók. 

5 0 Paul de MAN: Kant materializmusa. In uő: Esztétikai ideológia. Fordította KATONA Gábor. Budapest, 
2000. 121. 

51 A két szöveg elemzett részleteit a Függelékben idézem. 
52 Paul de MAN: Fenomenalitás és materialüás Kantnál. 63. 
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helyen törekszik az eredeti szöveg átidealizálására, megszépítésére, például: az 
„unshorn" ('nyíraüan', 'torzonborz') helyére tett „strahlend" ('szikrázó'), az angolban 
jelző nélkül említett Ossian nevéhez kapcsolt német „herrlich" ('gyönyörű', 'nagy-
szerű', 'remek') melléknévek esetében; máshol a „lovely" ('bájos', 'kellemes') és a 
„tuneful" ('dallamos', 'melodikus') szavakat egyaránt a „lieblich"-hel ('bájos', 
'kedves', 'kellemes') fordítja. A nosztalgiát erősíti a „die vorüber"-ként átültetett 
„other years", ugyanakkor az angol szöveg ironikus konnotációját kiiktatja az, 
hogy a „passed away" ('elpocsékolt idő' vagy 'eltűnt', 'semmivé vált' vagy 'halott') 
kifejezés helyére a „die bewohner des Grabs" ('a sír lakói') került. Az Ossian olvasá-
sának első élményei során felvetődő cselekvési vágy mégsem teljesedik be Werther 
sorsának végkifejletében. A már többször idézett levélben ez olvasható: „ich möch-
te gleich einem edlen Waffenträger das Schwert ziehen, meinen Fürsten von der 
zückenden Qaul des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien und dem 
befreiten Halbgott meine Seele nachsenden." (101.) (Ilyenkor kardot rántanék, ne-
mes fegyverhordozó módjára egy döféssel megváltanám hercegi uramat a lassan elszivárgó 
élet görcsös kínjától, és a megszabadított félisten után küldenem a lelkem. 88.) Ossian olva-
sásának változása a természet materiális szemlélete és a radikális célszerűtlenség 
irányába halad, ez olyan etikai horizontváltáshoz vezet Werther gondolkodásá-
ban, amelynek megfelelően eljut annak belátásáig, hogy „az észnek erőszakot kell 
tennie az érzékiségen". Lotte döntésének tiszteletben tartása azzal is összefüggésbe 
hozható, hogy a kanti értelemben vett fenséges arra készít elő, hogy „valami iránt 
(érzéki) érdekünk ellenében is nagyrabecsüléssel viseltessünk".53 A lemondás 
szabadságának megerősítő morális tapasztalatát kiemeli az a különbség, amely 
Werther öngyilkossága és Heinrich von Kleist Egy újabb (szerencsésebb) Werther című 
anekdotájában Charles C... sorsa között érzékelhető. Kleistnél a reménytelenül 
szerelmes fiatalember kedvesének távollétében nem tud ellenállni annak a kísér-
tésnek, hogy belebújjon a lány üres ágyába, majd egy kétes baleset folytán elteszi 
láb alól a házasságot ellenző apát. A házasság azonban az érzéki természetének 
kiszolgáltatott ember determináltságának terhét viseli magán. 

A fenséges angol és német diskurzusa közötti váltáshoz az az ellentmondás is 
hozzátartozik, hogy a sublime „eredeti angol" (native English) hagyományának, 
Addison erkölcsfilozófiájának Shaftsbury „morál sense"-elméletére visszanyúló 
elképzelése - amely az emberben eredendően benne rejlő erkölcsi érzék primátu-
sát hirdette - a das Erhabene kanti filozófiájában megbomlik: „itt az ember érzéki 
természete áll szemben annak morális törvényhozásával, s a kettő [...] feloldha-
tatlan konfliktusban áll egymással. [...] A végletesen kettészakadt ember egysége 
csak eszményként állítható helyre, s e helyreállítás adekvát tere a művészet."54 

Kant és Werther összekapcsolásának optimista konklúziója helyett arra a követ-
keztetésre tudunk csak eljutni, hogy Werther megnyilvánulásaiban nem az eszté-

53 Az ítélőerő kritikája. 188-190. 
5 4 DEBRECZENI Attila: „Fenség" és „Grácia". Izléstörekvések a 18. század végének magyar irodalmában. Iroda-

lomtörténeti Közlemények 2000/3-4. 329-330. 
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tikai fenségesre jellemző elszánt, hanem az olvatag jellegű aífektus figyelhető meg. 
„A felindulás lehet bátor, és lehet gyengéd. Az utóbbi, ha alfektusig fokozódik, sem-
mit nem ér; az erre való hajlamot érzelgősségnek nevezzük. [...] az ilyen fájdalom, 
egy lágy, de egyszersmind gyenge lelket jellemez, amely egy szép oldalát mutatja, 
s amelyet még enthuziasztikusnak sem nevezhetünk, csak fantazmagorikusnak. 
Regények, könnyfakasztó színművek, elkoptatott erkölcsi előírások, melyek úgyne-
vezett (de tévesen így nevezett) nemes érzületekkel fontoskodnak, ám valójában 
hervataggá és a kötelesség szigorú előírása iránt érzéketlenné teszik a szívet."55 

A szerep performanciája és az erre következő halál a szubjektum eltűnésének 
foucault-i perspektíváját foglalja magában. 

Függelék 

The Songs of Selma (Selmái dalok) 
részlet 

I. Az angol szöveg: 

[Address to the evening star. Apostrophe to Fingal and his times. Minona sings 
before the king the song of the unfortunate Colma, and the bards exhibit other 
specimens of their poetical talents according to an annual custom established by 
the monarchs of the ancient Caledonians.] 

Star of descending night! fair is thy light in the west! thou that liftest thy 
unshorn head from thy cloud: thy steps are stately on thy hill. What dost thou 
behold in the plain? The stormy winds are laid. The murmur of the torrent 
comes from afar. Roaring waves climb the distant rock. The flies of evening are 
on their feeble wings, and the hum of their course is on the field. What dost thou 
behold, fair light? But thou dost smile and depart. The waves come with joy around 
thee, and bathe thy lovely hair. Farewell, thou silent beam! Let the light of Ossian's 
soul arise! 

And it does arise in its strength! I behold my departed friends. Their gathering 
is on Lora, as in the days of other years. Fingal comes like a watery column of 
mist! his heroes are around: and see the bards of song, gray-haired Ullin! Stately 
Ryno! Alpin with the tunelul voice! the soft complaint of Minona! How are ye 
changed, my friends, since the days of Selma's feast! when we contended, like 
gales of spring, as they fly along the hill, and bend by turns the feebly whistling 
grass. [...] 

55 Az ítélőerő kritikája. 195. 
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Alpin. My tears, О Ryno! are for the dead; my voice for those that have passed 
away. Tall thou art on the hill; fair among the sons of the plain. But thou shalt 
fall like Morar; the mourner shall sit on thy tomb. The hills shall know thee no 
more; thy bow shall in thy hall unstrung. 

Thou wert swift, О Morar! as a roe on the hill; terrible as a meteor of fire. Thy 
wrath was as the storm. Thy sword in battle, as lightning in the field. Thy voice 
was a stream after rain; like thunder on distant hills. Many fell by thy arm; they 
were consumed in the flames of thy wrath. But when thou didst return from war, 
how peaceful was thy brow!56 

II. Goethe fordítása: 

[Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. - Er hatte nichts. - Da drin in meiner Schub-
lade, fing sie an, liegt Ihre Übersetzung einiger Gesänge Ossians; ich habe sie 
noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber zeither 
hat sich's nicht finden, nicht machen wollen. - Er lächelte, holte die Lieder, ein 
Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm 
voll Tränen, als er hieneinsah. Er setzte sich nieder und las.] 

Stern der dämmernden Nacht, schön fünkelst du in Westen, hebst dein strahlend 
Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du 
auf die Heide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von ferne kommt des 
Giessbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme 
der Abendfliegen schwärmet übers Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber 
du lächelst und gehst, freudig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebli-
ches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ossians 
Seele! 

Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde, sie 
sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind. - Fingal kommt wie 
eine feuchte Nebelsäule, um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden des 
Gesanges: Grauer Uliin! stattlicher Ryno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanft 
klagende Minona! - Wie verändert seid ihr, meine Freunde, seit den festlichen 
Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den 
Hügel hin wechselnd beugen das schwach lispelnde Gras. [...] 

Alpin. Meine Tränen, Ryno, sind für den Toten, meine Stimme für die Bewohner 
des Grabs. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Heide. 
Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe wird der Trauernde sitzen. 
Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegen ungespannt. 

5 6 James M A C P H E R S O N : The Poems of Ossian and Related Works. Howard GASKILL (ed.) Edinburgh, 1 9 9 6 . 

4 6 3 . , 1 6 6 . , 1 6 8 . 
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Du warst schnell, о Morar, wie eine Reh auf dem Hügel, schrecklich wie die Nacht-
feuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie 
Wetterleuchten über der Heide. Deine Stimme glich dem Waldstrome nach dem 
Regen, dem Donner auf fernen Hügeln. Manche fielen vor deinem Arm, die Flam-
me deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie 
friedlich war deine Stirne! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Ge-
witter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust wie der 
See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat. 

Eng ist nun deine Wohnung! finster deine Stätte! Mit drei Schritten mess ich 
dein Grab, о du! der du ehe so gross warst! Vier Steine mit moosigen Häuptern 
sind dein einziges Gedächtnis.57 

57 Johann Wolfgang G O E T H E : Die Leiden des jungen Werthers. Philipp Reclam jun., Stuttgart, 2 0 0 3 . 1 3 3 . , 

1 3 7 . 



Mezősi Miklós 

A DRÁMA VÁLSÁGA - VAGY DRÁMAIATLAN-E A TÖRTÉNELMI JÁTÉK?1 

Beter Szondi drámaelméleti munkája magyarul két kiadásban is megjelent,2 és 
P Müller Péter avatott Szondi-értékelése3 után a jelen írás nem vállalkozik másra, 
mint hogy szkholionokat vázoljon a könyv „virtuális margójára". Két problemati-
kus mozzanatra reflektálok, egy harmadik elemét pedig mindvégig szem előtt 
tartom: Szondi drámaelméleti koncepciójának két kérdéses és egymással össze-
függő tétele közül az egyik irodalomtörténeti, a másik drámaelméleti vonatkozá-
sú. Szondi kérdés formájában úgy fogalmaz,4 hogy a történelmi színmű de genere 
nem lehet dráma („miért lesz mindig „drámaiatlan" a történelmi játék?"5); a má-
sik állítás pedig alapjaiban határozza meg a munkát: Szondi „a dráma válságá-
nak" kezdetét Ibsen és Csehov drámaírói munkásságára teszi. Először ez utóbbi 
megállapítással polemizálok, majd a történelmi drámára vonatkozó megállapítást 
próbálom árnyalni.6 A harmadik mozzanat, amit vezérfonálként fogok majd hasz-
nálni, „az epikus fogalma: a kifejezés az eposz, az elbeszélés, a regény és más műfa-
jok közös szerkezeti vonását, vagyis annak a mozzanatnak a jelenlétét jelöli, amit 
az epikus forma szubjektuma vagy más szóval az epikus Én néven szokás nevezni".7 

1 E tanulmány az Oktatási Minisztérium Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjpályázata keretében 
készült egy nagyobb kutatási projekt részeként. A kutatási téma címe: A „zavaros időszak" a XIX. szá-
zadi orosz kulturális hagyományban (Karamzin, Puskin és Muszorgszkij feldolgozásainak műfajpoétikai in-
terpretációja). A Borisz Godunov-szüzsé a historiográfia, a krónikás dráma és a történelmi opera tükrében). 
Az ösztöndíj nyilvántartási száma: BÖ 133. 

2 A modern dráma elmélete 1880-1950. Gondolat, Budapest, 1979, illetve Л modern dráma elmélete. For-
dította Ai.MÁsi Miklós. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 

3 Lásd P MÜLLER Péter utószavát Л modern dráma elméletének az Osiris Kiadónál 2002-ben megjelent 
kötetéhez: Л megrendült modernség drámaelmélete. 173-177. 

4 SZONDI: Л modern dráma elmélete 1880-1950. 1 3 - 1 9 . 
5 1. m. 17. 
6 A tárgy - a(z újkori) dráma műfajpoétikája - az elméleti felvetéseket mintegy legitimáló részletes 

műinterpretációkat is igényelne (ahogy Peter Szondi könyvének nagy - érdemi - részét is a dráma-
elemzések alkotják). Részletes elemzésre e helyen nincs mód. A témával foglalkozó könyvem Л »belső 
színpad« poétikája: a polifon dramaturgia Puskinnál és Muszorgszkijnál. Az orosz krónikás színmű műfajpoé-
tikájának kérdései címmel előreláthatóan 2006-ban jelenik meg a Kijárat Kiadónál. 

7 I. m. 11. 
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„A dráma válságát" Peter Szonditól eltérően én nem a 19. század végétől ere-
deztetném, hanem valamivel korábbról, és egy bizonyos drámai alkotáshoz mint 
mérföldkőhöz kötném. Egy huszonéves orosz költő száműzetésben írt különös 
darabjához, amelyet a szerző életében színpadon nem mutattak be, sőt a nyilvá-
nos könyvkiadásra is csak évekkel a darab megírása után kerülhetett sor. A dráma 
nem íutott be különösebb színpadi karriert: nem lett része a világ színházi reper-
toáijának, de - eltekintve néhány próbálkozástól - még hazájában sem igen játszot-
ták. A szerző Alekszandr Puskin, a darab címe: Borisz Godunov. A mű 1825-ben 
készült el, 1831-ben jelent meg könyv alakban, és csak 1870-ben (a költő halála 
után 33 évvel) mutatták be Szentpétervárott, persze a cenzúra által kifogásolt részek 
nélkül. 

A Borisz Godunovot a kortárs kritikus, Visszarion Belinszkij „párbeszédes for-
májú epikus költeménynek" nevezte,8 ez a meghatározás az elbeszélői jelleg felé 
megtett elmozdulás érzékeltetésével azt a műfajpoétikai változást sejteti, ami a 
shakespeare-i chronicle plays (az ún. „királydrámák") óta a dráma műfajában vég-
bement. A shakespeare-i dráma követéseként induló történelmi tragédiát a drá-
mai forma meglazulása mintha „epikussá" alakítaná, elbeszélő karakterrel ruház-
ná fel. Ennek megfelelően a Borisz Godunov-dráma cselekményidejében egy egész 
trilógiára elegendő eseménysor kap helyet, s ez már önmagában is kalandregény 
jelleget kölcsönöz a drámának. Ezzel összhangban áll Puskin belső fejlődése is, 
amennyiben az egész puskini oeuvre is a „regényiség" felé látszik elmozdulni 
(lásd például a költő által is „verses regényként" meghatározott Anyegint, későb-
ben a Belkin-elbeszéléseket és persze magukat a Puskin-regényeket is). 

A dráma mint műfaj Borisz Godunov jelezte válsága alapjában véve műfajpoé-
tikai-műfajgenetikai természetű krízis: a dráma puskini „válsága" kifelé mutat a 
műfajból. A válságtüneteket jelző darab műfajpoétikai-műfajtörténeti funkciója 
tehát nem az, hogy a dráma valamely új, megváltozott fajtájának a megszületését 
ösztönözze, vagy e megszületendő újfajta dráma fölött bábáskodjék, hanem hogy 
utat nyisson a drámából más, új műfajok felé; a 19. századi irodalomtörténet 
nagy csomópontja: az egyik elágazás a Csehov-drámákhoz, egy másik ág az orosz 
nagyepikához vezet, míg a fejlődés harmadik vonala a Muszorgszkij-nagyopera. 

Puskin hősei, Otrepjev és Godunov, csakúgy, mint Jevgenyij Anyegin,9 az iro-
dalomtörténeti időben majd később megjelenő kalandhősök - regényhősök - ar-
chetípusaiként egyfelől anticipálják a regráyszüzsét felépítő alakot,10 másrészt 
Puskin darabja a szüzséfejlődés, tehát a poiésis - mind a mű „megcsináltsága", 

8 В. Белинский: Борис Годунов Александра Пушкина. In Статьи о Пушкине. Москва, 1950. 
9 Utóbb jönnek majd Krúdy utazó-kalandor hősei; közülük is a legparadigmatikusabb természetesen 

Szindbád, akinek az alakja gazdag konnotációkat hordoz. Kierkegaardtól látszatra talán eltérően, 
aki amellett kardoskodik, hogy a Don Juan-témál képtelenség más formában, mint zenében feldol-
gozni, valójában buzgón egyetértve vele itt adok hangot azon érzésemnek, hogy a Szindlxid című 
elbeszélésciklusnak (vagy regénynek?), de alighanem az egész Krúdy-életműnek a legadekvátabb 
hordozóedénye a zene, aminek a megkomponálására persze csak egy Krúdy Gyula volt képes. 

10 Erre utal például Pálfi Ágnes „pikareszk"-emblémája. PÁI.FI Ágnes: Puskin-elemzések (Vers és próza). 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997. 115-139. 
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mind annak „tevőlegesen ható működése"11 - szempontjából tekintve az alakok 
szintjén önmaga felszámolásához vezet.12 A két főhős, Borisz Godunov és Grigorij 
Otrepjev útjai egy-egy zenei témának feleltethetők meg: e témák a mű poétikai 
és dramaturgiai erőterén belül egyetlen alkalommal sem metszik egymást, nem 
„csapnak össze" egymással, miközben mindketten folyamatosan referálnak - utal-
nak, céloznak, „sandítanak" - egymásra. Ám a köztük folyó küzdelemnek, ami 
valójában - kiváltképp Borisz részéről - nem annyira vívott, mint inkább folyni hagyott 
küzdelem, színtere nem a drámai dialógus13 (a darab egyetlenegy drámai konflik-
tust tartalmazó dialógusa sem Borisz és Grigorij között zajlik le), vagyis a hősök 
nem a színpadon küzdenek meg egymással. Az a „hely", a dramaturgiai krono-
toposznak az a síkja, ahol Grigorij Otrepjev párbajra hívja Borisz Godunovot, és 
megvív vele, a virtuális színpad14 - ez távolról sem valamiféle „árnyékszínpad", 
ami csak látszat szerint léteznék, valóságosan azonban nem (a számítástechniká-
ban napjainkban meghonosodott szemantika alapján ezt a jelentéstartományt le-
hetne várni); épp ellenkezőleg, a szó eredeti jelentéséhez visszanyúlva, a darab 
belső szcenikai mozgásterére utal, mint ami elsődlegesen, azaz közvetlenül - fizi-
kai értelemben - nem appercipiálható ugyan (a konfliktusban álló hősök szüzsé-
vonala nem metszi egymást), egy másik szinten azonban jól kitapinthatóan meg-
jelenik a dramaturgia dinamikája. A „virtuális színpadot" tehát e dramaturgiai 
dinamika „(hely)színe". 

„A kör bezárult" - formulázza lakonikusan (a Shakespeare királydrámáit elem-
ző Jan Kott-tal egyetértésben) Jurij Lotman is а самозванство puskini historiog-
ráfiájára vonatkoztatott végső konklúzióját,15 és Pálfi Ágnesnek is igaza van abban, 
hogy „nem véletlenül nevezte Belinszkij a Borisz Godunovot »drámai króniká«-
nak".16 Belinszkij szóhasználata a darab műfaji meghatározása - vagy élesebben 
vetve fel a kérdést: műfaji meghatározhatósága - szemszögéből nézve kap külö-
nösjelentőséget, hiszen ez a definíció a shakespeare-i mintára gyártott „krónikás 
dráma" terminusnál jóval adekvátabbnak tűnik azon irodalomtörténeti eseménynek 

11 Szándékosan és nem pusztán „jobb híján" választottam ezeket a „magyartalan" (és valóban otrom-
bán ható) szavakat, mivel a magyar nyelvben e célra, úgy tűnik, nincsen ezeknél adekvátabb és exp-
resszívebb kifejezés a költői mű általános sajátosságait jelölő görög eredetű műszóra, a poétikára, ami 
a poieó „csinálni, készíteni" igére megy vissza. 

1 2 PÁLFI: i. m. 1 1 5 - 1 3 9 . Végeredményben a szüzsé szintjén; és ezzel megkezdődik a műfaj felszámolá-
sa, már magán Puskin életművén belül is. 

" Ibid. 
14 Annak ellenére választom itt ezt a jelzőt, hogy a „virtuális" szót a fizikában és távközlésben haszná-

latos, valójában a másodlagos (vag)' egészen pontosan: inverz) jelentés átvételével a számítógép-fel-
használók mára sikeresen elkoptatták, méghozzá a szó eredeti, immanens jelentésével homlokegye-
nest ellenkező irányban. Virtual: 'That is so in essence or effect, although not formally or actually' 
- Oxford Illustrated Dictionary. Oxford, OUR 19752. Repr. ed. 19834. 943. (Az angol szó latin erede-
tije, a magt arul hagyományosan „erény"-nek fordított virtus mögött álló két szó, a „férfi, férfierő" 
jelentésű vir, illetve az „erő, hatalom, befolyás" jelentésű vis hátterében lévő fogalom, az erő képze-
te minden homályt eloszlat az informatika cséplőgépének köszönhetően kificamodott szó valósá-
gosjelentése körül.) 

15 Jur i j L O T M A N : Puskin. Európa, Budapest, 1 9 8 7 . 1 9 4 . 

•8 PÁLFI: i . m . 1 3 7 . 
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az érzékeltetésére, hogy a Borisz Godunovval a tragédia mint műfaj felbomlásának 
vagyunk tanúi. Pálfi Ágnes a drámai kronotoposznak már a darab nyitójeleneté-
ben megfigyelhető megkettőződése mentén kialakuló belső dialogikus viszonyt je-
löli meg a valóságos drámai szüzsé hordozójaként.17 A „valóságos színpadon" 
egymással küzdő hősök nyíltszíni összeütközésével és ennek egyszeri s véglege-
sen, katartikus megkönnyebbüléssel lezárt megoldásával fémjelzett „klasszikus" 
tragédia műfajára jellemző „drámai konfliktus" helyett itt valami mást találunk. 
A külső, a színpadon „fent" látható összeütközés, ami szükségképpen a drámai 
hősök között realizálódnék, a Borisz Godunovban az egyes hősök bensejébe húzó-
dik vissza18 (nyilvánvalóan ebből adódik a nyílt színi konfliktusok oly szűken mért 
volta a darabban). 

Itt a „fejlődés" (kellő fenntartással kezelve ezt a terminust) három lehetséges 
és meg is valósult irányára hívom fel a figyelmet, amelyek világosan jelzik a Pus-
kin-életmű egészének, azon belül is e „drámai krónikának" az irodalom történe-
ti fejlődésében betöltött jelentőségét, amely éppen a Borisz Godunov műfajtörté-
neti szempontból problematikus voltából fakad. Mindhárom úton, amelyeket a 
Borisz Godunov az irodalomtörténeti fejlődésben kijelölt, kiváltképpen jelentős mű-
vek születtek. Az egyik elágazás a Csehov-drámákhoz vezet el; amelyek külsőleg 
éppoly fragmentáltnak hatnak, akár a puskini minta; a Puskintól örökölt belső 
monologizáltság-dialogikusság és a „drámai szituációkon túlemelkedő lírai gesz-
tusok" alkotta belső szcenikai kronotoposznak köszönhetően „menti meg [önnön] 
tragédiai formátumát".19 A másik útelágazás az orosz nagyepikának a 19. század 
közepe táján ébredező vonulata; a kései Puskin prózája is idetartozik, csakúgy, 
mint a Borisz után pár évvel keletkezett „verses regénye", a Jevgenyij Anyegin.20 

n I. ш. 123. 
18 Szórványosan, tehát nem a szüzséfejlődés legfőbb generátoraként, mirabile dictu, a belső drámának 

effajta manifesztációjával már az antik görög irodalomban is találkozunk, méghozzá a legelső fenn-
maradt irodalmi alkotásban, az Iliász ban, amikor az első énekben Akhilleusz dühében és elkesere-
désében már-már nekimegy Agamemnónnak, és valóságos miniatűr belső dráma viharzik benne: 
„szólt, mire fájdalom ébredt Péleiónban, a szíve / bundás melle alatt hányódott kétfelé, vájjon / 
rántsa elő hamar éles kardját oldala mellől, / s szétvervén azokat, beledöfjön az Átreidészba, / vagy 
szűntesse haragját és csítítsa a lelkét. / Míg ezt hányta-vetette a lelkében s a szivében, stb. 
Felidézhetjük még Szophoklész Oidipus király című tragédiáját, ahol a konfliktus ugyancsak a hő-
sön belül zajlik, bár a közönség szeme láttára: a színpadon, 

IS PÁLFI: i . m . 1 3 1 . 
2 0 S. DALION-BROWN kismonográfiája (Alexandr Pushkin's Evgenii Onegin. Bristol Classical Press, Bristol, 

1997) a Jevgenyij Anyeginben találja meg Bahtyin művészetelméleti gondolkodásának két oldalát, a 
polifóniát és a karneválelméletet („carnival theory"). Dalton-Brown e könyvének az egyik legna-
gyobb hozadéka az, hogy a Jevgenyij Anyeginen mint konkrét műalkotáson igazolja az orosz történe-
ti poétika műfajelméleti téren nyújtott teljesítményét (VESZELOVSZKIJ, FREJDENBERG et al.), bár A neve-
ket és magát az iskolát érdeme szerint nem hangsúlyozza kellőképpen. Dalton-Brown mindenesetre 
határozottan összekapcsolja a karneváli szemléletet a polifon regénnyel, mindkét koncepciót az 
Anyeginig vezetve vissza. Ennek a felismerésnek hallatlan jelentősége lehet olyan „különös" és „fur-
csa" művek, mint például Mozart Cosi fan tutte című vígoperája értelmezésénél, sőt alighanem a 
Mozart-vígopera egésze sem érthető meg a karneválelmélet és a polifónia egymásra vonatkoztatá-
sa nélkül. Tágabb értelemben ez egyébként mindenfajta komédiára vonatkozik, a Shakespeare-víg-
játéktól a Mozart-vígoperáig. 
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A „fejlődés" harmadik útja pedig - és különösképpen ez őrzi formailag a leghí-
vebben a történelmi dráma műfaji örökségét - a Muszorgszkij fémjelezte ún. «на-
родная музыкальная драма», a történelmi opera műfaja.21 

Téijünk ki röviden a polifon dráma és a polifónia, a polifon szerkesztés kategó-
riáira - ezek kulcsfogalmak a Puskin-tragédia műfajpoétikai értelmezésében. Ha 
rákérdezünk arra az összefüggésre, ami egy bizonyos művelődéstörténeti korszak 
és egy bizonyos műfaj között fennáll, vagyis ha feltesszük a kérdést, hogy mikor 
érkezik el a pillanat egy meghatározott műfaj számára, hog)' a háttérből előlép-
ve (esetleg újra) kivívja-elfoglalja az őt megillető helyet, akkor közelebb kerülünk 
az irodalom és más művészeti ágak történeti mozgásának mibenlétéhez. A barokk 
kor példáját tekintve: jóllehet éppen a nagy Bach-passiók és a h-moll mise a par 
excellence programzene mintapéldáinak tűnnek, a fúga, a zenei műfajoknak ez a 
„legatematikusabbja"22 vált a barokkot (a barokkra jellemző sajátosságokat, a ba-
rokk kor életérzését) zeneileg legadekvátabban kifejező műfajjá. A fúgának azt a 
képességét, hogy a totalitás érzetét képes nyújtani, alapvetően polifonikus karak-
tere határozza meg. A fúga ugyanis a többszólamú zene legegyetemesebb, mert 
leginkább totális világképet felmutatni tudó műfaja, ami közelebbről azt jelenti, 
hogy benne a polifónia valósággal kiteljesedik. A „kiteljesedik" kifejezés szó sze-
rint értendő: a polifónia alaptermészetének megfelelően a különböző szólamok 
megfelelő módon és időben történő ütköztetésének köszönhetően előállhat, és 
Bachnál minden esetben elő is áll egy olyanfajta konstelláció, az egyes hangok-
ból mint építőkockákból fel egészen a „kész, de nem befejezett" művészeti alko-
tásig mint befogadott és a recipienst dialógusra hívó műalkotásig, ami maga is dia-
lógus, vagy ahogy L. R Grosszman, a neves Dosztojevszkij-kutató írja: „Maga 
Dosztojevszkij hívta föl a figyelmet az ilyenfajta [ti. a zenei - M. Bahtyin] kompo-
zíciós útra, és egy alkalommal analógiát vont saját konstrukciós rendszere és az 
'átmenetek' vagy ellenpontok zenei elmélete között. Akkor éppen egy három fe-
jezetből álló kisregényt írt, amelyhez tartalmilag mindegyik elbeszélés különböző, 
a hármat mégis belső egység köti össze. [...]" Az életben minden: ellenpont, vagyis el-
lentét - írta feljegyzéseiben Glinka, Dosztojevszkij egyik kedvelt zeneszerzője.23 

A barokk kor sajátos Janus-arcát, amelyet az abszolútum felé szakadatlanul tö-
rő mozgalmassággal egyidejűleg a stabilitáshoz való szakadatlan vonzódás és e 
stabilitást mégis állandóan belülről feszítő nyugtalanság jellemez; képszerven -
méghozzá az adott korban nyilván csak statikus képekkel - bizonyára lehetetlen 
modellezni. A hozzáférést ezen egyszerre mozgalmas és instabil jellegzetességhez 
másutt, más művészetben kellett keresni. így talált rá egymásra a barokk kor és e 

21 Ennek az elnevezésnek már a pontos értelmezése is vita tárgya, ami az ilyen címek és meghatáro-
zások esetében elkerülhetetlenül képződő ideológiai felhangoknak köszönhetően nem meglepő. 

22 „Atematikus" persze abban az értelemben, hogy nem „programatikus"; zenei témája de natura min-
den fúgának van, de mondjuk „tavasz-fúga" vagy „pasztorál-fúga" a zeneirodalomban tudomásom 
szerint nem fordul elő. 

2 3 Л . П. Г Р О С С М А Н : Творчество Ф. M. Достоевского. Издательство Академии Наук СССР. Москва 
1959. стр. 341-342. Idézi BAHTYIN: A szó esztétikája. (1976): 79-80. (Bahtyin kiemelései.) 
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kor zenéje, mint egymás legadekvátabb és legkonzisztensebb tükörképei. Figye-
lemreméltó tény, hogy a barokk zenét egy hatalmas fúgasorozat, Bach befejezet-
lenül maradt Kunst der Fugéja zárja, mintegy emblematikusan betetőzve egyúttal 
a barokk korszakot en bloc, tehát nem pusztán a zenében. Bach után már sem Mo-
zartnak, sem Beethovennek, de másnak sem sikerült már többé visszahoznia a fugát 
a bachi magaslatokra. A Don Giovanni fináléjának zárószextettjében van ugyan 
egy íügás kórus, amely különös módon, legalábbis ha felütését tekintjük, a Mo-
zarttól első kézből aligha ismert Kunst der Fuge témájára emlékeztet. Ez az adalék 
azért érdemel figyelmet, mert ez a Mozart-opera őrzött meg a legtöbbet a hajdani 
nagy bachi polifóniából;24 a Cosi fan tutte mellett a „legpolifonikusabb". Nemcsak 
a szűkebb, mondjuk így: „technikai" értelemben vett zenei többszólamúságról 
van szó, de nem is a színpadi, drámai pragmatikus értelemről, hanem valamely 
„par excellence zenei természet szülte polifóniáról", ami a bachi komplementaritás 
kontrasztos elve szerint felépülő zenei műalkotásnak olyan tulajdonságát tolja 
előtérbe, ami zenei princípiumként szervezi a csak zeneként szervezhető művé-
szi alkotást. 

Ez az elv, tehát egy a természetét tekintve addig szigorúan a zenére érvényes-
nek tekintett princípium az irodalom történeti fejlődése során egyszerre szórvá-
nyos kompozíciós tényezőből alapelvvé lép elő. Ez a pillanat Dosztojevszkij meg-
jelenésének a pillanata az irodalomban. Nézzük meg, milyen fegyverzetben lép 
elénk az író: „Dosztojevszkij [...] mindent úgy tud látni, mint egymás mellett élő 
és kölcsönhatásban álló jelenségeket [...] ugyanez a képesség hihetetlenül élessé 
tette a szemét annak észrevevésére, ami egy időmetszetre hozható, és lehetővé tette, 
hogy ott is változatosságot és sokféleséget lásson, ahol a többiek csak egyforma-
ságot és egyes dolgokat. Ahol mások mindössze egy gondolatot vettek észre, ő 
kettőt - kettéhasadást - tudott találni és kitapintani; ahol mások csak egy tulaj-
donságot láttak, ő felszínre hozott egy másik, vele ellentétes, szintúgy jelenvaló 
tulajdonságot is. Minden, ami általában egyszerűnek tűnt, őnála bonyolulttá, sok-
rétűvé vált. Dosztojevszkij minden szólamban két feleselő szólamot hallott, min-
den kifejezésben észrevette a megbicsaklást és azt, hogy bármelyik pillanatban át-
fordulhat egy másik, ellentétes kifejezésbe; minden gesztusban egyszerre vette 
észre az őszinteség és az őszintétlenség árnyalatait; felfogta minden jelenség mély-
séges kétértelműségét és több szempontból lehetséges értelmezését. Ezek az ellentmondások 
és meghasonlások azonban őnála soha nem váltak dialektikussá, nem nyúltak ki 
időbeli mozgássá, fejlődési sorrá, hanem egyetlen rétegen belül, egymás mellett 
vagy egymással szemben álló jelenségekként bontakoztak ki, amelyek egymással 
összecsenghetnek ugyan, de soha össze nem olvadhatnak, vagy áthidalhatatlan 
ellentétekké merevülnek, s ezzel hol az egymástól elváló szólamok örök harmóniáját, 
hol elleplezhetetlen és feloldhatatlan vitáját testesítik meg. Dosztojevszkij látásmódja a fól-
tándkozó sokféleség pillanatszerűségébe zárul, s azon belül maradva, mindig az éppen adott 

24 Tudjuk, hogy kései éveiben Mozart beható ismeretségre tett szert Bach műveivel, és felsőfokon nyi-
latkozott róluk, amiről még egy nagyon jelentós példa kész tanúskodni: a Kyrie eleison a Requiemből. 



Drámaiatlan-e a történelmi játék? 1 7 9 

pillanat metszetében szervezi meg és tagolja formává e sokféleséget. Dosztojevszkijt az a 
- csak Dantéhoz hasonlítható25 - tehetsége tette képessé a polifonikus regény meg-
teremtésére, hogy egyszerre, egy időben tudott hallani és megérteni minden szólamot. 
Korának objektív bonyolultsága, ellentmondásossága és többszólamúsága, szociá-
lis vegyes rendűsége és társadalmi hontalansága, mélyreható életrajzi és lelki kötő-
dése az élet objektív többrétegűségéhez s végül a világ kölcsönhatásként és egymás-
mellettiségként való látásának adománya - ez volt az a talaj, amelyen Dosztojevszkij 
polifonikus regénye megszületett. Dosztojevszkij látásmódjának [...] sajátos voná-
sai, különleges idő- és térfelfogása abban az irodalmi tradícióban nyert szilárd támaszt, 
amelyhez Dosztojevszkij igenis szervesen kapcsolódott. "26 

A zeneszerző Muszorgszkij így ír a művészeti diszciplínák között felállított ha-
tármezsgyékről: „Az igazán művészi nem lehet nem szeszélyes, mert önállóan 
nem képes egykönnyen testet ölteni egy másik művészi formában, mert önállóan 
is szent szeretettel teli, mélyreható tanulmányozást igényel. De hogyha sikerül 
művészi rokonságba kerülnie a két különböző művészeti terület művelőinek - ak-
kor j ó úton halad a dolog!"27 

Több szólam egy időben való megjelenítésére az irodalomban egyedül a többszólamú 
regény, Dosztojevszkij regénye képes maradéktalanul. Augustinussal szólva: „A mi 
napjaink és időink Isten örökös jelenén haladnak." A Puskin előtti drámában ez 
a fajta - tehát nem-pragmatikus, nem külsődleges - többszólamúság nem válik 
kompozíciós rendezőelvvé, a drámai műnek nincsen rá szüksége, ám épp e belső 
többszólamúság megjelenése a Borisz Godunov ban a darab rendezőelveként létre-
hozza a belső szcenikai teret a dráma cselekményterén belül valóságosan nem is 
létező pragmatikus, „külső" színpad helyett. Ez az eredendően zenei princípium-
ként felfogott és zenei szakkifejezésként használatos művészi fogás vagy eljárás, 
a polifónia, miután Dantéval már betört az irodalomba, és egyre szélesebb körben 
nyert polgárjogot, egyre magasabbra tör, hogy Dosztojevszkijnél majd a kompo-
zíció császárává koronáztassa magát. A kérdés tehát ez: hogyan lehetséges irodal-
mi alkotásban egyidejűleg több alakot szerepeltetni? Megvalósítható-e egyáltalán 
egy ilyen, első látásra teljességgel képtelennek tűnő dolog? A Borisz Godunov ke-
letkezése előtt körülbelül negyven évvel Mozart II. József császár színe előtt éppen 
erre a „képtelenségre" hivatkozva védi meg készülő új operáját, a Figaro házassá-
gát az udvari intrikák ellen. A fáma szerint Mozart így érvelt volna a császárnak 
a Figaro mellett: a zenében akár hatan is szólhatnak egyszerre, mindenkit egyfor-
mán hallunk, ám a drámában, tehát az irodalomban ez zűrzavart szül. A történel-
mi dráma néven emlegetett műfaj időrendben első reprezentánsa, a Borisz Godunov 
hozza be tehát a szcenikus polifónia poétikai szervezőelvét az irodalomba. \hgy 

25 És Bach-hoz. Véleményem szerint J. S. Bach az, aki Dosztojevszkij legközelebbi rokona a polifon 
művészet családfáján. Bach mellett pedig Shakespeare és Mozart azok, akik irodalom-, illetve ze-
netörténeti praetextusként Dosztojevszkij előfutárainak tekinthetők. 

2 6 B A H T Y I N : A szó esztétikája. Gondolat, Budapest, 1976. 64-65. (Kiemelések tőlem - M. M.) 
2 7 B Ö J T I J . - P A I T M. (szerk.): Modeszl Muszorgszkij. iMielek, dokumentumok, emlékezések. Kávé Kiadó, Bu-

dapest, 1997. 64. 
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talán mégsem pusztán a zene területén bóklászva „véletlenül" akadtunk erre a je-
lenségre? Feltevésem szerint az egynél több szereplő egyidejű megjelenítésének 
az igénye és ezen igény kielégítése, továbbá ennek velejárójaként a műfajhatárok 
lebomlása és ezzel párhuzamosan új műfajok létrejötte mind az egyes művészeti 
ágak közötti átjárás-átjárhatóság irányába mutatnak. Vajon nem arról lehet-e szó, 
hogy valamely általános, minden művészeti ágra érvényes rendezőelvvel van itt 
dolgunk, amely megtalálja maguknak a megfelelő helyet, időt, műfajt, szerzői in-
dividuumot stb.? \hgyis arról, hogy ameddig a drámának nincsen szüksége a belső, 
immanens többszólamúságra oly módon, hogy ez a többszólamúság teljes mér-
tékben uralja a mű kompozíciós terét, addig, ahogy Bahtyin is leszögezi, „a drá-
ma - először is - természetéből következően nem lehet igazán polifonikus; több 
síkja lehet ugyan, de soha nem lehet több világa - mindig csupán egyetlen olva-
sati rendszeren belül maradhat. Másodszor, még ha elfogadjuk is, hogy Shakes-
peare-nél több teljes érvényű szólam létezik, ez akkor is csupán Shakespeare 
egész munkásságára, nem pedig egyes drámáira nézve igaz; lényegében minden 
dráma csak egyetlen teljes érvényű szólamot tartalmaz: a hősét - a polifónia ezzel 
szemben mindig feltételezi a teljes érvényű szólamok sokaságának egyetlen művön 
belüli meglétét, ugyanis az egész mű csak ez esetben épülhet föl a polifonikusság 
elvei szerint. Harmadszor, a szólamok Shakespeare-nél soha nem oly mértékig vi-
láglátási szempontok, mint Dosztojevszkijnél; Shakespeare hősei nem ideológu-
sok - e szót a legteljesebb értelmében véve".28 

Amikor azonban a dráma válságba kerül - poétikai,29 ennek nyomán iroda-
lomtörténeti válságba, ami persze éppenséggel az egészségtől nagyon is duzzadó 
állapot, mondhatni „másállapot", hiszen valami új van születőben - , mintegy dön-
téshelyzetbe, görög szóval krisisbe hozza az irodalmi fejlődést, vagyis annak legfon-
tosabb-legdöntőbb tényezőjét: apoiétészt, Puskint. A tragédia útja Shakespeare-től 
így vezet Puskinon át a Dosztojevszkij-nagyregényekig, majd át a 20. századba 
Bulgakov A Mester és Margarita című polikronotopikus regényéig, e több idősík-
ban és térben játszódó, a misztériumjátéktól a művész- és nevelési regényen át a 
menipposzi szatíráig30 az „orosz élet enciklopédiájának" egy mélyebb rétegben 
fúrcsán-karneválian görbe tükréig, Szolzsenyicin lágerkrónikájáig, a non-fiktív 
költői alkotásig, így kényszerítve ki az irodalomtörténeti fejlődést azzá, ami: e fej-
lődés fő áramát műfajok mint határkövek mentén jelölve ki. Mandelstam, majd 
később Szolzsenyicin, Salamov és a többiek művészete különös és egyedülálló 
példái annak a jelenségnek, ami a 20. századi orosz szenvedéstörténet sajátja: el-

28 BAHTYIN: i. m. 70-71. 
29 Poétikai természetű krisis (a krinó „dönteni" görög igéből) ez: költésre, poétái munkára, költői dön-

téshelyzetbe kényszerítésről van szó. 
30 A „satira" eredeti írásmódja „satura" volt, és „bőségtálat", „mindenféle gyümölccsel telerakott tá-

lat" jelentett . A satira jelentése: „vegyes tartalmú költemény", a római mimus rögtönzött párbeszé-
deiből eredő tréfás vers, drámai formában, ingerkedő és vidám párversek füzére, mely később 
satira Menippea néven újra divatba jött. Más értelmezés szerint a drámai forma elhagyásával hexa-
meterben írt gúnyirat, „szatíra". 
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mosódik a határ a történeti valóság és a fiktív, költői valóság között: az író valósá-
gosan végigéli művét. Ezek a művek, vagyis ez a kánon valójában egy nagy szenve-
déstörténetet, Passiót alkotnak, hasonlóan a középkori misztériumjátékokhoz, 
vagy éppen ezek nagy késő barokk kori zenei reinkarnációihoz (gondoljunk Bach 
passióira és a H-moll misére) - , amelynek hőse viszont már nem az Istenember (az 
Emberfia), hanem maga az ember, akinek a műbeli története a Júdás-toposszal (el-
árultatás) veszi kezdetét és (cseppet sem pusztán metaforikus, hanem nagyon is 
valóságos) keresztre feszítésével, azaz feláldozásával ér véget. Ez a művészet, tár-
gyából fakadóan, szétmossa a mű és tárgya közötti határokat, a szerző és alakjai 
közötti distanciát viszonylagossá teszi (szerzői kommentárok keretében folyton 
„félre" kiszól az olvasónak), mégis megőrződik a mű poétikus (költői, de már nem 
fiktív) karaktere. A kérdés az, hogy ez a fajta művészet miképpen képes mégis 
megtartani ezt az igen kényes egyensúlyt.31 A hétköznapi realitás és a művészi 
fikció határán hajmeresztően egyensúlyozó „gulag-poézishez" a kulcs ismét csak 
Puskinnál (majd az ő nyomán Dosztojevszkijnél) 

keresendő. A konvencionális drámában létrejövő színpadi konfliktus híján a 
Borisz Godunovhan a két főhős „fúgaszerűen" futó szólamok módjára halad el egy-
más mellett, így teremtve meg a szerzetesből cárrá versus cárból szerzetessé válás 
kontrapunktikus dramaturgiáját. Ezt perspektíva-váltásokban megtestesülő poli-
fonikus szerkesztés jeleníti meg.32 Puskin romantikus tragédiája mint а polifon dráma 
reprezentánsa a „virtuális színpadtechnika" révén megvalósuló (szcenikus) poli-
fónia révén tehát kifelé mutat a dráma műfajából.33 

A puskini történelmi dráma értelmezése során aligha kerülhetjük meg a meg-
váltás kategóriáját: a fókuszpontban üdvtörténetileg interpretálható szüzséfejlődés áll. 
A Borisz Godunovban szándékoltan töredékes állapotban hagyott megváltástörténet 
tapintható ki. Ha e darab poétikai interpretálása közben összefüggésbe hozzuk a 
műfaj tipológiát és a megváltás tematikáját, ezzel az üdvtörténeti tematika hordozó-
jaként a dráma helyett inkább a regényprózát tételezzük. A megváltás-kísérletnek 
e fragmentált kidolgozása is arra int tehát, hogy Puskin történelmi tragédiájában 
a „klasszikus dráma" és a regény műfaja között húzódó választóvonalat lássuk. 

A Borisz Godunovox. az ún. orosz nagyregény archetípusává avató sajátosságai 
éppen azok, amelyek a korabeli kritikusokat rendre zavarba ejtették, így a fentebb 

31 Erre különben már Arisztotelész is rátapintott Poétikája ban, midőn szigorúan és kategorikusan el-
különíti egymástól a történetírást és a költészetet. Arisztotelész „költészeten" a tragikus költészetet 
érti. Poétika IX. Lásd még erről: Miklós MEZŐSI: History and the Political Ethos Represented on Pushkin's 
Stage: the Dramatic Poet and the Historian. Studia Russica XVI. (1997) 247-265. 

32 A „polifónia" elve itt Mihail Bahtyinnak a Dosztojevszkij-regényről kidolgozott koncepciójával, az 
ún. „polifon regény" elméletével áll közelebbi rokonságban. (BAHTYIN: i. m.) A Dosztojevszkij-mo-
nográfia teljes szövege magyarul megjelent az Osiris Kiadónál 2001-ben. 

33 A polifon drámának e sajátosságai Muszorgszkij Hovanscsina című operájában élnek majd tovább, 
amelynek belső terét a regresszivitásra épülő kompozíció alakítja ki: a kiinduló zenedramaturgiai 
állapot visszavonulása a zenedrámai szüzsében strukturális vákuumot teremt. A szüzsé fejlődése e 
vákuumnak az eredeti alaki és szituációs állapot fokozatos visszahúzódásával párhuzamosan zajló 
kitöltódéseként írható le. Muszorgszkij abban is Puskin nyomdokain jár, hogy a Hovanscsina szüzsé-
fejlódésének is a megváltástörténet a motorja. 
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már hivatkozott Visszarion Belinszkijt is, aki a Boriszról írt kritikai esszéjében34 

érezhetően jó nyomon jár, bárha minden erejével azon fáradozik is, hogy letér-
j en erről a nyomról. Hasonló értetlenséggel és gyanakvással szemlélik majd ko-
rabeli kritikusai félszáz év múlva Muszorgszkij Borisza t is. Vajon miért jut ezeknek 
a történelmi dráma műfajába tartozó műveknek osztályrészül ez a masszív kor-
társi értetlenség és gyanakvás, ami őket nemhogy övezte, hanem bizony még та 
is övezi? Belinszkij Puskin-tanulmánya még az „értőbb" kritikusok bírálatai köré-
be számítható, de ha valaki végiglapozza a Muszorgszkijról írt kritikákat, döb-
benet kerítheti hatalmába; és nem is a némely esetben az írásokból valóban ki-
érezhető szándékolt rosszindulat vagy rosszmájúság miatt. Nemritkán épp 
ellenkezőleg: a rossz- vagy jóindulat önmagában semmiképpen sem függ össze az 
ítélet igazságtartamával vagy integer voltával. A legszembetűnőbb példa erre a 
Borisz bemutatójára írt zenekritikák35 közül eg)' German Laroche nevű, magát 
Muszorgszkij esküdt ellenségeként aposztrofáló zeneíró, aki a Boriszról írt bírála-
tának tanúsága szerint bámulatos érzékenységet árul el Muszorgszkij zenéje iránt 
- mindezt hihetetlen eleganciával, mert ez az affinitás nemigen nyer explicit ki-
fejezést: csak a sorok között hajol meg ellenfele előtt. Ugyanakkor Muszorgszkij 
„hívei", személyes jó barátai, élükön Sztaszowal, nem egy alkalommal éppoly ér-
tetlenségről tesznek tanúbizonyságot, mint legádázabb ellenfelei - legfeljebb ők 
őszinte rajongásba „csomagolják" azt. A magyarázat a kortársak efféle értetlenkedé-
sére talán a műfaj, a történelmi dráma sajátos természetében keresendő. Az orosz 
történelmi dráma műfaja, amelyet itt kizárólag Puskin és Muszorgszkij történeti 
tárgyú színpadi művei reprezentálnak (ám ez a fogalom valójában sokkal tágabb 
kánont fed le), kétszeresen van jelen az adott történelmi kronotoposzban. Mint 
azt a híres matematikaprofesszor, Péter Rózsa frappánsan és hallatlan mélyértel-
műséggel megvilágította szép könyvének bevezetésében, ahol G. B. Shaw egyik 
drámai szituációját matematikai probléma segítségével modellezi: „lehet-e egy 
ponthalmazhoz egy kívül fekvő pontból úgy közeledni, hog)' egyszerre valamennyi 
ponthoz közeledjünk. A felelet: Ennek az a feltétele, hogy a kívül fekvő pont elég 
messze essék az egész halmaztól." A kérdéses drámai szituáció ez: „a hős megkérdezi 
a hősnőt: mi a titka, hogy tudja olyan jól vezetni és megnyerni a legnehezebben 
kezelhető embereket is? A hősnő elgondolkozik: Talán az a magyarázata, hogy б 
valójában egy kicsit távol van mindenkitől."36 A fenti példa alapján belátható, hogy 
a „világban-benne-lét" (in-der-Welt-sein37) státusa eleve reménytelenül megnehe-
zítheti az adott történeti tér-időnek a többszörösen a jelenbe, a jelenvalólétbe 
(Dasein) ágyazott művészi magyarázatával szembesülő értelmező szubjektum dolgát. 

3 4 Б Е Л И Н С К И Й : i . m . 
3 5 B O J T I - Р Л Г Р : i. m. 336-350. (A Borisz kritikai visszhangja.) 
3 6 PÉTER Rózsa: Játék a végtelennel. Tankönyvkiadó, Budapest, 1 9 6 9 . 9 . (Kurzív kiemelés tőlem - M . M . ) 
37 Az előforduló heideggeri kifejezések bővebb magyarázatát lásd HEIDEGGER: Lét és idő. Budapest, 

1989. 691-747. („Jellegzetes heideggeri terminusok előfordulásai a szövegben"), illetve nő: Beve-
zetés a metafizikába 1995. Jegyzetek és szövegek M. H. Bevezetés a Metafizikába c. müvéhez. 16-26. 
(„Alapvető szavak") 



Drámaiatlan-e a történelmi játék? 1 8 3 

Hogyan értendő tehát az, hogy a történelmi dráma műfajának e példányai: 
Puskin és Muszorgszkij Borisz Godunovjai és a Hovanscsina „többszörösen jelen 
vannak" az adott történeti szövegkörnyezet alkotta jelenvalólétben, és ez a több-
szörös jelenlét a megértés akadályául szolgál, de mindenesetre lassítja, vagy el-
odázza a folyamatot? A többszörös jelenlétet több síkon megvalósuló ott-létként 
kell elképzelni, mely síkok a megértési processzus során - mely, félreértés ne es-
sék, korántsem magától értetődően vagy eredendően, még kevésbé kizárólag és 
folytonosan valami előre haladó folyamatként konstituálódik, hanem ugyanannyit 
hátra léphet, mint előre - egymást erósíthetik-megsokszorozhatják, vagy éppen 
gyengíthetik, kiolthatják egymást, létrehozva a létnek és a megértésnek a létfele-
dés, az utunkba-kerülés (Begegnen [-lassen]), a belevetettség (Geworfenheit), ott-
hontalanság, hátborzongató idegenség (Un-zuhause, Unheimlichkeit), nyitottság 
(Offenheit), létmegértés (Seinverständnis), el-nem-rejtettség (alétheia, igazság) stb. 
állapotait. Péter Rózsa és G. B. Shaw fentebb idézett példája jól illusztrálta azt a 
matematikai tételt, miszerint egy adott számú elemből álló halmazhoz akkor és 
csak akkor lehet a halmaznak egyszerre minden eleméhez közelebb kerülve kö-
zeledni, ha az adott halmaztól kellő távolságra lévő helyzetből indulunk ki. Egy 
eseményre vagy objektumra tehát kellő rálátásunknak kell lennie, elég távoli po-
zíciót kell felvennünk az adott eseménytől vagy tárgytól (itt most elsődleges érte-
lemben, vagyis a térben), hogy a látószögünkbe beleférjen a tér megfigyelni kí-
vánt szegmense, hiszen a tér egészét átfogni fizikailag képtelenség. Az én, tehát 
a megfigyelő perspektívája kitüntetett pozíciót élvez a többi elem, a megfigyeltek 
perspektíváihoz képest. A fizikai értelemben felfogott perspektívák mindegyike 
mellé odarendelhetünk egy-egy zenei szólamot, mintha mondjuk ezek a perspektí-
vák élő emberekhez tartoznának, mindegyik ember kezében egy-egy hangszer -
a zenekar játékra készen áll. Ha most a megfigyelő, vagyis a megszólalandó zene 
hallgatója (passzívan), esetleg a zenekart irányító karmester (aktívan) figyelem-
mel kívánja követni a zenekar játékát, itt is éppúgy elengedhetetlen egy bizonyos 
távolság fenntartása ahhoz, hogy reálisan értékelhető képet alkothasson a zenekar 
játékáról. Ezt a ráláthatósági elvet általánosítva gondoljunk arra, hogy az esemény-
ben résztvevő emberek mennyire képesek tárgyilagosan megítélni az őket körül-
vevő, bebugyoláló eseményt, s azok, akikről az adott eseményt modellező költő 
„szól", vajon képesek lesznek-e csak annyira is tárgyilagos ítélet alkotására a fiktív 
műalkotást illetően, mint az alapjául szolgáló történeti esemény esetében. A két 
Borisz Godunov esetében a helyzet annyival is komplikáltabb (és ez aztán végképp 
ellehetetleníti a kortárs műítész dolgát), hogy a kérdéses drámában, illetve ope-
rában a szerzők által használt kódok természetesen cseppet sem korreferálnak a 
kortárs mindennapi élettel, ami önmagában is számos félreértés forrása lehet (az is 
volt, nem egy alkalommal). A létmegértési folyamatban az alkotóművész ennélfog-
va előnyben van a műbíráló és mindenki más előtt, amikor a történelem művészi 
modellezéséről van szó - egyvalakit kivéve. Ez pedig nem a tudós kutató, hanem 
az elvárási horizont mentén (optimálisan) feltételezett befogadói szubjektum, a 
művész közönsége, akivel való együtt-munkálkodása eredményeképpen a mű lét-
rejön, vagyis az addig egyoldalú megaikotottság alapjában véve passzív állapotá-
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ból a recepció révén aktív műalkotás válik. Innen nézve érthetővé válik, hogy az 
ún. történelmi dráma műfaja létezésével önmaga körül miért generál egyszerre 
annyi és oly sok szinten realizálódó létállapotot: elvégre б maga mint műalkotás 
pontosan úgy funkcionál, mint a mi példánkban szereplő zenekar, azaz több szó-
lamban „muzsikál", ám a „zenészek" nem egy szinten foglalnak helyet, hanem 
különböző, hol egymásba csúszó, hol széttartó síkokon elhelyezkedve játszanak. 
A mi történelmi drámánk e többszólamúsága azonban nem a triviális értelemben, 
a dramatis personae mentén értelmeződik, vagyis a több szólam nem egyszerűen a több 
szereplő meglétére utal, hisz ez nem lenne egyéb, mint puszta tautológia. Egyfaj-
ta belső polifóniáról van itt szó, amely nem okvetlenül feltételez fizikai értelemben 
több hangot, azaz nem feltétlenül a külsőleges sajátosságok azok a tényezők, ame-
lyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy valóságos többszólamúságról beszélhessünk, 
vagy egyáltalán, a darab mint drámai mű megálljon a lábán. Ezt a kérdést kime-
rítően tárgyalja Pálfi Ágnes már hivatkozott könyvében;38 én a problémának két 
aspektusára szeretném itt felhívni a figyelmet. Az egyiket maga a műfaj, a törté-
nelmi dráma specifikuma veti fel, a másik pedig az adott műfajon e specifikum 
révén túlmutató jellegzetesség, amely a műfaj-genetikai mozgás által determinált 
irodalmi fejlődés dokumentálásához lehet fontos adalék. 

Puskin Borisz Godunovja belső és nem külsőleges jegyek alapján sorolható a 
„történelmi dráma" műfaji kategóriájába, tehát sokkal közelebb áll mondjuk a Mo-
zart-nagyoperákhoz: a Figaro házasságához, de főként a Don Giovannihoz, mint 
például a „formai" (valójában teljességgel külsőleges) jegyek alapján az ugyanezt 
a témát is feldolgozó Osztrovszkij-trilógiához. A „történelem" modellezése sokkal 
inkább a dráma műfajszervező princípiuma által valósul meg, semmint az ese-
ménysor külsőleges dramatizálása által (ahogy a Don Giovannit sem az teszi Don 
Giovanni\á, hogy Mozart „megzenésítette" da Ponte szövegkönyvét, hanem a belső 
ritmikus lüktetések és mozgások keltette feszültség ébren tartása-növelése, illetve 
fokozása-csökkentése stb. biztosítják az autentikus művészi illúziót. A magyarázat 
oly kézenfekvő, hogy már triviálisnak is nevezhető: nem kell olaszul tudnia sen-
kinek ahhoz, hogy képes legyen maradéktalanul élvezni egy olasz nyelvű Don 
Giovanni-előadást a bécsi Staatsoperben.39 

SE PÁLFI: i. m. 115-139., 194-196. (127. jegyzet). 
3 9 Nem egészen így a Borisz Godunovval, amint arra Cézár Cui is rámutat a Kondratyjev főrendező ja-

vára 1873. február 5-én rendezett jutalomjáték keretében bemutatott Borisz-jelenetek előadásáról 
pár nappal később megjelent, egyébként igen elismerő hangvételű kritikájában: „Ajezsuita szóla-
mában túl sűrű a szöveg, ezért kevéssé érthető, s a gyors szövegmondás gyengíti a hang intenzitá-
sát. A Boriszl okvetlenül szövegkönyvvel A kézben kell hallgatni." Idézi: BOJTI -PAPP: i. m. 2 7 2 . 
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1938 - AZ ELKÖTELEZETT REGÉNY MINT A KOMMUNISTA 
MAGATARTÁSFORMÁK BÍRÁLATA 

- Déry Tibor: A befejezetlen mondat -

A befejezetlen mondat 1938-ban készült el, ám csak 1947-ben jelent meg. A két év-
szám egyaránt fontos jelzőszáma a regénynek. Déry műve a két világháború kö-
zötti polgári és munkásmozgalmi kultúrát még a korszak lezárulta előtt, de már 
a háború közeledtének tudatában térképezi fel. Fogadtatástörténetének kezdete 
pedig egy másik korszakfordulót jelez, a koalíciós évek nagy reményeit hirtelen 
felváltó perspektívaszűkülést, a Rákosi-korszak kezdetét. 

A megjelenés ideje azért is fontos, mert ekkor látott napvilágot két olyan kri-
tika is, amely szokatlanul messzehatóan határozta meg Л befejezetlen mondat fogad-
tatását. A Németh Andor és Lukács György írásában1 felvázolt értelmezési keretek 
a hetvenes-nyolcvanas évekig érvényben maradtak a regényről írt irodalomtör-
téneti munkákban. A hosszan tartó hatás nyilvánvalóan nemcsak a két kritika pél-
dás elmélyültségének, alaposságának és széles irodalomtörténeti tájékozottságának 
köszönhető. Bizonyára része volt ebben annak is, hogy a következő évtizedekben 
úgy összezsugorodott az irodalomkritikai és irodalomtörténeti nyilvánosság, hogy 
ehhez képest nem tűnhetett szűkösnek azoknak az írásoknak a perspektívája, 
amelyek az elkötelezettséget (Németh) vagy a pártosságot (Lukács) még a szovje-
tesítés előtti szabadságfokon és szégyenkezés nélkül vállalt európai kulturális szín-
vonalon fejezték ki. A regény azonban az utóbbi évtizedekben lassan a kánon szé-
lére került, anélkül, hogy értelmezési kereteit jelentősen módosították volna. Két 
fontos újraértelmezési kísérletet említhetünk az újabb szakirodalomból. Az egyik 
Botka Ferencé, aki a szektarianizmus régi vádját igyekszik elhárítani, a másik Heller 
Ágnesé, aki a zsidó nézőpont elhomályosítása, ködösítése, a nyilvánvalóan zsidó 
nagypolgári miliő szerencsétlen „zsidótlanítása" miatt bírálja a regényt.2 Ezek az 

1 N É M E T H Andor: Széljegyzetek egy nagy regényhez. Déry Tibor: A befejezetlen mondat (1947) In Uő: 
A szélén behajtva. Válogatott írások. Magvető, Bp., 1973. 334-350. LUKÁCS György: Levél Németh An-
dorhoz Déry Tibor regényéről. (1948) In uő: Magyar irodalom - magyar kultúra. Gondolat, Bp., 
1970. 520-532. 

2 BOTKA Ferenc: Újraolvasott klasszikus. Déry Tibor: A befejezetlen mondat. C . E T 1994/1-2. 82-99. és 
BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Németh Andor. (Egy katalizátorszerep létrejötte és változásai) In T V E R -

DOTA György (szerk.): A kékpúpú teve hátán. Németh Andor idézése. Újvilág, Budapest, 2004. 58-84.; 
H E L L E R Ágnes: Zsidótlanítás a magyar zsidó irodalomban. In uő: Az idegen. Múlt és Jövő 1997. 
158-171. 
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igazán jelentős értelmezések azonban nem tudták megakadályozni a regény hát-
térbe szorulását. Jellemző, hogy a 2002-ben az ELTE, az Irodalomtudományi Inté-
zet és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében megtartott Déry-konferencia anya-
gát tartalmazó kötet huszonnégy közleménye közül csak másfél szól A befejezetlen 
mondatról.3 

A Déry-életmű irodalompolitikailag feltételezett egységes értelmezési keretei-
nek felbomlása következtében A befejezetlen mondat (és a Felelet) elveszítették kö-
zépponti helyüket az életmű-kánonban, e két regény átfogó vizsgálatára nagyon 
kevesen vállalkoznak. A Déry-kutatás ma (szerencsére) nem egységes. Három főbb 
kutatási terület különíthető el: a Déry-kutatásokat általában megalapozó Déry-
filológia és szövegkiadás (Botka Ferenc műhelyében),4 a háború utáni irodalom-
politika történetének kutatása,5 az avantgarde-kutatás.6 Természetesen szép szám-
mal vannak ezekbe a kategóriákba nem sorolható irodalomtörténeti publikációk 
és van néhány olyan is, amely a korábbi értelmezési hagyomány továbbélésének 
tekinthető. Általában elmondható, hogy a Déry-kutatás hajdani erős és merev ka-
nonikus helyzetét elveszítette és ma a termékeny szétszórtság állapotában van. 
Láthatóvá váltak a régebben politikai okokból nem kutatható területek és azok is, 
amelyeket a korábbi kanonikus centrumok, a Felelet és A befejezetlen mondat vagy 
éppen Déry önértelmezései (például az ítélet nincs) fedtek el: a korai avantgarde 
pályaszakasz. 

Az alábbiakban Németh Andor és Lukács kritikájának két megállapítását hasz-
náljuk segédvonalként A befejezetlen mondat elemzésében. Az egyik a regény mo-
dernségének feltételezettségére vonatkozik. Itt azt firtatjuk, hogy a proletariátus 
melletti elkötelezettségnek A befejezetlen mondat által elsajátított politikai normája 
mellett hogyan érvényesíthető az irodalmi modernség esztétikai követelménye. 
(A Proust-kérdés.) Kitérünk arra, hogy a polgári értelmiségi baloldali fordulata, 
elköteleződése olyan konvencionális narratívában fogalmazódik meg a két világ-

3 EGRI Péter: A befejezetlen mondat nyitóképéről és TAMÁS Attila: Déry Tibor prózája, mint a magyar 
irodalmi másodmodernség része. In BOTKA Ferenc (s. А. Г.): Mérlegen egy életmű. A Déry Tibor halálá-
nak huszonötödik évfordulójára rendezett tudományos konferencia előadásai (2002. december 5-6.) PIM, 
Bp., 2003. 48-55., 56-64. 

4 Lásd a Déry-archívum sorozatcímmel ellátott, tízenhét kötetesre tervezett, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
kiadásában folyamatosan megjelenő Déry-hagyaték kiadását. 

5 Csak néhány példát említve: STANDEISKY Eva: Az írók és a hatalom, 1956-1963. 1956-os Intézet, Bu-
dapest, 1996; STANDEISKY Éva: Cipő fűzővel. A hatalom és az irodalmi elit a hetvenes években. In 
KISANTAL T a m á s - M E N Y H É R T Anna (szerk.): Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete. EHarmattan-
JAK, Bp., 2005; BOTKA Ferenc: Az 1957-es íróper külföldi visszhangja. Déry Tibor és a világhír. In 
uő: D. T. Úr feleletei, avagy a befejezett mondat. Belvárosi Könyvkiadó, Bp., 1994. 

6 Itt is csak egy-két példát jelezve: Patricia MONCORGÉ: AZ óriáscsecsemő és a két világháború közötti 
avantgárd színház. In BOTKA Ferenc (szerk.): „D. T. úr X.-ben." (Tanulmányok és dokumentumok Déry 
Tiborról) Fordította SZILÁGYI Éva. PIM, Bp., 1995. 58-68.; DERÉKY Pál: A vasbetontorony költői. Argu-
mentum, Bp., 1992; uő: „tMabagomár ó tolatta latabagomár és finfi". Debrecen, 1998; SEREGI Tamás: 
Déry Tibor: Az ámokfiitó. Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájához. Literatura 1998/4. 387-409. 
(Lásd ugyanitt MEKIS János és H . NAGY Péter hozzászólásait.) POMOGÁTS Béla: Változatok az avant-
gárdra. Széphalom, Bp., 2000. 
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háború közötti időszakban, amely választott közösségéhez, a proletariátushoz kö-
zeledő egyén legfőbb morális feladatát a polgári kultúra leküzdésében jelöli ki. 
Ezzel a kitérővel azt próbáljuk meg hangsúlyozni, hogy A befejezetlen mondat sajá-
tos, feltételes viszonyulása a modern polgári irodalomhoz a baloldali fordulat tár-
sadalmi gyakorlatának és etikai-politikai diszkurzusának szélesebb kontextusába 
illeszkedik. (A fordulat kérdése.) 

A másik, elsősorban a Lukács-írásból vett szempont a regény szektarianizmusá-
nak kérdése. Ennek a kérdésnek tárgyalását leginkább a kritikatörténeti hagyomány 
értelmezési kereteinek rögzültsége indokolja. Lukáccsal és a nyomában járó szak-
irodalmi hagyománnyal szemben itt amellett fogunk érvelni, hogy A befejezetlen 
mondat nem azonosul a szektarianizmussal, hanem bírálja azt. (A szektarianizmus 
kérdése.) Az utolsó két fejezetben a regény szektarianizmus-kritikáját nyomon 
követve azt vizsgáljuk, hogy a politikai szektarianizmusnak milyen kulturális ere-
dőire mutat rá a regény, hogyan vezeti azt vissza a kommunista aszketizmus eti-
kájára és esztétikájára. (A kommunista aszketizmus, mint gyakorlati etika; mint ma-
gatartás* és ízlésformálás.) 

A kritikatörténetből vett kérdések is arra intenek, hogy felismerjük: a regény 
heterogén irodalmi mezőben született. Akkor lehet termékenyen újra feltenni eze-
ket a kérdéseket a regényelemzés során, ha az irodalomtörténeti kontextus mellett 
figyelembe vesszük azokat a politikai, etikai, kulturális tényezőket is, amelyeket a 
kritikai realista regény releváns kontextusainak tartottak a kérdések megfogalma-
zói. Az ilyen archeológusi vagy talán antikváriusi érdeklődés szülte vizsgálat, amely 
a regényelemzést a háború előtti kommunizmust övező diszkurzusok megközelí-
téséhez hívja segítségül, természetesen nem tekintheti céljának, hogy A befejezet-
len mondatot - elteijedt szóval - „újraolvasva", mai irodalomtörténeti értékszem-
pontok alapján újraszituálja és növelni próbálja elismertségét. A Déry-irodalom 
szétszórtságának idején azonban talán megengedhető az efféle kísérletezés is. 

A Proust-kérdés 

A befejezetlen mondat modernsége mellett általában azzal szoktak érvelni, hogy ko-
rának magyar regényei közül ez volt a leginkább nyitott a korabeli európai iro-
dalmi áramlatok felé.7 S valóban, Déry regényében helyenként a szürrealizmust 
idéző képekkel találkozhatunk, Kafka hatására ismerhetünk egy hosszú álom-le-
írásában, a dubrovniki üdülő társadalmi mikroklímája A varázshegy Davosát vagy 
a Halál Velencében Lidóját idézi, a nagypolgári család háromgenerációs hanyatlás-
története A Buddenbrook-házra utalhat, és talán még A befejezetlen mondat elbeszé-
lőjének tartózkodó iróniája is párhuzamba állítható a Thomas Mann-i iróniával. 

7 Lásd például SÜKÖSD Mihály: Déry Tibor. In uő: Küzdelem az epikával. Magvető, Bp., 1 9 7 2 . 1 2 1 - 1 6 8 . 
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A hangsúlyt mégis a legszembeötlőbb Proust-hatás vizsgálatára, azon belül is a 
memoire involontaire és az időszerkezet kérdéseire fektette A befejezetlen mondat re-
cepciója.8 

A memoire involontaire A befejezetlen mondatban sok esetben a proustihoz hasonló 
módon működik. Az akaratlagos emlékezet teljesítőképességét messze felülmúl-
va, mintegy annak ellenére, váratlanul és mindig egy-egy kis jellemző részletbe, 
vagy sokszor, mint a tea és a Madeleine-sütemény esetében, egy sajátos szenzuá-
lis ingerbe kapaszkodva bukkan fel hirtelen az elfelejtettnek hitt emlék, amely 
mindjárt hozza is magával a maga hátterét, környezetét, egész múltbéli világát. 
Az alábbi idézet például egészen egyértelmű utalás a Madeleine-jelenetre: „állan-
dóan érezni vélte az orrába csapó édes, régi szagot - amelyhez hosszú üstökös-
farokként egész gyerekkora tapadt - , s nyilván ez tette ezt a számára jelentéktelen 
s nem is túlságosan érdekes beszélgetést oly emlékezetessé, hogy élete folyamán 
gondolatban többször is visszatért rá.. ." (664.)9 

Egri Péter hosszan soroljad befejezetlen mondat különböző jeleneteit, amelyek-
ben az emlék felidézése a felidéző jelenbeli észlelet és a felidézett múltbeli emlék 
azonosságának, hasonlóságának vagy éppen ellentétességének köszönhető.10 Vizs-
gálata bizonyítja, hogy a memoire involontaire prousti inspirációja Déry regényében 
nemcsak adaptív megformálásokat, de a modelltől eltérő változatokat is bőven 
eredményezett. 

A befejezetlen mondatban az egyes szereplők akaratlan emlékezéseinek mégis 
korlátot szab az, hogy a tudat-történéseiket közvetítő elbeszélő tudatműködése 
szinte az észrevehetetlenségig problémamentes. Meglehetősen távol áll tőle, hogy 
ellenőrizetlen, spontán emlékek zavarják meg múltbéli történeteinek felidézésé-
ben és előadásában. Ha csak arra gondolunk, hogy a szereplők szembesülését ed-
dig nem tudatosult emlékeikkel, múltjuk és jelenük spontán-szinesztétikus össze-
játszásait egy tapasztalataikat elemző, összegző és gyakran általánosító elbeszélő 
közvetíti, akkor már gyaníthatjuk, hogy gyakori megjelenése ellenére, az akarat-
lan emlékezés szerepe csak korlátozott lehet. 

Az akaratlan emlékezés lélektani és tudatműködések jelzésére szorítkozik Déry 
művében, és nem vesz részt a regény időszerkezetének alakításában. A szereplők 
spontán előbukkanó emlékei ugyan lehetőséget adnak az elbeszélőnek, hogy mind-
untalan elhagyja az elbeszélés jelenét és kirándulásokat tegyen a szereplő múlt-
jába, sőt néha, mint Désirée, Lőrinc testvére esetében egyetlen emlékmotívumra 
fűzze fel a figura hátralévő életének bemutatását is. Elmondhatnánk tehát azt, 
hogy az akaratlan emlékezések lazítják, bonyolítják az időszerkezetet, csakhogy 
(ellentétben Az eltűnt idő nyomában-na\) az elbeszélőnek nincs szüksége különö-

8 N É M E T H : i. m.; LUKÁCS: i. m.; EGRI Péter: Kafka- és Proust-inditások Déry művészetében. Akadémiai, Bp., 
1970. A Szemtől szembe Proust-vonatkozásaihoz lásd BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Berlin. A Szemtől 
szembe és forrásvidéke. Argumentum, Bp., 1994. 48-53. és 59-64. 

9 Az oldalszámok az alábbi kiadásra vonatkoznak: DÉRY Tibor: A befejezetlen mondat. Szépirodalmi, 
Bp., 1980. (Magyar Remekírók sorozat) 

IO E G R I : i . m . 6 9 - 8 1 . 



Déry Tibor: A befejezetlen mondat 1 8 9 

sebben az akaratlan emlékezésekre mint világok közötti átjáróra, hiszen éppoly 
könnyen lép át egyik idősíkból a másikba akkor is, amikor ebben nem segítik a 
szereplők tudatműködései. Dérynéi nincs az emlékezésnek strukturális szerepe.11 

A befejezetlen mondatba a memoire involontaire úgy került át, hogy nem hozta magá-
val egyúttal az emlékezet és az identitás kapcsolatának kérdését. Déry nem az em-
lékezés poétikáját, hanem csak az emlékezés pszichológiáját mint az ábrázolás 
technikáját vette át Prousttól, az újdonság erejének, talán még a korabeli magas-
értelmiségi divatnak is engedve.12 

A befejezetlen mondat Proust-vonatkozásait mindennek ellenére méltánytalan vol-
na egy felismert, mégis felületesen vagy részlegesen beteljesített modernség-köve-
telmény jeleinek tekinteni, s ezért a regényt elmarasztalni. Déry regénye ugyanis 
nem törekszik arra, hogy csatlakozzon a kortárs európai regény polgárinak mi-
nősített tendenciáihoz. Sokkal inkább szembehelyezkedik azokkal, és - mintegy 
költői versenyre híva Proustot - egy a proustinál korábbi regénypoétikát, a 19. szá-
zadi társadalomkritikai realizmust vértezi fel az ellenféltől ellesett technikákkal 
és díszítményekkel. Pontosan írja le ezt a kettősséget Sükösd Mihály, amikor azt 
állítja, hogy a regény egyszerre próbálja meg a balzaci és a prousti feladatot is 
teljesíteni.13 

A befejezetlen mondatot a harmonikus formaegység feltámaszthatóságának meg-
győződése jellemzi; a regény Balzac vagy Tolsztoj módjára nyúl vissza az eposzhoz. 
Az elidegenedett ember visszavezetése a közösségbe, ez a szocialista-humanista 
program, szembeállítja Déry regényét a modern individuumot (és elszigeteltsé-
gét, válságát) egyre intenzívebben megformálni képes modern analitikus regény 
hagyományaival. 

Ezért írja Németh Andor, hogy „Proust ábrázolási módszere csak módjával s 
világnézeti gyökereitől elvágva mint technika volt felhasználható[...]".14 S ezért 
tarthatjuk megfontolandónak Lukács észrevételét (még ha a francia író némileg 
voluntarisztikus alulértékelésében nem kell is egyetértenünk vele): a Proustnál a 
burzsoázia „dédelgetésére" és idealizálására szolgáló pszichológia és időtechnika 
Dérynéi csak külsőleges átvétel, funkciója azzal épp ellentétes, leleplező.15 

11 Ellentétben az Emlékiratok könyvével, ahol az emlékezés a mű formájának kérdése, a Proust-utalások 
pedig magukkal hozzák a prousti kérdéseket is. Nádas Péter regénye sok szállal kapcsolódik A be-

fejezetlen mondathoz. Ezeknek a szálaknak a felfejtése nem lehet feladata a jelen dolgozatnak. A Déry 
és Nádas prózáját összekötő kapcsolatrendszer három legnyilvánvalóbb eleme: a sokszorosan bőví-
tett, több irányba megnyíló körmondatok stílusa; az egymással ellentétes nagypolgári-konzervatív 
és a kommunista kultúra „eposzi távlatú" összekapcsolása; a Mann- és a Proust-utalásrendszer kü-
lönbsége (vö. BALASSA Péter megjegyzéseivel: uő: Nádas Péter. Kalligram Kiadó, Pozsony, 1998. 85., 
203., 206.). Nádas mindezek ellenére hiába emlegeti mesterei között Déryt (lásd például „Mindig 
más történik". Elet és Irodalom 2005. november 4., 8.). Ez a vonatkozás érthető módon nem tűnt 
termékenynek abban a Nádas-recepcióban, amely a hetvenes-nyolcvanas évek prózafordulatát ál-
talában antirealista hullámnak tekintve, jobban odafigyelt a prózafordulatot közvetlenebbül előké-
szítő mesterekre. 

l 2 Vö. KARAFIÁTH Judit: Az eltilnt Pmust-kidtusz nyomában. Irodalomtörténeti Közlemények 1990/3. 377-386. 
IS SÜKÖSD: i. m . 1 3 2 . 
1 4 N É M E T H : i . m . 3 3 5 . 
1 5 LUKÁCS: i . m . 5 2 2 . 
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,A befejezetlen mondat kényszerít, hogy összemérjem a polgári regény két csúcsteljesít-
ményével, A varázshegy-gye\ és Az eltűnt idő nyomában-nal. Nem a terjedelme, hanem a 
természete miatt. Hiszen nyilvánvaló, hogy Déry Tibor ezzel a két nagy alkotással ver-
senyez, hogy világnézetileg ellentétes jegyű, de művészi szempontból velük egyenérté-
kű művet akart teremteni, mikor Л befejezetlen mondatot koncipiálta. E két mű volt a mo-
dell, a tökély, a leg up-to-date-ebb kifejezési lehetőségek mértéke."16 

Németh Andor megfigyelése, miszerint A befejezetlen mondat verseng a polgári re-
gény legkiemelkedőbb kortárs képviselőivel, azt a belátást implikálja, hogy a pro-
letariátus mellett elkötelezett korabeli irodalom a legtöbb esetben bizony nem 
volt versenyképes. Déry regénye nagy előszeretettel gyűjti össze és minősíti naiv-
nak, csalókának vagy idealistának az osztályharcról szóló korabeli elképzeléseket, 
s ezek közül nem egy az elkötelezett művészet konvencióinak vagy irányzatainak 
ironizálásával jelenik meg. 

Az osztályharc romantikus ábrázolására többek között egy munkástüntetés 
alábbi leírása utal: „A menet élén a pincér felfedezte sógornőjét, Rózsánét; a ha-
talmas asszony a zászlóvivő mellett lépdelt, óriási koponyáján szalmasárgán ra-
gyogott rövid haja, mellette sápadt, felnőtt arccal a tizenkét éves Péter haladt." 
(155.) Rózsáné, aki úgy törtet előre „mint egy hatalmas bálvány, minden lépésnél 
egész testében megrengve" (156.) a beállítás, a helyzetazonosság miatt egy pilla-
natra mintha Marianne-á, mellette menetelő fia, Péter pedig Gavroche-sá válna 
a leírásban. A forradalmi tömeg háttere elé helyezett három alak és a zászló kom-
pozíciója csak kevéssé tér el attól az ikonográfiái hagyománytól, amelynek legis-
mertebb példája Delacroix festménye, a Szabadság vezeti a népet. Akkor válik nyil-
vánvalóvá, hogy nem feltétlen Delacroix festményét, hanem egy a nyomában 
született ábrázolási konvenciót idéz meg Déry regénye és hogy ez az allúzió nem 
pusztán egy már jól bevált, kézre eső hagyomány patetikus díszleteinek alkalmi 
kikölcsönzése, hanem ironikus újraírás, amikor négyszáz oldallal később újra feltű-
nik a kép egy változata. Rózsáné ezúttal nem szereplője, hanem szemlélője, illet-
ve felidézője a képnek: az embert próbáló illegális munka egy rövid szünetében 
megpihen a szeme a fiatal, szép és fanatikus Krausz Évin, akinek „forradalomtól 
gravid, anyai" tekintete a sarlóval és a kalapáccsal egyenértékű jelképe lehetne 
az osztályharcnak. Krausz Évi szimbólumoktól már amúgy is túlzsúfolt leírására 
lassan rámásolódik egy Rózsáné régi, talán még falusi emlékei közül előhívott zsá-
nerkép: „Egy színes litográfiát látott maga előtt, amelyen a fiatal lány, mint Petőfi 
a segesvári csatatéren, a Práter utca vagy a Ferdinánd-híd barikádjai mögött áll, 
s rohamra viszi a munkásságot." (531.) 

Hasonló távolságtartással mutatja be a regény a szocialista realizmus esetlen és 
naiv heroizmusát, amikor beszámol Rózsa Lajos börtönben írt regényéről: „amikor 
[Rózsa] aprólékosan végigvizsgálta emlékeit, s utána hozzáfogott a regényhez, 

1 6 N É M E T H : UO. 
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önkéntelenül meghamisította élő múltjának alakjait, akik - főképp a »tulkok« -
rossz testűek, alacsonyak s arcra is jelentéktelenek vagy éppenséggel csúnyák voltak, 
s naiv mítoszteremtő erejével, benépesítette a magyar mozgalmat hat láb magas, 
vállas, stramm fiúkkal és csengő hangú, nagy mellű szép lányokkal, akik halál-
megvető bátorsággal és naivitással mozogtak Angyalföld, Újpest, Bestszenterzsé-
bet és Csepel idillikus harcoktól gőzölgő berkeiben."(176.)17 

Az osztályharc művészi és irodalmi ábrázolásainak regénybeli katalógusában a 
legrosszabb minősítést a nyomorirodalom kapja. A regény ugyan a Pester Lloyd-
dal kapcsolatban emlegeti egy szereplő „nyomorról szóló elaborátumát" (393.), 
mégis felismerhető az a mindenekelőtt a Népszava irodalmi rovatát megtöltő nyo-
mornaturalizmus, amely a kortárs irodalmi baloldal egyhangú megvetése ellené-
re évtizedeken keresztül élte másod- és harmadvirágzását. 

A két irányzat: a szocialista realizmus - mint kommunista sematizmus - és a 
nyomornaturalizmus - mint szociáldemokrata sematizmus - vitáik ellenére ha-
sonlítanak egymásra abban, hogy determinista osztályfelfogás alapján határozzák 
meg a proletariátus fogalmát. A nyomornaturalizmus a tőke által szükségszerűen 
nyomorba, halálba, betegségbe, bűnbe taszított szegényekről szól, a szocialista rea-
lizmus pedig ennek a társadalmi állapotnak a szükségszerű eltörléséről, és a pro-
letariátus istenüléséről. A befejezetlen mondat, eposzi hajlandóságai ellenére kerüli 
a szembenálló osztályok mitizálását (lásd erről Lőrinc naplóját, 580.), sőt, mint 
később látni fogjuk, épp azzal ér el ironikus hatást, hogy az elbeszélő inkább a 
szemben álló osztályok hasonlóságai iránt érdeklődik. 

A befejezetlen mondat a modern európai regényirodalmat teszi meg saját esztéti-
kai mércéjének Proust- és Mann-utalásaival. A regény ugyanakkor reflektál arra 
a lokálisabb irodalmi alrendszerre is - a mozgalmi irodalomra - , amelyhez poli-
tikai elkötelezettsége miatt tartozik, és esztétikailag érvénytelennek minősíti az itt 
fellelhető irodalmi irányzatokat. Lgyanaz a regény, amelyik a polgári irodalom-
mal a proletariátus melletti elkötelezettség nevében vetélkedik, a polgári esztéti-
ka normái alapján bírálja a proletárirodalmat. A regény ezzel a két világháború 
közötti elkötelezett irodalom központi problémájára mutat rá: arra, hogy ennek 
az irodalomnak két, egymással, ha nem is mindig ellentétes, de a legtöbbször nehe-
zen összeegyeztethető kritikai normának kell megfelelnie.18 A polgári irodalom-
ból vett (és ideológiájától aligha elválasztható) esztétikai mérce ugyanis könnyen 
kompromittálhatja a polgári korszakot leváltani hivatott proletariátus melletti 

17 „Tulkok": A kommunista párthoz csatlakozott értelmiségiek megnevezése a mozgalmi zsargonban. 
18 A polgári irodalom esztétikai mércéjének (közlésképes legyen a mű a Nyugatban, azaz ne kelljen a 

Népszava vasárnapi mellékletének vagy egy KMP-kiadványnak az irányzati zárványában az iroda-
lom perifériájára szorulnia) és az elkötelezett irodalom politikai mércéjének (a munkásoknak és a 
munkásokról szóljon a mű, lehetőleg közérthetően). Л tengerparti gyár, а Svájci történet és más, Л be-
fejezetlen mondat írása közben írt, erősen társadalomkritikus Déry-művek, bár vélhetőleg megrende-
lésre készültek, túlságosan artisztikusnak bizonyultak, és nem váltak be mozgalmi irodalomként. 
Erről és a műcsoport publikációs nehézségeiről lásd B O T K A : Újraolvasott klasszikus. 8 9 . 
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politikai elkötelezettséget. De nem kisebb hiba az sem, ha a politikai elkötelezettség 
nem társul megfelelő művésziséggel, hiszen ha az elkötelezett regény politikai 
pamfletté silányul, akkor a proletariátus irodalmának alulmaradását, esztétikai ér-
téktelenségét példázza, s ezzel adott esetben többet árt az ügynek, mint használ.19 

A fordulat kérdése 

Amikor Németh Andor arra hívja fel a figyelmet, hogy Л befejezetlen mondat siker-
rel verseng a polgári mintáival, akkor állást foglal amellett, hogy egy regény lehet 
egyszerre irodalomtörténetileg modern, sőt „up-to-date" és politikailag elkötele-
zett.20 Lukács is azért üdvözli A befejezetlen mondatot, mert az bizonyítja, hog)' a 
proletariátus irodalma képes elsajátítani és folytatni a polgári korszak legjobb iro-
dalmi hagyományait, méghozzá úgy, hogy eközben elkerüli mindazokat a hibákat, 
amelyek (legalábbis a lukácsi esztétika szerint) a polgári irodalom hanyatlását 
okozták: az individualizmust, az esztétizmust, a naturalizmust, az avantgarde-ot. 

Ez a Lukács kanonikus választásait egyszerre motiváló és megterhelő norma-
kettősség elválaszthatatlan a két világháború közötti polgári kultúrájú, de a bal-
oldalon elköteleződött irodalmi értelmiség etikai önformálásának dilemmáitól. 
A fordulat, a konverzió etikai követelménye („meg kell szabadulnom polgári nevel-
tetésem szemléleti torzulásaitól, radikálisan át kell formálom önmagam ahhoz, 
hogy azonosulni tudjak új, választott közösségemmel, a proletariátussal") szoro-
san összetartozik a fordulat esztétikai, ízlésformálásra vonatkozó követelményével 
(„meg kell szabadulnom a szociális valóságot elleplező polgári irodalmak formál-
ta ízlésemtől"). Irodalomtörténetileg jelentős a fordulat esztétikai önformálásá-
nak az a változata is, amikor a „konvertita" nem a polgári kultúrától, hanem a 
polgári kultúrát már eleve támadó forradalmi művészeti mozgalomtól, az avant-
garde valamelyik iskolájától szakad el. Gondoljunk csak a Kassákot sorra elhagyó 
tanítványok azon csoportjaira, akik politikailag balra, esztétikailag pedig valami-
féle realizmus felé léptek tovább. Déry a szimbolikus apagyilkossági allűröket mel-
lőzve, baráti hangvételű vitacikkben jelezte eltávolodását Kassáktól, ugyanakkor 
épp ez a cikke is azon megnyilatkozásai közé tartozik, amelyik a polgár mozgal-
mi integrálódásának nehézségeit panaszolja. 

„A polgárságból származó művésznek - mint nekem is - , száz szempontot, szokást, ide-
ges érzékenységet, ízlésbeli ellenállást kell önmagában leküzdenie, míg eljut oda, hogy 
szocialista ne csak a szájával, hanem a bőrével legyen. Összehasonlíthatatlanul nehe-
zebb a dolga, mint a proletárnak, akinek osztályhelyzete már eleve megszabja forradal-

19 Lásd például Lukács sematizmus-kritikáját: Willi Bredel regényei (1931) és Szükségből erényt (1932). 
In LUKÁCS György: Esztétikai írások, 1930-1945. Kossuth Kiadó, Bp., 1982. 603-607. és 610-614. 

2 0 Kardos László is a legnagyobb megelégedettséggel állapítja meg, hogy Déry egy lefegyverző mű-
gonddal megmunkált regényben képes hitet tenni a „puritán, kemény, etikus szocialista világnézet" 
mellett. KARDOS László: A befejezetten, mondat. Déry Tibor regénye. Magyarok 1947. 791. 
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mi i r ányá t , ak inek l eg fö l j ebb , ha anyagi akadá lyoka t kellett legyőznie , d e személyes ta-
pasz t a l a tokbó l , helyszíni indu la tokbó l , s k ö r n y e z e t é n e k a l á j a s ű r ű s ö d ö t t so r sábó l o lyan 
j e l i g é t k a p ú t rava lóul , ame ly hosszú ide ig m e g f e l l e b b e z h e t e t l e n m a r a d . A p o l g á r i m ű -
vész? . . . H a á t ju to t t c sa l ád j ának , kö rnyeze t ének , é l e t r é t e g é n e k n e m l e b e c s ü l e n d ő el-
l e n á l l á s á n - a m i n e k g y a k r a n kenye rének elvesztése az á r a - , a tú lsó o l d a l o n , ahová 
igyekszik, i smét csak i d e g e n k e d v e f o g a d j á k , b iza lmat lanságga l , g y a k r a n e l lenszenvvel , 
l eg jobb e s e t b e n a pol i t ikai fegyvertársat megi l le tő , d e t a r t ó z k o d ó udvar iassággal , s hosz-
szú i d ő b e telik, m í g e z e k n e k a kérgén , a m í g a p á r t o k fa la in á t t u d törn i , a m í g sa já t ide-
g e n k e d é s é t is legyőzve, össze tud t e g e z ő d n i a m a g a válasz to t ta ú j világgal. Visszatérés 
p e d i g n incs , há t a m ö g ö t t bezá ru lnak azok az aj tók, ame lyek é p p e l lenkezőleg , az alul-
ról é r k e z ő í ró előt t o lyan szívélyesen, c sa loga tóan k i t á ru lnak . " 2 1 

A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o m m u n i s t a é r t e l m i s é g i f o r d u l a t á n a k sa j á t , k ö r ü l h a t á r o l -
h a t ó i r o d a l m a v a n , A befejezetlen mondat e n n e k az i r o d a l o m n a k a r é s z e . A f o r d u l a t 
i r o d a l m a a k o m m u n i z m u s t á g a b b a n v e t t ( p o l i t i k a i , g a z d a s á g i , f i l o z ó f i a i , e t i k a i , 
t á r s a d a l m i , m ű v é s z e t i ) d i s z k u r z u s á n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b ö n é r t e l m e z é s i p o n t j a a 
k o r s z a k b a n . A „ f o r d u l a t i r o d a l m a " k i f e j e z é s e n t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k s z é p i r o d a l -
m i m ű v e k e t é r t h e t ü n k , b á r B a l á z s B é l a Lehetetlen emberek-je ( 1 9 3 0 ) v a g y m é g i n -
k á b b S i n k ó E r v i n Optimisták ( 1 9 3 4 ) c í m ű r e g é n y e k i j e l ö l h e t n e e g y o l y a n m a g y a r 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i k o n t e x t u s t , a m e l y b e b e i l l e s z t h e t ő v o l n a A befejezetlen mondat i s . 2 2 

M á r A kommunista kiáltvány is t e r m é s z e t e s n e k t a r t j a a p o l g á r i é r t e l m i s é g i e k 
c s a t l a k o z á s á t a p r o l e t a r i á t u s h o z : a z o s z t á l y h a r c l e g k i é l e z e t t e b b i d ő s z a k a i b a n a z 
u r a l k o d ó o s z t á l y e g y k i s r é s z e e l s z a k a d o s z t á l y á t ó l . O k M a r x é s E n g e l s s z e r i n t 
a z o k a b u r z s o á i d e o l ó g u s o k , a k i k m e g é r t e t t é k a j ö v ő t , „ f e l k ü z d ö t t é k m a g u k a t a z 
e g é s z t ö r t é n e l m i m o z g a l o m m e g é r t é s é i g " . 2 3 A f o r d u l a t i r o d a l m á n a k i d e o l ó g i a i 

2 1 DÉRY Tibor: Az elégedetlenségről. Levél Kassák Lajoshoz ( 1 9 3 7 ) . In uő: Botladozás. Összegyűjtött ákkek, 
tanulmányok. I. Szépirodalmi, Bp., 1 9 7 8 . 3 7 3 . Déry fordulatáról lásd még: TVERDOTA György: A fiatal 
Déry irodalomszemlélete. In Mérlegen egy életmű. 1 5 - 2 7 . A fent idézett passzust Tverdota az egész 
Déry-életmű „egyik legfontosabb kulcsának" tekinti (i. m. 25.). A polgári entellektüel elköteleződé-
séről, az ú j környezet ellenállásáról több helyen is írt Déry, saját élettörténetét elemezve: lásd pél-
dául DÉRY Tibor: Az írói szabadságról ( 1 9 3 6 ) . In Botladozás. 1. 3 6 8 . ; LOVÁSZY Márton: „Rendkívüli 
erőfeszítés és bátorság kell ahhoz, hogy az ember írjon.. ." ( 1 9 4 5 ) In uő: Szép elmélet fonákja. Cikkek, 
beszédek, interjúk (1945-1957). S. a. r. BOTKA Lerenc. PIM, Bp., 2 0 0 2 . 2 2 . 

22 Mindhárom regényre jellemző, hogy főleg kései magyarországi kiadásaik miatt alig volt hatásuk a 
magyar irodalomra, bár - mint említettük - épp A befejezetlen mondatot érdemes volna az Emlékiratok 
könyve felől is újraolvasni. Ezek a regények a kérdésfeltevés rokonsága miatt közelebb állnak a ko-
rabeli európai fordulat-irodalomhoz (például GORKIJ : Az Artamonovok, 1 9 2 5 ; ARAGON : A bázeli haran-
gok, 1 9 3 3 ; Paul NIZAN: AZ összeesküvés, 1 9 3 8 ) , mint A kortárs magyar próza törekvéseihez. Hasonló-
ságaik ellenére még egymástól is elszigeteltek, hiszen emigrációban íródtak, és csak hosszas 
hányattatások után jelentek meg teljes terjedelmükben. Mindhárom regény önéletrajzi, de önélet-
rajzi vonatkozásaik retrospektív közösségi önértelmezések keretébe illeszkednek. (Sinkó és Balázs 
regénye egészen szorosan kapcsolódik a Vasárnapi Körhöz, az irodalomtörténészek pedig előszere-
tettel tekintik dokumentumnak műveiket.) Л befejezetlen mondat önéletrajzi vonatkozásait T A S I József 
tárta fel: Modell és mű. Krausz Évi alakja Л befejezetlen mondatban. In BOTKA (szerk.): „D. T. úr X.-ben." 
1 3 3 - 1 4 3 . 

2 3 K. MARX-РГ. Engels: A Kommunista Párt kiáltványa. Kossuth-Kárpáti, Budapest-Ungvár, 1980. 53. 
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kánonját azonban mégis inkább a „nagy megtéréseket" dokumentáló és propagá-
ló szövegek hozzák létre (például Lukács 1918-1919-es cikkei, valamint fordula-
tának későbbi értelmezései, a Gorkij elköteleződését tárgyaló írások24), de a for-
dulat interpretatív alakzatába illeszkednek az olyan irodalomtörténeti események 
is mint a Döntsd a tőkét, ne siránkozz-kötet egyes verseinek politikai átdolgozásai, 
és ehhez járulnak hozzá egyes munkásmozgalom-történeti dokumentumok is: a 
mozgalomhoz csatlakozott polgári értelmiségiek viselkedését szabályozó kommu-
nista propagandaanyag. A fordulat körüli viták 19. századi példákat is mozgósí-
tanak (angol fabiánusok, narodnyik-mozgalom25). Ezt a vegyes műfajú, eltérő szín-
vonalú és nagyon sok tekintetben különnemű szöveghalmazt akkor lehet közös 
vonatkozásrendszerben vizsgálni, hogyha a szövegeket ideiglenesen kiemeljük 
azokból a diszciplináris csoportosításokból („filozófia", „irodalomtörténet", „mun-
kásmozgalom-történet" stb.), amelyekbe szakirodalmuk rögzítette. Ezeknek a ha-
tároknak az ideiglenes felfüggesztése egyrészt interdiszciplináris területre helyezi 
át a kérdés vizsgálatát, másrészt lehetővé teszi, hogy felismerjük a kapcsolódási 
pontokat a fordulat önformálási folyamatának diszkurzív megformálásai és az olyan 
intézményesült társadalmi gyakorlatok között, mint például a tagfelvétel szabá-
lyozása az illegális KMP-ben.26 

Ebben a diszkurzusban és a vele rokonítható társadalmi gyakorlatokban a for-
dulat sokszor rituális folyamatként értelmeződik, kialakítja a megtérés narratívá-
jának konvencióit. Első lépésként a konvertita elszigetelődik közösségétől (elide-
genedés a polgári környezettől). Ezzel átmeneti szakaszba kerül: nem tagja már 
régi, de még új közösségének sem. (A szimpatizáns státusa ez, aki már kompro-
mittálta magát polgári társaság előtt, a kommunisták szemében viszont még meg-
bízhatatlan, gyanús - erről a helyzetről tudósít a fenti Déry-idézet). A közösségi 
befogadást általában hosszú, próbatételektől terhes időszak választja el az egyén 
megtérésétől. A próbatételek a polgári társadalom, az elhagyott család csábításai-
nak formájában vagy a befogadó csoport kezdeti ellenségességében jelentkez-
nek.27 A konvertitának vannak segítői (a tagfelvételnél a két ajánló). A megtérés 
újjászületés is, mert az új közösségbe lépő konvertita megválik státusától, lemond 
vagyonáról. 

„A po lgá r i osz tá lyhoz t a r t o z ó k r a nézve tehá t egyén i l eg s o h a s e m lesz hasznos , ha á t j ö n -
n e k a p ro le ta r i á tus t áborába ; d e az ilyen á to r i en t á lódás a munkásosz tá ly ra is csak a k k o r 
lesz hasznos , h a valaki te l jesen ki t u d vetkőzni a p o l g á r i g o n d o l k o d á s megszokot t sága i -

24 Például [RÉVAI József =] KELEMEN László: Makszim Gorkij. 1 0 0 % 1 9 2 8 . április, 2 2 2 - 2 2 5 . 
25 Déry is hasonló értelemben emlékezik meg A narodnyik-mozgalomról: DÉRY Tibor: Új irodalom 

elé? (1921) In uő: Botladozás 1. 242. 
26 A KMP II. Kongresszusán elfogadott szervezeti szabályzat. (1930. március) In BORSÁNYI György-

FRISS Istvánná (szerk.): Dokumentumok a magyarországi forradalmi munkásmozgalom történetéből. Kossuth, 
Bp., 1964. 56. 

27 Erről az ellenségességről szól Déry A zálog című kisregénye. 
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ból és minden fönntartás nélkül át tud lépni a munkásmozgalomba. [...] Az eszme ma 
is áldozatot kíván követőitől: Hagyd ott családodat és házad népét, oszd szét minden 
vagyonodat, mondotta már Krisztus idejében az eszme az ő apostolainak."28 

A befejezetlen mondat Parcen-Nagy Lőrinc történetével vesz részt a fordulat-diszkur-
zusban. A főhős története néhány ponton érintkezik a vázolt narratíva-modellel, 
néhány ponton azonban, s ezek a lényegesebbek, eltér attól. Lőrinc, aki trösztve-
zér apja bukásakor szembesül családjának anyagi és erkölcsi csődjével, eltávolo-
dik otthoni környezetétől. Először csak azzal, hogy kifogástalan szalonmodora 
mögé rejtőzve, a keep smiling „mimikai lökhárítójának" (Walter Benjamin) álcá-
ja mögött rejtett magánéletbe kezd, később pedig azzal, hogy addigi tapintatos-
észrevétlen viselkedését meghazudtolva, hirtelen megszakítja családi kapcsolatait. 
Új közösséget keres (közeledik Péterhez, szerelmes lesz Krausz Évibe, átköltözkö-
dik az Országbíró utcai proli-nyomortanyára) és új kapcsolatai megóvása érdeké-
ben, választott környezete normáinak engedve, a tőle telhető mértékben igyek-
szik megszabadulni polgári beidegződéseitől. Közeledése nem zökkenőmentes. 
Igazolva mintegy az értelmiségről szóló marxista közhelyet, egy ideig ő is „inga-
dozik", például munkahelyi kötelességének eleget téve, feljelenti a gyárban agi-
táló Rózsánét, s ezt hamar meg is bánja. 

Körülbelül eddig követi a főhős történetének alakítása a fent vázolt megtérési 
sémát: Raszkolnyikovhoz hasonlóan Lőrinc is a hatalom, a rend struktúráját el-
hagyva, a periférián, az elnyomottak körében keresi a communitast.29 Ettől a 
ponttól azonban két értelmezés közvetíti Lőrinc történetét: egyrészt az elbeszélői 
történetmondás (ami egyébként szinte megkülönböztethetetlen Lőrinc beékelt 
naplórészleteinek nézőpontjától és nyelvhasználatától), másrészt a kommunista 
szereplők értelmezései, elsősorban Krausz Évié. Ok szimpatizánsnak tekintik Lő-
rincet, s alávetik a fent említett próbatételeknek, azaz kinevetik polgári modorát, 
használják és kihasználják. A szimpatizáns etapjához érve a megtérési narratíva 
kettéválik: Krausz Éviék alárendelt szereplői szólama a párthoz való közeledés-
ként értelmezi Lőrinc viselkedését, ezt az elbeszélői fószólam azonban (jóhisze-
mű, de Lőrinc sorsára nézve káros) félreértésnek minősíti. Az előbbi a párthoz kö-
zelítve önmagát a kollektív akaratnak alávetni akaró, de alávetni nem képes 
Lőrinc történetét mondja el. Az utóbbi pedig egyes személyekhez („...magával szim-
patizáltam személy szerint, nem az osztályával!" - 806.), majd egy közösséghez kö-
zeledő, önmagát ezáltal megmenteni és kiteljesíteni vágyó Lőrinc történetét adja 
elő. A konvencionális megtérési narratíva aszimmetrikus kettéválása után a meg-
térési narratíva kritikája bontakozik ki. Mint később látni fogjuk, ez a kritika a 
szektarianizmus általános kritikájába illeszkedik a regényben. 

2 8 MADZSAR József: Az értelmiség és a szocializmus. (Hozzászólás Vámbéry Rusztem tanár úr előadá-
sához). ( 1 9 2 9 ) In TAMÁS Aladár (szerk.): A 100% története. Magvető, Bp., 1 9 7 3 . 2 9 0 . 

29 Lásd Victor Turner Dosztojevszkijre vonatkozó megjegyzéseit: Victor TURNER: Átmenetek, határok 
és szegénység: a communitas vallási szimbólumai. ( 1 9 7 2 ) In Paul BoHANNAN-Mark GLAZER (szerk.): 
Métföldkövek a kulturális antropológiában. Ford. BORSOS Balázs et al. Panem-McGraw-Hill, 1 9 9 7 . 6 7 5 - 7 1 1 . 
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Érdemes futólag visszatérni az avantgarde elhagyásának kérdéséhez, mert az el-
kötelezett Déry prózaírói munkásságát ez a fordulat éppúgy befolyásolta, mint a 
polgári kultúra örökségének mérlegelése. 

A pályáján fordító konvertita író avantgarde múltjával együtt az anarchiszti-
kus-utópista lázongást hagyja hátra, mert (a fordulat után) az éppannyira félre-
vezetőnek tűnik számára a társadalmi valóság helyes felismerése tekintetében mint 
a l'art pour l'art. Úgy tűnik számára, hogy a művészeti formák forradalma csak el-
térítette a társadalmi forradalomhoz szükséges alkotó energiákat. Az avantgarde-
ból kivezető utak30 természetesen sokfelé ágaztak, mégis túl sok kommunista vagy 
kommunista-szimpatizáns írónak és irodalmárnak volt (később sokszor megtaga-
dott vagy leértékelt) avantgardista előélete ahhoz, hogy a fordulat-irodalom szem-
pontjából ne tekintsük tipikusnak ezt a változatot. Dérynék egyik fordulata sem 
volt radikális vagy látványos. О tartott ki legtovább az avantgarde (szürrealizmus) 
mellett, de a fordulat utáni realista prózájában is (például Szemtől szembe) leírások-
ban, metaforikájában is jelen van még, bár egyre csökkenő intenzitással, a szür-
realizmus. 

A befejezetlen mondatban megfigyelhető, hogy az egyes kötetek során a hasonla-
tok képanyaga egyre ritkábban hívja segítségül az egyes szereplők imaginációit 
az elbeszélt világ jellemzéséhez. S ugyanígy az elbeszélő is egyre inkább tartózko-
dik attól, hogy az oldalakon keresztül kifejtett, atmoszférateremtő (például a re-
gény nyitóképe) vagy lélektani-analitikus óriáshasonlatait olyan váratlanul össze-
kapcsolt asszociációk soraival építse fel, amelyek kivezetnek az elbeszélt világból, 
miközben rejtett tudattartalmakba vezetnek be. Ehelyett az óriáshasonlatoknak 
az a változata válik dominánssá a regényben, amelyek még egy szereplő lelki al-
katának vagy egy látványnak a leírását is a társadalomrajz anekdotikus bővítésére 
használják fel. A hasonlatoknak ez a típusa elsősorban az elbeszélt világ kohézió-
já t hivatott erősíteni és egy erős, szerkesztői hajlamú központi elbeszélő pozícióját 
jelöli ki. Ez a regényben menet közben bekövetkező poétikai hangsúlyeltolódás 
nemcsak a forma erőteljesebb zártságát (és ezzel együtt egyszerűsödését) hozza 
magával, hanem a regény stílusrepertoárjának szűkülését is. A harmadik kötet-
ben már eltűnik a szürrealista képkészlet és megfogyatkoznak az akaratlan emlé-
kezések szülte kitérők, vagy az elbeszélő korrekciói szabnak határt látszólagos 
spontaneitásuknak. 

A Felelet puritán szocialista realizmusa után Déry kései regényeiben térnek 
vissza újra a szürrealista vonások, alárendelődve a groteszk vagy allegorikus for-
málású társadalomkritikai realizmus poétikájának. 

30 Vö. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Utak az avantgarde-ból. Megjegyzések A későmodern poétika dialogizá-
lódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében. In KABDEBÓ Lóránt et 
al. (szerk.): Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Anonymus, Bp., 2001. 91-108. 
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A szektarianizmus kérdése 

Ugyanaz a Lukács-kritika, amelyből eddig csak A befejezetlen mondatot dicsérő 
passzusokat idéztük, minden elismerése mellett komoly fenntartást is megfogal-
maz a regénnyel szemben: 

„A regény erénye és nem hiánya, hogy a szektás korszakot szektásnak ábrázolja. Hiányos-
ság csak ott van, hogy Déry - legalábbis tudatosan - nem tudja, hogy mint író, mint 
szemlélő maga is szektás; szellemileg nem áll felette a maga ábrázolta világnak. És éppen 
ennek következtében bizonyos pontokon az idealizálás egy fajtája jön létre: ami morá-
lisan igaz, tudniillik a legjobbak határtalan áldozatkészsége, az jogosulatlanul átcsap 
szellemi térre; az a látszat keletkezik, mintha ez a magatartás lenne a proletár magatar-
tás igazi ideálja."31 

Lukács méltányolja, hogy Déry szektásnak ábrázolja a kor valóban szektás mun-
kásmozgalmát, ugyanakkor felrója, hogy Déry abszolutizálja a szektarianizmust. 
Realizmus-felfogása alapján azt hiányolja, hogy Déry nem mutatta meg a jövő 
csíráit, azaz a nem-szektás jelenlétét a szektásban, ábrázolása nem jutott el a kor 
forradalmasíthatóságának a maximumáig, csak az átlagáig. Lukács ugyanebben 
marasztalja el Martin Du Gard-t is: A Thibault család azért diszharmonikus, mert 
a „forradalmárok szélesen ábrázolt világában egyetlen sincs, aki gondolatilag fe-
lülemelkednék" Jacques Thibault zavarosságán. Arnold Zweig Verdun iskolája című 
regényében viszont, ha csak mellékszerepben is, de felvillan két spartakista mun-
kás, „akikben megvan az e korszak Németországában fellelhető legmagasabb fo-
kú forradalmi öntudat".32 

A kritikai realista regény pártossága ezek szerint ezt jelentené: az általános tár-
sadalomkritikában fenn kell tartani egy talpalatnyi érinthetetlen területet, ahová 
nem ér el a kritika. A társadalmi tabló horizontjára fel kell helyezni a jövő apró 
jeleit, nem utópisztikusán, hanem a jelen tényleges lehetőségeiként. Itt nemcsak 
hogy megengedett, de kívánatos is az idealizálás. A realizmust többek között az 
emeli a naturalizmus fölé, hogy a jövőbe mutató tendenciát annak tényleges, 
mérhető társadalmi jelenléténél faj súlyosabbnak mutatja be.33 Lukács írásában 
azonban nemcsak a realista reprezentáció elméleti kérdéseiről van szó, hanem 
egy kényes, a Kommunista Párt múltját érintő kérdésről is. Lukács ezen a téren 
kevesli Déry elkötelezettségét. Szerinte Déry kiválóan megragadja azt az ember-
anyagot, amelyből a tudatos kommunisták kifejlődtek, „de hiányzik a csúcs" a re-
gényből, a tudatos kommunistáról végül is Déry csak torzképet képes adni. 

3 1 LUKÁCS: Levél Németh Andorhoz. 5 2 1 . 
32 Uo. 
3 3 LUKÁCS György: Balzac: Fárasztok. ( 1 9 3 4 ) In uő: Balzac, Stendhal, Zola. ( 1 9 4 5 ) Hungária, Bp., 1 9 4 9 . 6 1 . 
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Lukács elvárását csak nagyon kevés választja el attól, amit e kritika megjelené-
se után másfél évvel, a Lukács-vitában rajta is számon kértek: nem ismerte fel a 
Szovjetunió történelmi jelentőségét.34 A szektarianizmus-vád lett később a Felelet 
elítélésének is a vezérérve, jóllehet az irodalompolitika vezetői (akik időközben 
Lukácsot is a perifériára szorították) ezúttal egy olyan regényen kérték számon a 
magasabb fokú idealizálást, amelytől már igen távol állt A befejezetlen mondat idea-
lizálást aláásni képes iróniája. A Felelet realizmusa az eszköztelenség illúzióját kelti. 
Oly kevéssé él a modern regényírás fortélyaival, hogy a legpuritánabb mozgalmi 
etika jegyében elképzelt vasmunkás-olvasók sem találhatták volna érthetetlennek 
vagy sznobnak.35 

A Pomogáts Béla Déry-monográfiájából alább idézett passzus - némileg zavar-
ba ejtő módon tanúskodva a hetvenes évek irodalomtörténészének lehetőségei-
ről - már a Déry-recepció irodalompolitikai viharain túlról és egy már többé-ke-
vésbé konszolidálódott kritikai közegben erősíti meg újra Lukács harminc évvel 
korábbi ítéletét: 

,A befejezetlen mondat azon túl, hogy a magyar kommunista mozgalom szektás időszakát 
(1934-1935) ábrázolja, részben azonosul a szektarianizmus bizonyos feltevéseivel, és elgondo-
lásaival. Déry túlságosan távolinak látta a szocialista társadalom perspektíváját, a moz-
galom zárt csoportját ismerte, szem elől tévesztette a népfrontpolitika lehetőségeit. Erkölcsi el-
veinek túlzott aszkétizmusában, életélvezet és erkölcsiség merev szembeállításában, a 
politikai munka bizonyos fokú voluntarizmusában szektariánus pozíciót foglalt el. [...] 
Krausz Évi és főként István elvtárs magatartása jelzi leginkább a mozgalmi élet szektás-
aszkétikus torzulását. E torzulást Déry valóban nem illette kritikával, az önfeláldozás és a 
mozgalmi fegyelem nevében egyet tudott érteni vele."36 

A versengés kérdésében azt tapasztalhattuk, hogy a kortárs kritikai recepció hoz-
zásegít A befejezetlen mondat modernségének árnyaltabb értékeléséhez. Németh 
Andor, Lukács György kritikái explicitté tették azokat a politikai és poétikai fel-
tételeket, amelyekkel a prousti vagy az avantgarde típusú modernség elsajátítha-
tó volt. A szektarianizmus-vád esetében azonban éppen a Déry-recepció kritiká-
jával juthatunk közelebb a regény elkötelezettségének felismeréséhez.37 

34 Lásd RUDAS László, RÉVAI József, HORVÁTH Márton, KIRÁLY István írásait az A Lukács-vita (1949-1951) 
című szöveggyűjteményben (szerk. AMBRUS János. Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1 9 8 5 ) . 

33 Vö. DÉRY Tibor: Levelek A »Felelet«-ról. (1952) In uő: Botladozás I. 439-467. 
3 6 POMOGÁTS Béla: Déry Tibor. Akadémiai, Bp., 1974. 72-73. (Kiemelések tőlem - S z . D . A regény cse-

lekménye egyébként - eltekintve a több évtizedes előre- és visszatekintésektől - 1933 decembere és 
1936 áprilisa között játszódik. A KMP szektás korszaka pedig a legszigorúbb számítások szerint is 
több mint két év.) 

37 A szektarianizmus-vád UNGVÁRI Tamás monográfiájában is feltűnik: Déry Tibor alkotásai és vallomá-
saitükrében. Szépirodalmi, Bp., 1973. 184-186. A befejezetlen mondat recepciótörténetében évtizede-
ken keresztül masszívan tovább élő politikai balítélet revideálását Botka Ferenc kezdeményezte 
(lásd a 2. lábjegyzetet). 
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Fbmogáts értékelésével ellentétben A befejezetlen mondat népfrontosnak tekint-
hető, hiszen a regény alapkérdése a polgárság és a proletariátus találkozásának 
lehetőségére irányul. Déry regénye persze kellően sokrétű és áttételes ahhoz, 
hogysem redukálható volna valamiféle politikai tanmesére. Am még kompozíció-
jának alapkérdése sem lett volna megfogalmazható az európai baloldali értelmi-
ségnek az első világháború és az októberi forradalom óta számtalanszor feltett 
kérdése nélkül, amire a Komintern oldaláról csak jóval Hitler hatalomra jutása 
után, 1935-ben érkezik meg végre az igenlő, de megkésett válasz a népfrontpoli-
tika meghirdetésében. A regény annak ellenére is népfrontosnak nevezhető, hogy 
az adott történelmi körülmények között, azaz a harmincas évek Magyarországán nem 
látja megválthatónak a polgári világot, és nem tartja alkalmasnak a szektássá tor-
zult munkásmozgalmat a messiási feladatának elvégzésére. A regény egy magas 
szocialista humanizmus nevében bírálja egyfelől a polgárságot (ez nem meglepő), 
másfelől a munkásmozgalmat. 

A regényben a két főalak lépi át osztálya kereteit: a nagypolgári környezetét el-
hagyó Lőrinc és a Lőrinc közeledésére lassan-lassan és neveltetésének áthágha-
tatlan burzsuj-gyűlölő hangoltsága ellenére reagáló Péter - a fiatal proletárfiú, 
akit egy fenti idézetben a forradalmi tömeg élén láthattunk. Közeledésükből azért 
nem lehet szorosabb összetartozás, barátság vagy szövetség, mert az adott helyzet-
ben nem megengedett a szolidaritás az osztályharc két frontja között. A regény-
ben ezért a polgári társadalom épp annyira felelős, mint a munkásmozgalom. 
Csakhogy, mivel a munkásmozgalomtól mégiscsak több volna elvárható (akár poli-
tikai előrelátás, akár az osztálydeterminizmuson felülemelkedő szolidaritás terén), 
mint a polgárságtól, ezért végső soron a munkásmozgalmat mégis nagyobb fele-
lősség terheli. A találkozás a fiatal fiú ellenállása miatt késik, halasztódik és marad 
el: Lőrinc iránti (titkolt) szimpátiája ellenére környezetének önvédelmi szokás-
rendszere határozza meg Péter viselkedését. Nem fogadja el Lőrinc segítségét és 
pénzét, mert a trösztvezér fiának gesztusaiban a nagytőke rafinált csapdáját gya-
nítja. Koraérett proletáröntudata, amelyben nem tisztázódtak még kellő világos-
sággal az osztályharc fentebb céljai, leginkább kommunista szüleitől tanult önfe-
gyelem-norma túlteljesítésében tevékeny. Péter, mint öccsének (nevelő célzattal) 
elmondja, „szívesen barátkozna" Lőrinccel, „de nem teszem, mert érzem, hogy nem 
szabad" (497.). 

Mint láttuk, Lukács szerint Déry nem emelkedik felül a szektarianizmus látó-
körén. Ez talán igaz lehetne a Szemtől szembe című trilógiára, ám A befejezetlen mondat 
elbeszélői szólama ironikus távolságtartással mutatja be a szektarianizmust. Azzal 
kompromittálja a kommunista oldalt, hogy párhuzamba állítja a polgári szalonok 
és klikkek zártságával, mintha az osztályharc két szembenálló hadteste nem is 
tudná, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Ez az ironikus mellékdallam szí-
nezi a szektarianizmus bemutatását, tompítva, árnyalva az ábrázolás pártosságát. 
A regény kommunista alakjait szinte állandóan kísérő, és a nem-kommunista pro-
letárfigurákat is gyakran megkörnyékező irónia lehetetlenné teszi a Lukács által 
felrótt idealizálást. 
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A regény világa az osztályharc frontvonalai mentén széttagolt magyar társada-
lom. Oly kevéssé lehetséges itt a szembenálló csoportok közti érintkezés, hogy 
Németh Andor még azt a Csáky utcai kocsmát is a történetvezetés érdekében tett 
engedménynek érzi, ahol a nagypolgári és a proletár szereplők találkoznak.38 A két 
társadalmi osztály között jellemző módon csak olyan figurák képesek közlekedni 
mint Vend, a spicli vagy mint Wavra tanár, Déry Vautrinje, aki j ó szimatú politikai 
szélhámosként elfogulatlan árulója mindkét oldalnak. 

Németh Andor megfigyelését általánosítva: az olvasónak az lehet az érzése, 
hogy ezt a robbanásig feszült világot a politikai rendőrségen kívül tényleg nem 
tartja egybe más, csak az elbeszélés integratív ereje. Déry iróniája abban van, hogy 
szimmetria-elvű elbeszélésmóddal mutatja be az antinomikus, osztályharc-szerke-
zetű elbeszélt világot. Az elbeszélés hasonlatai, párhuzamai közelítik egymáshoz 
a regény világának azokat a csoportjait, amelyek a mind nagyobb fokú elzárkó-
zásban határozzák meg önmagukat. 

Az egyik kommunista csoportnak, Köllőék társaságának zártságát „magas ran-
gú állami tisztviselők" és „régi közhivatalnoki patríciuscsaládok" elitizmusához és 
sznobizmusához hasonlítja a regény: az előbbiek éppúgy nem ültek volna egy asz-
talhoz „valamilyen jóhiszemű, derék, szabad idejében bridzselő és táncoló bank-
hivatalnokkal", aminthogy az utóbbiak szalonját sem „látogathatták vasesztergá-
lyosok vagy kocsisok" (706.). 

Rózsáné jellemzésekor is az emeli az elbeszélőt elbeszélt világa fölé, hogy a tár-
sadalmi szembenállást az etikai egyenértékűség felmutatásával semlegesíti. Rózsá-
né olyan proletárkaszárnyában lakik, ahol hó végéig kérnek kölcsön egy-egy kanál 
zsírt egymástól az asszonyok, ahol egy emeletre egy WC jut , ahol a fiatalok leg-
jobb szórakozása a csótányok hajkurászása, és ahol mindennapos a gyermekhalál 
és az öngyilkosság. Rózsáné mindenre elszánt, munkanélküliségtől, börtöntől, 
haláltól vissza nem riadó forradalmi elszántságát próbálja meg kiterjeszteni kör-
nyezetére. Az alábbi részlet Rózsáné önfegyelemből kovácsolt csoportfegyelmét 
mutatja be szektarianizmusként, s ezt a szektarianizmust hasonlítja elkényeztetett 
polgári dámák nevetséges és hisztérikus marakodásaihoz. 

„Rózsánét szíve mélyén nem érdekelte senki, aki nem volt a mozgalomban. Mint a há-
ziasszony, aki féltékenyen őrködik rajta, hogy bridzspartnerei hűek maradjanak hozzá, 
és senki ne tévedjen el közülük valamely barátnője konkurrens szalonjába, oly szigorúan 
vigyázott rá, hogy ismerősei megmaradjanak elhatárolt proletárkörnyezetükben, s ne 
kerüljenek el egy más körbe, amely megfertőzhetné gondolataikat. Minthogy egész élete 
le volt kötve ehhez a játszmához, nem ártott meg neki, ha fanatizmusa olykor kicsinyes, 
fonák formákat öltött, s mint a háziasszony, akinek barátnője elcsábította egy bridzs-
partnerét s ettől a pillanattól kezdve minden rossznak elmondja azt, akivel ezelőtt sülve-
fóve együtt volt (titokban közli mindenkivel, hogy a kérdéses hölgy nemcsak, hogy nem 

3 8 NÉMETH: i . m . 3 4 5 . 
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tud bridzselni, de rossz szájszaga van, szőrös a melle és tíz pengőért bárkivel lefekszik, 
pedig féije egész keresetét rákölti), elvadultan szidta azokat, akik a legkisebb hajszállal is 
elértek a »vonaltól«, s opportunistának nyilvánította, ha valaki egy kispolgári lakásba 
betet te a lábát, vagy elment vasárnap délután egy úszóversenyre vagy táncmulatságra." 
(202.) 

A kommunista aszketizmus mint gyakorlati etika 

Ez a szövegrész ráirányíthatja a figyelmünket a Lukács és Pomogáts által kifogá-
solt szektarianizmus újabb összetevőjére: „a legjobbak határtalan áldozatkészsé-
gének", azaz az aszketikus etikának a kérdésére. Az aszketizmus etikája jellemzi a 
regény összes főbb kommunista szereplőjét: Rózsánét, fiát Pétert, Lőrinc szerel-
mét, Krausz Évit és a párthierarchiában fentebb álló István elvtársat. 

Az aszketikus etika a két világháború közötti illegális kommunisták esetében a 
belsővé tett, önmagukon alkalmazott pártfegyelem mindennapi, gyakorlati etiká-
jaként határozható meg. Az önfegyelmezés vezérlő elve az önmegtartóztatás, az 
ellenállás a polgári világ kincseinek, csábításainak. A lemondások során az én sa-
játos etikai ökonómia alapján szimbolikus morális tőkét halmoz föl. A felhalmozás 
fokozatos (az anyagi javak és az evilági kötődések csökkenésével növekszik), de a 
morális tőkét sokkal könnyebb elveszíteni, mint megszerezni: egy kis elhajlás, egy 
apró kompromisszum a fennálló világ felé veszélyezteti az egész addig felhalmo-
zott készletet. Ahogy István elvtárs búcsúlevelében olvasható: „Az, hogy életün-
ket feláldozzuk, az két rossz fitying ahhoz képest, amit erkölcsi javakban kockára 
teszünk." (811.) 

Az aszketikus etika az áldozatra épül: lemondani az e világon elérhető, meg-
szerezhető javakról, a neveltetésről, a polgári kultúráról (amint azt a konvertiták 
esetében láthattuk). Már a kommunista aszketizmus első magyarországi megfo-
galmazói, az eleinte inkább Dosztojevszkijre, mint Marxra támaszkodó Vasárnapi 
Kör konvertitái komolyan számoltak azzal, hogy az áldozat nemcsak önmagunk, 
hanem mások feláldozását is jelentheti.39 Mások feláldozása (Lukácséknál a forra-
dalom által, A befejezetlen mondat kommunistáinál a polgári szimpatizánsok hasz-
nálatával, vagyonuk, szabadságuk kockáztatásával) veszélyezteti a lemondások során 
lassan gyűlő morális tőkét. 

Az áldozat elengedhetetlen feltétele a messianizmus etikai teleológiája. Ahogyan 
István elvtárs írja, csak „egy késői haszon reményében vállaljuk ezt a bűnt elvtár-
sainkkal és ellenségeinkkel szemben [...] csak a teljes és feltétel nélküli győzelem 
teheti majd jóvá azt, amit önmagunk ellen elkövetünk" (uo.). Az aszketikus etika 
erőteljes jövőre irányultságot jelent: az ember nemcsak várja az ú j korszakot, 

39 Lásd például: LUKÁCS: Mi a forradalmi cselekvés? (1919. április 20.) In uő: Forradalomban. Cikkek, 
tanulmányok, 1918-1919. Magvető, Bp., 1987. 107-110. 
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amely feloldozza majd az épp az új korszak nevében elkövetett bűnök alól, ha-
nem akarja, szinte követeli ezt a célt, s úgy látja, hogy önmaga átformálásával, kü-
lönböző áldozatokkal stb. eljövetele kikényszeríthető, sürgethető. 

Az önmagunkon végzett etikai munka kitüntetett „szerve", a legjobban féltett 
és gondozott terület a tudat, az osztálytudat értelmében. Ez válik az én fegyelme-
ző központjává, s ez dolgozik az osztályösztön ellenében. A tudat gondozása min-
dennapos önvizsgálatot igényel: „Tűzzel és vassal kellett dolgoznom minden nap, 
hogy rendes ember legyen belőlem." (811.) A kommunista párt csak azért irányít-
hatja élcsapatként a proletariátust, mert tudatosabb annál, kevésbé van kiszolgál-
tatva az osztályösztön szeszélyeinek. A kommunista párt és a proletariátus viszo-
nya ugyanazt a relációt állítja a történetfilozófia színpadára, ami az egyénben is 
megjelenik: az osztályösztön a koordinálatlan, tévutaknak kitett, könnyen befo-
lyásolható erő, és az osztálytudat feladata ennek az erőnek a helyes forradalmi 
irányba terelése.40 A regényben leírt munkástüntetésen és a sztrájkon megfigyel-
hető, hogyan próbálják a tömegben elvegyült kommunisták akciójelszavakkal, rög-
tönzött beszédekkel, „röpcsikkel" irányított akcióvá változtatni a spontán meg-
mozdulást (154., 542.). 

A befejezetlen mondat ugyan a polgári elzárkózás kasztosságához hasonlítja a 
kommunista szektarianizmust, de nem abból származtatja. A Kommunista Párt 
önértelmezésével szemben nem a körülményeknek, azaz az elnyomó politikai 
rendszernek, az illegalitás kényszerhelyzetének tudja be két világháború közötti 
kommunista mozgalom szektarianizmusát. A kommunista aszketizmust önújra-
termeló folyamatnak mutatja be, a szektarianizmust pedig az aszketikus etika kö-
zösségi kiteljesedésének. 

Hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a (a polgárság ábrázolásában a regényben is 
követett) marxi elképzelés szerint a polgári társadalom felszámolja, tulajdon- és 
birtokviszonnyá változtatja az emberi kapcsolatokat, a kommunista szektarianiz-
mus is az emberek alávetésének útján terjed. A regényben az egymásra követke-
ző generációk és a különböző hierarchikus vagy függőségi viszonyok közvetítik a 
kommunista önfegyelem normáját. 

Mint láttuk, Rózsáné nemcsak önmagát, hanem környezetét is fegyelmezi. Mi-
után az igazi párt lehagyja, az Országbíró utcai lakóközösség asszonyaiból alakít 
ki maga körül valamiféle „radikális munkanélküli pártot", szemben a borbély 
Whllesz bácsi körül csoportosuló „kispolgári-kompromisszumos-pénzkeresők" párt-
jával. Ezzel karikaturisztikusan leképezi a kommunista-szociáldemokrata szemben-
állást, újratermeli kicsiben a baloldali politika frakciózását. Emberi kapcsolatait 
akkor is a politikai hasznosság szempontja alapján alakítja ki, amikor б maga már 
nem függ szervezetileg a párttól. Saját fiait akkor érzi gyermekeinek, „ha egyút-
tal a munkásság és a forradalom fiainak képzelhette el őket" (486.). Péterre azért 

40 „...az osztálytudat az osztályösztönöket extenzíve (az egész társadalmi valóságra) és intenzíve (az 
egyes ember belső fejlődését illetően) a csúcs felé fejlesztő politikai és emberi princípium." LUKÁCS: 

Levél Németh Andorhoz. 524. 
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büszke, mert a kommunista Kesztyűs tarja vele a barátságot. Jancsi fia azért hal 
meg, mert Rózsáné pártmunka közben megfeledkezett gyermekeiről. 

Péter szülei általában börtönben vagy pártmunkán vannak, ilyenkor a helyük-
be lépve б tanítgatja kisöccsét a proletár-önfegyelemre. Amikor azt látja, hogy 
Jancsi gyerekes huncutsággal ingyen kenyeret csal ki a péktől, Péter felháboro-
dik, prostitúciónak minősíti a játékot, és úgy dönt, a saját maga iránti szigort kell 
Jancsival szemben is alkalmaznia. ,,[M]int ahogy önmagával szemben sem ismert 
kíméletet, lenézte a félmunkát és a ravaszságot, másokkal szemben is könyörte-
lennek kellett lennie, hogy fel ne boruljon. A kétfelől ránehezedő nyomás alatt 
olyan rideg lett, mint Robespierre, s megvetette a könyörületet." (493.) 

A befejezetlen mondat elkötelezettségének pártatlansága abban áll, hogy ugyan-
azzal vádolja a kommunizmust, mint amivel a tőkés társadalmat: eltárgyiasítja az 
embert. A pártot az aszketikus önfegyelmezés függőségi rendszere tartja össze, 
hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a polgári társadalmat a tőke hatalmi és birtokvi-
szony-rendszere. 

A kommunista aszketizmus mint magatartás- és ízlésformálás 

A kommunista aszketizmus mindennapi gyakorlata arra irányul, hogy kivonja a 
szubjektumot a polgári társadalom fennhatósága alól és egy másik hatalmi struk-
túra részeként formálja újra. Hasonló az egyén társadalmi integrációját leépítő 
gyakorlatnak tekinthető, mint az illegalitás (amikor családi, baráti, anyagi, mun-
kahelyi és egyéb kapcsolatait számolja a fel az egyén, új nevet kap, lakhelyet vál-
toztat és átformálja külsejét), vagy mint a politikai emigráció (amikor meglazulnak 
a nemzet közösségéhez kapcsoló szálai és megerősödnek az internacionális moz-
galomhoz kötő szálai). Az aszketikus etika osztálytartalommal ruház fel minden 
viselkedésformát, az öltözködési szokásoktól a szabadidő felhasználásáig. A leg-
ártatlanabbnak hitt szokásokat is „leleplezi". Kettéosztja a társadalomban lehet-
séges magatartások spektrumát és meglehetősen szűken vonja meg az osztálytu-
datos viselkedés határait. 

Amikor Rózsáné megszólja azokat a prolikat, akik beteszik a lábukat egy kispol-
gári lakásba, vagy úszóversenyre és táncmulatságra járnak, akkor arra a határra 
felügyel, amelyet a párt fektetett le a „polgári" és „osztálytudatos" viselkedés között. 

Érdemes összevetni Rózsáné ítéletét Gergely Sándor 1930-ban megjelent, Mun-
káskultúra című propagandairatával. Az írás célja az, hogy a főleg szociáldemokra-
ta és szakszervezeti kötődésű munkásokból verbuválódott munkás kultúrszerve-
zeteket ellássa a megfelelő kommunista ideológiával. A Munkáskidtúra jellegzetes 
terméke annak a munkásmozgalom-történeti korszaknak, amelyben az MSZMP 
betiltása után legális fedőpárt nélkül maradt KMP a szakszervezetekben és a 
munkás kultúrszervezetekben ellenzéki frakciók kialakításával igyekszik megvet-
ni a lábát. Az alább idézett szövegrész a szociáldemokrata reformizmusban fe-
gyelmezetlenné vált munkásságot próbálja meg az öntudatosság visszanyerésére 
biztatni, azaz az aszketikus etika jegyében normalizálni. 
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„Mert rengeteg tévelygés vezette és vezeti ma is a munkásságot kulturális életében 
olyan utakon, amelyek végeredményben osztályérdekeinek feladásához viszik a prole-
tariátust. Sok levelet is kaptam, és élőszóban is mondták jóhiszeműek: van egy barátom, 
nagyon derék elvtárs, igaz, hogy szereti a bort, de azért... vagy a pajtásom: jó, becsü-
letes elvtárs, bűn-e, ugye nem bűn, ha vasárnaponként kimegy a meccsre?... pajtásom 
soha nem marad el a politikai vagy a gazdasági harctól, a sztrájkot végigharcolja, a párt-
szervezetek munkájából kiveszi a maga részét, ugye, j ó elvtárs marad, ha azért néha va-
sárnap misére jár?.. . baj-e, ha én, aki j ó szocialistának vallom magamat, tánciskolába is 
járok?.. . kérdések garmadája és a kérdések úgy íródnak, hogy várják a fölmentő fele-
letet az elkövetett vagy vélt munkásmozgalmi bűnökre."41 

Gergely a kérdésekre azzal válaszol, hogy ugyan a „munkásmozgalom nem akar 
aszkétákat nevelni",42 a írásának azonban mégiscsak az az állásfoglalása, hogy a 
munkás öntudatát eltorzítja, ha szabadidejében polgári szokásoknak hódol. 

A kommunista aszketizmusnak nemcsak gyakorlati etikája, de gyakorlati eszté-
tikája is van. A fordulat kérdésének tárgyalásakor azt láthattuk, hogy Déry és sok 
más írótársa politikai-etikai meggyőződésből vállalt elköteleződését stílus- és mű-
fajváltással is kifejezte. A befejezetlen mondat aszketizmus-kritikája arra irányítja rá 
a figyelmet, hogy a kommunista identitás nemcsak etikai vagy politikai vállalások 
során jön létre, hanem az ízlés átformálása által is. 

A már említett kommunista sejt, Köllőék társasága a következő feltételekkel fo-
gad be új tagot: 1. Elvtársnak, de legalábbis szimpatizánsnak kell lennie. (Olyan 
magától értetődő elvárásról van szó, „mint ahogy egy közhivatalnoki régi patrí-
ciuscsaládban természetesnek veszik, hogy keresztény és nem zsidó az, akit a ház 
egyik barátja bevezet szalonjukba".) 2. Ajánlott a börtönviseltség (éppúgy, mint 
polgári társaságban a büntetlen előélet). 3. Az új jövevénynek el kell fogadnia a 
vagyonközösséget. 4. El kell ismernie, „hogy H. és L. az egyetlen olvasható magyar 
írók, akik, ha esetleg nem is érik el mindig »stílusban« Babitsot vagy Móriczot -
a proletariátus szempontjából oly magasan fölötte állnak e »polgári« íróknak, mint 
Marx Smith Adamnak" (705.). 

Köllőék bemutatásában szempontunkból ezúttal nem az a fontos, hogy a re-
gény megint csak a polgári klikkekhez hasonlítja a szektarianizmust, hanem az, 
ahogyan a befogadási rítus egyes elemeinek felvázolásában az ízlés-átformálás 
követelményét a magántulajdonról való lemondás követelményével egyenértékű-
nek mutatja be. Nem sokkal később a polgári származású Krausz Éviről derül ki, 
hogy elismeri ugyan Goethét, de kevéssé érdekli, mert „egy elavult világképet 
képvisel", és hogy Horatiusnál, Shakespeare-nél, Arany Jánosnál egyaránt fonto-
sabbnak tartja „»az új világ hajnalhasadását jelentő« K-t, Beethovennél Kurt 

4 1 GERGELY Sándor: Munkáskultúra. ( 1 9 3 0 ) In uő: Hittel és indulattal. Szépirodalmi, Bp., 1 9 7 5 . 1 9 5 . 
42 Uo. 
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Weilt. Ahol ízlését nem támasztotta alá a politikai fegyelem, mint például a ruhák 
színösszeállításában, magára hagyatottan, rendszertelenül s naivul tévelygett a ri-
kító pátosz vagy az érzelgősség útvesztőiben" (719.). 

Az aszketikus ízlésformálás regénybeli bemutatásában ugyanazt a kettős mér-
céjű ítéletalkotást láthatjuk viszont a mindennapi életgyakorlat szintjén, amit a 
versengés kapcsán A befejezetlen mondat kritikai fogadtatásában megfigyelhettünk. 
Pontosabban, a Déry-regény példáján mintha épp az egymással szembefordulni 
hajlamos politikai és esztétikai normák ideiglenes megbékülését ünnepelte volna 
néhány kritikusa, amikor azt egyaránt modernnek (a polgári irodalom kiemelkedő 
alkotásaival is versenyképesnek) és elkötelezettnek találta. Köllőék vagy Krausz 
Évi ítéletalkotásában viszont kibékíthetetlen egymással a két norma: a polgári mű-
vészet alkotásait annak tudatában vetik el, vagy áldozzák fel, hogy jobb, magasabb 
színvonalú az általuk preferált proletárművészetnél. Az ellentmondás feloldatlan-
ságát pedig épp az mutatja, hogy fegyelmi ügyként kezelik a kérdést, döntésük 
vitán felül áll, része az elköteleződés rituális áldozatának, és kötelező mindenkire, 
aki közéjük akar tartozni. 

A kommunista aszketizmus életgyakorlata, a polgári értelmiségi baloldali for-
dulata vagy az avantgarde leküzdése olyan közösségi önformálási technikák, ame-
lyeknek, mint láttuk, a két világháború közötti időszakban kialakult a saját, töb-
bé-kevésbé intézményesült gyakorlati etikája és esztétikája. Az intézményesültség 
foka fordítottan arányos az én formálásának spontaneitásával, szabadságával. 
Egy párttagnak sokkal szűkebb keretek közé kell szorítania ízlését és nagyobb oda-
figyeléssel kell kigyomlálnia érzelmi életéből kispolgári maradványokat, az indi-
vidualizmus megnyilvánulásait, mint egy szimpatizánsnak, aki megengedhet ma-
gának „lazaságokat". Ha a szocialista realizmust „pervertált Bildungsromari'-nak 
lehet nevezni,43 akkor talán megengedhető, hogy a kommunista aszketizmus esz-
tétikai önformálását egyfajta kifordított Bildungnak tekintsük, amely a szubjektu-
mot nem az egyén kulturális kiterjesztésének tanulási folyamatában idealizálja, 
hanem az individualitás (kollektivitáshoz vezető) leépítésében. Ez pedig együtt 
j á r az individualitás fogalmát kidolgozó polgári kultúra fokozatos feláldozásával. 

4 3 Hans G Ü N T H E R fogalmát idézi B A L O G H Magdolna: A nyelv elrablása. Nyelv és totalitarianizmus. Litera-
tura 2003/2. 200. 



Műhely 

2005. november 30-án került sor az MTA Irodalomtudományi Intézetében a tervezett új 
magyar irodalomtörténeti kézikönyv első előkészítő tanácskozására. Az előadások és a hoz-
zászólások elsősorban a módszertani lehetőségeket próbálták számba venni. Az alábbiakban 
közreadjuk valamennyi referátum és néhány írásban elkészült hozzászólás szövegét. A Li-
teratura kész külön rovatot biztosítani mindazon reflexiók és tanulmányok számára, ame-
lyek hozzá kívánnak járulni e nagy kollektív vállalkozás megvalósításához. 

Előadások 

Szörényi László 

SZÁMVETÉS AZ ELŐZMÉNYEKKEL 

- A hatkötetes irodalomtörténeti kézikönyv felépítéséről -

Az MTA Irodalomtudományi Intézete egy nagyarányú kollektív munka kihívása 
előtt áll. Megírjuk az új irodalomtörténeti kézikönyvet. 2006 őszére állítjuk össze 
a kötetbeosztást és a tartalomjegyzéket a mintegy 150 íves, háromkötetes kézi-
könyv vezérfonalául. Ez után az időpont után kezdjük el a tulajdonképpeni munkát. 
Addig azonban három visszatekintő, illetve kitekintő konferencián kell számot 
vetnünk az előzményekkel. Legelőször is természetesen az Intézet előző kézi-
könyvével, illetve kézikönyveivel, a Spenóttal és a Sóskával. Kiskertünkben addig 
nem teremhet saláta, ha már a Csokonainak is oly kedves botanikai hasonlatok-
nál maradunk. 

A Sőtér István főszerkesztésében készült kézikönyvnek - népszerű nevén a Spenót-
nak - érdekes módon nincsen olyan bevezetése vagy előszava, amely az egész vál-
lalkozásra vonatkoznék. A legelső tájékoztató Klaniczay Tibor tollából származik, 
azonban ez - mint címe is egyértelműsíti - csupán az egy egységet képező I—II. 
kötetre vonatkozik: A régi magyar irodalom. Az első két kötet tárgya és felosztása.1 Ép-
pen ezért a következőkben röviden azt próbálom meg áttekinteni, illetve kikövetkez-
tetni, hogy a kézikönyv tárgyának, kronológiai beosztásának, terjedelmének fel-
fogása miképpen rekonstruálható az előszavak, illetve tartalomjegyzékek alapján. 

A Klaniczay-féle előszó egyértelműsíti, hogy a „régi magyar irodalom" fogalmán 
tárgyalt elbeszélés tulajdonképpen előtörténet, a felvilágosodás koráig tartó fo-

1 A magyar irodalom története /. A magyar irodalom története 1600-ig. Főszerkesztő SőrÉR István. Szerkesz-
tette KLANICZAY Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964. 5-10. 
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lyamat történetét táija fel, azaz az újkori nemzeti irodalom kialakulásának előz-
ményeit. Ez Európában a reneszánszban kezdődött, a keleti peremvidéken később. 
Innen érthető a szépirodalmiságtól eltérő gyűjtőfogalom, mind a szóbeli költészet 
bizonyos fokú figyelembe vétele, mind a litteratura nem szépirodalmi műfajainak 
tárgyalása, mind a latin nyelvű írásbeliség beillesztése, végül pedig a magyaror-
szági nem magyar nyelvű irodalmiság elemzése. A kronológiai eltolódás dacára a 
nagy európai művelődéstörténeti korszakok jó kiinduló pontot jelentenek a kor-
szakolás határpontjainak kijelölésére, ezen korszakok profilját művelődéstörténeti 
nyitófejezetek körvonalazzák. Többnyire műfaji fejezetekre és alfejezetekre tagol-
va ismerhetjük meg a tárgyalt anyagot, van azonban kanonikus kiemelés, amely 
a legkiemelkedőbb íróknak külön fejezetet biztosított. (Ez a kánon tartalmazza 
például Apáczai Csere Jánost, de kihagyja Gyöngyösi Istvánt.) 

Azt várhatnók, hogy a III. kötet logikusan kapcsolódik az előző kettő előszavá-
ban megjelent tagolási elvekhez. A kötetszerkesztő Pándi Pál azonban a szépiro-
dalmiság, vagyis a modern, újkori értelemben vett irodalmi öncélúság rendező 
elve helyett, amelyet Klanziczay Tibor nyilvánvalóan Horváth Jánostól vett át, egy-
értelműen a modern nemzetté válás politikai és ideológiai összetevőiben látta az 
általa szerkesztett és elrendezett anyag elbeszélésének vezérfonalát. így ír A kötet 
tárgya és beosztása című nyitófejezetben: „Csaknem nyolc évtized irodalmának tör-
ténetét tárgyalja ez a kötet. A polgárosulásért, a nemzetté válásért és a nemzeti 
önállóságért folytatott küzdelmek hol összefonódó, hol szétváló, de végered-
ményben egy irányba ható tendenciái adják meg a jellegét a felvilágosodástól a 
szabadságharcig és forradalomig ívelő fejlődésnek. Ebbe a fejlődésbe illeszkedik 
bele a szépirodalom; nem mellékes 'tartozékaként' a kornak, hanem mindig a fő-
sodrást követve vagy éppen, mint a nemzeti-társadalmi emelkedés fősodra. Kény-
szerítő körülmények hatására az irodalom helyettesítheti a politikát."2 Ezért fo-
gadja el az 1772-es nyitó dátumot mint a magyar felvilágosodás tradicionálisnak 
vehető kezdőpontját, illetve záró dátumul a szabadságharc leverésének évét. Pándi 
Pál természetesen maga írta a kötetzáró Petőfi-fejezetet; számára Petőfi saját kom-
munista meggyőződésének előfutára és egyúttal ürügye is volt, mint ez további 
élet- és tudósi pályájából is egyértelmű. A legkevésbé sem zavarta, hogy ezzel a 
korszakbeosztással kettévágta a 19. századot és magát Petőfit is kiszakította egy 
olyan tárgyalásmód lehetőségeiből, ahol mondjuk Arannyal, Jókaival, Keménnyel, 
Madáchcsal szerepelhetett volna együtt. Nyilvánvalóan súlyos politikai kompro-
misszumok árán tudta Sőtér Istvánra, illetve az Intézetre ráerőszakolni a maga 
koncepcióját; véleményem szerint erre utalhat az előszó zárómondata: „A kötet 
szerkezetét a lehetőségek szerint összehangoltuk a Kézikönyv többi kötetével."3 

2 A magyar irodalom története III. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Főszerkesztő SŐTÉR István. 
Szerkesztette PÁNDI Pál. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. 5. 

3 I . m. 8. - Véleményem szerint ez a mondat LUKÁCSY Sándortól származhatik, aki az impresszum 
adatai szerint a szerkesztő munkatársa volt, és akiről tudjuk, hogy későbbi legendásan rossz viszo-
nya PÁNni Pállal a kézikönyv szerkesztésének idejére megy vissza. Lukácsy tanár úr ugyanis például 
minden olyan szöveget átírt, amelyet Pándi már egyszer stilisztikailag jóváhagyott. 
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Ezen a ponton engedjenek meg nekem egy kis előrepillantást. Az 1980-ban 
Sótér István kezdeményezte egy új kézikönyv megírását. Ezt háromkötetesre ter-
vezte, hivatalos címe A magyar irodalom a világirodalom folyamatában lett volna, az 
intézeti közbeszéd azonban csak komparatista spenótként emlegette. A Gondolat 
Kiadó jelentette volna meg. Azonban csupán a II. kötet készült el (1985 január-
jában), amelynek szerkesztője Lukácsy Sándor volt, a szerkesztő munkatársajóma-
gam, ezen kívül a sajtó alá rendezés munkájában részt vett még Szabó G. Zoltán 
is. Minthogy az előző és a rá következő kötet sohasem készült el, a 19. századi kö-
tet kéziratban maradt, egyes fejezeteit a szerzők később külön-külön megjelen-
tették. Itt a kronológia merőben más volt, mint a nagy Spenótban: mivel az első 
kötet a kezdetektől körülbelül a romantika megjelenéséig terjedt volna, mi az 
1815-ös, illetve 1825-ös szimbolikus dátummal kezdtünk és 1875-tel zártuk vol-
na le a kötetet. A hozzá készült nagy történeti bevezető (Gergely András munkája, 
teljes egészében azóta sem jelent meg) meg is indokolta, hogy az ország polgári 
átalakulása a Szent Szövetség rendszere ellen lázadó reform-országgyűlésekkel 
kezdődött, és nem a kiegyezéssel, hanem az 1875-ös pártfúzióval zárult le. E kötet-
kompozíció kialakítása közben rengeteg alkalmunk volt beszélni arról a szakadék-
ról, amely a folyamatos tárgyalás nagy kárára keletkezett a régi Spenót III. köte-
te miatt.4 

Sőtér István nyilván a föntebb sejtetett, föltételezhető kompromisszum miatt -
az összes többi kötettől különböző módon - nem írta alá az általa szerkesztett IV kö-
tet előszavát, sem maga, sem munkatársa, Somogyi Sándor nevében. Mivel az egész 
sorozat főszerkesztője is ő volt, lehet, hogy ez a tüntető névtelenség erősebben 
hatott, mintha aláírta volna. Egyértelműen hangsúlyozza ugyan, hogy az önkény-
uralom, majd a feudálkapitalista rendszer lehetetlenné tette a teljes polgári demok-
rácia létrejöttét, de hozzáteszi azt is, hogy mégis, ez a Világost követő fél évszá-
zad teremtette meg a 20. századi magyar irodalom virágzásának előfeltételeit.5 

Visszautal a reformkori előzményekre, és tesz néhány óvatos megjegyzést a 20. szá-
zadi klasszikusok vonatkozásában is. Kanonizálás szempontjából érdekes, hogy 
Madáchot Kemény és Csengery mellé vonva tárgyalja, mint olyat, aki a centralisták 
köréből indult, a kötet végére pedig egy Mérleg és kitekintés című alfejezetet illesz-
tett, amely a századvéget mint „a polgárosulási törekvések kiteljesítőjét és a mo-
dern magyar irodalom előkészítőjét" értékeli.6 

Az V kötet (szerkesztője Szabolcsi Miklós) ismét erős narrációs koncepció áldo-
zata lett. Az 1905-1919 közötti időszakasz kiszakítása az irodalmi folyamatból is-
mét a politikai történet és az ideológia alapján magyarázható; hogy A kötet tárgya 
és beosztása című előszót idézzük: „Az 1905 körül kibontakozott új irodalom tehát 
betetózője a polgárosulási törekvéseknek s egyúttal ú j fejlemények kezdete is: 

4 A meg nem jelent kötet kézirata és a keletkezésével kapcsolatos iratok az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézet Archívumában találhatók. 

5 A magyar indalom története IVA magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Főszerkesztő S Ő T É R István. 
Szerkesztette S Ő T É R István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 9 6 5 . A kötet tárgya és beosztása. 5 - 8 . 

6 I. m. 7. 
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plebejus demokrata törekvések erőteljes jelentkezése - a szocialista törekvések 
közvetlen előzménye."7 A politika annyira áthatja a kötet szemléletét, hogy egé-
szen mulatságos allegorizmussal kénytelen érvelni az előszó: „Van, aki csak új 
hangokat, új szenzációkat, új stílusformákat keres - a szecesszió vagy a századvégi 
dekadencia divatjának hódolva - , de van, aki tudja, hogy az irodalmi forradalom 
társadalmit takar, s új Magyarországért harcol."8 A tárgyalt korszak enyészpontja 
természetesen a dicső Tanácsköztársaság, a Trianon szó az egész kötetben nincs 
leírva, ezt csupán az ellensúlyozza, hogy a következőben sem. Tudja természete-
sen a szerkesztő, hogy az írók néha hosszabb ideig élnek, mint a forradalmak, kö-
zülük kettő még ma is merészen él: „Ady Endre és Kaffka Margit kivételével pá-
lyájuk átnyúlik a két világháború közti időszakba, Füst Miláné és Tersánszky Józsi 
Jenőé napjainkba is. írói indulásukra, formálódásukra mégis a századelő két év-
tizede nyomta rá bélyegét; a Nyugat nevével jelzett mozgalom lendületét, gon-
dolatait viszik tovább; ezért szerepelnek kötetünkben egymás után Ady Endre, 
Móricz Zsigmond, Kaffka Margit, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, 
Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Tersánszky Józsi Jenő, Füst Milán 
portréi."9 

Annyival természetesen szerencsésebb a V-VI. kötet elválasztása, hogy mind-
kettőnek azonos személy, Szabolcsi Miklós a szerkesztője, ám, rögtön a bevezető-
ben kénytelen számolni egy olyan ténnyel, amely elvileg befejezetlenné, sőt be-
fejezhetetlenné teszi a kompozíciót: „A magyar irodalom története VI. kötete 
voltaképpen két különálló korszakot tárgyal: az 1919-1945 közti időszakot és -
rövidebben - az 1945 utáni fejlődést, a mai magyar irodalom kibontakozását. 
Minden kötetben, amely rövidebb történelmi időszakot tekint át, gondot okoz a 
több korszakon áthúzódó írói életművek szerkezeti elhelyezése. Azt a megoldást 
választottuk, hogy annál az időszaknál adjuk a teljes pályaképet, amikor az író 
működését elkezdte, illetőleg amikor már kialakult írói arcéle, kibontakoztak egyé-
ni jellegzetességei. A Nyugat úgynevezett első nemzedékének nagy egyéniségeit 
az V kötetben mutattuk be, de hatásukra, esetleges irodalompolitikai, szerkesztői 
működésükre e kötetben is felhívjuk a figyelmet. A nagyjában 1895-1915 közt 
született írók arcképét, művük ismertetését, amennyiben működésüket már a fel-
szabadulás előtt megkezdték, e kötetben adjuk. Azokról viszont, akik a felszaba-
dulás után kezdték pályájukat, tehát a kötet megjelenése időpontjában 45 év kö-
rüliekről vagy fiatalabbakról az utolsó húsz év irodalmáról szóló fejezetben írunk 
- e fejezet módszere szerint azonban elsősorban nem írói portrékat rajzolva róluk, 
hanem egyes műveiket emelve ki."10 Ennek a kötetnek a főszereplője József Attila 
lett: a szerkesztő úgy alakította a kánont, az időrendet is megbontva, hogy a nagy 

7 A magyar irodalom története VA magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. Főszerkesztő S Ő T É R István. 
Szerkesztette SZABOLCSI Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. 6. 

8 I. m. 5-6 . 
9 I. m. 6. 

10 Л magyar irodalom története VI. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Főszerkesztő S Ő T É R István. 
Szerkesztette SZABOLCSI Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 5. 



2 1 0 Szörényi László 

proletárköltő legyen a Tanácsköztársaságtól a szocialista jelenig tartó korszak leg-
főbb reprezentánsa. Az előszó egyúttal azt is bejelenti, hogy a kötetzáró vázlatot 
csak előzetesnek szánják az elkövetkező VII. kötethez. „Az a tervünk, hogy - im-
már a teljesség igényével - rövid időn belül megjelentetjük A felszabadulás utáni 
magyar irodalom történetét (mintegy A magyar irodalom története VII. kötetét), amely 
írói pályaképeket rajzol majd új irodalmunk neves alkotóiról; azokról is, akik 
1945 után léptek fel. E kötetben kívánjuk részletesebben elemezni az egyes mű-
fajok fejlődését is."11 Mint tudjuk, a tervezett VII. kötetből végül ismét hat lett 
a maga anyagi valóságában, akkor is, hogyha ez a szám úgy adódik össze, hogy a 
II. és III. kötet két-két alkötetben jelent meg. A megjelentetés is végtelen hosszú 
ideig elhúzódott, hiszen azok a politikai elvárások, amelyek az írást, illetve a szer-
kesztést befolyásolták, az 1945 utáni korszak tárgyalásánál a lehető legnagyobb 
brutalitással jelentkeztek. Erről azonban más helyütt már részletesen írtam.12 

Durván összefoglalva tehát: a magyar irodalomtörténet a következő korszakok-
ból áll: előtörténet = régi magyar irodalom; nemzetté válás, a plebejus szebb jövő 
bizonyos fénycsillámjaival; polgári kibontakozás és ragyogás, a szocializmus már 
morajlik; forradalomtól forradalomig; a rothadt polgáriságban fellobban újra a 
fáklya; fent említett tűzszerszám egyfolytában lobog, valamint már Lengyel József-
ről is lehet írni portréfejezetet. Ezen kívül: folyt. köv. 

Esz, erő és oly szent akarat ennyit tudott összehozni a Kádár-korszakban. Ez 
sem kevés. 

n i. m. 6. 
1 2 SZÖRÉNYI László: Magyar irodalomtörténet A Magyar Népköztársaság irodalomtörténete helyett. 

In Delfinárium. Filológiai groteszkek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2000. 146-155. 



Veres András 

TÖPRENGÉS AZ ÚJ INTÉZETI IRODALOMTÖRTÉNETI KÉZIKÖNYVRŐL 

Irodalomtörténeti kézikönyvet készíteni legalább annyira gyakorlati kérdés, mint 
elméleti. Már abban a triviális értelemben is, hogy ki írja kinek, s mi célból. 

Ne kerteljünk, az új intézeti irodalomtörténeti kézikönyv elkészítése nem bel-
ső tudományos szükségletként merült fel. Intézetünk az Akadémia vezetése által 
lett felszólítva, hogy e kollektív munkát letegye az asztalra. J ó lenne, ha azt felté-
telezhetnénk: a megbízó önmagára gondolt mint megcélzandó közönségre (hi-
szen például folyóiratot működtet így - egy fölöttébb szűk akadémiai közönség 
számára - a Magyar Tudományt). Csakhogy másról van szó. Az Akadémiának mint 
költségvetési intézménynek messzemenő pénzügyi gondjai vannak a mai meg-
szorítások szküllái és kharübdiszei között. A tudománytól kézzelfogható társadal-
mi hasznot vár el a politikai elit, amivel valójában a finanszírozás csökkentéséhez 
keres ürügyet. Nyilvánvaló, hogy maga a hivatkozás is ellentmond a tudomány 
eredendő, az alapkutatásokban megvalósuló eszményének, s arra kényszeríti az 
akadémiai szférát, hogy önvédelme érdekében haszontalan marketing fogásokkal 
próbálkozzék. Más szóval a tudománynak a tudománytól idegen tevékenységgel 
kell igazolnia azt, hogy méltó a társadalom anyagi támogatására. 

Az irodalomtörténeti kézikönyv műfaja eleve valamifajta népszerűsítő szándé-
kot sejtet, hiszen elsősorban szolgáltatást nyújt, nem szellemi erőfeszítést igénylő 
szakmai beavatást. Kevéssé élhet alaposabb, szakszerű érveléssel, a vitakérdése-
ket csak jelezheti inkább, semmint kifejtheti, s ha korrekten próbál eljárni, nem 
foglalhat állást. Igaz, különféle olvasókat szólíthat meg. Gondolhat egy szélesebb, 
meghatározatlan közönségre: mindenkire, akit érdekel az irodalom. De szűkíthe-
ti a kört valamely definiálható csoportra, leggyakrabban a középiskolás diákokra, 
ritkábban a bölcsészhallgatókra. Az utóbbi esetben (ha a szakmába bevezető ka-
lauznak, tankönyvnek tekinti magát) már nagyobb szerepet kell kapnia az érve-
lésnek és az állásfoglalásnak. A dilemma jelentkezik a témaválasztásban is: az iro-
dalom belső problémáira helyeződik-e a hangsúly vagy a társadalomban elfoglalt 
helyére, szerepére, presztízsére. Az elsőrendűen irodalmi ügyek kisebb olvasói kört 
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vonzanak. Ha példaképpen az Akadémia I. Osztályának szervezésében most meg-
jelent Világirodalom című kötetet1 vesszük szemügyre, abban találunk olyan feje-
zetet is, amely szélesebb, s olyat is, amely szűkebb közönséget céloz meg. 

S azt is számításba kell vennünk, talán már a munka elején, hogy milyen szerzői 
gárdára számíthatunk. Ha belegondolunk abba, hogy a Spenót készítésekor mintegy 
száz munkatársa volt az Irodalomtudományi Intézetnek, a legnagyobb létszámú 
osztálya a 20. Századi Irodalmi Osztály volt, s emellett még számos külső szerző 
is részt vett a munkában, ma aligha vállalkozhatnánk hasonló gigantikus méretű 
irodalomtörténet megírására. A sok évtizedes leépítési folyamat eredményeként 
ott tartunk, hogy egy ilyen, viszonylagos teljességre törekvő kézikönyv elkészítése 
is meghaladni látszik lehetőségeinket. Igaz, számos munka született az elmúlt év-
tizedekben egyetlen szerző tollából is. De merőben más várakozással tekintenek 
egy sokszerzőjű műre, kevésbé nézik el hiányosságait, kidolgozatlanságait. 

Mivel nem kerülhetjük el mégsem, hogy egy új magyar irodalomtörténeti ké-
zikönyvet készítsünk, úgy kell megvalósítanunk, hogy a lehető legtöbbet jelenít-
sünk meg benne irodalomtudományos érdeklődésünkből, ismereteinkből. A nép-
szerűsítő feladatot figyelembe véve is érvényesíteni kellene a ma korszerűnek 
gondolt tudományos módszereket. Előadásomban néhány problémára szeretném 
felhívni a figyelmet. 

* 

Nagyon nem mindegy, hogy mit választunk alapelvnek az irodalomtörténeti 
anyag rendezéséhez. Az irodalomtörténeti megközelítés ugyanis sajátos rendezési 
mód, amelynek alapját és hitelét először a 18. és 19. századi fejlődés-koncepciók 
biztosították. A fejlődéselv alkalmazása tette lehetővé, hogy az időrendben cso-
portosított, végső soron esetleges katalógus helyébe az egymásra szükségszerűen kö-
vetkező események folyamatos, sőt folytonos rendjének elbeszélése lépjen. Kézen-
fekvő volt a nemzeti nyelven megszólaló irodalmat a nemzeti közösség sorsához 
kötni, s az élővilág (illetve az ember) szerves fejlődésének mintájára elképzelt fo-
lyamatot korszakok szerint tagolni. A korszakolás tehát a történelmi idő elrendezésére 
szolgáló értelmezési stratégia. Egyszerre tölt be kognitív és identitásképző szerepet, 
mert egyfelől a múlt megismerését célozza, másfelől viszont - a múlt tapasztala-
tával való szembesítés révén - az önértelmezés eszköze. A mindenkori korszaktudat 
a kortársak történeti önelhelyezése az elmúlt vagy épp a jelenbeli korszak(ok)hoz 
képest. 

Nem szavakon múlik a dolog. Bár Ignotus úgy nyilatkozott: „a múlttal szem-
ben egyetlen kötelességünk, hogy elfelejtsük",2 távolról sem követte ezt az elvet. 
Minthogy Arany János költészete képviselte számára az optimális nyelvi teljesít-
ményt, rákényszerült, hogy a magyar nyelviség jelenének határait időben Aranyig 
tolja vissza. Tehát ő is korszakokban (ha tetszik, történelmi távlatban) gondolko-

1 PÁL József (szerk.): Világirodalom. Akadémiai Kiadó, Bp., 2005. 
2 I G N O T U S : A múlt. Nyugat 6. (1913) 2. kötet. 663. 
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dott, s éppen a régit felváltó új korszak képviselőjének, sőt szószólójának tekintet-
te magát. Az „irodalmi korszak" fogalma épp úgy elvonatkoztatás, mint a történel-
mi korszaké, s természetes alapját mindkettőnek a nemzedékek váltakozása adja. 
Annyiban kötöttebb, hogy egy körülhatárolt, vagy legalábbis körülhatárolható szel-
lemi tevékenységhez s annak intézményeihez kötődik, míg a történelmi korszak 
voltaképpen mindent magába foglal. 

A korszakolás lényegében az egymást váltó normatudatok alakzatainak számba-
vétele. Különböző színtereken és létformákban érvényesülhet a normatudat, az 
öltözködéstől a párkapcsolaton át az irodalmi stílusig. A kánon valójában nem 
más, mint intézményesített normatudat. De ez távolról sem jelenti azt, hogy a tel-
jes életet lefedő jelenségről lenne szó. Még politikai diktatúrák esetében is létez-
nek, létezhetnek ellen-kánonok, sőt ellenkultúrák. Ugyanakkor a demokratikus 
uralmi viszonyok között is küzdelem folyik a különféle értelmező közösségek ér-
tékítélete és érdekérvényesítése között, s e közösségek gyakran megkísérlik intéz-
ményes erejüket latba vetve kánonná emelni álláspontjukat. 

Természetesen tudatában vagyok annak, hogy e klasszikus modell ma kevésbé 
érvényesül, mint korábban. Jóllehet az európai gondolkodás már a 19. században 
erőteljesen kultiválta a szabadság értékét, de a 20. század totalitárius államainak 
rémuralma és a tőlük való megszabadulás kellett ahhoz, hogy a szellemi élet kö-
zépponti kategóriájává váljon, amely teljesen áthatja a történelemről való gon-
dolkodásunkat is. 

Manapság kétséggel szokás fogadni minden olyan normatudatot és intézményt, 
amely nem egyeztethető össze ezzel a mesterségesen gerjesztett szabadság-igény-
nyel. A nemzeti közösség (legalább a világ civilizált részén) immár csak keret, nem 
mérce a történelmi folyamat bemutatásához. A nagy narratívák állítólag hitelüket 
vesztették. Lehet, hogy éppen azért, mer t a túlzott figyelem esetleg dependenssé 
tenne. 

A mindennapi világunkat (újra)alkotó foglalatosságokba belekóstoló és elme-
rülő új nemzedékek számára a tévedés joga csaknem egyet jelent a szabadságjog 
érvényesítésével. Korábban magától értetődő volt, hogy a tapasztalat nagyrészt az 
idő függvénye. Az idő jelentőségének kétségbevonásához a legkézenfekvőbb 
mód az előttünk járók tapasztalatának érvénytelenítése. Napjainkra az a meghök-
kentő helyzet állt elő, hogy a korszerű ismereteknek immár nem az iskola a legfőbb 
letéteményese. A mintaadás és -követés mintegy belügyévé vált a nemzedékeknek. 

A sokat emlegetett „multikulturalitás" sem annyira a kultúrák sokféleségét és 
kereszteződését hozta magával, mint inkább a különféle szubkulturális változatok 
félkész termékként való előállítását és piacát a „saját arculat" megkülönbözteté-
sének kielégítésére. Ma már nemcsak az ú j nemzedékek, hanem a bevándorló etni-
kumok sem tartják elengedhetetlen létfeltételnek, hogy az adott (fogadó) ország 
hagyományait, kultúráját behatóan megismerjék. így nem marad más megfogha-
tó támpont, mint a tömegmédia által kikiáltott teljesítmény és sikeresség. 

Természetesen a klasszikus evolúciós modell is a teljesítményből és a sikeresség-
ből indult ki, de nem a szubjektivitás játékaként fogta fel egyiket sem, hanem ob-
jektív paraméterként. Tulajdonképpen sem korábban, sem később nem vették 
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ennyire komolyan e két értéket. Az ókori, archaikus gondolkodás mindkettőt a 
mitikus „aranykor"-ba vetítette vissza, míg az újkori a jelen horizontjába állította 
őket. A 19. századi pozitivista történelemfelfogás a civilizáció töretlen kiterjedésében 
bízott, az időben folyamatosan kitolódó „korszerűség" érvényesülésében. A múlt-
ból a jövő felé tartó folyamat motorjának a technikai innovációt és a társadalmi 
racionalizációt tekintette, alapjának és eredményének pedig a kultúra végső soron 
folyamatos felhalmozását és egyetemesedését. A mindenkori jelennek a múlttal szem-
ben érzett fölény-tudatát nem igazán veszélyeztette az a belátás, hogy idővel ma-
ga is múlttá fokozódik le. 

A pozitivista önteltséget két irányból próbálták kikezdeni. A „vissza a görögök-
höz" gondolata például azért lehetett kedves a modern kor kritikusai számára, 
mert jóllehet tisztában voltak azzal, hogy ez teljesíthetetlen követelés, éppen így 
tették hangsúlyossá a kívánatos értékek hiányát. A másik út a jövőorientált fejlődés-
modell volt, amely tulajdonképpen a (távoli vagy közeli) jövőbe helyezte át az 
aranykort. (Csaknem minden újkori utópiában fölmerült ez az elképzelés, amely 
nem keveset köszönhet a keresztény tanításnak is.) Ezekben az elképzelésekben 
az egyetemes törvények érvényesülése csupán az időben kibontakozva, fokozato-
san vagy radikális fordulatok segítségével válik teljessé, az „előtörténelmet" föl 
kell váltania az „igazi" történelemnek. 

A szókimondó pozitivizmusnál körmönfontabb módon volt híve az evolúciós 
modellnek a 19. századi német történeti iskola, amely nemcsak az aranykor gon-
dolatát vetette el (ismeretes Ranke híres tétele, hogy minden kor egyformán közel 
van Istenhez), hanem a fejlődéselv nélkülözhetetlen komponensének vélt teleo-
lógiát is, beleértve az olyan alapfogalmakat, mint a haladás és a hanyatlás. Úgy hitte, 
a görög kor gazdagsága elérhető lehet bármelyik kor számára; más kérdés, hogy 
nem mindegyiknek sikerül megvalósítania ezt. Gadamer joggal állapította meg, 
hogy e felfogásban (is) a siker válik mércévé: az, hogy egy-egy korszak mennyire 
sikeres vagy mennyire vall kudarcot.3 De maga Gadamer sem tudott jobbat aján-
lani, mint folyamatos és befejezhetetlen párbeszédet a hagyománnyal. „Az a tár-
salgás, amely mi vagyunk" - így jellemezte egy helyen a történelmet.4 Csak hát 
melyik hagyomány a nyerő? S ki akar itt egyáltalán párbeszélni? 

* 

Kétségtelen, a magyar történelemszemléletet megterhelték azok az önértékelési 
zavarok és aránytévesztések, amelyek mindmáig kísértenek az ország gazdasági 
és társadalmi fejlődésének megkésettsége, valamint az önálló államiság mintegy 
fél évezredes, a politikai szuverenitás még tartósabb hiánya következtében.5 Ne-

3 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat , Bp., 1984. 
151-154. 

4 Idézi Terry EAGLETON: A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon Kiadó, Bp., 2000. 68. 
5 Igaz, hasonló múlttal más európai országok is rendelkeznek. 
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héz szabadulni a fejlődésmodellnek attól a Kelet-Európában kedvelt változatától, 
amely a kultúra nemzetformáló küldetését preferálja. A megkésett nemzeti ébredés 
Magyarországon is melegágya volt az önámító nemzetkarakterológiának, amely hat-
hatósan korlátozta a szakszerű (pozitivista) szemlélet térnyerését. Nemcsak a ma-
gyar irodalomtörténet-írás megszületését, Toldy Ferenc munkásságát köszönhet-
jük ennek.6 A legnagyobb 20. századi tekintélynek, Horváth Jánosnak álláspontja 
is a magyar irodalom önálló fejlődéséről voltaképpen azt a hagyományt kívánta 
tudományosan alátámasztani, amely az „extra Hungáriám non est vita" hiedel-
mét terjesztette ki a betű világára.7 

A modernség programjához a nemzeti tradíciók megtagadásán keresztül veze-
tett az út. A 20. század elején jelentkező, a kortárs európai irodalom kihívására 
válaszolni akaró, már a nevében is Nyugatot képviselő nagyhatású folyóirat köre 
csak enyhíteni tudta a lemaradást. Valójában a félmúlthoz fordult, nem a jelenhez: 
a romantikus zsenielmélet, az esztéticista művészetfelfogás és az impresszionista 
kritika érveihez. Babits Mihály megkésett, részben a romantika szellemében fo-
gant könyve az európai irodalom történetéről (1934-1935) a nagy egyéniségeket 
magába foglaló, nemzetek fölött álló kulturális elit teljesítményével azonosította 
az irodalmat.8 A Nyugat első nemzedékéből egyedül Kosztolányi Dezső esszéiben 
találhatók - elszórtan - olyan megfogalmazások, amelyek egy valóban korszerű 
(immanens) szövegelméletet körvonalaznak, és megelőlegezik a fordításelmélet 
későbbi fejleményeit, a jelentő és a jelentett közötti kapcsolat önkényességének 
tagadását, illetve a nyelv uralhatatlanságának gondolatát.9 

Nem lehet eléggé méltányolni Szerb Antal magyar irodalomtörténetét (1934),10 

amely tovább haladt az első nemzedék által megkezdett úton. Szerb Antal számá-
ra magától értetődött, hogy a magyar irodalom az európai környezet társadalmi 
és kulturális erőterében, egyéni és kollektív hatások eredőjeként alakult olyanná, 
amilyen. Könyvében együtt érvényesült a pszichologista, a szellemtörténeti és a 
művelődéstörténeti megközelítés.11 De Babits és Szerb nem csupán kívül volt, ha-

6 Lásd erről DÁVIDHÁZI Péter: Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. 
Akadémiai Kiadó, Universitas Kiadó, Bp., 2004. 

7 Vö. SZILI József: A nemzetelvű magyar irodalomtörténet-elmélet aporiái. In uő: Irodalomtudal-hasa-
dás. Az irodalom interhulturális elmélete. Balassi Kiadó, Bp., 2005. Az itt vázolt folyamatképet valami-
vel részletesebben írtam meg az Irodalomelmélet Magyarországon 1945 és 1990 között című tanulmá-
nyomban, lásd Kritika 35. (2006) 4. szám. 10-14. 

8 B A B U S Mihály: Az európai irodalom története. Homérosztól 1760-ig. Nyugat, Bp., 1934. uő: Az európai 
irodalom története. 1760-1925. Nyugat, Bp.. 1935. 

9 Lásd erről SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kosztolányi nyelvszemlélete. In uő: „Minta a szőnyegen". A műér-
telmezés esélyei. Balassi, Bp., 1995. 

10 A mű második, javított kiadása számít autentikusnak: SZERB Antal: Magyar irodalomtörténet. Révai 
Testvérek, Bp., 1935. 

11 A pszchologista értelmezés egy „nagy élet", illetve személyiség dokumentumait keresi az életműben, 
a szellemtörténeti egy nagy világkép/világnézet megformálását, a művelődéstörténeti a szociokulturális 
adottságokból következő sajátosságokat. Szerb Antal szemlélete nyilvánvalóan eklektikus, de éppen 
ez teszi lehetővé, hogy műértelmezéseiben hajlékony és árnyalt legyen. 
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nem egyben ki is volt rekesztve a professzionális irodalomtörténet-írásból; Szerb 
Antal könyvének egyaránt lett része szakmai lejárattatásban és fajelméleti gyaláz-
kodásban. 

A tízes évek avantgárdjának irodalomfelfogása és a húszas évek szellemtörténetének 
orientációja kevesek magán-hóbortja maradt.1 2 A jelentős koráramlatok közül 
egyedül a mélylélektannak volt számottevő hatása.13 A századelőn, majd a két há-
ború között fellépő művésznemzedékek szépíróként is, értekezőként is igyekeztek 
szembenézni az elfojtott ösztönvilág katasztrofális fenyegetésével. Ugyanakkor a 
múközpontú értelmezéstechnika fölöttébb kezdetleges maradt; a szláv országok-
ban14 virágzó formalista-strukturalista iskolákhoz hasonló egyáltalán nem szüle-
tett magyar földön. Még a Nyugat sem szentelt elég figyelmet az irodalmi formák-
nak. Holott az irodalmi formák változása legalább úgy tárgya és alapja kell hogy 
legyen a történeti megközelítésnek, mint az irodalmi élet és az intézmények ala-
kulása. Igen nagy késedelemmel, csak az 1970-es évektől kezdve nyert teret nálunk 
(ideológiai-hatalmi ellenszélben) ez a fajta értelmezésirány. 

* 

Talán okulnunk lehetne hagyományainkból. Beleértve a marxista nézőpontból 
megírt, a legtöbb esetben életrajzi és művelődéstörténeti narratívát érvényesítő 
irodalomtörténeteket is. Hátrányaink akár előnyre is válthatók. Ha ekkora a le-
maradás, könnyebb újítani. 

Az egyik lehetőséget a Szegedy-Maszák Mihály főszerkesztésében készülő új ma-
gyar irodalomtörténet próbálja megvalósítani. Tudatosan lemond a nagy narra-
tíváról, az egységes szempont alapján végrehajtott korszakolásról. Felépítése nem 
szisztematikus, hanem problémacentrikus. Hasonlattal élve: „regény" helyett „no-
vella-fűzért" kínál. Az egyes fejezetek egy-egy problémát állítanak középpontba. 
Tárgyuk szinte bármi lehet: egyetlen mű vagy egész műcsoport, egy folyóirat vagy 
más intézmény története. A kiemelésük egyetlen kritériuma, hogy jelentős szere-
pet játszottak-játszanak a magyar irodalomban.15 Részt veszek ebben a munkában, 

12 E megállapítás nem kívánja kétségbe vonni KASSÁK Lajos expresszionista-aktivista folyóiratainak 
vagy a Minerva Társaság T H I E N E M A N N Tivadar által szerkesztett periodikájának jelentőségét. Csupán 
elszigeteltségüket szeretné hangsúlyozni. A nyitottságával kérkedő Nyugat köre az avantgárdot nem 
fogadta be (igaz, maga Kassák is megtett m inden t ennek érdekében); a társadalomtudományok 
megújítását programszerűen vállaló Huszadik Század című folyóirat, illetve a két hábo rú között 
mérvadó tudományos fó rumok pedig a szellemtörténetet figyelték hasonló ellenszenvvel. 

13 A neves FREUN-tanítvány, FERENCZI Sándor (aki körül a budapesti pszichoanalitikus iskola kialakult) 
már 1912-ben publikált a Nyugatban. FERENCZI Sándor dr.: Schopenhauernek Goethéhez írt egy levele 
pszichoanalitice nézve. Nyugat 5. (1912) 13. szám. 43-49. Magának Freudnak is jelent m e g tanulmá-
nya a Nyugatban (1917-ben). 

14 Bojtár Endré t követem, aki összefoglaló é r te lemben használja a „szláv" szót, hiszen valójában az 
orosz, a lengyel és a cseh irodalomértelmezésben jelentkező irányzatokról van szó. Vö. BOJTÁR Endre; 
A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978. 7. 

15 A vállalkozás koncepciójáról lásd SZEC.EUY-MASZÁK Mihály: Új magyar irodalomtörténet. Li teratura 2 9 . 

( 2 0 0 3 ) 4 . szám. 3 3 9 - 3 4 5 . 
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s kifejezetten érdekesnek találom. De el tudok képzelni olyan irodalomtörténetet 
is, amely nem mond le a nagy narratíváról. 

Például fájdalmasan hiányzik a magyar irodalom következetes formatörténeti fel-
dolgozása. A műfajok előtérbe állítása önmagában még távolról sem oldja meg a 
problémát. Hivatkozhatom a Spenótra, amelynek egyes kötetei külön tárgyalták 
ugyan a műfajokat, de nem a nyelvi-retorikai leleményeket mutatták ki, hanem a 
hozzájuk társított-rendelt, gyakran politikai természetű jelentést hangsúlyozták. 
S a formatörténeti vizsgálódás kompetenciája jóval szélesebb, mint amit a műfajok 
(a romantika óta ismételten kétségekkel szemlélt) kategoriális rendje kijelöl. Tá-
volról sem zárom ki a megújulás lehetőségét ezen a téren - ha más nem, Bahtyin 
ötletes regénytipológiája ma is bátorító példa lehet - , de a modern poétikai gon-
dolkodás részben mást, részben többet jelent a műfajelméletben rejlő hagyomány-
nál. Az viszont kétségtelenül az átfogó formatörténeti megoldás ellen vethető, 
hogy részletes alapkutatások nélkül nem kivihető s nagy kérdés, hogy mennyire 
köti le a megcélzott szélesebb közönség figyelmét. 

El tudok képzelni egy olyan irodalomtörténetet is, amely - részben Szerb Antal, 
részben a nyolcvanas években megkezdett, de félbehagyott intézeti vállalkozás 
nyomdokain haladva - azt mutatná be, hogy a magyar irodalom mit tudott kez-
deni európai környezete művészeti és kulturális teljesítményeivel, kihívásaival. (Itt csak 
jelezni tudom, hogy nagyon nem értek egyet azzal a ma Magyarországon széles 
körben hirdetett vélekedéssel, amely az irodalom immanenciája védelmében telje-
sen elmetszené kulturális kötődéseit.) Ez az út nemcsak a nemzetkarakterológiai 
hagyománnyal jelentene szakítást, hanem azzal az elmúlt évtizedben jelentkező 
revíziós igénnyel is, amely (ellenkező végletbe esve) egy általános nyugat-európai 
fejlődéssémát feltételez (mintha létezne ilyen), s ahhoz mérve-igazítva értékeli újra 
a 20. századi magyar irodalom teljesítményét. 

Hajdanán magam is elkövettem azt az aránytévesztést, hogy Arany János lírá-
ját a kortárs Baudelaire távlatából ítéltem meg. Ma már nem gondolom, hogy 
például József Attila költészetének jelentősége azon múlna, mennyire rokonítha-
tó Gottfried Benn-nel vagy Ezra Pounddal.16 Még globalizálódó korunkban sem 
jelölhető ki az irodalomban és az irodalomértelmezésben egyetlen kitüntetett 
trend. Komolyan kellene venni azt a hermeneutikai felismerést, hogy nincs egye-
temes esztétikai tapasztalat. 

Ugyanakkor messzemenően feltárhatók és feltárandók azok a szellemi kapcso-
latok és interferenciák, amelyek a magyar irodalmat belül és kívül jellemezték. 
Nemcsak a hatások és rokonságok lehetnek érdekesek, hanem a jelentős eltérések, 
különbségek is. S nem korlátoznám a vizsgálódást az irodalom nyelvi-retorikai di-
menziójára; a jelentésképzés és jelentésváltozás szempontjából az intézmények és 

16 Lásd az erről folytatott vitámat KULCSÁR SZABÓ Ernővel és BÓKAY Antallal A József Attila-kutatás dilem-
mái című tanulmányomban, in PRÁGAI Tamás (szerk.): „Mint gondolatjel, vízszintes a tested..." Tanulmá-
nyok József Attiláról. A Kortárs folyóirat és a Mindentudás Egyeteme kiadása, Bp., 2005. Hasonló 
kritikát fogalmaz meg a kötetben található szövegek közül TVERDOTA György és SZEGEDY-MASZÁK Mihály 
tanulmánya is. 
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a reprezentatív referenciaszemélyek, illetve az értelmező közösségek bemutatása is 
elengedhetetlen. Nagyon érdekes kísérlet lenne egy olyan irodalomtörténet (ez egy 
újabb, eddig nem igazán kipróbált lehetőség), amely az irodalmi kánonok alakulá-
sát helyezné középpontba s magukat a meghatározó jelentőségű műalkotásokat 
is annak függvényében mutatná be, hogy értelmezésük és megítélésük hogyan 
változott szignifikáns módon az idők folyamán s miképp járul t hozzá a korszak-
tudat ismételt módosulásához. 

A szociokulturális adottságok preferálása indokolttá tenné, hogy ne csak a ma-
gyar nyelvű irodalom, hanem az annak létrehozásában és intézményes működte-
tésében bizonyíthatóan szerepet játszó nem magyar nyelvű irodalom is tárgya le-
gyen a kutatásnak. A magyarországi latin és egyéb nyelvű irodalmak ebben az 
értelemben lennének részei a magyar irodalomnak. 

De szűkíteném is a vizsgálat körét. Az irodalom nyilvánvalóan plurális fogalom, 
ám el kell döntenünk, hogy melyik változatát fogadjuk el alapvetőnek. Azokkal 
értek egyet, akik szerint nincs olyan kor, amelyben felfüggeszthető az esztétikai 
kritérium, s az irodalom megfeleltethető volna az írott művek összességének.17 

Altalános elméleti keretként egyfajta funkcionális fejlődésmodellt javasolok. Nem 
szólna irodalomtörténetünk sem a világ, sem a civilizáció emelkedéséről vagy a 
nemzet fogyásáról és hasonlókról. De a magyar irodalom létezése korántsem tűn-
ne tét nélkülinek. Korszakos fordulataiban a nyelvi és tárgyi univerzum birtokba-
vételének meg-megújuló kísérleteit próbálnánk meg kimutatni, az élet „polgári" 
és más értékeit reprezentáló vagy éppen elvető törekvéseket, amelyek egyszerre, 
illetve együtt adják az irodalom immanens és transzcendens értékét. 

17 Amikor ebbeli javaslatomat egy korábbi, előkészítő tanácskozáson kifejtettem, SZÖRÉNYI László (per-
sze tréfásan) „perverz"-nek nevezte ötletemet. Meg kell jegyeznem, hogy kollégánk, Sziu József immár 
másfél évtizede próbálja újra meg újra cáfolni tanulmányaiban HORVÁTH Jánosnak az időben vissza-
felé haladva önkényesen tágító irodalomfogalmát. Nem tudok arról, hogy akár Szörényi, akár más 
szakmai szempontból érdemben bírálta volna Szili érveit. Arra gondolni sem merek, hogy valaki 
nem olvasta volna ezeket a tanulmányokat. Tehát nem látok okot arra, hogy a javasolt szűkítést ne 
tegyük meg. 



Szili József 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET MINT IRODALOM- ÉS TÖRTÉNETKRITIKA 

- Horváth János irodalomfejlődés-elméletének bírálata 
és az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv -

„Fennáll a veszélye annak, hogy el-
mosódhat szaktudományunk és a tu-
dománytörténet határa, s a nemzeti 
irodalom történetét a nemzeti kultú-
rával azonosítva újra némely roman-
tikusok hibájába esnénk."1 

(Tarnai Andor) 

Praktikus okok szólnak amellett, hogy olyan vonzó olvasmányt nyújtsunk, amely 
meggyőzi az országgyűlési képviselőt, hogy Széchenyi Istvánéhoz mérhető törté-
nelmi tett részese, ha az Akadémia költségvetését támogatja. 

De ha ez megíraték, megírandó ama másik is. Két irodalomtörténet kell: egy 
a művelhető közönség számára, egy meg tudományos fedezetül. Kívánható ugyan-
is tőlünk népszerű irodalomtörténet, de az akadémiai intézet kötelessége az, hogy 
szak- és korszerűen tudományos áttekintést nyújtson. 

Kritikai irodalomtörténet 

Az Irodalomtörténeti Intézet kiadásában megjelent hatkötetes irodalomtörténe-
ti áttekintés (A magyar irodalom története I-VI. 1964-1966. - A továbbiakban: „aka-
démiai irodalomtörténet") esetenként összemosta a forrásokat, az irodalomtudo-
mány akkumulatív felismeréseinek egymásra rétegeződő tételeit és tendenciáit. 
Nem tette világossá, hogy amit közöl, abból mi régibb, mi újabb eredmény, mi a 
hosszabb-rövidebb időn át ellentétes álláspontok ütközésével megerősített követ-
kezmény. Nem jelezte, kik voltak részesei az új álláspont kialakításának. Túl sokat 
hárított át A magyar irodalomtörténet bibliográfiája vele párhuzamosan folyó munká-
lataira. Ez utóbbi csak taxatív, szakozott, de bár eredetileg annak szánták, végül 
is nem annotált bibliográfia lett. Noha ebből is kihüvelyezhető (például a tételek 
időrendje alapján) a recepció fejlődéstörténete, a szakadék fennáll az irodalomtör-

1 TARNAI Andor: Az összehasonlító irodalomtörténet-írás és a tudománytörténet Közép-Európában A 

XVI-XVIII. században. (Hegedűs Béla fordítása). In KECSKEMÉTI Gábor (szerk.): Tarnai Andor Tanul-
mányok a magyarországi história litteraria történetéről. Universitas Könyvkiadó, Bp., 2004. 143. 
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ténet mint tárgytörténet elmesélése és a szóban forgó történet tárgyi összetevőinek 
felismerését, rendezését bemutató tudománytörténeti feldolgozás között. Holott 
ez az igazi irodalomtörténet a maga önlétében: ahogyan alakul s alkotódik. 

Ez a megoldása a „nagy elbeszélés" problémájának. Az ideologikus fikció gyö-
kereit és strukturálódásának módját világítjuk meg. A fikció képződésének min-
den egyes fázisában feltárhatjuk összefonódását a történeti előadás tárgyával és a 
tárgy ideologikus metamorfózisának mozzanatait. 

Az új irodalomtörténet ily módon lehet egy vagy több „nagy elbeszélés" fogla-
lata úgy, hogy felkínálja a tárgyias anyag (vagy a rákérdezés) kifejtésének lehető-
ségét az ideologikus burokból. A kész termék, amit eddig próbáltunk adni, azok-
ban a porcikáiban is fikcióként emanál, ahol nem az. Mivel a ráhúzott egység és 
véglegesség (van a formálásnak ilyen geometriai törvényszerűsége) ideologikus, 
azokban a távlatokban is ez hat, amelyekben nem törvényszerű a jelenléte. 

Az eddigi kettős irodalomtörténeti fikció funkcionális kritikája 

Az irodalomtörténeti felismerések egymásra rakódó rétegeinek feltárása és be-
mutatása mellett szól, hogy ez a művelet (működésében) a magyar irodalomtör-
ténet igazi tárgyi alapja. Ezt a magyar irodalomtörténet-írás története is tanúsítja. 
Mint Toldy Ferenc, az első szakszerű irodalomtörténet megalkotója megjegyezte, 
a leletek nélkülözhetetlenek voltak a folyamatszerűség kialakításához: 

„...bármennyi készületek hevernek is papirosaim között, számos azokban a hézag, mi-
után régi irodalmunk maradványai, sőt az újabb korok sok terméke is - szinte a XVIII. szá-
zadig - csak az utóbbi években lettek hozzáférhetőbbek; minélfogva sok részben új stú-
diumok voltak teendők, hogy szakadatlan folyamát lehessen feltüntetni a nyelvben és 
irodalomban működő nemzeti értelmiségnek".2 

Maga ez a művelet: a leletek föllelése, sőt a meglevő szövegek leletként való értel-
mezése, majd a kronologikus történetmondás-elbeszélés rájuk helyezése. Mindez 
a magyar irodalom 18. század végi kezdete környékén és a magyar irodalomtör-
ténet-írás 19. századközépi kezdetén ténylegesen és tételesen megtörtént. 

Az utóbbi - Toldy Ferenc révén - már kétféle folyamatosság retrospektív képét 
is megalkotta: 

1) „az önálló, az önható irodalom" képét; 
2) a magyar őstörténetig visszanyúló „nyelvi, irodalmi" folytonosság képét. 

2 T O L D Y Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története - Példatárral - 1 8 5 1 . Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1987. 13-14. 
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Toldy felismerte, hogy tudatos, intézményes irodalmi folyamatosság csak a 18. szá-
zad utolsó évtizedeitől számítható. Ez volt a „legújabb irodalom" radikális újsága, 
„elválasztó jegye" miden előző irodalmiságtól: 

„A legújabb irodalom kezdetéhez, az epochális 1772. évhez érkeztünk. Nem valamely meg-
rázó országos esemény vagy hathatós intézmény volt az, mely a már végképp kimerült 
s már-már enyésző magyar irodalmat Mária Terézia országlása utolsó évtizedében új 
életre támasztotta. Mindaddig az irodalom nemzeti életünk folyománya volt; annak 
pezsgésével pezsgett maga is, annak hanyatlásával hanyatlott el maga is, míg a tárgya-
lásba vett korban saját erejéből újulva meg, maga vette oltalmába a nyelvet, a nemzeti-
séget, s lett regenerátora a nemzeti s végre nagy részben az országos életnek. Ez pedig 
egyszersmind elválasztó jegye a legújabb irodalomnak az ezt megelőzött korszakokétól; 
ez időtől kezdi az irodalom visszaadni a külső, a gyakorlati életnek azt, mit egykor tőle 
vett; nem alárendelt egyik ága többé a közéletnek, hanem a többi külső tényezőkkel 
hasonhatalmú tényezője annak: ez időtől kezdődik az önálló, az önható irodalom, összes 
irodalomtörténetünk negyedik, vagyis a legújabb irodalom kora."3 

S ez az önálló, tulajdonképpeni irodalmiság Toldy szerint mégis csak „összes iro-
dalomtörténetünk" negyedik kora. Világosan kitűnik ebből a szövegből viszont, 
hogy a korábbi korszakok nem a tulajdonképpeni irodalmiság, az „önálló, az ön-
ható" irodalom korszakai. Ettől kezdve szakszerű, tudományosnak szánt irodalom-
történet-írásunk alapja az „összes irodalomtörténetünk" és az „az önálló, az ónha-
tó irodalom" története közötti ellentét. Az „összes irodalomtörténetünk" alapja ez 
a paradoxon: van, ami önálló, önható irodalom, s van, ami nem az, mégis iroda-
lom a neve. Contradictio nem in adjecto, hanem in nomine. Ugyanaz a szó egyszer-
re je lent valamit és valami mást is. (Megnevez egy fogalmat, és egy mást is.) Talán 
az a feladat menti ezt az eljárást (de nem annak fals logikáját), hogy „a nyelvben 
és irodalomban működő nemzeti értelmiségnek" szakadatlan folyamatát kellett 
bemutatni. A „nyelvben" működő nemzeti értelmiség (értelem, szellem, tudat) a 
nyelvileg közvetített művelődés, műveltség legszélesebb köreit fogja át, a semmi-
lyen formában ránk nem maradt ősköltészettel kezdve az írásbeliségben rögzített 
szövegek szélesebben vagy szorosabban meghatározott köréig. Ennek a tudós írás-
beliségnek legfeljebb egy része előzménye az önálló, az önható irodalomnak. 

Toldy négyes felosztása még bizonyos fokig figyelembe veszi a magyar irodalmi 
fejlődés szaggatottságát, szakadásait, szakaszait: 

„ I . Ó K O R vagy a keresztyénség felvétele előtti idő. Az önálló nemzetiség kora. I L Középkor 
vagyis a keresztyénség felvételétől a mohácsi vészig, tehát a XI. század elejétől a XVI. szá-
zad első negyede végéig terjedő idő. A hit kora. I I I . Ú J K O R , a mohácsi vésztől, vagyis a nem-

3 TOLDY Ferenc: A magyar költészet története. Az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. 1 8 6 7 . 2 4 6 . 
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zeti visszahatás kezdetétől a nemzeti élet hanyatlásáig, úgymint a X V I I I . század közepéig. 
Az első virágzás kora. I V L E G Ú J A B B KOR, az irodalom újjászületésétől az utolsó forradalomig, 
tehát a X V I I I . század közepétől a X I X - n e k közepéig. A második virágzás kora."4 

A negyedik kort Toldy szerint a „nemzetietlen kor" előzte meg. Ha a jelzőt komo-
lyan vesszük, ez a nemzet életében je lent (a nemzetnélküliséggel) elvileg teljes 
szakadást. Ez a szakaszolás amúgy sem zárja ki esetenként a valóságos megszakí-
tottságot, a teljes újrakezdést. 

A „szakadatlan folyamat" vagy folytonosság viszont szemben áll a szakadásos-
ság és/vagy szakadásos folytonosság képzetével, teljességgel retrospektív alakulat. 
Bizonyos folyamatosság legfeljebb egy-egy korszakon belül érvényesül. 

Ami a korszakok folyamatosságát illeti, mindebből a 20. század végén és a 21. ele-
jén a végeredmény látható: az így létrehozott ideologikus fikció, a Toldy Ferenc által 
megalapozott, a Gyulai Pál által kiművelt, s végül a Horváth János által életfogy-
tig tovább alkotott, a „nemzeti klasszicizmus" elméletével megkoronázott „nagy 
elbeszélés"5. Ez minden irodalomtörténeti áttekintésben jelen van, akkor is, ha a 
„nemzeti klasszicizmus" bírálatával, illetve a nemzeti klasszicizmustól eltérő iro-
dalmi kiteljesedés-történettel jutnak el a jelenig. 

Az új „grand récit" egyik vonulata nem lehet más, mint jelenetenként, fejeze-
tenként, korszakonként az elbeszélés, illetve a reá vonatkozó nagy elbeszélés létre-
jöttének, gyökereinek a kritikája, illetve e történet, az így „lőtt dolog" kritikai el-
beszélése. Ezúttal például nem a „nemzeti klasszicizmusba" torkolló(P) fejlődést kell 
elbeszélni, hanem ennek ellenképét is. A nemzeti klasszicizmus viszonylagos csőd-
jével szemben mindmáig irányadónak bizonyuló „Nyugat-mozgalom" és aurája 
(beleértve jelentős, a korabeli akadémiai szaktudományosságot koncepciózusán 
meghaladó magyar irodalomtörténet-kísérleteit is) jellemezheti, szelektálhatja és 
szervezheti az irodalomeseményeket. S ebben a kettőben egy harmadik elbeszélés 
is benne rejlik - egy fejlődéselv-kritika, a nagy elbeszélés-elv implicit vagy explicit 
ellentételezése. Ez nem azonos sem a mikrohistorizmussal, sem a „nagy elbeszé-
lés" formális (üres) tagadásával. S talán mint kiteljesedés-történet is jelezheti nyi-
tottságát a jövő felé... 

4 T O L D Y Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. 1 9 . 
5 Vö. DÁVIDHÁZI Péter: Egy nemzeti tudomány születése - Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Akadé-

miai Kiadó, Bp., 2004. Különösen: Kísérlet az ú j nagyelbeszélés tudományos hitelesítésére: Toldy 
irodalomtörténetei és a filológiai ellenőrzés hermeneut ikája (503-538.) Egy új g rand récit és ter-
mészetfölötti utalásai (672-693.) Honnan hová tart a nagyelbeszélés: fohászkodó előszó és evilági 
nézőpont az első irodalomtörténetben (693-704.) „Katastroph" és „kiengesztelődés" az irodalom-
történeti nagyelbeszélésben (726-730.) 
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Literae v. literatura: egy szótévesztés tanulságai 

Az irodalomtörténészek a régi magyar irodalmat, különösen a középkori írásbe-
liséget szokásszerűen a „literatúra" szóval illetik. Az Értelmező Szótár szerint 

„1. (rég, vál) Irodalom, kül. szépirodalom. Л magyar literatúra néhány évek óta új színbe kez-
dett öltözni. Köl. Családomnak, hivatalomnak élek, s néha literatúrában dilettanskodom. Ar. 
2. (elav) Műveltség, tudományosság, írásbeliség." 

Az a benyomásom, hogy ebben a „2. (elav)" szóhasználatban szó szerinti Horváth-
tanítványság nyilvánult meg: ő következetesen ezt a szót alkalmazta a régi iroda-
lomra, különösen annak latinul művelt részére. 

Ez a következetesség azonban nem követendő. Ez ugyanis latin tudásunk pro-
vincializmusából fakadt. A latin nem élő nyelv, s ha mint ilyennek van élete, mert 
van, az főleg „extra Hungáriám" van. Ami ezen a tájon történik, legfeljebb kurió-
zum, ami jelen esetben tájékozatlanságból eredt. Kicsiny likacska ez latin művelt-
ségünkön, nem kell félnünk, hogy ezen át az egész elszivárog. Sőt hihetjük, hogy 
e parochiális szóképzéssel az európaiság prototípusához kötődünk. Ilyen volt 
ugyanis az a latin-latin szótévesztés, amely feltehetően legelébb francia földön még 
Voltaire előtt, majd az б működése közben s részben általa ment végbe: a lit(t)erae 
(les lettres) jelentése átterjedt a lit(t)eratura (la littérature) szóra, s ott lassanként, 
ellentmondásosan (máig visszaütésekkel, atavizmusokkal) alkalmas lett a nyelvi 
művészet formális (deskripitív) és/vagy tartalmi (értékelvű) jelölésére. 

Egy 1986-ban megjelent írásomban jeleztem, hogy a magyar nyelv „literatúra" 
szava 18. század végi német jövevényszó.6 Vicces, de így esett. A literatura/literatúra 
szavunk a német die Literatur szónak az átvételkor visszalatinosított „tükörfordítá-
sa". A visszalatinosítás úgy történt, mint a hónapok nevével történt a német for-
mából (März, April, Mai stb.) márciustól augusztusig. Különben literatúra helyett 
literatúrt mondanánk. 

Az irodalomtörténet-írás régi magyar előzményeiről szóló Tarnai-tanul-
mányokban törvényszerűnek látszik a literae helyett a literatura/literatúra haszná-
lata. Rendszerint a „literatúratörténet" kifejezést használja, noha ilyenkor mindig 
literae történetről van szó.7 Három helyen az általam gondozott(?) Tarnai-szöveg-
ben is felbukkan az anakronisztikusan alkalmazott „literatura" szó.8 A harmadik 

6 Irodalomképzetek és irodalomfogalmak: „irodalom" szavunk és a modem magyar irodalmiság XVIII. századi 
kezdete. ItK 1986. 345-360. 

7 TARNAY Andor: Az irodalmi gondolkodás kezdeteinek megközelítése (A középkori magyar nyelv a 
latinság iskolájában). In SZILI József (szerk.): Az irodalomtörténet elmélete. Akadémiai Kiadó, Bp., 
1989. II. 9-106. Idézet: 54. - Tarnay Andor a litterae-conspectusokról és históriákról írva még a 
„literatúratörténet" kifejezést használta (ItK 1961. 637-658.; 1971. 35-77.) E szóhasználat újabban 
is felmerül ebben a tárgykörben. Vö. KECSKEMÉTI Gábor: A história litteraria korai történetéhez. ItK 
2005. 3-17. 

8 TARNAY Andor: Az irodalmi gondolkodás kezdeteinek megközelítése (A középkori magyar nyelv a latinság is-
kolájában). i. m. 72., 88., 100. 
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alkalommal ebben a jelzős szerkezetben: „egyetemes literatúra". Ez a fogalom érte-
lemszerűen ugyanaz, mint egy korábbi helyen az „egyetemes írásbeliség".9 Az „egye-
temes írásbeliség": literae. 

René Wellek szerint a 18. század eleji angolban a „literature" még legfeljebb 
olvasottságot, könyvekből szerzett ismeretet, tudást (például latin tudást) jelentett, 
a franciában pedig az írott szövegek összességét jelentő „littérature" legkorábban 
Francois Granet sorozatában (Reflexions sur les ouvrages de littérature, 1736-1740) 
fordult elő. Eduard Wölfflinre hivatkozva teszi hozzá, hogy az antikvitás végén 
Tertullianusnál és Cassianusnál is feltűnt (sporadikusan) a „literatúra" szó efféle 
jelentése, de csak a nem keresztény írások és a szentírás (literatúra v. scriptum) 
szembeállításában.10 Tarnai 1971-ben megjelent tanulmányában még nem támasz-
kodhatott ezekre a megállapításokra.11 Ami viszont az újlatin nyomokat illeti, a 
litteraehistóriákruik, vagy az ő szavával, literatúratörténeteknek egy igazi óspéldányára 
tudott utalni Sigmund von Lempicki Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft 
bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts (Göttingen, 1920) egyik fejezete alapján. Esze-
rint a literatúra tudománytörténet jelentéssel „a német Christopherus Mylaeus 
két változatban, három kiadásban megjelent könyvében megtalálható história 
literaturae, história de literatúra formában".12 Ez a „de literatúra" előfordul Mylaeus 
ötödik könyvének címében, de ott a literatúra betűből, könyvekből szerzett tudást 
jelent, illetve mint Pápay Sámuel íija, „könyvekbül s írás-olvasás által szerzett 
tudományt",13 nem pedig szövegeket, szövegek valamely összességét. Ez a „szel-
lemi tartalom", a tudomány mint a betűismerettel rögzített, tárolt és közvetített 
ismeret, a tanultság fogalma is közrejátszhatott a tudást tartalmazó szövegekre, a 
szövegegyüttes egészére kiterjesztett jelentésű literatúra 18. századi élretörésében. 
Mindenesetre Mylaeus az írott művekre és összességükre, az olvasmány lehetősé-
gére következetesen a litterae-1, a latin „betűk" szót alkalmazta. A Tarnai által idé-
zett szövegrészletben is ez fordul elő - öt ízben.14 De előfordul Tarnai saját sza-
vaként is,15 nem beszélve a literából képzett alakokról: literarius, literátus s persze 
a literatúra. Ez utóbbinak azonban nincs is használható melléknévi alakja (Hiteratu-
ralis?). Ha ilyen kell, maradnak a fentiek. Látszólag a literatúra képződményeként. 

^ I. m. 67. 
10 René W E L L E K : Discriminations: Further Concepts of Criticism. Yale University Press, New Haven, London, 

1970. 4-5 . 
11 Egy 1967-ben megjelent német könyvről írja jegyzetben, „későn jutot t el hozzám". TARNAY Andor: 

A magyarországi irodalomtörténet-írás megindulása. ItK 1971. 38. Azt hiszem, ez a késés nem annyira 
a könyvtárközi kölcsönzés vagy könyvbeszerzés, hanem inkább az akadémiai folyóiratok (és könyvek) 
megjelenésében az akkoriban megszokott „átfutási időt" jellemezte. Az új kiadás a jegyzetszámo-
zással monografikus szerkezetet sugall, így az 5. jegyzet indexe „25" lett: TARNAI Andor: Tanulmá-
nyok a magyarországi história lilteraria történetéről. (Kecskeméti Gábor szerk.) Universitas Könyvkiadó, 
Bp., 2004. 35. 

12 I. m. 35-36. 
1 3 PÁPAY Sámuel: A magyar Literatúra Esmérete. Veszprém, 1 8 0 8 . 1 . 
1 4 TARNAI Andor: i. m. 36., 28-29. jegyzet. - Tarnai LEMPICKI alapján a Consilium históriáé universitatis 

conscribendae (Florentiae, 1548) szövegéből idézett. 
is Vö. i. m. 35., 38., 110. 
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Úgy látszik a latin nyelvű irodalomnak arra az alapfogalmára, amit a latin régi-
ségben (és az újlatinban is) többé-kevésbé egyértelműen a literae jelöl, ma sincs 
magyar szó a 20-21. századi literátusok szövegeiben. Az „egyetemes írásbeliség", 
j ó kifejezés, de csak mint magyarázó terminus alkalmazható, jelzőként aligha. 
Marad az „irodalom", s akkor mai, Wallaszky és Pápay korában még nem létező 
irodalom szavunkat használjuk. Lényegében így jár el az akadémiai irodalomtör-
ténet. Klaniczay Tibor bevezetőjében (A régi magyar irodalom. Az első két kötet tár-
gya és felosztása) kétszer fordul elő a „literae" jelentésű „litteratura", illetve „litera-
túra".16 Mind a kétszer Horváth Jánosnak a magyar irodalom fogalmáról alkotott 
fejlődéselméletét visszhangzó meghatározásokba ütközünk: „...a nem szépirodal-
mi, vagy csak félig-meddig, felemásan szépirodalminak tekinthető műfajokkal is 
számolnunk kell, amíg azokat az illető kor a 'litteratura' részének tekintette...", 
továbbá: „...az 'irodalom' fogalmának a szépirodalomra való szűkítése, az iroda-
lomnak művészetként való felfogása csak a klasszicizmus során (nálunk a 18. szá-
zad végén) válik általánossá", avagy: „Míg a középkorban szinte minden írott mű, 
még az oklevél is, része a literatúrának, s valamennyi egyazon mesterségbeli kész-
séggel és módszerrel készül, addig később a jogi, valamint a kimondottan teoló-
giai művek már csak kivételesen emelkednek irodalmi rangra..."17 A „literatura" 
szó szerepét a középkort tárgyaló részben az „irodalom" szó veszi át. Ha a régi 
anyagban „újabb", azaz művésziségre valló tendenciák mutatkoznak, előkerül a 
„szép" jelzővel alkotott összetétel: szépprózai, szépirodalom,18 miképpen a „literatú-
ra" szó használatának eleitől fogva megvolt (német mintára) a „szépliteratúra" 
változata. 

A magyar nyelvű irodalmiság-szépirodalmiság kibontakozása jobb híján a „li-
teratúra" megnevezéssel ment végbe a 18-19. század fordulóján. Könyvének tár-
gyát a művésziség követelményével még nem redukáló, de a színmagyar nyelv-
használatra esküdt Pápay Sámuel sem nélkülözhette ezt a kozmopolita jövevényt. 
Ott van könyvének címében is. Jelentése keveredett a litterae jelentésével, de a cím-
ben az „esméret" a „literatura" szó egyik eredetibb („írástudás", „írásismeret", „könyv-
műveltség") jelentését is őrizgette. Egy emberöltő kellett, hogy Szemere Bertalan 
Utazás külföldön (I—II. Pest, 1840) című útirajzában felbukkanjon (talán Szemere 
Pál leleménye nyomán), majd gyorsan el is terjedjen az „irodalom" szó. Ezután 
a „literatúra" régies (latinos) csengést nyert. Esetleg ennek is köszönhető, hogy a 
20. század elején Horváth János a litterae-ról teljesen megfeledkezve annak helyé-
be állította. 

Talán nem egészen véletlen, hogy a fogalomfejlődés-elmélete egy ilyen szóté-
vesztésen alapult. A nem jó nomen nem jó omen. Sejteti: nem folyt szakszerű nyomo-
zás az iránt, kik, mikor, mit, minek neveztek a magyar (és nem magyar) középkor-
ban. Beleértve azt is, volt-e egyáltalán „irodalomnak" nevezhető valami. A „mikor 

1 6 KLANICZAY Tibor (szerk.): A magyar irodalom történele 1. A magyar irodalom története 1600-ig. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1964. 5-6. 

17 Uo. 
18 I. m. 145., 161. 
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mit tartottak irodalomnak"19 kérdésre adható korhű válaszokat Horváth János az 
írásos műveltség négy általa kiválasztott „szintézise" alapján feltételezte. Eszerint: 

1) A történetileg változó magyar irodalomfogalom első fejlődésfázisa a min-
denféle tudományos írástermékre utaló litterae (azaz Horváth János szerint „litera-
tura"). Az elmélet értelmében ez volt érvényben Paulus Wallaszky könyvéig, mely-
nek címében a tudós „respublica" jelzője a „lit(t)era" szóból képzett melléknév: 
Conspectus Reipublicae Litterariae in Hungaria ab initiis Regni ad nostra usque tempóra 
delineatus, Pozsony, Lipcse, 1785. (Megjegyzem: a hun-szittya rovásírással foglalkozó 
fejezet címében és szövegében előfordul a litteratura szó, de ekkor egyértelműen 
az írás, a betűvetés módját jelöli.20 Az 1808-ban megjelent második kiadásban 
pedig az újabb magyarországi írástermékeket már címszóként foglalta össze az 
időközben az új, mondhatni divatos jelentéskörét megszerző „litteratura".21) 

2) Horváth János Pápay könyvének megjelenésével datálta az írásos műveltség 
széles fogalmának a magyar nyelven írott tudós szövegekre szűkülését. (Egyébként 
Pápay még tudott a szó jelentésének akkoriban kelt újabb eredetéről: „Ez a' Deák 
szó Literatura, mellyet csaknem minden Európai Nemzetek felvettek a' magok 
nyelvébe..."22 Értsd: nem latin szóként, hanem nyelvükhöz idomítva - littérature, 
Literatur, literature, letteratura é. í. t.) 

3) A 19. század ötvenes éveiben Toldy Ferenc Magyar nemzeti irodalom története 
révén a nemzeti szellemű írásművek jelölték ki (még mindig a művésziség kritériu-
ma nélkül) Horváth János elméletében a fogalom szűkülés irányát. (Toldy pedig 
másképpen, vagy másképpen is radikális: „e lapok írója az irodalomtörténetet, 
melynek nevét eddig írók nevei és könyvcímek elősorolásai bitorolták, igyekszik 
legalább azon vonalra emelni, melyen a történet nevét megérdemelhesse".23 Vkgyis 
szerinte az enciklopédikus, lexikonszerű litterae-történeteknek nincs köze a törté-
netíráshoz.) 

4) Horváth János elképzelése azt a benyomást kelti, mintha a művészi irodalom, 
azaz az irodalom mint nyelvi művészet csak igen kései fejlemény volna, hiszen az 
irodalmi tudatot magas szinten képviselő irodalomtudósok a 19. század végéig 
nem ismerhették fel. Szerinte csak Beöthy Zsolt millenniumi Kis Tükré\el (1896) 
ért el irodalomtudatunk a fejlődésnek erre a fokára.24 

Ez a logikailag zavaros eljárás tarthatatlan, és további fogalmi zavarokat kelt. 
Máig nem tette lehetővé, hogy a magyar irodalom nyelvi művészetként való ki-

1 9 H O R V Á T H János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai Kiadó, Bp., 1976., 1980. 15. 
2 0 Horváth János idézi a latin fejezetcímet, de nem jelzi világosan, hogy a litteratura itt írást, legfel-

j ebb „írástudást", de semmi esetre sem „irodalmat" vagy „tudományosságot" jelent: i. m. 158. 
21 Paullus WALLASZKY: Conspectus Reipublicae Literariae in Hungaria ab initiis Regni ad nostra и sque tempóra 

delineatus. Editio altera et emendatior, Budae, Typis regiae universitatis Hungaricae, 1808. 33. 
2 2 PÁPAY Sámuel: i. m. 1. 
2 3 T O L D Y Ferenc: A magyar költészet története. Az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. 1 8 6 7 . Szépirodalmi Könyv-

kiadó, Bp., 1987. 14. 
2 4 B E Ö T H Y Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre. Athenaeum Rt., Bp., 1896. 
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alakulásáról, fejlődéséről, szakaszairól stb. elméletileg-történetileg koherens képet 
alkossunk. Ez legfeljebb különböző leltári típusok és értékszelvények lajstromo-
zására alkalmas. Németh László kritikája könyörtelen ebben a tekintetben: 

„Ha az irodalmiság feltétele nem az írásemlék jellege, hanem társadalmi rendeltetése, 
akkor minden olvasmány-rendeltetésű szöveg: mű, s aki első írott emlékeinkkel foglal-
kozik, nem nyelv- vagy művelődéstörténetet, hanem irodalomtörténetet ír, s az írásem-
lékek természete szerint új, furcsa műfajokkal gyarapíthatja a poétikát. Az ironikus ol-
vasó a menetjegyiroda műfajaira: a menetrendre, prospektusra és szállodai árjegyzékre 
gondol, nekünk azonban el kell ismernünk, hogy az irodalmiság küszöbének ez a le-
szállítása, mint fogás, némely tárgykörben hálás. Horváth Jánosnak A magyar irodalmi 
műveltség kezdetei-ro\ szóló könyve például épp e fogás segélyével mutatja meg, hogy le-
het a legreménytelenebb anyagot egy mintaszerűen felépített könyvben elhelyezni."25 

Többnyire a stílus- és műfajtörténeti utalások és vonatkozáspontok is csak az effé-
le lajstromozást szolgálják. A grand récit narratív alapja végül is - a lent levő (mert 
például a szóbeliségben maradt vagy oda lesüllyedt) és fölemelkedő (a felsőbb 
társadalmi s irodalmár rétegek által felemelt) kultúrjavak rétegelméletének a tek-
tonikus mozgásokba történetileg szükségszerűen belépő zseni-képlettel (Petőfi, 
Arany) való párosítását kivéve - politikatörténeti. 

Felfogásom szerint tehát a 18. század második felében kialakuló irodalomtu-
dat filológiai és rendszerteremtő vonásait és eseményeit bemutatva mérhető fel a 
művészi irodalmiság tényleges előzménye, illetve előzményteremtése, a Halotti 
Beszédig, vagy akár a Gizella-keresztig (1006?—1038?) visszamenőleg. Fel lehet so-
rolni a szóbeli hagyományra vonatkozó találgatásokat is, de itt kell számot adni 
arról, hogy mi történt az előző századokban ténylegesen a hagyománnyal, bele-
értve a hiátusokat is. Nem akármilyen hiátus volt az, hogy a 20. század elsó két 
évtizedéig nem volt, nem lehetett fogalma az irodalmi hagyománynak a korai ma-
gyar versszerzés olyan magas európai szintjéről, amilyent az Ómagyar Mária-sira-
lom példáz. Erre - főleg ami a ritmust és a rímtechnikát illeti, nem kielégítő ma-
gyarázat a még élő szóbeli irodalom mívességével megőrzött kapcsolat. E kései 
(1922) lelet korábbi tartós hiánya - ez az addig érzékelhetetlen negatívum - ért-
hetővé teszi (visszamenőleg!) a Horváth János-féle művelődéstörténeti „litera-
tura" [azaz: tötera£]-koncepció visszafoghatatlanul végletes szubjektív szükségletét. 
Azt tudniillik, hogy tükröznie kell a kor nemzetközi (s a Mária-siralom példája sze-
rint a hazai) színvonalától való nagy (noha képzelt) lemaradást. Ne tévesszük szem 
elől: a régi magyar irodalomra visszavetített hiány Horváth János koncepciójában 
úgy jelent meg, hogy irodalomfogalmának középkorias meghatározása ne is enged-
je meg a művészi irodalom beleértését. 

2 5 N É M E T H László: Újabb történeti munkák. Irodalomtörténet. Tanú 1 9 3 2 . (In uő: Kiadatlan tanulmányok. 
Magvető, Bp., 1 9 6 8 . 5 0 - 5 1 . ) 
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A régi magyar írásműveltségre szabott „literatúra" fogalmát maga Horváth János 
sem tudta következetesen alkalmazni. Például Gellén János kassai könyvkereskedő 
hagyatékának 1583-ban készült jegyzékéről ezt írta: 

„Kassa ekkor túlnyomóan német város volt; s Gellén hagyatékában a német vetekedik 
a latinnal, s tót könyve is elég szép számmal volt. Annál jellemzőbb, hogy magyar köny-
vet, éspedig számottevő szépirodalmiakat is érdekében állott raktáron tartania: bizo-
nyára megvolt a vevőközönségük azoknak is."26 

A szépirodalmiság mégsem kaphatott helyet a korra Horváth János elmélete sze-
rint jellemző irodalomfogalomban. Ez ugyanis az írott formát öltött tudósság, deák-
ság fogalma volt. О maga utalt Rimay János erőfeszítéseire, hogy Balassi szerelmes 
verseit beemelje a tudós deákság e „korszerű" irodalomfogalmába.27 Ama „kor-
hű" irodalomfogalom ugyanis mindenfele tág, csak az igazi költészetet zárja ki 
magából. 

A Halotti Beszéd Horváth János szerint „irodalmi szempontból primitívebb", 
míg a Monitio „ugyanazon szempontból magasabb rendű, mert írásbelileg eleve 
megkötött, véglegesített 'fordítás'-típus".28 Ugyanis „a fordításokban volt kiala-
kulandó a középkor igazi (vagyis a deák mintaképet egészen lemásoló) magyar 
irodalmi nyelve".29 A Mária-siralom révén viszont szembekerül egymással Hor-
váth János „korabeli" (a „fordítás'-típus") és koncepciója szerint még évszázad-
okig nem alkalmazható (Beöthy Kis Tükréig kell várni) a „modern" (művészetfo-
gantatású) irodalomfogalom: „Az olvasmány-rendeltetésű szöveg a Siralommal 
tűnik fel először magyar nyelvű irodalmunk emlékei sorában. Itt találkozunk elő-
ször igazi irodalmi művel, mely nemcsak leírt szöveget jelent, hanem közvetítést 
az egyén és alkalmilag kialakulható közönsége között."30 Az „igazi irodalmi mű" 
tehát szembekerül azzal, ami fentebb „a középkor igazi (vagyis a deák mintaké-
pet egészen lemásoló) magyar irodalmi nyelve" volt. Mégsem számíthat arra, hogy 
meghatározza a „korhű" irodalomfogalmat, s hogy kora „igazi magyar irodalmi 
nyelvének" mércéje legyen. 

Irodalomfejlődés az akadémiai irodalomtörténet I. kötetében 

Az Intézet égisze alatt felmutatott „nagy elbeszélésben" is megmutatkozik a Hor-
váth János-típusú irodalomfogalomnak az az „előnye", hogy a nem művészi írás-
termékeket is bizonyos fajta önelvű (nem szépirodalmi, nem poétikai, azaz nem 

2 6 HORVÁTH János: i. m. 147. 
27 I. m. 147-148. 
28 I. m. 88. 
29 I. m. 87. 
so I. m. 89. 
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eredeti) művesség, sőt művésziség alkatához mérheti. Klaniczay Tibor szavait 
már idéztem arról, hogy a középkor írott művei, még az oklevelek is, a mester-
ségtudás szintjénél fogva irodalmi rangúak. Ugyanott, ugyanezen az alapon ezt 
is állítja: „Mindig azt kell tehát figyelembe vennünk, hogy egy-egy szépirodalmon 
kívüli műfaj meddig lehetett művészi jellegű írói munkásságnak is tere, illetve, 
hogy a szépirodalmi műfajok kialakulásában meddig játszott szerepet."31 Ez a kö-
vetkezménye annak a fejlődéstörvénnyé emelt meggondolásnak, hogy „az 'iroda-
lom' fogalmának a szépirodalomra való szűkítése, az irodalomnak művészetként 
való felfogása csak a klasszicizmus során (nálunk a 18. század végén) válik általános-
sá".32 Ha a „fogalom" általánossága szociológiai jelenség, akkor a megnevezésnek, 
a szóhasználatnak lehet szerepe, abból kell kiindulni. Ha az írásban megőrzött 
szövegek minőségéről van szó, akkor meg semmi értelme az ilyen kijelentésnek. 
Az angol irodalomban Chaucer, Marlowe, Shakespeare, Webster munkái, vagy ko-
rábban A tengeri hajós fogalom nélkül termettek, csakúgy, mint az ókori görög és 
római költészet alkotásai. Nálunk az Ómagyar Mária-siralomnak, m a j d j a n u s Pan-
nonius, Balassi Bálint költeményeinek az akadémiai irodalomtörténet szerint a 
klasszicizmusra kellett várniuk, hogy szépirodalommá válhassanak. Kiknek az 
irodalomtörténete az ilyen: a fogalmat mint ideát alkotásaikkal fenntartóké, vagy 
azoké az irodalomtörténészeké, akik utólag feltalálják az elnevezést és az elnevez-
hetőket? 

A fejlődésnek e (vélhetően: pszeudoszociológiai) „fogalom" keretein belüli ér-
telmezése azt is jelenti, hogy a magyar irodalomban minden elölről, úgyszólván 
a semmiből kezdődött. S így azt is, hogy megbecsülendő a leggyengébb szint is, 
ha valamilyen formális fejlődésszimptómával összehozható. Az I. kötetben is ott 
vannak az utalások a szépirodalom felé irányuló fejlődés minihistóriáira. Olvas-
hatjuk, hogy némely oklevelek narrációja már-már „egy krónika fejezeteként is meg-
állná a helyét".33 (Akkor is, ha a krónikák művésziségét Arany János mércéjével 
méijük, aki szerint a gestaírók érdeme az általuk „megőrzött" ősi elbeszélések 
idomteljességének oktondi széttrancsírozása?34) - Ugyancsak fejlődésmozzanattá 
emelkedik az Énekek éneke „művészi magyar átültetése (Döbrentei-k.)".35 Stílusa 
ugyanis „már jelzi azt a szintet, ahonnan elindulhatott a magyar nyelvű írásbeli-
ség világi ága a reneszánsz természetfelfogás és a szerelmi líra magasrendű, igé-
nyes kifejezési formái felé".36 A Karthauzi Névtelen fordítása „elbeszélő prózánk 
fejlődésének fontos mozzanata".37 Előkerül - az irodalomiogalomhoz magában a 

sí Uo. 
32 Uo. 
33 I. m. 77. 
34 Lásd Naiv eposzunk. In S . VARGA Pál (szerk.): Arany János. Tanulmányok és kritikák. Kossuth Egyete-

mi Kiadó, Debrecen, 1998. 75-84. 
35 I. m. 149. 
36 Uo. 
37 I. m. 159. 
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szóban forgó korban elvileg-gyakorlatilag társíthatatlanul - a szépirodalom fogal-
ma (egyébként úgy, ahogyan én is érteném): „A késő-középkor életérzésében 
megmutatkozó szélsőség jellemzi ezt a szépirodalmat esztétikai, stiláris vonatko-
zásban is."38 Ilyen a következő fejlődésszakaszt érő, az irodalmat megalapozó kó-
dex-hatás: „Ezen keresztül izmosodott azonban a magyar nyelvű irodalom tovább, 
s tanulta meg az epikus ábrázolás, a dialógus, a hosszabb és rövidebb elbeszélés 
megannyi fortélyát."39 Ez a „megtanulás" hit kérdése. Én nem hiszem, hogy ez 
az araszoló mozgás az irodalmi fejlődés módja. Miért nem ugyanilyen araszoló 
mozgással felejtődött el az Ómagyar Mária-siralom technikája, avagy miért nem 
ugyanígy készült elő vagy fejlődött tovább? - A fejlődés különleges példája a Sza-
bács viadala.40 S a Pannóniai ének is, „melyet úgy-ahogy be tudunk illeszteni a ma-
gyar elbeszélő költészet fejlődésrendjébe..."41 Nem érdektelen észrevételek ezek, 
de a „fejlődésrend" prekoncepciót sejtet. Van, amikor már az ellenkezője számít 
igaznak: „A deák-énekek szókincse alig különbözött a mindennapi beszélt nyelvtől; 
szinte teljesen hiányzanak belőle az esztétikailag annyira fontos jelzők. Míg a ma-
gyar nyelvű egyházi költészet valósággal tobzódott bennük, addig a késő-középkor 
deák versszerzői mintegy fél tucattal megelégednek. Hasonló puritán tartózkodás 
mutatkozik a képek, hasonlatok, metaforák tekintetében is. Az így kialakult jelleg-
zetes deák-modor (a német 'Reimdichtung' megfelelője) önmagában nem nyújtott 
sok lehetőséget a komolyabb művészi teljesítményekre. Történeti funkciója első-
sorban az volt, hogy alkalmas formát, rutint biztosított az átlagos tehetségű ver-
selők számára, módot nyújtva a magyar vers fokozatos csiszolódására, a verselési 
gyakorlat erősödésére."42 S ennek az ilyen apológiára szoruló, az átlagos tehetségű 
verselókön mért „csiszolódásnak" köszönhető a „négyes kocogó" (Arany szava) 
több évszázados rémuralma. 

Félreértés ne essék. Én tudom, milyen zaklatott körülmények között, milyen 
ellendrukkerekkel, milyen előtanulmány-hiánnyal, milyen zsenge technikai hát-
térrel, a titkárnők és a hivatalvezető Bognár Ida milyen áldozatkészségével készült 
elnyűtt, részben világháború előtti iroda- és táskagépeken, egyetlen stencilezővel 
egy nyomatékos Big Brother-dörgedelem után záros határidőre (már akkor sem 
először: az Intézet létéről volt szó) rohammunkában különösen az elsőnek meg-
jelentethető (s meg is jelent) kötet. 

Egy szavam sincs tovább: „I had not thought death had undone so many..."43 

и I. m. 161. 
39 I. m. 162. 
49 I. ro. 180. 
4 ' Uo. 
4 21, m. 183. 
4 3 „Nem hittem A halál prédája annyi..." ( T S . E L I O T : A kopárfóld) 
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A „magyar" melléknévvel jelölt fogalom változásai 

Láthattuk, hogy a „literae" felcserélése a literatúrával észrevétlenné teheti az iro-
dalomfogalmak közötti tetemes különbséget, egyetlen azonos szóba foglalhatja 
az egymástól gyökeresen eltérő jelentéseket. Ezzel a teljes hazai művelődéstörté-
netre kiterjesztheti az „irodalom" fogalmát, a kiterjesztést önkényesen tagolhat-
ja, visszavonhatja, a fogalmat csakis önkorén belül változónak feltüntetve. A ki-
teijesztés visszavonásainak szakaszait önkényesen szelektált szerzők önkényesen 
szelektált „irodalomfogalmára" alapozhatja. 

A „magyar irodalom történeti fogalma" esetében nagyobb és nehezebb prob-
léma az, hogy az ország történelmi folytonosságának egyoldalúan osztályszem-
pontú meghatározását feltételezi. Horváth János koncepciója szerint a magyar 
irodalom törés nélkül megy át a (főleg) latin nyelvűségből a magyar nyelvűségbe, 
csupán a „literatura" (literae) ismérve változik latin nyelviségből magyar nyelvi-
séggé. Elfelejtődik, hogy ez annak az új magyar irodalmiságnak a nyelve, amely 
a múltba visszamenőleg, az államiság kezdetéig határozza meg magát nemzeti (azaz 
magyar) irodalomként s egyszersmind egy olyan nemzet irodalmaként, amelynek 
nyelvét és ország-birtokát egyaránt az eladdig ilyen szerepet nem játszó magyar-
ajkúság jellemzi. így „nemzeti". A kétféle „nemzet", illetve nemzettest különbö-
zősége a váltás idején egy ideig még nyilvánvaló volt. Toldy Ferenc úgy szüntette 
meg e kettősséget, hogy azt a kort, amely a nemzeti elvet nem a nyelvben látta, 
nemzetietlennek tekintette. Vagyis valósággal korszaknyi hiátust tételezett az új, a 
nemzeti kor és a korábbi hazai állapot közé. Szekfű Gyula liberális felfogásúnak 
tartja ezt a feltételezést, s a barokk műveltség korabeli honosítása folytán érvény-
telennek: 

„А X V I I I . századnak a felvilágosodás elterjedését megelőző műveltségét a magyar iro-
dalom eddig általában bizonyos lenézéssel kezelte, ami Toldy Ferencre, a magyar iroda-
lomtörténet XIX. századi megalapítójára vezethető vissza. Toldy Ferenc irodalmunk 
múltjában mindenütt a magyarnyelviséget kereste, s mivel ezt nem igen találta meg 
1711-től Bessenyei fellépéséig az egész korszakot nemzetietlennek, hanyatlónak tartot-
ta. Felfogása meghódította az egész tudományt, s időnkint újabb megalapozásokban ré-
szesült, rendesen a liberális szabadságelv segítségével, mely e korszakban szabadságharc 
vagy arra való hajlandóság hiányát nehezményezte."44 

Amikor azonban a nemzetinek nem puszta külsőség (nemzeti viselet), hanem a 
szó-szellem egységét sokféleképpen hordozó nyelv lett legfőbb letéteményese, 
egy olyan nyelv, amelyet nemcsak a magyar ajkú nemesség mondhatott születési 
előjogának, hanem a Szent Korona testéhez nem tartozó magyarság is, a nemzeti 
mivolt egybeesett, egybe kellett hogy essék a magyar ajkú népesség teljességével. 

4 4 H Ó M A N Bálint-SzEKFŰ Gyula: Magyar történet. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., 1928. („A ti-
zennyolcadik század" című részt Szekfű Gyula írta.) VI. 471. 
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Ezzel a kritériummal a nemesi és a dinasztikus nemzettest egyszerre fel is cserélődik 
(meg nem is!) a polgári-plebejus-demokratikus (nem dinasztikus, tehát tulajdonképpen 
republikánus) nemzetkonstitúcióval. Felcserélődik a latin államnyelv kiiktatása által, 
de nem cserélődik ki másra az országhatárokra, országvezetésre, ország-uraságra 
továbbra is fenntartott igény folytán, ami a soknemzetű országterületen a „nemesi, 
dinasztikus" nemzettest jogainak megtartását jelenti. Felcserélődik a republikánus, 
kisebb-nagyobb részt plebejus államrenddel, de továbbra is fenntartott igény van, ha csak 
nosztalgikusán is, a soknemzetű országterületen a „nemesi, dinasztikus" nemzettest jogai-
nak örökségére, sőt örökösségére. 

A magyar irodalomtörténeti kontinuitásnak ez az elmélete végül is csak a nem-
zeti ideológia egyik változata, amelynek lényege a nemzeti elv vagy eszme kontinui-
tása az írásbeliség alapján az államalapítástól, s a lehetséges szóbeli előzmény alap-
ján évszázadokkal korábbi állapotoktól. Hasznosítása kétirányú lehet: a plebejus, 
demokratikus, köztársasági berendezkedést nagy múlttal köti bele a történelem-
be, s ugyanakkor elevenen tartja a valahai kiváltságok nosztalgiáját. 

Elmélet volta nemcsak ideologikus jellege folytán vitatható, hanem azért is, 
mert egy individuum, sőt egy unicum, a magyar irodalomtörténet „elmélete" óhajt 
lenni. Végső kiteljesedése ennek az individuális fejlődésnek a nemzeti klasszika, 
illetve a „nemzeti klasszicizmus" elmélete. Ennek általános kerete az a nemzeti 
irodalomtörténet-modell, amelyet Toldy Ferenc már szerkezetileg teljes terjedel-
mében kidolgozott, s amelynek szociológiai, esztétikai és látszólag önelvű gondo-
lati kereteit Horváth János próbálta megalkotni, megrajzolva a fejlődés teljes ívét 
is, amely azonban nem juthat túl a csúcsszakaszon, a „nemzeti klasszicizmus" si-
keresnek tartott korszakán. Tarnai Andor Horváth János „irodalmi tudat" fogal-
mát bírálva írta: 

„Horváth János rendszerében az irodalmi alapviszonyon kívül minden tényező, még 
a végső fogalom, az irodalmi tudat is időben változó. Meghökkenten állunk meg ezért 
a Magyar irodalomismeret utolsó bekezdésének elején, ahol ezt olvassuk: 'Arany János és 
Gyulai Pál a magyar irodalmi tudat már-már évezredes fejlódményének legtisztább s 
legteljesebb megtestesítői. Ott állnak ketten a fejlődés tetején... ' Az irodalmi tudat ezek 
szerint mintha már mintegy száz éve elérte volna a teljes világosság fokát, s ha az iro-
dalomtörténet-írók Czvittingertól Toldy Ferencig 'aktuális irodalmiság' szempontjából 
írták műveiket, az Arany és Gyulai utániaknak az б magasságukból, és nem későbbi ko-
rok állásfoglalása alapján kell megszerkeszteniük munkáikat. Messze vezetne, ha e kö-
vetkezetlenség közelebbi vizsgálatába fognánk."45 

Horváth János, amikor kifejti, hogy miért Wallaszky írásmü-regisztere, valamint 
Pápay Sámuel, Toldy Ferenc és Beöthy Zsolt irodalomtörténetei alkotják elméle-
tének talapzatát, kénytelen különböző, látszólag elvi megfontolásokkal, kiiktatni 
az irodalomtörténeti szintézis olyan példáit, amelyek konstrukcióját zavarnák: 

4 5 TARNAI Andor: i. m. 2 9 . 
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„Beöthy Zsolt szintézisében (A magyar irodalom kis tükre) egy huzamos tudománytörté-
neti fejlődés érte el tetőpontját, tiszta tudatra jutását. Nem hagyhatunk azonban szó 
nélkül némely elszigetelt jelenségeket sem. Bodnár Zsigmond irodalomtörténete szin-
tén nem önelvű szintézis: a magyar irodalmat mintegy demonstratív anyagul használja 
fel az összes szellemi élet törvényszerű hullámzásának a kimutatására, tehát szaktudo-
mányi önállóságából segédtudományi szerepre szállítja alá az irodalomtörténetet. 
Riedl Frigyes A magyar irodalom főirányaiban nem akart az egész anyagot felölelő szinté-
zist nyújtani, s csakis tévedés megelőzése végett említeném fel; б világirodalmi áramla-
tok szempontjából tekint végig irodalmunkon s így, ha - alaptalanul - szintézis szándé-
kát tulajdonítanók neki, azt kellene mondanunk, hogy a világirodalomnak rendeli alá 
a magyart. Szintén nem tekinthetők teljes anyagú szintéziseknek (s nem is azt célozták) 
azon, az irodalmi fejlődésnek csak egyik, bár mai felfogás szerint legjelentékenyebb 
ágát, a költészetet vagy a szépirodalmat felölelő összefoglalások, melyeknek gr. Majláth 
János vetette meg alapját, s minőket utána Toldy Ferenc s mások írtak. Mindenki tud-
ja, hogy költészeten és szépirodalmon kívül egyéb is volt és van az irodalomban."46 

Enny i j u t a s z á m o n kívül hagyo t t „szintézisekre". Elnagyol t az érvelés . „ M i n d e n -
ki tudja" , hogy szépi rodalmon kívüli anyagot is felölelő „szintézisek", irodalmi lexi-
k o n o k továbbra is készültek, és készülnek m a is. „ M i n d e n k i tud ja" , hogy B o d n á r 
Zs igmond i rodalomtör ténete , n o h a 189 l -ben j e l en t meg , anyagát tekintve 1772-vel 
lezárul t , s m á r csak ezér t sem számí tha to t t teljes j o g g a l az á t fogó „szintézis" neve-
zetre . Anyaga nagyrész t a „ l i terae" anyaga, viszont é r téke léséhez igyekszik a mí-
vest , a művészi t a l apu l venni . így ír pé ldául Gyöngyös i műfa ja i ró l : „Ma m á r n e m 
szere t jük oly sz igorú válaszfallal kö rü l szabni a m ű f a j o k a t , mer t t u d j u k , hogy le-
h e t e t l e n . M i n d e n műalko tás egy külön i n d i v i d u u m , melye t m a g á b ó l kell 
meg í t é ln i . " 4 7 Avagy a „ törvényszerű hul lámzás" , a Bodnár - fé l e t ö r t é n e l m i akció-
reakció elv m á r csak azért is e lve tendő , m e r t ha m e g í r t a volna i r o d a l o m t ö r t é n e t e 
egészét , a n e m z e t i klasszicizmus szivárványa helyet t igencsak e r r e a n e m é p p e n 
h íze lgő k é p r e vá l t ana a Beöthy-féle mil lenár is ü d v t ö r t é n e t j e l e n ide je : 

„Most a reactio napjait éljük, a nemzeti eszme árasztja el a világot, zsarnokilag uralkodik 
minden téren, az állam és család a tekintély, a rend, a fegyelem, a szabály eszméje vezet 
tetteinkben, többé-kevésbé orthologusok vagyunk nyelvünkben, orthodoxok a vallás-
ban, hisz a katholikus vallás két dogmát csinált kurta időközökben, 1854-ben és 1870-ben, 
a protestánsoknál tekintélyre jutot t az orthodoxia, a zsidóknál a hithű felekezet, lyránk 
lágy hangulatos versekben nyilatkozik... [...] nemzeti eszme vezeti társadalmunkat, po-
litikai életünket, törvényhozásunkat; ez az eszme teszi hontalanná az orosz zsidókat, de 
ez szabályozza a közegészség ügyét, vezeti összes tanításunkat, tiltakozik a túlterhelés 
ellen, emeli a testi nevelést; ez az eszme juttatja befolyásra az aristokratiát, a clerust, a 
vagyont, a szenteskedést, az ő pártolásával, takargatásával grassál a nepotismus, a vesz-

4 6 H O R V Á T H János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. 5 9 . 
4 7 BODNÁR Zsigmond: Л magyar irodalom története. Singer és Wolfner Könyvkereskedése, Bp„ 1891. II. 362. 
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tegetés, a jellemtelen törekvők és szélhámosok politikai szereplése; csak az ő tartós 
uralma alatt lehetséges a demoralisatio folytonos terjedése, tetteinkben az érdeknélkü-
li eljárás hiánya. Alatta nézzük el, hogy a közügyek buzgó munkásai fejős tehénnek te-
kintik állásukat, befolyásukat, összeköttetéseiket s többnyire megszedik magukat. Mind 
e j ó és rossz tulajdonságok, mind e fényes eredmények és gyalázatos becstelenségek el-
maradhatatlan következményei minden tartós reactiónak. Meg kell tehát nyugodnunk 
bennök. A becsületes emberek azért mégis megteszik a magukét, a jótékonyság, az em-
berszeretet sok bajon segít, enyhít; a szabadság egy része annyira vérünkbe van már olt-
va, hogy csendesen megélhetünk az árnyékában. [...] Csupán egy szörnyű baj fenyeget 
bennünket. Mindig jobban és jobban közeledünk ahhoz az időhöz, melyben a nemzeti 
eszme egy borzasztó háborút idéz a világ nyakára s a XVII. század vallásos hadviselései 
vagy a napoleoni és szent szövetségi harczok rémes pusztításai újúlnak meg, hogy a né-
pekkel meggyűlöltessék a nemzeti eszmét, a tekintély, sokszor a zsarnokság eszméjét s 
siettessék az újabb actio megjelenését."48 

A n e m z e t i klasszicizmus képvise lőinek a 19. század u to lsó h a r m a d á b a n f e l l é p ő el-
lenzéke igazából csak v i s szamenőleg te t t szert valamelyes m e g h a t á r o z ó é rvényre 
az i r o d a l o m t ö r t é n e t i f o lyama tban . A Nyugat viszont m á r nemcsak az i r o d a l o m b a n 
hozot t gyökeres változást. Kezdettől fogva vallotta a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t tel-
j e s ségge l ú j felfogását . Ez komplex egésze t alkot, n e m p e d i g csak t a g a d á s a vagy 
k o m p l e m e n t u m a a „nemze t i klasszicizmus" sivatagába torkol ló k o n c e p c i ó n a k . 
I r o d a l o m t ö r t é n é s z e i n k i d ő n k é n t azzal az állítással p r ó b á l j á k m e g f é l r e t e n n i a 
„nemze t i klasszicizmus" i r oda lomtö r t éne t -koncepc ió j ának „nyugatos" e l l enpé l -
dái t (Babits , Schöpf l in , Szerb Antal), hogy n e m a s z a k t u d o m á n y t képvisel ik. 
Eszer int a m a g y a r s zak tudományosságo t l eg inkább egy nagy nemze t i f ikció, egy 
„volgai lovas" tuda ta ha t á roz t a meg . Ez az a káprázat , ame lyben „egy h u z a m o s 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e j lődés ér te el t e t ő p o n t j á t , tiszta t u d a t r a j u t á sá t " . Persze a 
s z a k t u d o m á n y o s s á g o n be lü l is akadt , aki a m í g tehet te , szóvá tet te ezt a nárcisz-
tikus egyolda lúságot . P é l d á u l a Horvá th - tan í tvány Kerecsényi Dezső: 

„. . .nálunk éppen a szépirodalom ruházta fel a nemzetet és hazát szakrális jegyekkel. 
('Szent' harc, a haza oltára, a magyar Golgota, a nemzeti feltámadás stb.) [...] Ennek a 
kapcsolatnak a szoros volta nem engedte, hogy a tiszta esztétikum vagy az emberi lélek 
valamely, immár felelőtlennek [sic] mindenesetre a józanság, a normál erkölcs és 
emberi méltóság határain túllépve érvényesülhessen. [...] Stílusokat önmagukért nem 
fogadunk el: a realizmus uralomra jutása elválaszthatatlan a népiességtól, Ady újításai-
nak kései elfogadása a tragikus magyarság-, általában a vallásossá mitizált magyarságtar-
talomtól, a naturalizmus eltűrése pedig korunk népi elvétől. Mindig igen nyugtalanító 
a megszokottat átlépő nemzeti önkritika irodalmi megjelenése (Nagyidai cigányok), az 
egyéni irónia megfejthetetlen értelmű feltűnése (Arany Bolond Istókja), minden szélső 
indulat (Tolnai), a genialitás minden külsőleges velejárója, 'jenseits von Gut und Böse'-

« I. m. XVII-XIX. 
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jellege (Ady). Másutt is küzdelmekkel j á r ez, de csak igen ritkán dúlja fel oly mélyen a 
nemzeti közélet talaját, mint a mi irodalmunkban. Az a különleges szigetelő réteg, mely 
a korábban indult irodalmakban már működik, elválasztván életet és irodalmat s mégis 
átengedvén a kölcsönösen tápláló nedveket, nálunk még nem tudott elhelyezkedni."49 

Az akadémiai irodalomtörténet köztes helyet foglalt el. Szóbeliség-írásbeliség 
kérdésében - főleg az ősköltészet területén - elvetette a Horváth János-féle betű 
szerinti irodalom-koncepció következményeit. Ugyancsak köztes helyet foglal el 
a Horváth János-féle koncepció és a iVywgaí-típusú irodalomtörténetiség (Ba-
bits-Schöpflin-Szerb Antal) között a nép-nemzeti elv ideológiai-poétikai fejlő-
dés-stádiumainak a nemzeti klasszicizmusétól eltávolodó kidolgozása folytán. 
Noha Sótér István átformálta a nemzeti klasszicizmus tételrendszerét, a sült-mar-
xista „realizmus" és „haladás"-sémákkal folytatott küzdelem aknamezején nem 
volt lehetősége ahhoz, hogy teljes eréllyel teremtsen helyet a Nyugat-típusú iroda-
lomtörténet-koncepció számára. Ilyen körülmények között arra sem derülhetett 
fény, hogyan leplezte el a nemesi-dinasztikus országlás és a polgári-plebejus-demok-
ratikus-republikánus társadalmi és politikai berendezkedés kategorikus különbsé-
gét a magyar (nyelvű) nemzeti irodalom történeti egységének és folytonosságának 
impressziója. Bedig a „Hungarus-tudatú" nemzetkonstitúció Klaniczay-Tarnay-
féle szóvá tevése már az I. kötetben felfedte a tisztázás lehetőségét. Klaniczay: 

„A 18. század végéig a 'magyar' irodalom nehezen választható külön a 'magyarországi-
tól [...] ...létezik egy magyarországi irodalom, mely közös produktuma a régi Magyar-
országon élt népeknek, közös elődje, kulturális öröksége az egykori állam területén ki-
sarjadó nemzeti irodalmaknak. [...] A polgári nemzeti mozgalmak kialakulásáig, vagyis 
a barokk kor végéig ezért a magyar irodalomnak a többi magyarországi egykorú iroda-
lommal való ilyenfajta összefonódottságára, kölcsönhatására s azok eredményeire ál-
landóan rá kell mutatnunk."5 0 

Ugyanezt hangsúlyozta Tarnai korábban, 1961-ben megjelent tanulmányában: 

a feudális Magyarország talajából a miénk mellett legalább még két vulgáris nyelvű 
irodalom nőtt fel nemzetivé, a szlovák és a német, és ha polgári-nacionalista szempont 
szerint osztályozunk, a latin művek tekintélyes része mindhárom nemzeti nyelvű iroda-
lom tartozékának tekinthető."51 

Mindazonáltal az akadémiai irodalomtörténet kontinuitás-felfogása a kötetek 
többségében nem egészen így alakult. A nagy törésvonal (a 18. század végétől a 

4 9 KERECSÉNYI Dezső: Magyar irodalomismeret. In Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. 
[Horváth János születésének hetvenedik, egyetemi tanárságának huszonötödik fordulóján.] Egye-
temi Nyomda, Bp., 1948. 200. 

5 0 KLANICZAY Tibor (szerk.): A magyar irodalom története I. 6 - 7 . 
5 1 TARNAI Andor: Tanulmányok a magyarországi história litteraria történetéről. 7 . 
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magyar nyelv irodalmi, közművelődési és - mindenekelőtt - állami hegemóniá-
jának megszerzése Magyarország egész területére és múltjára kiható érvénnyel) 
nem jelent meg a Hungarus-tudat és a modern nacionalizmus világos különbsé-
geként, esetleg ellentéteként. Az átkonstituálódásnak csak olyan, a szükségesnél 
halványabb lenyomata lett, mint amilyen például Bíró Ferenc szövegezésében ol-
vasható: 

„Úgy véljük tehát, hogy ebben a 18. század közepe táján meginduló dialógusban van 
az eredete annak a folyamatnak, amely a magyar nyelv előtérbe állításával végérvénye-
sen megbontotta azt a nyugalmi állapotot, amely a század első felében a soknemzetiségű 
Magyarország kultúráját jellemezte. [...] Ebben a folyamatban semmiféle hely nem ju t 
a más nemzeteket lebecsülő magatartás számára..."52 

Mit írt viszont egy kortárs (Bodnár Zsigmond) a maga idejéről a maga idejében? 

„A reactio idején gúnyoljuk, csúfoljuk, nyomjuk az idegen nemzetiséget, igaz, hogy 
ilyenkor azok is gyűlölnek bennünket.. . [...] Egyébiránt mindkét időszak magyarosít, 
az actio kora szeretettel és lelkesedéssel; a reactioé gyűlölettel, kényszerrel és furfang-
gal; az előbbi önkénytelenül és akaratlanul, az utóbbi tudatosan és czélzatosan. Mind-
kettőnek meg van a maga sikere, csakhogy az egyiket áldás, a másikat átok kíséri." 53 

A 18-19. század magyar irodalomfogalmaira, a „nagy elbeszélés" retorikai stb. 
fogásaira szakosodé kutatás az apró, a fogalomképzés személyes és személytörté-
neti részleteibe is behatolva eljuthat a tárgyilagosságigény túlzó fokáig. A nagy el-
beszéléstől való ódzkodás érthető: a múlt minden fikciója eleven, s a közös múlt 
eleven politikai érzékenységekig ér. A mikrotörténetiség mára már konvencioná-
lis eljárásaival rongálható, de fenn is tartható, vagy ha kell, kendőzhető egyik vagy 
másik grand récit. Az elbeszélés nélküli változat a „logosz", a nagy történet időt-
len logikája színét öltheti, s így lehet az el nem beszélt nagy elbeszélés megfelleb-
bezhetetlen apologetikája. 

Kompromisszum ? Együttlátás ? Minden nagy elbeszélés tagadásának elbeszélése ? 

A 19. század második felétől a magyar irodalom alapvető ága az, amelyet a Nyugat-
tudat képviselt. Kompromisszumosán lehet két ágként tárgyalni, Herczeg Ferenc, 
Tormay Cécile, Gulácsy Irén stb. és kritikai hátterük méltatásával. Negatív és po-
zitív kölcsönhatásuk számottevő. Vagy harmadikként: a kettőt egybelátva s láttatva. 

5 2 B Í R Ó Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Balassi Kiadó, Bp., 1994. 154. 
SS BODNÁR Zsigmond: i. m. XXXVI., XXXVIII. 
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Szvatkó Pál m á r a múl t század h a r m i n c a s éveiben a korább i két á g a t m á r 
„együt t lá tva" j e l l e m e z h e t t e ezt a fo lyamato t : 

„A háború előtt egységes forma képviselte a magyar szellem európaisodását: a nyuga-
tos irodalom, amelyre nem igen voltak elválasztható osztályok. Az urbánus polgár mű-
vészete nem különült el a metropolitán kultúrától és összekeveredett az újfajta népiséggel 
is, amelynek elemei Ady Endrénél és Móricz Zsigmondnál jelentkeztek. A másodlagos 
irodalom, a történelmi Magyarország irodalma, ebben az időben a dilettantikus hatá-
rait súrolta s az első vonalban, mint uralkodó tendencia nem igen számított. Belletrisz-
tika volt... [...] [A háború után] ...a reakció átvette a Nyugat vívmányait, az új nyelvet, 
a szigorú esztétikai kritikát, a tehetség fölényét."54 

Nincs tovább. A többi az i r o d a l o m t ö r t é n e t tárgyi kérdése, e lha tá rozás és e l h a t á -
rolás ké rdése ; az e lméle t n e m nyú j tha t mást , csak p rekoncepc ió t („előzetes tu-
dást") . A kifej tés, egy ú j nagy krit ikai elbeszélés körvonalazása vagy az e lbeszélés 
teljes (?) ki iktatása, az „Új m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t " f e l ada ta lehet . 

5 4 SZVATKÓ Pál: Indogermán magyarok. Apollo IV. 1 - 2 ( V I I I . kötet.) 2 3 . 



Bene Sándor-Kecskeméti Gábor 

RÉGI ÖTLETEK AZ ÚJ IRODALOMTÖRTÉNETHEZ (5+1)* 

(Irodalom: sok minden együtt) 

Mindenekelőtt engedtessék meg egy rö-
vid magyarázat közös hozzászólásunk 
címéről. Az 5 +1 részben a korlátainkat 
jelzi (ennyi jutott eszünkbe és nem több), 
részben - lottó-jellegével - szerény re-
ményeinkre utal (néhány tippünk talán 
bejöhet, ha nem is mind). Az „új iroda-
lomtörténetről" egyelőre legfeljebb óhaj-

(Rendszerépítés és rendszerdestrukció: 
kockázatok és mellékhatások) 

Az Irodalomtudományi Intézetben folyó 
tevékenységre 1992 óta van személyes 
rálátásom, és a rálátás mértéke, elmé-
lyültsége, kollégáink érdeklődésének, 
kompetenciáinak, motivációinak megér-
tése nyilvánvalóan lépésről lépésre ki-
teljesedő folyamat lehetett csupán. 1996 
óta vagyok abban a helyzetben, hogy az 

" Az öt (+1) ötletet a Római Magyar Akadémia közelében található „Fteríi" bárban írtuk fel két pél-
dányban két cédulára, majd bízva abban, hogy a szerkesztői együttműködésben szerzett tapaszta-
lat elég lehet egy közös előadás megírására is, ki-ki elutazott oda, ahova éppen el kellett utaznia. 
Balszerencsés véletlenek ezúttal úgy hozták, hogy a cédulaegyeztetés után legközelebb az MTA Iro-
dalomtudományi Intézetének könyvtártermében találkoztunk, pár perccel a közös felolvasás előtt. 
A szöveg természetesen megőrizte a kalandos keletkezéstörténet sajátosságait, gondolatmenetün-
ket mindazonáltal ma is összeillőnek érezzük. A konferencia résztvevői a helyszínen megállapodtak 
abban, hogy az elhangzott elóadásokat az intézet honlapján munkaanyagként hozzáférhetővé te-
szik a kollegák és az érdeklődók számára; örömmel fogadtuk a Literatura szerkesztőjének ajánlatát, 
aki a vitának szélesebb publicitást kívánt biztosítani, de tartva magunkat az eredeti megállapodás-
hoz, szövegünket nem alakítottuk tanulmánnyá, azt továbbra is munkaanyagnak, hozzászólásnak 
szánjuk egy most indult szakmai eszmecseréhez, nem pedig kikristályosodott állásfoglalásnak. 
Ezért a je len publikációban szándékosan megőrizzük az előadás fésületlenségét - például azt a 
szerkezeti sajátosságát, hogy két bevezetó is készült hozzá, amelyeket párhuzamosan hozunk. 
(Ugyancsak ezért, irodalomjegyzékünkbe kizárólag az előadásban hivatkozott vagy a megíráshoz 
közvetlenül felhasznált tételeket vettük fel.) - A szerzők 

Irodalom: Roberto ANTONELLI: Tempo e spazio nella storiografia letteraria In IM scrittura e la storia: 
Problemi di storiografia letteraria. A cura di Alberto A S O R ROSA. Nuova Italia, Firenze, 1 9 9 7 . 1 6 1 - 1 9 5 . ; 

Alberto A S O R ROSA: IM storiografia letteraria come operazione di conoscenza. In i. m. 1 - 1 5 . ; uő: Problemi 
di teória. In Letteratura italiana. Dir. Alberto ASOR ROSA. I. II letterato e le istituzioni. Einaudi, Torino, 
1 9 8 2 . 5 - 2 9 . ; BARTÓR István: „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk": Irodalmi gondolkodás Ma-
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ként fogalmazhatjuk meg: tényleg új lesz, 
és főként tényleg története(ke)t mond 
el. A „régi ötletek" kifejezéssel viszont 
két szempontot igyekszünk egyidejűleg 
nyitva tartani. Egyfelől arra célzunk, hogy 
amiről szólni fogunk, korántsem új, a 
magyar irodalomtörténeti és kritikai ha-
gyományban számtalanszor felvetett té-
mákat, jól ismert téziseket járunk körül 
(mindössze a terminológiát próbáljuk az 
általunk ismert, preferált nyelvfilozófiai, 
irodalomelméleti és eszmetörténeti 
irányzatokkal beszélő viszonyba hozni). 
Meggyőződésünk szerint egy iroda-
lomtörténet nem attól lesz „új", hogy 
damnatio memoriae-vel sújtja a régi iro-
dalomtörténeteket. Alighanem az iroda-
lomtörténet-írásra is igaz, amit Eliot úgy 
fogalmazott meg: „A történeti érzék 
nemcsak a múlt elmúlt voltának, hanem 
jelenlétének tudatosítását is magában 
foglalja." Vagy hogy szakmaibb példára 
hivatkozzunk, idézhetjük Curtius szál-
lóigévé vált kijelentését: „Az irodalom 
szempontjából az egész múlt jelenvaló, 
vagy azzá lehet". Az irodalomtörténet 
írója, ha nem választja a hályogkovács 

intézeti kutatómunka egészére és a sze-
mélyes kutatói teljesítményekre való 
rálátásom már viszonylag átfogónak ne-
vezhető. Hozzá kell még tennem, hogy 
az intézet munkájával való közvetett is-
meretségem még korábbi keletű: lénye-
gében 1984-ben kezdődött, amikor Tár-
nái Andor tanítványa lettem, s a nála 
végzett szemináriumi, szakszemináriumi 
munka, a személyes konzultációk hosz-
szú sora, majd az aspirantúra sokféle ku-
tatói munkaformája nem kis részben a 
Ménesi úti intellektuális légkörben szer-
zett több évtizedes tapasztalatok átadá-
sát-átvételét jelentette. Azt hiszem, hogy 
e sokféle, és nyilván nem egyenletesen 
megoszló tapasztalatnak van néhány 
olyan általános sajátossága, amelyet ér-
demes rendszerező formában összegezni. 
Azt gondolom, hogy általánosítható in-
tézeti tapasztalatnak látszik sokunknak 
az a meggyőződése, hogy az irodalom-
történészi munka értelemteremtő vol-
táról nem szabad lemondanunk. Nem is 
elsősorban szakmai paradigmák, inkább 
filozófiai vagy hermeneutikai irányza-
tok állították a szakmai közbeszéd 

gyarvrszágon 1630-1700 között. Akadémiai-Universitas, Budapest, 1998 (Irodalomtudomány és Kri-
tika); BEZECZKY Gábor: Metafora, narráció, szociolinguisztika. Akadémiai, Budapest, 2 0 0 2 (Modern filo-
lógiai füzetek 5 8 . ) ; Ernst Robert C U R T I U S : Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. A. Francke, 
Bern, 1 9 4 8 ; DÁVIDHÁZI Péter: Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. 
Akadémiai-Universitas, Budapest, 2 0 0 4 (Irodalomtudomány és Kritika); Carlo D I O N I S O T T I : Geografia 
e storia delta letteratura italiana. Einaudi, Torino, 1 9 6 7 ; Thomas Stearns E L I O T . The Sacred Wood: Essays 
on Poetry and Criticism. Methuen & Co., London, 1 9 2 0 ; Helikon Irodalomtudományi Szemle 2 0 0 5 . 

3 . szám („Régi az újban." Szerkesztette B E N E Sándor, KECSKEMÉTI Gábor); H O R V Á T H Iván: Balassi köl-
tészete történeti poétikai megközelítésben. Akadémiai, Budapest, 1 9 8 2 ; H O R V Á T H János: A magyar iroda-
lom fejlődéstörténete. Akadémiai, Budapest, 1 9 7 6 ; Irodalomtörténeti Közlemények 2 0 0 3 . 6 . szám. (a 
„Mi, filológusok... "-vita anyaga); KECSKEMÉTI Gábor: A genus iudicialea 16-17. századi magyarországi iro-
dalomban és irodalomelméletben. Irodalomtörténeti Közlemények 1 0 5 . ( 2 0 0 1 ) 2 5 5 - 2 8 4 . ; uő: Az eszme-
történet ú j lehetőségei a régi magyar irodalom kutatásában. In Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelmé-
leti tanulmányok. Szerkesztette VERES András, társszerkesztők BEZECZKY Gábor, VARGA László. Gondolat 
Kiadó, Budapest, 2 0 0 4 . 1 6 1 - 1 6 8 . ; RÉVÉSZ Imre: Debrecen lelki válsága 1561-1571. MTA, Budapest, 
1 9 3 6 ; TARNAI Andor: Tudomány- és kritikatörténeti kutatások az Irodalomtörténeti Intézetben. Magyar Tu-
domány 1 9 7 1 . 5 8 0 - 5 8 3 . ; uő: „A magyar nyelvet írni kezdik": Irodalmi gondolkodás a középkori Magyaror-
szágon. Akadémiai, Budapest, 1984. 
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eljárását, kénytelen elfogadni, hogy együtt 
ír Horváth Jánossal, Toldy Ferenccel, a 
Zrínyi és Gyöngyösi kánonbeli pozícióit 
felcserélő Arany Jánossal és a Tinódira 
reflektáló (Zrínyire meg nem reflek-
táló) Gyöngyösivel, ott vannak vele a 
Balassi körül világi irodalmi kánont elő-
ször konstruáló Rimay János poétikai 
gondolatmenetei, Újfalvi Imre, Sylvester 
János erkölcsi ihletettségű irodalomkri-
tikai argumentumai, Czvittinger Dávid 
és Bod Péter katalogizáló diszpozíciós 
eljárásai, a középkori és kora újkori acces-
sus ad auctores módszereinek öröksége. 
Tudatában van annak is, hog)' a felso-
roltak és fel nem soroltak mind más és 
más irodalomfogalom, valamint más és 
más időstruktúra mentén szervezték szö-
vegeiket, és j ó esetben levonja a követ-
keztetést, hogy a) reflektálni annyit tesz, 
mint választani, rangsorolni, felfedni a 
hagyományt hierarchizáló szempontjaink 
motivációit; b) az irodalomtörténetnek 
elválaszthatatlan része az irodalomról 
szóló irodalom: a kritika, az exegézis, a 
filológiai hagyomány, a kánonteremtés 
és a történeti reflexió irodalma. Ide tar-
tozik még a „minek a története az iro-
dalomtörténet?" kérdés, amely logiku-
san („az irodalmi szövegek története" 
tézisen át) vezet a „mi az irodalom?" 
felvetéséig. A következőkben az irodal-
mi szöveg definiálhatóságát kétségbe von-
juk (Wittgensteinnel úgy véljük, hogy 
legföljebb „családi hasonlóságról" be-
szélhetünk), az első kérdéssel kapcso-
latban pedig magunk is teszünk erősen 
definíció ízű, kommunikációelméleti ál-
lításokat. Az utóbbi Nagy Problémával 
viszont már itt az elején szeretnénk el-
bánni. Kitaposott úton közlekedünk; Al-
berto Asor Rosa, az utóbbi évtizedek 
világviszonylatban is egyik legnagyobb 
szabású irodalomtörténeti sorozatának 

egyik izzó gyújtópontjába az értelem-
képzés relatív voltának és érvényének a 
problémáját. Az ilyen megközelítések 
kiválóan alkalmasak arra, hogy minden 
egyes kutatói mozdulatunkat még a ko-
rábbiaknál is reflektáltabbá tegyék, 
hogy artikulációnk terminológiai szaba-
tosságához, eredményeink érvényességi 
körének szüntelen mérlegeléséhez dön-
tő mértékben hozzájáruljanak. Vagy se-
gítségükkel, vagy kikényszerítő erejükkel 
egy sokkal minuciózusabban cizellált, 
diverzifikáltabb, szubtilisabb diszkurzív 
tér válik fenntarthatóvá. Ennek az erő-
térnek az alakjával, jellemzőivel, nehéz-
kedési törvényeivel j ó tisztában lenni 
annak, aki kutatói eredményeinek arti-
kulációjára készül. Am végső soron az a 
célja a jelenlétünknek ebben a nem ár-
talmatlan, de nem is fenyegetően vesze-
delmes térben, hogy az elmúlt idő egyes 
szövegszerűen megragadható jelenségei-
ről állításokat kockáztassunk meg, hogy 
az értelemteremtés lehetőségét hordozó 
aktusokkal kapcsolatokat hozzunk lét-
re, rokonságokra és ellentétekre, folya-
matokra és diszkontinuitásokra mutas-
sunk rá, hogy történeteket narráljunk, 
és mindennek alapján akár még jelen-
tőségekre, azok eltérő mértékére vonat-
kozó megállapításokat is tegyünk. Min-
den tételmondat, minden rendszerezés 
és minden történet persze kockázatos, 
de meg kell mondanom, személyesen ab-
ban sohasem éreztem kockázatot, hogy 
szövegek egy adott köréről más tétel-
mondatok, más rendszerezések és akár 
gyökeresen eltérő történetek is kialakít-
hatók volnának. Számomra mindig ott 
és anynyiban mutatkoztak meg a koc-
kázatok fenyegető rémei, hogy narrá-
cióm rendjét nem bonthatják-e meg a 
rendszeren belüli jelenségek vagy fo-
lyamatok. Ismerek-e kellő mennyiségű 
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főszerkesztője, a Letteratura italiana első 
kötetének módszertani bevezetőjében 
már rákérdezett: „Cos' ё la letteratu-
ra?" (Mi az irodalom?), majd - ezen az 
általános szinten - meg is válaszolta: 
„Molte cose insieme". (Azaz: „Sok minden 
együtt.") Egyetértünk vele. Reményeink 
szerint mindezek maguktól értetődő, 
szinte banalitásszámba menő igazságok. 
(Persze Asor Rosa is hozzátette, hogy 
tudja, sok szofisztikáit elmét nem elégít 
majd ki ez az egyszerű válasz... Ám 
azok nem is szerkesztenek és még ke-
vésbé írnak több ezer oldalas irodalom-
történetet.) Másfelől arra utalnánk a 
„régi ötletekkel", hogy véleményünk sze-
rint az új irodalomtörténetnek az ten-
né a legjobbat, ha kiindulópontját csak 
áttételesen vonatkoztatná a jelenidejű-
ségre, és nem a jelen múltját (a magyar 
irodalom Történetét) tekintené elbeszé-
lése tárgyának, hanem a múlt jelenét, 
pontosabban a múltak jeleneit helyezné 
érdeklődése középpontjába, ami termé-
szetesen azt jelentené, hogy a régiek-
nek legalább akkora figyelmet (és ív-, 
illetve karakterszámban mérhető teret) 
kellene szentelnie, mint a moderneknek 
és posztmoderneknek. Nos, ez az „igaz-
ság" már korántsem megszokott, talán 
nem is igaz (amennyiben Igazságból még-
iscsak egy van), ezért szeretnénk még 
sarkosabban megfogalmazni. [B. S.] 

adatot ahhoz, hogy azok általánosítha-
tónak látszó vonásai jelentős szövegte-
rekre releváns módon kiteijeszthetóek-
nek bizonyuljanak? Nem hagytam-e 
figyelmen kívül olyan szöveg- vagy szö-
vegjelenség-csoportokat, amelyeken az 
általam alkalmazott módszertani és szem-
léleti műveleteket elvégezve a megálla-
pításaimat cáfoló következtetések lán-
colata áll elő? Önmagukban plauzibilis 
téziseim nem alkotnak-e együttesen in-
koherens rendszert? Ezek voltak a prob-
lémáim, a rémképeim, sőt gyakran a 
rémálmaim konstans kérdései. És még 
gyakorlatiasabbak, kézzelfoghatóbbak is: 
elolvastam-e minden olyan tanulmányt, 
követtem-e kollégáim a munkaterületem-
mel vonatkozásba hozható kutatásait 
olyan mértékben, hogy egyetlen ponton 
ellankadt figyelmem ne diszkreditáljon 
hosszú gondolatmeneteket? Meg kell 
mondanom, szerkesztői tapasztalataim 
arra mutatnak, hogy ezek a lehetősé-
gek nem a féktelenül száguldó fantázia 
miazmás kigózölgései lehetnek csupán. 
Am végül is mindez vagy a rendszeren 
belül elhárítható, kiküszöbölhető hiba-
százalék csupán, vagy a tudományos ku-
tatás azon alapvető sajátságának a be-
látása, hogy a rendszerek egyes elemeinek 
fejlődése, de akár puszta tételezése is minden 
időpillanatban tartalmazza az akkor még 
nem, vagy csak részlegesen látható rend-
szerdestruktív horizontok feltárulásának a 
lehetőségét. [K. G.] 



2 4 2 Bene Sándor-Kecskeméti Gábor 

„ 1. ötlet" - Irodalmak, történetek 
Irodalomtörténet helyett az irodalmak történetei szorulnak elbeszélésre, ezeket pedig 
a régi irodalom kitüntetésével érdemes elbeszélni, mert: a régi elbizonytalanít, 
dekonstruál és történet helyett történetekre kényszerít. 

Ha az irodalom számára az elioti és curtiusi tétel értelmében a múlt jelen idejű, 
akkor ennek az irodalomtörténet számára is igaznak kell lennie, s a belőle adódó 
első következtetés - nevezetesen, hogy mivel nem egy múlt, hanem sok múlt volt 
(van), ezért jelen időből, a hozzá tartozó értékalakzatokkal, múlt-tudatokkal, 
identitásokkal, ugyancsak számos van - csak az irodalomtörténészi szemüveget 
magunkra öltve nem látszik azonnal. 

Mint hétköznapi (újságolvasó vagy kortárs irodalmat olvasó) járókelők, min-
dennapi tapasztalatként éljük meg a nem-értés, félig-értés, félre-értés kommuni-
kációs csapdáit, próbálkozunk a kreatív újra-értés hermeneutikai gyakorlatával. 
Tudatában vagyunk, hogy a mi „szövegállapotunk" (amennyiben egy ember, illetve 
egy szűkebb-tágabb közösség kultúráját Szövegnek tekintjük) csak a gazdag tra-
díció egyik lehetséges kimeneti állapota, mi magunk mindössze az egyik lehetséges 
történet végén állunk, argumentációnk jellegzetességei, képzeletünk struktúrája 
és imaginációs formáink csak az egyik lehetséges „irodalomtörténet" eredmé-
nyei, identitásaink a történetünk (történeteink) előadásához választott temporali-
zációs sémák és elbeszélésterek függvényei. Az ilyen tapasztalatokhoz a régi ma-
gyar (de nem feltétlenül magyar nyelvű) irodalom olvasása erős párhuzamokat 
kínál (s egyúttal felvértez a megélésükhöz szükséges toleranciával). A transzilván, 
a „királyi magyar" (azon belül a tótországi vagy a soproni) és a hódoltsági, a horvát 
vagy lengyel orientációjú identitástudat és azok irodalmi kifejezésformái élesen 
elkülönülnek, éppen a másságaikon keresztül tudnak - ha tudnak - kommunikál-
ni egymással. Oláh Miklós, aki származására nézve román volt, irodalmi munkás-
sága során egy szót sem írt magyarul, sőt, jelentős műveit Németalföldön alkotta, 
természetes módon tárgyalható a 16. századi késő humanista neolatin költészet 
és történetírás közép- (vagy akár nyugat-) európai kontextusában, de ugyan mi-
lyen jogon lesz egy nemzeti irodalomtörténet szereplője? Azért, mert a hunokról 
és Attiláról írt? (Azok magyarok?) Ilyen alapon Verne Gyula is lehetne magyar író 
a Sándor Mátyás, Tacitus meg német a Germánia okán. Alighanem alaposan újra 
kell szabni a „nemzeti" kereteit, ahhoz, hogy ő is beleférjen - és hogy ne kelljen 
huzakodni a szellemi copyrighton a román nemzeti irodalmi panteon építőivel 
(számtalan lehangoló, anakronisztikus példát említhetnénk ebben a vonatkozás-
ban, Janus Pannoniustól Verancsics Antalon át Beniczky Péterig és tovább). Talán 
vigasztaló lehet azonban, hogy nemcsak mi küszködünk hasonló dilemmákkal. 
A nyugat-európai kollegák is a középkori trubadúr-örökség nemzeti hovatartozá-
sának boncolgatása nyomán kezdtek kételkedni akár egy Stendhal kizárólagosan 
francia voltában (manapság meggyőző eszmefuttatások kísérleteznek azzal, hogy 
az olasz irodalom kontextusában is elhelyezzék). 

A termékeny kételyek felébresztésére és ébrentartására nincs alkalmasabb te-
rep, mint a régi irodalom. Az iménti dichotómiasor (transzilván vs hódoltsági stb.) 
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éppen a régi példaanyag orientáló nyomása alatt folytatható a nyugat-magyar és 
kelet-magyar, az urbánus és akárhányadik-utas terminusok irányában, de ha 
megkaparjuk, a mai szekularizált - és karakteresen különböző - politikai helyzet-
elbeszéléseken is átüt a katolikus, protestáns és egyéb vallási tradíciók irodalom-
szociológiailag kitapintható felszínrajza. Ha innen, a töréspontok, a diszkontinuitás 
felől vizsgáljuk az irodalomtörténetet, nem a nemzeti nagyelbeszéléshez illeszke-
dő illusztráció és dekoráció, hanem heurisztikus tudomány lehet belőle, amely-
nek révén még az is lehetséges - amint az angol irodalom egy nagy olasz kutató-
ja, Carlo Dionisotti írta 1949-ben - , hogy „valami olyasmi kerüljön a felszínre, ami 
tudtunkon kívül maradt bennünk", a múltból valami számunkra ismeretlent, addig 
nem reflektáltat ássunk elő magunkból. Azaz: megismerünk és nem demonstrá-
lunk, de csak akkor, ha előbb dekonstruálunk. Ismét Curtiust idézzük, aki az új, 
filologikus irodalomtörténet-írás programját máig időszerűen fogalmazta meg: 
,,[A történeti kutatásnak] ...analitikus módszereket kell kifejlesztenie, azaz olyan 
módszereket, amelyek - a kémia reagenseinek mintájára - dekomponálják az 
anyagot, és láthatóvá teszik a szerkezetét." Ne a strukturalista ihletforrást lássuk 
ma ebben („szerkezet"), hanem a dekompozíció követelményére figyeljünk, a nagyel-
beszélés rész-történetekké való szétszálazásának igényére. 

Összegezzünk. Amennyiben időfogalmaink, kulturális antropológiai jegyeink, 
morális rendjeink, identitástudataink és nyelveink különböznek, és amennyiben 
a jelen felől induló irodalomtörténet elfedi ezeket a differenciákat, a múlt felől 
induló, a múltat kitüntető pedig feltárja őket, akkor igazolva látjuk a tételt: iroda-
lomtörténet helyett az irodalmak történetei szorulnak elbeszélésre, ezeket pedig a régi irodalom 
centrumba helyezésével érdemes elbeszélni, mert: a régi elbizonytalanít, dekonstruál és tör-
ténet helyett történetekre kényszerít. [B. S.] 

„2. ötlet" - Kronológia 
Minél tágabb korszakokat, minél formálisabb korszakhatárokat jelölünk ki, 
annál kisebb erőszakot kell tenni történeteink szereplőinek saját időtudatán. 

A korszakhatárok kijelölése - az elbeszélés terének megválasztásával együtt -
döntően befolyásolja magát a narrációt. Az előbbit illetően azonban nem hagyat-
kozhatunk feltétel nélkül az elbeszélés szereplőinek (azaz az íróknak, költőknek) 
az ítéletére. Az irodalomtörténész persze annak örül a legjobban, amikor sok kor-
társ egybehangzóan nyilatkozik az általuk megélt korszakfordulóról. Ilyenkor 
boldogan letűzi a mezsgyehatárt jelző karót, amelyre már j ó előre felfestette: Re-
neszánsz ... Barokk ... Felvilágosodás ... Felszabadulás ... stb. Boldogtalansága 
viszont leírhatatlan, ha „hősei" nem tudnak megegyezni olyan egyszerű kérdé-
sekben, mint a késő modern paradigma léte vagy nemléte (esetleg: hol-léte). Az 
ilyen és hasonló konfliktusokra némileg más rálátás nyílik a régi irodalom felől. 
Rimay János például, tervezett, de el soha nem készült Balassi-kiadásának elősza-
vában új aranykorként, az emberi szellem, a tudományok, művészetek és a poé-
zis felvirágzásának korszakaként éli meg és írja le azt a századfordulót (16-17.), 
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amelyet a kortárs prédikátorok, politikusok többsége, s velük sok 20. századi iro-
dalomtörténész is a válság, a hanyatlás korának, a „magyar romlás seculumjának" 
ítél. Rimay nem is kerülte el sokáig, hogy az irodalomtörténeti elbeszélésekben 
ne kerüljön a reneszánsz és barokk közötti senki földjére, a „manierizmus" kor-
szakába. Bedig ha felfigyelünk a Bodin-reminiszcenciákra a szövegben, más irány-
ba is indulhatunk. A Rimay által megálmodott irodalmi akadémia szereplőiről, 
„Pállas magyar ivadékairól" (Révay Péterről, Forgách Mihályról és társaikról) ed-
dig is köztudott volt Bodin és Lipsius, a 16. század két nagy „modernistája" irán-
ti vonzalmuk. Bodin pedig főszereplője volt annak az időháborúnak, amely az 
1560-as évektől kezdve szembeállította a dánieli jóslat hagyományos, ágostoni-
lutheri és modern értelmezőit. (A régi magyar irodalomba Kecskeméti A. János 
prédikációskönyve közvetítette a vita lényegét.) Az új időtudat képezte határ nem 
felekezetek között, hanem az egyes felekezeteken belül húzódott, „régiek" és „újak" 
között. A tét nem volt kicsi. A régiek szerint a történelem, a mindenkori folyó idő 
belefoglalható lett volna a prófécia sémájába, az újak - történeti és filológiai ér-
vekre hivatkozva - tagadták a „négy birodalom" elméletét. Az utóbbiak számára 
a szabott, az üdvtörténetből kimérhető, az ember számára megismerhető idő le-
jár t , az ember immár nem a múlt metonimikus része, a mindenkori „ószövetség" 
már csupán exemplum, értelmezésre szoruló, mert többféleképpen érthető példa 
lehet a jelen számára. Tőlük számíthatjuk a magyar irodalom laikus (nem ateista, 
de a teológiáról leváló, világi) korát, a nyitott jövő hitét. (Rimay abban tér el főként 
mesterétől, Balassitól, hogy vele ellentétben nincs saját teológiája, költészetének 
interpretációja nem igényel teológiai távlatot - a jelenség majd Gyöngyösinél lesz 
szembeötlő a 17. század végén, de gyökerei ide nyúlnak vissza.) A korszakhatár 
léte vagy nemléte tehát két temporalizációs séma függvénye, amelyek a maguk 
részéről két szövegolvasási módra mennek vissza: egy literális, szorosan typolo-
gizálóra (az O- és az Újszövetség, valamint a je len között kontinuitást, érintke-
zést, bennfoglalást kereső metonimikusra), illetve egy lazább, az értelmezőnek 
több szabadságot engedő (és nagyobb felelősséget rárovó), a diszkontinuitást, a 
törést hangsúlyozó metaforikus vagy similitudo-eÍvű exegézisre. Ami mindazonál-
tal nem jelenti azt, hogy itt korszakhatár húzható a magyar irodalom egészére nézve. 
Rimay és az általa megtestesített értelmezői közösség számára bizonyára létezett 
ilyen értelmű korszakhatár - ám ők maradtak kisebbségben. A profetikus, rögzí-
tett idejű üdvtörténeti modell is tovább élt, sőt, szekularizált formájában az éppen 
irodalomtörténetként megfogalmazódó 19. századi „nemzeti nagyelbeszélések" 
többségének mátrixa lett. 

Vonjuk le a gyakorlati következtetéseket. A fentiekből nem adódik, hogy a ma-
gyar irodalomtörténet nem korszakolható, és megírásának tanácsos módja az ad 
placitum kiválasztott dátumok köré csoportosított tanulmányhalmaz-képzés len-
ne; az még kevésbé, hogy bele kellene vesznie az egyidejű egyidejűtlenségek re-
cepciós labirintusába, az elbeszélést a temporalizációs sémák elsőbbségéről foly-
tatott elméleti vitákkal helyettesítve (az meg a legkevésbé, hogy visszatérjen a 
boldogtalan emlékű ideológiai kalodamódszer alkalmazásához). Az viszont kö-
vetkezik, hogy az időt, pontosabban az időkoncepciókat olyan terekben kell elhe-



Régi ötletek az új irodalomtörténethez 2 4 5 

lyezni, amelyekben érvényesek, elfogadottak voltak. Rimay János vagy a történet-
író Révay Péter időfelfogása a sohasem-volt „Pallas-akadémia" virtuális kommu-
nikációs terében koherensen bemutatható. Voltak helyzetek és korok, amelyek-
ben az irodalom önreflexiójának órája látványosan más időt mutatott 
Horvátországban, a Felvidéken vagy Erdélyben, de az sem volt ritka, hogy egy va-
lós, lehatárolt térben több időkoncepció ütközzék egymással (kitűnő példával szol-
gál erre Debrecen 1560-as évekbeli, Révész Imre klasszikus tanulmányában fel-
dolgozott „lelki válsága"). Az idő (lineáris, szekularizált üdvtörténeti) és a tér (a 
nemzeti kultúra tere) helyett különböző időkkel és terekkel kell számolnia az 
irodalomtörténet(ek) íróinak. Az organikusan fejlődő, lassan kiteljesedő nemzeti 
irodalom nagyelbeszélésének ideája nem tartható. Ami persze nem jelenti azt, 
hogy az élettani metaforikát úgy általában is fel'kellene adni, csupán módosítani 
tanácsos. A magyar irodalom nem egy egységes élő szervezet, hanem sok külön-
böző organizmusból felépülő populáció érintkezésének és elkülönülésének folya-
mata (irodalom-folyamat), amelyet alapvetően meghatároz az éghajlat és a föld-
rajzi helyzet. (A szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.) Praktikusan tehát a 
feladat az, hogy mivel egyidejű, de nem azonos időfogalmakat előfeltételező és 
térben is elkülönülő irodalmi kommunikáció(ka)t kell elbeszélni, ezért célszerű 
lesz olyan makrokorszakokat kialakítani, amelyekben helyet találhat a sokféle tör-
ténet, azaz: minél tágabb korszakokat, minél formálisabb korszakhatárokat jelölünk ki, 
annál kisebb erőszakot kell tenni történeteink szereplőinek saját időtudatán. [B. S.] 

„3. ötlet" - Narráció 
Egy irodalomtörténeti szintézis az erős tézisek és markáns rendszerek, 
az ontológiailag mindig problematikusként indexelt, mégis bátran 
felvállalandó nagy és kis narrációk munkaterepe. 

Az előző felvetések is világossá tehették, hogy véleményünk szerint egy irodalom-
történeti szintézisben nem két kézzel elhárítanunk szükséges az óhatatlan dönté-
seket és állásfoglalásokat, nem valamilyen mechanikus rendezőelv automatizmusa 
által generált, még laza elméleti kötőszálakra sem felfűzött színes szőttes állítóla-
gos problémátlanságával kell áltatnunk magunkat, hanem két kézzel meg kell ra-
gadni az alkalmat a rendszer- és vele az értelemteremtésre. Az eredmény nem fog 
kielégíteni mindenkit, de még soha egyetlen eredmény sem elégített ki minden-
kit, viszont voltak eredmények, amelyek jelentősebb intellektuális izgalom interio-
rizálásátjelentették, mint más megoldások. Úgy véljük, az Irodalomtudományi In-
tézet tagságában bőségesen együtt van az az intellektuális tömeg, amely a szintézis 
szerkesztői és részben szerzői számára is a döntések meghozatalához és a döntések 
melletti, akár más lehetséges döntésekkel szembeni argumentáláshoz szükséges. 

A rendszerteremtő, később pedig - adekvátan alkalmazva - rendszerleíró dön-
tések mindenekelőtt a korszakok kialakításához szükségesek, és a korszakok élén 
álló hosszú bevezető fejezetekben ölthetnek testet. Amikor a régi Spenótra gondo-
lunk, jelentős negatívumként persze sokunk előtt épp az abban álló korszakbeve-
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zetó fejezetek egyes elhírhedett vonásai képződnek meg. Ilyen a társadalomtör-
téneti tagolódásnak olykor még a marxista-leninista skolasztikához képest is szub-
tilis erőltetése, ilyen egyes szociológiai rétegek jellemzésében a marxista társada-
lomfejlődés, a korszakegészekében pedig a marxista gazdaságtörténet elemeinek 
nemcsak jelenléte, hanem rendszeralkotásra is felhasznált - pedig csak az iroda-
lom referenciális funkcióit egyoldalúsító rendszer megalkotására felhasználható 
- szerepe. Társadalomtörténeti szempontok alkalmazásáról persze - ha azok pro-
duktív szemléletet tesznek lehetővé - az időközben diszkvalifikálódott ideológiai 
elemek miatt nem kellene egészében lemondani. A most formálódó elképzelések 
szerint e széleskörűen orientáló fejezetek nem a társadalomtörténeti alapnak a 
felépítmény felé való, egyre bizonytalanabb szögekben felhúzott meghosszabbí-
tásait ácsolgatnák kevés meggyőződéssel, hanem az irodalomnak magának lehet-
ne társadalomtörténete. Aligha tagadható például, hogy egy 17. század eleji fő-
nemes, egy nemes, egy polgár és egy jobbágy irodalomhasználati konvencióinak 
és irodalmi kompetenciáinak alapvetően különbözniük kellett, hiszen az irodal-
mi vagy az irodalmi élet szempontjából is konstitutív intézményrendszer más és 
más elemeibe engedték be őket, azokban különféle célirányú és különféle össze-
tevőjű irodalmi elemek között szocializálódhattak. Mindebből egy irodalomtörté-
nésznek aligha az ún. második jobbágyság osztályharcának drámai narrációját 
kell kibontania. Magától értetődően építheti azonban tovább Horváth Jánosnak 
és Tarnai Andornak az irodalmat a társadalmi kommunikáció terébe helyező el-
gondolásait. Az irodalmi kompetencia interiorizálására szánt intézményekben 
éppúgy, mint az irodalmi performancia interiorizálására szántakban, valamint az 
ezen intézményekben állandósult kapcsolatfelvételi módokban és érintkezési for-
mákban a kommunikáció előfeltevései és gyakorlata mutatkoznak meg együtte-
sen az irodalom kontextusaként - azaz inkább kontextusaiként, amelyek olykor 
több párhuzamos és érintkező narratíva futtatását teszik szükségessé. Ezek a kon-
textusok intézménytörténeti, irodalomszociológiai, eszmetörténeti, hermeneuti-
katörténeti, tárgytörténeti, műfajtörténeti, formatörténeti narratívákban tehetők 
láthatóvá, és e narratívák bármelyikével megeshet, hogy megvilágító kapcsolatba 
lép a legsajátosabban irodalmi szövegszerűség és szövegszerveződés egyes jegye-
ivel. (így rajzolódott ki például összefüggés a német birodalmi rendek Speyerben 
működő kamarai bírósága által alkalmazott performák és a kora újkor magyaror-
szági kommunikációs aktusainak a status coniecturalis markáns hiányával jelle-
mezhető argumentációs szerkezete között.) Egy irodalomtörténeti szintézis tehát az 
erős tézisek és markáns rendszerek, az ontológiailag mindig problematikusként indexelt, 
mégis bátran felvállalandó nagy és kis narrációk munkaterepe. [K. G.] 



Régi ötletek az új irodalomtörténethez 2 4 7 

„4. ötlet" - Kommunikáció 
Mind a kommunikációról, mind a kommunikációra vonatkozó reflexiókról szóló 
narrációknak szemléleti kereteként használatba vehető a történeti kommunikációelmélet. 

Az intézmény- és a kritikatörténeti kutatásokban intézetünk rendkívüli tapaszta-
latokkal rendelkezik; régi magyaros kutatóként mondhatom, hogy az általam be-
látható évtizedekben az elsődleges jelentőségű új megállapítások döntő többsége 
a kritikatörténeti szempontok érvényesítéséből adódott. így az irodalom kontex-
tusainak tanulmányozásához rendelkezésünkre áll egy, a kritikatörténeteinkben 
egyre igényesebb körültekintéssel összeállított mátrix is, amelyben a grammati-
kai, logikai, retorikai, poétikai, filozófiai és teológiai gondolkodásnak az egykorú 
rendszerekben hozzáférhető és az egyes intézményekben is eltérő célokra eltérő 
súllyal és gyakorisággal felhasznált fogalmi és technológiai készletei találhatók, 
és amely mátrix egyes pozícióira a tematikai és hangnemi regiszterek, a tárgy- és 
a kifejezéskészlet elemei, a műfaj- és az eszmetörténet folyamatai rávetíthetők. Az 
új irodalomtörténet bevezető fejezeteit érdemes mint a diskurzustér szerkezetét e 
mátrixban leíró részeket elgondolni. 

Közismert, hogy noha az előszóban megemlékezik róla, Apácai Csere János 
végül nem írta meg enciklopédiájának nyelvi és retorikai fejezetét. Ha megírta 
volna, akkor nemcsak anyanyelvű homiletikával, hanem retorikával is dicseked-
hetnénk a 17. század közepéről, s mindkettőt ugyanahhoz a puritánus körhöz 
kapcsolhatnánk. Azt hiszem, nem teljesen világos azonban, hogy ha volna Apá-
cai Cserétől retorikánk, akkor az az enciklopédia rámista logikai fejezeteihez a 
legszorosabban illeszkedő, rámista retorika volna, nem pedig ciceroniánus-ariszto-
teliánus oratoria. Az utóbbi elkészítése nem szerepelt Apácai Csere tervei között 
- az előszóban egyedül Talon nevét említi tervezett retorikai fejezetének forrása-
ként - , a váradi puritánusok pedig éppen az oratoria iránti igény kielégítésére 
nyomtatták ki Michael Radau Orator extemporaneusát. A példa egyaránt szemlélte-
ti azt, hogy a 17. század közepén a katolikus és a kálvinista kommunikációeszmény 
egészen más paradigmát követ és ennek messzemenőek a következményei, de azt 
is, hogy milyen igények nyitottak mégis átjárókat az egyidejű rendszerek között. 

Főként az irodalom felekezeti megoszlását követő időszak narrációjában a dis-
kurzustér már inkább egymásból nyíló termek együtteséből tevődik össze. Az álla-
mi-politikai megosztottság, az egyházi-vallási irányzatok, a regionális fejlettségek 
és érdekek, a nyelvi kultúrákhoz és külföldi kapcsolatrendszerekhez való kötődé-
sek hálói egy időben több, csaknem önálló diskurzusteret alakítanak ki, amelyek 
között tárgyak, témák, motívumok, sémák, argumentációs eljárások, formák köz-
lekednek, egy-egy új teremben azonban ezek mindig más és más helyi szerepben 
és fontosságban találják magukat. Azt gondolom, hogy az összes termeinkben ka-
vargó színes forgatag nem narrálható egyetlen történetben, hanem többféle iro-
dalom többféle történeteként adható elő, a lehetséges történetek közül a kellő 
számú történetet kibontva ahhoz, hogy legalább a fontosabb résztvevők mind 
észrevétethessék magukat. A vertikálisan is, horizontálisan is egymásba nyíló dis-
kurzusterek mátrixai (egyik aspektusukban: a műfajok) kommunikációban forrná-
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lódnak meg és maguk is a kommunikáció tárgyaivá válhatnak. Meggyőződésünk 
szerint pedig mind a kommunikációról, mind a kommunikációra vonatkozó reflexiókról 
szóló narrációknak épp a megfelelő mértékben feszes és tágas szemléleti kereteként 
használatba vehető a történeti kommunikációelmélet. E módszer (és az alapját adó, az 
utóbbi években több szakmai vita során kifejtett teoretikus előfeltevések) szerepe 
az új irodalomtörténetben a mátrixok elemeinek összeállításában mutatkozhatna 
meg. [K. G.] 

„5. ötlet" - Kánon 
A diskurzusterek pluralitásából nem a kánonfogalom elvetése, hanem 
erős alternatív kánonok létrejöttének történeti vizsgálata következik. 

A diskurzustereket tárgyaló bevezető fejezetek íróinak számolniuk kell majd azzal 
a sajátossággal, amely szükségképpen adódik a most tervezett munka terjedel-
méből. Összeadtuk az 1964-1966 között megjelent hat kötet egyes kötetei élén 
feltüntetett terjedelmi adatokat: az a vállalkozás 418 ív összterjedelmű volt. Vag)'is 
az új szintézis, amelyről most beszélünk és amelyet 60 ívesre tervezünk, kevesebb 
mint egyhatoda a réginek, kb. akkora, mint a régi Spenót egy kötete.** Ebből az 
következik, hogy itt bizony csak a legjelentősebb szerzők életműveinek áttekintésé-
re nyílik majd mód. A kis- és középmesterek életműveinek egyenkénti felmondá-
sa e terjedelemben lehetetlen, de egyébként szükségtelen is, hiszen az Új magyar 
irodalmi lexikon megfelelő (megfelelőnek kellene lennie) e tájékozódáshoz. A diskur-
zusterek termeiben álldogáló személyeken körülhordozni a tekintetünket viszont 
amúgy is elengedhetetlen, másrészt a leggazdaságosabb megoldás. A termek kö-
zött részben e személyi hálózatok mentén is folyik az érintkezés, a diskurzusterek 
kommunikációs rendszerei által kínált lehetőségekből egyesek személyi típusok-
ban is aktualizálódnak. Ugyanígy és csak így lehet kirajzolni azokat a rendszer ál-
tal potencialitásukban megteremtett, ám személyekkel kitöltetlen helyeket is, ame-
lyekben pedig bővelkedik a magyar, főként a régi magyar irodalom, és amelyek 
esetében a hiány olykor ugyanannyit vagy akár többet is képes elárulni recepciós 
folyamatokról és fejlettségi szintekről, egyidejűségekben zárványként maradt 
egyidejűtlenségekről, mint a bóvelkedés. 

Az elmondottakból egyenesen következik, hogy az egyenként érdemben tár-
gyalt szerzők kiválasztására erős kánonformáló szerepet, bemutatásuk mikéntjére 
pedig akár kánontörténeti szerepet lehet ruházni. Ennek az erős szerzői kánon-
nak a szereplői életrajzot, műismertetéseket és hatástörténetet is kapnának feje-
zetükben, mindegyik esetében a lehető legtöbb olyan kapcsoló utalással, amely a 
bevezető fejezetekben kifejtett általánosabb jelenségekhez kapcsol vissza ezek kö-

** Az előadás vitája során egyetértés alakult ki abban, hogy a korai tervekben proponált 60 ívnyi ter-
jedelemmel szemben a továbbiakban mintegy 120 ívnyi teijedelmű szintézis előkészítésével számol 
az Irodalomtudományi Intézet. 
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zül bármely aspektust. Felhívnánk azonban a figyelmet annak a fontosságára is, 
hogy ebben a keretben és ezen a módon semmi akadálya alternatív kánonok fut-
tatásának, sőt azok valójában a diskurzusterek pluralitása által jelzett lehetőségek 
megvalósulásaiként, az irodalmak lehetséges történeteinek figurális jelzősoraiként 
érthetők. Balassi Bálint és Rimay János, Zrínyi Miklós és Gyöngyösi István, József 
Attila és Szabó Lőrinc esetében sem elvárás, hogy ugyanabba a térbe álljanak be 
ugyanolyan szögű megvilágításban fényképezkedni, a kívánalom mindösszesen 
annyi, hogy mindegyikükhöz bemutatásra és bejárásra alkalmas módon tartoz-
zék olyan történeti - mert a genezis vagy a recepció idejéhez tartozó - diskurzus-
tér, amely háttérként módot ad alteráló (akár a szó bármely értelmében alteráló!) 
kánoni kiemelésükre. Röviden: a diskurzusterek pluralitásából nem a kánonfogalom 
elvetése, hanem erős alternatív kánonok létrejöttének történeti vizsgálata következik. [K. G.] 

„+1 ötlet" - „Metafizika" 
A különböző irodalmak/irodalomfogalmak/irodalmi kommunikációs folyamatok 
elbeszélhetőségének alapja, „metafizikai mátrixa" a kommunikációs 
logikai univerzálék rendszere, azaz a társaslogika. 

Azért „+1", mert az eddig történeti érdeklődésű diskurzusunkat most kénytele-
nek vagyunk teoretikus eszmefuttatással zárni. Az „1. ötlet" kifejtése során nyitva 
hagytunk egy kérdést, nevezetesen azt, hogy ha az irodalomtörténet mint „nem-
zeti nagyelbeszélés" alkalmatlan a teljes spektrum lefedésére, akkor hol az a né-
zőpont, ahonnan az általunk javasolt többszálú és sokszólamú elbeszélés áttekint-
hető, legalább keretek között tartható. Módszertani szinten már megkíséreltük a 
választ: az irodalomtörténet elmondásának metodikai kerete a történeti kommu-
nikációelmélet, azaz a Horváth János és Tarnai Andor által megalapozott kritika-
történet, kiegészítve a kommunikálhatóság mikéntjéről vallott nézetek analitikus 
elemzésével, amely a diskurzusterepet bejáró fejezetekben ellenőrzése alatt tart-
ja a konkrét irodalmi kommunikációs gyakorlat („irodalmi élet") kifejtő bemuta-
tását. Azonban ez nem jelenti azt, hogy el tudnánk fogadni a Horváth János-féle 
metafizikai keretet is, a nemzeti irodalom „fejlődéstörténetének" csúcsán álló lelki-
erkölcsi közösség ideáját, ami az ő számára lehetővé tette a nemzeti irodalom 
„köreinek" szekvenciális bemutatását, a teológiából, a történetírásból, a jogból és 
a politikából lassan kiváló, autonómiára ébredő irodalmi tudat fejlődésének do-
kumentálását. Véleményünk szerint az átfedő körök (ha például az irodalomtör-
ténet-írás történetének szempontjából nézzük őket: magyarországi, magyar nyelvű, 
nemzeti tartalmú, majd önelvű, azaz művészi irodalom) nem rendezhetőek időbe-
li sorba, hanem folytonosan - ma is - jelen vannak, méghozzá nem az irodalom 
peremterületein, hanem a magját alkotják annak, amit ma irodalmi kommuniká-
ciónak nevezhetünk. Vehetnénk erre példákat az irodalmi szociográfia, az emlék-
irat-irodalom, a dokumentumirodalom területeiről, de inkább maradunk a saját 
köreinkben. A szinkretizmus a régi irodalom kutatója számára természetes jelen-
ség. Ha valaki a kora újkori magyarországi politikai gondolkodás elméleti háttéré-
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re, „nyelveire" kíváncsi, annak először is antológiát kell szerkesztenie a 16-17. szá-
zadi prédikációirodalom „de magistratibus" fejezeteiből, végig szem előtt tartva 
persze, hogy a politikai tárgy egy teológiai szövegegyüttes utaláshálójában, indi-
rekciók csoportjaként él. Ha valaki a magyar poétikai, irodalomelméleti rendsze-
rek történetét kutatja, ugyancsak a teológiával (jelesül a bibliai exegézis herme-
neutikájával) találja szemben magát. A metaforaelmélet történetére kíváncsi 
kutató, a retorikai és poétikai kézikönyvek, valamint azok külföldi forrásainak, 
mintáiknak számbavétele után nem fogja megúszni a Szentháromsággal és a sze-
reztetési igével (Hoc est corpus meum) kapcsolatos, meglepően terjedelmes ma-
gyarországi anyag alapos áttekintését. 

Ezek után talán némileg meglepő, hogy a metafizikai - de legalább „metairo-
dalmi" - keretet, a sok elbeszélést reguláló szisztémát nem a teológiában fogjuk 
keresni; választásunkat azonban éppenséggel történeti tényezők motiválják. A kom-
munikáció, és jelesül az irodalmi kommunikáció ugyanis sokszor, de korántsem 
mindig - és egyre kevésbé - rendelkezik transzcendens referenciával vagy leg-
alább utalási ponttal. Mint ahogy nem tekinthető általánosan érvényesnek a poli-
tikai, etikai, esztétikai „felfüggesztési pontok" kijelölése sem (ha a Horváth János-
féle morális rendet nem tudjuk végső instanciának elfogadni, még kevésbé tudjuk 
az esztétikai örömöt a hierarchia csúcsára állító Horváth Iván-féle szemléletet, 
bár az б Horváth János-ellenes polémiájának nagy érdeme a kártyák felfedése, 
annak explicitté tétele, hogy metafizikákról van szó, sőt, hogy az ilyen értelem-
ben vett metafizikai háttér minden elbeszélésnek szükséges és elengedhetetlen 
előfeltétele). Ameddig azonban a kommunikáció nem adja fel teljesen a kommu-
nikálhatóság ideáját, rendelkeznie kell a megérthetőség végső instanciáját biztosító 
nyelvi-logikai univerzálékra való utalással, függetlenül attól, hogy ezeket nyelvre for-
díthatóknak gondolja, csupán megközelíthetóknek, de el nem érhetőknek véli, 
vagy pedig (a Dionüsziosz Areopagitész-i „negatív teológia" mintájára) a nemlé-
tezőségük (definiálhatatlanságuk) köré építi fel diskurzusrendjét. Ezért úgy véljük, 
hogy a 20. századi nyelvfilozófia wittgensteini és austini ihletésű pragmatikus be-
széd- és szövegelméleti rendszerei képviselik a szükséges és elégségesen tág „me-
tafizikai" keretet az irodalomtörténetek elbeszélései számára. Hangsúlyozzuk, hogy 
ennek a gondolatkörnek nagy vonalakban is legalább három, egymással éles vi-
tában álló irányzata azonosítható még a szűkebb, az irodalomelmélettel érintkező 
vagy arról tudomást vevő analitikus nyelvfilozófiai terepen is. Derrida vagy De Man 
éppúgy Austin örökösei, mint ahogy Austiné és Wittgensteiné a Derridával foly-
tonos perben állt John Searle - de nem volt érdektelen (számunkra legalábbis nem) 
annak végiggondolása, hogy mindannyian örökösei a logika és a nyelv referen-
ciális viszonyairól folytatott 15-16. századi viták harcosainak, Lorenzo Vallának, 
Francesco Patrizinek és még sorolhatnánk a neveket. Ám nem ezeket a neveket 
fogjuk sorolni egy magyar irodalomtörténetben: elég egy pillantást vetni a Régi 
Magyarországi Nyomtatványok elkészült köteteire vagy Bartók István kritikatörté-
neti összegzésére, hogy ki-ki meggyőződhessen: a retorikával és poétikával termé-
szetes módon érintkező logikai irodalom izmos és eddig alig kutatott, a korabeli 
(mindenkori) irodalmi gondolkodást azonban alapjaiban meghatározó vonulatot 
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képez, van tehát mivel ütköztetni, dialogizáltatni saját közelmúltunk nyelvfilozó-
fiai elképzeléseit. 

Az irodalom csak kívülről, a nem-irodalom felől látszik látható irodalomnak. 
Története (az irodalomtörténet) elbeszéléséhez mindig szükség van egy külső 
(metafizikus vagy éppen antimetafizikus voltával metafizikus) nézőpontra. Elődeink 
kísérleteztek, és sokan ma is kísérleteznek egyéb nézőpontok fellelésével. Ha az 
irodalmat társadalmi terméknek tartjuk, akkor az intézmények története felől 
mesélhető el; ha az eszmetörténet következményei az irodalmi eszmék, akkor a 
szerző - vagy az ideológus-irodalomtörténész - Weltanschauungjának analógiáit 
keressük a szöveg struktúrájában; ha a megismerés és kommunikáció alapját pszi-
chológiai természetűnek tartjuk, akkor a lelki vonatkozásokat emeljük ki (az egyé-
nitől a nemzetlélektani állandókig); ha a formákra figyelünk, az irodalomtörténet 
metrika-, retorika- vagy stilisztika-történetként, ha a narrációra, akkor narra-
tológia-történetként jelenik meg; és így tovább, a morális és az esztétikai megkö-
zelítésekre már utaltunk korábban. Ez mind irodalom, illetve - mivel mind meg-
írható folyamatként - irodalomtörténet. Szerintünk azonban a logika, illetve a 
kommunikációs logika ezeknél tágabb, szabadabb, szellősebb viselete lehet az ú j 
irodalomtörténetnek. Belefér, ha nem is minden, de sokféle irodalomfogalom. 
Amit ajánlunk, annak voltak komoly előzményei, de lényegét tekintve új - husza-
dik század végi - gondolat; hogy a nyelvben vannak-e univerzálék, arról századok 
óta folyik a vita, arról viszont, hogy a kommunikációnak vannak-e logikai univer-
záléi (magyar terminológiával: hogy létezik-e társaslogika), csak mostanában érte-
sültünk, és nem véletlen, hogy az elődök, az előtörténet (Valla, Vico és a többiek) 
felkutatása nemzetközi vonatkozásban is éppen az irodalomtörténet berkeiben 
zajlik. Ezért határozottan úgy gondoljuk: a különböző irodalmak/irodalomfogalmak/iro-
dalmi kommunikációs folyamatok elbeszélhetőségének alapja, „metafizikai mátrixa" a kom-
munikációs logikai univerzálék rendszere, azaz a társaslogika. [B. S.] 



Ferenczi László 

IRODALOMRÓL ÉS TÖRTÉNETÍRÁSRÓL 

Amikor egy új magyar irodalomtörténet előkészítése kezdődik, érdemes elgon-
dolkodni azon a kérdésen, hogy a történetírás az irodalom része-e vagy sem. Ős-
régi vita, amely mindig megújul. 

Az irodalom és a történetírás kapcsolatáról beszélek. Két ismeretlenről. Mert 
az irodalom és a történetírás fogalma az elmúlt két és félezer év során állandóan 
változott. Nincs olyan definíció, amely egyikre vagy másikra mindenütt és min-
den időben érvényes lenne. Változtak műfajai, intézményei, funkciói, társadalmi 
és szakmai megbecsültsége, kulturális presztízse, általános és helyi hagyományai. 
Ennek következtében az irodalom és a történetírás viszonya is változott. Nagyon 
leegyszerűsítve: az irodalom a történetírás része-e, vagy a történetírás az iroda-
lom része, vagy egymástól többé-kevésbé jól elkülöníthető diszciplínák. Bonyolít-
ja a kérdést, hogy vannak átmeneti műfajok. Plutarkhosz például nem tartotta 
magát történésznek, ami nem akadályozza meg az ókortörténészeket, hogy mint 
alapvető forrásra szorgalmasan hivatkozzanak rá. De máig vitatott, hogy az élet-
rajz a történettudomány tartományába tartozik-e, vagy sem. És nem elhanyagol-
ható az sem, hogy az ókorban a történetírásnak és az irodalomnak olykor közös 
funkciót tulajdonítottak: az ősök cselekedeteinek megőrzését. 

Noha már Arisztotelész megkülönböztette az irodalmat és a történetírást, a 
18-19. század fordulójáig a történetírást általában az irodalom részének tekintették, 
így gondolja még például J.-M. Chénier 1815-ben megjelent Tableau historique című 
könyvében is, aki a regényről alig vesz tudomást. Nincs ebben semmi meglepő, 
hiszen Petrarcától (akit G. E Gooch az első modern történésznek nevez) Machia-
vellin, Zrínyin, Saint-Évremont-on, Montesquieu-n, Voltaire-en, Bessenyein, Gva-
dányin keresztül Youngig (aki elsőként tanított volna angol egyetemen újkori tör-
ténetet, ha megtartotta volna óráit), a jénai professzor Schillerig és Lamartine-ig 
számos költő, dráma- és regényíró írt változatos műfajú és nagyon is eltérő eru-
díciójú történelmi műveket. Vályi Nagy Pártos Jeruzsálemé egészen sajátos alkotás, 
Josephus Flavius verses fordítása. 
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Voltaire külön figyelmet érdemel. Első történelmi műve, az Historie de Charles XII 
még szabályos, hagyományos krónika, egy király életrajza születésétől haláláig. 
A Siecle de Louis XIV már címével is jelzi, hogy valami más. A bevezetője tudato-
sítja: „Nem csupán XIV Lajos életét igényeltük megírni, hanem sokkal nagyobb 
célt tűztünk magunk elé. Nem egy ember cselekedeteit kíséreljük meg lefesteni, 
hanem a valaha is létezett legfényesebb század embereinek szellemét..." 

Az első civilizációtörténetnek nevezett Essai sur les moeurs-ről Voltaire így ír: 
„Az alapvető célom az volt, hogy - amennyire csak tudom - az emberek erkölcsét 
és az emberi szellem változásait bemutassam. A királyok uralkodási rendjét és a 
kronológiát segédeszköznek tekintettem és nem munkám céljának [...] Szeret-
ném feltárni, milyen volt az emberek közössége, milyen volt családi életük, mi-
lyen mesterséget műveltek..." 

Legfontosabb történeti műveit már megírta, amikor így fogalmazott: „mindig 
is úgy gondoltam, hogy a történetírás ugyanazt a művészetet igényli, mint a tra-
gédia: bevezetést, tárgyalást, befejezést, és hogy az összes szereplőt úgy jelenítsük 
meg, hogy a főszereplőt láttassák". 

Enzo Caramaschi szerint Voltaire nagy történeti műveit „epikus költőként eszel-
te ki, és színpadi költőként rendezte el".1 

Csupán egy elenyésző kisebbség nem tekintette a történetírást az irodalom ágá-
nak. így például a Polibüoszt követő és a Polübiosszal lényeges kérdésben (a ve-
gyes államformáról) a legélesebben vitatkozó Bodin.2 Bodin a történetíró feladatát 
Polybios nyomán fogalmazza meg: Először: vizsgálja meg az igazi, mélyen fekvő 
okokat. Másodszor: elemezze az ürügyet, amellyel a politikai vezetők indokolják 
cselekedeteiket. Harmadszor: derítse fel az események igazi kezdetét, ami sokszor 
okuknak is látszik. A jó történetírónak, ismétli meg Bodin Polübioszt, politikai ta-
pasztalata van. A történetírás a politikus beszámolója a leendő politikusnak, így 
gondolja Machiavelli is, aki gyakorta hosszasan másol Polübioszból, anélkül, hogy 
forrását megnevezné. Bodin, aki a jogtudományt és a történettudományt össze-
kapcsolta, szemrehányást tesz a görög történetíróknak, hogy a történelmet túlsá-
gosan is a poltikai és katonai eseményekre szűkítették. 

Egy francia filozófiatörténész szerint Bodin halhatatlan érdeme ellenére is ol-
vashatatlan. Másként gondolom, Montaigne valószínűleg joggal nevezte százada 
kevés számú jó írója egyikének. Bodint a 16. században állítólag még a nők is ol-
vasták. Aztán évszázadokon keresztül nem adták ki, tehát hozzáférhetetlen lett. 
Közben két nagy váltás is történt. Előbb a descartes-i fordulat, Kelley szerint a „a 
történelmi gondolkodás nem egyszerűen antikarteziánus, hanem nagymértékben 
prekarteziánus". Ltóbb a klasszicizmus, mely Montaigne, Rabelais és Ronsard ké-
pességeit is tartósan tagadta. De volt még egy oka. Häuser, aki csaknem négyszáz 

1 Du Bos et Voltaire. Studies on Voltaire. X. 1959. 131. 
2 Bodin és társai, illetve az olasz humanista történészek koncepció különbségének magyar recepció-

járól lásd B E N E Sándor tanulmányát: The'ars historica' debate in Hungary and Transylvania. In Az 
értelem bátorsága. Tanulmányok Férjes Géza emlékére. Argumentum, Bp., 2005. 75-90. 
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évvel később újra kiadta az inflációról szóló könyvét, megjegyzi, hogy az első vi-
lágháború előtt, a stabil árak korában, meg sem értették volna Bodin művét. 

Ennyiben érvényes Croce véleménye, hogy minden történelem kortárs törté-
nelem. 

A 19. században változott a helyzet. Elkülönült az irodalom és a történetírás. 
Nem Arisztotelész tekintélye miatt, hanem azért, mert a történetírás akadémiai 
diszciplína lett, 

mely a természettudományok egzaktságára törekedett, a vízválasztó amerikai 
és francia forradalmak hatására is.3 Az ún. tudományos történetírás a különböző 
európai országokban különböző időszakokban alakult ki, illetve szilárdult meg. 
Angliában például a 20. század elején, Claiedon, Gibbon, Macaulay és Carlyle ha-
zájában, Bury kijelenti: „a történetírás tudomány, nem több, nem kevesebb", és 
York Powell azt állítja: „azok, akik az új történetírást írják, azt vallják, hogy a tör-
ténetírás nem a szépirodalomnak tartománya, hanem a tudománynak az ága." 
(Nem mellékesen: a tudomány fogalma is állandóan változik.) 

Az ellentámadás hamarosan bekövetkezett (országonként máskor), és a vita ma 
is tart. Közismert, hogy Dilthey megkülönböztette a természettudományokat és a 
szellemtudományokat. Szerinte az ember a történelmen keresztül is, és nemcsak 
introspekcióval ismerheti meg önmagát. Diltheyt megelőzte Théodore Mommsen. 
1874-ben a berlini egyetem rektoraként tartott előadásában, amelyben a jogi is-
meretek fontosságát hangsúlyozta, kiemelte a képzelőerő szerepét. A történész 
közelebb áll a művészhez, mint a tudóshoz. Mommsen nem sokkal halála előtt, 
1902-ben irodalmi Nobel-díjat kapott az 1850-es években kiadott (befejezetlenül 
maradt) Róma-történetéért. Hiperkritikus történészek szerint Mommsen nem ezért 
a művéért, hanem a római provinciákkal és pénzveréssel foglalkozó tanulmányai-
ért érdemli meg a nagy történész címet. Róma története Toldy István fordításá-
ban a 19. századi magyar fordításirodalom ma is jól olvasható remeke. 

A tudományos történetírás kialakulása és megszilárdulása idején, amikor a törté-
nelem megszűnt (legalábbis elvileg) politikai és katonai események kronológiai 
sorrendben történő elmondása lenni, a Goncourt testvérek azt állítják, hogy a re-
gényjelenkori történetírás. Nem kellett a 19. század második feléig várni arra, hogy 
az legyen. Aki a Perzsa leveleket a régenség korát bemutató könyvekkel egyidejűleg 
olvassa, észreveszi, hogy a Párizsban játszódó leveleknek szinte nincs olyan mon-
data, amely ne a napi francia politikai-társadalmi-kulturális eseményekkel foglal-
kozna. Jogszabályok, államrendszerek, alkotmányok, belpolitikai villongások, 
adók, társasági élet, oktatás, vallások, hiedelmek, klíma, betegségek, irodalom, 
divat, az asszonyok szerepe, a Law-rendszer és annak következménye, vagyonok szü-
letése és eltűnése, a játék- és fogadásszenvedély, külpolitika - mind-mind tárgya, 
áttételek nélkül, a regénynek. Ma mindezt nem érezzük, talán az időbeli távolság 

3 H O R V Á T H Mihály Huszonöt év című könyvét A francia forradalomra visszautalva kezdi. 
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miatt, talán a közbeiktatott szeráj-jelenetek miatt, talán a levélregény műfa jami-
att, talán Montesquieu bravúros írástudása miatt. Feltehetően ezért állítja megro-
vóan Paul Valéry, hogy Montesquieu nem utókora olvasójának írt. 

Az arisztotelészi megkülönböztetés azonban ma is érdekes. 
A történész „elbeszél olyan történeteket, amelyek megtörténtek", a költő „olyan 
eseményeket, amelyek megtörténhetnek". A költészet az általánossal, a történetírás 
az egyedi tényekkel foglalkozik. A költészet filozofikusabb, komolyabb, nemesebb. 
Nem a versmérték teszi a költőt; Hérodotosz, ha versben írna, akkor sem lenne 
költő. 

Néhány közhelyet szeretnék megismételni. Először: A Poétika vitamű, elsősorban 
Platónnal szemben, a filozófusok államából kirekesztett vagy cenzúrázott költők 
védelmében. Tudomásom szerint Platón egyetlen művében sem írta le Hérodo-
tosz vagy Thuküdidész nevét, de az 1984-es magyar Platón-kiadás jegyzetei alap-
ján feltételezhető, hogy Platón ismerte művét. 

Másodszor: A Poétika teljes összefüggésrendszere csak más Arisztotelész-mű-
vekkel szembesítve, kiegészítve érthető. A Poétikában Empedoklésztól megtagad-
j a a költő nevet, máshol, igaz gúnyosan, megadja neki. Empedoklész költő volt? 
Koncepció, ízlés vagy divat kérdése. Battistini, aki René Charral dolgozott együtt, 
Empedoklészt, ős-szürrealistának nevezi.4 Én magam is költőnek érzem, és pél-
dául teljesen közömbös számomra, hogy pithagoreus volt-e, vagy sem. 

Harmadszor: Arisztotelész sok olyan szerzőt emlegetett a Poétikában és máshol, 
akinek legfeljebb a neve maradt fenn. Arisztotelész viszont, természetesen, nem 
ismerhette a következő két és félezer év irodalmát. Arisztotelésznek nem volt, 
nem lehetett meg a kellő perspektívája. Arisztotelész még nem ismerhette Lucre-
tiust, és főként nem ismerhette a regényt, ami tetszik, nem tetszik, a modern kor 
vezető műfaja, és amelynek egyik jellegzetessége, hogy jelenkori történetírás. 

Arisztotelész szerint Hérodotosz már csak azért sem lehet költő, mert kompo-
zíciója nem egységes, és példaként említi, hogy beszél a karthagóiak szicíliai had-
járatáról. 

A. W. Gomme The Greek Attitude to Poetry and History című könyvében részlete-
sen elemzi Hérodotosz kompozíciójának egységét, amihez csak a Poétika magyar 
fordítójának, a történész Sarkady Jánosnak egy perdöntőnek tűnő lábjegyzetét 
idézem: a perzsa és a karthagói támadás valószínűleg összehangolt támadás volt. 
(Xerxes hadjárata és a karthagói támadás i. e. 480-ban volt, és a szicíliai hagyo-
mány szerint a szalamiszi csata napján győzték le a karthagóiakat.) 

Más kérdés, hogy a kompozíciós egység feltétele-e a műalkotásnak. Nem mer-
nék egyértelmű választ adni. 

Nem hiszem, hogy az önreflexió az irodalmiság egyik kritériuma lenne. (Gye-
rekkoromban még írói ügyetlenségnek számított.) Mégis megjegyzem, hogy Hé-
rodotosz művében feltűnően sok az önreflexió. 

4 V Ö . Gilles N É L O D : Empedocle d'Agrigente. Brüsszel, 1 9 5 9 . 4 0 - 4 2 . 
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Hérodotosszal - akiről Babits mint „anekdotikus novellasorozat és nemzeti do-
kumentum" szerzőjéről beszél Az európai irodalom történetében - nem az volt a baj, 
hogy nem volt költő, és nem volt filozófus, hanem az, hogy Thuküdidésszel lé-
nyeges fordulat következett be. A történetírás katonai és politikai események kro-
nologikus elbeszélésére szűkült. Thuküdidész - anélkül, hogy Hérodotoszt néven 
nevezné - azok közé sorolja, akik sajnálják a fáradságot „az igazság felderítésére, 
és sokkal szívesebben elfogadják azt, amit éppen hallanak".5 Cicero és Plutarkhosz 
a „hazugság atyjának" nevezik. Elvileg a 16. század közepéig tartott Hérodotosz 
elmarasztalása, amikor Henricus Stephanus, azaz Henri Etienne 1566-ban kiadta 
az Apologia pro Herodoto című könyvét, mely szerint a szokások és erkölcsök össze-
hasonlítása Hérodotosz igazát bizonyítja. És Bodin is a bizonytalan keltezésű Collo-
qium Heptaplomeresberi megváltoztatja az úgyszintén 1566-ban megjelent Metho-
dusban olvasható értékelését. Itt még ő is a hazugság atyjának nevezi, míg a 
Kollokvium egyik résztvevője a társalgás konklúziójaként megállapítja: „noha sok 
ember nem hisz abban, amit Hérodotosz mondott, az idő bebizonyította, hogy 
igazat beszélt." Elvileg tehát megtörtént a rehabilitáció, melyről A. Momigliani 
beszél Herodotus in History of Historiography című tanulmányában - de csak elvileg. 
Mert ki olvasta Étienne-t és ki olvasta a Kollokviumot, melynek első teljes kiadása 
és angol fordítása csupán 1975-ben jelent meg. Még Voltaire is a hazugság atyjá-
nak nevezi, holott az Essai visszatérés a hérodotoszi útra, azzal a lényeges, de 
definiálhatatlab különbséggel, hogy „csak azt mondjátok el az utókornak, ami 
méltó az utókorra". 

Montesquieu sem szerette, holott a Perzsa levelek nagyon is hérodotoszi mű. 
О egyébként a görög történetírókat nem értékelte, Folübiosz kivételével, akit tár-
gya miatt rómainak tartott. 

Macaulay fiatalkori History című esszéje szerint „Hérodotosz hibái egy egysze-
rű és nagy képzelőerővel megáldott szellem hibái. Gyerekek és szolgák jellegze-
tesen herodotosziak elbeszélői stílusukban". 

A rehabilitálás a 19. század végére és a 20. századra maradt. Croiset-re, Barnes-re 
és a Salermói napló Németh Lászlójára, és másokra. A második világháború után 
Rowse már magától értetődően mondja a címével Nietzschével vitatkozó Use of 
History című könyvében, hogy a társadalomtörténet és az antropológia megalapí-
tója volt. 

Nem meglepő, hogy Hérodotosz a hazugság atyja lett, mert a tapasztalatok és 
ismeretek megváltoztak. „A való nem mindig valószínű", ismétlik gyakran, így 
Boileau is Párizsban, a 17. század közepén. Hol és mikor? - ez az olvasó tapasz-
talatának kérdése. Ami az egyik szélességi fokon és egyik évtizedben valószínű, az 
a másikban nem - a 20. századi európai történelem ezt eléggé bizonyítja. De ezt 

5 T H U K Ü D I D É S Z : A peloponnészoszi háború története. Fordította MURAKÖZY Gyula. Bp., 1 9 8 5 . 2 1 . 
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már Thuküdidész is megírta a peloponnészoszi háborúról szóló könyve nyitányá-
ban: „S olyan dolgok, amiket eddig csak hallomásból ismertünk, de amiket a ta-
pasztalat ritkán igazolt, most elhihetőnek bizonyultak."6 

És azt hiszem - legjobb alkotásaiban - a történetírás legalább annyira általá-
nos, mint a költészet legjobb alkotásaiban. A történetírás egyszerre konkrét és az 
örök emberit mondja el; mindazt, ami a társadalmi létben általános. Ami most 
velünk történik, vagy történhet meg. Szituációkat, az egyéni létben a döntéseket, 
a tájékozódás lehetőségeit és korlátait. 

„A jó olvasó a műben olyan értékekre bukkan, amelyeket a szerző maga nem 
is sejtett" - mondja Montaigne. 

„Kortársunk, Shakespeare" - mondta nem is olyan régen, nagy elismerést és meg-
vető mosolygást kiváltva, Jan Kott. Én Hérodotoszt érzem kortársamnak. És azt 
hiszem, hogy egy kor megközelítően hiteles történetéről a történetírás és a re-
gény együttesen tájékoztat. 

в i. m. 23. 



Angyalosi Gergely 

IRODALOM VAGY TÖRTÉNELEM? 

Az általam választott cím természetesen Roland Barthes 1960-ban publikált írá-
sára, az Historie ou Littérature? című szövegre utal, illetve az abban foglalt kérdés 
irányát fordítja meg. Barthes akkori véleménye szerint az irodalom története nem 
lehet más, mint magának az irodalom fogalmának vagy eszméjének a története, 
ami számára azt jelenti, hogy a történelmi megközelítés csupán az irodalmi funk-
ciók szférájában helyezkedhet el. (Funkciókon az irodalom létrehozását, közzété-
telét, illetve kommunikációját, továbbá a befogadását vagy fogyasztását érti.) Az 
irodalomtörténetnek a magát az irodalmat létrehozó individuumok dimenziójában 
tehát nincs keresnivalója. Barthes világosan látta, milyen felháborodást fog kiválta-
ni ez az elgondolás, mégis úgy vélte, hogy az irodalomtörténet csak ennek a fájdal-
mas amputációnak az árán válik lehetségessé. Az irodalomtörténetnek az irodal-
mi tevékenység formáit és modalitásait, valamint az intézményeit kell vizsgálnia, 
azaz egyfajta szociológia felé kell tendálnia, vagyis „az irodalom története egysze-
rűen maga a történelem lesz". 

Persze Barthes sem feloldani akarta az irodalomtörténetet a társadalomtörté-
netben vagy az eszmetörténetben (ez a hivatkozott cikk alaposabb elemzéséből 
könnyen kiderülne), hanem egyszerű szükségszerűségként állapít meg egy elmé-
leti összefüggést, amellyel a század elején már Lanson is szembenézett. Lanson 
191 l-ben közölt egy cikket Az irodalomtörténet módszertanáról (amely azután egy ma 
sem érdektelen vitát robbantott ki közte és egy gimnáziumi tanár között). A cikk 
szembeállítja az irodalomkritikust az irodalomtörténésszel, s ennek kapcsán fel-
teszi a kérdést, hogy az irodalmi művek milyen feltételekkel válhatnak történel-
mi tudás tárgyává? 

Lanson első problémája az, hogy az irodalmi szövegek esztétikai objektumok, 
céljuk tehát az, hogy erős érzelmi és szemléleti hatásokat váltsanak ki a befogadó-
ból. Mármost hogyan lehet eldönteni, hogy a Racine Iphigeniája által ránk gyako-
rolt hatásból mekkora részt kell Racine-nak, illetve önmagunknak tulajdonítanunk? 
(Mint látjuk, a fél évszázaddal később a hermeneutikának és a befogadásesztéti-
kának tulajdonított kérdés eléggé konkrétan megfogalmazódik ennél a „poziti-
vistának" tartott irodalomtörténésznél.) A második probléma a mű egyediségé-
hez való viszonyban keresendő. Míg Lanson szerint a kritikus nem kerülheti meg 
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a szerző státuszának elvi és ugyanakkor konkrét-gyakorlati alkalmazását - magya-
rán nem tekinthet el tőle, valamit kezdenie kell vele - , addig a történész a szöveget 
történeti dokumentummá változtatja, hogy történelmi kontextusban elhelyezhető 
adalékhoz jusson. A történésznek az egyedivel annyiban van dolga, amennyiben 
az valamilyen általánosság példájául szolgálhat, a kritikust viszont a mű kizáró-
lag a maga konkrét egyediségében érdekli. (Lanson az egyediség kategóriájába 
persze még beleérti a hatás- és forrásvizsgálatot is; tehát az intertextualitás fogal-
ma sincs messze.) Ha viszont megismerés vagy tudás csak összehasonlítás révén 
érhető el, mit tud kezdeni az irodalomtörténet-írás a zseniális művek egyediségével? 

Lanson olyan megoldást javasol, amely megpróbálja tiszteletben tartani a szer-
ző egyediségét, ugyanakkor elhelyezni a remekművet egy történetileg megkonst-
ruált vonalban vagy szériában. Alighanem azért, mert számot vetett azzal, hogy a 
zseni és műve nem a semmiből támadt, elő- és utóélete, befogadástörténete van. 
De azt is világosan látja - s érthetően nem is ju t ennél tovább - , hogy amennyi-
ben az irodalomtörténet a nagy írók és a remekművek létrejöttében feltételezhe-
tően szerepet játszó, valamint befogadásukat és utóéletüket meghatározó műfaji, 
eszmetörténeti, mentalitástörténeti, politikatörténeti körülményeket vizsgálja, min-
dig marad egy kauzális összefüggéseken kívüli, megmagyarázhatatlan zóna. Ma-
gyarán: minél történetibbek vagyunk, annál távolabb kerülünk a művektől. 

Franciaországban a hatvanas-hetvenes évek strukturalista iskolázottságú teo-
retikusai más fogalmi apparátussal, más nyelvi környezetébe helyezve, de nagy-
jából ugyanezt a problémát akarták megoldani, amikor szembenéztek a történe-
tiség kérdésével. Az irodalomtörténet, a poétika és a kritika hármasságában 
gondolkodva próbálták felosztani a területi kompetenciákat. Talán nem tévedek 
nagyot, ha azt feltételezem, hogy manapság olyan irodalomtörténetet szeretnénk 
művelni, amelyet nem kebelez be a társadalom- vagy az eszmetörténet, miközben 
nem vész el sem a konkrét műértelmezésben, sem az alkotáslélektani összefüggé-
sekben. Arra törekszünk tehát, hogy ebben az összetett szóban: irodalomtörténet, 
az irodalomra helyeződjék a hangsúly. Mégis könnyen érthetjük, mi motiválta 
Barthes négy évtizeddel ezelőtti gondolatmenetét: ha belenyugszunk abba, hogy 
a műegyén végső soron nem tehető történeti dokumentummá vagy adalékká, akkor 
fel kell hagynunk a kétségbeesett erőfeszítéssel, hogy mégis azzá tegyük. Ehelyett 
keressük meg azokat a diszkurzív tárgyiságokat az irodalom területén, amelyek 
adekvátak a történetírói diskurzushoz, fogalmi apparátushoz és módszerekhez. 
Ez természetesen azt jelenti, hogy olyan társadalmi tevékenységként fogjuk fel az 
irodalmat, amelyet más tevékenységekre kidolgozott fogalmi eszközökkel közelí-
tünk meg - Barthes ezzel mindenekelőtt a szociológia és a történetírás primátu-
sára célzott az irodalomtörténet viszonylatában. 

Tanítványa, Gérard Genette néhány évvel később már úgy fogalmazza át ezt az 
összefüggést, hogy az irodalom területén megragadható történelmiség lényegét 
az egymásra következés mint időbeli princípium helyett a transzformációk, átala-
kulások - hangsúlyozom: nem a fejlődés! - leírásában jelöli meg. A híres Pöétique 
et Historie című tanulmány (amely végleges formáját 1972-ben nyerte el) kimond-
ja, hogy a történetírásnak csak olyan tárgyai lehetnek, amelyek a permanencia és 
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a variáció kettős követelményének megfelelnek. Mivel pedig az irodalmi mű n e m 
ilyen tárgy, csak a kritika foglalkozhat vele, amely a közvetlen interpretációt tűzi 
ki célul, vagyis egy alapvetően anakronisztikus viszonyra lép a művel. Ebben az 
okfejtésben nem nehéz megpillantanunk Lanson Iphigenia-példájának kísérte-
tét; egyúttal pedig az is világossá válik, hogy a német recepcióelmélet, amely az 
esztétikai és a történelmi aspektus összebékítésének kísérleteként is értelmezhe-
tő, a hetvenes évek elején még vajmi kevés nyomot hagyott a francia irodalomtu-
dományi gondolkodásban. (Hozzátehetjük, hogy a német teoretikusok ismertsé-
gének és idézettségének nyilvánvaló és jelentős emelkedése ellenére ma sem 
beszélhetünk mélyebb változásokat indukáló hatásról.) Mindebből az következik, 
mondja Genette, hogy ami az irodalomban történeti, vagyis egyszerre tartós és 
variábilis, az nem a mű, hanem a műhöz képest transzcendens elemek, amelyeket 
„az egyszerűség kedvéért" formáknak nevez. A „formákhoz" sorolja a retorikai 
kódokat, a narratív technikákat, a poétikai struktúrákat, a műfajokat stb. Nyil-
vánvaló, hogy egy ma írandó magyar irodalomtörténet nem szorítkozhat az iro-
dalmi formák történetének ily módon megfogalmazott leírására. Genette mégis 
egy döntő mozzanatot rögzített, amikor kimondta, hogy a művek immanenciája 
feltételezi bizonyos transzcendens adottságok és elemek létezését, amelyek elmé-
leti alapon megkonstruálhatok és történetileg vizsgálhatók. Ebből kiindulva az 
irodalomtörténet-írást felfoghatjuk úgy is, mint olyan diszciplínát, amely az iro-
dalom termelésének, vagy egyszerűen az irodalmi írásnak egy adott korban léte-
ző gyakorlat-formáit rendszerezi. Ezenközben nagy tárgyiságokat konceptualizál, 
amelyeknek - Michel Charles szavával, aki viszont Genette tanítványa volt - a szö-
vegek, a műfajok, a szerzők, a „periódusok" csupán az elemei. Az irodalomtörté-
net célja eszerint a konkrét szövegek elhelyezése lenne ezekben a nagyobb együt-
tesekben, amelyek viszont szükségszerűen heterogén elemekből tevődnek össze 
(téma, prozódiai struktúra, intertextuális vonatkozások, a szerző társadalmi hely-
zete, a szóba jöhető irodalmi modellek stb.) 

Mint látjuk, ebben a nyolcvanas években továbbfejlesztett változatban már szá-
molhatunk Foucault „kartográfiai" strukturalizmusának hatásával is, vagyis topo-
logikus és relacionális szemlélet megjelenésével. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy akár Franciaországban, akár másutt, sikerült volna megoldani az állandó és 
a változó elemek viszonyának leírását az irodalomtörténetben, vagy éppen az iro-
dalomtörténeti „szériák" más történetileg vizsgált „szériákhoz" való viszonyának 
kérdését. Ha például a politikatörténetnek vagy az ideológiatörténetnek az iro-
dalomtörténethez való viszonyát vizsgáljuk, Genette-ék mindössze azt tudják 
ajánlani, hogy vegyük figyelembe: mindegyik „széria" sajátos struktúrával és tör-
vényszerűségekkel rendelkezik, miközben „belsőleg kapcsolódnak" egymáshoz 
(ils sont intimement liées). A kérdés azonban pontosan az, hogy mit jelent itt a „bel-
sőleg" szó. Ha elhárítjuk is a marxista irodalomtörténet-írás terhes örökségét, a 
primér kauzális szemléletet, vigyáznunk kell arra hogy ne öntsük ki a gyereket a für-
dővízzel együtt: a különféle történetileg tárgyalt területek közötti kapcsolatokban 
nyilvánvalóan van része a kauzalitásnak, mint ahogyan időnként a metonimikus 
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összefüggések vagy a homológikus viszonylatok szolgálhatnak nagyobb magyará-
zó erővel. 

Világos, hogy bármilyen alapelveken nyugvó irodalomtörténet megkonstruá-
lásában gondolkodunk, továbbra is azon áll vagy bukik majdnem minden, hogy 
miképpen fogjuk fel az általunk így vagy úgy meghatározott tárgyterületek idő-
beliségét. Persze, naivitás lenne azt hinni, hogy a tárgyterületek elhatárolása és a 
temporalitás-koncepció kidolgozása független lehet egymástól. Antoine Compagnon 
(maga is hajdani Barthes-tanítvány) 1998-as Az elmélet démona című könyvében 
így vázolta ezt a problémát. „A történész, mondják néhanapján, megállapítja, 
hogy A B-ből származik, míg a kritikus azt állítja, hogy A jobb, mint B. Az első 
mondat esetében az ítélet, a vélemény, az érték nincs jelen, míg a második eseté-
ben a megfigyelő elkötelezett. Egyrészt a tények objektivitása, másrészt a véle-
mény és az értékítéletek. Ez a szép megkülönböztetés azonban alapjaiban kevés-
sé védhető." Mégpedig azért, mondja Compagnon, mert az irodalomtörténeti 
transzformációk úgymond „objektív" vizsgálata előfeltételezi a „nagy írók" kivá-
lasztását, hogy azután ezzel felrajzolja az irodalmi genealógia tengelyét. „Az iro-
dalomtörténet csúcsról csúcsra halad; a gondolatok lángészről lángészre szállnak." 
(Gondoljunk csak Babits világirodalom-koncepciójára.) „Időpontok, címek és élet-
rajzok kétségkívül tények, de egyetlen irodalomtörténet sem elégszik meg azzal, 
hogy időrendi táblázatokat bocsásson rendelkezésre. És minden irodalomtörténet 
alapelvénél a következő elsőrendű választást találjuk: mely könyvek irodalmiak?" 
Nos, akármilyen terjedelmi korlátai lesznek az általunk megvalósítandó iroda-
lomtörténetnek, nyilvánvalóan nem maradhatunk meg a csúcsról csúcsra szökel-
lés évszázados módszerénél: azt is folytatnunk kell, de emellett helyett kell bizto-
sítanunk az irodalmi tömegtermelésnek és a populáris műfajoknak is. Ha pedig 
helyet biztosítunk nekik, az óhatatlanul módosítani fogja az elit irodalomról al-
kotott fogalmunkat is. 

Compagnon hivatkozik arra a megkülönböztetésre, amelyet Foucault tett mo-
numentum és dokumentum között. Foucault szerint a hagyományos történetírás a 
múlt minden monumentumát dokumentummá igyekezett változtatni, mert ebben 
látta a történetiség kulcsát. Később a folyamat megfordult: manapság a dokumen-
tumokat próbáljuk monumentumokká alakítani, vagyis egy bizonyos történeti fo-
lyamatba beágyazott időrendi sorozat puszta kellékeiből önelvű, a jelenünkkel kap-
csolatot tartó tárgyiságokként kezelni azt, ami a múltból ránk maradt. Compagnon 
az irodalomtörténetre vonatkozólag annak az alapelvnek az elfogadását javasolja, 
hogy a műalkotás, amely „örök és történeti", egyszerre monumentum és doku-
mentum. „Önellentmondásos természeténél fogva, minthogy arcainak egyikére 
sem korlátozható, olyan történeti dokumentum, amely szüntelenül esztétikai ér-
zésseljár." Ha elfogadjuk azt a kétségtelen relativizmust és heterogenitást, amely 
ezzel az alapelvvel együtt jár, nincs más választásunk, mint hogy keverjük a kü-
lönféle tudományos beszédmódokat, s ennek segítségével a hagyományos iroda-
lomtörténet-írás köreit az eddig figyelmen kívül hagyott határterületek felé tágít-
juk. Ezenkívül minden korszak tárgyalásakor kiemelt figyelmet kell fordítanunk 
az éppen akkor használatban levő irodalomfogalmak felmérésére és egymáshoz 
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képest kialakított viszonyaik leírására. Ebben a tekintetben szabad kezet kell adni 
az adott korszak feldolgozásával megbízott munkatársaknak és óva intenék attól, 
hogy az esetleges divergenciákat egy utólagos egységesítési folyamatban felszá-
molni próbáljuk. 

Egy utolsó Compagnon-idézettel zárnám a mondandómat. „Mi más volna hát 
az irodalomtörténet, hacsak nem - ugyan sokkal szerényebben mint Lanson vagy 
akár Jauss idejében - mellérendelés, különböző időrendekhez kapcsolódó töre-
dékes szövegek és megnyilatkozások összeolvasása (összevetése, collation), mely (idő-
rendek) közül egyesek történelmibbek, mások irodalmibbak, mindenesetre a ha-
gyomány közvetítette kánon próbára tétele? A j ó történeti és hermeneutikai 
lelkiismeret nekünk már nem megengedett, ami nem ok arra, hogy ölbe tett ke-
zekkel üljünk." Nos, magam is a kánonként megjelenő szériák folyamatos próbá-
ra tételét, kiegészítését, szélsőséges esetben elvetését vagy radikális megváltozta-
tását tartom követhető útnak, az úgynevezett „metanyelveknek" az elviselhetőség 
határain belül tartott, de folyamatos keverésével, a tárgy belső igényeinek megfe-
lelően. A viszonylagosság és a heterogenitás elfogadása adott esetben módszerta-
ni sokféleséget jelent - , de véleményem szerint ez nem drága ár ahhoz, hogy ne 
kelljen „ölbe tett kezekkel" irodalomtörténetet írnunk - ami különben is nehéz 
akrobatikus teljesítmény lenne. 



Hites Sándor 

EGY AGRESSZÍV MŰFAJ JÁMBOR TÖRTÉNETEI 

1. A magyar regénytörténetekről 

Bahtyin szerint a regény poétikailag agresszív forma, éppen azért, mert formát-
lan, nincs kánonja, csak egyes, koronként változóan hatékony mintái: a regény 
,,[h]arcol uralmáért az irodalomban, és ott, ahol győz, más, régi műfajok felbom-
lanak".1 Zsigmond Ferenc valami hasonlót, nevezetesen általános elregényese-
dést regisztrált 1926-ban, amikor Szinnyei Ferenc reformkori prózakörképének 
első kötete kapcsán kissé kelletlenül megjegyezte, hogy a regény évtizedek óta el-
sőséget élvez a költészet műfajai között: „Nem is csak elsőség már ez, hanem szinte 
beteges túltengés, valóságos diktatúra, amely nemcsak a verses epika szomszédos 
területeit foglalta el önző erőszakossággal, hanem a drámai műfajra is mindin-
kább ráteszi a kezét-lábát. Lelki mozgalmaink nagyvonalú, döbbenetes ábrázolá-
sa helyett a színpadon is regényírói pepecselés folyik régóta, a mozgóképszínház 
pedig - úgy látszik, végérvényesen - úrrá tette a színpad vásznán is a novellát és 
a regényt; a mai mozi-dráma szinte kivétel nélkül telivér regény vagy novella".2 

Bedig Zsigmond Ferenc kedvelhette a regényeket, hiszen értekezéseit regényírók 
(Dugonics, Jósika, \hs Gereben, Jókai, Mikszáth, Herczeg Ferenc) műveiről írta. 
Vájon miért fájlalta, hogy a regény mintegy bekebelez nála értékesebbnek érzett mű-
nemeket, a verses epikát és a drámát, miért ütközött meg agresszivitásán, miért 
szerette volna illően jámbornak látni? Nem a mozgókép megjelenéséből eredez-
tette a műfaji-műnemi hierarchiában észrevételezett változásokat, holott e médium 
felól éppen ekkortájt kellett újraértelmezni például a történelmi megjelenítés kü-
lönböző módjainak kapcsolatát, mivel úgy látszott, legalábbis Laczkó Géza szemé-
ben, hogy Dumas voltaképp „a mozinak ír[t] a mozi feltalálása előtt".3 

1 Mihail B A H T Y I N : A Z eposz és a regény. ( A regény kutatásának metodológiájáról.) In Az irodalom el-
méletei III. Szerk. T H O M K A Beáta. Jelenkor, Pécs, 1997. 28. 

2 ZSIGMOND Ferenc: Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig... Irodalomtörténeti 
Közlemények 1926. 134. 

5 LACZKÓ Géza: A történelmi regény és Móricz Zsigmond. Nyugat 1 9 2 2 . 1 2 5 5 . 
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Zsigmond Ferenc mindettől függetlenül azért állhatott értetlenül a regény tér-
nyerése előtt, mert úgy tudta, hogy az csak függeléke a magyar irodalom egészé-
nek, egyfajta alárendelt élősködője a költészeti fősodornak, hiszen a magyar kul-
túra életében későn jött, megtűrt, eredendő legitimációs gondokkal küszködő, 
kevéssé jelentékeny formáról van szó. Abból a másoktól rászármazott felfogásból 
indulhatott ki, hogy a magyar regény története ugyanarra a rugóra jár, mint a 
magyar irodalom egészének története, csak éppen fáziskéséssel zajlik, és kisebb 
tétet hordoz. Gyulai Pál szerint például Jósika Miklós, akit maga is a magyar re-
gényirodalom megalapítójának tartott, nem tett mást, mint Vörösmarty Mihály 
költészettörténeti fordulatát (a dicső múlt felidézését) alkalmazta a regényírásra.4 

Megvilágító lehet Gyulainak egy 1855-ben tett általánosabb kijelentése a Budapes-
ti Hírlapban megjelent Szépirodalmi Szemléjéből-. „Vajon nálunk egy modern regény 
tehetne-e oly hatást, mint egy sikerült népies költői beszély a közönség tudatában 
élő történeti vagy mondai körből?"5 Gyulai azt a nézetét, hogy idehaza a regény 
korában is megmaradt az eposz iránti fogékonyság, a nemzetjellem és a társada-
lom összetételének sajátosságaival magyarázta. Nem tartozott ugyan a Gyulai ál-
tal hivatkozott, „falvainkban és pusztáinkon [...] némi régies életet" élők körébe, 
de Rónay György is úgy látta, a legjobb 19. századi magyar regény a Buda halála,6 

Verses epika és a próza öröklődő hierarchiájának az erejét az is jelzi, hogy a ké-
sőbbiekben az irodalomtörténészek közül kik foglalkoztak regénnyel. Horváth 
János például elvétve, a magyar irodalom általa elképzelt fejlődéstörténetében a 
regények mintha semmilyen szerepet nem játszanának.7 Wéber Antal saját olva-
sói érdeklődését ítélte marginálisnak, amikor regénytörténetében abból indult ki, 
hogy a magyar irodalomban a költészet értékesebb és tekintélyesebb a prózánál.8 

Azon túl, hogy a regénytörténeti gondolkodás, megkockáztatom, nem a legnagyob-
bak kezén formálódott, maga a regényirodalom is egyfajta „hiánygazdaságként" 
(Margócsy István) működött a 19. század közepéig. A 18. század utolsó harmada 
és az 1830-40-es évek, vagyis a román-, illetve regényirodalomnak nevezett két 
korpusz között tátongó űrt a tétova indulást követő váratlan újrakezdésként írta 
le már Toldy Ferenc is.9 

A magyar irodalomtörténet-írásban kevés önállósága volt a regényről való be-
szédnek, jóllehet hiba volna elfeledkezni arról, hogy többek között Henszlmann 
Imre vagy Péteríy Jenő, sőt még Gyulai is írt regénykritikákat, de ezek életművük-
ben alkalmi jellegűnek tekinthetők. A regény marginalitása egyfelől tisztátalansá-
gának képzetéből is adódhatott, ami jelen volt abban a 18. századi vádban, misze-

4 GYULAI Pál: Emlékbeszédek. II. kötet. Franklin, Budapest, 1902. 421. 
5 GYULAI Pál: Válogatott művei. Szerk. KOVÁCS Kálmán. Szépirodalmi, Budapest, 1 9 8 9 . 4 9 6 . 
6 RÓNAY György: A regény és az élet. Bevezetés a 19-20. századi magyar regényirodalomba. Káldor György 

Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1947. 14. 
7 Vö. H O R V Á T H János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai, Budapest, 1980. 
8 WÉBER Antal: A magyar regény kezdetei (Fejezetek a magyar regény történetéből). Akadémiai, Budapest, 

1 9 5 9 . 5 . 
9 TOLDY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története (1864-65). Szépirodalmi, Budapest, 1987. 397. 
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rint erkölcsromboló hatású.10 A poétikai normativizálás lehetetlenségének érzete 
a műfaj emancipálódása után, a 19. század közepén is megmaradt. A regényt bel-
sőleg differenciált és teijeszkedő műfajként írta le többek között Szontágh Gusztáv 
vagy Kemény Zsigmond is, felismerve, hogy az egyszerre illeszkedik a költészet-
hez és a mindennapokhoz, egyként rokonítható a bölcselettel és a politikával, for-
mailag pedig egyaránt magában foglalhat verset, levelet, anekdotát, újságcikket, 
párbeszédet, dramatizált jelenetet, leírást, elmélkedést, esszét, szónoklatot, s köl-
csönhatásban áll olyan nagyformákkal is, mint az eposz vagy a történet- és az iro-
dalomtörténet-írás.11 Az a meglátás, hogy a regény kilóg a klasszicista műfajkánon, 
s ezzel akár a kívánatos műformák kereteiből is, nemcsak lokális nemzeti-ideoló-
giai elfogódottságokból eredhetett. Általánosabb esztétikai megfontolásokra is 
gondolhatunk, hiszen Gadamer szemében a regény azért bizonyulhatott kevésbé 
„eminens", vagyis kevésbé irodalmi szövegnek, mert az „irodalom kései leszárma-
zottja" lévén nem tiszta, hanem „vegyes forma", hatása nem a szó saját gravitációs 
erején vagy mágikus szubsztancialitásán nyugszik: „nem olvashatók le [róla] oly 
tisztán a költői szó lényeges funkciói".12 Az 1960-70-es évek francia irodalomsze-
miotikájának újszerűsége abban is állt, hogy eljárásaikat prózai szövegek tanul-
mányozásakor alakították ki.13 

A rendszeres regényelméleti, regénytörténeti vagy egyáltalán regénykritikai 
munkák hiányát már a 19. század közepén fölvetették. Jellemző, hogy a helyzet 
orvoslására a Kisfaludy Társaság 1877-ben pályázatot írt ki a magyar regény tör-
ténetéről, de még jellemzőbb, hogy a kiírásra nem érkezett be pályamű. A pályá-
zat két évvel későbbi új kiírására készült el Beöthy Zsolt A szépprózai elbeszélés a ré-
gi magyar irodalomban című, végül 1886-87-ben két kötetben megjelent munkája. 
Eltérve a kiírástól, nem a regényről, hanem általában a 16-18. századi széppró-
zai elbeszélésről értekezett, s nem ment tovább Bessenyeinél. Mint írja, semmilyen 
előmunkálatra nem támaszkodhatott. A propedeutikus jellegnek és a későbbi fej-
leményektől való eltekintésnek egyaránt betudható, hogy Beöthy lényegesen mél-
tányosabb például Mészáros Ignáccal, Báróczi Sándorral és kortársaikkal, mint 
regénytörténész utódai. A 20. századból négy nagyobb munka említhető.14 Csá-

1 0 SZAJBÉLY Mihály: „lázadnak' a magyar tollak". Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, 
a 18. század közepétől Csokonai haláláig. Akadémiai-Universitas, Budapest, 2001. 184-185. 

11 Erről bővebben lásd BÉNYEI Péter: A Kemény-regények drámaiságának és tragikumának néhány 
kérdése kritikatörténeti kontextusban. In Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és mű-

fajokban. Szerk. BITSKEY István és IMRE László. Studai Litteraria XLVIII. Debreceni Egyetem Magyar 
és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete, Debrecen, 2005. 67-77. 

12 Hans-Georg GADAMER: Filozófia és irodalom. Ford. POPRÁDY Judit. In Az esztétika vége - vagy se vége, 
se hossza? A modern esztétikai gondolkodás paradigmái. Szerk. BACSÓ Béla. Ikon, Budapest, 1995. 52. 

1 3 ANGYALOSI Gergely: A próza poétikája. Körkép a hatvanas-hetvenes évek Franciaországából. In uő: 
A költő hét bordája. Latin Betűk, Debrecen, 1996. 119-120. 

14 Nem átfogó regény történet RÓNAY György A regény és az élet című 1947-es munkája, amelyet szer-
zője oktatási segédkönyvnek szánt, némiképp keverve az értő megjegyzéseket és a „100 híres re-
gény" műfaji eszközeit. Kiindulása szerint „A magyar regény mi magunk vagyunk" (10.), vagyis a 
nemzet életének művészi tudatosításaként fogja föl a műfajt, amelynek Eötvössel és Keménnyel 
kezdődő, majd lehanyatló, s a Nyugat (Török Gyula, Kaffka, Móricz, Krúdy) prózaíróival ú j ra fel-
ívelő története egyben „a magyar lélek története" is. Ezzel cseng egybe az a nézete is, Hogy az 
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szár Elemér 1922-es A magyar regény története című művét 1939-ben átdolgozva újra 
kiadta. Szinnyei Ferenctől a Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig, illetve a 
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban két-két kötete 1925-ben és 1939-ben, 
György Lajostól A magyar regény előzményei 1941-ben, Wéber Antaltól Л magyar re-
gény kezdetei (Fejezetek a magyar regény történetéből) 1959-ben je lent meg. Az Akadé-
miai Irodalomtörténet köteteiből nemcsak azért olvasható ki nehezen bármiféle 
regénytörténeti összefüggésrendszer, mert a vonatkozó fejezeteket különböző iro-
dalmárok írták, hanem azért is, mert a szóba jöhető műveket hol általános cél-
képzetekhez (mint a műfaj meghonosítása a nemzeti öneszmélés szolgálatában), 
hol ideológia-politikai irányzatokhoz (népies-nemzeti és liberális nemesi), hol ve-
gyesen stílusirányokhoz, korstílusokhoz és eszmetörténeti korszakokhoz (felvilá-
gosodás, romantika, realizmus), hol pedig egy évtized irodalmának metszetéhez 
rendelték (például az 1840-es évek prózai törekvései). 

A regénytörténészek közül Császár Elemér fogta át a legnagyobb anyagot, rövi-
den összefoglalta még a Beöthy által tárgyalt időket is, s egészen Herczeg lerencig 
jutott; virágkornak a 19. század középső harmadát tekintette. Idődén tipológiá-
ra támaszkodott: a való és a meseszerű, a lélektani és a kalandos, a jellem- és az 
esemény-alapú, a mélyebb hatás kiváltására és a szórakoztatásra törekvő, az elmé-
lyedő valóság-megfigyelésen alapuló és a képzelet olcsó játékait nyújtó típusokat 
különböztetett meg. Ebből történeti séma is következett: a regény útja a lélek-, a 
kor- és a környezetrajz hitelessége felé vezet. Szinnyei Ferenc igen anyaggazdag 
könyveiben inkább szinkrón metszetekkel foglalkozott, a felsorolás, a számbavé-
tel lehető teljességét mechanikus minta- és forráskereséssel egészítette ki. György 
Lajos szintén a lehetséges változatok legszélesebb regisztrációjára törekedett, füg-
gelékben közölt bibliográfiája viszont ma sem haszontalan. Wéber nem ment tovább 
Eötvösnél, s azt is jelezte, hogy nem egységes és teljes történetet, hanem szemel-
vényszerű elbeszélést ad, jóllehet művéből nem derül ki, hogy egy nagytörténet 
lehetségességére nézve lettek volna kételyei. Mindannyian az A baji (1836) mentén 
elő- és utótörténetre osztott fejlődésrajzot vázolnak föl. György Lajos azért beszél 
munkája címében is „előzményekről", mert a tárgyalást az Abafi megjelenésének 
pillanatában záija le. 

A 18. századról, vagyis arról, amit az igazi magyar regény előtörténetének te-
kintettek, lesújtó a véleményük. Hangjuk sajnálkozó, sőt szégyenkező, ahogy Wéber 
íija: „nem sok örömünk telik a magyar regényirodalom elindulásában".15 Császár 
Elemér szemében a már megjelenésükkor ódivatú fércművek, a Kártigámtól 
(1772) Pálfíy Sámuel 1805-ös Erbiájáig, ízlésficamos közönséget elégítettek ki, sőt 

Ulysses a „modern lélek apokaliptikus dekomponálódását" mutatja be. (12.) Egyfajta újrahumani-
zálódó újrealizmus ábrázolás-esztétikájának időszerűsége melletti érveinél és műelemzései j ó részé-
nél érdekesebb az, amit a regényolvasásról általában elmond. Az irodalomban profán misztériumot 
lát, s metaforája az olvasásról mint békéltető, pihentető, kiteljesítő imádságról azért figyelemre-
méltó, mert a liturgikus nyelvként felfogott műélvezetben annak lehetőségét mutatja föl, hogy az 
olvasó is művésszé váljék: „Az alkotás: részesítés." (9.) 

>5 WÉBER: i . m . 1 3 . 
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e hazug és beteges irodalom termelőinek és fogyasztóinak még épelméjűsége is 
kérdéses: másképp hogy magyarázhatnánk az Árpád vezért részeges és kéjvágyó 
figuraként szerepeltető Etelka (1788) népszerűségét. Jellemző, hogy Császár Elemér 
a korból leginkább azt a két művet - nevezetesen Szentjóbi Szabó Lászlótól az Első 
Mária magyar királynak élete (1792) és Kármán Józseftől a Fejveszteség (1794) - mél-
tatja lelkesedéssel, amelyet a szerzők végül nem írtak meg. Közös véleményük, 
hogy a magyar regény gyermekkora gyermeki módon megírt, „művészileg má-
sodrangú, tartalmukban elavult, módszereikben követhetetlen" (Wéber) műveket 
adott éretlen, gyermeki olvasóknak. A regénytörténetek annak nyomatékosításá-
ban is megegyeznek, hogy szemben a nyugat-európai évszázados organikus fejlő-
déssel, nálunk a műfaj egyszerre szökkent szárba, mégpedig mindjárt kétszer, az 
1770-es és az 1830-as években. \&lóban tételezhető szakadás, de folytonosság 
éppannyira: az Erbiát Arany és Jókai is olvasta. Császár Elemérnek bizonyosan 
nincs igaza abban, hogy 1790 és 1832 között komoly literátor nem foglalkozott 
regényírással. Kazinczy az 1810-es években újraírta az 1789-ben megjelent Bács-
megyeyt, Bessenyei a Tariménest 1804 körül fejezi be, de ekkortájt születnek Verseghy 
Ferenc regényei is (például a Gróf Kaczaifalvi László avagy a természetes ember) és 
Vitkovics Mihálytól az 1879-ig kiadatlanul maradt Л költő regénye, Csokonai Л Tsókok-
j a 1794-ös, Kisfaludy Sándortól az 1876-ig kiadatlan Két szerető szívnek története pedig 
1810 körül készült el. 

Konszenzus van az irodalomtörténészek között abban a tekintetben is, hogy 
egyfajta kulturális betolakodót látnak a regényben. Ahogy Wéber íija, a magyar 
regény kezdetben „irodalmunk fejlődési vonalától különböző" úton járt , s csak a 
reformkortól szervesült annak organizmusába.16 Persze akkor sem minden, hiszen 
Yhjda Péter regénye, a keresztes háborúk idejéből származó fiktív önéletrajznak 
beállított Tárcsái Bende (1837), a maga első személyű elbeszélőjével, anakroniz-
musaival nemcsak „mellékvágánynak" minősült, hanem Wéber szerint egyenesen 
,,ellentmond[ott] a magyar irodalom természetének".17 Ezzel szemben az Abafi 
mint az igazi magyar regény, vagyis elvileg valami új megjelenése, az erről szóló 
beszámolókban egy történet szabályszerűségéből levezethető, mintegy a nemzeti 
kulturális fejlődés szabályainak tesz eleget. Illetve pontosan az addigi rendelle-
nességet és szabálytalanságot vagy hiányt szünteti meg: mint a magyar irodalom 
európai felzárkózásának nélkülözheteden, bár attól szellemében idegen feltéte-
le, behozza a műfajrendszer fejlődésének lemaradását. Ennek jegyében létrejött 
egy olyan virtuális fejlődéstörténet, amelyben (a még meg nem született) magyar 
regény helyét ideiglenesen egyéb epikai formák töltötték ki: Kisfaludy Sándor és 
Csokonai versgyűjteményei a „poétái román", Gvadányitól az Egy falusi nótárius-
nak budai utazása pedig a pikareszk-regények helyett állt. 

' В I . RO. 1 4 2 . 

17 I . M . 1 0 6 . 
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2. Javaslatok regénytörténetre 

A műfajtörténet ma komoly legitimitási problémákkal küszködik, ahogy minden 
nagy elbeszélés. Imre Lászlónak a verses regényről, majd később a 19. századi 
epikáról szóló könyvét elsősorban nem is műelemzéseit illető, hanem elvi kifogá-
sok érték, például a fejlődéselv biológiai metaforikájára18 vagy a széteső tipoló-
giák és parttalanná váló alműfajok szerepeltetésére nézve.19 A műfajtörténet hely-
zetérejellemző (sőt ösztönző) lehet egy külföldi példa: Franco Moretti 1987-ben 
megjelent The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture című mun-
kájához képest az olaszul 1997-ben, majd angolul 1999-ben megjelent Atlas of 
European Novel 1800-1900 című művében nem egy (vagy több) történet, hanem 
egyfajta kulturális topológia kialakítására tesz kísérletet, a 19. századi európai re-
gényirodalom földrajzában az idő térbeliesítését szemrevételezve. 

Megfontolandóak azok a kritikák, amelyek magára az osztályozás képzetére 
irányulnak (s alapvetően a kései Wittgensteinnek abból a meglátásából indulnak 
ki, hogy a közös név nem jelenti, hogy az e névvel jelölt jelenségek visszavezet-
hetők valamely közös jegyre). Tagadhatatlan, hogy a műfaji osztályozás létesíthet 
sajátos kontextusokat egy mű értelmezéséhez, de éppannyira ki is zárhat máso-
kat. A műfajok szerinti elrendezésből kiinduló vizsgálódás akár egyetlen életmű 
összefüggéseiben is redukcióhoz vezethet, ha adott szöveget csak a műfaj más da-
rabjaival vet össze.20 A műfaj fogalmát megőrizve inkább lehet irodalmisággal, 
mint szövegszerűséggel számolni. A retorikai apóriákra fogékonyak vélhetően arra 
az eredményre jutnának, hogy az olvasás tapasztalatai nem összegezhetők totali-
záló alakzatokba, s a műfaj mint szabályszerűség, illetve a szöveg mint egyediség 
nem rendelhető egymáshoz. A műfaj mindazonáltal bizonyulhat olyan beszédak-
tusnak is, amely a szöveg részeként és nem annak kereteként működik. 

A műfaj és a történetiség ránézésre egymásnak ellentmondó fogalmak: az utób-
bi változékonyságot sugall, míg az előbbi időtlenséget, ellenállást a változásnak. 
A szabályok állandósága és az ízlés változékonysága, valamely minta követése és 
felforgatása (paródia, irónia) között feszültség is fennállhat.21 Az egymástól elszi-
getelt, időben állandó műfajok képzetével szemben célszerűbb olyan műfajrend-
szerben gondolkodni, amelynek elemei (a műfaji szerkezetek megalapozására és 
megváltoztatására, variációjára, kiterjesztésére és átalakítására nézve) egyidejű-
leg kölcsönhatásban és elkülönböződésben állnak.22 Lehetséges tehát a műfajok 
variabilitását, saját normáikat rendre megszegő karakterét hangsúlyozni, de az is 
legalább ilyen jellemző, hogy az intézményesen, államilag vagy szakmailag kodifi-

1 8 DÁVIDHÁ/.I Péter: Imre IMSÚÓ: A magyar verses regény. Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 9 2 / 1 . 1 1 2 - 1 1 8 . 
1 9 T Ö R Ö K Lajos: Beszédmódok „egymásra másolódása". Literatura 1 9 9 8 / 2 . 1 8 1 - 1 9 1 . 
2 0 Jürgen FOHRMANN: A Z irodalomtudomány önreflexiója. Ford. RÁKAI Orsolya. In A háló, a halászok és 

a halak. Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány 
kapcsolódási pontjáról. Szerk. RÁKAI Orsolya. Osiris-Fompeji, Budapest-Szeged, 2001. 222. 

21 Herbert LINDENBERC.ER: The History in Literature: on Value, Genre, Institutions. Columbia UP 1990. xiv. 
2 2 Hans Robert JAUSS: Toward an Aesthetic of Reception. The Harvester Press, 1 9 8 2 . 8 8 . ; Ralph C O H E N : 

History and Genre. New Literary History 1 9 8 6 / 4 . 2 0 3 - 2 1 8 . 
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kált műfaj-hierarchia szerepet játszik annak szabályozásában, hogy mely kulturális 
objektumok miként használandók, hogy az iskolarendszer vagy a könyvkiadás 
milyen típusú művek olvasását irányozza eló vagy teszi lehetővé.23 Az utóbbi eset-
ben a műfajok rendszere nem más, mint az engedélyezett beszédformák együtte-
se, az előbbiben pedig egy önmagát saját belső interakciói folytán szakadatlan 
mozgásban tartó, innovatív közeg. 

A magyar regényről szóló beszéd történetszerűségének egyik kulcsa a kezdetek 
elbeszélhetővé tételében, a „románirodalom" integrálhatóságában rejlik. A nem-
esztétikai tapasztalat mibenléte és az irodalomnak tekinthető korpusz körülhatá-
rolása nemcsak a régi magyar irodalom, de a 18. századi regény problémája is. 
A Kártigámot Mészáros Ignác nemcsak erkölcsi tükörnek, de társadalmi kommu-
nikációs gyakorlatok segédeszközéül is szánhatta, vagyis hasonló megfontolásokat 
követett, mint amelyek alapján levélminta-gyűjteményét, a Magyar Szekretáriust 
(1793) összeállította. Dugonics Etelkájának 1906-os szemelvényes újrakiadásakor 
a sajtó alá rendező a regényről alkotott képzetei és a közreadott szöveg között, 
mint mondja, akkora távolságot észlelt, mintha nem is ugyanarról a műfajról lett 
volna szó.24 Pedig a régi magyar regények tára nem feltétlenül halott archívum. 
Ha valaki érdeklődik a nyelvi regiszterek keveredésének az elbeszélésben betöl-
tött szerepe iránt, akkor kutatásait kezdheti a Szigvárttal (1787) és az Etelkával. Ha 
pedig a szereplői önazonosság etnikai, nemi és társadalmi alakváltásait firtatná, 
akkor meg a Kártigámmal. 

Erre az időszakra nézve a legélesebb a magyarítások és a műfaj-adaptációk vi-
szonyának kérdése. A 18. századi fordításirodalmat a magyar nyelvű elbeszélő-
művészet iskolájaként tartották számon, az adaptációtól az önálló alkotásig veze-
tő út állomásaként. Az viszont, hogy Margócsy István a Szigvártol annak fordítás 
voltától jórészt függetlenül, vagyis szövegként olvasta,25 arra sarkallhat, hogy új-
ragondoljuk a felfogást, miszerint a fordításirodalom fejlődésíve az irodalmi 
rendszer kiépítése érdekében végzett munkától húzódik az eredeti, önálló írói 
gyakorlatig, illetve az attól elválasztott fordítói hűség eszményéig. Hiszen ha Kis 
János 1806-os richardsoni A magyar Fhmélája adaptáció, akkor Kuthy Lajos vagy 
Nagy Ignác 1840-es években született Sue-utánzatai miért nem azok? Az előbbi 
nem része a magyar regénytörténetnek, míg az utóbbiak igen. Elhanyagolt as-
pektus a belső fordításirodalom szerepének vizsgálata a soknyelvű Monarchiában: 
lehet, hogy ez épp a nemzeti nyelvű nemzeti irodalom képzetének kialakítása 
idején volt a legvirágzóbb. 

23 Frederic JAMESON: The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. Cornell U P London, 
1 9 8 1 . 1 0 5 - 1 0 7 . ; Tony B E N E T T E : Texts in history. In Fbslstructuralism and the question of history. Eds. 
D . A T T R I D C E - G . BENNINCTTON-R. YOUNG. Cambridge U P Cambridge, 1 9 9 1 . 7 2 . 

24 Dugonics András Etelkája (Szemelvényekkel). S. a. r. PRÓNAI Antal. Szent István Társulat, Budapest, 
1 9 0 6 . 1 1 . 

2 5 MARGÓCSY István: Szigvárt apológiája. In Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves 
Csetri Lajos tiszteletére. Szerk. SZAJBÉLY Mihály. Magvető, Budapest, 1999. 
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Miként lehet ötvözni az elbeszélés-elméleteket a történetiséggel? Lehetséges-e 
regénytörténetet alapozni például a monologikus és dialogikus regénynyelv, vagy 
mű és szöveg különbségére? Lehetséges-e formalista elemzésekhez történeti kon-
textust rendelő narratológia? Bahtyin Dosztojevszkij-könyve vagy Dorrit Cohn 
Transparent Minds című műve erre tett kísérletet. Hasonló javaslatok magyar szer-
zőktől is említhetők. Két évtizede Szegedy-Maszák Mihály a belső magánbeszéd 
alkalmazásában, az idézett és az elbeszélői szólam elkülönítésének problematikus-
sá válásában, valamint a történetiként felfogott realizmus megvalósításában látta 
Kemény Zsigmond előremutató regénytörténeti jelentőségét.26 Fölhasználható-e 
a belső cselekményesség, az elbeszélt és az idézett monológ előtérbe kerülésének 
célelvűsége, vagy a metonimikus és a metaforikus, a történetmondó és a diszkur-
zív eljárások különbségének létrejötte a magyar regénytörténet elbeszélésekor? 

Feltétele-e egy regénytörténetnek az elbeszélés-elmélet történetének feltárása? 
Egy régi magyar narratológia felvázolásához az Akadémiai Kritikatörténet köte-
tei csak korlátozottan segítenek hozzá. Ha létrejönne egy ilyen feldolgozás, akkor 
talán az a sejtés sem bizonyulna képtelenségnek, hogy az elbeszéléssel szemben 
támasztott elvárások történetében azok a jegyek, melyeket a 19. században súlyos 
esztétikai fogyatékosságként tartottak számon, mára nagyon is méltányolt eljárá-
sokká lettek. Ilyen a nézőpont osztottsága, a modalitásváltások, az elbeszélő elő-
térbe tolakodása, az időviszonyok rendezetlensége, az elbeszéltek fikciós jellegére 
való figyelmeztetés, az elkalandozás poétikája (a történetmondásba beékelt ele-
mek az elmélkedéstől a leírásig). 

Bezeczky Gábor tette föl a kérdést: miként lehet tetten érni, hogy egy szöveg 
rendelkezik-e tudással a korábban készültekről.27 Ez kiegészíthető az inverzével: 
a később készült tudása a korábbiról mennyiben tartozik hozzá a korábbi megér-
téséhez? Mennyiben írható regénytörténet a hagyománytapasztalatnak a műfaj-
revíziók és a „hatásiszony" (Harold Bloom) által kirajzolódó időbelisége révén? 
Márton 2001 és 2003 között három kötetben megjelent regénye igényli a Kárti-
gám ismeretét, de a Testvériség óta a Kártigám is igényli Márton ismeretét. Ezzel a 
szemponttal szemben ellenérvek is felhozhatóak. Takáts József „modernné olva-
sást" lát benne, mondván, az elsődleges kontextus felülírása kanonikus és nem 
történeti olvasatokhoz vezet.28 Vajon az aktualizálás mindig a szöveg önmagáról 
való tudásának ellenében halad-e? A hagyomány és a jelen analogizáló találkozá-
sakor melyik mennyit veszít a maga identitásából? Imre László javaslata, misze-
rint lehetséges volna „a magyar regény történetét mintegy visszafelé olvasni", az 
értekezónek abból a tapasztalatából fakadt, hogy a Tariménes utazása (az időben 
későbbit tekintve előzménynek) a posztmodern epika felől nézve az újdonság 

2 6 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kemény Zsigmond. Szépirodalmi, Budapest, 1989. 
2 7 BEZECZKY Gábor: Metafora, narráció, szociolingvisztika. Akadémiai, Budapest, 2002. 179. (Modern Fi-

lológiai Füzetek 58.) 
2 8 TAKÁTS József: Az irodalomtörténet-Írással kapcsolatos meggyőződéseimről. Irodalomtörténeti Közlemé-

nyek 2003/6. 729-741. 
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erejével hathat.2 9 Imre tanulmánya önmagában is érdekes elemzést nyújt a Tari-
ménesről, de nézőpontja új problémákhoz is elvezet. Hiszen azok a 20. századi 
művek, amelyek vélhetően a legtöbb tapasztalattal bírnak Bessenyei regényéről, 
nevezetesen Határ Győzőtől a Csodák Országa Hátsó Eurázia (1939-1942) és a He-
liáne (1947), maguk sem könnyen találnak helyet a magyar regény történetben. 

Bezeczky egy másik megjegyzése szerint „a lehetséges és használható történet-
sémák kitalálásában a regény történetét vizsgáló irodalmárok messze elmaradnak 
a regényírók mögött".30 \hgyis legalább részben az irodalmárok történetmondó-ké-
pességeinek hiányosságai okozzák, hogy kevés, j ó regényhez hasonlóan meggyő-
ző és érdekes történetet olvasunk a műfajról. Lehetséges, hogy a regénytörténész-
nek olyan történetet kellene összeeszkábálnia, amely hasonlít az általa preferált 
művek némelyikének kompozíciójára? Szirák Péter legutóbbi jellemzése a próza-
fordulat történetiségéről mintha valami ilyesmit irányozna elő: „a prózafordulat 
története immár negyedszázada a kétirányú lezáratlan folytonosság története, 
formája nem lineáris, mint inkább kiterjedésszerű, nem ellentét-elvű logikus ki-
bontakozás, mint inkább rizomatikus burjánzás, újabb és újabb viszonylatokat lé-
tesítő hálózat."31 

Leginkább a regény kapcsán vethető föl a kérdés, hogy az irodalmi művek va-
jon valamely tiszta, érdekmentes, önmagában vett (esztétikai) értéknél fogva mél-
tánylandók vagy a társadalom érdek vezérelte fogyasztási szokásai közé tartoz-
nak. A regényértelmezés hagyományában a leghangsúlyosabb az olcsó 
szórakoztatás (a lektűr, a ponyva) és az értékes, művészi elmélyültség ellentéte: 
„.Ami nem ad és nem eszméltet: ami csak kiszolgál, az nevezheti ugyan magát re-
génynek, mi azonban semmiképpen nem nevezhetjük művészetnek, irodalomnak. A 
legjobb esetben is csak gyarló ipar."32 Termelés és alkotás különbségére nem a 20. 
században figyeltek föl először: „A legújabb kor az ipar minden ágában átlépett 
a gyárszerű termelésre. A művészetek különböző ágai sem maradtak ezen törek-
véstől menten. [...] a regényíró mester bizonyos franczia regény gyárakban kioszt-
j a a mesét stylista legényei között. E gyári kezelés kétségtelenül az irodalomban 
jogosult a legkevésbbé. Mert míg a festészet és szobrászat remekeinek ilyszerű 
utánzásánál az össze emberiség műízlésének emelkedését fogjuk köszönhetni: az iro-
dalom e gyáripara nem a remekek sokszorozására, hanem a középszerű, vagy ezen 
is alul fekvő művek előállítására vezet; s míg amott talán csak azt sajnálhatjuk, 
hogy a valódi művészet pályája megnehezül; itt magának a művészetnek alászál-
lását, depravátióját idézi elő."33 Műélvezet és fogyasztás ellentétét kapcsolatba 

2 9 IMRE László: Egy tartósan „tetszhalott" regény újdonságai. In In honorem Tamás Attila. Szerk. G Ö R Ö M -

BEI András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 
3 0 BEZECZKY: i . m . 1 8 1 . 
3 1 SZIRÁK Péter: Szóval nehéz. A magyar prózáról 2 0 0 1 júliusában. In Magyar próza az ezredfordulón. 

Szerk. ELEK Tibor. Bárka-Békés Megyei Könyvtár-Magyar Könyvtárosok Egyesülete-Gyulai Vár-
színház, Békéscsaba, 2001. 38. 

3 2 RÓNAY: i . m . 7 . 
3 3 Е SZATHMÁRY Károly: A regény föladata. A Kisfaludy Társaság Évlapjai, Új Folyam VI. kötet. Athe-

naeum, Rest, 1871. 63-64. 
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hozták az elmélyült, többszöri és a felszínes, egyszeri olvasás viszonyával. A ma-
gányos és közösségi, néma és hangos olvasás gyakorlata mellett vizsgálható vol-
na a regényírás és a regénytermelés viszonya az extenzív és az intenzív olvasói 
szokások és gyakorlatok, illetve az egyes szövegek által felkínált extenzív és inten-
zív olvasói szerepek történetéhez.34 

A regényírás amennyire művészet, annyira része - talán minden irodalmi mű-
fajnál inkább - a kereskedelem összefüggéseinek is. A regénytörténetről nemcsak 
a kulturális fejlődés organikusságának, a nemzeti szellem magára találása meta-
fizikájának a jegyében, sőt nemcsak tisztán poétikai vagy retorikai formák törté-
netiségének tekintetében, hanem a kereslet-kínálat összefüggéseiben is célszerű 
szólni. Regénytörténészeink nem véletlenül ostorozták a „könyvárusi patriotiz-
mus" hiányát. Regényolvasókon a művelődő magyar nemzet mellett vásárlókat is 
érthetünk, s az írók sem mind a nemzetnevelés vagy a nyelv pallérozásának esz-
közét látták a regényirodalomban. Pénzügyek gyakran adják egy regény témáját, 
de azt sem tartom képtelenségnek, hogy a pénz, a váltó, a kötvény még a fikció 
vagy az irodalmi reprezentáció öntükrözó trópusaként is olvasható. A regényiro-
dalom és a piac kapcsolatrendszerét a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltásai-
val is kapcsolatba lehetne hozni. 

Nemcsak a tipográfia vagy az illusztrációk, de a megfilmesítés és a képregény 
szerepét is vizsgálni lehetne. Megfontolandók erre nézve az állami Nagy könyv-
kampány tanulságai: a szavazás eredménye azt sejteti, hogy meghatározó volt a 
vonatkozó filmek szerepe nemcsak a tetszésben, de az emlékezet mikéntjében is. 
Olyan többszörös helyettesítődés tanúi lehettünk, amelyben az alapvetően nem 
regényekre, hanem filmekre szavazó közönség honorálásaként a televízió a győz-
tes regényekből újra filmet készített. Kérdés, hogy ma az olvasás voltaképp nem 
kiiktatható állomás-e a regények és az olvasók, a filmek és a tévénézők kommu-
nikációjából. Lehetséges, immár a regény nem bizonyul kellően agresszívnek, s 
ideje volna megírni e jámbor műfaj agresszív történetét. 

34 Martha W O O D M A N S E E : The author, art, and the market: rereading the history of aesthetics. Columbia UR 
New York, 1994. 
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KÖZKÖLTÉSZET - IRODALOM ALATT, KULTÚRÁK FÖLÖTT* 

„Á Vers tsinálás nem Poézis."1 Mintha Csokonai Vitéz Mihály gondosan el akar-
ná hárítani, hogy neki bármi köze lenne az alkalmi versfaragókhoz. Am a hely-
zet sokkal összetettebb. Hazánkban a 18. század folyamán valóban színre léptek az 
első olyan szervezőegyéniségek, akiknek munkássága nyomán az irodalmi élet 
apránként kiemelkedett a közköltészet létmódjából, sőt a továbbiakban el is ha-
tárolódott tőle. Ezt azonban ne úgy képzeljük el, mint egy segítő kézmozdulatot, 
mely a mocsárba tévedt vándort kirántja az ingoványból. Tény, hogy Kazinczyék 
komoly lépéseket tettek azért, hogy létrehozzák a „modern", önelvű irodalmi ká-
nont, ellensúlyozva a közköltészet implicit kánonját. Becsmérlő szavakban sem 
volt hiány: a diáklíra egyik fellegvárában, a sárospataki kollégiumban Csokonai 
szerint „az értelem, ész, józan okosság minden lépésébe nagyon nyög, az izlés 
porba és szenybe hever. - A' sziv az ittzéig határozódik".2 Kazinczy pedig egyene-
sen kizárja, hogy Goethe bármire vihette volna, ha történetesen pataki diákként 
kezdi pályáját.3 Az új irodalom és a közköltészet egymásra utaltsága mégsem 
szűnt meg egy csapásra, radikális szakításról továbbra sem beszélhetünk. Érde-
mes végiggondolnunk, hogy az összefonódás miért volt ennyire erős. 

A közköltészet meghatározása visszatérő probléma a magyar irodalomtörténet-
írásban. A fogalom (avagy regiszter) eltérő definícióinak forrását abban kereshet-
jük, hogy a különböző kutatók más-más tudományterület felől közelítettek hozzá. 
Nemcsak irodalmunkban kell ugyanis helyet találnunk e szövegeknek, hanem a 
folklorisztika, illetve a zene- és a művelődéstörténet rendszerében is. Dolgunkat 
megnehezíti, hogy az anyag szinte feldolgozhatatlanul bőséges, a ránk maradt 

* Készült az OTKA F 48440. számú pályázatának támogatásával. 
1 CSOKONAI V I T É Z Mihály: [A magyar Prosodiáról]. In Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei. Tanulmányok. 

S. а. г., jegyz. BORBÉLY Szilárd, DEBRECZENI Attila, O R O S Z Beáta. Akadémiai, Bp., 2002. 18. 
2 Csokonai - Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele). In Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei. levele-

zés. S. a. r. DEBRECZENI Attila. Akadémiai, Bp., 1999. 57. 
3 Kazinczy - Kis Jánosnak ( 1 8 1 6 . március 6 . ) . In Kazinczy Ferenc levelezése. XIV Közzéteszi VÁCZY János. 

Bp., 1904. 22. 
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emlékek száma pedig korszakonként markánsan eltér. A folklorista Küllős Imola 
három évtizede, e sorok írójával közösen pedig lassan tizenkét éve dolgozik a 
18-19. századi közköltészet feltárásán. Leginkább Marót Károly, Szabó T Attila, 
Kocziány László, Stoll Béla, Kőszeghy Péter és Horváth Iván felvetései nyomán 
csiszolódott az a kettős definíciónk, melyet az alábbiakban röviden összefoglalok, 
hiszen már több helyütt is részletesen közreadtuk.4 

Ha kiindulásként elfogadjuk, hogy létezett valamiféle köztes réteg az oralitás 
és az irodalom között, egy hármas tagolású rendszer rajzolódik ki.5 Kedvelt metafo-
ránk szerint egy U alakú cső közepén, a kanyarulatban kell elképzelnünk a köz-
költészetet, mely szűrőként szolgál a két függőleges csőoszlop között. A bal oldali 
oszlopban találjuk a szóbeli folklórt, a jobb oldaliban pedig a csak írásban teijedő 
irodalmat. Az oralitás teljesen önszabályozó, hiszen az előadáshoz és az előadó 
személyéhez kötődik, s maga a megszólalás jelenti a továbbörökítést, a reproduk-
ciót. Ezzel szemben a másik pólust alkotó „műköltészet" vagy „magas irodalom" 
egyre erősebben kötődik az írásbeliséghez, s apránként kizárólagossá teszi azt. 
Egyetlen közös vonása az oralitással épp az önszabályozás, melyet persze egészen 
más eszközökkel (tudományos-kritikai alapú kánonok megteremtésével, esztéti-
kai vagy éppen politikai csoportszervező elvekkel) valósít meg. 

A két önszabályozó pólus közé ékelődött közköltészet első, szigorúbb értelme-
zése a másodlagos írásbeliséggel függ össze, ami az írástudás, az iskolakultúra 
szélesedése miatt koronként változó. A közköltészet jelentése ebben a kontextus-
ban: köztes költészet. Az ide sorolt hatalmas szövegtermés zömében anonim alkotá-
sokból áll, amelyek szabadon variálódnak, bár élettörténetükben elkülöníthetők a 
fejlődés szakaszai: az összeéneklés, a széténeklés, a parafrazeálódás és így tovább. 
A különböző változatok szövegcsaládokba rendeződnek, s néha 150-200 éven ke-
resztül nyomon követhetők. Terjedésüket - részben szóbeli használatuk ellenére -
főként a kéziratos versgyűjteményeknek, énekeskönyveknek, valamint a népszerű nyomtat-
ványoknak (ponyvafüzeteknek, kalendáriumoknak, illetve néhány verseskönyvnek6) 
köszönhetjük. Az alkotások nem egyedi élmények és magánvélemények megjele-
nítésre törekszenek, inkább tipikus élethelyzetek bemutatására, elhangzásuk pedig 
főként konkrét alkalmakhoz kötődik (naptári ünnepek, névnapok, lakodalom, keresz-
telő, temetés, fonó, farsang, szüret, a diák- és katonaélet rítusai). Poétikai szerve-

4 Régi magyar költők tára, XVIII. század. 4. Közköltészet I. Mulattatók. S . a. r. K Ü L L Ő S Imola, munkatárs 
CSÖRSZ Rumen István. Balassi, Bp., 2000; K Ü L L Ő S Imola: Közköltészet és népköltészet. Közköltészet és nép-
költészet. A XVII-XIX. századi magyar világi közköltészet összehasonlító műfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti 
vizsgálata. Li Harmat tan , Bp., 2004; CSÖRSZ Rumen István: Közköltészet a többnyelvű Magyarorszá-
gon (1700-1840). In B Í R Ó Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történeté-
ből. Argumentum, Bp., 2005. 207-261.; CSÖRSZ Rumen István-KüLLÓs Imola: A XVIII. századi köz-
költészet textológiai problémái. I rodalomtörténet 2004. 345-355. 

5 Mivel a népköltészet a legtöbb irodalom-meghatározásból kiszorul, háromosztatú modellünket n e m 
az irodalom, h a n e m az irodalmi jellegű szövegek befogadási-használati modell jeként értelmezhetjük. 

6 Legfontosabbak: a váci Énekes Gyűjtemény (1799, 1801), illetve a sárospataki Régibb és újabb, részint 
érzékeny, részint víg, többnyire eredeti dalok gyűjteménye (1826; 2. kiadás: Érzékeny és víg dalok, 1834). 
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zóelveik közé sorolhatjuk a didaktikus szándékot, az intő-oktató-szórakoztató karak-
ter egyensúlyának fenntartását, a monologikus beszédmódot (panasz, memorat, 
dicsekvés), néhol pedig az iskolában tanult retorikai elvek játékos alkalmazását. 
Magyarországon mindehhez erős identitásképző szerep társul: főként a 17-18. szá-
zadra jellemző a mindenkori elnyomókkal vagy politikai ellenfelekkel szembeni 
lázongás, a gúny, illetve a nemzeti önkép toposzainak hangoztatása. 

A közköltészet - a befogadók társadalmi státuszától és a versek tömeges terje-
désétől függetlenül - familiáris körhöz vagy legfeljebb egy kisközösséghez szól, 
olyasféle dolgokról, hogy például miként válasszuk ki jövendőbelinket. E tapasz-
talatokat nem egyedi élményként közvetíti, az alanyi költészet sztereotípiáival, 
hanem arra törekszik, hogy valóban közösnek érezhessük, mintha a nagyapánk 
mondaná: „erre vigyázz, kis unokám, amikor megházasodsz...". A félig szemé-
lyes, félig személytelen közlési folyamat nemzedékről nemzedékre, akár évszá-
zadokig fenntarthatja a szövegeket. A tudás, amelyet közvetít, folklorikus jellegű, 
hagyományozódása pedig túlnyomórészt szintén ilyen. S. Varga Pál így foglalta 
össze az ún. hagyományközösségi paradigma kapcsán: „A közköltészet [...] nem 
más, mint eredeti költői állapotában megőrzött - tartalmában persze folytonosan 
változó - közös tudáskészlet, amely eredendően mindazt tartalmazza, ami a ha-
gyományközösség mindenkori jelene számára lényeges - és értelemszerűen min-
dent kihullat magából, ami elveszíti relevanciáját; végül minden olyan kulturális 
elemet átvesz, asszimilál a környező kultúrákból, amire szüksége van, s így folyama-
tosan (bár a mindenkori nemzedékek számára alig észrevehető) mozgásban van."7 

Míg tehát a száj hagyományozó folklór emblematikus figurája az előadó (énekes, 
mesemondó stb.), az irodalomé a szerző, a közköltészeté viszont a befogadó, aki 
mások javaival gazdálkodik, s igényei szerint átalakítja a szövegeket. A. szöveggaz-
dát emellett semmi sem gátolja abban, hogy helyzettől függően szerzőként vagy 
előadóként is megnyilvánuljon. 

Az egyik kulcsprobléma: miként jelölhetjük ki ennek a halmaznak a határait? 
A szöveggazdák többnyire külső hatás nélkül, önmaguk mulattatására, időtöltés-
ként jegyezték fel a verseket-dalokat. Értelemszerűen nem arra törekedtek, hogy 
elkülönítsék a közköltészet termését azoktól a szövegektől, melyeket a szájhagyo-
mányból ismertek, vagy amelyeket verseskötetekből és folyóiratokból másoltak. 
Ez még a nyomtatott kiadványokra is igaz, hiszen szerkesztőik mindenekelőtt a vá-
sárlók igényeit akarták kielégíteni. Ha viszont minden egyéb szövegtípus is össze-
tapad a források lapjain, sosem tudhatjuk bizonyosan, hogy szöveggazdánk a parasz-
ti folklórból vagy másfajta közösségi oralitásból emelt-e be egy alkotást, vagy az 
autochton közköltészetből. Ráadásul ez utóbbi is erősen kötődött az oralitáshoz, 
hiszen a versek többségét élő előadásra szánták - kocsmadalnak, vőfélyversnek, há-
zassági tanácsnak, virágéneknek. Különösen sok vers tart kapcsolatot az iskolai 

7 S . VARGA Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar iro-
dalomtörténeti gondolkodásban. Balassi, Bp., 2005. 285-286. 
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színjátszással és a népszínművek betétdalaival. Ilyenkor nehéz megállapítani az 
elsőbbséget, inkább egyfajta szimbiózisra gyanakodhatunk, hiszen az iskoladrá-
mák és a közköltészet közönsége megegyezett.8 A szerzői alkotások kiszűrése va-
lamivel könnyebb, bár néha igencsak töredékes, kontaminált formában jegyzik le 
a verseket a kéziratokba. A művek ismerete és használata még 1830 táján is az ano-
nimitásra, legalábbis a szerzőtől független alapokra utal, az alkotót a legritkább 
esetben jelölik meg. 

A fentiek a közköltészet definíciójának kitágítását sürgetik. A szekundér értel-
mezés nyomán immár nem egy irodalmi réteg, hanem egy lehetséges irodalmi lét-
mód és kommunikációs csatorna tárul fel előttünk, mely az archaikus hordozókhoz, 
illetve azok személyes hagyományláncolatához kötődik. A közös költészet metaforája 
a rendező-pályaudvar, ahol a különböző szerelvények rakományát egyesítik, másik 
irányba indítják, a vagonokat szétkapcsolják egymástól és így tovább. A közkölté-
szet forráshálózata ugyanis a régiségben szinte az egyetlen médium volt, amelyen 
keresztül a csak-orális és csak-írásbeli hagyomány kapcsolatot tartott egymással. 
Hiába nyilatkoztak a 19. század eleji herderiánusok a nép kultúraközvetítő erejéről, 
hiába hallgatta szívesen Csokonai a „danoló falusi leányt" vagy a „jámbor putto-
nost"9 - a legritkább vizsgálták a szájhagyományt önmagában és önmagáért. 
A szomszédos csehek is csupán rendeleti úton, hivatalos gyűjtőfüzetek és körleve-
lek segítségével állították össze korai népdalgyűjteményeiket az 1820-as évektől 
(Rittersberk, Kolowrat).10 A korai népiesség sikerének egyik titkát épp abban lá-
tom, hogy nem a népköltészet ismeretére alapoz, hanem olvasóinak diákkori köz-
költészeti nosztalgiájára, vagyis egy tágabb folklórszöveg-élményre. A közdalok itt 
(érthető okokból) a falusi származású diáktársak otthonról hozott dalaival keve-
redtek el. Az Erdélyi Jánosnak beküldött töménytelen „népdaf'-gyűjtés és egy-két 
évtizeddel korábbi versfüzetek is javarészt olyan repertoárt őriznek, amelyet a be-
küldő ugyan valóban az oralitásból ismerhetett, ám nem okvetlenül paraszti környe-
zetben tanulta, sokkal inkább mezővárosi csárdákban, céhes és kollégiumi társasá-
gokban. Nem győzöm hangsúlyozni az alkalom fontosságát, hiszen e repertoár 
népinek tűnő részletei sem mások, mint amit literátus emberek (falusi lelkészek, 
plébánosok) lakodalomban szoktak hallani, s ami megragadt az emlékezetükben. 
Szirmay Antal (1812) állítólag a falujukba beszállásolt kvártélyos katonáktól is 
gyűjtött. (A paraszti élet zártabb színtereinek és közösségeinek dalai, például a 
régi stílusú balladák vagy a gyermekfolklór, alig bukkannak föl a kéziratokban.11) 

8 NAGY Júlia: Református kollégiumi irodalom és kultúra a XVIII-XIX. században. Press Publica, Bp., 2 0 0 0 . 

7 0 - 7 1 . (Változó világ 38.) 
9 Lásd CSOKONAI VrrÉz Mihály: Jegyzések és Értekezések az Anákreoni Dalokra. In Csokonai Vitéz Mi-

hály Összes Művei. Tanulmányok. 97. 
1 0Jaroslav MARKL: NejstarSí sbírky ceskych lidovych písní. Supraphon, Praha, 1 9 8 7 . 
11 Ennek okairól részletesebben: CSÖRSZ Rumen István: Népballadáink egyik forrásvidéke: a közköltészet. 

Néprajzi Látóhatár 1 2 ( 2 0 0 3 ) 3M. szám. 3 1 - 5 0 . ; K Ü L L Ő S Imola: Balladaszüzsék és -típusok legré-
gibb kéziratos feljegyzései. In ANDRÁSFALVY Bertalan, DOMOKOS Mária et al. (szerk.): Az Idő rostájában. 
Tanulmányok Xärgyas Lajos 9 0 . születésnapjára. L Harmattan, Bp., 2 0 0 4 . III. 2 6 5 - 2 9 4 . 
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A szöveggazdák a saját műveltségük szűrőjén keresztül próbálták áthozni a jelenbe 
a réginek, illetve népinek minősített szövegeket. Ez a szűrő viszont az értékmen-
tő tudósok körében is a közköltészet volt: diákkoruk és baráti társaságaik dalai. 
Amikor Pálóczi Horváth Ádám egy-egy általa feljegyzett dalt „százesztendősének 
mond, csupán arra utal, hogy már az б gyermekkorában ismerték;12 úgy nyilat-
kozik, mint a népi adatközlők. A 19. századi „népdal"-gyűjteményekben tehát épp 
a közköltészet állja el az útját a paraszti folklóranyagnak, s egészen Kriza Jánosig 
várhatunk valóban faluhelyen gyűjtött népköltési anyagra. A kétkedő, jelenkori 
kutató azonban - hangrögzítés híján - sajnos már csak az írásos forrásokat vizs-
gálhatja, így meg kell elégednie azokkal az oralitásból származó emlékekkel, me-
lyek a közköltészet hordozóin jutottak el napjainkig. 

Másrészt olyan szövegek is bekerültek a magyar paraszti folklórba, melyek két-
ségtelenül az autochton közköltészet emlékei: ponyván kiadott vófélyrigmusok, 
diák bordalok, asszonycsúfolók és így tovább. Az együttmozgás miatt a befogadók 
a népköltési emlékeket is a szekundér közköltészet elemeiként kezelték. A népi 
vándorstrófák bekapcsolódtak a közköltészet kontaminációs láncaiba, s néha egé-
szen más stílusréteget idéző szakaszokkal keveredtek el. Ez az intarziatechnika 
nyilvánvalóan műveltségfiiggő, s paraszti közösségekben kevésbé képzelhető el, 
mint az értelmiségi társaságokban. 

Legalább ennyire kérdéses a másik pólus, a mai szóval irodalomnak nevezett 
réteg jelenléte a közös olvasztótégelyben. Közköltészeti „szemüveggel" ugyanis a 
régebbi korok, főként a 16-17. század irodalmának jelentős része is ide tartozik. 
(Bár az újkori egyházi irodalom szintén bővelkedik közköltészeties vonásokban, 
egyelőre hagyjuk ki a vizsgálatból, noha mindenképp érdemes a kutatásra, mivel 
vers- és énekkultúrája éppúgy rá volt utalva a közköltészet hordozóira, főként a 
ponyvafuzetekre, mint a világi műfajok.) A reformáció-ellenreformáció korának 
magyar irodalmi élete - a csak lassan szélesedő nyomdai hálózat és a felekezeti 
ellentétek miatt - nem nélkülözhette a sem a kéziratos hagyományláncot, sem a 
közköltészet által mozgatott toposzokat és formulákat. A históriás, moralizáló 
vagy házasénekek, a biblikus epika és a szerelmi líra kezdetei épp ezért (a 18. szá-
zad nézőpontjából) egyáltalán nem az önelvű irodalom pólusához, hanem a köz-
költészeti plazmához sorolandók. Más kérdés, hogy a ránk maradt szövegemlé-
kek száma is csekélyebb, mint később, s nem szabad messzemenő statisztikai 
következtetéseket levonnunk a töredékes anyag belső arányaiból. Annyi azonban 
biztos, hogy a korai magyar műfaj-hierarchiában a közköltészet igencsak expan-
zívan, mondhatni tolakodóan viselkedett, s hamar betöltötte a szabad pozíciókat, 
melyektől csak lassan, évszázadok elteltével vált meg. Jelenlétét, beágyazottságát 
a 18. századi cenzúra is erősítette, s csupán a Kazinczy-kor kezdte meg visszaszo-
rítását. Sajnos tehát épp onnantól kezdve van nagyobb mennyiségű szövegünk 
egy ilyen vizsgálathoz, amikortól a közköltészet másodlagossá válik. 

12 Az Ótödfélszúz énekek (1813) lapjain tehát egyaránt „százesztendős" dalokként szerepelnek 18. szá-
zad közepiek és 17. századi gyökerűek. 
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Miért mondhatjuk mégis a közköltészetre, hogy „irodalom alatti"? Csupán 
azért, mert elkerülik az irodalom öndeftníciós folyamatai? A régi irodalom, mint 
láttuk, gyakran közköltészeti lábakon állt. A felvilágosodás korának költői sem 
mentesülhettek a hatása alól, s legnépszerűbb műveik folklorizálódását nem tud-
ták kivédeni: a szöveggazdák (még a 19. század közepén is főként kéziratos forrá-
sok lapjain) közköltészeti klisék szerint gyúrták át a szerzői életműveket. Egy-egy 
műköltői alkotás kéziratos másolatait tehát közönségszavazatnak, a divatosság mé-
rőfokának tekinthetjük. 

A folyamat mindenképp kétarcú. Nem kétséges, hogy a közkézen forgó művek 
amortizálódtak, szétforgácsolódtak, az egyházi használatba került szövegek uni-
formizálódtak, a vers fele lemaradt, az akrosztichonok elromlottak. Másrészt vi-
szont e folyamat eredményeként jött létre a nyílt szöveg eszménye. A nyílt szöveg-
be a befogadó beleírhat: néha javít, néha ront, de nem közömbös szemlélője a 
leírt betűsorozatnak. Ez tehát egy nagyon archaikus modern vonás. Régi irodal-
munknak ezt az interaktív arculatát elég kevéssé kutattuk, monografikus feldol-
gozása hiányzik. 

A nyílt szövegek ráébreszthetnek a befogadói és az értelmezői szerep relativiz-
musára. Amikor a 19. század eleji kéziratokba másolgatott Csokonai-dalokba ve-
gyült vándorstrófákat Szilágyi Ferenc a kritikai kiadásban „fattyúversszak"-nak 
nevezi, kétségkívül a szerzői textus felől vizsgálja őket, természetesen annak meg-
rontóiként. A korabeli befogadónak azonban nem biztos, hogy ez volt a véleménye. 
A közköltészetben ugyanis nem létezik lezárt, továbbvariálhatatlan szöveg, csak 
szituatív igényekről beszélhetünk, s ha a diáktársaságnak néha így jutott eszébe 
az anonim strófákkal közös dallamra énekelt Csokonai-vers - lelkük rajta.13 Ok a 
szövegnek nem mérnökei, hanem lakosai-átépítői voltak. 

A műköltői alkotások (Csokonai, Pálóczi Horváth Ádám, Ptetófi) hagyományo-
zódása kapcsán még egy közköltészeti vonás kirajzolódik: a pars pro toto-eÍv.14 A vers-
kedvelő a szerzői intenciót nemigen tartotta tiszteletben, s mindegy volt számá-
ra, hogy két vagy három versszakkal jegyezte fel magának a verset. Volt ebben egy 
„kipipáló" gesztus is: az összeíró emlékezetében a csonkán lejegyzett mű feléb-
reszthette az esetleg ismert teljes szöveget. Nem másnak szánta a kéziratot, ha-
nem önmaga mulattatására. Mindez erős és dinamikus befogadói rendszerre utal. 

Ha kivonnánk irodalmunk történetéből azokat az anekdotikus forrásokat, me-
lyekből Jókai gyakran és szívesen merített, illetve az alkalmi verseket, melyek 
Csokonait (legalább elrettentő példaként) inspirálhatták, rengeteg rejtett gyökér-
szálat vágnánk el. Alig maradna más a kezünkben, mint egy hatalmas vákuum és 

13 A leírt közköltészeti alkotások és az élő előadás problematikájáról lásd C S Ö R S Z - K Ü L L Ó S : i. m. 
345-355. 

14 Erről egy Pálóczi Horváth Ádám által írt, folklorizálódott vers kapcsán: CSÖRSZ Rumen István: 
»Csipkebokor, kormos agyag énekemet énekeli«. Közköltészeti cserefolyamatok Pálóczi Horváth 
Ádám Érthetetlen éneké ben. In SZEMERKÉNYI Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Tanulmányok. Akadé-
miai, Bp., 2005. 61-78. 
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rengeteg megmagyarázhatatlan szerzői invenció. Ezzel együtt sem látjuk még 
pontosan, hogy a populáris kultúra miként folyt be a „magas" irodalom „alsóbb" 
vizeibe. Inkább csak sejtjük, hogy a diákévek, melyekhez a 18-19. században a vers-
faragás tudományának elsajátítása is hozzátartozott, döntően befolyásolták né-
hány alkotó „beépülését" a közirodalmi láncolatba. Am ne feledjük: bár a kollé-
giumi létet fertőként és fölös időtöltésként leíró Kazinczy Ferencnek és valószínűleg 
az ifjú Arany Jánosnak is kellett írnia iskolai kötelességként temetési vagy me-
nyegzői verseket, ez azonban megkerülhetetlen poétái műhelygyakorlat volt ki-
forratlan tehetségek számára, „tákolmány" jellegű, hangsúlyozottan félkész ter-
mékek létrehozására. Verscsinálás volt, s nem poézis.15 

Amadé László (1704-1764) klasszikus példája annak a fajta régies költőnek, 
akinél alig találunk versek közti kohéziót, formáló elveket, ha figyelmen kívül 
hagyjuk ezt a rögtönző attitűdöt. Ennek ismeretében viszont, illetve ha elolvas-
suk az Amade-utánzó rokokó költők munkáit, azt tapasztaljuk, hogy életművét 
szinte az utódok fejezik be. Csokonai még mondhatni mellközépig állt a közköl-
tészetben: életműve egyik felét szolgáltató versfaragóként írta mások neve napjára, 
lakodalmára, temetésére stb. Bár ezeket a topikus verseit gyakran saját költői 
ötletekkel fűszerezte, az irodalmi kánon alig vett róluk tudomást. Ugyanezt hang-
súlyozták Arany János kapcsán Szilágyi Márton tanulmányai, főként a sírversek 
kérdését vizsgálva.16 

Ezek a költők sajátosan skizofrén helyzetben voltak, hiszen önmaguk felé is vál-
lalniuk kellett ezt a fajta verstermelést: ebből lehetett megélni, s ezek a versek hoz-
ták meg a kisközösségi-kisvárosi elismerést, megbecsülést. Arany versei 1848/49-ben 
ponyván is megjelentek; a szabadságharc idején hangsúlyossá vált a (közikölté-
szet szerepe a társadalmi kommunikációban, persze nem esztétikai szempontok 
nyomán, hiszen ezek az alkotások elég vegyes minőségűek. Csokonai és Arany 
életművének ma ismert értékrendszere tehát egy általuk is vallott másik kánon, illet-
ve az arra épülő oktatás nyomán alakult ki. Egy eltérő, alkalmi, ám a kortársak 
számára mégis érvényes felfogás szerint Arany egy pillanatra azonosult a Nemzetőr 
dal és más '48-as dalok névtelen költőjével, melyek ponyvakiadásait rejtegetni kel-
lett a megtorlás idején, mert máskülönben elkobozták volna... 

Mint említettem, poétáink leszólják, pocskondiázzák az alkalmi versszerzőket, 
még egymás közt is hierarchiát állapítva meg. Rím-Kovács Józsefnek azért olyan 
rossz a sajtója, mivel épp az önelvű zseni hiányzik belőle, amibe a későbbi kriti-
kusok Csokonai kapcsán bele tudnak kapaszkodni, pedig bizonyos műveik-soraik 

1 5 SEBESTYÉN Attila: „Költészeti iparos-üzem". Studia Litteraria XLII. (Tanulmányok A felvilágosodás ko-
rának magyar irodalmából) 2 0 0 4 . 4 0 - 6 2 . 

1 6 K Ü L L Ő S Imola: Amadé László versének folklorizációja. In SZEMERKÉNYI Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. 
7 9 - 1 0 1 . ; SZILAGYI Márton: Nyitott kérdések az Arany-filológiában. Irodalomtörténet 2 0 0 4 / 3 . 3 6 7 - 3 7 9 . ; 

SZILÁGYI Márton: Arany János és a sírversek. In CSÖRSZ Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I. 
Tanulmányok Küllős Imola 6 0 . születésnapjára. ELTE Folklore Tanszék, Bp., 2 0 0 5 . 1 6 7 - 1 7 9 . 
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szinte összekeverhetók, annyira egy sínen járnak. Ő nagyon jól beágyazódott a kor-
szak igényrendszerébe, ám nem mellközépig, hanem nyakig benne volt...17 

Mi biztosítja a tömegirodalmi létmód életképességét? Minek köszönhetjük a 
szövegek ennyire bőséges kínálatát? A poétikai szempontok mellett ez talán tár-
sadalmi kérdés is. A közköltészet „üzemeltetői" főként a literátus értelmiség alsó 
és középső rétegéhez tartoztak. A közköltészet „tanuló oskolájá"-nak a kollégiumi 
diákéveket, az inaskodás és a katonaélet gyötrelmes időszakát tekinthetjük, moz-
gástere azonban túlmutat e kisközösségeken. Azzal is számolnunk kell persze, hogy 
ezt a műveltséget a verskedvelők szabályosan „kinőtték". A kollégiumban még 
közös hagyomány volt, s beavatottságot jelenthetett, ha valaki tudta ezeket a da-
lokat. Egy idő után azonban már nem volt kivel együtt énekelni, mivel a diáktár-
sak szétrepültek a térképen, ki-ki lelkész lett vagy jegyző. Innentől csak ritkábban, 
vendégeskedés és családi ünnepek alkalmával tudták megélni ezt a közösséget 
egymással, a dalkincs viszont immár a nosztalgia alapjaként szolgált, s emiatt fel-
értékelődött, illetve megőrizte értékét az összeírok számára. Ezért küldték be Er-
délyinek ifjúkori kézirataikat mint régi önmaguk emlékképét, a múlthoz fűződő 
viszony lenyomatait. A megszépítő emlékezés segíti Jókai kezét abban, hogy sze-
líden rácsukja az ajtót a régies közköltészeti hagyományra - az Eppur si muove 
kezdő képsorában. 

A közköltészet helyét tehát a rétegek közti kölcsönhatások jelölik ki. Az oralitás új 
terjedési lehetőséghez jut az írásos hordozókkal (melyek akaratlanul a túléléshez 
is hozzásegítik az alkotásokat), az írott irodalomnak pedig közönségreflexiókat és 
variációs lehetőséget ad. A közösen használt médiumok által mindkét „szomszéd-
vár" esélye megnő a társadalmi mobilitásra: a szűkebb kör számára írt alkotások 
elterjedésére, illetve arra, hogy az alantasabb presztízsű szövegek eljussanak a 
művelt közönséghez. A 18-19. század fordulóján Pálóczi Horváth Ádám, Aranka 
György, Jankovich Miklós, Szirmay Antal és Rumy Károly György valóságos kincs-
vadászként böngészték át a régi kéziratokat és ponyvákat, hogy felkutassák az 
egykori, törzsökös magyar nemzettudat tanújeleit. Ez a gesztus, elkeveredve a nép-
költészet iránti plátói vonzalommal, váratlanul felülértékelte a kánonból épp kieső-
félben lévő közköltészetet, főként a társadalmi tematikájú verseket. Miközben te-
hát a közköltészet a maga útját járta a kollégiumok és más közösségek kulturális 
cserefolyamataiban, mesterséges „hátszelet" is kapott a tudományosság felől. így 
lettek a magánirodalmi szövegekből relikviák. 

Tanulmányom címének másik eleme: a nemzetek, kultúrák felettiség. Bár a mai, 
globalizált tömegkultúrának számos elemét tekinthetjük a közköltészet tovább-
élésének, sose feledjük, hogy a kora újkorban ezt a közműveltségi hálózatot nem 
a média, hanem egy személyes láncolat működtette. Az alkotások és motívumok 
nagy időtávlatban és differenciált értékskálán mozogtak, ám sem a térbeli meg-
oszlás, sem a mennyiségi szempontok nem a legjellemzőbb vonásai. Természetes, 

1 7 K N A P P Éva: Popularitás és literátusság között: Berei Farkas András, a vándorpoéta és könyvárus. Könyv és 
Könyvtár 2003. 179-247. 
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hogy a különböző népek közköltészete más és más, sőt hazánkban az 1820-as éve-
kig lokális tagolódást figyelhetünk meg. A poétikai-tematikus megoldások és a 
hagyományrendszer azonban az egyes nyelvek keretei között is feltűnően rokon. 
Számtalan ikerszöveget találtunk a magyar, valamint a szlovák, cseh-morva, román 
és német kéziratokban.18 A közköltészeti „világháló"-ban fontos szerepe volt a la-
tinnak mint az iskolakultúra nemzetközi nyelvének, a Hungarus életmód pedig re-
mek táptalaja volt a kulturális cseréknek. A közköltészet fenntartotta a latin „fe-
lettes nyelv"-funkcióját, a költők és befogadók jelentős csoportját ugyanis diákok 
alkották, nemritkán nemzetközi közösségben. A dallamok éppígy nemzetközi zsar-
gonként segítették a szövegek teijedését, a népszerű nyomtatványok illusztrációi 
pedig egyfajta vizuális köznyelvként fogták össze a távoli tájakon megjelent pony-
vákat, kalendáriumokat. 

A közköltészet kutatása néhány, távolabbra mutató kérdést is felvet. Mindenek-
előtt arra figyelmeztet, hogy az irodalom: magánügy. A befogadói-újraalkotói elvű, 
kicsit személyesebb irodalom- vagy fél-irodalom-kép átszivárog a 20-21. századba 
is. Rejtegetnivalóban sem volt hiány: Faludy György Villon-balladáinak 1950-es 
évekbeli kéziratos másolatait egy váci börtönőr hagyatékából ismerjük.19 Napjaink-
ban éppúgy személyes, szinte szakrális tárggyá válhatnak a tiltott versek és a kéz-
iratok, akár a régiségben. A kuruc háborúk után összeírt csíkszentléleki Bocskor-
kódex csupán akkora, mint egy mai családi gyufásdoboz. Ez egy régi ferences 
hagyományt követ,20 hiszen szűrujjban elfért, bármikor elrejthették, s nem lehe-
tett elkobozni. 

A közköltészet sose tűnik el végérvényesen. Mai irodalomképünkben is na-
gyon sok közköltészeties vonás van, s nemcsak a média utólagos szerepe miatt. 
Az énekelt verskultúra nyomán a legkülönfélébb társadalmi közegben természe-
tesnek tűnik a kéziratos és félig-orális módon teijedő dalok (könnyűzenei előadók 
folklorizálódott és travesztált dalai, megzenésített versek, pol-beat, magyar nóta 
stb.) fennmaradása és variálódása, egészen a paraszti írásbeliségig, az emlékköny-
vekig, a graffitikig és az SMS-ekig. A sajtó, a kabaré, a reklámok és a filmek vilá-
ga szintén sokat tanult a közköltészet korábbi századaiból. 

Mivel nemcsak a 18. századi kutatók vállát nyomják e problémák, hanem más 
korszakokét is, az új irodalomtörténeti kézikönyv előkészítő vitái során remélhe-
tőleg egyre többet tudhatunk meg egymás munkájának tanulságairól. Most, hogy 
kritikai kiadáshoz jutottak a régi tömegirodalmi emlékek - a lezáruló 16. és 17. szá-
zadi, illetve a bontakozó 18. századi RMKT nyomán - , kiderül, mennyire elkerül-
ték a kutatás figyelmét, holott erre mind mennyiségi, mind minőségi szempontból 
érdemesek volnának. A história litteraria korában lenézték és szóra sem méltat-
ták a tudósok, akkoriban annyira mindennapi dolognak tűnt. Később viszont - épp 

1 8 C S Ö R S Z Rumen István: Közköltészet a többnyelvű Magyarországon (1700-1840). 
19 A fénymásolt füzet megismerését HEGEDŰS Bélának köszönhetem. 
20 Köszönet SZÖRÉNYI László megjegyzéséért. 
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a nemzeti romantika, például Thaly Kálmán kanonizációs gesztusának ellenha-
tásaként - a jelenkori irodalomtörténet-írás is óvatosan kezelte. Nem lehet azon-
ban annyival elintézni, hogy „ez mind szemét". A kutatás sem a nullpontról kell 
meginduljon: Stoll Béla egy személyben több nemzedék lemaradásait hozta be, 
részint a bibliográfia összeállításával, részint pedig a szövegek feltárásával, elemzé-
sével és közreadásával.21 A hatkötetes kézikönyv közköltészetre vonatkozó fejeze-
teit szintén neki, illetve Varga Imrének köszönhetjük; az itt olvasható megállapítások 
máig érvényesek és meggondolkoztatók. A világi ponyvaanyag rendszerezését 
Pogány Péter kezdte meg az 1950-es években.22 

A legfontosabb tanulság számomra annyi, hogy bár a szövegek egy része mai 
fogalmaink szerint nem mindig számít irodalmi közlésnek, néha még kánon-
vagy szalonképesnek sem, a közköltészet mégis végigkíséri a kora újkori írásbeli-
séget, néha mostohagyerekként, néha trónörökösnek kikiáltva. Úgy gondolom, 
hogy ha új kézikönyvünkben a régi típusú írásbeliség emlékei önálló kötetet kap-
nak, hogy elkülönülhessenek a mai értelemben vett irodalom narratívájától, nem 
hiányozhat majd egy-egy jó szó vagy bekezdés, mely bevilágít ezekbe a búvópata-
kokat rejtő barlangjáratokba. 

21 Például Régi magyar költők tára XVII. század. 3. Szerelmi és lakodalmi énekek. S . a. r. S T O L L Béla. Aka-
démiai, Bp., 1959. (a sorozat 14., Énekek és versek, 1680-1700 című, JANKOVICS József által szerkesz-
tett, S T O L L Béla közreműködésével készült kötetben is jelentós közköltészeti anyag); Virágénekek és 
mulatónóták XVII.-XVIII. század. Válogatta S T O L L Béla. Magvető, Bp., 1956; Fhjkos énekek. Válogat-
ta S T O L L Béla. Szépirodalmi, Bp., 1984. 

2 2 POGÁNY Péter: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán. I. Vásári ponyva-
iratok. Akadémiai, Bp., 1959; POGÁNY Péter: Л magyar ponyva tüköré. Helikon, Bp., 1978. 



Hozzászólások 

Bojtár Endre 

NÉHÁNY GYAKORLATI MEGFONTOLÁS A MAGYAR 
IRODALOMTÖRTÉNET TERVEZETÉHEZ 

Az alábbiakban sok határozott, néha egyenesen tételszerű kijelentés olvasható. 
Ennek oka csupán a rövidségre törekvés, illetve az anyag belső, munkaanyag jel-
lege; valójában tele vagyok kételyekkel. Ezért kéretik majd minden mondat elé 
odaérteni, hogy „véleményem szerint". 

1. Elmélet és gyakorlat 

Húsz-harminc éve készült két írásomban (Az irodalomtudomány újabb feladatairól; 
Ami összehasonlítható, és ami nem) próbáltam elméletileg indokolni, hogy a/ az iro-
dalomtörténet miért inkább a történetírás, nem pedig az irodalomértelmezés 
szolgálólánya, hogy b/ miért rosszak a munkaközösségek által írt, személytelen 
irodalomtörténetek, s hogy с/ az irányzat fogalmának segítségével hogyan lehet 
áthidalni az irodalomtörténet-írás alapvető paradoxonát. Végkövetkeztetésem az 
volt, hogy az irodalomtörténet-írás olyan, mint a versfordítás: lehetetlen (jól) csi-
nálni, mégis kell. Most, hogy kötelező feladatot kaptunk, nem szeretném tovább 
csócsálni az elméletet, hanem inkább javunkra fordítani használható felismeréseit. 

2. A munka jellege 

Mivel a munka külső megrendelésre születik, ehhhez kell alkalmazkodni. Nem tu-
dományos művet kell létrehoznunk, hanem egy olyan, viszonylag rövid, a művelt 
nagyközönségnek szóló összefoglaló elbeszélést, amely megáll önmagában (tehát megér-
téséhez vagy kiegészítéséhez nem utasíthatjuk az olvasót más könyvekhez, legfeljebb 
különálló keretes mini-esszéket, kapszulákat iktathatunk a főszövegbe, ä la N. Davies: 
Európa története), s amelyen, mivel mi írjuk, rajta van a tudomány hitelesítő pecsétje. Az 
olvasó számára ennyi elegendő is a tudományosságból. A tudományosság többi 
kérdése (később ejtek róluk néhány szót) a mi belügyünk. (E tekintetben kevésbé 
lesz - például stílusában - tudományos a munka, mint akár a mi egykori gimná-
ziumi tankönyveink, mert azok többek között - vagy tán elsősorban - az egyete-
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mi felvételt célozták.) A művelt vagy művelődni vágyó olvasó középpontba állítása 
döntő jelentőségű: ez jelöli ki legfőbb kritériumul az (igen tágan értelmezett) mai 
olvashatóságot, amelytől aztán függeni fognak a könyv arányai. (E munka szerző-
jeként önmagunkat is ilyen profi olvasónak kell elképzelnünk, nem pedig új ered-
ményeket feltáró filológusnak-irodalomtörténésznek, függetlenül attól, hogy az 
Intézet munkájának nagy részét éppen irodalmi hagyományaink feltárása és 
megőrzése teszi ki, s hogy mindnyájunk leghőbb vágya az, hogy az általunk szak-
tudósként feltárt anyagból minél többet beemelhessünk az olvashatóság körébe. 
Ez azonban független a jelen feladattól, s nem szabad, hogy a két dolgot egymás-
hoz arányosítsuk.) Az olvashatóság megítélésében persze nem hódolhatunk be az 
éppen érvényes napi kánonnak, hanem - nagyon óvatosan - törekedni lehet a ká-
non megváltoztatására is. (Két példát mondanék erre: Wass Albert az egyik mai 
kánonban mindenképpen benne van. Milyen súllyal - vagy egyáltalán: - szere-
peljen a mi irodalomtörténetünkben? A másik példa: a regényíró Zsolt Bélát ma-
gasabb polcra tenném, mint amelyet eddig kijelöltek számára. ) 

A jelenkori olvashatóság tekintetében két nagy törésvonalat látok irodalmunk-
ban. (Pontosabban az epikában, mert a líra biztosan és talán a dráma is „idótállóbb", 
mint az epika, az eleje nem kopik annyira, mint az epikáé. Egyetértek Ciorannal: 
„A prózához szükséges egy bizonyos szellemi színvonal, tagolt társadalom, s min-
denekelőtt valamiféle hagyomány. A próza az érett szellem és a kikristályosodott 
nyelv szüleménye." Irodalmunk igazából a 20. század utolsó harmadára, mostanra 
érte el az így értett nagykorúságot.) Az első határvonal közismert: a 18. század vége, 
amikortól modern irodalmunkat számítjuk. A másodikat a 19. századvégi Nyelvőr-
vita idejére tenném. Az ezt megelőző epika a latinizmusok, illetve a „vala"-stílus 
miatt érthetetlen és/vagy komikus a mai olvasó számára. (Szentségtörés, amit 
mondok, de Jókai műveinek egy része is idetartozik.) Úgy gondolom, hogy a 
munka arányait ez kell, hogy megszabja: terjedelmilegjówa/ kisebb helyet kell kap-
nia az első 800-900 év, mint az ezt követő 100-150 év termésének. (A könyv vég-
pontját az ezredfordulóra tenném: 1990-2000 után indult író nem szerepelne 
benne, viszont szerepelhetne olyan mű is e határ előtt született író tollából, ame-
lyik akár a kötet 2010 körül várható elkészülte előtt röviddel jelent meg.) 

3. Magyar (nyelvű) és/vagy magyarországi írásbeliség vagy/és irodalom ? 
Magyar irodalmak? 

Minek a történetét írjuk meg? Nemcsak az kérdéses, hogy mikortól létezik ma-
gyar irodalom, de mára már az is kérdésessé vált, hogy meddig. (Szilágyi Ákos egy 
nemrég megjelent írásában a nemzeti irodalmak megszűnéséről beszél, s arról, 
hogy manapság már csupán „egyéni világirodalmak" léteznek. Az irodalom „meg-
szüntetóje", de legalábbis értékrendjének, mai olvashatóságának gyökeres átren-
dezője lehet a „képbe kerülés" is: csak azokat a műveket olvassák-fogják olvasni, 
amelyek filmre, képernyőre, internetre kerülnek.) 
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A munka egyik nagy tudományos újdonsága lehet, hogy első ízben ad képet a 
magyar irodalomnak erről a folyamatos mozgásáról, bővüléséről, amely - Szili 
József alapvető monográfiájából tudjuk - magának az irodalomfogalomnak a vál-
tozásait követi, illetve vonja maga után. Az írásbeliségből kinövő irodalom egyre 
inkább önállósodik, szépirodalmiasodik, egyre újabb és újabb műnemekkel, műfa-
jokkal, kánonokkal bővül, míg eléri azt a tagoltságot, hogy kénytelenek vagyunk 
magyar irodalmakról beszélni. Hogy mikre gondolok, csak jelzésszerűen felsoro-
lok néhány tételt: elit irodalom-populáris regiszter, műnemi-műfaji tagolódás 
(nemcsak a hagyományos, hanem az olyasféle is, mint a gyermek- és ifjúsági iroda-
lom, tudományos próza, szórakoztató irodalom, lányregény, krimi, levél- és me-
moárirodalom, önéletrajz, napló, útirajz), a felekezeti - külön protestáns, katolikus, 
zsidó? - irodalom, áthasonított külföldi irányzatok, fordításirodalom, szociológiai 
tagolódás (folklór, polgári, népi, városi, urbánus, szocialista irodalom), területi ta-
golódás (emigrációs, kisebbségi, nemzetiségi, magyarországi neolatin irodalom) 
stb., stb. 

E különböző kánonok kialakulását nyomon követve végeredményben képet 
kapunk a magyar irodalom folyamatáról, melynek egyes szakaszait és állomásait 
úgy jelöljük ki, hogy az illető szakasz és állomás saját irodalomfogalmát szembe-
sítjük megintcsak a mai olvashatóság kritériumával. Ennek révén mód nyílik a kor-
szakolás irodalmi(bb) szempontú módosítására, az eddigi más szempontú (főként 
társadalomtörténeti) korszakhatárok (például 1848, 1867, 1918, 1945) megvál-
toztatására, s kultúrtörténeti-irodalomtudományi fogalmak alkalmazására. A kul-
túrtörténeti, illetve irodalmi irányzatok szerinti korszakolás azután beletorkollik 
az egyszemélyes irodalmak történetébe - az utolsó, többé-kevésbé körülhatárol-
ható irányzat, az avantgarde az 1920-as évek végén fulladt ki - , amikortól is lé-
nyegében az irodalomtörténészre van bízva, hogy miként csoportosítja ezeket az 
egyszemélyes irodalmakat. (Az egyetlen újabb irodalomtörténet szerzője, Kulcsár 
Szabó Ernő is - teljes joggal - így jár el.) Ily módon a folyamatok leírása egyre 
inkább az egyes irányzatok, áramlatok, majd az egyes írócsoportok, kiemelkedő 
írók bemutatásának adja át a helyét. 

Az irodalomfogalom megváltozása mindig problematikus, s azt ennek megfe-
lelően, vagyis egész problematikusságával, minden tudományosan képviselhető 
álláspont, egyes jelenségek eldönthetetlenségének vagy többszörös identitásának 
az ismertetésével együtt kell leírni. (Például, hogy létezik-e magyar zsidó vagy 
modern katolikus irodalom, azt esetleg szerencsésebb az egymással szembenálló 
nézetek bemutatásával, mintsem eldöntésével tárgyalni.) A legfőbb kérdés azon-
ban az, hogy az egymás melletti vagy utáni kánonok milyen terjedelemben sze-
repeljenek az adott szűk határok között. Ezt megintcsak a mai olvashatóságnak 
kell eldöntenie. Például nemzetiségeink irodalmának tárgyalásánál beérhetjük 
annak puszta leírásával, hogy ekkor és ekkor, itt és itt létezett a jelenség, s néhány 
nevet (például J án Kollár) is megemlíthetünk, de többre nincs szükség. Ugyanez 
vonatkozik (?) a neolatin irodalomra. Vagy: a magyar detektívregény kevés szót 
érdemel, szemben az ifjúsági irodalom kánonjába tartozó és részletesebb elem-
zést igénylő A Pál utcai fiúk kai vagy a szórakoztató irodalom kánonjába tartozó 
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Rejtő Jenővel. Mindez megintcsak azt támasztja alá, hogy aránytalanul nagyobb 
helyet kell kapnia a modern, főként a 20. századi irodalomnak. 

4. A munka szerzője-szerzői 

A munka másik tudományos újdonsága az lehet, hogy több szerzője lesz, akiket -
például a Spenóttá) vagy a Sóstóval ellentétben - nem köt semmiféle „objektív" 
ideológiai szempont, hanem csupán a tudományágunkra érvényes objektivitás: a 
bevallott és megindokolt szubjektivitás, személyesség. Az egyes szerzőket ezért 
csak színvonal tekintetében kell egységesíteni (ennek érdekében nem riadnék 
vissza néhány nem intézeti kollégánk bevonásától sem a munkába), egyébként 
„csupán" az lehet a követelmény, hogy az irodalom előre-hátra mozgását figye-
lembe véve olvassák el friss szemmel a műveket (erre kell az öt-hat év!), s így lét-
rejöhet a 21. században először újraolvasott magyar irodalom története. 



Odorics Ferenc 

MEGJEGYZÉSEK A HAGYOMÁNY (IRODALOM)TÖRTÉNETÉHEZ 

„Ha [...] nincs benne a művemben mindez, anyám, az égbolt, 
Jézus, akkor semmi sincs benne. Nem néven nevezve kell benne 

lenniük - a vers nem a csillagokról szól, nem Jézusról, nem a 
költő anyjáról, - hanem valóságosan. На б nem áradt bele a mégoly 

profán, világi jelentésmozzanatokból összerakott művembe - ha 
másként nem, hát mint halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása a szép 

hűvös patakra - akkor nem is hoztunk létre semmit." 
Ottlik Géza: Próza 

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi és a hazai irodalomtudományosságban is 
sok szó esett az irodalomtörténet-írás lehetetlen, egyben szükségszerű voltáról. 
Legutóbb magam is a lehetetlen megvalósításának szükségszerűen fellépő igénye 
mellett foglaltam állást.1 Eltekintve a nyelv és a modális logikák nyújtotta játék-
tér lehetőségeitől ebben az írásban vázlatszerű javaslatot teszek egy olyan iroda-
lomtörténet-írási elképzelésre, amely Hamvas Béla hagyományról vallott nézetei-
nek egy lehetséges következménye. Kétségtelen, hogy Hamvasnak az irodalom és 
a művészet történetére vonatkozó megállapításai korántsem számítanak szellem-
történeti újdonságnak, azonban éppen írásainak összegző jellege, illetve életmű-
vének feldolgozatlansága és egyre nehezebben elhallgatható aktualitása indokol-
ja, hogy megjegyzéseim alapvetéséül szolgáljon. 

Röviden összegezve úgy fogalmazhatok, hogy nem az irodalomnak - mint közve-
títő csatornának - van története, hanem a hagyománynak. Az irodalomtörténet-
írás lehetetlen vállalkozás akkor, ha az irodalmat zárt, immanens rendszerként 
fogjuk föl. Szükségszerűen kilépve ebből a zárt rendszerből lehetségessé válik az 
irodalom mint nyílt rendszer, azaz a hagyomány rendje egyik alrendszere törté-
netének a vizsgálata: a hagyomány irodalomtörténetének rögzítése. A hagyomány 
szüntelen törekvése, hogy az irodalmi alkotásokban minél erőteljesebben és mi-
nél tisztábban szólaljon meg. A hagyomány történik, a hagyomány nyilvánul és 
nyilatkozik meg az irodalmi szövegekben hol így, hol úgy. A „hol így, hol úgy" arra 
utal, hogy vannak irodalmi művek (műfajok, korszakok, nemzeti irodalmak stb.), 
amelyekben erőteljesebben és tisztábban szólal meg, s vannak, amelyekben ke-
vésbé erőteljesen és tisztán. 

1 O D O R I C S Ferenc: Trópusok az irodalomtörténet-írásban. In Az irodalomtörténet esélye. Szerk. V E R E S 

András. Gondolat, Budapest, 2004. 179-184. 
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A „hagyomány" az 1943-44-ben írott Scientia Sacra I. kötetének kulcsszava. 
Hamvas úgy vélekedik, hogy egyetlen hagyomány létezik, amelynek - kultúráktól 
és nyelvektől függően - különböző megnyilvánulásai vannak.2 Mit jelent a Scientia 
Sátrában a „hagyomány"? „A hagyományban levő tudás őskori kinyilatkoztatás. 
Ez az őskori kinyilatkoztatás végtelenül világos és egyszerű: az ember eredete is-
teni, és az emberi sors egyetlen feladata, hogy Istenhez való hasonlóságát meg-
őrizze."3 A hagyományt az archaikus korban a szakrális szubjektum4 (az Elet Mes-
tere) képviselte és tartotta fenn. Az archaikus kort követő történeti kor kezdetével 
a szakrális szubjektumok elveszítették éberségüket, deszakralizálódtak, így a tör-
téneti korban a szakrális szubjektum hagyományfenntartó funkcióját a könyv vet-
te át.5 A könyv szakrális volta éberségéből fakad. „Az éberség az ember metafizi-
kai érzékenysége."6 A metafizikai érzékenység „természetfölötti érzékenység, 
amely néz és lát és tud olyat is, ami az érzékek számára hozzáférhetetlen".7 A tör-
téneti kor könyvének ébersége, szakrális volta abban áll, hogy meta ta phüszika, 
túllát a természeten, túllát az anyagi valóságon, valami olyat közöl, amely az ész-
lelésünk számára nem hozzáférhető. A könyv éberségét a történeti korban három 
forrás biztosítja: az archaikus szintézis, a zseniális ember és a misztikus intuíció.8 

Az irodalom története szempontjából leginkább az utóbbi kettő jöhet számításba; 
a zseniális ember,9 aki általában „misztikus vagy költő vagy művész"10 és a miszti-
kus intuíció, amelynek „sajátos területe a vallás, a misztika és a költészet".11 „A misz-
tikus intuíció az őskori éberség (zaéman) történeti alakban. Csaknem sohasem je-
lentkezik szemmel láthatóan és kizárólagosan; a legtöbbször csak egy-egy ponton 
tórát."12 A hagyomány áttörése a közvetítő „anyagok" (költészet, irodalom, nyelv, 
kultúra) szövetének egy-egy pontján: ez a hagyomány történése. 

A történeti kort az jellemzi, hogy a hagyományt - többek között és eminensen 
- a költő és a költészet örökíti tovább: „Valószínűnek látszik, hogy a történeti idő-
ben az archaikus ősképlátást, vagyis azt a metafizikai létlátást, amely az anyagi 
természet határain túl lát, a művészet és költészet őrzi. Az őskori hagyomány ide-

2 „Hagyomány egy van; mint ahogy egy emberiség, egy szellem és egy Isten. Ez az egy azonban, bár 
mindenütt ugyanaz, időkre, népekre, nyelvekre alkalmazva jelentkezik." HAMVAS Béla: Scientia 
Sacra I. kötet. Medio Kiadó, Szentendre, 1995. 103. 

3 I. m. 120. 
4 „Ezek az emberek azért szakrális szubjektumok, mert személyükben az őskori lét isteni-szakrális 

voltát megőrizték." I. m. 70. 
5 „A történet korszakában az Elet Mestere nem az ember, hanem a könyv. Az a közvetlen kinyilatkoz-

tatás, ami az őskorban a szakrális ember volt, most a könyv lett." I. m. 84. 
6 I. m. 33. 
7 Uo. 
в I. m. 84-85. 
9 „A történet zseniális embere az őskori szakrális szubjektum apokaliptikus változata. Ritkábban te-

vékeny lény; nagyobbára a szó, éspedig az írott szó embere. Csak egészen kivételesen filozófus vagy 
tudós; túlnyomó többségben misztikus, vagy költő, vagy művész." I. m. 84-85. 

>o I. m. 85. 
u Uo. 
12 Uo. 
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j én élt látáshoz hasonlóval, mint Guénon is mondja, ma csak a művészetben 
találkozunk."13 Az irodalom jelölői Hamvasnál a könyv és a költészet. A könyv és 
a költészet természetfölötti érzékenységgel rendelkezik, a könyv és a költészet túl-
lát az anyagi természeten. Ahogy túllát a Dunánál lírai alanya is: „Látom, mit ők 
nem láttak, mert kapáltak, / öltek, öleltek, tették, ami kell." Ok („az anyagba le-
szálltak"), a kábaság káprázatában élők nem látják azt, amit az éber költő és köl-
tészet lát: látja a hagyomány által feltáruló nyílt létet.14 

Miképpen ju t szóhoz és miképpen örökítődik a hagyomány? 
Hamvas a jól ismert recepciótörténeti felfogástól eltérően látja a hagyomány 

örökítésének mechanizmusait. A hatástörténet alapvető fogalma és művelete az 
átvétel, a szónak az átvétele, amelynek hatása későbben megnyilvánul egy másik 
szóban. Hamvas szerint a szcientifista elgondolás a különböző irodalmak és iro-
dalmi művek közötti hasonlóságot úgy képzeli el, hogy bizonyos motívumokat, 
poétikai fogásokat, technikai eljárásokat, műfaji szabályokat stb. az egyes népek 
és az egyes alkotók egymástól átvesznek. Ennek kiváló példája az irodalomtörté-
net gyakran alkalmazott eljárása, miszerint egyes alkotók egymásra tett hatását 
azzal látja igazolhatónak, hogy dokumentálható nyoma mutatható ki valamiféle 
érzéki, anyagszerű (metonimikus) érintkezésnek. „Megtalálható volt a könyvtárá-
ban." „Valószínűsíthető, hogy olvasta, hiszen látták nála a könyvet." Ilyen és ehhez 
hasonló argumentációval irodalomtörténeti munkákban lépten-nyomon találkoz-
hatunk. Hamvas szerint „a hasonlóságot, néha az azonosságot nem kell éppen 
külső hatással magyarázni".15 A hasonlóságot nem úgy kell értenünk, hogy min-
den irodalom egyetlen ősirodalomra, minden vallás egyetlen ósvallásra vezethe-
tő vissza. Hamvas szerint ilyen ősirodalom, ősvallás, ősszellem soha nem volt. „A tör-
ténet előtti időben a föld minden népe a lét ősforrásából merített. Azért voltak 
egymáshoz hasonlóak, mert mindegyik ugyanabból a szellemből élt. Egymástól 
függetlenül, egymáshoz néha közel, néha egymástól távol, hasonló fajú népek, 
hasonló nyelvűek vagy különböző fajúak és nyelvűek, de végső gondolataikat 
mindegyikük ugyanabból az ősi szellemi megnyilatkozásból vette. [...] Ez volt a 
föld minden ősi népének azonos metafizikája. Kelták, aztékok, hinduk, tibetiek, 

is I. m. 169. 
14 „A lét nyíltságának négy fő iránya van. [...] A nyíltság első iránya a metafizika; a második a halot-

tak világával való kapcsolat; a harmadik a misztériumokban való otthonosság; a negyedik a közös-
ségben való közvetlenség. Az élet ugyanezekben az irányokban zárt. Az érzékelhető természeten túl 
nem lát; érzékenységét a természeten túl fekvő világ felé elvesztette; éppen ezért a természetfölöt-
ti világot tagadni kénytelen. [...] A történeti emberiség mérhetetlen többsége a valósággal soha 
szemtől szemben nem állott. [...] Szellemi épülete, amiben lakott, világszemlélet volt, de ez a kü-
lön-külön világ volt az, amelyről Hérakleitosz azt mondja, hogy: benne az emberek szenderegnek. 
A világszemlélet vagy világnézet nem egyéb, mint az individuális, más szóval, a lefokozott valóság-
ban élő Én képzelgése, amelynek a valósággal csak egy-egy pontban és kivételesen van kapcsolata. 
Az individuális Én itt, a világnézet közepén szunnyadva éli életét. Hite az Én-hit: a hiúság; védel-
me: az önzés; féltése: az aggodalom." I. m. 58. 

>5 I. m. 102. 
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héberek, görögök ugyanabból az ősi szellemből merítettek és éltek. Ezt az ős-
korban minden nép között levő azonos kinyilatkoztatásszerű metafizikát hívják 
hagyománynak."16 Hamvas Béla szerint a hagyomány nem csak a más népektől, 
más alkotóktól való átvétel (közvetett hatás) útján örökítódik tovább, hanem az 
ősi szellemi hagyomány, vagy Ottlikkal szólva „magányunk közös centruma"17 

közvetlenül is megszólít bennünket. 
A kultúra, a nyelv, az irodalom és a költészet szűrőként funkcionál a hagyo-

mány és az emberek, a befogadók, az olvasók között. Az irodalom képviseli töb-
bé-kevésbé a hagyományt. „Hol így, hol úgy" nyilvánul és nyilatkozik meg az iro-
dalomban, az irodalom által a hagyomány. A hagyomány ahogy megnyilvánul és 
megnyilatkozik, úgy történik. Ez a hagyomány történése. A hagyománynak van 
története, az irodalomnak nincs. Pontosabban szólva az irodalomnak úgy van tör-
ténete, ahogy a hagyomány megnyilvánul és megnyilatkozik benne. Az irodalom 
szűrő, az irodalom filter, amely ha tisztább, ha nagyobb áteresztő potenciállal ren-
delkezik, akkor jobban átengedi a hagyományt, akkor tisztábban és erőteljesebben 
szólal meg a hagyomány, tisztábban és erőteljesebben szólítja meg a hagyomány az 
olvasókat. Ebből az is következik, hogy az irodalom története (a hagyomány »iro-
da lomtör téne te ) nem követi a kronológia linearitását, nem halad innen oda. 
A hagyomány sem lineárisan halad, hanem korszerűen: mindig ugyanonnan jön, 
és mindig ugyanoda megy; Hamvas Béla időszemlélete - éppúgy, mint a termé-
szeti népeké és az aranykor emberéé - ciklikus. A hagyomány (irodalom)történeté-
nek haladványszerűsége a „hol így, hol úgy" mozgásában merül ki, a hagyomány hol 
különféleképpen zavarosabb és hol különféleképpen tisztább megszólaltatásában. 

Ezen a ponton jelenik meg a retorika az irodalomtörténet-írói munkában. A kü-
lönféleképpen szennyezett nyelv a retorika eszközeivel takarja el, egyben mutat-
ja meg a hagyományt. Hamvas írja a Regényelméleti fragmentumban, hogy „valakinek 
vagy valaminek megnyilatkozása ugyanannak a valaminek vagy valakinek elfátyo-
lozódásával j á r együtt. [...] ami reveláció, ugyanolyan mértékben okkultáció, és 
viszont".18 A metafora például a hagyomány elsőrendű trópusa, hiszen az Arisz-
totelész számára elfogadhatatlan A egyenlő B-vel műveletével a minden létezőben 
jelen lévő azonos megmutatásával az egység tudatát tartja ébren az olvasóban.19 

Az Eszmélet című versben a „sebed a világ" metaforája kétszeresen nyilvánítja meg 
a hagyomány elidegeníthetetlen részét alkotó egységtudatot, amely a lírai alany 

16 I . M . 1 0 3 . 
1 7 O T T L I K Géza: Iskola a határon. Magvető, Budapest, 1 9 5 9 . 4 3 5 . 
1 8 HAMVAS Béla: Regényelméleti fragmentum. In uó: Arkhai. Medio, Budapest, 2 0 0 2 . 3 0 9 . 
19 Az éberség felé vezető út fontos állomásának tartja Hamvas Béla az etad vai lat tudati állapotát. „Azt 

jelenti, hogy: ez nem más, mint az. [...] »Aki az élőlényeket mind önmagában tudja látni, mint Én-
jének részeit, és önmagát mindabban, ami él.« Az ember elkezdi látni és tudni, hogy a világban 
meg nem változtatható azonosság van. Ez nem más, mint az, és ez vagy te. Az individuális Ének ér-
zékileg tapasztalható sokasága és sokszerűsége álom. A valóság az, hogy ez nem más, mint az, és 
ez vagy te. Aki a sötétségből, amely a világot takaija, kilép, az a sokaság varázslatszerűségét felis-
meri." HAMVAS Béla: Sríentia Sacra I . 43. 
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sebe és a világ azonosítása mellett a birtokjel használatával az egybefoglaló bir-
tokviszonyban is megnyilatkozik. Mészöly Miklós Megbocsátás című regénye azzal 
a reménnyel kezdődik, hogy az a füstcsík, amely „ottfelejtette magát a levegőben",20 

nem foszlik szét. Ez a füstcsík a transzcendencia szimbólumaként21 a remény, az 
isteni reményének beteljesülése, hiszen „a rendíthetetlen füstcsík ebből az álom-
képből sem hiányzott, ugyanott horgonyzott, mint hónapok óta".22 A hagyomány 
az Iskola a határori-Ъап az Evangéliumból átvett mottó szerkezetet építő és rendet, 
egységet teremtő poétikai funkciója mellett a fokalizációban23 és a motívumrend-
szerben egyaránt megnyilatkozik. Ugyanis a Trieszti Öböl motivikus képeiben a 
futár „a hegyeken át"24 az „Élj!" parancsot egy „csillagos homlokú, pihent kancán" 
hozza. A „hegy" és a „csillagos homlokú" egyaránt transzcendens jelölők (az utób-
bi kétszeresen is az). A „nézi mindezt"25 motívuma pedig a platóni trinitárius, a 
szellem, a világ és az én egységét valló hagyományt is felidézi. Hiszen „nagyob-
bik részünk" az isteni „rész", amellyel mindannyian össze vagyunk kötözve -
mondja Medve. 

S nemcsak a trópusok retorikája, hanem a Saussure-re alapozó de Man-i mate-
rialitás paronomázikus, ana- és hipogrammatikus stratégiái26 is képesek megnyil-
vánítani a nyelvben és az irodalomban rejlő metafizikai hagyományt. A József 
Attila Oda című versének kérdőszerkezeteiben ismétlődő „miféle" személytelenítő 
szócska egymás mellé helyezi az „anyag", a „lélek" és a „fény" szavakat, amely elren-
dezés ismét a trinitárius hagyományt idézi fel. A „fény" az isteni fény, a szellem, 
amely megvilágítja a testben, anyagszerűen létező lelket, a „lélek" az anyagi vi-
lágba zuhant, a testet öltött isteni (f)én(y). Az Odában az én mint a tüneménysze-

2 0 MÉSZÖLY Miklós: Megbocsátás. Szépirodalmi, Budapest, 1984. 5. 
21 „A szimbólum fogalmában megszólal egy metafizikai háttér is, melytől az allegória retorikai hasz-

nálata teljesen mentes. Lehetőség van arra, hogy az érzékitől elvezettessünk az istenihez. Mert az 
érzéki nem puszta semmisség, hanem az Igaz kiáramlása és visszfénye. [...] A szimbólum nem ön-
kényesjelölés vagy jellétesítés, hanem előfeltételezi a látható és a láthatatlan metafizikai összefüg-
gését." Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Fordította BONYHAI Gábor. Gondolat, Budapest, 
1984. 71. 

2 2 MÉSZÖLY Miklós: i. m. 82. 
25 „Nem az én véleményemre volt kíváncsi Szeredy, ahogy mentünk lefelé a Lukács fürdő jobbik lép-

csőjén, hanem a saját véleményére. Azt remélte tőlem, hogy én messzebbről tudom nézni élete ösz-
szegubancolódott zűrzavarát, s az én közbeiktatásom segítségével talán majd ráeszmél, hogyan is 
fest a helyzet annak az istennek a szemszögéből, aki nézi mindezt." O T T U K Géza: i. m. 15. 

24 I. m. 61. 
25 „De hát össze vagyunk kötözve, s még csak nem is úgy, mint a hegymászók vagy a szeretők, nem 

azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honossága, lakcíme van, s tesz-vesz, szerepel, ugrál a világ-
ban, hanem igazában nagyobbik részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi mindezt." I. m. 437. 

26 Az anagramma azt a felületet olvassa, ahol a betűk, betűcsoportok ismétlődése, variációja történik, 
a szöveget mint betűmozaikot. Egy anagrammatikus olvasatban ,,[a] jelölő folyamat lényegét a 
hypogramma, az anagrammatikus infrastruktúra képezi; a költői üzenet, a szöveg reprezentációs és 
esztétikai dimenziója, valójában haszontalan fényűzés, olyan összetevő, amely nem járul hozzá a szö-
veg lényegi működéséhez". Cynthia C H A S E : Arcot adni a névnek. De Man figurái. Fordította VÁSTYÁN 

Rita-Z. KOVÁCS Zoltán. Pompeji 1997/2-3. 137. (Kiemelés - O. F.) 
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rűen létező, az anyagot és a szellemet magában egyesítő, fényként feltűnő és a 
ködben eltűnő létező jelenítődik meg. A szakasz rímeiben az „én"-re a „ködén" 
felel, a „féwy"-re a „tünemény", a „fény" és a „tünemény" paronomázikusan egy-
aránt magában hordja az „én"-t. Egyébként nemcsak a magyar nyelv őrzi az én 
és a szellemmel áthatott én, a fény eredeti elszakíthatatlanságának ősi tudását, 
őrzi a német nyelv (Ich / Licht) és az angol (I /light) is. 

A hagyomány (irodalom)története olyan irodalomtörténet-írási hagyományt 
teremt, azaz idéz fel, amely nem korlátozódik a látható világban anyagszerűen 
megjelenő hatástörténetnek az átvétel elvére épülő eszközeire, hanem teret en-
ged a láthatatlan erők megnyilvánulási és megnyilatkozási formáinak is. 



Bezeczky Gábor 

ELŐKÉSZÜLETEK ELŐTT 

Igaz-e az, hogy az irodalomtörténet voltaképpen nem más, mint a közösségnek 
az irodalomra szakosodott, intézményesített emlékezete? Lehet-e azt mondani, 
hogy az irodalomtudomány feladata emlékezetben, észben, azaz a jelenben tarta-
ni mindazt az irodalmi értéket, melyet a közösség tagjai valaha létrehoztak? (Va-
lamilyen módon maga az irodalom is hírt ad arról a korábbi irodalomról, mely-
ről tudomása van, de most nem ez a kérdés.) 

Szakértők csoportjaira, azaz irodalomtörténészekre nyilván azért lehet szükség, 
mert a közösség által becsesnek tekintett tudás mennyisége meghaladja azt a 
mértéket, melyet pusztán egyéni olvasottsággal, egyéni feldolgozással és az egyé-
nek emlékezetére hagyatkozva lehetne társadalmi szinten átörökíteni az időben. 

Ha hinni lehet Platón /ónjának, akkor a mai irodalomtörténész egyik őse a görög 
énekmondó lehetett, aki egyszerre három különböző szerepet töltött be. A rhapszó-
dosz egy személyben volt értelmező, a szöveg két lábon járó letéteményese (azaz 
textológus, szöveggondozó) és előadóművész. Az utóbbi két feladatköre megle-
hetősen nyilvánvaló, de Platón dialógusa szerint az első sem hiányzott. A párbe-
széd egyes részeiben, amikor például Szókratész arról beszél, hogy a rhapszódosz 
„dolga éppen az, hogy a költő gondolatának legyen tolmácsa",1 az első szerepkör 
bizonyára a harmadik részeként nyilvánulhat meg. Ión azonban egyértelműen az 
első funkcióra teszi a hangsúlyt a válaszában: „úgy gondolom, hogy az emberek 
közt én tudom a legszebb dolgokat mondani Homéroszról". A párbeszéd során 
az egyes funkciók hol elkülönülnek, hol egységben mutatkoznak, de minden bi-
zonnyal ismét az első funkció érvényesül, amikor Szókratész arról faggatja Iónt, 
„Vajon hát akkor azokat a dolgokat tudnád-e szebben elmagyarázni, amelyeket 
Homérosz mond, vagy amelyeket Hésziodosz?"2 Az irodalomtörténész másik ősét 
történetesen éppen Szókratészben lehet sejteni. Ennek a feltevésnek az ad alapot, 
hogy - éppen azt a funkcióját, vagyis az ihletett előadást leszámítva, amely ma 

1 P L A T Ó N : Ión. Fordította R I T O Ó K Zsigmond. In Platón összes müvei. / - / / / . I. kötet. 308. 
2 I. m. 309. 
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már nem tartozik az irodalomtörténész feladatai közé - Szókratész mindenben 
vetélytársa az énekmondónak. Szókratész is értelmezi Homéroszt, s a párbeszéd-
ben valójában sokkal többet idéz tőle, mint Ión. 

Szókratész az irodalom szóbeliségének és terjedő írásbeliségének a határán 
kérdezősködött arról, miképpen is tölti be a rhapszódosz a szerepét: vajon szak-
mai tudás vagy isteni megszállottság szükséges-e hozzá. A válasz, mely szerint a 
rhapszódosz nem megtanítható és megtanulható szakmai ismeretek birtokában, 
hanem isteni megszállottsággal végzi a tevékenységét - vagyis a költői mű révült 
felidézését és magyarázatát - , talán a szóban terjesztett és magyarázott irodalom-
ra utal vissza. Az írásbeliséggel, a költői szöveg írásos hagyományozódásával 
együtt Homérosz magyarázata is szaktudást igénylő mesterség lett és eltávolodott 
az előadóművészettől - még a görög kultúrán belül. Amikor Szókratész megta-
gadja az ésszerűséget és a szakmai tudást Ióntól, mintegy negatívan határozza 
meg a költészettani ismeretek jellegét: „Világos mindenekelőtt, hogy te nem szak-
ismeret és hozzáértés alapján vagy képes Homéroszról beszélni. Mert ha szakis-
meret alapján volnál képes, akkor valamennyi többi költő esetében is képes volnál 
erre. Ez volna körülbelül a költői szakismeret."3 Amikor pedig - egyebek mellett 
- a festészetről szóló értelmezésekről beszél, a párhuzamon keresztül jelöli ki, mi-
lyen is lehetne az irodalomtudomány: „Hát most mondd meg nekem, láttál-e 
már valakit, aki például Pblügnótosz, az Aglaophón fia esetében kitűnően meg-
világítja, hogy mit festett jól és mit nem, a többi festő esetében azonban képtelen 
erre?"4 Mind a negatív meghatározás, mind a párhuzam jól láthatóan mutat ugyan-
abba az irányba. 

Egyáltalán nem véletlen az sem, hogy az európai kultúra egy másik csomópont-
j á n a könyvnyomtatás és ezzel együtt az egyes ember számára végképp áttekint-
hetetlen mennyiségű irodalom nyilvánvaló felhalmozódása, valamint a tömeges 
írni-olvasni tudás magával hozta a történeti sémák alapvető - máig tartó - átala-
kulását. Ebben az időszakban jött létre a mai, illetve tegnapi értelemben vett iro-
dalomtörténet is. Az így felfogott történetiség felfogható úgy is, mint rendcsinálás 
és eligazodási útmutató a könyvtárban összehordott nyomtatványok között. Ebben 
a történetiségben fontos szerepet játszott az az elképzelés, mely szerint a korábban 
létrejött műalkotások idegenszerűsége az eltelt időben bekövetkezett változások 
felismerésével és képzeletbeli visszaalakításával nagyrészt semmissé tehető. 

A társadalom már a rhapszódosz intézményével is elfogadta, hogy a tegnap és 
tegnapelőtt keletkezett művekről valamiképpen ma is tudni kell, és belátta azt is, 
hogy mindez nem oldható meg egyénileg. Fizetett alkalmazottakat bízott meg te-
hát a feladattal, melynek átruházása egyben azt is jelenti, hogy a közösség nincs 
abban a helyzetben, hogy utasítást adhatna arra nézve, hogyan kellene az iroda-
lomtudománynak eljárnia a múlt jelenné tételében, azaz - közkeletű, bár némi-
képp félrevezető kifejezéssel - a hagyomány megőrzésében és átadásában. Alta-

S I. m. 314. 
4 I. m. 315. 
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Iában véve a közösség még azt sem írja elő, hogy az irodalomról szerzett tudás-
nak mesélhetőnek kell lennie, vagyis azt, hogy a tudást, ha törik, ha szakad, tör-
ténetmondásba kell ágyazni. Ez az előírás nagyjából ugyanazért és ugyanolyan 
módon hiányzik, ahogyan a matematikus kezét sem a társadalmi megbízatása, 
hanem egyes egyedül rábízott tárgy, a matematika köti meg. 

A múlt század elején-közepén számos megfontolás kezdte ki a történetiség 18. és 
19. századi felfogását. Közülük az egyik nagyjából a következőképpen idézhető 
fel: a könyvtár polcain egyszerre vannak jelen a különböző korokban és kulturá-
lis környezetekben keletkezett művek. Homérosz olvasása közben nem tudunk el-
tekinteni attól, hogy már Joyce-t is ismerjük. Más szavakkal: a történetiség felfo-
gása nem alapulhat monotonon lineáris - például leszármazási vagy célelvű -
mintázaton, hanem az alapvető egyidejűségen belül kell megfelelő helyet találni 
számára. Mondhatnánk azt is, hogy a jelen átírja a múltat: kölcsönhatásban áll 
vele. De erre csakis akkor lehet képes, ha az irodalmi múlt és jelen bizonyos ér-
telemben - az olvasásban - egyidejűek. A folyamatosan múlttá váló pillanatok so-
rozata nem üledékként rakódik rá az immár változhatatlan, megkövesedett múl-
tak sorozatára, hanem - miközben az időben korábban keletkezettet beépíti 
magába, jelen idejűvé teszi - át is alakítja mindazt, amire immár a saját részeként 
tekint, és ez már a múltban is így volt. Vagy azt is lehetne mondani, hogy a tör-
ténetiség egyáltalán nem hasonlítható az állóképpé kimerevíthető filmkockák 
egymásutánjához. Ez az összefüggés némiképp paradoxnak látszhat, de ettől még 
nem értelmetlen vagy értelmezhetetlen. A kölcsönhatás, mint a szó mutatja, köl-
csönösséget feltételez. Tehát a jelen is a múlt hatása alatt áll, de bizonyosan nem 
valamilyen determinisztikus értelemben. Az irodalom (és az irodalomtudomány) 
egyszerre lehet kötetlenül szabad és a hagyománynak még a tagadásban is logi-
kusan következetes folytatása. 

\ hnnak ugyan érdekes kísérletek a történetiség felfogásának megújítására, de 
az irodalomtörténet elmélete még mindig nem lépett túl azon a válságon, melyet 
a 20. századi nagy irodalomelméleti felfordulás idézett elő. A „történetietlenség" 
gyanújával nagyon vigyázni kell, nehogy a 18. és 19. századi, megrendült érvényű 
történetiség felől vessük el a 20. századi irodalomelméleti fejleményeket. Hozzá-
tehetjük ehhez, hogy - ha megtalálnánk is a kivezető utat a történetiség 20. szá-
zadi válságból - azonnal itt a nyakunkon a következő. A számítógépes hálózaton 
elérhető adatok mérhetetlen felhalmozódása és a tömeges számítógépes írni-ol-
vasni tudás ismét átalakítja a viszonyunkat múlthoz. Még erőteljesebb lesz a kí-
sérlet és a kísértés, hogy a jelen bekebelezze a múltat. 

Gondoljuk csak meg, mennyire megváltoztatja a múltat akár már most is az a 
helyzet, hogy Ridley Scott Blade Runnerje (1982) és Steven Spielberg /мгакгс Birkja 
(1993) a színtiszta fantázia és a reális lehetőség közötti bizonytalan térben helyez-
kednek el. Mi következne abból, ha a múlt egyes alakjait a géntechnológia segít-
ségével a fizikai mivoltukban lehetne reprodukálni? A bonyodalmak beláthatat-
lanok. Szabad-e életre kelteni például azt a génegyüttest, melyből a múltban 
olyan személyiség alakult ki, akit - mondjuk tömeggyilkosságért - j oge rősen ítél-
tek halálra? A halálbüntetés európai eltörlése esetleg azt jelenti, hogy a legna-
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gyobb gazembereket igenis életre kell kelteni és azonnal bebörtönözni? És aztán 
újra meg újra? Az mindenesetre valószínű, hogy ez új jelentést adna az „életfogy-
tiglan" kifejezésnek, s lehet, hogy nagyobb elrettentő erővel rendelkezne, mint az 
egyszerű halálbüntetés. De vajon a reprodukált genetikai konstelláció követte el 
a gaztetteket? Van-e olyan génegyüttes, melyből minden környezetben szörnye-
teg lesz? Hogyan kell érteni a személyes identitást a fizikai reprodukálhatóság ko-
rában? Vagy szabad-e reprodukálni azokat, akik önszántukból öngyilkosok lettek? 
Milyen következményekkel járna, ha Dante, Shakespeare és Newton pontos ge-
netikai mása a mai világban is alkotna? És hány példány futkározhatna egyszer-
re Shakespeare genetikai készletéből? Nem könnyű kérdések ezek, de az egészen 
világos, hogy élet és halál viszonyának átalakulása alapvetően változtatná meg -
visszamenőleg is - a történetiséget. Nullák és egyesek formájában tárolni vala-
mely ember genetikai információit nyilván roppant bonyolult, de nem merőben 
más jellegű dolog, mint ugyanilyen formában tárolni a zenét. 

A felvázolt helyzet ugyan szélsőséges gondolatkísérletnek tekinthető, mégsem 
olyasmi, mint az időutazás, melyről nagy valószínűséggel lehet tudni, hogy soha 
nem fog megvalósulni. (Ha megvalósulandott volna a tetszés szerinti távoli jövő-
ben, az időutazók alighanem máris itt tolonganának közöttünk. Viselkedésükről 
és nyelvhasználatukról azonnal felismernénk őket.) A lehetséges helyzet megem-
lítése pusztán arra alkalmas, hogy elgondolkozzunk azon: a két válságnak talán 
ugyanaz lesz a megoldása, vagyis a következő oldja meg végérvényesen az előzőt 
is. Elképzelhető ugyanis, hogy a 20. századi válság - miként a korábbi is - azért 
alakult ki, mert a történelem már akkor is a múlt jelenidejűsítése irányába haladt. 
Ha van igazság ebben, akkor az irodalomtörténetnek manapság valószínűleg va-
lami olyasmi lehetne a feladata, hogy tájékozódási útmutatóul szolgáljon abban 
a gyorsuló ütemben növekvő kásahegyben, melyet világnagy pókhálónak (world-
wide web) vagy internetnek nevezünk. Arra lehet gondolni - bár, sajnos, nem kell 
attól tartani, hogy már holnap reggel bekövetkezne - , hogy olyan irodalomtörté-
netre lesz szükség, mely akkor is megállja a helyét, amikor egyebek mellett az 
OSZK teljes állománya is elérhető lesz odahaza a számítógépen. 

Ezt a munkát, mivel most még a feladat jellege sem elég világos, nemigen le-
het néhány éven belül elvégezni. De talán nem árt nem megfeledkezni arról, 
hogy nagyjából ez lehet a végbemenő folyamatok iránya. Évtizedekre lesz szük-
ség, és bizonyos, hogy menet közben többször fog változni maga az irodalomtör-
téneti koncepció is. De mi látszik most? Mi várható attól, ha néhány kattintásnyi 
közelségben a jelenleginél felfoghatatlanul sokkal több magyar nyelvű irodalmi 
alkotás lesz elérhető? 

Vegyünk talán egy példát: szűkítsük le feladatot, és gondoljunk csupán a ki-
egyezés és az első világháború vége közötti fél évszázadban létrejött magyar pró-
zai elbeszélő irodalomra. Szűkítsük még tovább ezt az anyagot: vegyük az idősza-
ki sajtóban megjelent közleményeket, és közülük is csak a rövid elbeszéléseket. 
Nagyon durva becsléssel élve (mely becslésben a tárcaelbeszéléseket közlő lapok 
számából és megjelenési sűrűségéből indulunk ki), valami olyasmi eredmény jön 
ki, hogy - ha mindez könyvekben volna elérhető - öt évig minden egyes nap el 
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kellene olvasni egy-egy hatszáz oldalas kötetet ahhoz, hogy áttekintsük az ekként 
körvonalazott anyagot. Ha pedig nem könyvekkel számolunk, hanem azzal, aho-
gyan ez az anyag jelenleg elérhető (tehát a mikrofilmmel), akkor minden bizony-
nyal az öt év többszörösére volna szükség. 

Ez bizonyára meghaladja még a legelszántabb ember teljesítőképességét és 
befogadó-készségét is. Nem is igazán meglepő, de talán helyes leszögezni: sem-
mi nyoma nincs annak, hogy bárki elolvasta volna ezt a gigantikus anyagot vagy 
akár tekintélyes hányadát. De még ennél is tovább mehetünk: ez az anyag nem-
csak olvasatlan, hanem még a térképek (egyebek mellett a bibliográfiák és a re-
pertóriumok) is hiányoznak hozzá. Ki tudná megmondani, hány olyan lap van -
véletlenszerűen válogatott példákat hozva - , mint Arad és Vidéke, a Délmagyaror-
szági Közlöny vagy a Torontál, melyekben éveken át értékes elbeszélések jelentek 
meg? Az mindenesetre egészen bizonyos, hogy az értékes anyag egyáltalán nem 
redukálható néhány lapra - még akkor sem, ha a legkevésbé sem becsüljük le a 
Vasárnapi Újság, a Fővárosi Lapok, A Hét, a Magyar Géniusz, az Új Idők, a Nyugat 
vagy (a napilapok közül) a Pesti Napló, a Magyarország, a Budapesti Hírlap jelentő-
ségét. De némi álnaivitással kérdezhetnénk azt is, miért volna meglepő sokak szá-
mára, ha erre a listára felvennénk a kassai Új Századot. Vagy ki tartja számon 
Stemmer Kázmér Kálmánt, aki az Alkotmány című lapban Pogány írói néven olyan 
elbeszéléseket közölt 1897-ben, mint amilyeneket Krúdy nagyjából egy évtized 
múlva fog majd írni? 

A feladat egyik része technikai értelemben már ma is megoldható. Mindössze 
pénzkérdés, hogy az időszaki sajtó egészét belapátolják (mondjuk pdf-formában, 
de akár szövegszerűen is) a világhálóba. Elképzelhető, mi több, valószínű, hogy 
ez előbb fog megtörténni, mint az, hogy az irodalomtudomány készen állna az 
anyag kezelésére. Nagy meglepetések várhatók. Valószínűnek látszik, mivel a kor-
szakban keletkezett méltánylandó irodalom sokkal nagyobb, mint ahogyan ez a 
mai értékelésekből kiderül, a korszak egészét kell majd újraértékelni. 

Hogyan lehetne feldolgozni ezt az anyagot? A számos lehetőség közül mind-
össze kettőt említek. Más irodalomtörténetek mellett elképzelhető olyan is, mely-
ben a perspektívát elsősorban - vagy akár kizárólag - az irodalmi lapok, a napi- és 
hetilapok irodalmi rovatai határozzák meg. Ez a szemlélet az egymástól elkülö-
nült, egymással együttműködő és egymással rivalizáló nyelvi változatok képletét 
vehetné alapul. A különböző irodalmi csoportok, mozgalmak és irányzatok, az 
egyes lapok szerkesztési elveinek, világlátásának, nyelveszményének, irodalom-
történeti szemléletének és poétikájának, egyszóval mindezek összjátékának vizs-
gálatához most még nemigen létező, bár valamelyest körvonalazható irodalom-
történeti látásmódra volna szükség. 

Tagadhatatlan, hogy az említett anyag jelentős része csekély irodalmi értéket 
hordoz, de ennek alig van köze ahhoz a feladathoz, hogy a valódi értékeket meg 
kell találni - ami viszont nem megy teljes feltárás nélkül. És egyébként is érde-
mes szem előtt tartani annak az anglikán lelkésznek a bölcsességét, aki eltemet-
te az angol történelem egyik nagy árulóját, Donald Macleant, aki (Homer, azaz 
Homérosz fedőnéven) a Szovjetuniónak kémkedett, majd 1951-től 1983-ban 
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bekövetkezett haláláig Moszkvában élt. Amikor provokatív újságírók arról kér-
dezték, miképpen képes rávenni magát arra, hogy a család szülőhelyén, Fennben 
eltemesse az ateista árulót, a lelkész valami olyasmit válaszolt, hogy neki nemcsak 
a jókról kell gondoskodnia, hanem a rosszakról is.5 

Ezt az irodalomtörténetet jól ki is egészíthetné, de akár még önmagában is ér-
dekes volna egy irodalomtörténeti kronológia, melyhez hasonlókkal itt-ott lehet 
már találkozni az interneten (például: rutgers.edu/~jlynch/Chron/index.html). 
Nyilván tanulságos volna látni havi, heti, esetleg napi bontásban, mi jelent meg, 
mondjuk, 191 l-ben. A hagyományos irodalomtörténet, a maga életrajzi elrende-
zésével, nem kedvezett ennek a látásmódnak, s ami így elveszett, nagyjából nem 
más, mint amit „irodalmi életnek" lehet nevezni. Az irodalomtörténeti kronoló-
gia hálózati kiadásában természetesen elérhetők lennének maguk a művek (és 
mögöttük a róluk szóló - legtöbb esetben aligha bőséges - szakirodalom). A kro-
nológiát ebből a szempontból nagyjából a Tallózó című mai lap történeti változa-
tának lehetne tekinteni. A kronológiába felvett művek kiválogatása bizonyára 
jókora önkénnyel já rna együtt, de ez igaz még az olyan nagyszabású vállalkozá-
sokra is, mint amilyen a Magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 

Összegzésképpen: miközben teljesítjük a ránk kirótt feladatot, vagyis néhány 
év alatt új magyar irodalomtörténetet írunk, helyes, ha nem feledkezünk meg ar-
ról, hogy várnak ránk nagyobb feladatok is. 

6 A lelkész nevére, melyet bizonyára megemlítettek, például a Timeshan, ahol én olvastam 1983-ban 
erről a történetről, sajnos, nem emlékszem. 
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AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ MŰVÉSZETTUDOMÁNY TÁVLATAI 

- Kékesi Zoltán és Peternák Miklós (szerk.): Kép - írás - művészet. 
Tanulmányok a 19-20. századi képzőművészet és irodalom kapcsolatáról. 
Ráció, Budapest, 2006. 213 lap -

Lehet-e együtt vizsgálni a különböző művészeteket? A kísértés éppoly csábító, 
mint amennyire veszélyes. 2005. június 21-22-én a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen olyan ülésszakot rendeztek, amely irodalomnak és más művészeteknek 
összehasonlítására vállalkozott. Észak-Amerikában többnyire „inter-arts" vizsgá-
lódásként, nálunk - alighanem német ösztönzésre - inkább a különféle közegek 
(médiumok) tanulmányozásaként emlegetik az ilyen tevékenységet. Az előadások 
azzal a céllal készültek, hogy segítsék egy új magyar irodalomtörténet munkála-
tait. Az ott elhangzottak egy részének bővített változata olvasható ebben a kötetben. 

A legjelentősebb tanulmány Peternák Miklós Médiatörténeti és művészeti motívu-
mok a magyar irodalomban című értekezése, mely a képekkel és a függelékként kö-
zölt szemelvényekkel együtt körülbelül egy harmadát teszi ki a könyvnek. Alap-
föltevése - mely szerint „látásunk változása történeti folyamat" (70.) - nemcsak a 
képzőművészet, de az irodalom tanulmányozói számára is erősen megfontolan-
dó. A gondolatmenet nemzetközi s magyar vonatkozásban egyaránt rendkívül 
gazdag ismeretekre támaszkodik. Azt bizonyítja, hogy a szerző példamutató rend-
szerességgel figyeli a világhálót, s a korábbi kiadványok hiányosságait is ponto-
san megjelöli. Azt a minden tiszteletet megérdemlő szenvedélyével magyarázha-
tó jóslatát, hogy a médiaművészet „a 21. század reprezentatív műformája" (69.), 
az ilyen alkotások tárolási akadályait s a táblakép újraföllendülését látva, kicsit 
kétkedve fogadom, de a képmutogatókra, élő- s körképekre, festett egekre s bűvös 
lámpákra vonatkozó vizsgálódásai nagyon sok ösztönzést adhatnak kép és szöveg 
összehasonlító értelmezéséhez. Nemcsak Csokonai, Vörösmarty, Petőfi, Arany János, 
Jókai vagy Szabó Dezső tevékenységének eddig elhanyagolt vonásaira derít fényt, 
de általa nem említett művek - így a Ködképek a kedély láthatárán - újraolvasásá-
hoz is támpontot ad, és egyúttal ötletekkel szolgál kép és nyelvi megfogalmazás 
viszonyának további mérlegeléséhez - például azzal a megjegyzésével, mely sze-
rint a képmutogató a történet erkölcsi tanulságának megfogalmazásakor kizáró-
lag a szóbeliségre hagyatkozik. 

Peternák okfejtése mintuntalan arra emlékeztet, hogy a látás története döntően 
hat az egész művelődés alakulására. Egyetlen, hevenyészett példát említve : alig-
ha köztudott, hogy az első magyar távirgány (optikai távíró) készítője, Chudy József 
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(1758-1813) azonos a legkorábbi (sajnos elveszett) magyar dalmű szerzőjével. Ta-
lálmánya megelőzte a Chappe fivérekét, akik a nagy francia forradalom ötödik 
évében állították föl távírójukat. A tanulmány más részletei is azt sugallják, hogy 
Eger, Sárospatak s Debrecen a tizennyolcadik századi látáskultúra élvonalához 
tartozott. Ez az értekezés lényegében gazdagítja a magyar művelődés történetét. 

A rövidebb tanulmányok többsége fiatal tudósoktól származik és érthetően ki-
sebb igényű. Közülük azok a legsikerültebbek, amelyek annyiban a kötet közpon-
ti tanulmányának a példáját követik, hogy történeti folyamatok érzékeltetését a 
magyar s nemzetközi szakirodalom eredményeinek hasznosításával tudják páro-
sítani. Varga Tünde a romantika felől közelít Feszty Árpád körképének méltatásá-
hoz, Zsadányi Edit pedig azt vizsgálja, miként értelmezik egymást Lesznai Anna 
hímzései és versei. Mindkét elemzés túlmutat a megvizsgált anyagon, amennyiben 
a nemzeti öntudat, illetve a női azonosság kifejeződésére irányítja a figyelmet. 

Ha lehet némi hiányérzete az olvasónak, akkor az onnét származik, hogy né-
mely tanulmányban mintha kissé elhanyagolódnék a hosszabb távú történeti fo-
lyamatok érzékeltetése. Kép és szöveg viszonya valóban döntő szerepet játszott az 
Új Symposion című folyóiratban, ám a folytatásos regény, a keret vagy a tükör miben-
léte aligha körvonalazható történeti kitekintés nélkül. A magyar neoavant-garde 
irodalom és képzőművészet kölcsönhatásának súlya akkor válik igazán feltűnővé, 
ha alaposabban szemügyre vesszük azt, miként is alakult a magyar irodalomelmé-
let és műértelmezés az 1960-as években. Hasonlóan tágítható a látószög, ha Kassák 
önéletrajzi költeményét olvassuk újra. Sz. Molnár Szilvia tanulmányának föltétlen 
érdeme, hogy a korábbi elemzők túlnyomó többségétől eltérően, komoly figyel-
met szentel a mű mindkét változatának, sőt a francia átköltésnek is. Apróság, 
hogy a 2x2-ben megjelent képvers csekély visszhangjának viszonylag egyszerű 
oka volt: e folyóirat rendkívül kevés olvasóhoz jutott el. Lényegesebb arra emlé-
keztetni: a képvers és a szabad vers komoly hagyományra tekinthetett vissza, sA ló 
meghal... ezekhez az örökségekhez viszonyítva mérlegelhető. Akár még arra is le-
hetne hivatkozni, hogy maga Kassák is Whitman, Apollinaire, Cendrars és Göll 
költeményeihez képest olvasandó műként fogta föl saját alkotását. Az elemző tel-
jes joggal állítja, hogy a francia változat „újraalkotás" (170.), csakhogy ez nem ál-
lítható szembe a fordítással, sőt mintegy magától értetődik, vagy legalábbis in-
kább szabály, mintsem kivétel a sikeres átültetések körében. 

A kép - írás - művészet elnevezésű tanulmánygyűjtemény kezdeményező erejű 
vállalkozás, mert sikeresen cáfolja azt a vélekedést, mely szerint több művészet-
hez nehéz, talán nem is lehet igazán érteni. Alapkutatásokat indít el egy rendkí-
vüli kockázatokkal já ró területen. A fiatalabb szerkesztő tanulmányában különö-
senjó i érzékelhető, milyen sokféle irányban folytathatók a fölvetett gondolatok. 
Moholy-Nagy és Kállai Ernő vitája éppúgy vezethet a széles körben alig ismert 
avant-garde mozi alapos elemzéséhez, mint a művészetelmélet és a korabeli ma-
gyar festészet, szobrászat, építészet szembesítéséhez, vagy - a zene bekapcsolásá-
val - akár a ritmus mibenlétének meghatározásához. Ez a tanulmány nem felso-
rol, de értelmez. Jellemző módon kevesebb művet hoz szóba, mint a Ma Musik und 
Theater című, 1924-ben közreadott különszámáról készült beszámoló, melyben 
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Schwitterstől Prampoliniig, Matthias Hauertől Stuckenschmidtig nevek sokasága 
említódik, anélkül, hogy igazán érdemi megvilágítást kapna a szóba hozott alko-
tók tevékenységének jellege s magyarországi fogadtatása, ehhez ugyanis tágabb 
történeti összefüggések fölvázolására volna szükség. 

Némely esetekben igaz lehet, hogy az ördög a részletekben lakozik. Az Erdély 
Miklós egyik alkotását méltató művészettörténész indokolatlanul utal Joyce „nyelv-
rombolásá"-ra (14.). Még csak töredékek jelentek meg Joyce utolsó művéből, s 
elemzői már kiemelték: ha valami ellentétes az írásmódjával, az éppen a nyelv 
rombolása. Marke király említése miatt sem okvetlenül Wagner zenéjére kell gon-
dolni, hiszen Joyce bizonyosan ismerte a történet tizenkilencedik századi angol 
változatait, például Matthew Arnold Tristram and Iseult (1852) vagy Swinburne 
Tristram of Lyonesse (1882) című költeményét, sőt középkori előzményeiket is. Való 
igaz, hogy a Finnegans Wake-ben előfordul a három szó: „Mild und leise", de egy-
általán nem biztos, hogy Erdély Miklós tudott erről, és Joyce számára lényegesen 
fontosabb volt a két sziget lakóinak sok évszázados ellentétére vonatkozó törté-
net, mint a bayreuthi mester munkássága. Az Ulysses szülőotthonban játszódó ti-
zennegyedik fejezetében Sir Thomas Malory Le Morte diArthur címen ismert mun-
kájának az utánzata is megtalálható. A William Caxton által 1485-ben kiadott 
szövegben a nyolcadiktól a tizenkettedik könyvig tartó szakasz a „The Book of Sir 
Tristam de Lyones" címet viseli, melynek Tristram mellett az ír királylány, La Beale 
Isoud és Cornwall királya, King Mark a szereplője. Óhatatlanul is megfogalma-
zódik a föltevés, hogy sem Joyce, sem Erdély Miklós művének értelmezéséhez 
nem célszerű Wagner alkotására hivatkozni. E részlet természetesen nem változ-
tat Hornyik Sándor tanulmányának fő következtetésén: teljesen igaza van, amidőn 
a Három kvarkot Marke királynak vendégszövegét végül is egy szovjet ismeretter-
jesztő kötetre, s nem a Finnegans Wake-re vezeti vissza, mivel nem valószínű, hogy 
„Erdély a vonatkozó passzust ismerte volna a regényből" (14.). 

Többféle művészetben teremtő alkotók, művészet-közötti tevékenységet folyta-
tó folyóiratok, a magasnak és népszerűnek nevezett kultúra, művészet és elmélet 
kölcsönhatása: e területeket azért hanyagolta el a magyar tudomány, mert kevés 
a párbeszéd a különbözőnek tekintett szakmák intézményei között. Kívánatos 
volna, hogy e két egyetem együttműködésével létrehozott, nagyon nehezen meg-
közelíthető kérdéskört figyelemre méltó módon tárgyaló kötet követendő példa 
legyen s a tudományközi vizsgálódás jelentékeny mértékben gazdagítsa szellemi 
életünket. 
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Tanulmány 

Hódosy Annamária 

SHELLEY MEDÚZÁJA ÉS A „JÖVENDŐK SZEME"* 

Az elmúlt évtizedben Shelley egy különös verse Leonardo Medúzájáról1 közkedvelt 
téma lett a művészetelméleti diszkurzusban. W. J. T Mitchell szerint a szöveg az 
ekphraszisz, azaz a képleírás műfajának paradigmatikus képviselője.2 Nem pusztán 
azért, mert Shelley verse egy képről beszél, hanem azért is, mert egy nőt ábrázo-
ló képről, márpedig Mitchell meggyőző érvelése szerint „az ekphrasztikus kép fe-
mininjellemzőkkel való leírása „minden szempontból adja magát egy olyan mű-
fajban, amely a vizuális élvezet és izgalom tárgyát férfi-szemszögből próbálja 
leírni, olyan közönség számára, amely szintén maszkulin".3 Az, hogy a Shelley-
versben leírt kép „a néző szellemét kővé változtatja", Mitchell szerint tökéletes 
szimbóluma a kép által jelentett fenyegetésnek: „az erőteljes képmás előtt érzett 
bénultságtól és némaságtól való félelemnek".4 A vers különösen hangsúlyozni lát-
szik a feminin jegyek és a képi fenyegetés közti összefüggést, amennyiben ezt a 
bénultságot nem annyira a Medúzához kapcsolt hagyományos „iszony, mint a kel-
lem" [less the horror than the grace],"' vagyis Mitchell értelmezésében a vizuális 
művészet következményeként ábrázolja. 

Mitchell egyenesen az „ekphrasztikus költészet ősjelenete"-ként aposztrofálja 
a verset, amit Grant F. Scott 1996-ban nem is haboz megemlíteni értelmezésé-
ben, amely voltaképp Mitchell pár bekezdésnyi elemzésének aprólékos kifejtése 

* A szerző 2006-ban a Bolyai Alapítvány ösztöndíj-támogatásában részesült. 
1 Lásd a tanulmány végén, a függelékben. 
- VV. ] . Г. MITCHELL: „Ekphrasis and the Other." In Picture Theory. The University of Chicago Press, 

1994. <http://wivw.rc.unid.edU/editions/shelley/niedusa/mitchelkhtnil#three> 
I. m. 26. 

I I. m. 32. 
"> A Medúzát több szempontból is a „nőiség" által jelentett fenyegetés megtestesítőjeként kezelik. 

Egyrészt A szó literális értelmében is szörnyeteg. Másrészt GRAVES (és követői) szerint ez a jellem-
zője a matriarchális kultúrában betöltött anyaistennői szerepének a patriarchális kultúra általi le-
alacsonyító, ideologikus átirata; fenyegetése tehát ebben az olvasatban kifejezetten a nőuralom fe-
nyegetése. Végül E R E I D értelmezésében a Medúza fenyegetése nem más, mint a „kasztráció", amit 
a feminin szexualitás a férfi számára jelent, s amit a Medúza szimbolikusan jelenít meg. 
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és továbbgondolása.6 Mint Scott igyekszik bizonyítani, a műfaj egyik visszatérő 
eleme, bog)- amíg az ekphraszisz által leírni próbált portré szinte „lélegzik", a né-
zőnek eláll a lélegzete; a kép fensége megbénítja.7 Mindezt Scott is a kép, a látvány 
hatalmától való, Mitchell után „iconophobiának" nevezett félelem megjelenítése-
ként látja, amely a látványnak az érzékekre ható ellenőrizhetetlen és azonnali ha-
tásából ered, amivel a racionális földolgozást igénylő írás nem tud versenyezni. 
Az ekphraszisz-tradícióival szemben azonban Shelley átengedi magát a kép hatal-
mának: a versben megszűnik a határ a tárgy és a néző között, az érzékek között, 
a szürreális fantázia és a racionális diszkurzus között. A vers szokatlanul enig-
mát ikus jellege talán éppen ennek köszönhető. „A Medúza birodalma a csönd, 
olyan hely, ahol a maszkulinizált diszkurzus összeomlik",8 s maga a vers lesz az, 
ami olyan nyelven íródik, amelyet a patriarchális kultúra racionalizmusa, „az ész 
már nem tud követni" [thought no more can trace]. 

Kérdés azonban, hogy valóban Shelley Medúzájáról van-e szó, vagy a mítosz-
ból ismert Medúzáról. Bármennyire is hangsúlyozzák az értelmezők Shelley ver-
sének eredetiségét, sajátos megközelítését, mindannyiszor a mítoszhoz fordulnak 
(vag)' fordulhatnának), hogy mondandójukat igazolják. Ha a kép feminin, a szö-
veg pedig maszkulin, mint Mitchell mondja, a kép és a szöveg szembesülése már 
az antik mítosz történetében is felfedezhető. Legalábbis könnyen felfedezhető 
lenne, ha volna erre bármi olyasféle utalás, mint például a Shelley-vers címe. 
Mitchell viszont nem is egv ilyet mutat fel magában a mitikus cselekményben. 
Ahogyan a kép megbénítja szemlélőjét, úgy változtatja a Medúza „kővé" a rá né-
zőket; s ahogyan a képet mindig keretek között, közvetítések során keresztül sza-
bad csak szemlélni, úgy a Medúzát legyőző Ferszeusz is pajzsa tükrében, közve-
tett módon szemlélve tudta csak ártalmatlanná tenni a szörnyet.9 Az antik mítosz 
Medúzája ekképp már eleve a kép/festmény megtestesítője, míg Perszeusz sem 
más, mint egv némileg reakciós, ám tehetséges ekphraszisz-költó. A Shelley-vers-
ben nem a Medúza-figura jelentése változik meg, csak nézője hozzáállása radiká-
lisan más, mint Perszeuszé. 

Az ekphraszisz kérdése így a mítosz felől is felvethető - innen nézve azonban 
az is felmerülhet, hogy az ekphraszisz maga is csak metafora. A Shelley-versben 
a képleírás problémája azért „magától értetődő", mert ez a vers címe. Ha ezt 
mellőzzük, rögvest felmerül, hogy a mítosz „témája" a művészettel kapcsolatos 
ugyan, de nem szűkíthető a képleírás problémájára. Perszeusz tükre mint a repre-
zentáció/imitáció/tükrözés megjelenítése akkor is szóba jöhet, ha magának a 
leírásnak a problémáját tekintjük középponti kérdésnek. A „nő" - épp a Mitchell 

6 Grant F. Scovr: „Shelley, Medusa, and the Bsrils of Ekphrasis." In The Romantic Imagination: Literatu-
re and Art in England and Germany. Ed. Frederick BURWICK and Jürgen KLEIN. (Studies in comparative 
literature 6.), GA: Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1996. 315-332. <http://www.rc.umd.edu/editions/ 
shelley/medusa/gscott.html> 

' I. m. 3-4. 
« I. m. 34. 
» \ O. W . J . I: MITCHELL: i . M . 3 1 . 
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által felvetett oppozíciók révén - nemcsak a kép, hanem az „igazság", a tények: 
a valóság egyik tradicionális metaforája is. A nyugati kultúra ideologémái közül 
a nő/férfi ellentétpár a természet/kultúra oppozíciójával érintkezik, s a mítosz fi-
gurái meg is felelnek ennek a szereposztásnak. Medúza a Természet hatalmát jel-
képezi, amennyiben Graves szerint annak az ősi istennő-hármasságnak megtes-
tesüléséről van szó, amely magában foglalja a Születést, az Életet és a Halált is, 
azaz a létet a természet ciklikus körforgása szerint láttatja.10 Perszeuszt viszont 
Athéné segíti, a kultúra és a civilizáció védistene, a férfiuralom őrzője. Ebből a 
szemszögből Perszeusz a természeti körforgás, ismétlődés meghaladásának a képviselő-
je, egy olyan rendszer „hőse", amely az értékek megtartását azok absztrahálásá-
val és továbbadásával igyekszik fenntartani. A nyugati kultúrában a kő - amivé a 
Medúza ellenségei válnak - az élettelen anyagiság, a puszta, transzcendencia nél-
küli létezés legalapvetőbb szimbóluma. Az anyagiság meghaladásának intézmé-
nyesített gyakorlata viszont nem más, mint az írás, pontosan abban az értelem-
ben, hogy a „szó elszáll, az írás megmarad". Az, hogy Perszeusz a tükörben 
szemlélve fejezi le a Medúzát, akár az írás mítoszaként is felfogható. Shelley ver-
se pedig e mítosz aláásásaként. 

Akár középponti szerepe van a vizuális művészetekhez való viszonynak a versben, 
akár nem. mindenképp megfontolandó, hogy a vers egy olyan festmény leírása, 
amelyet az értelmezők már felkutattak, és a lehetőségekhez mérten mindig be-
mutatnak. A festmény így sajnálatosan könnyen kiegészítheti azokat a hiányokat, 
amelyek a versre nagyon is jellemzők, s összefüggő egészként mutatja be azt, ami 
sokkal inkább impressziók laza egymás mellé helyezése. A festmény ismeretében 
nem, vagy csak jókora kerülővel merül föl az a kérdés, hogy a vers egyáltalán mit 
ábrázol a Medúza nevével fémjelezve. Shelley versének középponti figurája valójá-
ban nagyon kevés elemében mutat azonosságot a mítoszból ismert Medúzával; a 
figura közismert jellemvonásai radikálisan új kontextusba kerülnek, metaforikus 
értelmezést kapnak, s ahol megegyezni látszanak a hagyományos képpel, ott sem 
lehetetlen trópusként kezelni őket. 

Először is, Shelley kétségtelenül egy női fejről beszél, amely egy hegycsúcson 
pihen, az égre bámul, és mindenféle csúszómászók veszik körül. Azon kívül azon-
ban, hogy a cím erről informál, a nő és a mitikus Medúza literális azonosítását csak 
a „kígyófürtök" [serpent locks] jelzik, semmi más. Ezt viszont nem különösebben 
nehéz a korabeli női hajviselettel asszociálni, amely a fejet kötelező jelleggel bosszú 
loknikkal keretezte. A nő az égre bámul, s ebben a nézésben hajlamosak vagyunk 
a gyilkos pillantást felfedezni. Pedig minden halott szeme tágra nyílik. A narrá-
tor által szemlélt női arc gyönyörű, ezt a vers rendkívül következetesen hangsú-

10 Robert GRAVES: A görög mítoszok. I. kötet. Európa Kiadó, Budapest, 1970. 387. 
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lyozza, ami határozottan eltávolítja az olvasót a mítosztól. Az ismerős „iszony" és 
„rémület" ugyan szintén a látványhoz tartozik, ha azonban meggondoljuk, hogy 
amit látunk, az egy levágott fej, azaz halál, méghozzá véres, erőszakos és idő előt-
ti halál, bizony nincs különösebb szükség egy antik mítosz bevonására ahhoz, 
hogy az oly hangsúlyos borzalom magyarázatot kapjon. 

De bizonyos, hogy ez a nő nem él? Az 1. versszak szövege jelen idejű „haláltu-
sáról" [agonies of death] tudósít, a 3. versszakban a kígyófürtök mozgása „mintha 
gúnyolná a belül lévő kínt és halált", míg az utolsó (bizonyos kiadásokban kiha-
gyott) záró versszakban a Medúza egyenesen „örökkévaló szépséggel lélegzik". A Me-
dúza haldoklása a téma, vagy esetleg az, hogy halála nem végleges? Ez utóbbi fel-
tevés nyilván Graves és Frye tudatos-tudattalan hatására merül föl a kritikában. 
Ha ugyanis a Medúza a pogány Anyaistennő megtestesítője, a Természet megsze-
mélyesítője, eg\' ciklikus világkép isten-figurája, úgy az a kijelentés, miszerint 
„a meg nem hódított Természet / Az utolsó lehelletig küzdeni látszik" azt sejteti, hogy 
még ha Perszeusz - aki ebből a perspektívából a civilizáció vagy a patriarchális 
kultúra reprezentánsa - le is győzi, a Medúza bármikor feltámadhat halottaiból, 
amint a tél után is tavasz következik: „a halál találkozott az élettel, de a halálban 
is van élet". Mindazonáltal talán nem kell bizonygatni, hogy ez az állítás a leg-
konvencionálisabb katolikus temetésen is elhangozhat. Az „élet a halálban" zsi-
dó-keresztény kultúránkban legelébb is a túlvilágra utal. Ebben a kontextusban 
viszont talán nem jelentőség nélkül való, hogy a halott nőt körülvevő képek in-
kább a kárhozattak mintsem az üdvösséggel asszociálódnak. A halállal szemben 
az oly nagyon hangsúlyozott szépség, amely szemlédéiként - vagy, mint a szöveg 
első változata jelzi, síremlékként, emlékműként [shrine] - fedi be/el a halált, leg-
feljebb az emlékezet vigaszát nyújtja. Ami a holttest - képzeletbeli - elevenségét is ga-
rantálja. Ez. az, ami a holttestet - képzeletben - megeleveníti. 

És ez az, amire a versben a Medúza legendás pillantásának hatása utal. „Nem 
annyira az iszonyat, mint a kellem / Mely a néző szellemét kővé változtatja" - írja 
Shelley, ami újabb szakadást okoz a mítosz literális felfogásában. A „kővé változás" 
itt valami mentális folyamatot jelöl, azaz metafora, s hogy minek a metaforája? 
A néző „kővé változtatásának" motívuma Ben Jonson, majd Mil ton" Shakespeare 
emlékére [On Shakespeare] írt verseiben található, amelyek az író halhatatlanságá-
nak közkeletű témáját variálják. Eszerint a bárd nem szorul síremlékre, mert úgy-
sem felejtjük el. Miután művei csodálatra méltók, Shakespeare emlékezetét a kő 
helyett mi magunk - műveinek közönsége - őrizzük emlékezetünkben: „Hódola-
tunk csodájában magad állítottad föl örök szobrodat." Shelley nőalakja úgy tűnik, 
szépségével műveli mindezt; ez az, ami a néző elméjében halála után is élteti, ami 
a nézőt az ő szobrává - síremlékévé - teszi. A Medúza-mítosz egyre inkább a halálról 
- s az emlékezés fölötte aratott diadaláról - való elmélkedés puszta ürügyének tűnik. 

11 Miiion e verse először aláírás nélkül jelent meg a második Shakespeare-fólióban (1632), Epitaph on 
the admirable Dramaticke Diet. W. Shakespeare címmel; a vers címe később On Shakespeare-re változott. 
Magyarul: Shakespeare emléke. Fordította SZABÓ Lőrinc. In Milton válogatott költői miivei. Európa, 
Budapest, 1978. 20. 
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Milton és Shelley ve r sé t azonban t a l án nemcsak az köti össze, hogy mindket -
tőben középpon t i t é m a a halál m e g h a l a d á s a az emlékezés révén. Mil ton egy mű-
vészre emlékezik, akit alkotásai tesznek „örök életűvé". Ami a „kővé változtatás" 
m e d ú z á i képességével bír, az nem más , m i n t az, ami t Mil ton a csodált szerző „túl-
dús sze l lemének" nevez: a művészet. M i n d e z a Shelley-versben, amely a cím sze-
rint egy híres művésznek a Medúzáró l készített f e s tményérő l szól, sz intén a köz-
vet í te t tségre hívja fe l a figyelmet, s felveti , hogy n e m a f igura t u l a j d o n k é p p e n i 
je l lemzői , h a n e m e n n e k a f igurának a n é z ő által szemlélt reprezentác ió ja - a m ű -
alkotás - az, ami a ha tás letéteményese. Mind Milton, m i n d Shelley a „néző" kővé 
vál tozásáról beszél, ami Miltonnál f e l t ehe tően a d r á m á k nézőire vonatkozik (a vers 
az egyik Folio e lőszavában je lent meg) - Shelleynél p e d i g e n n e k m i n t á j á r a kézen-
fekvő a L e o n a r d o f e s t m é n y é n e k n é z ő j é r e vonatkozta tn i . Ami azt sugal l ja , hogy 
a Medúza inkább az őt reprezentá ló f e s t m é n y sz imbóluma, min t sem tárgy a, a vers 
vo l t aképpen i tárgya p e d i g nem más, m i n t L e o n a r d o művészete , amely ezúttal a 
f lorence- i kép tá rban bámészkodó n a r r á t o r t dermesz t i „kővé", hogy a festő, Leo-
n a r d o s í remlékévé t egye . Ha a c íme t és a Medúza á ldoza t a inak „nézó"-vol tá t 
m e g h a t á r o z ó n a k t ek in t j ük , a sírvers a z o n h a g y o m á n y á n a k al legorikus folytatását 
konstatálhatjuk, ahol egy művész egy másika t dicsőít. Ahogyan Milton Shakespeare -
hez, úgy viszonyul Shelley Leonardóhoz. Úgy tűnik azonban , hogy Mil tontól elté-
rően Shel ley nem tesz úgy, mintha n e m tudná , hogy amiko r a művészet rő l verset 
ír, akkor (is) művészetet művel, s a vizuális művészetek mellet t az ő „puszta" szö-
vege is képes lehet rá , hogy „márvánnyá dermessze" olvasóját . 

A „néző" kifejezés lá tszólag m i n d k é t versben az é p p e n olvasott szövegtől el, a 
tisztelgés tárgyaként választott művész fes tményére irányít ja a figyelmet. Mely 
utóbbi kifejezés már is je lz i , hogy a „ lá tás" az i roda lom bef ogadásában is szerepet 
játszik, ami re a „kővé válás" mot ívumának előzménye is r ámuta t . Mint láttuk, a mo-
tívum legkife j te t tebb f o r m á j á b a n a Shakespea re emléké re írt versekben szerepel; 
eset leg m a g á n a k a m e s t e r n e k is köze l ehe t a p rob l émához? H a a k o m m e n t á t o r o k 
Shakespeare- t emlí t ik ez ügyben, á l t a l ában a híres 55. szonet t re u ta lnak , a „Már-
vány s királyi arany o s z l o p o k " ' 2 kezde tűre , mely sz intén a kő viszonylagos mara-
dandóságáva l foglalkozik, a (sír)emlék, e m l é k m ű [ m o n u m e n t ] m ú l a n d ó s á g á t a 
vers ha lha ta t l anságáva l állí t ja szembe, s amel le t t érvel, menny i r e a lka lmasabb rá 
az utóbbi, hogy az általa je löl t személy emlékét megőrizze: „tündöklőbb őreid e vers-
sorok, / m i n t v é n s é g m a r t a , mosat lan kövek". A vers a z o n b a n ö n m a g á b a n m é g 
nem elégséges fel tétele a reprezentál t személy ha lha ta t l anságának . Az, hogy „em-
léked ö r ö k híradás m a r a d " , másképp úgy fogalmazható meg , hogy „ra j tad m i n d e n 
j ö v e n d ő k szeme" [in t h e eyes of all poster i ty] , illetve, hogy „versem és a szeretők 
szeme él tet" [you live in this, and dwell in lovers' eyes]. A szemnek - a nézésnek -
ekként kitüntetett szerepe van az emlékezésben. Vajon a megörökí te t t f igura vizua-
lizálásáról van szó, a r ró l , hogy amikor a szöveg felidézi alakját , „min tha lá tnánk 
t e rme tes növését"? 

SZABÓ Lőrinc fordítása. In William Shakespeare Szonettjei. Magyar Helikon, Budapest. 1979. 
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Nem csupán ebben a szonettben merül fel ez a kérdés. A 81. szonett, amely 
szintén a hírnév biztosította halhatatlanságot tematizálja, ugyanezekkel a képekkel 
él. Kiemelt szerepet játszik az emlékmű és a szem is, szerepük azonban bonyolul-
tabbá válik, s közelebb kerül ahhoz, amiről Shelley beszél. A vers, mint az emlé-
kezés letéteményese, itt nemcsak szemben áll az emlékművel, hanem annak tö-
kéletesebb megvalósulásaként tételeződik: „Szerető versem lesz emlékműved" [Your 
monument shall be my gentle verse], A szem ezúttal is szorosan ehhez a gondo-
lathoz kapcsolódik. Azokhoz képest, akik egyszerű sírban nyugszanak, a megörö-
kített figura „az emberek szemében kap sírboltot" [you entombed in men's eyes 
shall lie], aminek enigmatikus jelentését a vers második fele jóval érthetőbbé teszi: 

Folyton olvas a jövendő szeme 
S jövő nyelvek ismétlik létedet,13 

A szem szerepe ezek szerint nem az, hogy jelenlévőként lássa az alakot, hanem 
az, hogy olvasson, hogy lássa a betűket, amelyek az alaknak szövegtestet adnak. A „né-
ző" éppúgy lehet a szöveg befogadója, mint a valóságé, a drámáé vagy a festményé. 
A márvány az arany oszlopot, a sírkőként szolgáló követ a vers helyettesíti, a vers 
viszont csak akkor élteti modelljét, ha nézik (avagy olvassák), sőt bámulják, így a 
vers önnön emlékmű-jellegét végül átruházza közönségére. Amely tehát, azt kell 
mondjuk, nemcsak Shakespeare-ío/, de már Shakespeare-né/ is metaforikus kővé 
válik, avagy „kővé válik" egy teljes mértékben átvitt értelemben. 

A „néző szellemét kővé változtatni" képes műalkotás pozíciójára a Shelley-versben 
ekképp legalábbis két jelölt van: az egyik a Leonardo-festmény, a másik pedig 
maga a Shelley-vers. Bármilyen kényelmesen azonosítható is a „néző" a festmény 
nézőjével, nem hagyható figyelmen kívül, hogy a „kővé válás" motívumának 
emlékezetében a „néző" az olvasó metaforája. Az olvasó, aki nem közvetlenül a jelöl-
tet (a Medúzát) látja, hanem csak annak nyelvi reprezentációját; akinek „szeme" 
a Medúzát mint szöveget „őrzi". Akárcsak a Shelley-vers „nézője", ha észrevesszük, 
hogy „kővé vált" elméjébe „vonások" [lineaments] és „betűk" [characters] „vésőd-
nek be". A „néző" olyan síremlékké válik, melyen a sírfelirat az épp olvasott vers. 
S ez a sírfelirat Shelleyé. 

Nem ez az egyetlen pont. ahol a vers önreflexivitása felmerül. A „töredék", 
„rész" „maradvány" [fragmentum] kifejezés, amelyet Shelley az utolsó versszak-
ban a Medúza fejére - a szó literális értelmében teljesen jogosan - használ, meg-
lehetősen terhelt kifejezés a romantika diszkurzusában. Shelley századában robba-
násszerűen megszaporodnak a befejezetlennek tűnő és ezt tipográfiailag is jelző 
költemények, a „fragmentum" szót címükben vagy alcímükben is hordozó versek 
a semmiből tűnnek elő tucatjával. Shelley verse szembetűnő affinitást mutat ez-
zel az iránnyal. Új lendülettel, újra és újra nekirugaszkodik a Medúza leírásának, 

1 : 1 1 . m . 
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ami akár a végtelenségig is folytatódhatna. Pontosabb azonban, hogy néhány fel-
tűnő, már-már mondvacsinált jelét is viseli magán az odatartozásnak: a szöveg-
ben két helyen szerepel kihagyott hely, ki nem töltött hiány. A szöveg ekként 
nincs befejezve, nem kész, töredéke egy létre nem jött műnek, azaz egy „meg 
nem alkotott alkotás fragmentuma". 

A Medúza így Shelley róla szóló versének allegóriájává válik: ereje a költészet 
ereje, s ezen belül is elsősorban az a képessége, amely a művészt megmenekíti az 
enyészettől. Hiszen a Medúza feje a lény halála után - fragmentumként - is bír 
„kővé változtató" képességével: Perszeusz ennek segítségével győzi le későbbi el-
lenségeit. Azaz a Medúza túléli saját halálát, varázsereje, „túl-dús szelleme" azután 
is megmarad, hogy megfosztják a törzstől, amelyből kinőtt. Aligha lehet megka-
póbb metaforát találni az alkotásnak a szerzőt meghaladó, őt túlélő s egyszer-
smind tovább éltető képességére. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy Shelley a 
„kővé változtatás" motívumát a „tükör a tükörben" motívummal ötvözi, hogy ez-
által a költő-előd hagyományos dicséretét önreflexióvá változtathassa. 

* 

A „tükör" motívuma a Medúza-mítosznak is szerves része, hiszen Perszeusz ezzel 
ártalmatlanította a „szörnyeteget". Ez a mozzanat a Shelley-versben nem jelenik 
meg, a leírás - ha a mítoszhoz kapcsoljuk - csak a harc következményeként levá-
gott fejet mutatja. A szövegben mindazonáltal szerepel egy tükör: egy párafelhő, 
„a levegő ijesztő kigőzölgése" lesz a Medúza által reprezentált „szépség és iszo-
nyat" „örökké tovasikló tükre". Mire vonatkozik, mit jelent, milyen felismerést 
tartalmaz ez az utalás? Vonatkozásban áll-e Perszeusz pajzsával, s ha igen, mikép-
pen? S vajon teljességgel független-e a „kővé válás" hírnév-metaforaként való 
használatától? Ha eg)' kissé jobban szemügyre vesszük a Milton-verset, látni fogjuk, 
hogy Shelley nem teljesen új, sajátos irányba vitte a „kővé változtatás" motívumát, 
hanem éppen ellenkezőleg, magára a sírvers hagyományára reflektált. A vers ön-
reflexiója nem a semmiből született, hanem tükröződés, méghozzá a sírvers-ha-
gyományban implicit fellelhető tükrös-viszony visszaverődése, amely a Medúza 
halálának eszközében leli fel metaforáját. 

Mint láthattuk, mind BenJonson, mind Milton Shakespeare-t imitálta, amikor 
Shakespeare-t dicsőítő versükben a „kővé válás" motívumát használták. Shakespeare 
minden egyes versében határozottan azt állítja, hogy akit a verse megörökít, az a 
versek tárgya-címzettje - „Te", a szerző „szerelme", egy „szőke ifjú" - , miközben őt, 
Shakespeare-t „elfeledik", s csak a „szokásos sír" jut neki. Milton és Johnson szin-
tén tárgyukat és címzettjüket dicsőítik Shakespeare-t megszólítva, az ő hallhatat-
lanságát hirdető önnönmagukat látványosan a háttérbe szorítva. Az imitáció e te-
kintetben nem is lehetne hívebb; a versek tökéletesen leképezik eredetijüket. 
Ugyanakkor látványosan ellentmondanak a dicsőített bárd szándékainak, amennyi-
ben címzettje helyett őt magát emelik piedesztálra. Minél nagyobb az utód hó-
dolata s minél „hívebb" az imitáció, annál jobban szembeszegül a versben kifeje-
zett szándékkal. 
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Ez az ellenszegülés persze nem egyértelmű, látszólag legalábbis kimagyarázha-
tó. A shakespeare-i stratégiát meglehetősen könnyű retorikai fogásként elköny-
velni; önnön degradálása és a címzett felmagasztalása az írói álszerénység egyik 
leggyakoribb és legmegszokottabb megnyilvánulása. így nézve, a miltoni olvasat 
akkor is „hű" a versben kifejezett szerzői szándékhoz, amikor ellentmond neki -
ennek azonban a versek retorikus olvasata a feltétele - az, hogy a szöveg kifejezéseit 
trópusként foghassuk fel, akkor is, ha ennek semmi jele. A „hűség", a hódolat tár-
gyának való alávetettség paradox módon csakis a radikális olvasói szabadság han-
goztatásával „bizonyítható". Bármily csodálatraméltónak látják az utódok azt, amit 
Shakespeare felmutat, nem azt látják és nem is akaiják azt látni, amit Shakespeare 
mutat, hanem azt látják, amit nem akar megmutatni, illetve szerintük ezáltal 
'valójában' mutat. Vagyis a dicsérő vers, amelynek léte azon alapul, hogy a szöveg 
hatását szerzőjének tulajdonítja, képtelen reprezentáni azt, ami oka és témája 
egyben; bárhonnan is nézzük, a szerzői szándékhoz való „hűségét" csak „hűtlen-
ségével" tudja demonstrálni. A szöveg paradox módon épp akkor, és épp azáltal kér-
dőjelezi meg a szerzői intenció átadhatóságának eszméjét, hogy ünnepli azt. Ami 
komoly következményekkel jár a „kővé változás" metaforájára nézve. 

Amikor költő-utóclai a lenti módon oh assák Shakespeare-t, az inkább akarva, mint 
akaratlanul az ő olvasóikat is befolyásolja: ha a címzettet dicsőítő Shakespeare 
maga az, aki dicséretre méltó, akkor a Shakespeare-t dicsőítő s magát a nagy 
elődhöz hasonlóan lealacsonyító Milton - aki „lompos verseik" miatt restelkedik 
- hasonló ovációt kell kapjon. Shakespeare szövegének önnön értékéről tett ma-
gabiztos állítása már bebizonyosodott, ami valamelyest biztosíték arra nézvést, 
hogy az imitáció hasonló sorsot élvez majd. Amikor Milton és Jonson a vers tét-
jét a szerző megörökítéseként értelmezik át, nyilvánvaló, hogy e mögött saját jö-
vendő hírnevüket előlegezik meg, sőt teszik a szöveg hírének „logikus" következ-
ményévé.14 Amennyiben a vers imitáció, az olvasó úgy kell hozzá viszonyuljon, 
mint az eredetihez, amire viszont maga az hommage ad példát. Ami a Medúza-
metafora értelmében azt jelenti, hogy Shakespeare „kővé dermesztő" verséhez 
utódai egyáltalán nem úgy viszonyulnak, mint kőszobrok, mint a szöveg meredt 
bámulói. Inkább úgy viszonyulnak hozzá, mint Perszeusz, aki tükr(özés)ével nem 
csupán szembeszegül a „szörnnyel", hanem annak fejét levágva - szerzőt és szö-
vegét szétválasztva - saját céljaira használja az utóbbit - saját „áldozatait" vagy ol-

14 Jonathan GOLDBERG - más megközelítésből - hasonló következtetésre jut Milton E versével kapcso-
latban. Úgy olvassa a szöveget, mint Milton arra való törekvését, hogy átvegye Shakespeare helyét, 
hogy nag)' „riválisát" saját szövegének teremtményévé tegye, megsemmisítő hatását ezzel győzve 
le. Azáltal, hogy Milton retorikusán elutasítja, hog)- emlékművet állítson Shakespeare-nek (hisz annak 
nincs rá szüksége), s egyszersmind azt állítja, hogy „mi", az olvasók válunk kővé a csodálattól, szö-
vegével emlékművet állít ugyan, ez azonban „durva, néma sírkő" (127.) lesz, amelynek felirata „ol-
vashatatlan". Helyét Shakespeare helyett Milton szövege tölti ki, s így végül is ő lesz a Shakcspeare-
től megtagadott sír lakója, ahogyan az б eljövendő hírnevét képviseli az a „csillag" is, akire 
Shakespeare meg nem épített piramisának csúcsa mutathatna: övé lesz a halál, melyre vágyik, hi-
szen az irodalmi lét szövegszerű lét, melynek feltétele a halál. Voice Terminal. Echo. Postmodernism and 
English Renaissance Texts. Methuen, New York and London, 1986. 127-158. 
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vasóit próbálja „kővé változtatni", saját szobrává, síremlékévé tenni általa.15 Úgy 
imitálják tehát, hogy a „szándékolt" jelentésétől így megfosztott, „lefejezett" vers 
azontúl az ő érdekeiket szolgálja, s „kővé változtató", az olvasókat megragadó ké-
pessége az ő hírnevüket öregbítse. A dolog tragikuma vagy tragikomikuma azon-
ban az, hogy az általuk „megdermeszteni kívánt" olvasók éppúgy nem válhatnak 
az ő síremlékükké, ahogyan ők sem válnak Shakespeare-évé. Saját potenciális bá-
mulóik, ahelyett, hogy „kővé válnának", pontosan az irántuk való „hűségükben", 
az ő mintájukra válnak majd maguk is Perszeusszá, hogy azután medúzafejükkel 
újabb Perszeuszokat provokáljanak. A dicséretként szolgálni kívánó imitáció - il-
letve tágabb értelemben minden olyan olvasat, amely önmagát a szerzői szándék 
leképezéseként értelmezi - olyan „örökké tovasikló tükör", amely nemhogy nem a 
szerzőt tükrözi, de egyenesen a szerző és szövege közti mindig már meglévő 
diszkrepanciát szimbolizálhatná. 

Hogy Shelleyt foglalkoztatta a szöveg által megszerezhető örökkévalóság, a 
szerzői hírnév gondolata, s érdeklődését épp a megörökítés iránti kétség táplál-
ta, az jól kitűnik abból a versből, amelyet Keats sírjára (Fragment On Keats) írt, 
„Aki azt kívánta, hogy sírkövén ez álljon [Who desired that on his tomb should 
be inscribed]: 

'Az fekszik itt kinek nevét a vízre írták.' 

De még a szél el sem söpörte, már 
Megbánva orvvetésü gyilkát, 
A halhatatlanná tevő tél, a halál 
Ráfútt a vízre - s megdermedt az ár, 

Hogy kristálylapján címerként ragyogjon 
Adonais neve/"16 

'Here lieth One whose name was writ on 
water. 

But, ere the breath that could erase it blew, 
Death, in remorse for that fell slaughter, 
Death, the immortalizing winter, flew 
Athwaii the stream,—and time's printless 

torrent grew 
A scroll of crystal, blazoning the name 
Of Adonais! 

13 A „kővé válás" motívumát - Niobé és Narcisszusz mellett - Goldberg is a Medúzára való utalásként 
látja, s ehhez Herman RAPAPORTOÍ idézi, aki szerint a miltoni szöveg által hagyott űr Miltonhoz 
rendeli a Medúza erejét, amit Rapaport a freudi módon, a kasztráció ijesztő hatásaként értelmez. 
Mindebből ugyan nem teljesen világos, hogyan lesz a Medúza ereje Miltoné, ha a kővé változtató 
képesség Shakespeare sajátja, illetve miért kell mindehhez a freudi olvasat, Goldberg utalásai alap-
ján azonban hiposztazálható egy válasz: a Medúza története a Medúza halálával még nem végződik 
be, ahogyan a halál Miltonnál is csak kiindulópont, és Goldberg nem győzi hangsúlyozni, hogy 
„Perszeusz diadala a Medúza fölött a Medúza hatalmának kisajátításával jár". Eszerint Goldberg 
olvasatában Rapaport arra céloz, hogy Milton úgy használja Shakespeare „kővé változtató" hatását, 
mint Perszeusz a Medúza képességeit: ő maga nem néz rá, nem olvassa - nem ad róla olvasatot, 
hisz az írói potenciáját fenyegetné - , hanem kihasználja, hogy Shakespeare nevében/nevével ő 
változtasson kővé másokat. J. GOLDBF.RO: i. m. 140., 150. 

1(5 Keats sírjára (Fragment on Keats). Fordította SOMLYÓ György. In Shelley versei. Magyar Helikon. Bu-
dapest,'1963. 664. 
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A versben - amelynek önmeghatározása „fragment", azaz töredék - reflektálatla-
nul ugyan, de éppúgy megjelenik a megörökített „én" és a szerzői én közötti ha-
sadás sejtelme, amint a „kővé válás" motívumának hagyományában. Ez utóbbi 
ennek a versnek a tropológiáját is áthatja. A néző helyett itt a víz „dermed meg", 
hogy sírkőként szolgáljon a halott számára: a „halál" mint „megörökítő tél" így 
gondoskodik az emlékezésről. Az hommage hagyományát meggondolva szinte 
várható, hogy ez a sírvéset is a költészettel asszociálódik, ami a szóban forgó költőt 
kiemeli az átlagemberek sorából. S valóban: a sírfelirat felejthető, eltörölhető, 
nyomtatatlan (szó)folyamból a Halál révén válik írott „tekerccsé". Ez az írás azon-
ban nem Keatsé, hanem Shelleyé! Egyrészt, ez a sírvéset, éppúgy, mint Milton 
Shakespeare-ről írott versében, a megidézett költő kívánságával, akaratával szem-
ben jön létre, hiszen a „vízre írás" motívuma hagyományosan a felejtés, az elfelejt-
hetőség szimbóluma.17 És bár mindezért a „tél" a felelős, a sírfelirat - avagy a sír-
ként szolgáló 'könyvön' olvasható név - nem a feltételezett szerző neve, hanem 
egy másik szerző művének címe, Shelley neve Keats számára: 'Adonais'. Ami az 
emlékezet számára fennmarad, az nem Keats „önmaga", hanem Keats Shelley ol-
vasatában - azaz Shelley egy más formában..., illetve az, aki Shelleyt éppen olvas-
sa. Shelley Keats potenciális emlékművéből, sírfeliratából - talán akarata ellené-
re, de nem biztos, hogy tudása ellenében - Keats Perszeuszává válik? 

Shelley Keatsről szóló versében a szél szinonimájaként olvasott „lehellet" az, 
amely a vízre írt nevet eltörölné, ha a tél meg nem akadályozná ebben, megszi-
lárdítva a víz tükrét. A Medúzában viszont egy lehelletszerű „párafelhő" válik a Me-
dúza „örökké tovasikló tükrévé".18 Vajon a vers nem azt sugallja ezzel, hogy a szö-
veg (amely a romantika felfogásában a szerző lehellete, lelkének „tükre") sohasem 
szilárdul síremlékké, mindig is változékony víztükör marad? Amely „örökké tova-
siklik", s így nem lehet egy önazonos lélek vagy „én" reprezentánsa. Ez megma-
gyarázná, hogy a „lélek" kiáramlásaként elgondolt költészet miért asszociálódik 
hirtelen Perszeusz azon tükrével is, amely meggátolja, hogy a Medúza „megder-
messze" áldozatait, azaz önnön síremlékeivé tegye őket. Ha a szöveg olyan tükör, 
amely örök ugyan, de folyton változásban van, mást és mást mutat, alkalmatlanná 
válik a költőt megörökítő szerepre. E „megoldhatatlan hiba" [inextricable error]19  

felvetése kiváltja Perszeusz szerepét. Vajon nem érthető-e mindez úgy, hogy még 
Perszeuszra sincs szükség, hogy a Medúza „meghaljon"? Nem lehet-e, hogy már 

17 ( л и i n \: LXX: „azt, mit a vágyakozó szeretőnek a nő mond. / írd a szelekbe, futó víz puha habjai-
ra." SHAKESPEARE: Henry VIII. : [ G R I E I I IH:] „Noble madam, / Men's evil manners live in brass; their 
virtues / We write in water. May it please your highness / Tit hear me speak Iiis good now?" 

18 Több értelmező is felvetette, az „ijesztő párafelhő" könnyen a Medúza utolsó lélegzetével azono-
sítható, amit a következő versszak megerősít: először azáltal, hogy a fejet először úgy jellemzi, mint 
ami „örökkévaló szépséggel lélegzik ott", azután pedig „lélegzet nélküli" állapotáról beszél. 

19 Miután ez a „hiba" tüzeli a kígyók pillantását, a „bűnbeesés" merül fel kézenfekvő jelöltként. Egy-
részt mint a halál eredetmítosza, amely következésképp a sírversnek is eredetmítoszát adja, felelős 
az emlékezés szükségességéért is. De felelős a dolgok és azok motivált neve közti kapocs szétszaka-
dásáért is; ami lehetetlenné teszi, hogy az olvasók ugyanarra a halottra emlékezzenek, sőt, hogy 
egyáltalán arra emlékezzenek, aki meghalt. 
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az is puszta mítosz, hogy a Medúza-költő képes kővé dermeszteni - önnön emlék-
művévé tenni nézőjét/olvasóját? Hogy a Gorgófej mindig már „fragmentum" volt. 
Hog)' a szerző luilála olyan állapot, amelyre nem kínál gyógyírt a szöveg örök élete. 

A kritikusok gyakran felvetik: Shelley tudhatta, hogy a festmény, amelyről ver-
sét írta, nem Leonardo műve. Vajon miért szerepeltette akkor a címben? Vajon 
Leonardo tekintélyére apellált? Vagy éppen a szerzői önazonosság problémáját 
akarta hangsúlyozni? Esetleg mindkettő? Vajon lehet-e jobban kétségbe vonni a 
szerző örök életének koncepcióját, mint amikor az olvasó/néző egy „érdemtelent" 
ünnepel ahelyett, aki a kép valódi festője? És vajon rendbe hoz-e mindent, ami-
kor a „valódi szerzőt" megnevezik? Vajon az, akire emlékezünk, amikor a képre 
- vagy egy szóképre - nézünk, nevét adná ahhoz, amit látunk? 

Shelley, úgy tűnik, nem adta fel. Talán mégiscsak látott egy esélyt a „megoldha-
tatlan hiba" megoldására, s a vers, úgy vélem, mindent erre a lapra tesz fel. A „kővé 
válás" motívuma tartalmaz egy mozzanatot, amely első pillantásra redundánsnak 
tűnhet, s könnyen a fokozás eszközének tekinthető. Shakespeare lenyűgöző hatá-
sáról Milton azt írja, hogy „saját képzeletünk megszünteted / s márvánnyá dermeszt túl-
dús szellemed". Az olvasó oly mértékben a szöveg hatása alá kerül, hogy képtelen 
lesz tovább gondolkodni, képtelen lesz bármiféle szellemi aktivitásra. Szelleme 
azáltal válhat a szerző sírfeliratává, hogy a hatás előzőleg gondosan tabula rasává 
változtatta, simára csiszolta azt. A tökéletes befogadást az teszi lehetővé, hogy 
minden, ami „saját", minden, ami a befogadott szöveg értelmét befolyásolhatná, 
s azt el-sajátíthatná, azaz mássá tehetné, kiürül az elméből. Ezt a kitételt Shelley 
is beírta Medúza-metaforájába. A nézőre tett hatás ezúttal azzal jár, hogy „a karak-
terek önmagukká válnak, s a gondolat már nem leli nyomukat". A betűk immár 
önmagukat jelentik, a gondolkodásnak nincs terepe - a szöveg a reflexió hiányá-
ban bevésődik, de nem olvasódik újra, nem transzformálódik és nem változik. Va-
jon nem ez az örökkévalóság? Nem ez a másokban is fenntartható önazonosság? 
De vajon létezik-e olyan hatás, amely képes az olvasót a tökéletes befogadás effé-
le üres edényévé avatni? 

Mint említettük, a vers vezérmotívuma a szépség és az iszony együttes említése, 
amely a látványt a fenségessel asszociálja. A kép tárgya a halál, amely - felfogha-
tatlanságában és hatalmában - Bürke szerint a fenséges tárgy prototípusa, ami-
nek hatása a mester szerint nem más, mint hogy megdermeszt és elképeszt, an-
golul 'astonish', azaz a szó szoros értelmében kővé [stone] változtat. Ebből a 
perspektívából a Medúza nem más, mint a fenséges antik allegóriája, amelynek 
literálissá vált, meseszerű elemeit Shelley szisztematikusan lefejti. Bürke elgondo-
lásában ugyanakkor a fenséges okozta ámulat nemcsak „kővé dermedt" állapot 
[astonishment], de egyszersmind olyan behatás, amely lehetetlenné teszi a refle-
xiót, s így a tökéletes befogadás modelljévé válik: 

„A felindultságot, mely a természetben rejlő fenséges és nagyság tapasztalata 
nyomán keletkezik olyan esetekben, mikor eme okok a legnagyobb erővel hatnak, 
döbbenetként [astonishment] éljük át, s a döbbenet az a lélekállapot, amikor a lé-
lek minden irányú működése felfüggesztődik, kisebb-nagyobb ijedtség vesz rajta 
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erőt. Ebben az esetben a tudatot annyira betölti a tárgya, hogy az nem képes sem-
mi másra figyelmezni, sőt, következésképp még a tárgyra sem képes reflektálni, 
mely elfoglalja. [...] A felindultságnak nincs olyan formája, mely a tudatot oly si-
keresen tudná megfosztani minden képességétől, melyhez működéséhez és gon-
dolkodásához szüksége van, mint a rémület."20 

Szemben a befogadás általános struktúrájával, amikor is a befogadó saját „elmé-
jével" írja felül a befogadott tárgyat, s önnön „kővé válását" Ferszeuszként egy tü-
körpajzzsal: a reflexió erejével akadályozza meg, a „fenséges" elvileg olyan Itatás, 
mely lehetetlenné teszi a reflexiót. S így lehetetlenné teszi a befogadott látvány 
megváltozását, manipulálását, torzítását, lehetetlenné tesz minden válaszreakciót, 
így az imitációt és a variációt is. Minek következtében a befogadott szöveg válto-
zatlan marad - megmarad olyannak, amilyennek megírták. S így megőrzi a rávé-
sett név önazonosságát. Shelley Medúzája ennek kísérlete. Kísérlet, „essay", amely 
szükségképp befejezetlen, fragmentum tehát. Fragment on Shelley, aki nem 
akarta, hogy nevét a vízre írják. 

SHELLEY: On the Medusa of Leonardo In the Florentine Gallery <http://www.rc.umd. 
edu/editions/shelley/medusa/mforum.html> 

IT lieth, gazing on the midnight sky, 
Upon the cloudy mountain peaksupine; 

Below, far lands are seen tremblingly; 
Its horror and its beauty are divine. 

Upon its lips and eyelids seems to lie 
Loveliness like a shadow, from which 

shine, 
Fiery and lurid, struggling underneath. 
The agonies of anguish and of death. 

Yet it is less the horror than the grace 
Which turns the gazer's spirit into stone; 

Whereon the lineaments of tha t dead face 
Are graven, till the characters be grown 

Into itself, and thought no more can trace; 

'Tis the melodious hue of beaut)' thrown 

Az éjszakai égboltra bámulva fekszik 
Hanyatt a felhős hegycsúcson; 
Alant, messzi földek remegve láthatók; 
Iszonyata és szépsége isteni. 
Ajkain és szemhéján a szépség, 
Mint árnyék látszik elterülni, melyből 

Tüzesen és ragyogón 
Haláltusa s gyötrődés sugárzik. 

De nem annyira az iszonyat, mint a kellem az 
Mi a néző szellemét kővé változtatja 
Melyre a halott arc vonásai 
Rávésődnek, míg a jelek 
Önmagukba nőnek, s a gondolat nem találja 

már nyomát 
Ez a szépség melodikus árnya, mely 

keresztülvetül 

Edmund Bi RKE: „Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való fogalmunk eredetéről ." (rész-
letek) In Angol romantika. Szerk. PÉTER Ágnes. Kijárat Kiadó, Budapest, 2 0 0 3 . 5 7 - 5 8 . Angolul: Sub-
lime and Beautiful. Elements of the Sublime. http://www.publicbookshelf.com/public_html/Outline_ 
of Oreat Books Volume I /edmundbur bhi.html 
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Athwart the darkness and the glare of 
pain, 

Which humanize and hannonize the strain. 

And from its head as from one body grow, 
As [ ] grass out of a watery rock, 

Hairs which are vipers, and they curl and 
flow 

And their long tangles in each other 
lock, 

And with unending involutions shew 
Thei r mailed radiance, as it were to 

mock 
The torture and the death within, and saw 
The solid air with ntanv a ragged jaw. 

And from a stone beside, a poisonous eft 
Peeps idly into those Gorgonian eyes; 

Whilst in the air a ghastly bat, bereft 
Of sense, has flitted with a mad 

surprise 
Out of the cave this hideous light had 

cleft, 
And he comes hastening like a moth 

that hies 
After a taper; and the midnight sky 
Flares, a light more dread than obscurity. 

'Tis the tempestuous loveliness of terror; 
For from the serpents gleams a brazen 

glare 
Kindle d by that inextricable error, 

Which makes a thrilling vapour of the air 
Become a [ ] and ever-shifting mirror 

Of all the beauty and the terror there-
A woman's countenance, with serpent 

locks, 
Gazing in death on heaven from those 

wet rocks. 
It is a woman's countenance divine 

With everlasting beauty breathing there 
Which from a stormy mountain's peak, 

supine 

A sötétségen s a fájdalom nézésén 

Mely humanizálja és harmonizálja az 
erőfeszítést 

És fejéből, mintha egy test volna úgy nőnek 
Mint fűszálak a vizes sziklából, 
Hajszálak melyek viperák, tekeregnek és 

hullám zanak 
S hosszú gubancaik összekapcsolódnak 

És végtelen összegabalyodásban mutatják 
Páncélos ragyogásukat, mintha gúnyolnák 

A kínt és halált odabent és sok-sok 
Érdes állkapoccsal fűrészelik a tömör levegőt. 

És egy mellette fekvő kövön egy mérges gőte 
Szórakozottan bámul a Gorgó-szemekbe; 
Míg a levegőben egy szörnyű denevér 
Ész nélkül, őrült meglepetéssel épp kisuhant 

Az ocsmány fény hasította barlangból 

Sietve jön, mint a molylepke mely rohan 

A gyertyaláng után, és az éjszakai ég 
Felvillan, olyan fénnyel, mely félelmetesebb 

a homálynál is. 
Ez az iszonyat viharos szépsége 
Mert a kígyókból csillogó bronz nézés 

Melyet az a feloldhatatlan tévedés/hiba 
gerjeszt 

Mely a levegő borzongató kigőzölgését 
Mind eme szépség és iszonyat 
Egy [ ] és örökké tovasikló tükrévé teszi 
Egy nő vonásai, kígyó fürtökkel 

Flalálban a mennyre bámulva a nedves 
sziklákról 

Egy nő isteni vonásai ezek 
Aki örökkévaló szépséggel lélegzik ott 
Egy viharos hegycsúcson hanyatt 
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Gazes into the night's trembling air. 
It is a trunkless head, and on its feature 

Death has met life, but there is life in 
death, 

Bámulva az éjszaka remegő levegőjébe. 
Törzs nélküli feje, melynek kifejezésén 
A halál találkozott az élettel, de a halálban 

is van élet. 

The blood is frozen—but unconquered 
Nature 

Seems struggling to the last—without a 
breath 

T he fragment of an uncreated creature. 

Florence, 1819 

A vér fagyott - de a meg nem hódított 
Természet 

Az utolsó leheletig küzdeni látszik 
- lélegzet nélkül 

Eg)' (meg) nem alkotott alkotás fragmentuma. 



Műhely 

Panyi Szabolcs 

EGY „SZÍNÉSZPARADOXON" FEKETE ZONGORÁVAL* 

- Ady Endre A fekete zongora című verse és az önkibontó szimbólum -

„Az embernek egy nem is oly régi Ady-est jut eszébe a tévéből, melyben az 
ismert színész A fekete zongora című verset egy zongora mögött szavalta, 

és az ominózus sornál maga elé mutatott: ez a fekete zongora. Azaz, nem 
biztos, hogy a Cseresznyéskertet lombok alatt kell játszani, a Velencei 

kalmárt Velencében, a Sirályt pedig az ornitológiai intézetben."1 

Vajon eszébe jutott-e már bárkinek is a Héja-nász az avaront egy vadasparkban, 
A Halál automobiljául egy autóban, esetleg A magyar Ugaront a puszta közepén előad-
ni? Nem túl valószínű, sőt, h a d fekete zongora helyett, mondjuk Az én koporsó-pari-
pámut akarta volna színészünk hasonló módon színpadra vinni (vö. „A bal kezem-
ben véres kantár / Suhogó ostor van a jobban. / Gyí, gyí, kergetem a koporsót."), 
a televízió talán inkább egy másik színészt kért volna fel a feladatra... Pedig A fe-
kete zongora az említett versektől alapvetően poétikailag, műfajilag és képalkotásá-
ban sem különbözik: Király István szerint A fekete zongora is a „látomásos allegó-
riák közé tartozott",2 és a vers látszólag Horváth János szimbólumfogalmának is 
megfelel. Az Ady-kánonból ez a vers mégis kitűnik „érthetetlenségével", vagyis a 
többi látomásos allegória esetében sikeresen működtetett értelmezési stratégiák 
ezen vers esetében valamiért nem működnek: a trópusnak nemcsak az értelme-
zése, hanem már felismerése, azaz a másodlagos jelentésnek akár csak a „megsej-
tése" is problematikus, ahogy ezt színészünk előadása is példázza. És ez a trópus 
akár szimbólum, akár allegória, másodlagos jelentéssel kell, hogy rendelkezzen, 
hiszen allegória és szimbólum egyaránt „valami olyasmit jelöl, aminek nem a 
megjelenésben, látványban, illetve hangzásban van az értelme, hanem olyan je-
lentésben, mely rajta kívül található. A két szó jelentésében az a közös, hogy va-
lami ilyen módon valami más számára van".3 Ám míg az „Ugar" Magy arországot, 
a „héják" a szerelmeseket, az „automobil" pedig a halált és a halálba való szágul-
dást jelképezik, addig a fekete zongora jelentését homály fedi. A fekete zongora te-
hát kétségtelenül valamiben mégis eltér a Horváth és Király által szimbólumnak, 
illetve látomásos allegóriának nevezett trópustól, ez az eltérés ugyanakkor ma-

* A tanulmány a 2006. május 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott Ifjú szivekben élek 
című konferencián elhangzott előadás szerkesztett, átírt, rövidített változata. 

1 FALI SY Zsigmond: Átszálló Erdélybe. Népszabadság 2 0 0 5 . április 5 . 
2 KIRÁLY István: Ady Endre. I. Magvető, Budapest, 1 9 7 2 . 4 8 1 . 
3 Hans-Georg GAIIAMER: Igazság és módszer. Gondolat, Budapest, 1984. 70. 
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gyarázatul szolgál a vers kánonbeli kitüntetett pozícióját illetően is. Ennek az el-
térésnek vagy atipikusságnak a feltárásához előbb azonban meg kell vizsgálnunk 
Horváth és Király Ady szimbolizmusára vonatkozó konstrukcióit. 

Horváth szerint „a költő feladata [...] az ilyen fajta költészetben az, hogy egy-
egy megnyilatkozni kívánó, futólagos, alig észrevehető, elemezhetetlen, mert tu-
datalatti lélekállapot vagy lelki esemény kifejezésére szuggesztív erejű szimbólu-
mot találjon".4 Ebből az következik, hog)' a szimbólumok jelöltjeinek keresése és 
a szöveg referenciái is valahová a költő tudatalatti lélekállapotainak mélyére ve-
zetnek. Ráadásul Ady szimbolista költészetének újdonsága a nemzeti klassziciz-
mus normáinak és a dualista stílusfelfogásnak, azaz forma és tartalom megkülön-
böztethetőségének a tagadását is jelenti: „míg a metaforában a kép csak eszköz, 
csak a kifejezendő tartalom kedvéért van: itt önálló, konkrét létezést nyer, a szó 
szoros értelmében megelevenül".5 A dualista stílusfelfogás szerint a lényeges a 
mű tartalmának tulajdonított reprezentáló funkció, a forma pedig csupán má-
sodlagos és csak eszköze a kifejezésnek, ez például a metafora szerepe is. Ezzel 
szembeállítva a szimbólum nem valamilyen eszközszerű formai elem, amely csu-
pán kifejez egy valóságreferenciákkal rendelkező tartalmat, hanem „megelevenül", 
azaz maga is tartalmi elemmé lesz (ezzel forma és tartalom megkülönböztetése 
értelmetlenné válik), maga is reprezentáló funkciót kap, referenciákkal fog ren-
delkezni; a valóságvonatkozások viszont racionalizálhatatlan hangulatokat, szub-
jektív élményeket jelentenek. Ez a kifejezés-esztétikával rokonítható szemlélet a 
tartalom-forma racionalizáló modelljét érvényesítő ismeretelméleti horizonttal 
áll szemben, ám azon nem lép túl: a kettő egy síkon helyezkedik el, hiszen ugyan-
azokra a kérdésekre adnak (ellenkező) válaszokat. Mindkettőre jellemző az objek-
tív valóságba vetett hit, az ellentét csupán ennek a valóságnak a hozzáférhetősé-
gére, illetve kifejezhetőségére vonatkozik. Ezt a szembenállás jól mutatja Horváth 
Jánosnál látás és látomás elkülönítése: „szándékosan használtam itt a látomás 
szót. Mert ez már nem látás. Látás: a valóság hamisítatlan észrevétele; látomás: a 
valóság szubjektív észrevétele; vagyis a tárgyi igazság rögtöni idomítása a költő 
akkori lélekállapota szerint".6 

Vagyis a reprezentáció-esztétika és a kifejezés-esztétika szerint is létezik az ol-
vasói értelmezéstől függetlenül a műnek egy mögöttes jelentése: a reprezentáció-
esztétika szerint ez eg)' mögöttes értelem, ami a művészi forma által racionalizált, 
közölhetővé tett „eszmei" tartalomban válik megragadhatóvá,7 a kifejezés-eszté-

1 H O R V Á T H [ános: „Ady szimbolizmusa." In uő: Tanulmányok. II. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 
1997. 325. 

•"> I. m. 322. Horváth János alapvetően egy organikus szépségfelfogást vall - esztétikai nézetei termé-
szetesen idővel változnak is - . de a forma-tartalom fogalompárral való, „mechanikusabbnak" tűnő 
kalkulálás végig jellemző marad rá. 

« I. m. 325. 
7 A reprezentációesztétika által is előszeretettel alkalmazott forma-tartalom fogalompárral kapcso-

latban igen tanulságosak Heidegger idevágó gondolatai: „Az anyag és a forma megkülönbözteté-
se - a legkülönbözőbb változatokban - éppenséggel minden művészetelmélet és esztétika fogalmi sémája. 
[...] A forma és a tartalom a legelcsépeltebb fogalompárok egyike, mely alá mindent és bármit be 
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tika szerint viszont a mögöttes jelentés valójában mögöttes „értelmetlenség": az 
irracionális, szubjektív tudattartalmak közvetlenül, a forma racionalizáló hatása 
nélkül fejezik ki magukat.8 Horváth szerint a szimbólum az a trópus, amely ké-
pes közvetlenül kifejezni a „lelki eseményt", benne az irracionális tartalom „tör 
felszínre". Ezzel Horváth tulajdonképpen a szimbólumot tartalmazó Ady-verseket 
érthetetlennek nyilvánítja, hiszen a versek „elemezhetetlen" dolgokat fejeznek ki, 
vagyis sem az olvasói értelmezésnek, sem pedig az objektív tudományos vizsgáló-
dásnak nincs keresnivalója itt. Racionális és logikus módszereknek nincs helye ir-
racionális, alogikus tartalmakat kifejező verseknél. Ez pedig implikál egy „he-
lyes" befogadói magatartást, melyet az intuíció és a vers hangulatának „átérzése", 
például a vers zeneiségére való koncentrálás jellemez. 

Király István természetesen már csak ideológiai okokból sem osztja Horváth 
nézeteit. Az allegória-terminus előnyben részesítése a szimbólummal szemben 
már önmagában egy ideologikusan motivált döntés, de a Horváthtól átvett „láto-
más"-terminusnak átértelmezése is az. Horváth a látomáson mindazt érti, amit a 
vers közvetlenül kifejez, azaz a látomás a szöveg referenciája és kifejezésmódja egy-
szerre: „a 'kifejezés' Ady költészetében nem valami másodlagos eljárás, mely csak 
a közlés, tudtul adás eszköze volna, hanem maga a költői szemlélet, maga a köl-
tészet [...] Tárgyi látomásaiba rögtön beleönti lelkét egész szubjektív közvetlenségé-
vel."9 Ezzel szemben Királynál a realizmus és az objektivitáshit jegyében a látomás 
csak a formára, a kifejezésmódra vonatkozik. Csak „megnehezíti" a tartalom 
megfejtését, '0 de a tartalom továbbra is objektív valóságot reprezentál: „nem Abz-

iehet sorolni. S azután, ha a formát a racionálishoz, az anyagot pedig az irracionálishoz rendelik, 
a racionálist logikusnak, az irracionálist alogikusnak véve, sőt a forma-anyag fogalompárt még a 
szubjektum-objektum viszonnyal is összekapcsolva, akkor az elképzelés már olyan fogalommecha-
nizmus felett kezd rendelkezni, aminek semmi sem állhat ellen. [...] Az anyag és a forma a puszta 
dolog dologiságának semmiképp sem eredeti meghatározásai." Martin Htm«,ОГК: „A műalkotás 
eredete." In uő: Rejtekutak. Osiris, Budapest, 2006. 18-19. 

8 Ennek a „szubjektív élmények" közvetlen kifejezhetőségében hívő expresszív esztétikai elgondolás-
nak a kritikáját adja Bahtyin korai művében: „Az expresszív esztétika alaphibája, hogy egyetlen sík-
ba, egyetlen tudatba helyezi a tartalmat (a belső élmények összességét) és a formai mozzanatokat, 
s a tartalomból kívánja levezetni a formát. A tartalom - mint belső élet - saját maga teremti meg 
magának a formát mint önmaga kifejezését. Ez így fogalmazható meg: a belső élet, a belső életbe-
állítódás maga válhat külső esztétikai formájának szerzőjévé. [...] Ez a beállítódásunk szülhet-e köz-
vetlenül önmagából esztétikai formát, művészi kifejezést? S megfordítva: vajon a művészi forma csak-
is ehhez a belső beállítódáshoz vezet, vajon csakis annak kifejeződése? Tagadóan kell válaszolnunk 
erre a kérdésre. Az alany, aki tárgyiasan éli át a maga iránnyal rendelkező életét, kifejezheti azt köz-
vetlenül - a tettben ki is fejezi - , s bensejéből fakadóan is megfogalmazhatja a számadó vallomás-
ban (önmeghatározásban), végül [...] közölheti ismeretelméleti kategóriákban. [...] Egy élet önma-
gából - ha nem lép túl saját határain, ha nem szűnik meg önmaga lenni - nem szülhet olyan 
formát, amelynek esztétikai jelentése volna." Mihail BAH'IYIN: A szerző és a hős. Gond-Cura , Buda-
pest., 2004. 124-126. 

9 H O R V Á T H : I . m . 3 2 5 . 
10 A fekete zongora kapcsán írja a következőket Király: „Allegória volt Л fekete zongora, de a sajátos, adys, 

látomásos allegóriák közé tartozott; azok közé a versek közé, melyekben egy nyugtalan, ideges vi-
zionáló látás szétvetette, több szólamúvá, sejtetóvé tette az eredeti közvetlen jelentést . [...] Ady 
vizionáló látása mindent összekuszált. Nála nem a logika, a szabadon engedett képzelet adott tör-
vényt. [...] Mint a szintetikus kubista festményeken: részeire hullt itt az eredeti téma, s egy teljesen 
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vetlenül (kiemelés tőlem - R Sz.), hanem egy elképzelt, fantasztikus cselekménysor 
sejtető képeiben fejeződött ki a művészi mondanivaló".11 Király Ady-monográfiá-
jának egyik jól kivehető törekvése éppen az, hogy a versek értelmezésében a „való-
ság szubjektív észrevétele" mögött megtalálja a „tárgyi igazságot", módszertanilag 
ez legtöbbször életrajzi referenciák felvetését, majd azok látomásos allegóriává 
transzformálódásának leírását jelenti.12 

A Király által látomásos allegóriának nevezett (és így az allegóriától elkülöní-
tett) trópus érdekessége, hogy Király tulajdonképpen nem írja le működését, ám 
mégis nevet ad neki, viszont Horváth, aki leírja működését, mégsem különíti el 
a „sima" szimbólumtól, noha leírásából is nyilvánvaló, hogy egy különleges tró-
pusról van szó. Ennek a trópusnak a működését Horváth nyomán Kelemen Péter 
mutatja be részletesen: Kelemen Horváth kései előadásainak jegyzeteiben találja 
az irracionális többlet fogalmát,13 mely az általa önkibontó szimbólumnak nevezett 
összetett szókép különlegességét magyarázza. Kelemen összegzi és továbbgon-
dolja Horváth Ady-tanulmányának eredményeit, Kelemen szerint Horváth „Ady 
költői programjának azzal a tételével hozza kapcsolatba a szimbólum alkalmazá-
sát, mely szerint a költő a tudat alatt lappangó motívumok feltárására hivatott, s 
ennek elengedhetetlen feltétele az, bogy e motívumokat nem szabad tudatossá 
szegényíteni, tehát megfogalmazni sem, csakis érzékeltetni, sejtetni, a maga racio-
nalizálás nélküli homályosságában napvilágra szabadítani. Hogy erre a szimbó-
lum miképpen teremt lehetőséget, azt az allegóriával való egybevetés révén mu-
tatja meg. Mindkét összetett szóképet metaforaláncként fogja fel. Az allegóriában 
a dologi tárgyak összekapcsolódó láncolatának minden ponton megfelel a képi 
tárgyak összekapcsolódó láncolata [...] A folytonos láncolat egyik fele a szimbó-
lumban is megtalálható: a képi tárgyaké. [...] Nem minden képi tárgynak tudjuk 
megtalálni a maga adekvát dologi tárgyát [...] Nos, az ilyen kötődés nélküli képi 
tárgyak, mint például Л vár fehér asszonyában 'a lélekjárás, a kriptaillat és a köd' stb. 
a maguk gazdag asszociációs hátterével [...], konnotációs hálózatukkal felduz-
zasztják a csak alapvonásaiban megvilágított 'eszmét'. Ez a szimbólum így már 
nem azonos azzal az 'eszmével', amivé a megnevezett vagy kikövetkeztethető do-

bj képet rakott össze a fantázia a szétszórt elemekből." Ady költészete tehát a normák megtörését 
jelenti, a forma nem fejezi ki racionalizálva a tartalmat, a logika helyett a fantázia vezérli a nyelvi 
megalkotást, amely előtt amúgy létezik valamiféle idealisztikus „eredeti közvetlen jelentés", „ere-
deti téma". Vagyis Király István megpróbálja gondolatban a kubista festményt klasszicizáló akadé-
miai stílusban átfesteni, hátha úgy érthetőbb lesz. KIRÁLY: i. m. 481-482. 

и I. m. I. 448. 
'-' Pár példa: A Rotsrhildék palotája: az egyszeri út a bécsi Bäcker Strassétól ki a Staatsbahnig az em-

beri sors országútján való kocsikázássá vált, az átfutó életrajzi esemény szimbolikus jelentést ka-
pott." 1. ni. 703. 
A magyar Ugaron: mintha valóban a nagykárolyi s mindszenti utak során látott Károlyi-birtok el-
hanyagolt földjein járt volna: az ugarról beszélt." I. m. 191. 
A fekete zongora: „Az alkonyi kertbe becsapó zeneszó az élet céltalanságának, kiszámíthatatlanságá-
nak szimbólumává nőtt. Megszületett A fekete zongora." I. ni. 481. 

11 Kelemen Péter szóbeli közlése alapján. Kelemen egyébként egy korai Kosztolányi-versen (.4 hosszú, 
hosszú, hosszú éjszakán) mutatja be az önkibontó szimbólum működését. KELEMEN Péter: Szimbolista 
versszerkezetek Kosztolányi elsó korszakában. Akadémiai, Budapest, 1981. 113-134. 
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logi tárgyak révén 'racionalizálni', lefordítani tudjuk, egy 'irracionális többlet' kép-
ződik [...] A különböző képelemek organizmust alkotnak, melynek csak egységé-
ben van értelme, de ebbe az értelembe a képi tárgyak 'szabadsága' [...], az irra-
cionális többlet is beleértődik. Az összetevő elemek látszólagos függetlensége, 
'szabadsága' és lényegi kapcsolata (a homályos hangulat) alkotja tehát ezt a szimbó-
lumot: így a correspondance-elv legtisztább költői módszerbeli megvalósításának 
kell félfognunk".14 Kelemen szerint tehát az önkibontó szimbólum olyan össze-
tett szókép, amelynek képi tárgy ai az allegóriához hasonlóan logikailag összefüg-
genek, láncot alkotnak: noha Kelemen nem nevezi így,15 de ezek a dologi tárgy 
nélküli képi tárgyak valójában a szimbólumok. Az önkibontó szimbólum összetett 
szóképként szimbólumok kapcsolatát jelenti, de ezen túl rendelkezik „egy, de csak 
egy megfeleléssel",16 vagyis egy metaforával is, amelyet Kelemen alapmetaforá-
nak nevez. Ez az alapmetafora általában kitüntetett helyen szerepel, vagy már a 
címben is - például asszony-Siker (Búcsú Siker-asszonytól), árok-Halál (A Halál-árok 
titka), vagy fa-Elet (Sírás az Élet-fa alatt) - , vagy pedig a vers első soraiban van je-
len - például „Lelkem ódon, babonás vár" (A vár fehér asszonya). Az önkibontó 
szimbólum így egy egyértelmű megfelelést mutató metaforából és egyértelmű 
megfelelések nélküli szimbólumokból áll. A szimbólumoknak „az alapmetaforá-
val való összefüggése voltaképpen (a vers struktúrája szempontjából) egy meta-
nyelvi utalás arra, hogy ezek [...] átvitt jelentésűek, képi tárgyak, melyek mögött 
valami dologi tárgyat kell keresnünk. [...] A metanyelvi utalás tehát átvitt értelem 
létezését sugallja: azonban ilyen egyszerű lefordítás nem létezik".17 Az alapmeta-
fora tehát egyértelművé teszi a „képes beszéddel" való találkozást, és mivel az 
alapmetafora képi tárgyával (jelölőjével) logikailag összefüggenek a szimbólu-
mok, ezért fognak azok is átvitt jelentést kapni. Vagyis, ha A magyar Ugaron-ban 
az „Ugar" Magyarország metaforája (és egy önkibontó szimbólum alapmetaforá-
ja), akkor ebből következik, hogy az „égig-nyúló giz-gazok" vagy a „dudva, a mu-
har" nem tájelemek eg)' tájleíró költeményben, nem önmagukat jelentik, hanem 
szintén átvitt jelentéssel rendelkeznek, azonban ez az átvitt jelentés - mivel ugye-
bár a szimbólumok ezen értelmezés szerint tudatalatti-lelki tartalmakat fejeznek 
ki - fogalmilag nem megragadható. Ha most megnézzük, hogy A fekete zongora 
mennyiben felel meg az önkibontó szimbólum imént felvázolt felépítésének, akkor 
érdekes következtetésekre juthatunk. Az önkibontó szimbólum mindig rendelke-
zik egy alapmetaforával, amely utal az átvitt jelentésre és megad egy összefüggést, 
ám A fekete zongora esetében a „zongora" nem lehet alapmetafora, hiszen éppen 
azért is „érthetetlen" a vers, mert hiányzik ez az egyértelmű megfelelés. „Jó 

О I . M . 1 2 2 - 1 2 3 . 
15 Kelemen szimbólumnak csak azt a metaforát nevezi, amelynek jelöltje elvont fogalom, vagy amely-

nek jelölője és jelöltje közti kapcsolat konvencionális. A továbbiakban használt szimbólum-termi-
nus tehát nem azonos azzal, amit Kelemen szimbólumnak nevez, ennyiben tehát Kelemen nem kö-
veti Horváth (amúgy önellentmondásos) terminológiáját. 
H O R V Á T H : i . m . 3 2 4 . 

1 7 KELEMEN: i. m . 1 2 4 . 
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Csönd-hercegről" valószínűleg még színészünk is tudja, hogy nem egy főnemesi 
család sarját tisztelhetjük benne, A fekete zongorát viszont az önkibontó szimbólum 
által kialakított értelmezési stratégiák szerint olvasva, és ezen stratégiák sikerte-
lenségével szembesülve könnyen arra a (téves) következtetésre juthatunk, misze-
rint a vers nem rendelkezik átvitt jelentéssel, vagy ha rendelkezik, akkor az annyi-
ra zavaros, hogy nem is érdemes foglalkozni az egésszel... Színészünk például nem 
akar kétes sikerű értelmezési kísérletekbe bocsátkozni: biztosra megy. Ezért elő-
adása során kellőképpen teátrális módon „indexikusan" négyszer-ötször is hitet 
tesz a vers szövegének legstabilabb jelentése, a lexikai jelentés mellett, egyúttal 
frappáns módon a valóságvonatkozásokat is beazonosítja a színpadon álló zongora 
segítségével. Bizonyára úgy gondolja, hogy így a legkisebb a tévedés esélye. Hiszen 
ki hallott már olyanról, hogy a „zongora" az éppen egy zongorát ne jelentene? 

A vers összefüggő képeit („zongora", „vak mester", „melódia", „ütem") vizs-
gálva viszont mégiscsak találunk egy metaforikus, egyértelmű megfelelést, még-
pedig az „Elet melódiája" kifejezésben. Mind az „ütem", mind a „vak mester", 
mind a „zongora" így átvitt jelentést a metaforikusán „melódiaként" átértelme-
zett „Élettel" való összefüggésük alapján kaphatnak. Kelemen önkibontó szimbó-
lum-koncepciójának terminusait átvéve így nem a „zongora", hanem a melódia-
Élet lesz itt az alapmetafora, a „zongora", a „vak mester" és az „ütem" pedig 
„szabad" képi tárgyak, azaz szimbólumok. A fekete zongora értelmezését tehát az 
nehezíti, hogy benne egy atipikus összetett szimbólummal találkozunk, ahol 
az átvitt jelentést létrehozó alapmetafora (melódia-Élet) nem azonos a vers köz-
ponti motívumával („fekete zongora"). Ez jól megfigyelhető az eredeti vers és an-
nak prototipikus önkibontó szimbólummá való átiratának összehasonlításában. 

A fekete zongora 

Bolond hangszer: sír, nyerít és búg. 
Fusson, akinek nincs bora, 
Ez a fekete zongora. 
Vak mestere tépi, cibálja, 
Ez az Élet melódiája. 
Ez a fekete zongora. 

Fejem zúgása, szemem könnye, 
Tornázó vágyaim tora, 
Ez mind, mind: ez a zongora. 
Boros, bolond szívemnek vére 
Kiömlik az ő ütemére, 
Ez a fekete zongora. 

Az Elet melódiája 

Bolond hangszer: sír, nyerít és búg. 
Fusson, akinek nincs bora, 
Ez az Elet melódiája. 
Vak mestere tépi, cibálja, 
Ez az Elet melódiája. 
Ez az Elet melódiája. 

Fejem zúgása, szemem könnye, 
Tornázó vágyaim tora, 
Ez mind, mind: ez a zongora. 
Boros, bolond szívemnek vére 
Kiömlik az б ütemére, 
Ez az Elet melódiája. 
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A prototipikus önkibontó szimbólum esetében az értelmezést az alapmetafora össze-
függése vezérli, az alapmetafora és a(z általában a címben is szereplő) központi 
motívum pedig egybeesik. Az alapmetafora a vers értelmezésének kiindulópont-
jaként áll a vers „centrumában", ezért alapmetafora és központi motívum csak 
abban az esetben tud elválni egymástól, csak abban az esetben veszítheti el az 
alapmetafora a maga központi motívumként is funkcionálását, ha „felépül" egy 
olyan központi motívum, amely átveszi az értelmezést irányító szerepet az alap-
metaforától. A fekete zongora esetében ez főként a címbe való bekerüléssel és az is-
métlődéssel válik lehetővé, ezzel párhuzamosan az alapmetafora („élet melódiá-
ja") pedig kiszorul a vers centrumából.18 Kísérletem Л fekete zongora prototipikus 
önkibontó szimbólummá való átírására olyan szöveget eredményez, amelyhez ha-
sonlót színészünk bizonyosan nem adott volna úgy elő, hogy közben hevesen mu-
togat a zongorára, és amely semmiképpen sem „csúfult volna az értelmetlenség 
modelldarabjává",19 ezzel együtt soha nem is vált volna híres verssé. Az átírt vál-
tozatban a melódia-Elet alapmetafora és központi motívum egyszerre, ez vezérli 
az értelmezést, és megad a vers elején egy olyan átvitt értelmet, amelynek alap-
ján az összefüggő képek jelentése is kibomlik. Ha a zene az „Életet" jelenti, ak-
kor vajon ki lehet a „vak mester", aki „tépve-cibálva" zenéli az „Életet", és mi lehet 
az a „fekete zongora", a „bolond hangszer", amelyen eljátsszák az „Élet melódiáját"? 

Nem biztos azonban, hogy Kelemen önkibontó szimbólum-koncepciójával rög-
tön jobban értelmezhetővé válik a vers. Kelemen ugyanis Horváth János szimbó-
lum-fogalmát gondolja itt tovább, és Horváth elméletének kifejezés-esztétikai 
alapjai Kelemennél (strukturalista indíttatása ellenére is) érvényben maradnak, 
vagyis a szimbólum Kelemennél is ellenáll a „racionalizáló" értelmezésnek, nem 
fogalmilag megragadni, hanem átérezni kell „intenzív hangulati töltésüket". Min-
den eredménye ellenére Kelemen önkibontó szimbólum-koncepciójából is az kö-
vetkezik, hogy A fekete zongora esetében csak a melódia-Élet metaforikus összefüg-
gés tárható fel fogalmilag, a szimbólumok természetüknél fogva egyszerűen nem 
értelmezhetők. 

Érdemes tehát a kartéziánus horizontból kilépve recepcióesztétikai szempontból 
is megközelíteni a problémát, hiszen a kétféle nézet éppen a szimbólum kapcsán 
ütközik talán a legerőteljesebben. Míg Horváthnál és Kelemennél a szimbólum 
tudatalatti tartalmakat fejez ki és ezért értelmezhetetlen, addig például Ricoeur 
szerint a szimbólum fogalma és az interpretáció tevékenysége egymástól egyene-

18 Palkó Gábor kiváló tanulmányában a „központi jelölő" terminust használja; a jelölőből és jelöltből 
álló alapmetaforától elkülönített központi motívum terminus mellett (az elkülönítés hatékonysá-
gán túl) azért döntöttem, mert ez kiemeli annak megjegyezhetőségét, befogadást alapvetően irá-
nyító voltát, szembeállítva a szóképek „logikai építkezését" irányító alapmetaforával. Vö. PALKÓ 

Gábor: „Hangszer - hang - meghajlás." In Ady-értelmezések. Iskolakultúra, Pécs, 2002. 35. 
IF KIRÁLY: I. m . I . 4 8 1 . 
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sen elválaszthatatlan.20 Ennek ellenére Horváth és Kelemen koncepciójának ered-
ményeit egy recepcióesztétikai szemléletű megközelítés is hasznosíthatja bizonyos 
dolgok átfogalmazásával és kicserélésével, erre tennék kísérletet a következőkben. 

Érdemes a szimbólum eredeti jelentéséből, az emlékeztető cserépdarabból, a 
tessera hospitalisból21 kiindulni, egy kicsit félretéve a terminológiai és a mögöt-
tes, filozófiai alapvetésű ellentéteket; egyszerűségében remekül szemléltethetők 
vele a trópusok közötti bonyolultnak tűnő viszonyok és különbségek. Ha a két 
cserépdarabot szöveg és olvasó viszonyára vonatkoztatva értelmezzük, akkor meg-
ragadható a különbség például metafora és szimbólum között is. A szimbólum 
esetében az egyik cserépdarab a szövegnél, a másik pedig az olvasónál van. Az 
egyik cserépdarab a szimbólum jelölője, a nyelvi kifejezése, a másik pedig a szim-
bólum „megfejtését" biztosító tudás az olvasó fejében. Vagyis a szimbólum jelölő-
je (például „vak mester") a szövegben, jelöltje, jelentése pedig az olvasónál van: 
kulturális tudásunk és bizonyos hagyományok ismerete segítségével a „vak" jel-
zőt a Sors attribútumaként ismerhetjük fel, így az értelmezés számára a vak mes-
ter egy Sors/Isten-szimbólumként jelenbet meg. A metafora esetében ellenben 
mindkét cserépdarab a szövegnél van valamilyen formában. Egyszerűbb esetben 
mindkét cserépdarab közvetlenül hozzáférhető, például a „Siker-asszony" egy ik 
cserépdarabja a „Siker", a másik pedig az „asszony"; egy fokkal bonyolultabb eset-
ben, például a „bolond hangszer" esetében az egyik cserépdarab a „hangszer", a 
másik pedig az ember (akihez a „bolond" jelző általában tartozni szokott). Szim-
bólum és metafora tehát eltérő olvasói aktivitást igényel: a szimbólumnál jóval 
több múlik az értelmezőn, mint a metafora esetében. A metaforikus jelentés 
ugyanis mindenki számára elérhető a „szoros olvasás" segítségével, míg a szim-
bolikusjelentés csak bizonyos olvasói-értelmezői tudás, ismeret birtokában válik 
elérhetővé. Gadamer szerint „a szimbólumokat ismerni kell, mint ahogy a jelet is 
ismerni kell, ha köt etni akarjuk útmutatását",22 vagyis valamilyen olvasói tudás-
ra, az egyik cserépdarab birtoklására van szükség, amelyet majd az olvasó össze 
tud illeszteni a szövegben található cserépdarabbal. A kartéziánus alapokon álló, 
az objektív és interszubjektív jelentésben hívő reprezentációesztétika és az irra-
cionalisztikusnak nevezett filozófiákkal is rokonítható kifejezés-esztétika a két cse-
rép összeillesztését, illetve eredeti összetartozását, eredeti egységét ugyan hasonló 
módon képzeli el, de természetesen eltérő következtetésekre jut. Mindkét nézet 
szerint a két cserép összeillesztése csak akkor érvényes, ha ezzel helyreállítják a 
szöveg előtti összetartozásukat. Királynál ez a szimbólumok életrajzi történések-
hez való kapcsolását jelenti (például a „fekete zongora" az Ady által feltehetőleg 

20 „Szerintünk a szimbólum olyan kettős értelmű nyelvi kifejezés, amely interpretációt kíván, az in-
terpretáció pedig olyan megértési tevékenység, amely a szimbólumok megfejtésére irányul." Paul 
RICOKUR: „Nyelv, szimbólum és értelmezés." In FABINYI Tibor (szerk.): A hermeneutika elmélete. I. Sze-
ged, 1 9 8 7 . 1 8 5 . 

21 A szimbólumról mint tessera hospitalisról lásd GADAMER: i. m. 1 1 9 . 
22 Uo. 
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ittas állapotban hallott hegedűszó által felidézett bordélyházi emlékeket jeleníti 
meg23), Horváthnál úgyszintén szubjektív élményeket jelent, ám a kifejezés-eszté-
tika szerint ezek racionális úton hozzáférhetetlenek. A szimbólumot nem érteni, 
hanem inkább „átérezni" kell. Mindkét nézet végső soron a szerző és a mű kap-
csolatában véli megtalálni a szimbólumok megfejtését vag)' megfejthetetlenségé-
nek okát, ami az olvasó számára vag)' ennek a szerző és mű közötti kapcsolatnak 
a rekonstruálását írja elő, vagy pedig „korlátozza a szöveghez való hozzáférés esé-
lyeit"24 a rekonstruálási folyamat lehetetlenségére hivatkozva. Ezzel szemben a re-
cepcióesztétika és a hermeneutika szimbólumértelmezése az olvasó számára tág 
teret biztosít, hiszen nem várja el egy „mögöttes", „eredeti" értelem megtalálását. 
A szimbólumok és a jelek elsősorban az értelmezői tevékenységben válnak szimbó-
lummá és jellé. Gadamer a következőket írja: „Funkcióértelmüknek ezt az eredetét 
létesítésüknek nevezzük. [...] Létesítésen a jelként szereplést, illetve a szimbólum-
funkció eredetét értjük. [...] Ez azt jelenti, bog)' csak akkor állnak jelfunkcióban, 
ha jelnek tekint jük őket. De csak a jel és a jelölt előzetes összekapcsolása alapján 
tekinthetjük őket jelnek. Ez a mesterséges jelekre ugyanígy érvényes. A jelnek te-
kintés itt konvenció révén történik, s az eredetkölcsönző aktust, mellyel bevezet-
jük őket, a nyelv létesítésnek nevezi. Az ilyen létesítésen alapul aztán a jel utaló 
értelme."25 Kelemen önkibontó szimbólum-fogalma azért is szerencsés termino-
lógiáikig, mert itt a metaforikus megfelelés és annak értelmezése az, ami a szim-
bólumfunkciót létesíti, ami a szimbólumokat a másodlagos értelemhez kapcsol-
ja: a „fekete zongora" akkor lesz szimbólum, amikor az értelmező felismeri annak 
összefüggését a melódia-Elet alapmetaforával. Vagyis recepcióesztétikai értelmezés-
ben az önkibontó szimbólum nem valamilyen „eredeti" összetartozást és értelmet 
alkot újra a befogadás során, hanem a szimbólumok eleve csak az értelmezésben 
létesülnek, alkotódnak meg, és így bomlik ki a jelentésük. Tehát az alapmetafora 
értelmezése ad eg)' átvitt jelentést, amely az alapmetafora jelölőjéhez logikailag 
kapcsolódó szimbólumok jelentésének megalkotását teszi lehetővé az értelmező 
számára. Ady szövegeiben tehát szimbólumteremtéssel találkozunk, hiszen nem egy, 
a szöveg előtt is létező konvenció szerint használ szimbólumokat, hanem a szöve-
gek értelmezésében teremtődik meg egy konvenció, és ez létesít új, egyedi szim-
bólumokat. 

Horváth nyomán Kelemen az allegóriát tulajdonképpen jelek közötti viszony-
ként értelmezi, ami kettős logikai kapcsolatot jelent, jelölők és jelöltek logikai 
láncolatát. Az önkibontó szimbólum esetében csak a jelölők közötti logikai lánc 
nyilvánvaló, a jelentés a jelöltek közötti logikai láncnak az értelmezésben való 
megalkotásának segítségével jön létre. Szimbólum és allegória ebben az értelme-
zésben egymást kizáró fogalmak semmiképpen nem lehetnek, hiszen a szimbólum 

Lásd a 12. lábjegyzetet. 
2 4 H . NAGY Péter: „ A vokalitás átrendeződése." In Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó. Anonymus, 

Budapest, 1999. 131. 
-'S GADAMER: i. m. 119-120. 
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(és a metafora) jelen belüli, azaz a félbe tört cserépdarabok két része közötti vi-
szonyra vonatkozik, az allegória pedig a félbe tört cserépdaraboknak külön a jobb 
és külön a bal felét fűzi fel egy-egy láncba. Talán ez a példa segít megérteni Paul 
de Man elsőre zavarosnak tűnő gondolatát is a szimbólum térbeli és az allegória 
időbeli jellegéről: a szimbólum de Man szerint „valójában [...] térbeli természe-
tű, s az idő pusztán esetleges szerepet játszik benne, ezzel szemben az allegória 
világában az idő eredendően konstitutív kategória. [...] ahhoz, hogy allegóriáról 
beszélhessünk, nélkülözhetetlen, hogy az allegorikus jel olyan jelre utaljon, amely 
megelőzi".26 Az allegória időbelisége tehát abból fakad, hogy jelek közötti vi-
szonyra utal, vagyis metaforák egymásutánjára, míg a szimbólum térbeliségét az 
adja, hogy a metaforával ellentétben a két fél cserépdarab nem „egy helyen", a 
szövegben található, hanem az egyik az olvasó „tulajdona". 

A fekete zongora értelmezésekor tehát a prototipikus önkibontó szimbólumok 
által kialakított értelmezési stratégiától eltérve reflektálnunk kell a központi mo-
tívum (fekete zongora) és az alapmetafora (melódia-Élet) elválására. A cserépda-
rabok az egyik oldalon fel vannak fűzve láncba („zongora", „vak mester", „melódia", 
„ütem"), a képeknek ez a láncolata a jelöltek láncolatához csak egy ponton kap-
csolódik. Azt kell észrevennünk, hog)' ez az egy pont nem a „zongorát" kapcsol-
ja össze annak átvitt értelmével, hanem a „melódiát" az „Élettel". A vers metafo-
rikus és szimbolikus értelmezése így tulajdonképpen csak az ötödik sortól jelenik 
meg lehetőségként, színészünk „szó szerinti" értelmezése tehát eddig a pontig te-
kinthető érvényes olvasatnak. Az „Élet melódiája" azonban a metaforának archai-
kus formáját mutatja, mely formálisan birtokviszonyt jelent, ám konvencionálisan 
metaforikus kifejezés, mely a jelöltet és a jelölőt is tartalmazza (vö. „bánat tenge-
re", vagy Adynál A Halál automobilján), ám mint ilyen, félreérthető. Ugyanis ha 
birtokviszonyként értelmezzük, akkor az „Élet melódiáját" könnyen a „zongora 
melódiájának" vehetjük, így pedig tévesen egy zongora-Élet összefüggéshez jut-
hatunk. 

A melódia-Élet metafora mindenekelőtt megerősíti a „vak mester" már emlí-
tett Sorsként/Istenként való értelmezését, egyúttal felidézi az istenségek művész-
ként való archetipikus ábrázolását is; valamint a zene „ütemét" („Boros, bolond 
szívemnek vére / Kiömlik az ő ütemére") az „Élet" csapásaival azonosítja. Ez a sor 
egyébként eg)' kis allegóriát tartalmaz a bor-vér és a pohár-szív metaforák össze-
kapcsolásával, amely kapcsolatba hozható Az Os Kaján megfelelő soraival is.27 

Kétségtelenül a legnehezebb feladat a zongora valamilyen szimbolikus értelmét 
megtalálni, és ezt szintén több dolog nehezíti. Ignotust például az vezette félre, 
hog)' az ismétlődő sorokat („Ez a fekete zongora") úgy értelmezte, mint amelyek 
a megelőző sorok tartalmával állandóan azonosítják a zongorát, a zongora így 

26 Paul DE M A N : „ A temporalitás retorikája." In Т Н О М К Л Beáta (szerk): Az irodalom elméletei I. Jelen-
kor-JPTE, Pécs, 1996. 31. 

27 Vö. „Boros, bolond szívemnek vére / Kiömlik az б ütemére" és „Földhöz vágom a poharam. / Uram, 
én megadom magam.", illetve „S én feszülettel, tört pohárral [ . . . ] / Elnyúlik az asztal alatt." 
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nemcsak minden átvitt jelentést, hanem a vers egészét mintegy bekebelezte.28 

Ahogy arra A fekete zongora atipikusságát vizsgálva utaltam, az „Ez a fekete zon-
gora" sorok elsődleges szerepe a zongora központi motívumként való stabilizálá-
sa, ezáltal pedig a megszokott értelmezési stratégiák megtörése, ezek a sorok így 
a zongora valamilyen szimbolikus értelmének keresésekor másodlagos fontossá-
gúak csupán. Elsősorban a versszakok elejének halmozásaiból és felsorolásaiból 
érdemes kiindulni. Az első versszakban a zongora maga is átértelmeződik 
metaforikusán: a „bolond" és „sír" szavak megszemélyesítik, azaz emberként, em-
beri tulajdonságokkal értelmezik át a hangszert, a „nyerít" és a „búg" pedig leg-
inkább állatként. A „zongora" hangja így az „Életnek" egy olyan „melódiáját" je-
lenti, amelyet a érzékenység és az érzelmek túltengése („bolond"), a szomorúság 
(„sír") és a nyers vitalitás, érzékiség („nyerít") - azaz emberi és állati lét - egyaránt 
jellemez. Másfelől a „melódiát" mint gyenge és magas, mint hangos és nyers, és 
mint mély és halk hangok váltakozását mutatja be. 

Az Ady-recepcióban sokszor felbukkant már az a gondolat, miszerint Ady ver-
seit egy saját mitológia teremtése jellemzi, melyet megerősíteni látszik egyes mo-
tívumok versről versre való visszatérése és variálódása. Ennek tükrében talán ér-
demes megnézni, hogy a „nyerít" által felidézett ló motívuma vagy a „búg" szó más 
versekben milyen kontextusban jelenik meg. A „búg" szó legismertebb előfordu-
lása minden bizonnyal a Búgnak a tárnák című vers, ahol a tárnák mint a „lélek 
sötét oldala" jelennek meg, a ló motívuma pedig a Lelkek a pányván című versben 
szintén a lélekhez kapcsolódik. Az első versszak metaforái ugyanakkor párhu-
zamba állíthatók a második versszak felsorolásával: ismétlődik a sírás motívuma 
(„szemem könnye"), a „fejem zúgása" kifejezés kapcsolható a „bolond" jelzőhöz, 
vagy alaki és jelentésbeli hasonlóság alapján a „búg" igéhez is, az érzékiséget és 
testiséget konnotáló „nyerít" ige pedig a „tornázó vágyaim tora" metaforáihoz. 
Utóbbi ugyanis két metafora: a vágyakat egyszerre azonosítja az élő és a halott 
emberrel, egy jelölthöz két jelölő (kép) tartozik, és ez Ady talán egyik legzseniá-
lisabb képe. 

De mi is az a fekete zongora? A különböző szóképek kivétel nélkül az Énnel, 
a lélekkel, az emberi léttel való azonosítás felé mutatnak, és ez az. értelmezés az 
önkibontó szimbólum alapmetaforája által implikált logikai láncba is illeszkedik. 
Ady verseiben „valamennyi jelkép - közvetlenül vagy közvetve - a középpontban 
álló személyiségre utal",29 így igen valószínűtlen, hog)' egy olyan versben, amely-
ben a látomásos allegória vagy önkibontó szimbólum részeként a Sors és az Élet 
is megjelenik, pont az Énnek ne jutna egy hely a trópusok összefüggő láncolatá-
ban. Nem is előzmények nélküli ez az értelmezés egyébként, Féja Géza például 
az Ént a költő személyével azonosítva (és egy ideológiai koncepció részeként) ír-

28 „...grammatika és szintaxis szerint e versben a zongora hol az Élet melódiája, hol ami az Életet te-
szi, hol ami az Élet rendjén történik." IGNOTUS: „Ady, a költő." In nő: Válogatott írásai. Szépirodal-
mi, Budapest, 1969. 402. 

2И VFRKS András: „Szempontok Ady depolitizálásához." In Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó. 47. 
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ta azt a kicsit szerencsétlenül megfogalmazott sort, hogy „most értjük meg igazán 
'A fekete zongorát' is, Ady lírai hangszer volt, a magyar közösség legnagyobb 
'szerszáma'".30 A zongora-Én összefüggés viszont a szöveg olvasása helyett a jelen-
téseket „elképzelő"^ mimetikus olvasási hagyomány számára meghökkentően dez-
antropomorfizáló, éppen ezért ellenállást válthat ki az olvasóból. De A fekete zon-
gora atipikussága, az önkibontó szimbólum által megszokottá tett olvasási 
eljárások érvénytelenítése is mind ezt szolgálják, és éppen ez teszi az Ady-kánon 
kiemelkedő darabjává a verset. A prototipikus önkibontó szimbólum és annak jól 
ismert olvasási tapasztalata miatt ugyanis túlságosan is „ismerőssé"32 válik az 
Ady-versek egy meghatározó része, a recepció pedig éppen azokat a verseket ré-
szesíti előnyben, amelyekben az önkibontó szimbólumok által vezérelt értelmezé-
si stratégia megtörik, amelyekben Ady nem mutatkozik „önmaga epigonjának".33 

Az önkibontó szimbólum ugyanis az értelmezést is nagymértékben vezérli: az ol-
vasó feladatául a címben vagy az első sorokban megadott metaforikus összefüggés 
„továbbgondolását" adja, a verseknek már a legelején az isteni kinyilatkoztatás-
hoz hasonló kétségbevonhatatlan állításokkal találkozunk, amelyek ugyanakkor 
Ady profetikus pózaihoz tökéletesen illenek, szerkezetüket pedig akár a bibliai 
példázatokhoz is lehetne hasonlítani. Valószínűleg ugyanerre gondolhatott Gintli 
Tibor is: „A mai befogadó némi idegenkedéssel érzékeli azt is, hogy számos Ady-
vers mintegy 'abszolút hatást' igyekszik gyakorolni rá, azzal az igénnyel lép fel, 
bog\' az implicit olvasó teljesen a hatása alá kerüljön. A feltétlen azonosulásnak 
ez a sugalmazott magatartása megnehezíti az összetett viszonyulást, azt a befogadói 
beállítódást, amelyet a magunk részéről az értelmezés műveletétől elválaszthatat-
lannak tartunk."34 Az „abszolút hatás" és a „feltétlen azonosulás sugalmazott ma-
gatartása" az önkibontó szimbólum alapmetaforái által irányított értelmezésből 
erednek; ez az egyértelművé tett megfelelés pedig a szimbólumok logikai össze-
függése miatt „végigvezetődik" a képek láncolatán. Tóth Árpád - a kortársak jó 
részével ellentétben - értette a verset, és б Ady képalkotásának ezt a sajátosságát 
(az alapmetafora és a logikai összefüggések értelmezést irányító szerepét) már 
akkor felismerte. „A főtéma bevilágítja a részleteket, a jelzők sötét varázsú homá-
lyát még az olyan merészebb szimbolikájú versekben is, amilyen a 'Fekete zongo-

3,1 FÉ|A Géza: Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom történele 1867-től napjainkig. Budapest, 1943. 
1 5 6 . 

31 Vö. Paul NI MAN: „Ellenszegülés az elméletnek." In BACSÓ Béla (szerk): Szöveges interpretáció. Cse-
répfalvi, Budapest, é. n. 103-104. 

3- „Az Ady-lírával való foglalatosság könnyen vezethet ahhoz a tapasztalathoz, hogy a szövegek és a 
hozzájuk kapcsolódó értelmezések sokkal inkább kész válaszokat, rögzített vonatkozási pontokat, 
sémákat és bejáratott olvasási stratégiákat kínálnak, mintsem kérdéseket és bizonytalanságokat. 
[...] Ha az ismerősség állapotának fenntartása a két fél együttes tevékenységében valósul meg, ez-
zel azt is feltételezzük, hogy a szövegek 'írják elő' valamilyen módon azt, hogy így olvassuk őket; 
ismerősként szólítanak meg." M E N Y H É R T Anna: „Kipányvázott lótuszok vára. Ismerősség és szimbó-
lum Ady Endre költészetében (1906-1909)." In Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó. 115-116. 

3 3 G INTI . I Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben. Iskolakultúra 2 0 0 6 / 7 - 8 . 2 8 . 
3< 1. m. 27-28. 
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га', melyet csak a rosszhiszeműség vagy a felületesség kiálthatott ki „érthetetlen"-
nek. [...] A Mallarme-k és Rimbaud-k kusza és szeszélyes szimbólumtömegéhez 
mérten Ady valóban magyar mérséklettel tartja kordában a maga jelképes beszé-
dét."3"' Nem nehéz a „főtémában" az alapmetaforát és a központi motívumot, a „jel-
zők sötét varázsú homályában" a szimbólumokat, a „magyaros mérséklettel kordá-
ban tartott jelképes beszédben" pedig az egész önkibontó szimbólum szerkezetének 
jellemzését felismerni. 

.Az önkibontó szimbólum tehát egy olyan trópus, amely metaforák és szimbó-
lumok összekapcsolásával az értelmezést egészen rendkívüli módon egyirányúvá 
és stabillá teszi, szinte rutinszerűvé váló értelmezési stratégiát létrehozva. Az 
olyan versek pedig, mint A fekete zongora, a prototipikus önkibontó szimbólumok 
által kialakított olvasási szokásrendet megtörve váltak igazán jelentős versekké, 
olyanokká, amilyenekké csak azok a versek válhatnak, melyek az olvasót kizök-
kentik az ismerősség és megszokottság érzéséből. 

:I"> T Ó T H Árpád: Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia modernekhez. Nyugat 1 9 1 9 / 4 - 5 . 
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KÉTFÉLE POÉTIKA A KÍVÜLÁLLÓ SZEMÉVEL: 
MIROSLAV KRLEZA AZ ADY-KOSZTOLÁNYI-DILEMMÁRÓL* 

Miroslav Krleza magyar irodalmi vonatkozású szövegeit tanulmányozva kézen-
fekvő feltenni a kérdést: mennyiben tér el a kívülálló problémafelvetése és be-
szédmódja azokétól, akik a magyar irodalmi folyamatokat „belülről" értelmezik? 
Várhatóak-e olyan újszerű, érintetlen értelemzési lehetőségekre rávilágító meg-
állapítások a kintlét pozíciójából, amelyeket nem korlátoz a bentlét nézőpontjá-
tól elválaszthatatlan, ám néha szellemi béklyóként működő kulturális emlékezet. 
Krleza esetében ez a kérdés különösen izgalmas, hiszen az egyetlen olyan valóban 
világirodalmi jelentőségű alkotóról van szó, akinek egész életművét, fikcionális és 
nem fikcionális műveit egyaránt szinte átszövik a legkülönbözőbb magyar irodal-
mi és kulturális kérdésekre vonatkozó reflexiók. Indokolt lehet az újszerű külső 
nézőpont keresésének igénve a magyar irodalomértés „vitás" kérdései kapcsán. 
Ezek közé tartozik a magyar modernizmus két markánsan elkülönülő poétikájának 
vitája: Ady és Kosztolányi költészetének a mai napig gyakran vagy-vagy-ként értel-
mezett, az együttes befogadás lehetőségét kizáró megközelítéseinek konfliktusa.1  

Miroslav Krleza a két világháború között két teljes egészében magyar témájú 
esszét írt. Az 1922-es Petőfi és Ady a magyar irodalom két lobogóját, amelynek címét 
az 1938-as kötetbe sorolás alkalmával Magyar variációra változtatta,2 valamint az 

* A tanulmány a 2006. május 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott Ifjú szivekben élek 
című konferencián elhangzott előadás szövege. 

1 Az é n e k és e l lenének legbőségesebb forrását e kérdésben A Toll folyóirat által kezdeményezett 
1929-es nagy vita, az ún. Adv-revízió hozzászólásai képezik. A „bentlét" pozícióját szemléltetendő 
a továbbiakban elsősorban e vita szövegeire hivatkozom. 

- Az eredeti [cirill betűs, szerb] változat: Miroslav KRI.EZA: Petefi i Ady, dva barjaka madzarske knjige. No-
va Evropa 1922. knj. IV, br. 11., 11. aprila 1922. 354-356. Az átdolgozott és honátosí tot t változat: 
Madzarska varijarija. In Eppursi muove. Djela Miroslava Krleze. Bibliotéka nezavisnih pisaca, Zagreb, 
1938. A kötetet betiltották. A harmadik, végleges szövegváltozat forrása: О Erazmu Rotterdamskom. 
Eseji illand 2. Sabrana djela Miroslava Krleze. S. а. г.: A. MALINAR. Oslobodenje, Sarajevo, 1979. 73-92. 
A továbbiakban innen idézek saját fordításomban. Ennek az esszének magyarul csak részletei jelen-
tek meg. fttőfire vonatkozó bekezdéseit lásd Miroslav KRI.EZA: Petőfi és Ady a magyar irodalom két lo-
bogója. LŐKÖS István fordítása. Kortárs 1973/1. 181-183. 
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1930-as keltezésű Ady Endre magyar lírikus című esszét.3 Krleza Kosztolányi- és 
Adv-recepciója szempontjából fontos írás a Rilke költészetéről írt, szintén 1930-ban 
megjelent esszé is, amelyben a magyar irodalomból csak e két költő neve szere-
pel.4 Ezt az esszét az Adv-irodalom elsősorban egy lábjegyzet miatt tartja számon, 
amelyben Krleza kizárja az őt ért Ady-hatás lehetőségét, és az Ady lírájával való 
megismerkedése viszonylag késői dátumára figyelmeztet: „Egy kritikus, lírai köl-
teményeimről szólva, Ady költészetéről írt ismertetőm nyomán megemlítette, 
hogy meg kellene vizsgálni Ady esetleges befolyását az én költői fejlődésemre. 
Adv énrám soha és sehogyan sem hatott. Adyval voltaképpen igen későn ismer-
kedtem meg: kilencszázhuszonkettő körül. Azonban Michelangelom és a Költemé-
nyek II. és 111. című kötetem Rilke Az Áhítat könyve című versciklusának erős és lát-
ható hatása alatt áll."5 Ez az 1930-as keltezésű megállapítás, mely tagadja Ady 
költészetének 1922 előtti ismeretét, magyarázatra szorul, hiszen Krleza korai ma-
gyar témájú s egyúttal az Ady költészetére összefüggően reflektáló írásai között 
első az Ady halálára írt nekrológja.6 Ennek alapján feltételezhető volna, hogy 
Krleza magát az Adv-életművet is alaposan ismerte, bár a nekrológ szövege már 
csak műfaji korlátai miatt sem szolgálhat erre vonatkozó egyértelmű bizonyíték-
kal. A szöveg kitér egy-egy életrajzi adatra, amelyek között Ady újságírói munkás-
ságán, a Nyugat folyóirat történetében betöltött szerepén és Jászi Oszkár körével 
való kapcsolatán kívül Ady származásának kérdése is szerepel. Az, hogy Krleza 
fontosnak tartja hangsúlyozni Ady „régi magyar, erdélyi, nemes származását", ar-
ra enged következtetni, hogy ismerte a korabeli Adyra vonatkozó diszkurzusnak 
ezeket a primer szövegekkel kétségtelenül összhangban lévő, a magyar kulturális 
emlékezet szempontjából meghatározó összetevőit. Ennek kifejtésére egy nekro-
lóg keretei között nem volt lehetőség, s a magyarázat hiányát feltehetően érezhet-
te az Adyról Krleza írása alapján tájékozódó horvát olvasó, aki valószínűleg úgy 
vélhette, ez a származás nem feltétlenül indokolja, hogy éppen egy ilyen költő le-
gyen „az új Magyarország legfontosabb tényezőinek egyike".7 A nekrológ fent 
idézett részlete nem tér el Ady korabeli magyar híveinek megállapításaitól, s több 
szöveghelye is megfelel az Adyt a magyar irodalom vezéralakjaként aposztrofáló 
magyar nézeteknek. Újszerű azonban a nekrológ műfajából önkéntelenül adódó 
kultikus jellegű kisajátítás gesztusának ellentmondásossága. A kultusz retorikájá-
ban föloldódik az egymást logikailag kizáró megállapítások paradoxona: a „ma-

:1 Miroslav KRLEZA: Madiarski lirik Andrija Ady. Hrvatska revija 1 9 3 0 / 1 . 1 7 - 3 2 . Magyarul: Ady Endre, a 
magyar lírikus. Fordította S I N K Ó Ervinné. Híd 1 9 5 7 / 1 . 8 - 1 9 . Más fordításban az esszé részletei: Ady 
Endre, a magyar lírikus. Fordította Vu|ic:sics I). Sztoján. Árion. Nemzetközi költői almanach. 1 9 7 7 / 1 0 . 

1 . , 8 0 - 8 9 . 

• Miroslav KRLEZA: lanka Rainere Marije Rilkea. Hrvatska revija 1930/11. 602-620.; 12. 667-673. Ma-
gyarul: Rainer Maria Rilke. Fordította SZELI István. In Miroslav Krleza válogatott művei: Kirándulás Orosz-
országba. Esszék. Európa, Bp., 1965. 369-406. 

5 I. m. 392. 
6 Miroslav KRLEZA: Ady Endre je umro. Rijec SHS 1919/45. 3 . Magyarul: Meghalt Ady Endre. Vujtcsics 

D. Sztoján fordításai Tiszatáj 1977/12. 81-82. 
' I . M . 8 2 . 
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gvarság szintézisének" nyilvánított Ady „tiszta szláv". „Ady Endre mindannak fáj-
dalmas szintézisét jelenti, ami e földgolyón magyar. [...] Mint költőelődei is, akik 
ösztönösen érezték a Szlávságot és a Keletet, s tudták, hogy a magyarok a szláv kul-
túrszférában vannak, lényegében, a maga vérmérsékletében és kirohanásaiban, 
tiltakozásaiban ő is tiszta szláv, és miként Balassa és Kazinczy és Betrovic-Petőfi, a 
magyar faj újjászületéséről dalol."8 Ezen a ponton érdemes rámutatni a kintlét 
pozíciójának problematikusságára, azaz arra az illúzióra, hogy hozzá lehet szólni 
a belső diszkurzusokhoz anélkül, hogy szükségszerűen megszűnne a kintlét pozí-
ciója. Fried István éppen Krleza Rilke- és Ady-esszéje egyes megállapításaiban lát-
ja igazoltnak a tényt, hogy a horvát költő sem volt mentes az osztrák és magyar 
„sztereotípiáktól", alapvetően képtelen volt különbözni egyes bevésődött horvát 
előítéletektől.9 

A keletiség és nyugatiság végső soron nemzetkarakterológiai szempontokra 
visszavezethető érve az Ady-revízió egyes szövegeiben is jelentkezik. A keletiség 
igen gyakran a magyarság (Ady), míg a nyugatiság az idegenség (Kosztolányi) szi-
nonimájaként szerepel például Dutka Akos hozzászólásában,10 de ezt a kettős ér-
tékítéletet, mely már a háború előtti korszak irodalmi vitáinak is egyik alapkérdé-
se volt,11 az Ady-revízió szövegeiben nem az Ady-hívek aktualizálták. Kosztolányi 
is élt vele Különvéleményében: „[Ady] gondolatvilágának fő tengelye: a messianiz-
mus. [...] Ezt a keleti miszticizmust átveszi minden prófétáló kenetességével s meg-
fejelve újabb szózatokkal, valami ellentmondó bölcseletté gyúrja."12 A nyugat-ke-
let ellentétét a »kultúra-kulturálatlanság« sztereotip képzetére redukálja, s teszi 
ezt a hatalmi diszkurzus olyan politikai sallangokra emlékeztető módján, amitől 
Ady-nekrológjában igyekezett elhatárolni magát:13 „kötelességem tiltakozni egy 
olyan divat ellen, mely már balkanizmusba fullad és irodalmunk európai szintjét 
veszélyezteti".14 1909-es Rilke-esszéjében Kosztolányi az idegenség fogalmát hang-

« I. m. 81. 
!L FRIED István: A saját meg az idegen. (Önkép és a másik képe: horvát-magyar viszonyulások) Forrás 2004/10. 

39. (http://www.forrasfolyoirat.hu/0410/fried.html) 
10 Dt I KA Akos: A »Meztelen király« apró szentjei. Hozzászólás az Ady-revízióhoz. A Toll 1929. aug. 4. 16. 

sz. 17. 
11 A nemzeti és az általános, nemzetközi jellegű művészet közötti különbségtétel az egyik mozgatóru-

gója A magyarországi Molnár Ferenc-recepciónak. Lásd például MÓRICZ. Zsigmond 1912-ben írt 
Magyarosság és nemzetiellenség című tanulmányát, melynek állítása szerint a magyar drámaírásra a 
kezdetektől jellemző a keleti típusú nemzeti jellegű drámát és a nemzetközi jellegű nyugati típusú 
drámát eredményező poláris elválasztódás jelensége. Nyugat 1912/8. (http://epa.oszk.hu/00000/ 
00022/00102/03290.htm) 

1 2 KOSZTOLÁNYI Dezső: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről. A Toll 1929. júl. 14. 13. sz. 
12. (a továbbiakban: Különvélemény). 

1:1 Ezt a törekvését idézi vissza a Különvélemény első soraiban: „Fájónak és sértőnek találom - írtam 
1919. március elsején a Nyugatban - , hog)' a mai kor. mely épp annyira politikai, mint az, melyben 
indult, szereti bizonyos sallangokkal körülvenni... Mindegy, hog)' ez a politika fekete-e vag)' fehér, 
az irodalomnak egyaránt ártalmas. Vallom, jelentőségét csak a művészet mércéjén lehet megál-
lapítani... Tiltakozom az ellen, hogy a politikusok, az apró-cseprő emberi ügyeknek kishivatalno-
kai ártsák bele magukat a művészet dolgába." I. m. 7. 

u I. m. 21. 
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súlyozva hasonlóképpen fontosnak tar t ja kiemelni a költő szláv származását, ami-
re mint alapvető alkotáslélektani meghatározóra hivatkozik, gondolatmenetét 
ebből a megállapításából indítja, s ennek mentén fűzi tovább: „...a nyugat-euró-
pai ember még mindig valami közönségességet szimatol, ha szlávokról hall be-
szélni és bárhogy is pózol maga előtt, hidegen és idegenül bámul rájuk, majdnem 
úgy, mint a fehér ember a feketére. [...] Mi, vér szerint idegenek, talán soha sem 
is láthatjuk a szláv interieur millió titkát, az ő igazi csókjukat, meleg, magukról 
megfeledkező ölelésüket, amelyben igazi lényük olvad fel és elboruló arcukat, 
mellyel végzetüket gyászolják, minthogy sohasem látjuk őket, mikor maguk kö-
zött vannak..."15 

Krleza három magyar témájú szövege közül legkevésbé a nekrológban volt le-
hetőség kritikai nézőpontra. Szélpál Árpád Adv-revíziós írásának egyik megál-
lapítása"' emlékeztet a nekrológ fentebb már idézett mondatára, mely Adynak a 
magyar irodalomban betöltött szintézisjellegét hangsúlyozza, továbbá az 1930-as 
Ady-esszé felütésére, mely Ady újszerűségét emeli ki: „Hangjának szabadságával, 
szokatlan, gyakran rendkívül értékes szavaival, rímeinek és asszonáncainak muzsi-
kájával Ady a magyar líra korabeli kisvárosi idilljébe nyugtalanságot, civakodást 
és zavart vitt. [...] Az akadémiai emelkedettség hazug pátoszában, az akkori ma-
gyar metrika és poétika törvényesített sémájában és stílusának kaptafáján, a beszéd 
ama nemzetközi preromantikus rekvizitumában, amelvet még Victor Hugo »forra-
dalom előtti«-nek és »régies«-nek nevezett, Ady szólamainak merészsége, beszédé-
nek szédületes és extravagáns vakmerősége mint irodalmi botrány jelentkezett."17 

Krleza Rilke-esszéjének az Ady-líra 1922 előtti alapos ismeretét tagadó megál-
lapítása többféleképpen is értelmezhető. Egyfelől az alkotói öntudatlanság jele-
ként, mely szerint Krleza nem fogalmazta meg a maga számára az Ady-élményt. 
Másfelől, az. előző lehetőséggel összefüggésben, bár nagyon is tudatos döntés kö-
vetkezményeként, az élettényeit fikcionálni kívánó alkotó szándékaként. A harma-
dik, s egyben legkézenfekvőbb magyarázat szerint az Ady ismeretére vonatkozó 
fenti állítás tényszerűnek tekinthető. Ez a legtriviálisabb, ám a mai napig nem 
vizsgált magyarázat éppen az Ady-recepció szempontjából bizonyulhat tanulságos-
nak. Eszerint Krleza 1919-ben még valóban (saját későbbi megfogalmazásával élve 
„voltaképpen") nem ismerte Adyt. Ady költészetének jelentőségéről szerzett isme-
retei azonban elegendőek voltak arra, hogy jó, lényegretörő nekrológot írjon róla. 
A nekrológ műfaja elsősorban informatív, alaposabb kifejtést, részletezést nem 
tesz lehetővé, de általános tájékozottságot mindenképpen feltételez, s épülhet 

О KOSZTOLÁNYI Dezső: Rainer Maria Rilke. Nyugat 1909/18. (http://epa.oszk.hu/00000/00022/00040/ 
00989.hun) Kötetben: nő: Ércnél maradandóbb. S. a. r. RÉZ Pál. Szépirodalmi, Bp., 1975. 345. E ta-
nulmány kereteit meghaladná, ám minden bizonnyal tanulságos következtetéseket eredményezne 
Krleza és Kosztolányi Rilke-esszéinek kontrasztív vizsgálata. 

"> „Ady Endre mint a villámcsapás vágott bele a század eleji magyar költészet régóta állott és már pos-
hadni kezdő vizeibe. Bátor, új hangja széttörte a régi, kopott formákat, amelyek az elavult gondo-
latokat összetartották és új hangja utat nyitott az új gondolatok formába állásának." SZÉLPÁL .Árpád: 
Ady-revízió. Szocializmus 1929. szeptember 9. 284. 

17 I. m. 8. S I N K Ó Ervinné fordítása javításaimmal. 
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másodkézből származó információkra is. Nekrológjában Krleza lényegi megálla-
pításokat tesz Ady költészetére vonatkozóan, kiemeli például a Vér és arany és az 
Új versek határkő jellegét a magyar lírában, de árulkodó az a mondata, mely sze-
rint Ady: „...21 éves korától pedig, amint kiadta Verseinek első kötetét, mindig a 
csúcson állt, elsőnek kitéve a csapásoknak."18 

Mindezek alapján nem zárható ki, hogy a horvát író magyar irodalom-ismere-
tében Kosztolányi korai lírája nem másodlagos az Ady-életműhöz képest. Ady egy-
egy verse kivételével, melyeket Krleza valószínűleg a Nyugat, a Huszadik Század, a 
Galilei-kör és Jászi Oszkár írásain keresztül ismert meg, a lírai életmű meglehe-
tősen hézagosan juthatott el hozzá, egészen az 1922-es, majd az 1930-as csak Ady 
költészetével foglalkozó esszé megírásáig, amelyekhez már szükséges volt az ala-
posabb (és közvetlen) Ady-ismeret. Az Ady-publicisztika fontos szövegeit a Világ 
című folyóiratból azonban ismerhette. Tájékozódásának valószínűleg fontos for-
rása volt ez a lap, amelyben Ady 1913 októberétől 1918 októberéig hetven cikket 
jelentetett meg. Lehetséges, hogy ezekkel a cikkekkel előbb találkozott, mint Ady 
versesköteteivel. Szintén a И/űgban olvashatta Kosztolányit is, akinek csak 1910 
és 1914 között száztizenhat különböző műfajú írása jelent meg a lapban. 

Jászi Oszkárral személyesen csak 1922-ben ismerkedett meg Krleza, a magyar 
tudós szociológus zágrábi látogatása alkalmával. Erre a találkozásra Jászi így emlé-
kezik vissza naplójában: „Curcin19 összehozott Krleza Miroslav kommunista érzel-
mű költővel, volt ludoviceunti tanulóval. Rokonszenves és érdekes ember, Petőfi-
és Ady-rajongó, lelkes magyarbarát. Finom, intuitív kedély: a Duna-konföderáció 
eszméje az. ő lelkében is él. - Működésemet jól ismeri. - Azt állítja, hogy nagy festői 
tehetségeik vannak. Egy Babic. Ha újra eljövök, elvezet hozzájuk. [...] Mennyivel 
szebb volna az élet, ha a reális kultúrszolidaritás érzése gyökeret verne az embe-
rek között."20 

Krleza megírta Kosztolányinál tett személyes látogatásainak benyomásait is, 
akit 1915-ben és 1916-ban a Világ szerkesztőségében keresett fel. E találkozásról 
csak az 1973-ban publikált 1942-es naplótöredékében emlékezett meg: „A pesti 
kirándulás benyomásairól (1915) még soha nem írtam. Zöld lámpák a Világ szer-
kesztőségében. Kosztolányi, rezignált mint Jus,21 jó pár évvel később Ljubljanában. 
Panaszkodik, hogy a magyar civilizáció még mindig kompromittáló módon nyo-
morúságos. [...] Nem olvas senki semmit, nem érdekel senkit semmi az operet-
ten és a legvulgárisabb vígjátékokon kívül. Ha nem lennének a (jórészt izraelita 

I« I. m. 82. 
19 Milan G I R C I N ( 1 8 8 0 - 1 9 6 0 ) szerb költő, irodalomtörténész, kritikus. Az első világháború után Zág-

rábban él, a Nova Europa ( 1 9 2 0 - 1 9 4 1 ) folyóirat főszerkesztője. 
20 1922. febr. 3., Zágráb In Jászi Oszkár naplója 1919-1923. S. a. r. L O V Á N György. MTA Történettudo-

mányi Intézete, Bp„ 2001. 252. 
21 jus KOZÁK (1892-1964) szlovén író, költő, kritikus. Krlezával való ismeretsége 1919-től datálható. 

1936-ban ő volt a főszerkesztője a Ejubljanski zvon című irodalmi folyóiratnak, amelyben először je-
lent meg válogatásban Krleza Ulrica Kerempuh balladáinak néhány darabja. Kozák, Jus. Dean D n u 
szócikke. In Krteiijana /. Leksikografski zavod „Miroslav Krleza". Zagreb, 1993. 484. 
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vallású) pesti széplelkek, nem lenne itt senki. A magyar zsidóság az egyetlen garan-
cia a magyar irodalom fennmaradására. Ki alkotta meg az Ady-kultuszt; ki olvas 
Babitsot; két-három prostituált, ez jelenti ma a magyar költészet egyedüli olvasókö-
zönségét."22 A visszaemlékezés szövegében, azon kívül, hogy Kosztolányi a magyar 
kulturális élet jellemzéséhez fontosnak találja kiemelni az Ady-kultuszt, a vizsgált 
probléma szempontjából figyelemreméltó az is, hogy e kultuszt még a magyar 
szellemi élet eredményének ítéli, bár a két-három prostituált mint olvasóközön-
ség már a Kosztolányi 1929-es Különvéleményé ben kigúnyolt Ady-matinék említé-
sének hangv ételére emlékeztet. 

Krleza következő látogatása, amikor a frontról hazatérve ismét fölkeresi Koszto-
lányit, ezúttal budai lakásán, a párbeszéd ellehetetlenülése jegyében zajlik. Amikor 
Krleza arról beszél Kosztolányinak, hogy a Monarchia saját állampolgárait (a ru-
téneket) löveti, Kosztolányi a következő szavakkal szakítja félbe a Monarchia-elle-
nes Krlezát: „Ha valakinek ebben a háborúban győzni kell, akkor inkább győzzön 
a saját hazám."23 

1922-ben a Nova Europa folyóirat magyar témákkal foglalkozó számában Krleza 
Magyar variációjának első változatával együtt, valamint az ő fordításában, és min-
den jel szerint az ő ajánlására jelent meg Kosztolányi egyik visszaemlékezése is 
Emlékezések 1912. május 23-ra címen.24 Az angol The New Europe hetilap (1916-1920) 
eszmeiségét a nevében is követő jugoszláv Nova Europa (1920-1941) folyóirat ma-
gyar számában öt cikk jelent meg: Krleza és Kosztolányi esszéjén kívül egy álné-
ven közölt bevezető írás (Magyarok és jugoszlávok) és a skót R. W. Seton-Watson tör-
ténész, publicista (1879-1951) Magyarország Horthy uralma alatt című cikke, 
valamint Jászi Oszkár Magyar probléma című írása.25 

Rilke-esszéjében Krleza Rilke Gyermekkor című verse és a gyermekkor témája 
kapcsán említi Ady és Kosztolányi költészetét: „Rimbaud Részeg hajóíjától a magyar 
Adyig, Matosig és Augustin Újéviéig26 sok lírikus elnézte a tavon ringó csónakok-
kal a fasor végén játszadozó gyermekeket.27 Továbbá: „Hogy Rilkének milyen 
mélyen sikerült behatolnia a feledésbe merült gyermekkor felderítetlen titkaiba, 
világosan meglátszik, ha összevetjük Rilke gyermekkorról írt verseit F. Schnack 
Übellacker, Ringelnatz, Barthel, Werfel vagy a magyar Kosztolányi hasonló motí-

-- Fragmenti dnennika iz godine 1942. In Dnevnik 3 (1933-42). Sabrana djela Miroslava Krleze Oslobo-
denje, Sarajevo, 1977. 259-260. 

2 3 1. m. 259-260. Krleza naplójában magyarul idézi Kosztolányit. 
2 4 KOSZTOLÁNYI Dezső: Uspomene na 23. maj devetstotinaidvanajste godine. Nova Evropa IV kötet. 11. szám. 

1922. április 11. 354-356. Magyar eredetije: KOSZTOLÁNYI Dezső: 1912. május 23. A Hét 1912. má-
jus 26. 332-333. és uő: Álom és ólom. S. a. r. RÉZ Pál. Szépirodalmi, Bp., 1969. 595-598. 

25 Lásd Jászi három alábbi naplójegyzetét: 1922. jan. 22.: „ANuova [sic!] Europa általam akar egy ma-
gyar számot szerkeszteni."; 1922. febr. 3., Zágráb: „Curcin-nál, A Nova Europa szerkesztőjénél. Tud 
magyarul is, anglofil, jó européer. Cikket és közreműködést kér. Seton-Watson is küldött neki egy 
1 lorthy-ellenes cikket."; 1922. április 26.: „A Nova Evropa közölte cikkemet [a válasszal?] eg)' számban. 
Curcin A külön magyar számot sürgeti." In Jászi Oszkár naplója 1919-1923. S. a. r. LITVÁN György. 
MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2001. 249., 252., 273. 

2fi Antun Gustav M A T O S (1873-1914), Iín (Augustin) UjEViC (1891-1955) Krleza mellett a horvát mo-
dernizmus két legjelentősebb alkotója. 

27 Miroslav KRLEZA: Rainer Maria Rilke. 382. 
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vumaival, aki a gyermekkorról néhány j ó verset írt."28 Л szegény kisgyermek pana-
szain kívül Krleza a Négy fal között-kötet verseire is gondolhatott.29 

A két magyar költő poétikájának végleges elkülönbözését ugyanitt a referen-
cialitás erősödéséhez köti Ady költészetében: „Az európai költészet arca vonaglani 
kezdett a hosszan tartó véres getszemáni szenvedés kínjaiban; a polgári szobákból, 
a pálmák alól és a bársonyszékekből a költészet ismét kivonult a negyvennyolcas 
utcákra: amint hetven évvel ezelőtt Petőfi, Hugo, Heine, Daumiei; úgy lépett most 
Martinet, Adv, Majakovszkij, R. Becher, Jeszenyin és Karl Kraus a föld legtüzesebb, 
legmélyebb mélységeibe hulló meteoritok foszforos útjára. [...] Rilke öreg fénymá-
zainak csillogása helyett Karl Kraus pokoli epilógusa Az emberiség végnapjaiban."30 

A fenti idézetek alapján megállapítható, hogy Krleza - bár lényeges pontokon 
elhatárolja egymástól a két magyar költő poétikáját - nem zárja ki a Rilke költésze-
tével folytatott párbeszédük lehetőségét, azaz nem lát olyan mértékű ellentétet 
közöttük, ami megakadályozhatná találkozásukat egy harmadik poétika rendsze-
rével. Az ugy anebben az évben írt Adv-esszéjében a halál-motívum, az infinitívu-
szok használata és a ballada-forma kapcsán említi együtt Rilke balladáit Ady Sírni, 
sírni, sírni és Egyedül а tengerrel című verseivel: „A halál-motívumnak ebben a tipi-
kusan adys élményében különösen impresszív az infinitívusznak ez a bús, lamen-
tációs, siratós, cigányosan tolakodó, egyhangú zokogása. Ezek a temetési-szerel-
mi motívumok Adynál eléggé óromantikusak maradtak, a Rilke-balladák egykori 
ódivatú, narratív motívumaira emlékeztetnek."31 

A „bentlét" pozíciójára nem jellemzőek a magyar irodalomra vonatkozó, a fen-
tihez hasonló asszociációk.32 E két poétika egymás iránti idegenségének élménye 
figyelhető meg Hatvany Lajos Horvát Henrikről, Ady német fordítójáról írt követ-
kező mondataiban: „Horvát Henrik ugyanis, a maga parnasszista és klasszicista 
lényének egész berzenkedésével olvasta Ady Endrét. Első találkozásunkkor nap-
hosszat ültünk egvütt Horváttal, s iparkodtam közös, nagy Ady-olvasásban hozzá-
törni a Rilke halk, suhanó rigmusán művelt nyelvművészt, Ady robajos, robogó 
verséhez. Sajnos, kevés eredménnyel. Horvátnak Ady érzés-, gondolat- és forma-
világa idegen marad."33 Hasonlóképpen, amikor Komlós Aladár Ady-revíziós cik-
kében34 azt ajánlja Kosztolányinak, hogy hasonlítsa össze Adyt kedvencével, Rilkével, 

28 I. 111. 398-399. 
29 Krleza Kosztolányi-ismeretére mutat rá eg) kései megállapítása, amelyet a munkatársainak írt, ami-

kor az általa vezetett zágrábi Lexikográfiái Intézetben készülőfélben volt a Kosztolányi Dezsőről szó-
ló szócikk az Általános enciklopédia 1978-ban megjelenő kötete számára: „Semmilyen vonatkozásban 
sem volt gyengébb lírikus, mint regényíró, sőt azt is mondhatjuk, hog)- jobb költő volt mint 
prózaíró." Iz Krlezine bastine. Marginalije uz tekstove za Opcu enciklopediju: Radovi Hksikograjsko-
ga zavoda Miroslav Krlem. 8. kötet. [E-Zj Zagreb, 1999. 

311 I. m. 395. 
••» 1. m. 398-399. 
32 Újabban például: Wilhelm D R O S T E : Küzdelem azonsával: ..Rilke és Ady az eredet nyomában". Ex Sympo-

sion 42-43. sz. (2003) 111-114. (http://www.exsymposion.hu/cikk/955/0) 
3 3 H.VIYWY Lajos: A német Ady-antológia. Nyugat 1922/5. (http://epa.oszk.hu/00000/00022/00312/09489. 

htm) Ehhez képest meglepetést keltett, amikor a Magyar Hírlap Rilke-nekrológjában párhuzamot 
vont Ady és Rilke között. Ady Endre német bajtársa. Magvar Hírlap 1926. dec. 29. 296. sz. 1. 
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akkor nem meggyőződésből, hanem provokációs szándékkal veti föl e „két teljesen 
különböző stílusú költő" összehasonlítását. Kosztolányi válaszlevelében azt kérde-
zi: „Rilke: Stundenbuch, Neue Gedichte I—II, Duineser Elegien. Hogy lehet egy 
napon említeni ezt a költőt - még változatosság tekintetében is - ővele?"35 

Az 1922-es magyar témájú esszéjében Krleza először tárgyalja hosszabban Ady 
költészetét, ám, amint az az eredeti címből is kiderül - Petőfi és Ady a magyar iro-
daiam két lobogója - nem kizárólag ezzel a témával foglalkozik. A kettős portrét 
ígérő cím ellenére Krleza nem pusztán e két költő műveit vizsgálja, hanem váz-
latszerűen áttekinti a magyar nyelv és irodalom történetét is. írása helyenként 
ugyan a századforduló hivatalos akadémiai irodalomszemléletének ismeretéről 
tanúskodik, a modern magyar irodalom új kánonja mégis erősebben érvényesül 
benne. 

A magyar irodalmi modernség első hullámával jelentkező új paradigmára mu-
tat rá az esszének az a megállapítása, mely a Nyugat körének fellépését a magyar 
irodalom legújabb fejezeteként definiálja. A megfogalmazás expresszionista képi-
sége a mozgás, a lendület és a szél képzetét kapcsolja össze, melynek alapján a 
korszakról jóval később írt regényfolyam, a Zászlók címére asszociálhat a krlezai 
életmű ismerője: „Azoknak az időknek a légkörében, amikor a Dráván túl zász-
lók bomlottak ki és új perspektívák nyíltak meg, megszületett a magyar irodalom 
legújabb fejezete..." A magyar irodalom e legújabb fejezetével való azonosulást 
jelzi Ady Új vizeken járok című versében a harmadik strófa ismétlődő első és utolsó 
sorának („Új horizonok libegnek elébed") módosított idézése. Sajátos és a Krleza-
hungarikumok recepciójában igen gyakori jelenség, hogy az effajta idézések csak 
ritkán eredményezik a szövegek intertextuális összjátékát, azaz az olvasás során 
aktualizálódó szövegek párbeszédét, hiszen az átlag (horvát) Krleza-olvasó nem 
rendelkezik az ehhez szükséges tudással, jelen esetben Ady említett sorának is-
meretével. 

Az esszében Adyról jóval több szó esik, mint Kosztolányiról. Kosztolányi itt az in-
duló modern irodalomnak csak az egyik idézett alakja. Krleza rajtuk kívül Móricz 
Zsigmondot és Babits Mihályt említi, egy-két alapvető információt közölve róluk, 
és utal a folyóirat kritikusaira is: „Móricz Zsigmond, az őseredeti tehetség, aki re-
gényeiben a vármegye és a vármegyei dzsentri mentalitás ellen harcolók egész rajá-
nak rajzát nyújtja; Kosztolányi, azoknak az ellentéteknek a bizarr lírikusa, amelyek 
napjaink nagyvárosban haldokló, a képzeletbeli boldog gyermekkor horizontjai 
és távolságai után vágyakozó neurotikus emberét feszítik szét; a nyelvi virtuóz Ba-
bits, aki a modern költészet legnagyobb mesterfogásait, Pbe-t, Browningot önti át 
a magyar asszonáncba; és az intelligens kritikusok egész hada - mindez azt mu-
tatja, hogy a modern magyar irodalom színvonala korszerűvé és európaivá vált."36 

Nem címszerűen, de említ egyes műveket is, Kosztolányi A szegény kisgyermek pa-

3 4 K O M L Ó S Aladár: Bocsánat, Ady-revízió. Korunk 1929. okt. 706-711. 
K O M L Ó S Aladár: Kosztolányi három írása az Ady vitáról. Adalékok A Toll Ady-vitájához. ItK 1 9 5 5 . 1 1 2 . 

™ I. ni. 87. 
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naszai című kötetének ismerete rekonstruálható a fenti részlet alapján. A Nyugat 
említett íróinak tevékenységéhez köti Krleza a magyar irodalom nagykorúvá éré-
sét, európai társaival egykorúvá válását. A paradigmaváltás folyamatának felisme-
rése mellett ez a másik lényeges megállapítás, amelyet a magyar modernizmus 
első hulláma kapcsán tesz. A Nyugat íróinak felléptével a magyar irodalomban le-
zajlott felzárkózást említve, Krleza szakít a megkésettség, elmaradottság sztereotípiái-
val, illetve az e sztereotípiák (például Keletiség) örök érvényűségének elképzelésével. 

Az esszé, Petőfihez hasonlóan, Adyt is úgy mutatja be, mint aki a maga korá-
ban mindennek betetőzője és összegzője: „Ady minden kétség és politikai remény 
lírai szintézisét jelképezi a kortárs magyarok között." E kijelentéssel Krleza is ré-
szévé válik annak a befogadói-értelmezői közösségnek, amely, legalábbis a saját ma-
ga számára, beteljesíti a Hunn, új legenda textusában megfogalmazott programot 
- „A tolakodó Gráciát ellöktem, / Én nem bűvésznek, de mindennek jöt tem.. ." 3 7 

Az esszé szövege nemcsak felidézi, hanem a képviseleti líra definíciójaként tovább 
is értelmezi e két verssort, hiszen a remény és a kétség ellentétpár költői összegzése 
nem a szubjektumra, hanem a közösség teljességként fölfogott világára vonatko-
zik. Remény és kétség olyan irodalmi toposzok, amelyek a múlt eseményei érté-
kelésének és a jövőről kialakított képnek fontos alkotóelemei. A magyar kulturá-
lis emlékezet két kultuszverse, Kölcsey Himnusz a és Vörösmarty Szózata egyaránt 
két oldaláról mutatják be a jövőt, aszerint, hogy az a jót vagy a rosszat hozza-e a 
magyarság számára. A krlezai Ady-élmény jelentőségére hívja fel a figyelmet, 
hogy remény és kétség toposzai, lehetséges magatartásformákként két olyan ma-
gyar költővel azonosulnak, akik az esszé korábbi szövegrészleteinek tanúsága sze-
rint Krleza magyar irodalom-képében kitüntetett helyet foglaltak el. A reményt 
Petőfi költészete fogalmazza meg, a kétséget Krleza Vörösmarty-kánonja képvi-
seli. A vizsgált esszé csak egy Vörösmarty-verset említ, A vén cigányt. Ezt a verset 
szembeállítja a hősi epikát hangsúlyozó hivatalos és iskolai Vörösmarty-kánonnal, 
melyet Krlezának a pécsi hadapródiskolában volt alkalma belülről is megismerni. 

Petőfi és Adv együttes említése az Ady-revízió szövegeiben többször is visszatér. 
Kosztolányi szembeállította őket egymással, ami újfent különvéleménynek számí-
tott. A vita alapvetően a magyar irodalmi kánon megújítását szorgalmazta, és nem-
csak a Kosztolányi különvéleménye mellett kiálló kevés résztvevő, hanem a másik 
oldal képviselői is felállították a maguk kánonlistáját. Zilahy Lajos szerint Berzsenyi 
után a nagy optimisták jönnek a magyar irodalomban, a hősi epikát író Vörös-
marty, majd Petőfi és Arany a veszedelmes optimisták.38 Amíg Zilahy Vörösmarty-
képe a magyar irodalom recepciójának népnemzeti kánonjához csatlakozik, Krleza 
esszéjének nyugatos Vörösmarty-értelmezése a kánonváltást illusztrálja, amikor a 
hősi epikával szembehelyezi a kései Vörösmarty víziós költészetét: „Ezeknek a na-
poknak a kétségbeesésében Vörösmarty, a magyar klasszikus és akadémikus köl-
tő megírta legjobb versét: A vén cigányt. Vörösmarty egész addigi életében vers-

Uo. 
ZILAHY Lajos: Ady. A Toll 1929. júl. 21. 14. sz. 12. 
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sorokat farigcsált, míg végül kifaragta az eposzok és poénták egész könyvtárát. 
A magyar középiskolák még ma is visszhangosak hexametereitől, amelyekkel ide-
gen hősi motívumokat ültetett át magyar talajba, Istenről, hadurakról, párducos 
Árpádról, Korvin Mátyásról, Mohácsról verselt klasszikus mértékben, s e nélkül 
sem poétika, sem érettségi nem képzelhető el. Azután mindez a dicsőség huszon-
négy órán belül sírba hullt, és ő, Vörösmarty megérezte a papirosízű hazugság 
összeomlását, s egy pillanatra »A vén cigányban« sikerült kifejeznie egy egész ma-
gyar levert nemzedék kétségbeesését."39 Lehetséges, hogy Zilahy, Kosztolányi 
Kii lön véle m ény ébő 1 vette át az Ady-diszkurzusban kiüresedett és egyébként is termé-
ketlennek bizonyuló „optimizmus-pesszimizmus" értékelést, amely azonban az ő 
értelmezésében elbeszélt az eredeti kontextus mellett.40 Krleza Petőfi mellett Vö-
rösmartyt tartja kulcsfontosságúnak Ady költészete szempontjából. Ez azért figye-
lemre méltó, mert az Ady-revízió szövegeiben szintén e két szerző neve szerepel 
leggyakrabban a magyar irodalom előzményeiből: „Ady irodalompolitikai jelen-
ségét grafikusan egy olyan ellipszis vonalával lehetne érzékeltetni, amely két 
gyújtópont körül forog: a képzeletbeli forradalom végső győzelmébe vetett hatal-
mas hittel zászlókat bontó Petőfi jakobinus suhintása és a hosszú, viharos magyar 
éjszakák Vörösmartyjának véncigánvos kétségbeesése körül. E két gyújtópont kö-
zött énekelve Ady a magyar irodalompolitikai dilemmák mindent magába foglaló 
skáláját képviseli, melyet annak a védtelen embernek a csüggedtségével sző át, 
aki tudja, mit nem akar, de nem tud rábukkanni a bűvös szóra, amely lerombol-
ná prométheuszi sorsának sziklazátonyait."41 Márai Sándor Ady-revíziós írásában 
szintén megfogalmazza a maga Vörösmarty- és Petőfi-kánonját. Mindössze két-két 
t erset sorol fel, Vörösmartytól A vén cigányt, és A merengőhöz címűt, továbbá kijelen-
ti: „Pfetőfi számomra A puszta télen s a Szeptember végén néhány sorában él."42 

Krleza Petőfiben és Adyban a képviseleti líra kiteljesítóit üdvözli. Petőfi ezért 
lehet „1848 változata", s mint ilyen „pregnáns kifejezője" egy egész nemzedék-
nek, a „március előttinek". Ez a nézőpont Petőfire mint egy nemzedék héroszára 
tekint, arra az alakra, melynek emlékezete önmagán túlmutat, mert egy korszak-
ra, annak folyamatosan aktuális eszméire irányul. Ady szerepét ebben a folyamat-
ban éppúgy szintézis jellegűnek ítéli, mint Petőfiét a magyar irodalom egy koráb-
bi szakaszában. Ez a szintézis mindkét esetben túlmutat az irodalom határain: 
egy-egy történelmi korszakra és annak résztvevőire vonatkozik. Az Ady kánonbeli 
lefokozását szorgalmazó Kosztolányi Különvélemény éhen érthetően az Adyt Petőfi-
hez kapcsoló nézeteket kérdőjelezi meg, hiszen a kánon felülírásának és a kultusz 

I. m. 83-84. 
40 Kosztolányi az ellentétpár puszta megfordításával rögtön fel is frissíti annak lehetséges tartalmait 

- ahelyett, hogy csatlakozna az Ady pesszimizmusát a népét átkozó, kétségbeesett próféta, ellen-
vátesz közkeletű, megmerevedett portréjában felvázoló sztereotípiához, azt állítja Adyról, hogy: 
„pesszimizmusa [...] nem mély, csak külsődleges. .Alapjában egy felületes, könnyen hívő optimiz-
mus lakik benne." KOSZTOLÁNYI Dezső: Különvélemény. 12-13. 

u I. m. 87. 
1 2 MÁRAI Sándor: Az olvasó nevében. A Toll 1929. júl . 28. 1 5 . sz. 12. 
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megingatásának egyik első művelete éppen az irodalmi elődökből álló hátország 
megtámadása: „Petőfi tanult fő, literátus, a betű tisztelője, Shakespeare ihletes for-
dítója. Adynak a francia szellem a pórusáig se hat, műveltsége újságírós, értesült-
sége kávéházi. Petőfi, aki sohase látta a tengert és Ausztrián kívül nem járt kül-
földön, világvárosi jelenség. Ady minden Párizs-rajongása ellenére nem az. Petőfi 
nyugat-európai formában fejezi ki, hog)' magyar. Ady melldöngető, magyarkodó 
formában fejezi ki, hogy nyugat-európai."43 

Az 1922-es Krleza-esszében az általam vizsgált probléma, az Ady- és Kosztolányi-
poétika alapvető másságával való szembesülés lehetősége már megjelenik. Ezt tá-
masztja alá az esszé szövegkörnyezete is: Ady neve a paratextusban, a címben van 
kiemelve, Kosztolányié pedig az esszé szövegének közvetlen környezetében szer-
zőnévként. A folyóirat következő közleménye Kosztolánvi Emlékezés kilencszáztizen-
kettő május 23-ára című írása - Krleza fordításában. 

Figyelmet érdemel az esszé későbbiekben megváltoztatott címe. Az eredeti cím-
ben - Petőfi és Ady, a magyar irodalom két lobogója - a képviseleti lírára utaló „zászló", 
amely a kontextusból kiemelten semleges stílusértékű kifejezés, patetikus szino-
nimája, a „lobogó" szerepel. A későbbi cím - Magyar variáció - szakítani látszik az 
eredeti ilyen irányú hagyományával. Véleményem szerint ez csak részben magya-
rázható Krleza szemléletmódjának megváltozásával. Sokkal inkább a megjelenés 
korabeli (1938-as) dátuma indokolja a képviseleti lírát szinte szlogenszerűen ki-
hangsúlyozó korábbi cím44 mellőzését. A „variáció" kifejezés pedig megengedni 
látszik a többféle interpretáció lehetőségét. Az Ady-revízió kontextusában a Kosz-
tolányi által választott „különvélemény" cím is a többféle interpretáció elvi lehe-
tőségével számol, a kizárólagosság hangját Kosztolányi, szerinte háttérbe szorított, 
értelmezésének önérvényesítési törekvése indokolja. 

Végül arra keresem a választ, mely okok akadályozták meg az olyan kívülről 
érkezett értelmezések tanulságainak szervesebb beépülését az Ady-kutatásba, mint 
amilyenek az említett Krleza-szövegek. Krleza születésének 70. évfordulójára 1965-
ben magyarul megjelent válogatott művei sorozatában esszéi külön kötetet kap-
tak. Ebben a Kirándulás Oroszországba című esszéisztikus útleíráson kívül még ti-
zenkét esszé - köztük az előbbiekben tárgyalt Rilkéről szóló - jelent meg. A kötet 
szövegeit Németh László és Hadrovics László válogatta. Hogy miért nem kapott 
helyet ebben a kötetben Krleza két magvar vonatkozású esszéje, annak bizonyá-
ra több oka is lehetett. Nem tartom elegendő magyarázatnak Krleza nyilvánvaló 
tárgyi tévedéseit. (Ezekre példa a Berzsenyi-huszárok említése az 1922-es esszé-
ben. Itt a Berzsenyi/Bercsényi neveket cserélte föl Krleza.) A magyar irodalmi je-
lenségekre kívülről érkező reflexiók csekély számának tudatában - és egyébként 

4 3 I. m. 14. 
44 Krleza több korszakot átívelő témájú nagyregénye is a Zászlók címet kapta, amiből nyilvánvaló, bog) 

a „képviseletiséget" a századfordulótól 1922-ig terjedő különböző korszakok legfontosabb jellemző-
jének tartotta. A regény címe közvetlenül a benne szereplő A Huszadik Század Zászlói című folyóirat-
ra utal, melynek mintájául szolgált a Krleza korai magyar témájú tájékozódásában fontos szerepet 
betöltő Husz/idik Század című folyóirat. Magyarul: Zászlók. / - / / . CSUKA Zoltán fordítása. Miroslav 
Krleza válogatott művei. Európa, Bp., 1965. 
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is - ennek a tévedésnek is megvan a maga hírértéke, amit kár eltagadni. Az elta-
gadásban a rosszul értelmezett tapintat érezhető, mely tapintat első megközelí-
tésben a szerzőnek szól, valójában azonban az olvasót próbálja megkímélni attól, 
hogy csalódjon a szerzőben, illetve a szerző iránt érzett feltétlen hódolatában, aki 
már nem is szerző, hanem a tekintélyes „nagy író", a kivételes ember.45 

E szövegek mellőzöttségének másik, nagyobb figyelmet érdemlő okát a káno-
n(ok) ellenállásában látom. Abban a jelenségben, hogy a mégoly figyelemre méltó, 
még tévedéseik ellenére is a megmerevedett vélemények felfrissítésével kecsegte-
tő „különvélemények" nehezen, vagy éppen sehogyan sem képesek elismertség-
hez jutni, jöjjenek akár a bentlét, akár a kintlét pozíciójából. S úgy tűnik, nem a 
külső segítség hiányán múlik érvényesülésük. Mert ki képviselhette volnajobban, 
értőbben e Krleza-hungarikumok érdekeit, ha nem az a Németh László, aki Krleza 
1930-as Ady-esszéjéről az évtized végén meleg hangú tanulmányt írt?46 

A Petőfit és Adyt kiemelő korábbi esszé mind a mai napig nem jelent meg ma-
gyarul. Későbbi, a harmincas évek második felében átírt változata sem. Ez az esszé 
nemcsak Ady költészetéről fogalmaz meg különvéleményt, hanem az egész ma-
gyar kultúráról. Ennek esetleges befogadása pedig lényegesen nagyobb nyitott-
ságot tételez fel a létrejöttét inspiráló kultúra befogadói oldaláról, mint amire az 
képesnek mutatkozott.47 Ennek a különvéleménynek jóval nehezebb volt önma-
gát érvényesítenie, mint az Ady-esszének, amely két évvel a Kosztolányi Különvé-
leménye kezdeményezte vita után született meg, és beilleszthető lett volna annak 
sodrába, főként a korai Németh László-ismertetés után. A fentiekben többek kö-
zött azt igyekeztem bizonyítani, hogy Krleza Ady-esszéjének egyes szöveghelyei 
és az Ady-revízió során született megállapítások az érvelésmód, szóhasználat szem-
pontjából sokszor egymásnak megfeleltethetők, ami nyilvánvalóan visszaszoríthat-
ta volna a szöveg befogadást nehezítő idegenségét. Nem mellékes az a tény sem, 
hogy a szöveget pártfogoló, ismertetésével kintlét és bentlét pozíciója között való-
ban hidat teremtő Németh László Pömflet és kritika című írásával maga is az 1929-es 
Ady-revízió egyik hozzászólója volt.48 

4:> Nem a szerzőt vagy az olvasót, hanem a szerző baráti körének egy tagját óvó tapintat is lehetett a 
személyes oka annak, hogy az Ady-esszé kimaradt a kötetből. Ezt ugyanis S I N K Ó Ervinné fordította 
le pár évvel korábban, a fordítás pedig hagyott némi kívánnivalót maga után. Az újrafordítás sért-
hette volna A fordítót és férjét, S I N K Ó Ervint, Krleza közeli barátját. 

"> NÉMET H László: Krlezsa Adyról. 1939. Kötetben: nő: Kisebbségben. IV. Bp., 1942. 342-345. 
47 Az elhallgatások mellett akkoriban jellemzők lehettek az átírások is. Krleza esszéinek magyar ki-

adásával közel egy időben keltezett levelében (Zagreb, 1965. dec. 13. http://www.zetna.org/zek/folyo-
iratok/80/sinko.html) Krleza barátja, az akkoriban Zágrábban élő és a Forum folyóirat szerkesztője-
ként dolgozó Sinkó Ervin azt kéri a levél címzettjétől, Danilo Kistől, hogy engedélyezze л József 
Attila című Juhász Ferenc-vers fordításához írt előszavában annak a passzusnak az enyhítését, „amit 
a magyarok esetleg sértőnek éreznének". Közreadja Marko СишС: Danilo Kis versfordításairól. Üze-
net 2003 nyara (http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/80/cudic.html) 

4 8 N É M E T H László: fíimflet és kritika. Napkelet 1929. II. 388-390. és Kortárs 1977. 11. 1768-1770. 



Teslár Ákos 

TANKÖNYVI PÉLDA 

- Ady-képek az irodalom tankönyvekben* -

A tankönyvek kutatásában1 évtizedek óta közismert, hogy az iskolában használa-
tos szöveges segédanyagoknak a kézenfekvő informáló szerepen kívül más céljai, 
és ezért más olvasatai, elemzési szempontjai is adódnak. Thonhauser szerint pél-
dául a tankönyvek egyebek közt „államilag támogatott kortörténeti dokumentu-
mok, a társadalmi tudat termékei", a Stein-féle „politikatudományi modell" pedig 
három dimenziójukat különbözteti meg: a tartalmit, a pedagógiait és a politika-
it, és felveti, hogy „azt a politikai szocializációs hatást kellene kutatni, amely ha-
tást ezek az oktatási tartalmak az iskolai munka során kiváltanak". Ez a dolgozat 
nem elsősorban tantárgytörténeti vag)' tankönyvkutatói érdekeltségű, ezért talán 
az sem lenne nagy hiba, ha a szakértők által kritizált kizárólagos tartalomelemzés 
bűnébe esne, mégis nyilvánvaló, hogy haszonnal alkalmazhat néhány tankönyv-
kutatói alapismeretet, hiszen témája - a huszadik század során használt irodalom 
tankönyvek Ady-képe - eminensen politikai befolyásoltságéi, és a politikai-világ-
nézeti kérdések sokszor esnek egybe pedagógiai aggályokkal (vagy öltik azok for-
máját), ahogy a ma kevésbé használatos, de az Ady körüli irodalmi csatákban fel-
vetődő „nemzetpedagógiai" szempont már nevében is sugallja. 

Mint a nemzetközi modellek mutatják, tananyag és hatalom mindenütt meg-
kerülhetetlen kapcsolatban áll egymással, és ez Magyarországon, a konkrét tan-
anyag, az irodalomtörténet esetében kiegészül azzal a speciális viszonyrendszer-
rel, amely az irodalmat a hatalommal fűzi össze.2 Az irodalom tömeges iskolai 
oktatásának kezdete (a 19. század utolsó harmadában) egybeesett a modern nem-

" A tanulmány a 2006. május 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott Ifjú szivekben élek 
című konferencián elhangzott előadás bővített szövege. 

1 A tankönyv-elemzésre vonatkozó első bekezdés hivatkozási forrása: DÁRDAI Agnes: A tankönyvkuta-
tás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. különösen: 55-62. 

- Ez a viszony épp magyarországi fontossága okán viszonylag közismertnek - ha nem is részleteiben 
ismertnek - tekinthető. Ezért csak utalok például Standiesky Éva kutatásaira, és az erről folyó disz-
kusszió általam ismert legutóbbi példájára, amelynek egy-két megfontolását, különösen a Margócsy 
által írt irodalomtörténészi széljegyzeteket itt is hasznosítottam. LENGYEL László: Standiesky Éva / 
Gúzsba kötve. 2000 2005/4. 



Ady-képek az irodalom tankönyvekben 3 4 7 

zetállamok kiépülésével, egy-egy kurzus ideológiai hátterének részletezésében és 
stabilizálásában sokszor nagy szerep jutott az irodalmároknak, és így az irodalom, 
az irodalmi kultusz a propagandisztikus manipuláció egyik legfontosabb eszköze. 
A szerzők kultuszai a nacionalizmus kontextusában jönnek létre, de még ha az 
Adyról szóló tankönyvi szövegek (mint esetünkben sokáig) nem kultikus beál-
lítódásúak is, általában az ellen-kultusz szintén kultikus hevében fogantak, vagy 
áttételesen eg)' másik szerző vagy irány kultuszát szolgálják, és legfőképpen a kul-
tikusan felfogott nemzeti irodalomét. 

A hétköznapok és a tankönyvek irodalomértése évszázadok óta töretlenül szer-
ző-központú, ezért nem is volna értelme megkísérelni a tankönyvek vizsgálatakor 
elvonatkoztatni ettől, hogy egy mélyebb esztétikai horizontot próbáljunk meg re-
konstruálni, világos ugyanis, hog)' a horizont nem mély, hanem a fecsegő felszí-
nen is lényegileg megmutatkozik, és nem esztétikai, hanem elsősorban politikai-
ideológiai. A választott szerzője recepciótörténetét vizsgáló irodalomtörténész 
kénytelen volt hozzászokni, hogy a forrásokban - elméletileg persze kérdéses mó-
don - elkülönítse az „ideológiai keretet" a használható tartalmi részektől, a tan-
könyvek esetében azonban gyakran szinte csak a „keret" kerül kifejtésre. A két vi-
lágháború között például az irodalmi szempontú ismertetés kimerül abban az 
akkoriban megingathatatlan vélekedésben, hogy Ady a szimbolizmus, a jelképes 
költői irány hazai képviselője, esetleg azzal kiegészítve, hogy verselésben és nyelv-
ben is valami, általában nem részletezett újat hozott; a szocializmus idején pedig 
Ady legfőbb irodalmi erénye az, hogy állítólag kizárólag a valóság megváltozta-
tására és népe boldogításra szánta szövegeit. Vizsgálatom számára nemcsak az le-
bet tehát informatív, amit egy adott tankönyv Adyról mond, hanem az is, hogy 
mit nem mond el, milyen terjedelemben tárgyalja a költőt, milyen terjedelemben 
más szerzőket és épp kiket, hogyan szervezi (a rendelkezésre álló hely korlátozott-
sága miatt) leegyszerűsített elbeszélésbe a róla szóló tudást, milyen nagyobb tör-
téneti összefüggésbe helyezi azt, és milyen ideológia nevében teszi mindezt - az 
erre vonatkozó tudást igyekszem (a rendelkezésre álló hely korlátozottsága miatt) 
leegyszerűsített elbeszélésbe szervezni. 

I. Az elrettentő példa 
„...legnagyobb ellenségei is készséggel elismerik" 

A jóváhagyott iskolai irodalmi kánon soha nem fedi le az emberek által ismert, ol-
vasott művek és szerzők teljes körét, különösen nem a kortárs irodalom esetében, 
feltehetőleg nem is törekszik rá, szempontjai és céljai is mások. Talán az az állás-
pont is tartható, hogy a hivatalos és nem-hivatalos kánon mindig vagy nagyon 
gyakran külön utakon járt. Egy-egy szerző vagy mozgalom széles körű társadalmi 
(el)ismertsége azonban kikényszeríthet változásokat a tananyagban, ahogy ez Ady 
esetében is történt, hiszen a tankönyvi szöveg a társadalmi konfliktuskezelés mód-
jaként is szóba jöhet, és mindenképpen ugyanahhoz a diskurzushoz tartozó állás-
foglalásnak tekinthető. 
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A húszas években Ady elismertsége (ami költői berobbanása óta általában ta-
pasztalható egy szűkebb, szellemileg és politikailag haladónak mondható értel-
miségi körben) a hivatalosságon kívüli szférákban már igen nagy, még akkor is je-
lentősnek mondható, ha számolunk a beszámolók szerzőinek különböző 
elfogultságaival. Benedek Marcell Ady utóéletét 1924-ben elfogadottságának meg-
állíthatatlan tetjedéseként, afféle üdvtörténetként mutatja meg: „A hivatalos iroda-
lom még mindig borzad Ady nevétől. Az ország azonban már az övé. [...] Buda-
pesten és a nagyobb vidéki városokban egymást érik az Ady-ünnepélyek, matinék, 
esték - a legnehezebb Ady-verseket ezer ember előtt szavalják, éneklik."3 Egy másik 
idézet 1925-ből, Schöpflintől: „Ady ma a legnépszerűbb írói név Magyarorszá-
gon, napról napra megújuló szenzáció, tömegeket megmozgató presztízse. A köny-
vei a legkelendőbb könyvek, versei közszájon forognak, szavai szállóigékké lettek, 
nincs nap, hogy újságírók cikkeiben, politikusok beszédeiben citátumot ne olvas-
nánk Adyból. [...] Itt vannak elsősorban a túl sűrűn ismétlődő Ady-hangverse-
nvek",4 amelyeket Schöpflin szerint jórészt dilettánsok tartanak. Ugyanerről számol 
be, igaz már irodalmi karikatúrát rajzolva, az Ady-kultuszt kigúnyoló Kosztolányi 
1929-ben: „A szemtanúk és életrajzírók könyvei elöntéssel fenyegették könyvtár-
szobánkat. [...] Jóslatokat olvastak ki verseiből. Ámuldoztak azon, mennyire va-
lóra vált az a megrendítő jóslata, hogy egykor minden rosszul fog majd végződni. 
[...] Délelőtt Ady-matinék voltak, délután Adv-délutánok, este Ady-esték. Izgatott 
tömegek öklelőztek jegyekért, s a zenekari ülések pótszékein gyakran lehetett lát-
ni kisfiúkat a dadájuk kíséretében [...] Politikusok hasznos irányelveket vontak le 
költeményeiből. [...] Általában nem múlt nap, hogy ne nyilatkozott volna valaki, 
aki nálunk irodalomról nyilatkozni szokott: egy képviselő, egy államtitkár, eg)' 
püspök, egy vezérigazgató vag)' egy bankár. .."•"' és a példákat még hosszan lehetne 
sorolni. Témánk kedvéért, hiszen az Ady-recepció történetének részletes ismerte-
tése itt nem vállalható cél, most szűkítsük le az idézetek körét néhány olyanra, 
amelyekben - mint az előző, Kosztolányi-idézetben is - utalás történik arra, hogy 
Ady költészete iránt - bizonyára a mélyebb megértés és esztétikai megítélés esé-
lye nélkül - a fiatalok is érdeklődnek. A fentebbi, kifejtetlen utalás vonatkozhat 
arra, hogy a költészet általában nem gazdag kisgyermekek ügye, de speciálisan 
talán arra is, hogy Ady versei témájuk és összefüggéseik miatt különösen „nem gye-
rek kezébe", érettebb befogadónak valók. 

Ami Kosztolányinál pusztán az abszurditás villanásszerű felmutatása, az több 
más szerzőnél már nyílt aggodalom. Négvesy László például Hegedűs Loránttal 
folytatott, nyilvánossá tett levélváltása végén - amely Hegedűsnek azon egyetemi 
előadása miatt kezdődött, amely Adyt a Petőfi óta élt legfontosabb költőként mu-
tatta be - céloz rá, az Ady magyarságát bizonygató érvelések a Part pour l'art hí-

:< BENEDEK Marcell: Ady-bmnárium /. Ady élete, emberi arcképe, költői jelentősége, prózai írásai. Dante 
Könyvkiadó, Budapest, 1924. 163. 

4 SCHÖPFLIN /Madár: Az Ady-üzlet. Nyugat 1925/2. 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Egy ég alatt. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 222-223. 
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veit nem érdeklik, a konzervatívokat nem győzik meg: „Másutt értek el eredményt: 
a könnyen lobbanó ifjúságnál."6 Hogy mekkora veszélyeket rejthetett Ady olvasása 
az ifjúság számára, arról az Advt a konzervatív-vallásos körök számára éppen ka-
nonizáló Makkai Sándor püspök leírásából alkothatunk némi fogalmat. Makkai 
1927-ben megjelent, és 17 kiadást megért Magyar fa sorsa című irodalombölcse-
leti és nemzetpedagógiai esszéjében elmeséli," hogy kálvinista diákként még csak 
nem is hallott Adyról, és csak a főiskolán olvasták ezt a fejére, addig „az ismert és 
sallangos hazafiság színesen dörgő frázisai" között élt. „Az az egyszerű tény, hogy 
Ady költészete váratlanul, előkészület nélkül, nevelő irányítás nélkül, sőt addigi 
neveltetésemmel szöges ellentétben, egyszerre zúdult reám, nagyon keserves, na-
gyon hosszú, nagyon kritikus lelki válságba sorolt, amely sokkal roszszabbul is 
végződhetett volna, mint ahogy Istennek hála, végződött." Makkai beszámol a 
(legutóbb püspöktársa, Ravasz László által hangoztatott) vádról, hogy az ifjúság 
„prófétájául fogadta ezt a költőt, hogy könyveit mohón olvassa", és ezzel szem-
ben éppen azt látja a legnagyobb problémának, hogy Ady ismertetése az oktatás-
ban, ha megtörténik egyáltalán, nem eléggé alapos: a fiatalok „túlnyomó többsé-
ge Adyt ma sem a költeményei többségének olvasása és ismerete, hanem tanárainak 
és más, felettes nevelőinek kijelentései és ítélete s néhány, éppen e vélemények 
hatása alatt, vagy ellenhatásaképpen kiszemelgetett, kirívó verse vagy verszárla-
ta alapján ismeri". Hozzáteszi, hogy Adyt a tanárok sem ismerik eléggé, és ezt nyil-
ván csak az alapos tájékoztatás oldhatná meg, tanárok és diákok felé egyaránt. 
A „nemzetpedagógiai esszé" fő pedagógiai célja, hogy a költő elfoglalja helvét az 
oktatási kánonban, ennek legnagyobb akadálya pedig eddigre (miután lezajlott a 
Berzeviczy-Babits-vita a kettészakadt irodalomról és a Négyesy-Hegedüs levélvál-
tás, mindkettő vitán felülinek ismerte el Ady költői teljesítményét) nem az esztéti-
kai, hanem az etikai mérce, amelynek Ady (közszájon forgó, nyilván nagyrészt ver-
seiből vagy emlékezésekből ismert) emberi alakja, üzenete nem felel meg. Makkai 
ez okból állíthatja a diákokról: „Nem találkoztam eggyel sem, aki életében is kö-
vetni akarta volna őt. Véleményem szerint Ady semmiképpen nem is alkalmas ar-
ra, mint ember, hogy a gyakorlati követés vágyát ébressze valakiben, és máris elő-
legezem azt a véleményemet, hogy költészete nélkülözi a tettekre csábító erőt és 
jelleget." A zseni-teóriát alkalmazza Adyra, és azt írja: „hogyha őt a mindennapi 
emberek mértékével ítéljük, egyénileg önzőnek és másokkal nemtörődőnek fog-
juk találni"; „Ha ezek után pedagógiai következtetéseket is vonunk le, akkor sze-
gény Ady nagyon rosszul jő ki a dologból, mint ahogy az őt érő vádak mutatják 

Irodalmi valutarontás (Reális és túlcsapongó Ady-kultusz). Levélváltás H E G E D Ű S Loránttal. Közzéteszi 
NÉGYESY László. Budapest, 1 9 2 7 . 1 2 - 1 3 . Az ifjúság - A fiatal felnőttek - egy része, A Szabó Dezső 
által megszólított vidéki-népi magyarok valóban zászlójukra tűzték „az igazi vidékiként" értett Adyt, 
ennek legismertebb dokumentuma: I f ú szivekben élek - A magyar fiatalság hitvallása Ady Endre köl-
tészetének történelmi tanulságai mellett. Az egyetemes magyar ifjúság közös Ady Endre ünnepsé-
ge alkalmából. Budapest, 1928. A teljes címet azért idéztem, bog)' érzékelhető legyen: ebben a be-
fogadásban a fiatalság hangsúlyozása milyen közösségformáló szerepet kap. 

7 MAKKAI Sándor: Magyar fa sorsa. Tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2 0 0 3 . 3 8 - 4 0 . 
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is", tehát inkább a derék tanítót kell követni, mivel a zsenit (mint egyént) nem is 
lehet követni, „Ami távolról sem jelenti azt, hogy a zseniből ne következnének 
nagy, súlyos, örök igazságú tanulságok."8 A zseni-teória felmentő ítéletével már 
kritikusabb Zsigmond Ferenc, kálvinista irodalmár, aki 1928-as könyvében fino-
man jegyzi meg: „A zseni: ritka jelenség; az olyan zseni pedig, amely az erkölcsi 
eszményt is hiánytalanul megvalósítsa magában: sajnos még ritkább. De miért 
úgy beszélni az erkölcsi tökéletesség hiányáról, mint valami pluszról, holott az bi-
zony bárminő mesterkedés ellenére is mínusz marad?"9 Következtetése világos, és 
egybehangzik a korszak később kibontakozó stratégiájával: „Ha már minden 
áron a nevelés érdekének akarná szolgálatába állítani valaki Ady emberi életpályá-
ját: csak elrettentő példaként tehetné ezt", bár részletes életrajzot az oktatásban 
- korát sokkal megelőzve - nem lát szükségesnek, és saját tankönyvírói gyakorla-
tában is hangsúlyozottan elválasztja majd az etikai kérdéseket az esztétikaiaktól. 
„Ady erkölcsi, még inkább pedagógiai szempontból aggályos újításainak [...] a lé-
lektani magyarázata"10 szerinte a korszellemben található meg, és úgy véli, Ady 
formai újításai a világnézet nélkül is átvehetők. Sürgeti, hogy a konzervatívok is 
foglalkozzanak Adyval, hogy ne legyen az ellentábor privilégiuma. Boross István, 
szintén református irodalmár, ugyancsak 1928-ban javasolja, hogy ha féltjük az if-
júságot hatásától, „áldozzuk fel Ady költészetének egy részét, s készítsünk belőle 
»in usum Delphini« [sic!] külön kiadást, mint Petőfivel teszi az irodalomtörténet".11 

Az előbbi idézetek azt is mutatják, hogy a húszas évek második felében, az Ady-
recepció talán legeseménydúsabb időszakában a konzervatív tábor, azon belül a 
Horthy-korszak hivatalosságára nagy befolyással lévő református közösség is fel-
fedezte (és ugyanakkor megpróbálta kisajátítani) magának Adyt. A recepció folya-
matainak összefoglalásául egy újabb Schöpllin-idézet, a Makkai Ady-könyvéről 
szóló recenzióból: „Amíg a költő élt, harc folyt körülötte, melyben az álláspontok 
mereven szemben álltak egymással, az egyik mereven tagadott, a másik éppoly me-
reven állított, nyugodt, komoly kritikai munka nem volt lehetséges, Adyról írni any-
nyit jelentett, mint kimondottan vagy rejtetten polemizálni. Ez volt az Ady-iroda-
lom hőskora, amelyben a harci lárma csaknem elfeledtette, hogy költőről van szó, 
aki többek között verseket is ír, nemcsak polemikusok zsákmánya. Ady halála 
után új fázis kezdődött: csak a háború előtti észjáráshoz mereven ragaszkodók 
maradtak meg a rideg tagadás álláspontján, az ellenforradalom hirtelen felver-
gődött fiatalsága megpróbálta Adyt a maga céljainak megfelelően részint mente-
getni, részint kurzusképessé tenni. [...] Az Ady elleni polémia nem szűnt meg, de 
egyre szűkebb körére szorult a háború előtti kormánypárti és akadémiai öreg urak-
nak és csodálatos módon megmerevedett: egyetlen új argumentumot, de még 

« I . M . 7 3 - 7 4 . 
4 ZSH.MONI) Ferenc: Az Ady-kérdés története (idézetekben). Török-könyvkiadóvállalat, Mezőtúr, 1 9 2 8 . 2 8 - 3 6 . 

KI I . ni. 1 2 9 . 
11 Dr. BOROSS István: Ady Endre alakja regényirodalmunkban és a köztudatban. Tanulmány. Török Könyv-

kiadóhivatal, Mezőtúr, 1928. 64. 
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csak ötletecskét sem tudott produkálni, s ma már előre könyv nélkül lehet tudni 
minden mondatot, amit gépiesen lepergetnek az Ady-ellenesség politikai rózsa-
füzérén. [...] Egy nóvum azonban mégis van ezen az oldalon: most már a legille-
tékesebb helyen is elismerik, hogy Ady tüneményes költő volt. Idővel talán arra 
is rá fognak eszmélni, hogy egy tüneményes költőről a kultúra szolgálatára hiva-
tott helyeken némi tisztelettel illik beszélni."12 

A kritikus leírása találó, talán - a tankönyvek vizsgálatának eredményét is meg-
előlegezve - annyit tehetünk csak hozzá: Adyról írni a „hőskor" utáni újabb fázisok-
ban is, még hosszú évtizedekig legtöbbször nem jelentett mást, „mint kimondot-
tan vagy rejtetten polemizálni", és a „könyv nélkül" tudható ellenérvek státuszt 
váltva „könyvből tudható", megtanulandó állásponttá váltak. 

A Horthy-korszak fő pedagógiai szempontja a nemzeti érzelmű nevelés, Kőmíves 
Kolos versgyűjteményének előszavában például „csonka hazánk siralmas helyze-
tét" hivatott ellensúlyozni a költészet „vadvirágos rétje", amelyen a magyar faj, a 
nyelvszeretet és az ősi erkölcs fontosságát lehet és kell megtanulni, az írók „mély 
gondolatait és tiszta érzelmeit" megismerve.13 Irodalom tankönyveink ebben a 
korszakban a képzés utolsó két osztályában a korban tudományosnak nevezhető 
irodalomtörténeti tudás kivonatolt változatát tartalmazzák (a korábbi tematikus 
költészettani gyűjteményekre épülve), a tananyag szetvezésében a ma pedagógiai-
nak tartott szempontok csak ritkán játszanak szerepet. A nagynevű irodalomtör-
ténészek közül többen is általánosan használt tankönyveket írtak, így tesz Beöthy 
Zsolt és Pintér Jenő, utóbbi foglalkozik Adyval, előbbi tankönyvét halála után 
Kéky Lajos egészíti ki a modern költészetről szóló megjegyzésekkel. Ebben a kor-
szakban a felekezeti hovatartozás még döntő az oktatásban: így külön tankönyvük 
van a katolikusoknak, Prónai Antal tollából, akinek szövegét 1914-es halála után 
még sokáig használják, Alszeghy Zsolt és Sík Sándor átdolgozásában, majd ezek 
a szerzők Brisits Frigyessel kiegészülve új tankönyvet írnak; és külön irodalom-
történeti tankönyve van a protestánsoknak, amelyet a már idézett, Adyról fontos 
könyvet jegyző Zsigmond Ferenc készített. E négy fontosabb könyv mellett több 
más polgári, középiskolai és gimnáziumi tankönyvre vagy segédkönyvre hivatko-
zom (mivel iskolatípusok szerint megállapítható, említésre méltó különbséget nem 
találtam), hog)- feltérképezzem az Adyval való foglalkozás lehetséges stratégiáit. 

Az első lehetséges stratégia: nem tárgyalni a költőt, ez még a húszas évek első 
felében is előfordulhatott, nem szól Adyról Beöthy könyvének 1920-as, 13. kiadá-
sa (az első még az 1870-es évek végén jelent meg, és természetesen idővel több-
ször frissítették), ez a kiadás Herczeg Ferenc és Molnár Ferenc munkásságáig me-

1 2 S C H Ö P F I J N Aladár: Ady apológiája. Makkai Sándor könyve Adyról. Nyugat 1927/10. 
1 3 KŐMÍVES Kolos: Irodalmunk költői remekei. (Iskolai segédkönyv.) A nagyméltóságú vkrn. által megta-

nulásra előírt, illetőleg ajánlott remekművek magyarázatos gyűjteménye a közép- és polgári isko-
lák számára. A szerző kiadása, Szombathely, 1929. 7. 
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részkedik el. Deák és Rákosi 1925-ös Magyar költők című versgyűjteménye sem 
hoz verset Adytól, bár - jellegzetesen nacionalista szempontból válogatva - pél-
dául Juhász Gyulától már igen, mivel „A hazafiúi bú megénekeltette vele elvesz-
tett városainkat".14 A másik lehetséges eljárás: néhány mondatban szólni a költőről, 
de verset nem közölni tőle - ez az átmeneti megoldás utalhat rá, konkrét művek 
vizsgálata helyett, mennyire csak a költő általános meg- vagy elítélése lehet a pe-
dagógiai cél - , így jár el a Beöthy-tankönyv 1924-es átdolgozása, amely a szabadság-
harc utáni költészet tárgyalásakor az Aranv és Petőfi köpönyegéből előbújt három 
nemzeti irány mellett hírt ad - bár túlnyomórészt ostorozólag - a „kozmopolita 
költészetről", és - semlegesebb hangon - Prónai Lajos, bár sok mondandója 
nincs a „nyugatos irányról" azon túl, hogy új, és nem nemzeti: „Ennek legna-
gyobb költője Ady Endre (1877-1919). Ady a Nyugat című folyóiratban tűnt föl s 
itt terjesztette az új, dekadens költészet eszméit. Eredeti s nagy költői tehetség, 
aki érzéseit újszínű nyelvben, új formában, egyénien tudta kifejezni. Érzés- és 
gondolatvilága azonban sok tekintetben elszakadt a nemzeti költészet tisztult val-
láserkölcsi irányától."15 Az Adyra vonatkozó részt teljes terjedelmében idéztem. 

Ami azonban a nemzeti irodalomtörténész szemében idegen elhajlás, vagy az 
életrajzból morálisan elfogadhatatlan, s ezért irodalomtörténetileg talán nem is ér-
demelné meg a foglalkozást, az a tankönyv-forma nyújtotta pedagógiai lehető-
séggel élve tárgyalandóvá és elítélhetóvé válik, így Ady (és néhány verse) mégis 
eljuthat a húszas évek fontosabb tankönyveibe, irányzatával együtt, kora hibáinak 
- Szekfű nyomán - példaértékű átélőjeként, tehát a Zsigmond által jelzett mó-
don: elrettentő példaként. Ady a húszas években általában az egyetlen ismerte-
tett „nyugatos" alkotó, az egész irányzatról csak általánosságban (ha egyáltalán, 
a Prónai-könyv például Adyt egyetlen nyugatosként Reviczkyvel és Szabolcskával 
együtt tárgyalja) és Ady ismertetésekor esik szó, ezért ezek a szövegrészek összefüg-
gőnek tekinthetők: ami Adyról - az egész tágan értett irányról, és ami az irány-
ról - az Adyról is szól. Pintér az egész modern irányról állítja: „Ez írók legtöbbjé-
nek példája szembeszökően mutatja, hova jut az író magasabb erkölcsi elvek nélkül. 
Sok beteges becsvágy, kevés lelki érték. Nem egyszer a nemzet ifjúságának léha 
megrontása."16 A Prónai-féle tankönyv szintén az egész irányról ad lesújtó képet: 
„az erkölcsi szempontok mellőzése romboló olvasmánnyá teszi nem egy újabb 
írónknak könyveit"; „Ez a fiatalság televan könnyelműséggel; szerelmükben nincs 
kitartás, hanem szenvedély, se úri finomságot, se magyar szemérmet nem tekin-
tő féktelenség. A cinizmus szól belőlük, a semmi szentet, semmi nemest, semmi 
értéket meg nem becsülő léhaság. [...] Lelkük meghasonlott, túlságosan érzékeny, 

1 4 DEÁK G y u l a - R Á K O S Y Zoltán: Magyar költök. A polgáriskolai tanulók verses könyve. Újpest, 1 9 2 5 . ( 2 . ki-
adás) 85. 

1 3 PRÓNAI Lajos: Költészettan és irodalomtörténet. A katholikus polgári fiú- és leányiskolák IV. osztálya 
számára. Szent István Társulat, Budapest, 1929. 208. 

1 6 PINTÉR Jenő: A magyar irodalom története. Második kötet: Vörösmarty Mihály föllépésétől napjainkig. A kö-
zépiskola VIII. osztálya számára. Franklin-Társulat, Budapest, 1927. (5. kiadás) 115. 
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beteges; érzés- és gondolatviláguk pathologikus".17 Kéky leírásában Ady élete és 
költészete a kor kettősségét (szenvedélyek tobzódása és ernyedtség) jeleníti meg, 
„rövid élete ellenére is gyors hanyatlást mutató egész lírai egyéniségének egyhan-
gúságával, kedélyéletének szűkkörűségével, különcködéseivel s a hangnak a korra 
szomorúan jellemző nyerseségeivel".18 Hasonlóan vélekedik Zsigmond is, amikor 
azzal zárja Ady tárgy alását, hogy a költő egész életművére nemcsak (az egyébként 
majd mindenkinél említett, sokszor az idegenség eredetét jelölő) Párizs és a kor-
eszmék, de „Ady egyénisége adja az igazi magyarázatot. Szertelen, kicsapongó, 
korán tönkrement élete viszont annál veszedelmesebb példa másokra, minél nyil-
vánvalóbbá válik a sorsszerű összefüggés Ady élete és költészete között".19 

Az elrettentő példa egy variációja az, amikor az életrajzot író szerzők magával 
a példa alanyával is egyértelműen beláttatják saját hibáit, ezzel részlegesen meg-
nyitva pozitív mintaként történő felfogásának útját. Például így: „Elete első felé-
ben az életörömök hirdetője volt (Vér és Arany), csak amikor ezek az életörömök 
tönkretették fiatalságát, testi és lelki egészségét, látta be helytelen életfelfogását, 
és a hitben nyert vigaszt (Krisztus-kereszt az erdőn, Az úr érkezése). Szüleiről mindig 
megható fiúi szeretettel ír."20 Hogy egy ötmondatos ismertetésben a szülőkhöz 
való viszony külön mondatot kap, szintén a szöveg pedagógiai célzatosságára irá-
nyíthatja a figyelmünket. Az pedig természetesnek, és a kanonizáció természeté-
ből fakadónak mondható, hogy a tankönyvíró adott értékrendjéhez és vélt célkö-
zönségéhez igazítja az alkotóról adott képet: ez esetben egyszerűen megtértnek 
mutatva őt. A hibáit későn beismerő, pórul járt ember alakját rajzolja fel néhány 
rövid mondattal Pintér: „élete olyan volt, mint költészete: csupa örvény. A férfias vo-
nás hiányzott egyéniségéből. Húszéves kora óta szenvedélyeinek rabja. Házassága 
elkésve érkezett. Akkor már megtörve siratta eltékozolt ifjúságát."21 (Figyeljünk 
fel az implicit nevelési tartalomra a férfiasság és a fiatalság helyes felfogásáról!) 
Ahogv az idő múlásával Adv egyre elfogadottabbá-távolabbivá válik, megjelenik 
életútjának egyszerű fejlődéstörténetté alakítása is: „vannak beteges, dekadens ele-
mei. de éppoly szembetűnő az az őserejű magyar keménység is, amely fellépését 
jellemzi", és az önpusztító dekadencia csak az első szakasz, a későbbiekben pedig 
előtérbe kerülnek „kemény magyar vonásai: magyar öntudat, fajára való büszke-
ség"22 - írja eg\' már a háború alatt, máshol (például A Hét leírásánál) antiszemi-

1 7 PRÓNAI Antal (AI.SZKGHY Zsolt-SÍ К Sándor): A magyar irodalom liirténete. A gimnázium, reálgimnázium 
és reáliskola, valamint a leánvközépiskola VII—VIII. osztálya számára. Szent István-Társulat, Buda-
pest, 1927. 224., 228. 

1 8 BEÖTHY Zsolt-(KÉKY Lajos): A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. II. kötet. Kisfaludy Károlytól 
mostanig. Athenaeum, Budapest , 1924. 94. 

1 4 ZSIGMOND Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Második kötet: Vörösmarty felléptétől a világhábo-
rú idejéig. A középiskolák VIII. osztálya számára . Debrecen, Városi Nyomda, 1933. 282. 

2 0 AVAR Gyula-HUNYADY Béla-Mot.NÁR János: Költészettan és a magyar irodalom rövid ismertetése. A polgá-
ri fiú- és leányiskolák IV. osztálya számára. Budapest , Athenaeum, 1930. 173. 
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ta éllel megfogalmazott tankönyv, ismét a közönség és saját elvárásaihoz igazítva 
a képet. 

A tankönyvszöveg legfontosabb hozadéka a tankönyvírók számára Adyék ma-
gyarság-fogalmának pedagógiailag meggyőző kritikája, vagy megmagyarázása 
lehet, ezért erre mindegy ik leírás kitér. A Beöthy-féle tankönyv szerint „a nyugat 
komoly értékeit számunkra nem a nyugatosok fedezték fel, kultúránknak minden 
bajnoka ezekkel gyarapította szellemünket. Támadták ezek is nemzetünk elma-
radottságát, de támadásuknak munkás, a féltő szeretet gyötrődései közt gyakran 
önfeláldozásba roskadó élet adott erkölcsi alapot". Kéky a történeti összefüggések 
vázolásakor hevesen, szélsőségesen („szomszédaink hűtlen ádázsága", „Tisza István-
nak nagy magyar elméje és szíve", „osztályharcok és áruló izgatás", „Két lázadás, 
egy rémuralom, rabló oláh megszállás" is szóba kerül az irodalomtörténet-tan-
könyvben) bírálja az egész történelmi helyzetet, amely a kozmopolita irányt lehe-
tővé tette - a költészet is „elfordulva a nemzeti eszmétől, csak lazította nemzetünk 
közerejét".23 Pintér apró betűs jellemzésében Ady „Fáradt, kedvetlen, lázongó 
magyar. [...] Hazafias lírája voltaképpen elkeseredett hangú politikai líra. A múlt 
csodálata éppen úgy hiányzik költészetéből, mint a magyar rögért való önfelál-
dozás érzése"; „ezzel már pályája elején maga ellen zúdította ajövőben bízó nem-
zetet", s hatása az lett, hogy „Az avatatlanok az ő politikai versei nyomán csupa 
sehonnait láttak minden magyar úrban s félistent minden kósza demagógban".24 

A Prónai nevével fémjelzett szöveg általánosságban írja az irányzat magyarságá-
ról, hogy „Az a keserűség, amely a magyar haza helyzetét siratja, nem Széchenyi 
lelkének a mélyéről jön". (A következő kiadásban már Arany a hivatkozási pont: 
egy példa arra, hogy költők és államférfiak ugyanabban a nemzeti válogatottban 
játszanak.) Míg e tankönyv szerint például Vargha Gyula „a csendes, Istenben 
megnyugvó, de nemzete sorsát meleg szívvel figyelő nemes poétalélek, akinek 
lantján a békés otthon nyugalma és a lelkes honfi férfias határozottsága egyenlő 
művészettel jut szóhoz", és Sajó Sándor „a hazafias gondnak és az emberszenve-
désen feltépódó szánalomnak erőteljes dalosa, a családi érzésnek meghitt énekese", 
addig a ..kozmopolitákról" megtudjuk, hogy „leiküktől idegen minden magyar". 
Egy hosszabb idézet megmutatja az elterjedt érvelési technikát, amely feltétel 
nélkül elfogadja Ady költői tehetségét, hogy azután annál nagyobb erővel bírál-
hassa magyarság-felfogását: „Ady a századfordulónak eredeti tehetsége. Tüzes, 
szenvedélyes lélek, szenvedélyességében végletes. Hazáját féktelen kegyetlenséggel 
ostorozza. A hazai közállapotokat szembeállítja Párizs életével és keserű kímélet-
lenséggel vádolja magyar faját, amelynek merevségében ő a haladás kerékkötő-
jét látja. Magyarnak, a kuruc ősök ivadékának vallja magát; de álnok szabadko-
zásnak veszi a hagyományokra való hivatkozást, bármily tiszteletreméltó is az, és 

2 3 BEÖTHY Zsolt-(KÉKY Lajos): A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. II. kötet. Kisfaludy Károlytól 
mostanig. Athenaeum, Budapest, 1924. 93-94. 

24 PIN I ÉR Jenő: A magyar irodalom története. Második kötet: Vörösmarty Mihály föllépésétől napjainkig. A kö-
zépiskola VIII. osztálya számára. Franklin-Társulat, Budapest, 1927. (5. kiadás) 117. 
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irtja, égeti e hagyományokat, észre nem véve, hogy coriolanusi haragja azoknak 
táborába hajtotta, akik e hagyományok halálától a fáj halálát remélték."25 Hama-
rosan megjelenik az ellenkező álláspont is, amely a konzervatív Ady-kultusznak 
megfelelően azt állítja, hogy Ady előre látta a közelgő nemzeti katasztrófát, és 
hozzáállását ez igazolja.26 Zsigmond - aki már 1933-ban a protestáns diákközön-
ségnek pozitív Adv-összképet festve azt írja: „Régibb irodalmunkból főleg a kál-
vinizmus bibliás-zsoltáros stílusa és hangneme tett rá szerencsés nevelő hatást"27 

- tárgyilagosabb összefoglalást ad, majd a kötelező kör után illegitimnek minősí-
ti a problémafelvetést (miközben persze nem hagyja ki a tankönyvi szövegből!): 
„minden verskötete újabb és újabb harci roham lett a szerinte pusztulásra meg-
érett magyar életberendezkedés ellen politikai, irodalmi, erkölcsi vonatkozásban 
egyaránt. Ázsiai eredetű népét szereti és siratja, csak vezetőit átkozza, akik a nya-
kára ültek ennek a nemes fajnak s nem engedik a nyugati kultúra magasabb rendű 
életét élnie", ám ez nem is fontos, „hanem az a kérdés érdekel bennünket: mik az 
ő költői egyéniségének fő vonásai, forradalmári szerepének esztétikai vívmányai?",28 

majd a folytatásban megértően méltatja szimbolizmusának tartalmi és formai újí-
tásait. 

Úgy tűnik, a költő tehetsége mellett autentikus szimbolizmusa is része a status 
quónak, a tankönyvszerzők nem kötnek bele, bár azt eleinte, tehetsége elismeré-
se mellett megjegyzik, hog)' képalkotása homályosság vagy érthetetlenség forrá-
sa lehet: „nemegyszer érthetetlen is";29 „gondolatai nemegyszer bántó módon 
hatottak az erkölcsi világrendhez ragaszkodó olvasókra, kifejezései pedig sokszor 
homályosaknak, sőt értelmetlennek tetszettek, a mai napig sem sikerült osztatlan 
elismerésre szert tennie";30 „szóképeit és kifejezéseit gyakran legrajongóbb hívei 
sem tudták megérteni".31 Különös pedagógiai megoldás: tankönyvi magyarázat 
helyett az érthetetlenség magyarázatát kínálni fel az interpretációhoz, azaz Ady 
meg-nem-értését segíteni. Az idő múlásával aztán ezek a megfogalmazások egyre 
inkább kultikus mintázatba rendeződnek, amelyben nem mi mérjük meg a költőt, 
hanem ő mér meg minket, például Gyulai és Gyurjács tankönyve szerint „megér-
tése sokszor nehéz [...] Kifejezése tömör". Ez a kiadvány tűnik egyébként a tan-

2 3 PRÓNAI Antal (ALSZEGHY Zsolt-SÍK Sándor): A magyar irodalom története. A gimnázium, reálgimnázium 
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rú idejéig. A középiskolák VIII. osztálya számára . Debrecen, Városi Nyomda, 1933. 282. 
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pest, 1927. 229. 
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könyvi Ady-kultusz legkorábbi adatának, amikor például Ady országos ismertté 
válását már a nagyváradi időkre teszi, vagy amikor összefoglalásában többek közt 
azt állítja: „4. Ady a legnagyobb magyar szimbolikus költő. 5. Képzeletének alakí-
tó erejét, stílusművészetének eredeti szépségét legnagyobb ellenségei is készséggel 
elismerik."32 Bő évtizeddel későbbről való egy még udvariasabb megfogalmazás, 
amely szerint Ady „jelképek fátyolába burkolta mondanivalóit".33 Ha tartalmát 
nézzük, ez nem sokban különbözik a korábbiaktól, a retorika azonban nagyobb 
tiszteletet és óvatosságot mutat. 

Azon kívül, hogy negatív példaként mutathatják fel életét, és bírálhatják ma-
gyarság-felfogását, a tankönyvíróknak - úgy tűnik - még egy eljárásra szükségük 
van, hogy Adyt nyugodt lelkiismerettel beemelhessék a tananyagba: ez pedig a 
történeti folyamatban elfoglalt helyének sajátos bemutatásával oldható meg. Rö-
viden: Ady és „köre" a szerkezet sugalmazásával, vagy direktebb módon, eleve zár-
ványként kerül tárgyalásra. Az irodalomtörténeti összefoglalások mind a magyar 
nemzeti irodalom történetéről szólnak, ebből a kozmopolita (nem Ffetőfit és Aranyt 
követő) irány eleve elhajlásként adódik, ami (bármiiven tárgyilagosan vagy elfo-
gultan értékeljék is a „nemzeti" ihlet elapadását) a történetben negatív fordulat, 
ez pedig pedagógiailag nyilván nem megfelelő üzenet, ezért Adyék tananyagba 
kerülésével együtt jön „a nemzeti visszahatás" is. A Reöthv-Kékv tankönyv Ady 
után ír a Horthy-idószakban „föltámadt régi magyar irodalom"-ról (Vargha, Sajó, 
Herczeg, Rákosi, Hegedűs), az irredenta költőkről - „honszerző munka" vár ránk, 
ehhez pedig az új nemzeti költők segítenek.34 Avar-Hunyady-Molnár összefog-
lalásában Adyék után beköszönt a „keresztény nemzeti eszméért és az ezeréves 
Magyarországért küzdő irredenta költészet".3"' Pintér szerint: „A világháborút kö-
vető országos katasztrófa megújító erővel hatott a nemzeti szellemű szépirodalomra ",36 ná-
la az 1920-ig tartó időszakot tárgyaló 9. fejezet után van még eg)' 10. fejezet, ahol 
a mai írók névsorába szintén bekerül Vargha, Szabolcska, Herczeg, azaz három Ady 
előtt induló és nevet szerző alkotó Ady után foglalja el helyét a nemzeti irodalom-
történetben. A Prónai-féle tankönyv írói ezen felül Prohászka Ottokárt mint a 
legeredetibb magyar lángelmék egyikét is szembeszegezik Ady szimbolizmusával. 
Az Alszeghy-Brisits-Sík-tankönyv a századforduló irodalmát három csoportba 
osztja: az újítók csoportját a hagyományőrzők és a katolikusok követik. A Glósz-
Reőthy tankönyv például azzal zárul, hogy az irredenta költők „igyekeznek a ma-

3 2 GYULAI Agost-GvcRjAcs András: Magyar költészettan és irodalomtörténet. A polgári fiúiskolák IV osztá-
lya számára. Egyetemi Nyomda, Budapest, é. n. (1929) 242. 

3 3 KI .AMCZAI Sándor: Mit kell tudni a magyar irodalomtörténetből? Összefoglaló kézikönyv a közép- és fő-
iskolai tanulóifjúság és a nagyközönség számára. Kókai Lajos kiadása, Budapest, 1941. 287. 
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mostanig. Athenaeum, Budapest, 1924. 94-95. 
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ri fiú- és leányiskolák IV osztálya számára. Athenaeum, Budapest, 1930. 172. 
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zépiskola VIII. osztálya számára. Franklin-Társulat, Budapest. 1927. (5. kiadás) 119. 
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gyar olvasóközönséget a régi magyar nemzeti hagyományokhoz és ízléshez vissza-
vezetni. Olvasótáboruk napról napra szaporodik".37 

A nyugatos, nemzetietlen irány epizód- vagy zárvány-jellegét, kifulladását le-
het hivatva alátámasztani az is, ahogy az Ady-követőket, utódokat és folyóirattár-
sakat a tankönyvszövegek rendszerint leértékelik. Ady egyéni stílusa „már legköz-
vetlenebb követőinél is modorosságba fúlt";38 „A koravén dekadens irodalom Ady 
Endre jármában vergődött";39 a Prónai-féle tankönyv szerint követői, Babitsot ki-
véve, gyengék. 

Az Ady-kép kezelhetővé alakításának rejtett megoldása az is, hogy Ady közéleti, 
radikális újságírói tevékenységét háttérbe szorítják, és csak az ösztönös lírikust 
hagyják meg: „Ady Endre elsősorban lírikus";40 „Novelláinak és hírlapi cikkeinek je-
lentősége verseihez képest elenyésző".41 Például ez a stratégia is hangsúlyosan 
megtalálható a tankönyveken kívüli, konzervatív Ady-recepcióban. 

Ám mindezen megoldások ellenére a legfontosabb eredmény, hogy Ady (a nem-
zeti visszahatás költőitől eltérően) hosszú távon stabilizálódik a tananyagban, az 
apróbb-nagyobb változást mutathatják a már idézett tankönyvek újabb kiadásai, 
amelyek általában a hangnem finomodását hozzák. Néhány jellemző példa: Kéky 
1929-es szövegében Ady jellemzése már megértőbb, korábbi megállapításaihoz 
hozzáteszi az egy üttérzés jelét: „az б szavaival is, valóban a kor minden léhaságának 
kifejezője" helyett „maga teszi azt a szomorú vallomást, hogy kora erkölcsi ha-
nyatlásának is kifejezője" szerepel.42 A Prónay-féle tankönyv 1932-es változatából 
kimaradnak a következő mondatok: „A körülötte folyó irodalmi harc még ma is 
tart"; „Hazáját féktelen kegyetlenséggel ostorozza",43 és a kozmopolita költőkről 
írt „leiküktől idegen minden magyar" helyett „ihletforrásaik közt csekély szerep 
jut a magyar eszményeknek"44 megfogalmazást találunk. 

A többi nyugatos szerző reprezentáltsága is fokozatosan nő, Bab.its mellett, aki-
nek megítélése az irodalmi életben betöltött tisztségeinek megfelelően egyre pozi-

17 Gi.ósz Ferenc-REÖTHY Vladimir: Költészettan és az újabb magyar irodalom ismertetése. A polgári Fiú- és 
leányiskolák IV osztálya számára. Lantpel R., Budapest, 1928. 272. 
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tívabb,45 még életében megjelenik Kosztolányi is, másokkal együtt. Az egész irány-
ra fordított terjedelem általában nő, az Adyra fordított nem mindig, csökkenés is 
előfordulhat, de ebbe nem politikai szempontok is belejátszanak, például a há-
borús gazdálkodás46 - ez a terjedelem mindvégig jóval elmarad attól, ami Petőfi-
nek. Aranynak jár. Kezdetben csak megbánóként értelmezhető vallásos és ma-
gyarság-versei kerülhetnek be a szöveggyűjteményekbe (például Krisztus-kereszt az 
Erdőn, Föl-földobott kő), később a mintavétel egyre tágabb, a közölt versek száma 
(Petőfi 30-50 költeményéhez képest) elérheti-meghaladhatja a 10-et (például leg-
gyakrabban, különböző neveken az Új Versek előhangja). (A kötelezően megtanu-
landó költemények közé nem kerül be költeménye, Petőfitől 10, Aranytól 6 a kö-
telező, de Ady is választható.) A Pintér nyomdokain járó Halász összefoglalója 
tematikus bontásban nézi át a magyar irodalmat, így például a „Vallásos költésze-
tünk története", „Hazafias költészetünk története", „Szerelmi költészetünk törté-
nete", „Politikai, társadalmi és erkölcsi eszmék a magyar irodalomban" című né-
hány oldalas összefoglalások mind Ady Endrével fejeződnek be, rá futnak ki, vagy 
ő az egyik végpont.47 A Pintér könyvének végén található „Irodalomtörténeti tér-
kép"-en, amely a világháború előtti Magyarország körvonalait mutatja, az írók szü-
letési helyei között ott van Érmindszent, Ady neve és élete tehát részt vesz a tér 
nemzetiesítésében.48 A „Nagy íróink és költőink sírhelyei a Kerepesi úti temető-
ben" című illusztráció közli Ady sírjának helyét is,49 Zsigmond, Gyulai-Gyurjács 
és Klaniczai könyveikben már Petőfivel azonos rangúként, összevethetőként tár-
gyalják Adyt. A negyvenes évek elejére Ady több lehetséges felosztásban is a kor-
szakhatár szerepét tölti be: Klaniczai az újabb magyar irodalom korszakainak 
meghatározásakor Arany halálától Ady haláláig tartó korszakot tételez fel: „4. a 
realizmus, naturalizmus, szimbolizmus kora, Arany János halálától Ady Endre ha-
láláig (1882-1919)", és a később történteket kivonja az irodalomtörténet illeté-
kessége alól;50 Zsigmond Ferenc háborús tankönyvében pedig kiegészítésképpen 
ezt olvassuk: „Irodalmunk legújabb korát Ady első »igazi« költeményes köteté-
nek, az Új verseknek megjelenési évétől, 1906-tól számítjuk."51 

Ady irodalomtörténeti fontosságának úgyszólván teljes elismerése tehát az 1940-es 
évek elejére, még a kommunizmus időszaka előtt megtörténik a tankönyvekben. 

'"> Például ami a Glósz-Reóthy tankönyv 1928-as kiadásában m é g „különös modorosság", az az 
1934-esben már „újszerű hang". GLÓSZ Ferenc—REÓIHY Vladimir: Költészettan és az újabb magyar iroda-
iam ismertetése. A polgári Fiú- és leányiskolák IV osztálya számára. Lampel R., Budapest, 1928, 1934. 

46 Vö. ZSIGMOND Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv. A protestáns gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VIII. osztályának. Debrecen, Városi Nyomda, 1942. 

47 HÁLÁS/. László: Magyar irodalomtörténet összefoglaló tételekben. Kir. Magy ar Egyetemi Nyomda, Buda-
pest, 1927. 

4 S V Ö . TAKÁCS József: A tér és az idő nemzetiesítése és az irodalmi kultuszok. Regio 2 0 0 4 / 3 . 
1 4 G M LM Ágost—GYÍ R|ÁGS András: Magyar költészettan és irodalomtörténet. A polgári fiúiskolák IV! osztá-

lya számára. Egyetemi Nyomda, Budapest, é. n. (1929) 219. 
>" KLANICZAI Sándor: Mit kell tudni a magyar irodalomtörténetből? Összefoglaló kézikönyv a közép- és fő-

iskolai tanulóifjúság és a nagy közönség számára. Kókai Lajos kiadása, Budapest, 1941. 
5 1 ZSIGMOND Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv. A protestáns gimnáziumok és leánygimnáziumok 

VIII. osztályának. Debrecen, Városi Nyomda, 1942. 216. 
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II. A követendő példa 
„Szilárd jellemű gyermek volt Ady Endre..." 

Az elismerő hang 1945-től tovább erősödik Ady tankönyvi bemutatásában, és a 
célul kitűzött kritikai értékelés mellett egyre több kultikus szemlélettel rokon ki-
tételt találunk. Megtudjuk például, hogy költészete előtt sokan értetlenül álltak, 
„De az ifjúság lelkesen ünnepelte és ő [...] bevonult mégis a halhatatlanságba...";52 

hogy „költészete ma már túlnőtt a vitákon. Mindenki elismeri, hogv a XX. szá-
zad legnagyobb magyar költője volt, aki [...] új magyar irodalmat teremtett";53 és 
ezt a teremtést egymaga, önerőből vitte véghez: „Ha vannak is szellemi elődjei 
(Dózsa, kurucok, Petőfi, Vajda, Baudelaire, Nietzsche), ezek inkább csak magatar-
tásban rokonok vele, költői eszközeit jórészt maga teremti meg".54 Ezek a meg-
fogalmazások már szocialista szemszögből, még a kommunista fordulat előtt ír-
ják le a költőt, akinek korszakteremtő ereje, halhatatlansága és magányosságként 
is érthető egyedülállósága lesz a kommunista ideológiájú tankönyvek bemutatá-
sának alapja is. Ady uralkodó és tanító, akinek „költői nagysága előtt a Nyugat 
mindkét irányzatának követői meghajolnak", „mind hitet tesznek e harcok idején 
Ady mellett".55 Hatása halála után is döntő, a Tanácsköztársaság idején „A leg-
nagyobbak, Ady Endre barátai, tanítványai jártak az élen s vezették irodalmunkat 
a forradalmi megújhodás útjára".56 .Az Ady költői alakjához rendelődött „társa-
dalmi küldetés" természetesen (a költői teljesítményekhez hagyományosan ren-
delt halhatatlanság, teremtés és tanítványi kör metaforáihoz hasonlóan) eleve 
kultikus gondolatrendszerbe ágyazódik, az 1967-től érvényes tankönyv szerint 
Ady a Htom, új legendában „arról vall, hogy a költőnek társadalmi küldetése van: 
prófétának, »vátesznek< kell lennie. Ennek érdekében lemond [...] a tartalmatlan 
szépség szolgálatáról, s a költészetet a kimondandó gondolatnak veti alá".57 A kul-
tusszal és kisajátítással szemben a korábbiaknál érezhetően tartózkodóbb, később 
átdolgozásokkal máig tartó sikert arató Mohácsy-féle szakközépiskolai tankönyv, 
bár tud az irodalmi előzményekről, (Szerb Antal példáján felbátorodva) jogosnak 
ítéli a kultuszt: „Az új törekvések az ő költészetében teljesedtek ki véglegesen, 
művészete mégis annyira más és eredeti, hogy neve irodalmunk történetében új 
korszak kezdetét jelöli"; s bátran él az olyan túlzásokkal, mint hogy a Nagyvára-

D O B O S László: Magyar irodalomtörténeti olvasókönyv. Polgári fiú- és leányiskolák I V osztálya számára. 
Faust, Budapest, é. 'n. ( 1 9 4 5 ) 1 2 3 . 
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5 4 B A R I A János-KovAi.ovszKy Miklós—WALDAPFEI. József: Magyar írók Petőfitől József Attiláig. Cserépfalvi, 

Budapest , 1945. (1948, átszerkesztett változat: Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig.) 200. 
5 5 B Ó K A László-DAtxos György-KARitos László-KiRÁLY István-KoczicÁs Sándor-P.Ásni Pál: Magyar iro-

dalomtörténet III. rész. Az általános gimnáziumok ГУ osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1951. (Átdolgozok: a 4 . kiadástól [1954], M E G V E R Szabolcs, SZILÁGYI Péter; a 10. kiadástól [I960]: 
SZILÁGYI Péterné: Irodalomtörténet II. rész. Az általános gimnáziumok III. osztálya számára.) 7. 
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s" SZAPPANOS Balázs-VinoR Pálné: Magyar irodalom. Irodalomtörténet II. A gimnáziumok III. osztálya 

számára. "Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 242. 
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don „kitűnő hírlapíróvá vált" Ady „harcos cikkeire mindenki felfigyelt", vagy 
hogy „Magányosan, elszigetelten állt a művész az élet- és szellemtagadó sivatag-
ban".58 Ady „szocializmusa" is kultikus fényben tűnik fel: nem ő, hanem a korszak 
szociáldemokrata pártjának „eszmei felkészületlensége, gyengesége" hibáztatha-
tó, amiért nem tudott „maradéktalan azonosulássá válni" a szocialista eszmével 
kötött szövetsége.59 Az eltökélten újító, sok korábbi megközelítéssel szakító 1982-es 
tankönyv sem maradhat mentes az Ady jelentőségét felnagyító megfogalmazá-
soktól: Ady itt is olyan kétmeggyőzódésű forradalmár, aki a tragikusan ironikus 
helyzetben rejlő ellentétek „gyötrelmét mélyebben élte át, mint akár a legjobbak 
ekkor Magyarországon"60 és Az eltévedt lovassal „mindenkinél hamarabb és mé-
lyebben döbbent rá a fenyegető történelmi katasztrófára".61 

Az irodalmi kultuszok egy mást erősítő rendszerének példájaként ebben az idő-
szakban Ady jellemzésekor Petőfi lesz a leggyakoribb, főleg retorikai jelentőségű 
(azaz tartalmilag csak ritkán indokolt) viszonyítási pont: „Ady költészete a legerede-
tibb magyar líra, mely Petőfi óta felcsendült";62 Csinszkája olyan társ, mint Petőfi-
nek Júliája volt;63 „Petőfi óta egyetlen magyar írót sem fogadtak annyi szeretettel 
és rajongással, mint Ady Endrét, de senkit sem fogadtak annyi dühvel, gyűlölet-
tel sem";64 „Költészete eszmei és művészi szempontból egyedül Petőfi mértékével 
mérhető. Ady körül a Nyugatban káprázatos gazdagsággal tűnnek fel kiváló alko-
tók. Ez is a reformkor nagy költői nemzedékének megjelenésére emlékeztet".65 

Az 1982-es tankönyv szemléleti újítását mutathatja az, hogy - az állítások tartal-
mi hasonlósága ellenére - kis megfogalmazásbéli különbségek is jelentős változást 
hoznak: „A századforduló a magyar kultúra olyan virágzását hozta, melynek jelentősége 
a reformkoréhoz hasonlítható"66 - az áhítatos kizárólagosságot jelentő egyedül hiánya 
ez utóbbi tankönyvi mondatot, bár némi pátoszt tagadhatatlanul sugároz, elvá-
lasztja a kultikus beszédmódtól. A kultikus megközelítés ellenállhatatlan delejező 
erejéről tanúskodik azonban az Ady tárgyalását záró mondat (a szövegnek ez a 

•R>8 M O H Á C S I Károly: Irodalom a szakközépiskola III. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest , 1980. 185., 
186., 197. 
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p o n t j a á l ta lában e lőhozza a kultikus b e s z é d m ó d o t a legelszántabb krit ikusból is), 
amely ra f iná l tan tar tózkodik a kultusztól és be is h ó d o l neki, az Üdvözlet a győzőnek 
i smer te tése u t án : „Nehéz kerülni a p á r h u z a m o t Petőfi utolsó versével , a Szörnyű 
idő...-ve 1, s n e m látni j e lképesnek azt a tényt, hogy a magyarság ké t l egnagyobb 
költő-vátesze a n e m z e t i lét krit ikus p i l l ana ta iban végezte pályájá t ." 6 7 

A másod ik v i l ágháború u tán u g r á s s z e r ű e n m e g n ő az i roda lomtö r t éne t r e és 
ezen belül az Adyra fordí tha tó idő és o ldalszám (olykor szülőfa lu jának és gyerek-
ko rának le í rására t ö b b hely áll rende lkezésére , min t r égebben tel jes életére), így 
tere nyílik annak , hog) ' az (ér te lmezés i vezé r fona lnak tekintett , művekkel össze-
kapcsolt és egybeolvasott) Ady-életrajz részle tességénél fogva j e l k é p e s t a r t a lma-
kat fe jezzen ki, sokszor egészen o lyan m ó d o n , a h o g y a n egy r e g é n y b e n vagy egy 
filmben a pozitív hős é r tékrendje meg je len í t i az alkotók által p ropagá l t világlátást. 
A tankönyvszerzők feldolgozzák, a d a p t á l j á k a főszereplővé tett Ady életét , az ő 
t ö r t é n e t e l ényegében a helyes m a g a t a r t á s m ó d o k és döntések kata lógusa , a m in -
d e n k o r i t ö r t éne t i szituációra a d o t t adekvá t válaszok láncolata ( m é g a k é t m e g -
győződésű , tehát n e m szocialista f o r r a d a l m á r is adekvát válasz: h iszen csak túl 
aka r esni a po lgár i f o r r a d a l m o n a szocialista előtt), ami ped ig e b b e n e m fér be le 
- a szifilisz, á l t a lában a szabad szere lem, ideológiai kérdések stb. - , az nagyrészt 
a vágóol ló á ldoza táu l esik, vagy ö n k é n y e s magyaráza to t kap. Bár az Adyról szóló 
á t lag 20-70 oldal (ő a legbővebben tárgyalt a lkotó Petőfi u tán , Móricz Zs igmond 
és Józse f Attila mel le t t a három k i eme l t en kezelt huszadik századi szerző egyike) 
rendszer in t lehetőséget nyújt az é l e t ra jz és a pá lyakép belső feszül tségeinek kibon-
tására , a kialakult k é p egyszerűsít, heroizál t - a „pé lda" a kezdetekkel s zemben 
m á r szinte vegytisztán pozitív. (A nega t ív pé lda há lá t l an szerepét a h á b o r ú utáni év-
t izedben az elefántcsont- toronyba zárkózó, József Attilát gáncsoló, politikailag n e m 
ki ta r tó e m b e r k é n t bemuta to t t Babi ts Mihály örökl i meg, a k o r á b b a n Adyra alkal-
mazot takhoz nagyon hasonló m o n d a t o k b a n : „Utolsó éveiben súlyos betegség gyöt-
ri. Kényszerű m a g á n y á b a n , t é t l enségre kárhozta tva , ráébred súlyos felelősségére. 
Utolsó műve iben ítéletet mond ö n m a g a felett, felemeli szavát az imperial is ta hábo-
rú ellen. Meghasonlot tan, népe sorsáért aggódva, halt meg Budapesten, 1941-ben"6 8 

- o lvashat ták az első kommunis ta i r o d a l o m tankönyvből tanulók é le t ra jza végén . ) 
Az egyébkén t gyökeresen á ta lakul t Ady-képben továbbra is nagy szerep j u t a 

p e d a g ó g i á n a k , i r oda lom tankönyvbe kívánkozó ada t m a r a d pé ldáu l , hogy „Ady 
E n d r e nagyon szeret te szüleit, k ü l ö n ö s e n anyjá t" , 6 9 hogy szorgalmasan, jó l tanul t , 
és ez kiegészül az olyan pozitív m i n t á k k a l m i n t Ady vélt o p t i m i z m u s a vag)' pél-
d a m u t a t ó fel ismerése: „Ady tudta, hogy az élet szép".7 0 Mohácsy e l i smerően közli, 
hogy Ady „Verseiből a v i lágháború a la t t sem t ű n t el a távlat", és szövege lezárása-

8 7 I . m. 268. 
6 8 B Ó K A László-D.u.L.os CTyörgy-KARixw László-KiRÁLY István-KoczKÁs Sándor-PÁNin Pál: Magyar iro-

dalomtörténet III. rész. Az általános gimnáziumok IV osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1951. 179. 
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7» 1. m. 56. 
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kor nyílt didaktikai ajánlatot tesz: „a kudarcokon felülemelkedő, küzdő, meg nem álló 
emberséget tanuljátok meg Ady Endre költészetéből!"11 A Léda-szerelem tankönyvi ér-
tékelésekor is pedagógiai üzenetek dominálnak: „Ilyen lobogással csak álmodni 
lehet, a való életet élni nem"; „Minden szerelem rejtett ellentmondása: az egye-
sülés vágya és a teljes eggyé válás lehetetlensége, a vágy és a taszítás kettőssége 
jelenik meg a Léda-versek csaknem mindegyikében".72 Az önmagát legitimáló új 
rendszer azonban elsősorban a politikai zsenit, a harcos elődöt keresi és mutatja 
meg Adyban. A változás (a Révai József Ady-tanulmányának és beszédeinek téte-
leit elfogadó recepció egész történetének megfelelően) drámai: ami korábban 
Ady politikai baklövése volt, vagy költészetéhez képest legalább másodlagos, az 
most előremutató, korát megelőző forradalmi (nem elsősorban irodalmi) hőstett: 
„Irodalmunk haladó mozgalmainak 1919 előtt az volt a szerepe, hogy legjobb 
íróinkat Ady Endre vezetésével csatasorba tudta állítani a feudalizmus idejétmúlt 
társadalmi berendezkedése, a kapitalista kizsákmányolás és a klerikalizmus ellen."73 

A Révai-könyvet szinte szó szerint ismételve tananyag lesz, hogy Adyt, „noha nem 
volt szocialista, szoros szálak fűzték a munkásmozgalomhoz",74 és hogy „átmene-
ti kiábrándultsága ellenére is mindvégig forradalmi", „mindvégig a demokrati-
kus népforradalom költője maradt".75 Az 1951-től megjelenő, 1967-ig használt, 
kétszer átdolgozott (eközben radikálisan lerövidített, de tartalmilag csonkítatlan) 
irodalom tankönyvben sorjáznak az „Ady tudta", „Ady világosan látta" kezdetű mar-
xista elemzések, épp, mint Révainál. Ady „tudásának" ezúttal is részét képezi saját 
téves törekvéseinek kritikája is: „Maga is érezte, hogy a pénzvágy, a halálgondo-
lat, az istenkeresés mind zsákutca."76 Egy ilyen harcos, közéleti költő jellemzésekor, 
úgy látszik, minden túlzás megengedett, például az is, hogy „A költői mestersé-
get - mint élete minden tettét - alárendelte a népe boldogságáért, a becsületes, 
igaz emberi életért vívott harcnak".77 Ezt, különösen a gondolatjelek közti részt, 
nehéz szó szerint vagy akárcsak komolyan venni, az Ady-életrajzok részletgazdag, 
bár néhol persze pletykás leírásainak ismeretében. Az átdolgozok is érezhették, 
hogy a „minden tette" kitétel kissé túllő a célon, mivel egy fokkal általánosabbra 
cserélték: „Költészetét - mint egész életét - a népe boldogságáért vívott harcnak 
szentelte."78 Az 1967-től bevezetett gimnáziumi tankönyv sem hoz e területen je-
lentős változást (bár, évtizedről évtizedre, némi lassú finomodás, fejlődés Ady is-
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mertetésében tagadhatatlanul érezhető), a Nyugat itt is forradalmasítja az irodal-
mat, ám „valójában a társadalmi forradalmat készíti elő. A folyóirat költői vezér-
egyénisége, Ady Endre kezdettől fogva erre gondol",79 „a polgári forradalmat de-
mokratikus népforradalommá akarja átfejleszteni".80 Nem változik Ady éleslátása: 
„Ady az első napoktól kezdve átlátja a háború reakciós, rabló jellegét",81 ahogy utó-
daira gyakorolt hatása sem: „Forradalmi pátosza, gyújtó jelképei a Tanácsköztár-
saság bukása után kialakuló szocialista magyar irodalom fejlődését bátorították", 
és az ő munkáját folytatja József Attila is, aki mellesleg - pszichoanalitikus-szerel-
mi költészetének nagyjától megfosztva - „a magyar munkásosztály legnagyobb 
költője, a szocialista líra világirodalmi rangú képviselője".82 Újabb bő évtizeddel 
később nem hoz jelentős változást (az új ideológiai alapként gyakran Király Istvánt 
idéző) Mohácsy könyve sem: Ady az imperializmus korának költője, „új távlato-
kat nvitottak előtte a forradalmi proletariátus mozgalmai"; „a kétmeggyőződésű 
forradalmár egyszerre harcolt a feudális maradványok s a tőke uralma ellen. Szükségsze-
rű szövetségese volt ebben a harcban a polgári radikalizmus, de túl is lépett ennek célkitű-
zésein, s gyakran szembe is fordult velük"; „Ady nem volt szocialista, s a későbbi évek-
ben sem lett azzá, de hinni mint megmentő, mintáz életnek értelmet adó erőben, egyedül 
a munkásosztályban hitt"A3 A rendszerváltás után is a Mohácsy-könyvek szövegében 
marad az, hogy az 1912-es forradalmi hullám hírére „Ady szinte megfiatalodott. 
Költeményeiből eltűnt a kétely, magányossága feloldódott".84 „A forradalmár Ady" 
elképzelés csak az 1982-es tankönyvben szorul háttérbe, amint azt a tankönyv egyik 
bírálója, Nobel Iván bosszúsan szóvá is teszi: „így jelentéktelenné lesz Ady forra-
dalmisága."85 

A szocialista Ady-képnek része a költő korábbi félreismertsége, a tankönyvi 
szöveg jelképes kárpótlást ad, amikor utólag igazságot szolgáltat: „a századfordu-
ló után a magyar társadalom politikai látását elhomályosították, gondolatait terv-
szerűen félrevezették az ország vezetői [...] így lett a gyötrődő Adyból megbé-
lyegzett áruló. A történelem Adyt igazolta. Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Ady 
mind látnoki erővel pillantottak a magyarság jövőjébe";86 „Ady művészetét a mar-
xista-leninista irodalomtörténet-írás értette meg először igazán, fejtették meg mű-
vészetének ellentmondásait, tették élővé népünk számára az igazi Adyt",87 az el-
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lentmondásokra vonatkozó mellékmondatot az átdolgozok azután törölték. Mint 
érezhető, ez az igazolás nem is elsősorban Ady rehabilitálását (hiszen az addigra 
lényegében megtörtént), hanem a korábbi berendezkedés világnézetének kritiká-
ját jelenti. Ennek kiemelt része Ady hazafiságának újraértelmező megerősítése is, 
szintén a költőn jóval túlmutató, a marxizmus hazafiság-elképzelését megfogal-
mazójelentőséggel. A költő a magyartalanság vádjával szembeszegezte „a maga 
igazi magyarságát";88 „Hazaszeretetéhez hozzátartozott demokratikus interna-
cionalizmusa",89 s igen hasonlót tanulnak még a hetvenes évek fiataljai is: „más 
tartalmat ad a hazafiságnak, mint amit az úri Magyarország hirdet. A haza szere-
tete számára azonos a haladás képviseletével. Meggyőződése ugyanis, hogy a ma-
radiság, a megoldatlan társadalmi kérdések előbb-utóbb nemzeti katasztrófához is ve-
zetnek";90 „Hazafiassága mentes tehát minden sovinizmustól. Tagadja az »osztály 
feletti« hazafiság hamis jelszavát, s az elnyomottak nemzetközi összefogását hir-
deti"; „Eletének fő gondja: a harc a nép forradalmi felszabadításáért".91 A kon-
zervatív bírálók Adyt nemzeti érzelem dolgában szembeállították a reformkor 
nagyjaival, így a marxista tankönyvírók természetesen eltörölnek minden ilyen 
különbségtételt: Ady Fölszállott a páva című költeménye a tankönyv szerint válasz-
út elé állítja a nemzetet, „Ugyanígy állította válaszút elé nemzetét a reformkor 
idején Vörösmarty is a Szózatban, Petőfi pedig március 15-én a Nemzeti da/ban";92 

Ady hazafisága „bíráló élű, újfajta patriotizmus", olyan, „mint Berzsenyi, Kölcsey, 
Vörösmarty vagy Petőfi verseiben".93 Költészetének valóságra irányuló jellegét 
(a követendő példa ez) hangsúlyozza a tétel, amely szerint „Elsősorban tartalmi-
lag hozott újat Ady költészete",94 és ez még 1967 után is csak olyan kettős model-
lé alakulhat, amelyben Ady időrendben előbb „A költészet forradalmára", majd 
„A forradalom költője".95 

A harmincéves értelmezési hagyománnyal szembefordulva, kissé sarkítva írja 
a nyolcvanas évek tankönyve, hogy Ady „a közéleti feladatot vállaló lírai hagyomány 
felől indult e/".96 Bár ezzel a megállapítással lehet vitatkozni, a költő bemutatásá-
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nak feltétlenül jót tett, hogy használatba kerültek a hagyomány és a szerep irodalom-
értési fogalmai, például: „Ady mélyen átélte a nagy kollektív mítoszok válságát, 
mégis vállalta a költő-váteszi szerepet a megkésett magyar fejlődés miatt."97 A tan-
könyv használja a reformkoros összehasonlítást, de megjelöli az összehasonlítás 
alapját: „Ady nemzetet ostorozó indulata Széchenyiét idézte, a műveletlen magyar 
Ugar képe a nagy Parlagét - de mintha közben megállt volna az idő!"98 A tan-
könyvfejezet szerzője, Veres András ezekkel az eljárásokkal elvitatja a korábbi 
tankönyvírók jogát a kisajátításra, ugyanakkor ez a tankönyv is magáénak érzi és vél-
hetőleg saját véleményének hangadójaként prezentálja „az utolsó nemzeti költő" 
Adyt, aki „A vérségi köteléket - a liberális hagyományok szellemében - nem kire-
kesztőleg fogta fel",99 és akinek „meg kellett küzdenie azzal a munkásmozgalom-
ban széles körben elterjedt szemlélettel is, amely a nemzet érdekeit lebecsülte".100 

Ady persze tulajdonképpen nem annyira a közéleti feladatot vállaló lírai ha-
gyomány felől, hanem közéleti feladatot vállaló újságíróként indult, ennek a tény-
nek az 1945 utáni tankönyvek általában megfelelő hangsúlyt adnak, illetve talán 
a szükségesnél is nagyobbat, a (mintául állított) politizáló költő-kép erősítésének 
érdekében (míg az előző időszak éppen ennek a képnek a gyengítését szolgálta 
Ady publicisztikájának negligálásával). .Annak megállapítása még tárgyszemnek 
is nevezhető, hogy „Cikkei, tanulmányai újságírói működésének merész, egyéni 
hangú termékei";101 „Bátor állásfoglalás, támadó hév jellemezte újságcikkeit";102 

vagy hogy „Újságírói tevékenységének jellemző vonása a harcosság",103 a tény-
közlésen túlmutató - a közéleti művészszerep egyeduralmát bizonygató - célokat 
érzékelteti viszont az általánosító (és például minden praktikus magyarázatot is 
nélkülöző) párhuzam: „Nemcsak Ady, hanem Petőfi, Arany, Jókai és csaknem min-
den jelentős újabb írónk, költőnk egyúttal lapszerkesztő is volt."104 A kisajátító 
célok nyilvánvalóvá válnak a publicisztika válogatásakor alkalmazott szempontok-
ban, a Szappanos-féle, 1967-től tanított tankönyv például úgy válogat az anyagban, 
hogy egyértelműen „kiderüljön": Ady nem szerette a papokat (Egy kis séta), sem 
a nacionalizmust (A nacionalizmus alkonya), viszont az oroszokat igen (Földindulás 
- ez az 1905-ös orosz eseményeket üdvözlő, és így anakronisztikus módon szov-
jetbarátként olvasható írás sokáig biztos befutó). Világos, hogy a későbbi nagy 
költő publicisztikai munkáit nem kell alulértékelni, de kérdés, nem túlértékelés-e, 
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ha például a szakközépiskolai tankönyv Ady publicisztikájának kapcsán ismerte-
ti az irodalom „harmadik ágát",105 vagy az, hogy ezek a cikkek „a magyar publi-
cisztika remekei".106 

A költő nem elsősorban irodalmiként értett forradalmiságának, közéletiségé-
nek túlhangsúlyozása nyilvánvaló problémát jelenthetett az oktatásban. Erre utal 
például egy szórakoztató „gverekszáj"-szerű beszámoló Honti Mária, gyakorló ta-
nár tollából,107 aki ennek a képnek az egyoldalúságát nehezményezi, és közben 
sorra veszi a diákok tipikus reakcióit. Egy nyolcadikos állítólag ezt mondta neki: 
„Ha valaki csak a tankönyvből ismerné Adyt, azt hihetné, hogy csak ünnepekre való 
verseket írt", ennek a képnek a kibővítésére Honti szerint minden tanárnak buz-
dítania kell: „kezükbe kell adnunk az olvasókönyv után az Ady-kötetet, el kell kül-
denünk őket az Ady-matinékra, fel kell hívnunk a figyelmüket a rádió és televízió 
műsoraira." A Honti által bemutatott fő középiskolás reakciók elsősorban szintén 
a mértéktelen revolucionizmust bírálják: „»Túl forradalmi, unalmas« - fanyalog 
az, aki tájékozatlansága miatt Ady forradalnriságát nem egy gazdag egyéniség ré-
szeként, nem a világgal és önmagával vívott harc eredményeként látja", „»Ma már 
nem olyan lenyűgöző Ady bátorsága, sőt pózolásnak is hat«" - véli a divatból fleg-
ma gyerek"; de emellett megjelenik a pedagógiailag öntudatos régi fenntartás: 
„»Lehet, hogy költőnek nagyon szeretném, de mint ember...« - mondja zavartan 
egy kislány"; és az Ady költészetében valóban elmélyülő diákok kritikai megfigye-
lése is: „»Kár, hogy Ady Isten-verseiről kicsit hallgatunk.« (Vajon ezt kire értik? - kér-
dezem magamban.)" Az idézett tanulói kifogások (talán az utolsó kivételével) hite-
lesnek tűnnek, még ha valószínűsíthetjük is, hogy a szerző saját aggályainak burkolt 
közlésére használta őket. 

Említettem már a mindannyiunk számára kézenfekvő tényt, hogy az irodalom-
tankönyvek az életművet és az egyes verseket Ady életrajza felől értelmezték: 
..Hog)' az író műveit igazán megérthessük, meg kell ismerkednünk életrajzával is."108 

Talán ez, és a szintén nyilvánvaló ideológiai teher adhat magyarázatot azokra az 
„átalakításokra", amelyek a „főhős" Ady életrajzán történnek. Az Adyt pártosan, 
de mégis nagyszabású, átfogó esszében újrakanonizáló, terjedelmes 195l-es tan-
könyv valóban regényszerűsítve, főszereplőként használja Adyt, többféleképpen 
előkészítve és beágyazva jellemét, életét. Már a kor általános képéről szóló beve-
zető első mondatában (tehát még az őt tárgyaló fejezet előtt) megjelenik mint „az 
1918-19-es forradalmak viharmadara".109 A Nyugat szerkesztőségén belüli, Ignotus 
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és Osvát közötti különbségek (hogy kell-e a folyóiratnak nyíltan politizálnia, vagy 
sem) leírásakor is központi figura: „A kétféle irányzat ellentétét Ady költészete 
robbantja ki, de a Nyugatot mégis az ő forradalmi harca forrasztja egységbe."110 

A diákok tájékozottságát szolgáló, más művészetek jeleseiről, zenészekről, festők-
ről szóló részben vendégszerető főhősként segít a pozitív mellékszereplők elfoga-
dásában: „nagyon szerette, barátai közé fogadta" Rippl-Rónait,111 Bartókról és 
Kodályról pedig, akik „a dolgozó nép hangját vitték a hangversenydobogókra", 
megtudjuk, hogy „A hivatalos körök éppúgy támadták újszerű műveiket, mint Ady 
verseit".112 Ady 70 oldalas tárgyalása csak ezek után következik, miután az általá-
nos részben külön alfejezet szólt a körülötte folyt harcokról, és minden támadóját 
negatív szereplőként mutatták be. Forradalmi költészetének ismertetése alkalmat 
ad arra is, hogy a hazai munkásmozgalom korai történetével megismerkedjünk, 
mintha ez a történet az б élettörténetén keresztül beszélódne el, tüntetésekkel, 
gyengeségekkel és reményekkel együtt. Igazi főszereplőként besugározza az utána 
következő fejezeteket is. Ennek egyik oka természetesen az ismert „fővonal"-teó-
ria,113 amely (a gondolatrendszerben és kultuszban - mint láttuk - egymást legiti-
máló) Petőfit és Adyt József Attilával kapcsolja egybe, aki „Petőfi és Ady örökébe 
lépve, hirdeti, hogy a költő felelős népe sorsáért",114 hiszen „Petőfi Sándor, Ady 
Endre, József Attila, ez a három név jelenti irodalmi örökségünk legélőbb részét, 
költészetünk nagy forradalmi hagyományait".115 De ez az „átszüremlés" nem korlá-
tozódik József Attilára, az 1919 és 1945 közötti időszakot tárgyaló második nagy 
fejezet első áttekintő része az Ady után címet kapja, és Ady az időszak másik fő 
alakjának, Móricz Zsigmondnak ismertetésébe is gyakran visszajár: Móricz „útját 
azonban nem járhatta volna meg Ady Endre ösztönző, nevelő, előrelendítő hatá-
sa nélkül",116 kapcsolatuk „Mélységében, elvi tartalmában Petőfi és Arany barát-
ságára emlékeztet".117 Három évtizeddel később az Ady előtti, Reviczkyt és Kom-
játhyt ismertető olvasmánynak még mindig teleologikus felfogású a címe: „Ady 
felé",116 az új hangot kereső magyar líra Ady „számára készítette elő a talajt".119 

im I. m. 7. 
m I. m. 13. 
U2 I. m. 16. 
113 Németh G. Béla - politikai, vallási és nyelvhasználati szempontokból is megvizsgálva a kérdést -
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nyilvánvalóan A legtöbb kortárs olvasó egyetért. N É M E T H G. Béla: „Petőfi - Ady - József Attila?" In 
TASI József (szerk.): „A Dunánál". Tanulmányok József Attiláról. Petőfi Irodalmi Múzeum, Buda-
pest, 1995. 
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Az életrajzot alakító történetképzés talán legszebb példája a kisgyermek Adyról 
szóló következő rész: „Szilárd jellemű gyermek volt Ady Endre, az igazság mel-
lett mindig bátran kiállt. Játszótársai ragaszkodtak hozzá, vezérüknek tekintették. 
Szeretett új játékokat kitalálni, s nagyon kedvelte a meséket."120 A gyermek jellemét 
már-már regényírói ambícióval előrevetítő három célirányos mondat a tanköny-
vi Ady-kép három központi jellemzőjének feleltethető meg: az igazság melletti 
kiállás szilárdságáról szóló első nyilván a későbbi harcos forradalmárnak, a ragasz-
kodó, alárendelődő társakról szóló második a későbbi, mindenki által követett 
irodalmi zászlóshajónak, a játékot, mesét kedvelő (tehát nem különösebben meg-
lepő tulajdonságokkal rendelkező) gyereket ábrázoló harmadik pedig az újító, szim-
bolista költőnek (ez a tankönyv a szimbolizmust a mítoszokhoz és mesékhez köti: 
vö. „Mint az ógörög mítoszok és a mesék világában [...] a valóság Ady költésze-
tében is sejtető jelekben, szimbólumokban oldódott fel").121 A (tankönyv)írói krea-
tivitás eme tanulságos túlzása sajnos a későbbi átdolgozásokból kimaradt, viszont 
egészen 1967-ig tartotta magát a hasonló előkészítő szerepet betöltő életrajzi 
részlet: „Nagyon fájt neki, amikor nyolcadikos korában nem őt választották meg 
önképzőköri elnöknek: megbuktatták jómódú, dzsentri származású osztálytársai. 
A fiatal Ady ekkor »demokrata pártot« szervezett a győztes úrifiúk ellen".122 És 
amikor a demokrata párt eltűnik, akkor is támad helyébe - igaz: egy fokkal fino-
mabb és irodalmibb - előjel: Ady „vezető szerepet játszik az önképzőkörben".123 

Egyszerre a kultusz és a történetképzés jele, hogy a szövegek valamilyen formá-
ban fontosnak tartják hangsúlyozni: Ady már gimnazistaként „Kiváló tanuló, már 
ekkor érzi egyéniségét", az egyetemen pedig „tisztán látja élete célját és hivatá-
sát: költő lesz".124 

Az Ady-élettörténet jelképes tartalmúvá alakításakor többféle őskép szóba jö-
het. Az egyik 1945-ös irodalomtörténet Adv-leírásában például a háttérben Faust 
alakjára csodálkozhatunk rá: „Ezért a merészségért Ady egy eltékozolt élettel fi-
zetett. Mindent meg akart ismerni és érteni", és „A Léda-dalok a szenvedélynek 
szinte pokoli mélységét és izzását tárják fel".123 A tanítói és vezéri szerepkörből 
már természetesebben következik a vallásos ősképek több változata, Jézus vagy a 
próféták alakjának megidézése (erre már korábban láttunk példát), ami a történe-
tek többi szereplőjét is érinti. Az 1951-es tankönyv Jézus megkísértésére emlékez-
tetően írja le, hogy Herczeg Ferenc megpróbálja a költőt „elveinek feladására, 
áruló átállásra bírni", „megkísérli, hogy [...] anyagi előnyökkel tántorítsa el Adyt 
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dalomtörténet III. rész. Az általános gimnáziumok IV. osztálya számára. TankönYYkiadó, Budapest, 
1951. 18. 
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útjáról",126 a történetképzésben az Ady-Tisza-ellentét felmelegítésével a konzer-
vatív miniszterelnök pedig (ebben Ady és a marxisták egyetértenek) maga lehet 
a Gonosz: „Ez a korlátolt, mániákus oligarcha kíméletlen eszközökkel fojtott el 
minden haladó törekvést".127 Amikor ugyanebben a szövegben azt olvassuk, hogy 
„Ady szerette népét",128 a megfogalmazás szokásos kétértelműsége miatt - a ve-
zérköltő egyszerre szolgál és vezet - nem tudni, hogy a költő gyermeke vagy ural-
kodója a birtokában lévő népnek, bölcsességéhez és jelentőségéhez az utóbbi il-
lene jobban. 

Természetesen szimbolikus fontosságra tesz szert az életrajz vége, a halál leírá-
sa is - itt a feladat kettős: először is (betegségével, leépülésével) ki kell menteni a 
költőt, amiért nem üdvözölte és támogatta eléggé az 1918-as forradalmi esemé-
nyeket („Ekkor már ágyhoz kötötte a betegség, nem lehetett ott a »száguldók« kö-
zött" - írja Mohácsy129), majd ezután - a lehetséges konfliktus végső eltörléseként 
- ki kell sajátítani a halálát. A változatok: „Munkások álltak díszőrséget koporsó-
jánál. [...] Költészetének legigazabb értője és igazolója jött hódolni a halott Ady 
előtt: a forradalmi nép";130 a „forradalmi kormányzat saját halottjának tekinti 
Adyt";131 „Halálának napját a Tanácsköztársaság nemzeti gyászünneppé nyilvá-
nította".132 A Mohácsy-tankönyv esztétikai megítélésre koncentráló beállítódását 
jelzi, hogy itt először nem szerepel ilyen gesztus, csak ennyi: „1919. január 27-én 
halt meg Budapesten."133 

Ahogy korábban az Adynak tulajdonított, leegyszerűsített életút keresztény 
megtéréstörténetként lehetett elmondható, a tények részletesebb katalógusa a 
kommunista ideológiát támogatva egy egész másmilyen ideológiai fejlődéstörté-
netbe rendeződik, a költő-főhős az új narrációban új identitást kap. Ennek tárgya 
a „nem volt szocialista, de"-érvelésnek megfelelően: útja a szocializmusig. Ady 
„a forradalom vezető erejét keresve, jutott el a munkásosztállyal kötött fegyverbarát-
ságig. Ady nem volt szocialista. [...] Mégis a munkásosztályban reménykedett", 
„világosan felismerte a munkásosztály nagy történelmi hivatását";134 a tankönyv 
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a Menekülés úri viharból című versből (minden különösebb alap nélkül: a vers fő 
képe az úton-lét) azt olvassa ki: „Mintha a költő hazatalált volna".135 A megoldan-
dó feladat nehéz: a lelkiismeretesen közölt cáfolat mellett vag)' után egyben állí-
tani is Ady szocializmusát. Ennek eszköze a mesehős-szerű Ady, aki az eszmék sűrű 
erdejében meglátja a helyes utat, és így lényegében megérkezik a célhoz - anél-
kül, hogy kijutna az erdőből. Egy középiskolás olvasókönyv „Az író világnézete és 
osztályhelyzete" című részben állítja: „Ady világnézeti fejlődése azt is bizonyítja, 
hogy a költő, amikor az új mellé áll, egyúttal a történeti fejlődés törvényszerűsé-
geit is felismeri. Ady, a munkásosztály történelmi hivatásának felismerésével, meg-
látta, felfedezte a jövő útját", s ennek megfelelően elmondja, hogy Ady a nemes-
ségtől életmódja miatt eljutott a polgárságig, „Csakhamar belátta azonban, hogy 
polgárságunk alkalmatlan" a forradalom vezetésére, később „egy ideig úgy vélte, 
hogy a parasztság fogja a polgári demokratikus átalakulást megvalósítani", majd 
rájött, hogy a parasztság győzelmei sosem voltak tartósak, „így jutott el világné-
zeti fejlődésében a munkásosztályhoz, a szocialista munkásmozgalommal vallott 
fegyverbarátsághoz".136 Hasonló fejlődéstörténetet más tankönyvben is olvasha-
tunk, például: „A parasztság belső érdekellentéteit, szétszórtságát felismerve fi-
gyelmét a munkásosztály erősödő sztrájkharcai, politikai küzdelmei ragadják meg. 
Nem jut el a marxizmushoz, de mind világosabban érzi a proletariátus erejét, törté-
nelmi küldetését."137 Hogy a történetben Ady - egyébként tagadhatatlan - út- és 
fórumkereséseinek kronológiába rendezése mennyire önkényes, arról (a szocia-
lizmus végállomásként való feltüntetése mellett) árulkodik a tény, hogy Kanizsai-
Nagy változatában a polgárság és a parasztság egyszerűen helyet cserél: itt Ady 
előbb azt látja be, hogy a nem egységes parasztság nem alkalmas a forradalom 
vezetésére, és csak ezután nézi majd kritikus szemmel a felemás polgárságot is, 
„Hirdeti az új világot teremtő népi forradalom szükségességét, de azt is tudja, 
hogy e forradalom vezetésére sem a parasztság, sem a polgárság nem alkal-
mas",138 mielőtt - ezúttal már A csillagok csillaga című verssel - elérkezik „világ-
nézeti fejlődésének csúcsára: megtalálja a kulcsot az öszszekuszált társadalmi kér-
dések megoldásához".139 A fejlődéstörténet ebben a tankönyvben annak ellenére 
szerepel, hogy a szöveg többször emlékeztet rá: Ady „világnézeti és művészi fej-
lődése nem egyenes vonalú".140 Hasonló sorrendet állít fel Mohácsy: „Verseiben, 
cikkeiben az antifeudális indulatokhoz egyre inkább antikapitalista dühök is tár-
sultak. Megfogant benne már az a meggyőződés, hogy a falusi Magyarország el-

1351. m . 40. 
1 3 6 J U L O W Viktor-KosARAS I s tván-MARGócsY József: Magyar irodalmi olvasókönyv. A középiskolák I. osz-

tálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest , 1959. (6. kiadás) 258. 
1 3 7 SZAPPANOS Balázs-VmoR Pálné: Magyar irodalom. I rodalomtörténet II. a gimnáziumok III. osztálya 

számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 237. 
1 3 8 KANIZSAI-NAGY Antal: Szakközépiskolai tankönyv: Magyar irodalom. I rodalomtörténet II. a III. osz-

tály számára. Tankönyvkiadó, Budapest , 1967. 186. 
•за I. m. 190. 
no I. m. 191. 



Ady-képek az irodalom tankönyvekben 371 

maradottságával szemben a »város« önmagában még nem jelent megoldást."141 

Mindennek fényében érthető a látszólag ártalmatlan mondat újítása az 1982-es 
tankönyvben: „Párizsi tapasztalatai megerősítették abban, hogy csak a parasztság 
és munkásság válhat forradalmat megvívó erővé. Jóllehet Ady politikai felfogása 
(az évtized közepétől) polgári radikális, mégis - vagy épp ezért - szövetségesének 
tekintette az Áchim .András vezette parasztmozgalmat és a Szociáldemokrata Pártot 
is"142 - a kétes hitelű fejlődéstörténet helyett itt kétszer is egyszerű mellérendelés 
található: „parasztság és munkásság". Ilyen rehabilitáló gesztus már Mohácsynál 
is megtalálható, aki a kötelező marxista gyakorlat után megjegyzi: „A munkás-
osztályhoz eltalálva is számított a kisemmizett parasztság harci elszántságára."143 

A szocialista megérkezés gondolata alakítja sokáig a költői pálya tagolását is, 
eszerint három korszakkal van dolgunk: az elsőben Ady szimbolizmusával forra-
dalmasítja a költészetet, a másodikban nyelve leegyszerűsödik, hogy alkalmassá 
váljon a szocialista mondanivaló kifejezésére, a fejlődés itt véget ér, és némileg szer-
vetlenül következik a harmadik korszak, a háborús évek mellőzöttsége. A hivatalos 
vélemény szerint az első korszakban hatott rá a francia dekadens szimbolizmus, 
de költészete mégis egész más természetű, mert a szimbolizmus realizmus-elle-
nességével szemben (amely a magyarázatokban olykor a valóság elutasításával, oly-
kor meg nem értésével egyenértékű) б „A valóságot akarta viszszatükrözni versei-
ben".144 Ez a „szimbolista Ady" korábban mindent magyarázó felfogásának első 
megrendülése a tankönyvekben - igaz, itt a franciáktól való jelentős különbség 
nem hátrány, hanem előny: ami költészettörténetileg elmaradottság, az marxista 
szempontból a külföldi mintánál fejlettebb változat. Ugyanez az álláspont marad 
érvényes később: „Adv nem a valóság meg nem értése miatt használ szimbólu-
mokat, hanem ellenkezőleg, a valóság bonyolult szövevényeit kívánja érzékeltet-
ni";145 „Mindegyik modernista irányzat közös jegye a valóságtól való eltávolodás 
és a klasszikus művészeti formák tudatos felbontása", a huszadik század magyar 
legjobbjai is mind kijárták ezt az iskolát, „de valóságérzésük s mindenekelőtt a 
munkásosztály történelmi szerepének felismerése megóvta őket attól, hogy a for-
malizmus zátonyain megrekedjenek";146 „Meglátjuk majd, milyen zseniálisan 
használja fel Ady Endre az új kifejezési módot valóságos társadalmi összefüggések 
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megfejtésére";147 Adynál „az Ym. modernizmus nem a menekülésnek, a valóságtól való 
elzárkózásnak, hanem éppen a valósággal való szembesülésnek lett az eszköze - mint ál-
talában a kelet-európai költészetben".148 A fejlődéstörténet miatt a tankönyvek 
külön szakaszt tételeznek fel Ady szocialista-szimpatizáns költeményeinek, ezekben 
a „Forradalmi proletárverseiben csaknem teljesen eltűnt a jelképes beszéd";149 

„Forradalomra hívó költeményeiben azonban már közérthető, jól megmagyará-
zott szimbólumok uralkodnak".150 Az Ady-életmű szerkezetére (amely eleve meg-
kérdőjelez minden ilyen korszakolást) jellemző, hogy a keresztény megtérésre és 
a szocialista megtérésre például felhozott versek ugyanabban a (különben „első 
korszakbeli") kötetben találhatók, csak különböző ciklusokban (Krisztus-kereszt az 
erdőn, A csillagok csillaga - mindkettő: Az Illés szekerén). Az 1982-es tankönyvben a 
szimbolizmus szempontjából már csak két szakaszra tagolódik Ady költői pályá-
ja, az elsőben központi fontosságú a képalkotásnak ez a módja, a másodikban pe-
dig rohamosan veszít a jelentőségéből. Veres folytatja és megújítja az Ady szim-
bolista értelmezésével szemben kritikus tankönyvírói szólamot, beismeri, hogy Ady 
viszonylag kevés valóban szimbolista verset írt, „A szimbólumalkotás önmagában 
ugyanis még nem jelent szimbolizmust."151 

Ady Endre ebben az iskolai irodalomtörténeti elbeszélésben a modern magyar 
irodalom „alapítójaként" tulajdonképpen máig megőrzi kiemelt szerepét, a hat-
vanas évektől azonban a pozíciója megváltozott: a negyedikes tankönyv' éléről 
a harmadikos végére került. Bár a róla szóló szöveg ezzel együtt alig módosult, a 
szimbolikus változást nem szabad alábecsülni: az, hogy Adv a máig tartó irodal-
mi folyamat elejéről új összefüggésbe, egy Petőfitől az ő ismertetéséig tartó ívbe 
illeszkedett, nyilvánvalóan változtatott a róla kialakuló képen, klasszikusabbá tette, 
de el is távolította a jelen és a jövő olvasóitól. Az új gimnáziumi fejezetcím is 
pontatlanul hátrébb sorolja: „A századforduló irodalma (1905-1919)", egyfajta 
„rövid 20. százacf'-teóriajegyében. A Szappanos- és a Kanizsai-Nagy-féle tanköny-
vek azután pontosítanak, az „Irodalmunk a XX. század első évtizedeiben" címmel. 
A szerzők korszakhoz rendelésének 1951-től bevett megoldása, hogy a Nyugat in-
dulásánál csak Adyt és Kaffkát ismertetik (az б pályájuk ugyanis akkor le is zárul), 
Móriczot és a többi nvugatost pedig csak a következő, két háború közötti részben 
veszik elő (noha Adyval együtt vagy akár nála korábban indultak). Az évfolyamha-
tár (mint természetes vízválasztó) eltolásakor Ady és Kaffka a harmadikos anyag 
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végére szorul (1967-től Kaffka eltűnik, egyedül hagyva Adyt - talán azért, hogy a 
nagy költő zárhassa a tankönyvet?), és a többi nyugatossal indul a negyedikes tan-
anyag. Két évtizedig tehát - szinte véletlenségből - előáll a mostani felfogáshoz 
hasonló helyzet: a Nyugat alkotói kezdték el a modern magyar irodalmat, de nem 
annyira Ady, mint a többiek. Ez idő tájt csak a technikumok rövidebb tananyagá-
ban kerül Ady a modern korszak elejére, ebben az iskolatípusban ugyanis tovább-
ra is csak két év irodalomtörténet van, a második év tárgyalja a 20. századot. Ady 
azonban itt is különös módon visszasorolódik: „А XX. század első negyedének iro-
dalma" előtte még Mikszáth pályáját mutatja be, ezzel különös párost hozva létre. 
1980-tól aztán az egész első nemzedék a harmadikos anyag végén foglal helyet, 
az Ady és a többiek közti szimbolikus korszakhatár eltűnik, ám a költő pechsoro-
zata nem ér véget, egy kisebb horderejű ügyben újra a régebbi rend képviselője 
lesz: az egyik új tankönyv az új művésznemzedék jelentkezését abban is felfedezi, 
hogy az írók már nem kiugrott vagy végzett jogászok (mint Ady is), hanem böl-
csészkarosok.152 

Túlzás lenne azt mondani, hogy Ady „követendő példa"-státusa mindenre ki-
terjedt: ismert, hog)' Révai Ady-képe jellegzetesen „kispolgári" volt a költő magán-
életének megítélésében. Jóval 1945 után is találunk utalást arra, hog)' Ady életvi-
tele pedagógiai és morális szempontból aggályos, a technikumban tanulók például 
Adv élet, halál és szerelem dolgaiban vallott ellentmondásos nézeteinek ismerteté-
se után ezt olvashatták: „életének és költészetének most tárgyalt motívumai nem 
példamutatóak. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy tévedései nem annyira sa-
ját személyes bűnei, hanem inkább azé a koré, amelyben élt. Tudja ezt maga a 
költő is, s egyik megrázó versében, amellett tesz hitet, hogy sorsa elriasztó például 
szolgál majd boldogabb korok fiataljai számára (Az Anti-Krisztus útja)."153 Tanul-
ságos azonban, hogy Kanizsai-Nagy, aki ezzel a véleménnyel egyébként a két vi-
lágháború közötti konzervatív recepció egyik alaptézisét ismétli, a szakközépisko-
lák számára írt, a korábbival egyebekben megegyező szövegben korrigálja magát, 
és az egész bekezdés kimarad, ahogyan a korábbi szöveget záró gondolat - „Esz-
méi, életének vonzó s egyúttal elriasztó példája elevenen él »egy új emberű új 
világ« fiataljaiban"154 - is új formában szerepel: „Eszméi, életének példája elvenen 
[sic!] él »egy új emberű új világ« fiataljaiban."155 A szerző, ha meg nem is gondol-
ja magát, inkább tartózkodik a fiatalok elé állított példa direkt minősítésétől. Ez 
a tartózkodás jellemző a magánélet és betegség témáinak kezelésére, amely gyak-
ran (el)hallgatásban mutatkozik meg. Megfigyelhető például, hogy Ady szifilisze 
(mivel a költő korai halála miatt muszáj megemlíteni, sőt a történetben elókészí-
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teni), valahol a tízes években váratlanul merül fel, a kialakulása után egy évtized-
del, pontos megnevezés nélkül, a derült égből, például így: „sokáig elhanyagolt 
betegsége és a hajszás élet lassan felőrölte erejét";156 1 967-ben a dekadencia mo-
tivációiról szólva olvassuk: „Ehhez járni tragikus betegsége."157 Ezek a megfogal-
mazások mintha visszautalnának valamire, talán kiutalnak valami közismertre: 
semmilyen „előző mondatnak" nem lelni nyomát. A vérbaj a nyolcvanas évek tan-
könyveiben válik elmondhatóvá, elsőként Mohácsy harcol meg a problémával, 
tág összefüggésrendszer felvázolásával próbálva meg kihúzni a kígyó méregfogát: 
„Egészségét hamar megtámadta az akkor még gyógyíthatatlan betegség, a szifi-
lisz, amely abban a korban a tüdővészhez hasonlóan tömegbetegség volt. A világ-
irodalomnak számos nagy alakja ugyanebben szenvedett. Ady esetében a konzer-
vatív kritika ezt ki akarta használni lejáratására, erkölcstelenségét hangsúlyozva";158 

és nevén nevezi a betegséget Veres is, igaz, csak egy mással elfoglalt mondat tár-
gyaként: „egy futó kapcsolatának következményét, vérbaját úgy tekinti később 
[...], mint a zseniális embert az átlagostól megkülönböztető kiváltságot."159 

Szerelmi életének megítélése szintén érdekes ívet ír le. Kezdetben Léda szere-
pe kisebb és nem pozitív a magánéleti fejlődéstörténetben, amelyben a családi 
tűzhely biztonsága a csúcspont: „Ady életének ebben a késői komor korszakában 
csak egyetlen biztató fény világított: a megtalált igazi szerelem", ráadásul ez az 
állapot a világtörténelem összefüggéseiben is segíti költői kiteljesedését: „Az iga-
zi emberi érzés, a tiszta szerelem megéneklésével, az imperialista világháború 
embertelensége miatt tiltakozott Ady."160 Ezzel szemben a Léda-versek a tan-
könyv szerkezetében az „Ady és a kapitalizmus" alfejezetben, a kor visszásságai 
által Adyra kényszerített tévút dokumentumaiként kapnak helyet. A szakítás le-
írása világossá teszi, hogy Adynak az ideológiai fejlődés részeként kellett tovább-
lépnie (emlékezzünk: „élete minden tettét" a nép javáért áldozta): „Kapcsolata 
Lédával 1912-ben végleg megszakadt. Mindketten elkerülhetetlenül rájöttek ar-
ra, hogy nem egymáshoz valók: útjaik elválnak. Léda minden műveltsége és kul-
turális érzékenysége ellenére sem lehetett Ady méltó társa. Túlságosan kötötte a 
burzsoá világ: érzéseit, gondolkodását a rothadó burzsoá társadalom íratlan tör-
vényei szabták meg. [...] Nem sokkal a Lédával való szakítás után ismerkedett meg 
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Ady későbbi feleségével, Boncza Bertával."161 Ahogy az már szokásos, amit a tan-
könyvírók egyszer szenvedélyes túlzásként megengednek maguknak, az átdolgo-
zok finomítják, mindössze ennyit hagyva meg a fejtegetésből: „Kapcsolata Lédá-
val 1912-ben megszakadt. Mindketten rájöttek arra, hogy nem egymáshoz valók. 
Nem sokkal a Lédával való szakítás után Ady megismerkedett későbbi feleségével, 
Boncza Bertával."162 Tehát ez a magánéleti téma is elérkezik a hallgatás szakaszá-
ba. Sőt, 1960-tól már Ady szerelmi költészetének fontos, elismert része a Léda-
versek forradalmisága. A szerzők az egyébként részletes életrajzban diszkréten hall-
gatnak arról is, hogy mennyi apróbb-nagyobb kapcsolata volt Adynak az 1913-as 
évben, például szanatóriumi tartózkodásai alatt, általában ehelyett kerül szóba el-
hanyagolt betegsége és hajszás élete. így a szerelmi történetben a szakítás után 
„nem sokkal" már a házasság következik - a szakítás mintegy a házasság szüksé-
ges előkészítője. A Szappanos-féle szövegben már elismerően szerepel Brüll Adél 
neve is, kapcsolatuk „csaknem egy évtizedig tartó nagy szerelem", Diósyné „so-
kat segít Ady szellemi fejlődésében".163 Ezzel párhuzamosan a Csinszka-versek 
leírása, legalábbis retorikailag negatívabbá válik, mivel a versekből áradó családi 
boldogság nemcsak egyszerűségként és tisztaságként, de a szenvedély és a nyelvi 
pompa hiányaként is megfogalmazódik: „A Csinszka-versekből hiányzik a Léda-
szerelem marcangoló szenvedélyessége, gyötrő vívódása. [...] Nyelvükben kevés-
bé pompázatosak. A népdalok tiszta egyszerűségére emlékeztetnek."164 A - láttuk 
- konzervatívabb Kanizsai-Nagy is érdemei elismerése mellett bírálja Lédát: 
„Nagyváradon ismerkedik meg élete nagy szerelmével, Brüll Adéllal",165 akihez 
„Őszinte és szenvedélyes szerelem fűzi", ám „Maga Ady is érzi, hogy kettőjük viszo-
nya átkozott és beteges".166 Erénye ugyanakkor ennek a tankönyvnek, hogy a Léda-
szakítás és a Csinszka-házasság167 leírása elkülönül, nincs egy közös elbeszélésbe 
kényszerítve. A szűkszavú elemzésben pedig már hiába keresnénk a családi idill 
eszményítését. A két kapcsolat ellentétes irányú mozgásának végét, és végső so-
ron egyfajta helycseréjét a történetben az 1982 utáni tankönyvben olvassuk. Ez 
az a pillanat, amikor a tankönyvírás túljut a maga szexuális forradalmán, a kom-
munizmusnál már vonzóbb a kommuna: „Adél asszony művelt, érzékeny, büszke, 
szeszélyes és feltűnő jelenség, aki szabadon gondolkodik a szerelemről, de ragasz-
kodik házasságának kereteihez. A kölcsönös anyagi függés is együtt tartja férjével, 
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aki ugyancsak bizalmába fogadja Adyt. Amikor kiújul a költő betegsége, s halál-
félelem gyötri, Diósyék páratlan emberséggel ápolják és kezeltetik őt."168 Szintén 
régi adósságot pótol Mohácsy és Veres András, amikor megosztja a tanulóifjúság-
gal, hogy a szakítás után „A hirtelen szabad emberré vált költő körül rajzanak 
a nők".169 A néhány évtizeddel korábbihoz képest szinte mulatságos látni, hogy a 
házasság boldog kikötőből hogyan lett olyasmi, amire csak a körülmények össze-
játszásajelenthet megnyugtató magyarázatot: Ady „Úgy érzi, ideje lenne már meg-
állapodni, sőt az is lehetséges, hogy elkésett vele. Öregedő szülei is elkeseredetten 
látják, hog)' a családnak magva szakad", s bár a költő közismerten szerette szüleit, 
az ő elkeseredésük mellett még a világtörténelem - „a háború sokasodó előjelei 
növelik házasulási vágyát" - és az apa visszautasítása miatti dac is közrejátszik, 
hog)T döntését megindokolja.170 A kapcsolódó költemények leírásakor a korábbiak-
nál egyértelműbb szerepet kap a hiány magmetaforája: „A Csinszka-versek rend-
kívül puritán, képszegény, jelzőtlen kijelentéseiből, vázlatos mondataiból éppúgy 
nem lehet a szerelem bensőségességére következtetni, mint az ellenkezőjére; Csinszka 
személyisége meg sem jelenik bennük."171 Az előbb idézett bírálat nem etikailag, 
hanem poétikailag értékeli a verseket, mégis az egész folyamat során megfigyel-
hető a morális és az esztétikai megítélés párhuzamossága (nyelvészeti tárgyú me-
taforával élve: homonímiája): nemigen fordulhat elő az, hogy egy egyértelműen 
rossznak ítélt kapcsolathoz egyértelműen jó vers kötődjön (bonyolult pedagógiai 
üzenet volna ez, ahogyan a „rossz ember, de jó költő"-képlet is annak bizonyult), 
a kapcsolatról gondoltak befolyásolják a versek elemzését, és az így elemzett versek 
megerősítik a kapcsolat megítélését. E folyamatban részben kakukktojás a (Király 
monográfiáját szinte szó szerint is hozó) Mohácsy-tankönyv, mivel ez mindkét 
kapcsolatot eszményítve ábrázolja: „Valódi szerelem fűzte az asszonyhoz, Léda 
igazi társ volt, nem csupán szexuális partner. Lázadás volt Ady Léda iránti szerelme, 
tiltakozás a szemforgató álerkölcsök ellen";172 a házasság pedig „letisztult szere-
lem", „óvó, biztonságot adó menedék a halállal szemben. Ezért a védő oltalomért ajánlja 
fel a költő maradék, hű, igaz életét feleségének."173 Persze itt is igaz, hogy a kap-
csolatok és a versek pozitív értékelése között didaktikai összefüggés tételezhető fel. 

A követendő példaként a diákság elé állított politizáló, forradalmár Ady két-
ségkívül kisajátítás eredményeként, torzképként jött létre 1945 után, és bár a szo-
cializmus egész időszakában önmagánál többet kellett megjelenítenie, bemutatá-
sát ideológiai és pedagógiai szempontok többféleképpen átformálták, ahogy a 
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kultikus beállítódás kritikailag nem megalapozott túlzásai sem maradtak el, ösz-
szefoglalásképpen megállapítható, hogy - a tankönyvirodalom esztétikai és poé-
tikai kérdések felé tett fordulatának köszönhetően - a forradalmár-kép le- vagy 
visszacserélése egy döntően irodalmi értékekben gazdag, kevésbé kozmetikázott 
költő-képre már a rendszerváltás előtt, a nyolcvanas években, a Veres- és részben a 
Mohácsy-féle tankönyv lapjain megtörténik.174 

A tankönyvi szöveg természetesen nem tükrözi mechanikusan a kor irodalmi re-
cepcióját, mégis jellemző képet adhat róla, két megszorítással: egyrészt általában 
az elemzői és olvasói hozzáálláshoz képest néhány éves késésben van (míg más 
esetekben: néhány évvel előtte jár, mert befolyásolni akarja azt), másrészt az iro-
dalmi közbeszédben jelen lévő vélemények közül csak azokat ismerteti - időben 
csúsztatva is - , amelyeket a hivatalos véleményformálók elfogadhatónak vagy 
még inkább hasznosnak tartanak, ilyen szempontból a manipuláció és a pedagó-
gia természetes kapcsolatban áll egymással. A szerzők mindig találnak módot, 
liogv a kiemelt alkotók műveit az adott korszak felől olvassák, annak megfelelő 
pedagógiai tanulságokkal, erre számtalan példát láttunk, és még sorolhatnánk is, 
Dobos például a Proletár fiú verse után megjegyzi: az apa „harcos, munkás ember. 
Aki tud küzdeni, az mindenkinél hatalmasabb",175 A grófi szérűn után pedig ezt: 
„Ma már a magáét siratná a magyar paraszt, mert most azé a föld, aki dolgozik 
rajta"176 - világos, hog)' az ilyen kommentárok nem Adyról és verseiről, hanem a 
diákság aktualizáló neveléséről szólnak. Az aktualizálás sokszor meglepő elszólá-
sokhoz vezethet, például amikor Ady, miután az ipari munkássághoz érkezett a 
történelmi szükségszerűségek felismerésével, „tőlük várja a felszabadulást",177 ami 
csak a váteszi szerep tűlfeszítésével képzelhető el. 

Tény, hogy az elmúlt évszázadban sokan sokkal árnyaltabban írtak Ady Endre 
költészetéről és személyéről, mint a most idézettek, de az irodalmi rendszer sajá-
tosságai (és más rendszerekhez képest elfoglalt helye) miatt ezek a vélemények 
valószínűleg sokkal kevésbé befolyásolják a köztudatban élő és az interpretáció-
kat megalapozó Ady-képet, mint a tankönyvek. A tankönyvek, amellett hogy a kor 
államilag támogatott és így módosított lenyomatát adják, sokak számára az egyet-
len találkozást jelentik az irodalommal vagy Adyval, és a legtöbbek számára vala-
milyen (egyszerűbb vagy összetettebb módon) preformálják a költőhöz való ké-

174 A rendszerváltás óta megjelent és használt tankönyvek vizsgálatára itt, többek között a szükséges 
irodalomtörténészi rálátás hiánya miatt nem kerül sor. Ezekről a tankönyvekről egyébként tanul-
ságos írás olvasható L Á N C Gusztávtól: A modem magyar irodalom néhány kérdése a tankönyvekben. In 
FŰZFA (szerk.): Irodalomtankönyv ma. Pbnt Kiadó, Budapest, 2 0 0 2 . 1 0 1 - 1 0 6 . 

1 7 5 D O B O S László: Magyar irodalomtörténeti olvasókönyv. Polgári fiú- és leányiskolák IV. osztálya számára. 
Fanst, Budapest, é. n. ( 1 9 4 5 ) 1 2 1 . 

1 7 6 I . M . 1 2 2 . 
1 7 7 BARTA János-KoVAi.ovsz.KY Mik lós—WAI.DAPFEL József: Magyar írók Petőfitől József Attiláig. Cserépfalvi, 

Budapest, 1945. 199. 
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sőbbi viszonyulást. Persze a tényleges Ady-kép kialakításában, amely döntően 
nyilván az iskolában történik, a tankönyvek csak az egyik eszközt jelentik: a tanár 
mindenkor kiegészíthette, vagy korrigálhatta, amit a tankönyv írt,178 attól telje-
sen eltérő állításokat fogalmazhatott meg, bizonyára nem minden diák olvasta az 
irodalom tankönyveit, és számtalan egyéb faktorral is számolhatunk, mint ami-
lyen a túlságosan direkt nevelő hatások kontraproduktivitása bizonyos életkor fö-
lött. Egy ilyen sok szempontú, az enyémnél kevésbé irodalomtörténészi, és sokkal 
inkább pedagógiatörténeti munka - mint több más, a tankönyvek és befogadásuk 
történetét feldolgozó mű is - még megírásra vár, és minden bizonnyal további ta-
nulságokat tartogat mind Ady hatástörténetéről, mind az elmúlt század hazai tör-
ténelméről. 

I7S A tankönyvek tanár általi „felülbírálása" ráadásul nemcsak pozitív eredménnyel képzelhető el: az. 
1982-es tankönyv, amely elsősorban irodalomtörténeti szemléletváltást jelentett be, újításai és a di-
daktikai szempontok másodlagossága miatt többször a „konzervatív" tanárok ellenállásával is talál-
kozott, ahogy az a már hivatkozott Tankönyvháború című dokumentumgyűjteményből kiolvasható. 
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A „SZÖVEGVILÁG" FÖLÉNYE 

-Taxner-Tóth Ernő: (Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben. 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005. 526 lap -

I. Vallomás és mentség 

Mivel az Eötvös-életmű átfogó értelmezéseiből igencsak kevés született az elmúlt 
bő évszázadban, történetileg komoly tétje lehet minden újabb vállalkozásnak. Bár 
Eötvösről a legkevésbé sem mondható el, hogy valaha is az irodalomtörténeti ká-
non perifériájára szorult volna, szépírói életművének recepciója mégsem kelti a 
szempontok sokféleségének illúzióját. A regényírói korpusz befogadását megha-
tározó paradigmatikus modellek közt tarthatjuk számon az Eötvössel egykorú kri-
tikától szinte a mai napig jelen lévő irányzatosság kérdéskörét feszegető, a lélekta-
niság (főként Péterfy által preferált és kezdeményezett) témakörére összpontosító 
olvasásmódokat és azokat az interpretációs normákat, amelyek a szövegekhez a 
politika és társadalmi reprezentáció igényével közelítettek. Az eötvösi életmű újra-
gondolásának sürgető feladatát az is magyarázhatja, hogy a legutolsó átfogó igényű 
konstrukció (Sőtér István 1967-ben megjelent monográfiája) mára már jócskán 
veszített időszerűségéből. Taxner-Tóth Ernő munkája ezek alapján komoly hiányt 
pótolhat az Eötvös-szakirodalomban. 

Arra a kérdésre, hogy mennyiben sikerült ezt a szerzőnek teljesítenie, célszerű, 
ha azokból az önérteimező gondolatokból kiindulva próbálunk választ keresni, 
amelyeket a maga mentségéve könyvének előszavában kifejt. Egyrészt megtudjuk, 
hogy a monográfia anyaggyűjtésének lezárása és a kész munka publikálása között 
öt esztendő telt el. Ez a fél évtized a szerző szerint (és e sorok írója szerint is) az 
Eötvös-szakirodalom részkutatásaiban komoly szemléletváltásról árulkodó dolgo-
zatokkal bővült. Valószínűleg (megkockáztatom, hogy ebben Taxner-Tóth is egyet-
ért velem) ez lehet az egyik legfőbb indoka a monográfia azon sajátosságának, 
hogy az újabb recepció ismeretével felfegyverkezett olvasó nem talál elegendő in-
novatív erőt az egyes művekkel foglalkozó fejezetek kérdésfelvetéseiben. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a kötet megjelenésének és a benne képződő szemlélet-
módbéli sajátosságoknak az időindexe nem azonos. Még ha a helyzet így áll is, 
annak az alapkoncepciónak a fényében, amely tulajdonképpen összefogja az Eötvös-
korpusz értelmezéseinek szálait, a fenti „csúszás" kevésbé nevezhető számottevő-
nek. Másrészről nem hagyható figyelmen kívül az értékminősítéskor az, hogy a 
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szerző milyen olvasóközönséget célzott meg munkájával. Mentségében ezzel kap-
csolatban is pontos információkkal szolgál: „Tanárként szembe kellett néznem azzal 
a ténnyel, bogv az egyetemi hallgatóknak - jövendő magyartanároknak - újabb 
magyarázatokra van szüksége. Arra gondoltam, hog)' rövid jegyzettel' könnyí-
teni meg a fölkészülésüket. Rá kellett azonban jönnöm, hogy a vállalt feladat 
megoldhatatlan." (9.) E vallomás szerint az elsődlegesen megcélzott közönség az 
egyetemi hallgatóság. E választás a munka kidolgozottságára jelentős hatással bír. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy - kimondatlanul is - a tankönyv (de mondhatnék 
akár jegyzetet) műfajának irányába elmozduló konstrukciónak nem az a legfőbb 
feladata, hogy olvasóit kiszolgáltassa az újabb irodalomszemléleti irányok riasztó 
sokféleségének, hanem az, hogy már valamelyest bejáratott, az irodalomtörténet-
írásban olajozottabban működő módszertani premisszák segítségével kedvet adjon 
az egyetemi ifjúság számára Eötvös ugyancsak riasztó terjedelmű1 műveinek elol-
vasásához.2 Mielőtt jelen sorok bármelyik (de főként a teória iránt elkötelezett) 
olvasója felháborodna azon, hogy Taxner-Tóth könyve nem kíván párbeszédbe lép-
ni időszerű elméleti horizontok képviselőivel, megnyugtatásképpen rögtön hoz-
záteszem: a szerző komoly elméleti anyag bevonásával építi fel monográfiájának 
módszertani falait. A Heideggertől Habermasig, Bahtyintól Iserig, Foucault-tól 
Dieter Merschig, Frye-tól McGannig, Barthes-tól Ricoeurig, Wellektől Zmegacig 
és Wayne G. Boothtól de Manig terjedő névsor önmagáért beszél, még akkor is, ha 
néhol a citálások ad hoc3 jellegűek, s nem mindig tartoznak a monográfia szoro-
sabban vett gondolatpaneleihez. Am az elemzések elméleti háttér nélkül is mű-
ködőképesek és jól követbetők. 

2. Szándék és olvasás 

Fordítsuk tekintetünket most a monográfia alapkoncepciójára. Taxner-Tóth Ernő 
könyve azért is érdemel kitüntető figyelmet, mert vizsgálódásaiban olyan szem-
pontok érvényesítésével próbálkozik, amelyek egyszerre veszik számításban Eötvös 
írói törekvéseit és azokat a befogadásmódokat, amelyek regényeinek intencióival 
kölcsönhatásban alakultak, alakulhattak (volna). Fogalmazhatnánk úgy is, hog)' a 
szerző egyszerre fordít figyelmet a regények produkcionális és recepcionális „ten-
gelyére". A kötet címében található (közjvéleményformálás fogalma annak a(z Eötvös 
regényeit döntően meghatározó) kommunikációs stratégiának a körülírására 
szolgál, amellyel a író (Taxner-Tóth megfogalmazásában több helyen „beszélő") 

1 Tisztelet a kivételnek... Mármint azoknak, akik az eötvösi széppróza darabjait nem találják terje-
delmesnek. 

'- A kedvcsinálást szándékot maga a szerző emeli ki Mentségében, igaz, ott csak Eötvös gyakori utalá-
sával hozza összefüggésbe, de ez így sem sokat változtat a legfőbb célokon: „.. .arra törekedtem, 
bogv sok idézettel kedvet keltsek a regények elolvasásához." (11.) 

:1 „alkalmi" 
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célzatosan, a meggyőzés, a példázatosság, a népszerűsítés eszközeivel és más egyéb 
(irodalmi és irodalmon kívüli) hatáselemek segítségével próbálja olvasóit felvilá-
gosítani, informálni, rádöbbenteni, egészében véve reakcióra bírni korának poli-
tikai és társadalmi, erkölcsi és lélektani kérdéseiben. A falu jegyzőjéről elmélkedve 
az Eötvösnek tulajdonított törekvés eszközeire is kitérve például így fogalmaz a 
szerző: „A beszélő nézőpontjának váltogatása, a közeli és távolabbi képek egymás-
ra építése, a késleltetés technikája, az utólagos magyarázatok, a történet nehezen 
indokolható hosszas kitérői, fontos döntések belső indítékainak lebegtetése, mind 
arra szolgál, hogy megmozgassa és állásfoglalásra bírja a befogadó tudatát. így 
akarja kialakítani az irányt, ahová a regény végén el kell jutnia, hogy határozot-
tan állást foglaljon Magyarország átalakításának, megreformálásának alapvető kér-
désében."(328.) Ez a megállapítás csak egy, de Eötvöst ismerve annál markánsabb 
olvasói attitűdöt rögzít. Annyiban tehát reprezentatív is a számunkra, hogy a Tax-
ner-Tóth által elsődlegesen vizsgálandó, a regényíróval egy idejű befogadásmód-
béli lehetőségek egyikére utal. Az egykorú recepció (re)konstruálásának - ha jól 
értem - legfőbb indítéka tehát az, hogy a szerző azt a közönséget definiálja,4 ame-
lyet Eötvös elképzelt magának regényei papírra vetése közben.5 A szerző saját sza-
vaival élve: „A megszólított közönség a magyar reformkor olvasója, akiben a be-
szélő a széles világirodalmi láthatáron sajátos befogadói várakozást alakít ki." (276.) 
E szándék ellen semmi komolyabb kifogásom nincs, sőt. Mielőtt valaki megjegyez-
né magában, hogy 'Jó, jó, na de mi a tétje mindennek a mai, 21. századba fordu-
ló közönség számára?', rögtön hozzáteszem, hogy a szerző több esetben korunk, 
sőt a közelmúlt befogadójának arcához is szolgál néhány vonással. Mivel a monog-
ráfiaíró a reformkori (vélt) recepció kidolgozásával véli teljesíthetőnek az Eötvös-
opuszok preferálható6 olvasóinak számbavételét, nyilvánvaló, hogy nem lehet kü-
lönösebben tekintettel más időindexszel bíró befogadói arcokra. A szerző érzi, 
hogy a befogadásmódok időrétegei között nem lehetséges komolyabb átjárás, s 
talán ezért igyekszik (kimondva-kimondatlanul) azt is igazolni, milyen szempon-
tok alapján nem (voltak) olvashatók Eötvös regényei a megcélzott közönség korát 
követő időszakokban csaknem napjainkig. A falu jegyzőjéről szóló fejezetben pél-
dául határozott különbséget tesz a 19., 20. és 21. századi olvasók kompetenciája 
között: „Eötvös olyan befogadó közönséggel számol, amely elégedetlen sorsával, 
amit már megváltoztathatónak érez. [...] Nem kellett tehát a regény politikai 
'irányzatosságának' elveit, céljait a regényhősök szájában adni, vagy a gyakran 
közbeszóló' beszélővel kifejtetni. Ezt a XXI. századi olvasó okkal hiányolja, hi-

szen a szöveg utalásainak megértéséhez ismerni kell a magyar történelmet. (Ezért 
értették félre Eötvöst már a leegyszerűsített és sikeres korabeli angol fordítás kri-
tikusai, s ez tette lehetővé a XX. század politikai célokat szolgáló - a szerző szán-

I „meghatározza" 
Ez a törekvés azért is különösen érdekes, mert a regényíró Eötvös hatástörténete alig-alig volt kí-
váncsi arra, kit szándékozott megszólítani a szerző, sokkal inkább azzal volt elfoglalva, hogy saját 
véleményének adjon hangot. 

II „megkülönböztetett figyelemben részesíthető" 
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dékaitól idegen - értelmezéseit.)" (328-329.) De a Magyarország 1514-ben sem te-
kinthető e szempontból kivételes műnek: „A késői olvasó okkal kételkedhet, hogy 
a XVI. század eleji közvélemény szerepének beállítása megfelel-e a kor szellemé-
nek. A beszélő azonban a maga korához szól, annak a gondolkodását akarja ennek 
kiemelésével befolyásolni." (413.) Az Eötvös utáni korok (ismerethiányból, ideo-
lógiai megfontolásból, kételyből vagy éppen slendriánságból fakadó) félreértel-
mezéseinek hangoztatásával Taxner-Tóth azonban korántsem kívánja azt állítani, 
hog)' a regényeknek a mai olvasó számára semmi tétjük sincs. Eg)- szempontból 
ugyanis - korra és nemre való tekintet nélkül - bizalmat szavaz korunk olvasójá-
nak, de ennek feltételei vannak. Csak akkor sikerülhet számunkra a „azonosuló 
belefeledkezés" (itt a szerző frappáns kifejezésével élek: 377.), ha képesek vagyunk 
ma is azokat az erkölcsi szabályokat, figyelmeztetéseket, mintákat magunkévá 
tenni, amelyeket Eötvös kora, illetve utókora számára megfogalmazott és hangoz-
tatott. Erre utalhatnak a monográfia azon passzusai, ahol Taxner-Tóth a regény-
író etikai kódexének magyarázatakor többes szám első személvű alakra vált, be-
vonva ezzel olvasóját gondolatmenetének tanulságaiba. A karthausiróX szólván 
például így fogalmaz: „Amikor önmagunkba zárkózunk, kizárjuk magunkat a vi-
lágból. Megnyílik előttünk a képzelet 'barlangjának' mélysége, de lemondunk a 
'való' megismeréséről. A 'belső' és 'külső' világ úgy eltávolodik egymástól, mint 
az ember és a szerep. Keressük az emberlétet meghatározó eszményeket, s látsza-
tokat találunk. A látszat pedig félrevezető, akadályozza helyes döntéseinket és az 
Igazság fölismerését - tanítja a regény." (220.) Talán csak egy esetben okoz kisebb 
zavart számunkra Taxner-Tóth munkájában a bizonyos olvasói kompetenciák ki-
zárására irányuló erőfeszítés, mégpedig az Eötvös utolsó regényéről szóló fejezet 
összegző gondolatában. Az az állítás ugyanis, amely szerint ,A nővérek szomorú 
történetének a közege látszólag 'valóságos', de annyira leszűkített, hogy már a ko-
rabeli befogadó óriási távolságban érezhette magától. A bűnbeesés mítosza majd-
nem fölismerhetetlen, s a politikai gondolkodó kettős üzenete nehezen megfejt-
hető" (516.), azt sugallja, hogy a mű olvasásához még saját korában sem volt a 
közönségnek kellő kompetenciája, nemhogy az utókornak. Ez logikailag azt a kö-
vetkeztetést vonná maga után, hogy Eötvös eme vaskos munkája keletkezésétől 
fogva olvashatatlan. így azonban aligha kap kedvet bárki is, hogy A nővéreket a 
kezébe vegye... 

3. „tízezer olvasó" 

Eötvös regényeiben (különösen A falu jegyzője és a Magyarország 1514-benJeleske-
dik e játékban) tagadhatatlanul döntő szerepe van annak a kommunikációs mozgás-
nak, amely az elbeszélő és a tételezett befogadó között létesül. Taxner-Tóth ebből 
a szempontból a művek talán leglátványosabbnak nevezhető stratégiájára össz-
pontosítja figyelmét. Ennek a stratégiának a kidolgozottsága Eötvösnél azonban 
valamivel artikuláltabb, mint azé a képé, amelyet a szerző alkot olvasataiban. Ve-
gyük a legjellemzőbb példát, A falu jegyzőjét. Taxner-Tóth munkájának vonatkozó 
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fejezetében - többek között - a beszélő erkölcsi nevelő szándékát felismerő, a re-
gényben csalódó, a műben kifejtett társadalmi problémák iránt érzékeny, a Taksony 
megyében elkövetett jogtalanságokon felháborodó, a szereplők és az ország jövő-
beli sorsáért felelősséget érző olvasó arcai tűnnek fel, emellett a műveltebb nemes 
is képviselteti magát. E változatokkal azonban csak részben van összhangban az 
a befogadói kör, amelyet Eötvös a regény „szövegvilágába" belekombinál. Csak 
néhányat sorolnék fel ezek közül: akit a szerelem már megsebzett és/vagy meg-
gyógyított; aki már járt az Alföldön, különösen Taksony megyében; a nőolvasók; 
a külföldiek (bár ezeket - a magyar világban való járatlanságuk miatt - nem tart-
ja autentikus befogadóknak); aki ismeri a református lelkészek helyzetét; akinek 
idegen földön volt már honvágya; aki látott már házi boldogságot; aki tudja, „mi 
kellemetlen minden hölgynek s főképp szobaleánynak, ha valamely férfival ma-
gánosan találtatik"; s legvégül maga a kies Alföld, amelyhez/akihez a mű zárlatá-
ban fordul a beszélő, nem pusztán a megszólító formula révén antropomorfizál-
va7 a magyar rónát, de azáltal is, hogy érzésekkel, vágyakkal ruházza fel. Már a -
korántsem teljes - felsorolás is elég ahhoz, hogy belássuk, nehéz rendszerezett 
képet alkotni A falu jegyzője kínálta receptív változatok alapján. Talán ezért érezzük 
néhol azt, hogy a tanulmányban elmarad a konzisztenciára8 való törekvés. Noha 
koránt sincs annyiféle változata a tételezett mintaolvasói arcoknak, amennyit Eötvös 
számszerűen konstatál regényében („én mindig legalább tízezer olvasót képzelek 
hátam mögött, kik történetem tekervényes útjain lépésről lépésre követnek"9), az 
előbbi felsorolás alapján annyi bizonyos, hogy a Taxner-Tóth által körvonalazott 
típusoknál változatosabb a regény adta lehetőségek tárháza. Ha mindehhez hozzá-
vesszük azokat az arcokat, amelyek a művek „szövegvilágában" ugyan nem, de 
azon kívül (a műveket értékelő kritikai reflexiókban, irodalomtörténeti vizsgáló-
dásokban) ténylegesen is hozzáférhetők az elemzés számára, akkor nemcsak azt 
láthatjuk be, hogy a változatok még a jelzetteknél is bővebbek, de azt is, hogy alig 
van érintkezési pont az Eötvös és a tanulmány „beszélője" által preferált és a va-
lós arcok között. Persze azt is hangsúlyoznunk kell, hogy Taxner-Tóth munkájának 
nem feladata, hogy a fiktív olvasói attitűdöket folytonosan ütköztesse a létező re-
cepciótörténet képviselőivel. Az a - korább már idézett - feltevése ugyanis, amely 
szerint Eötvöst a későbbi korok elemzői folyvást félreolvasták, nem is teszi szük-
ségessé a kellemetlen szembesítéseket. 

7 „emberiesítve" 
8 „egységességre" 
4 Ezt a kötet szerzője is idézi. Érdekes, hogy a citátumban az olvasókat Eötvös maga mögé helyezi, 

így azonban nem láthatja az arcukat. 
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4. Toldalék 

Befejezésül néhány apróbb - a kötet élvezeti értékét különösebben nem befolyá-
soló - pontatlanságra szeretném felhívni a figyelmet. A gondolatmenet során hasz-
nált idegen fogalmak jegyzetbéli magyarázatai közül a „diszkurzivitás" „következte-
tés"-ként fordítása véleményem szerint kissé leegyszerűsítő. Bár az Idegen szavak 
szótára kétségkívül ezt a jelentést kínálja fel a számunkra, érdemes volna a termi-
nus szakirodalmát is számításba venni, különösen a szerző által is többször citált 
Foucault néhány tanulmányát. Bizonyos idézetek esetében érdemes lett volna je-
lölni, hogy meddig tart a citált alkotó gondolata, s a tanulmány szerzője mit fűzött 
ahhoz. A kartliausiban megjelenő „bűn"-ról egy helyen - Ricoeurt idézve - meg-
jegyzi a szerző: „Forrását nem máshol, 'hanem az akaratban (vagy éppen az aka-
rat hiányában) kell keresnünk'." (226.) A zárójelben található szakasz a citátum 
eredeti lelőhelyén nem található, s mondanom sem kell, hogy az átvételt és a ki-
sebb korrekciót követően már nem ugyanazt mondja a francia filozófus, amit ere-
detileg állít(ott). Legvégül eg)' kisebb filológiai, de az értelmezésre is valamelyest 
kiható hibára utalnék. A falu jegyzőjéről szóló fejezetnek első bekezdésében (aztán 
később is) a szerző Erdélyi János 1847. évi kritikájára hivatkozik. Tudtommal Er-
délyi ilyen bírálatot nem írt. írt viszont Pulszky Ferenc, akire a szerző később hivat-
kozik is. A zavart valójában az okozza, hogy Taxner-Tóth a 309. oldalon az előb-
bi, a 313. oldalon pedig az utóbbi literátor neve alatt ugyanazt a gondolatot idézi. 



Rohonvi Zoltán 

A VILÁGOS UTÁNI 1RODALOMRENDSZER 'MEGFIGYELÉSE' 

- Szajbély Mihály: A nemzeti narratíva szerepe 
a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után. 
Universitas, Budapest, 2005. -

1. Ha recenzens a számára megkerülhetetlen hagyomány szerint közelítene Szaj-
bély Mihálynak - az eddigi, magas színvonalú teljesítményeit is meghaladó (teo-
retikus igénye révén pedig fordulatot jelző) - nagymonográfiájához, akkor illenék 
az irodalomtörténet-írás elméleti előfeltételeit kifejtve pozícionálnia saját magát, 
hogy „előítéleteit" szembesítse azután szerző mélységében is tagolt, nagyívű rend-
szerelméleti koncepciójával. Ennek az igénynek viszont alighanem csak olyan terje-
delmes tanulmányban lehetne megfelelni, amely előzetesen a történeti irodalom-
tudomány megújítását célzó kérdésirányok utóbbi évtizedekbeli elkülönböződését 
tárná fel. Ezzel szemben egy szorosan az értelmezendőre összpontosító recenzió 
maximálisan szóhoz engedi a tárgyát, hogy az elemi fogalmi alakzatok - rend-
szer/környezet, médium/forma, önleírás/másleírás, értelemfeldolgozás és értelem-
konstrukció stb. - megmutathassák teljesítő képességüket. 

Az alapkérdés megfogalmazása - „...vajon lehetséges-e a 19. századi magyar 
irodalom komplexitásából elkülönített néhány problémakör és szerző megfigye-
lésével és leírásával bizonyítani: a rendszerelmélet világos és jól használható ke-
retként, elméleti-módszertani háttérként szolgálhat az irodalom történeti meg-
közelítésére. Nem az applikáció végrehajthatósága, hanem eredménye kedvéért... 
egyként a sok más lehetséges megfigyelés és leírás mellett - abban a meggyőző-
désben ugyanakkor, hog)' ami láthatóvá válik így, az nem válna így láthatóvá más-
ként" (21.) - felfigyeltet a „nem az applikáció végrehajthatósága... kedvéért" ki-
tételre, melynek révén Szajbély Mihály mintha két irányba is elhatároló gesztust 
tenne. Egyfelől nem valamely elméletnek a történeti anyagon való 'kipróbálása', 
hanem magának a történeti alakzatnak az újszerű s jobb megvilágítása a tét, más-
felől viszont nem az applikáció az igazán fontos (ami alighanem a hermeneutikai 
nézőponttal szembeni alapállást sugallja). Ennek némiképpen ellentmond 'az 
ami láthatóvá válik így' formula, hiszen azért itt mégiscsak arról van szó, hogy így 
láthatóvá a jelenségek csakis a rendszerelméleti fogalmiság révén válhatnak... 
Küzd az irodalomtörténészi beidegződöttség (lásd „eredmény") azzal a belátással, 
miszerint a luhmanni rendszerelméletben való elmélyülés során találta meg a meg-
figyelései „egységes koncepcióba" rendezésének előfeltételeit (19.)? 
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Ha jogos e kérdés, akkor fölvillan előttünk a hermeneutikai kör Wolfgang Iser-
től elkülönített egyik változata, az amelyet Gustav Droysen kapcsán jellemez. Iser 
arról beszél a kör problémáját több pontban és szinten fejtegetve, hogy különb-
séget kell tenni az értelmezendő, úgymond adott volta (szöveg), illetve létreho-
zandó/megkonstruálandó jellege között. Droysennek a fennmaradt emlékekből, 
maradványokból a hermeneutikai kör segítségével kell létrehoznia a múltat, e 
körbe pedig beleágyazódnak az interpretáció további körei...1 így viszont arról 
kell szót ejteni, mi is történik a maradványokból, emlékekből való konstrukció so-
rán? Közhelyre utal a recenzens: az interpretáció bizonyos értelemben fordítás, 
vagyis más regiszterbe teszik át az értelmezendót (a monográfia terminológiája 
szerint „a megfigyeltet") - a konstrukció ezek szerint a megfigyelői előzetes, ilyen 
vagy olyan elméleti alapozottságú raszter érvényesítése révén jön létre. Tisztában 
kell lennünk azzal, hog)7 e ponton aligha vitatható: amit így látunk, értünk (!), az 
maga az értelmezendő, s ezzel valójában a horizontközvetítés révén saját fogal-
miságunk struktúrájával is szembesülünk. A probléma legalábbis Kant óta közis-
mert, Droysen Historikjában kapta meg viszont az első történetelméleti felvázolá-
sát, a 20. századot pedig végigkíséri egymással is vitázó variánsainak sorozata. 
(Közbevetőleg: az irodalomtörténész helyzete analóg, miközben a maradványok stb. 
státusza másként értelmeződik ebben az esetben.) 

2. Nem időzve tovább, de egy esetleges visszacsatolást ki nem zárva, recenzens 
úgy gondolja, hogy a megközelítés első lépéseként elvárható különbségtétel, az 
irodalomrendszer fogalmi variánsainak részletezése Kálmán C. György kitűnő ta-
nulmánya után,2 itt talán fölösleges, miközben - nemcsak műfaji kényszerből - egy 
rövid fogalomtörténeti vázlat elkerülhetetlennek tűnik. Például felidézhetjük azt 
a közismert tényt, hogy évezredes hagyomány a műnemek és műfajok rendszeré-
ről beszélni, s az sem újkeletű felismerés, miszerint a művészet a társadalmi rendszer 
része. Saussure nyomán triviális megállapítás: „...az irodalom rendszerszerűsége 
nyelviségében áll, ezen múlik (rosszabb esetben ebben ki is merül"3). A parafra-
zeálást folytatva: nem feledhető a strukturalizmusnak e felfogáson jócskán túlmuta-
tó teljesítménye mint a szubsztancializmust a relacionizmussal helyettesítő gondol-
kodásmód (lásd valamely elemet a rendszeren belüli más elemhez fűződő viszonya 
révén jellemezhetünk, s ez jelentésének és funkciójának forrása is). A szemiotika 
felől nézve az irodalom másodlagos modelláló rendszer (J. Lotman), a kiberneti-
ka pedig kifejezetten egzakt rendszerfelfogást képvisel napjainkig érvényesülő 
(ha nem is a remélt bizonyosságot meghozó) hatással például az értelmezés mo-
delljeire - hogy ismét W. Iser gondolatait idézzük.4 Mindeközben a rendszerelvű-

1 Wolfgang ISF.R: AZ értelmezés világa. Gondolat-ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 
Budapest, 2004. 65-77. 

2 KÁLMÁN C. György: Az irodalom és a rendszerek. In Te rongyos (elm)élet. Balassi, Budapest, 1998. 
3 I. m. 186. 
4 W. ISFR: i. m. 9., 21-22. stb. 
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ség különböző variánsait érvényesítő irodalomtudományi irányzatokról még nem is 
beszéltünk. Kálmán C. György joggal szól ugyanakkor arról is, hogy Pierre Bourdieu 
mező-fogalma konkurenciát kíván képviselni a rendszerrel, nyilvánvalóvá szeret-
né tenni azt a tényt, hogy „...az irodalmi termékek anélkül lehetnek szisztemati-
kusak, hog)' a rendszer termékei volnának". Nem érdektelen tehát jelezni, misze-
rint a mezőre összpontosítás következményei, ha úgy tetszik, formális analógiát 
mutatnak a Szajbély-monográfta struktúrájával. „Ami a mezőn fontos, az nem az 
egyed vagy az adott intézmény, hanem a tér, amelyet az egyének vag)' az adott in-
tézmény elfoglalta pozíciók közötti viszonyok alakítanak ki" - mondja Bourdieu,5 

s akkor látnunk kell, hog)- a szerepkörök szerinti elkülönülést célzó rendszerre 
való koncentrálás maga is hajlandó elsiklani az egyéni jelenségek vizsgálata (a mű-
alkotásoknak az értelmezésbe való bevonása) fölött. 

Mindenesetre a Luhmann által kidolgozott rendszerelmélet fokozatos térhódí-
tása az irodalomtörténetről való német gondolkodásban már a 80-az évektől meg-
figyelhető, hazai társadalomelméleti recepciója pedig lefordított tanulmányok, 
tanulmánygyűjtemény, analízis, szótár stb. formájában az 1990-es évek második 
felétől folyamatos. Az is köztudott volt szakmai berkekben, hogy éppen az egyko-
ri Csetri-tanítványok egyik szegedi csoportja fejti ki a legszisztematikusabb mun-
kát Luhmann elméletének a magyar irodalomtörténet 19. századi jelenségeire 
való alkalmazásában - így e monográfia (akadémiai doktori értekezésként), illen e 
a különböző fórumokon következetesen képviselt elméleti álláspont markánsan 
megkülönbözteti ma már e csoportot (Rákai Orsolyát biztosan ide kell sorolnunk) 
a 19. századi kutatási mezőben. A rendszer terminusának wellek-warreni remi-
niszcenciák alapján való használói (az irodalomtörténészek általában) valószínű-
leg elégségesnek tartják, nem kevés joggal, az efféle relacionálást - a korszak 

olyan időszakasz, melyet az irodalmi normák, mércék és konvenciók valamely 
rendszere határoz meg, s e rendszer feltűnését, elterjedését, variálódását, integ-
rálódását és megszűnését a vizsgálat nyomon követheti"6 - s némi sokkot érezhet-
nek a luhmanni fogalmiságot egy roppant terjedelmű életműből kipreparáló és 
magyarító Szajbélv-féle regiszter hatására. Egy töredékesen idézett passzussal 
azok dolgát is megkönnyíthetjük, akik a rendszerelméleti fogalmiság e korszerű 
változatát éppenséggel a strukturalista (ha úgy tetszik, welleki) értésmódtól kí-
vánják elválasztani: „Az Előszó persze nem a társadalmi rendszer tudományos igé-
nyű önleírása, Vörösmartyt nem a kor érdekelte, hanem önmaga.7 Másként fo-
galmazva, a vers egy pszichikai rendszer éppen adott állapotáról ad másleírást, 
melyhez médiumként a társadalmi rendszer alakulástörténetét használja. Az így 
létrejövő forma sajátos komplexitásredukció eredménye: a szövegben a társadal-
mi rendszer alakulástörténetének azok a mozzanatai szerepelnek, amelyek a pszi-

3 Vö. KÁLMÁN C. György: i. m. 196. 
6 R. W E L L E K - A . WARREN: AZ irodalom elmélete. Budapest, 1972. 404. 
7 'A magunkat kiismerni valamiben' - s így a regisztert illető reflexiók alább kibomló - igazsága e kü-

lönbségtételben is alapot nyer. 
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chikai rendszer pillanatnyi megjelenítésére alkalmasak [...] Az a különbségtétel, 
hogy az Előszó a társadalom olyan önleírása, mely tartalmára nézve egy adott 
pszichikai rendszer pillanatnyi helyzetéről szóló másleírás, még akkor is létezik 
és hat, ha a másleírás médiuma a társadalmi rendszer, a létrehozott forma pedig, 
mint kommunikáció, ugyancsak a társadalmi rendszer részét alkotja [...] Minden 
világosabb lenne, ha úgy lehetne fogalmazni, hogy az Előszó ban Vörösmarty saját 
pszichikai rendszeréről ad önleírást. Ez azonban logikai nonszensz lenne: a pszi-
chikai rendszer ugyanis csak a saját operacionálisan zárt autopoiétikus rendsze-
rén belül hozhat létre önleírást, s mivel a pszichikai rendszer operációinak eleme 
a gondolat, önleírásai a társadalmi rendszer számára mindig némák maradnak. 
Kimondott szavakká redukálódva viszont már a társadalmi rendszer részévé lesz-
nek, a pszichikai rendszerre nézve másleírásokká válnak és annak környezetében 
foglalnak helyet (113.)." Nem vitás: irodalomtörténet-írásunk retorikai, történe-
ti poétikai, hermeneutikai vagy diskurzuselméleti megalapozottságú regisztereihez 
viszonyítva markánsan másféle beszédmód ez. Ám nem feledhető, hogy a Luh-
mannra jelentős hatást gyakorló chilei biológusok (Humberto Maturana, Francisco 
Varela) fogaimisága - az autopoiétikus, önreferenciális, önreprodukáló, operacio-
nálisan zárt rendszerről, amely csak és csakis környezetben létezik - bizonyos elemeit 
tekintve már a 90-es évek elejétől megidéztetik, sőt gyökeret vert a hermeneu-
tikai diskurzusban (az autopoiézis mint elvárás és következmény), leginkább Kulcsár 
Szabó Ernő hatására. Wolfgang Iser már emlegetett könyve is arról tanúskodik, 
hogy 'a santiagói iskola' koncepciója fontos szerepet játszik a hermeneutikán is-
kolázott interpretáció elméletében, a kör jegyében strukturált hagyományos mo-
dellt kiegészítve (lásd a 'rekurzív hurok'kérdését8). Mégis, itt tartva, utalni kell arra, 
hogy a heideggeri-gadameri alapokon nyugvó, a konstanzi iskolától egy ideig 
mélyen inspirált hazai hermeneutikai irány (egyébként akárcsak H. R. Jauss) távol 
tartotta magától a luhmannizmust - idegenek kellett hogy legyenek számára a 
megfigyelés modellje (mint a rendszerek egymást kölcsönösen pásztázó tekintete), 
a rendszer/környezet alapviszony következményei (vagyis a rendszer működésének 
primátusa az esztétikai tapasztalat tárgyával szemközt) stb. Belátható, hogy a fel-
lendült Luhmann-recepció egy roppant magas fokon általánosított és fogalmilag 
szigorúan tagolt szociológia-elmélettel szembesült, irodalomtörténeti alkalmazása 
ezért bevallottan karakteres másként láttatást' képvisel. Másfajta szelekciós dön-
tései vannak, s a kánon vezérelvére szinte kizárólagosan fókuszálva, ezt világosan 
láthatóvá teszi ugyan, mi több, valóban így láthatóvá csak e regiszterben tehető, 
ám a cím keltette elvárások felől nézve ez a rendszer vezérprogramjának felvázo-
lásátjelenti csupán, hiányzik ugyanis a szövegkánon és a poétikailag is releváns 
értelmezési kánon alakulásrendjének a programként értett kánonba való bekap-
csolása. Hiányérzetünk nem szorul sok magyarázatra: ugyan a kánon program is, 
de annál mérhetetlenül gazdagabb, összetettebb, rétegzettebb, többszintű és vál-
tozó komponensekkel rendelkezik. 

8 W. ISER: i. m . 9 0 - 1 1 9 . 
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3. Munkája tétjét megfogalmazva Szajbély Mihály nyilvánvalóan behatárolta 
könyve lehetséges szerkezetét is. A Bevezetőbői világossá válik tájékozódásának ha-
tározott iránya, ezen belül szigorúan a német irodalomtudomány utóbbi évtize-
deinek fejleményeire koncentráló beállítottsága, szűkebben a társadalomtörténeti 
iránytól való el-, a rendszerelméleti alapokhoz és irodalomtudományi műhelyek-
hez való odafordulás (Leiden, Siegen, Bochum), leginkább a magyarul sem ismeret-
len Gerhard Plumpe nézeteihez közeli előzetes szempontrendszer. Munkájának 
pozicionálását így végezve el, szerző nyomatékkal emeli ki a teljes „.. .luhmanni 
életműnek a tízezer oldalt jócskán meghaladó komplexitását" (aktuális kutatási 
céljainak és a forrásanyagnak) megfelelően redukáló eljárását - szemben azzal a 
lehetőséggel, hogy esetleg a Plumpe-fémjelezte bochumi csoport már preformált 
Luhmann-applikációit adaptálná (18.). A nagyigényű, kivételes munkabírást és 
luhmanni értelemben vett redukciós potenciált feltételező vállalkozás, véli recenzens, 
bizonyosan összefügg két kérdéskör egymásba hurkolódásával (hogy W. Iser ked-
venc kifejezését használjuk). Az egyik a társadalom önleírásaként felfogott, később 
szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumnak titulált nemzet kategóriá-
jának a nemzeti narratíva révén kánont (láttuk: program értelemben) meghatá-
rozó jellege, illetve e médium s a formák kölcsönkapcsolatának alakulása. A másik 
a bővebben nem fejtegetett, viszont annál nyilvánvalóbb elégedetlenség az iroda-
lomtörténet-írás tudományosságának eddigi színvonalával, vagyis az új alapok be-
cementezésének a konok igénye. Van valami szimptomatikus, már-már szimbolikus 
jellege annak, hogy az első kérdéskört a maga teljes komplexitásában (a 18. szá-
zad végétől 1918-ig) Csetri Lajossal tervezték közösen átfogni, ám a Mester súlyos 
betegsége és korai távozása „magánvállalkozássá" alakította a projektumot, s hogy 
az Egység vagy különbözőség? beleérző hermeneutikára épített szigorúan történeti 
analízise, close reading-eszménye Szajbély Mihálynál egy új és legalábbis német 
földön nagyhatású elmélet felé fordulásra, ennek tüzetesen értelmező bemutatásá-
ra s a terminológia teljes körű honosítására vált át. Anxiety of influence-jelenség, 
mondhatná valaki leegyszerűsítőleg, a(z) (irodalom) történeti tapasztalat és mód-
szerek szükségképpen összefüggő, együttes változása, az új fogalmi perspektívának 
a régebbi tapasztalási módot már mindig felülíró jellege - gondolja a Reinhardt 
Kosellecket segítségül hívó recenzens, aki a könyv terminológiájának a kedvére 
téve „negyedik rendbéli" megfigyelőnek is nevezhetné magát. 

A jellemzett kutatási tervezet elméleti alapjait és történeti ívét ilyen probléma-
állás esetén aligha lehetett volna másként összekapcsolni, mint ahogy szerző tet-
te. Mintegy száz lapon át, négy elméleti keretfejezet vezeti fel az értekezést, ame-
lyek egyszerre nyitják meg a cím keltette elvárások horizontját, s alapozzák meg 
az irigylésre méltó szerves folytonosságot a hat történeti, széles körű anyagfeltá-
rást és 'megfigyelést' eredményező törzsfejezettel (emlékezzünk: az 'eredmény' a 
lényeg), hogy ezután két exkurzus villantsa fel az elkülönülóben lévő irodalom-
rendszer Világos előtti alakulásának két mozzanatát. Az exkurzusok nemcsak 
a 'előtörténet' szempontja miatt kaphatnak helyet, hanem demonstratív terepei 
is magának a rendszerelméleti gondolkodásnak, illetve az elméleti fejezetek bizo-
nyos vetületeinek példázását szolgálják. így az a benyomás is megfogalmazható, 
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miszerint szigorú következetesség, szikáran racionális építkezés jellemzi ezt a szer-
kezetet, amely arra is tud ügyelni, hogy a „Petőfi költészetének megítélése Vilá-
gos előtt és Világos után" című alfejezettel építsen hidat a könyv két része között, 
amivel visszacsatol a cím „Világos után" elemére s a korszakolásról szóló első fe-
jezetre is... 

Az elméleti fejezetek egyébként is a címbe foglalt prepozíció, megalapozó ré-
tegeit - gondolati struktúráját - a „tét" jegyében átgondolt sorrendben, maximális 
funkcionalitással fejtik ki. A Világos utáni fejleményekről nem lehet a korszako-
lás elvi kérdéseivel való szembenézés hiányában tárgyszerűen beszélni, s miköz-
ben a fogalmi realizmus, nominalizmus, nullizmus (a Kulcsár-Szabó Zoltán jelen-
tős tanulmányára alkalmazott terminus) alternatíváit felveti - ám véletlenül sem 
kapcsolva be az okfejtésbe a blumenbergi korszakképzési modellt, ami immár 
nem is meglepő - , a fejezet 3. alpontjától pedig átkapcsol a luhmanni elmélet 
'komplexitásának redukciójára', hogy kiépíthesse fogalmi apparátusát. A társada-
lomrendszer evolúciójának felvázolása rendjén a rendszerek felosztásán és jel-
lemzésén át (döntő itt az auto-, s az allopoiétikus megkülönböztetés) a társadalom 
osztódásának (elkülönülésének) a korszakaiig s a történetileg kialakult (de egy-
mást nem feltétlenül leváltó) elkülönült rendszertípusokig ível a gondolatmenet. 
Ezután logikusan következik a szerepkörök szerint elkülönült (modern) társada-
lomban kialakuló irodalomrendszer, pontosabban az irodalom történetének ta-
golási lehetőségeit tárgyaló (2.) fejezet, amely szembenéz Plumpe javaslataival (el 
is fogadja tőle az érdekes/unalmas bináris kódot az irodalom megkülönböztetője-
ként), továbbá a rendszerek kapcsolatainak luhmanni felfogásával, hogy a törté-
neti tagolást a nemzeti/idegen programváltozataiba torkoltassa. Ezzel ráléptünk 
a címben a nemzeti narratíva terminusával előre jelzett s meghatározó - később 
egyértelműen vezérelvként, programgerincként funkcionáló - fonalára, melyen 
először a nemzet fogalmának színvonalas, bár tömörre szabott fejtegetése a ha-
zai s a nemzetközi szakirodalom téziseivel szembesít. Magát a nemzetet ettől fog-
va a társadalom önleírásának nevezi, mely integratív szerepet kíván betölteni a 
narratíva révén a szerepkörök szerinti elkülönüléstől kiváltott elidegenedésben. 
Csak érintőlegesen van itt módunk utalni arra, hogy a szintén 2005-ös megjele-
nésű, a szó mindkét értelmében súlyos S. Varga Pál-monográfia eg)' ponton vitát 
nyit a nemzet-nemzeti narratíva, illetőleg 'mitől nemzeti valamely alrendszer' 
kérdésében (lásd a Gyulai-fejezet a) pontját, ahol egyébként mintha ambivalens 
lenne az önleírás és a(z) (al)rendszer fogalmi viszonya...9). Mindenesetre ezután 
kell bevezetni s fejtegetni a kánon problematikáját, ahol Szajbély a nyílt kánon, 
nyílt ellenkánon, negatív kánon, lappangó kánon fogalmaival dolgozik R. von 
Heydebrandtra is támaszkodva, ám ez a fogalmiság (többek között rendszerelmé-
leti kötöttségei miatt) teljességgel mellőzi a Harold Bloom-i aspektust, amit re-

9 S . VARGA Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi ma-
gyar irodalomtörténeti gondolkodásban. Balassi, Budapest, 2005. 496. 
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cenzens változatlanul a kanonizáció szerves részének tart a Szajbély-féle definíció 
ellenére is. Ebből a komplexumból a Világos mint korszakhatár kérdésébe torkoll-
tatja gondolatmenetét, majd a nemzeti narratívának a kánon múltkonstrukció-
múltrekonstrukció-jövőkonstrukció háromszögében elkülönböződő alternatíváit 
vázolja fel. 

Innen már az elkülönülés 'teleológiája' diktál: a Világos mint világos/nem vi-
lágos korszakhatár taglalása után éppen ezzel az alponttal s a Petőfi-recepció már 
emlegetett, határozott körvonalú feltérképezésével vezet át a történeti fejezetek-
be. Az irodalom autopoiézisét biztosító rendszerkapcsolatokat, történeti progra-
mokat bemutatva a fejezetek részletezően térnek ki az elkülönülés módjaira és 
fórumaira, a kitűnően elemzett irodalmi Deák-párt és ellenzéke kérdésére, végül 
a Figyelő irodalomtörténeti szaklappá válásával a szakosodás ambivalens tudomá-
sulvételét nyugtázza, miközben 'a második és harmadik rendbéli' megfigyelés 
médium/forma viszonyát is kiválóan érvényesíti. Ha a kánon vezérelve s a belőle 
fakadó (!) programok kidolgozóinak a saját közegét és hozzájárulását kívánjuk mé-
lyebben megismerni, hát Gyulai Pál társas életi cikkei és „környezetük" (Kemény); 
a Toldy-Szontagh-Wenzel-vita; Hunfalvy Pál; ismét Gyulai a nemzet-társadalom-
nemzeti narratíva összefüggésben kidolgozott kommunikációs programjával; az 
irodalmi Deák-párt létrejötte; az elkülönülés fórumai; Arany s a Szépirodalmi 
Figyelő; az Akadémia stb., illetve a Vajda János- és Riedl Szende-képviselte ellen-
zék - íme a széles körű tárgyismeretre alapozott analízis fesztáva. Az önleírások 
és másleírások s a rájuk vetített második-harmadik rendbéli megfigyelők leírásai-
nak filológiailag korrekt fel- és egybedolgozása szembeötlő. 

Végül is (jelen esetben dominánsan) elméleti érdekeltsége okán recenzens úgy 
véli, a 19. század második felének szakértőire tartozik a korábbi szintézisek és 
részfeldolgozások aprólékos egybevetése Szajbély Mihály nálunk szokatlan fogal-
miságú s rendszerfüggő szelekciós döntései nyomán létrehozott látleletével. Fel-
tételezhető, hogy a további kutatások ilyen előzetes összevetés után integrálhatják 
- ha integrálhatják - e könyv „eredményeit", miközben azt gondoljuk: bármeny-
nyire fontos például Gyulai Pál koncepciójának a társas élet problémakörétől a 
nemzeti narratíváig ívelő felvázolása, döntő mégiscsak a rendszer autopoézisének mű-
ködésben való megfigyelése. Vagyis, ha úgy tetszik, más szempontok bevezetésével 
- például 'az egymással össze nem kevert módon tárgyalt jelenségek' szerző által 
megcélzott eszményére való ráutalással, vagy, átfogóbban, az új alapokra helye-
zett történeti értésmód esélyeinek a latolgatásával, ezen belül leginkább az iden-
titás képzetére épített kánon/program fogalmi alakzat problematikájának az újra-
felvetésével járulhatunk hozzá a nálunk új paradigma diszkussziójához. 

4. E szögből tekintve a monográfiát, bármennyire is túltechnicizált a benne felkí-
nált regiszter, a rendszer autopoiézisének a központba állítása révén az irodalom-
történészi diskurzus néhány módszertani, műfaji és szemléleti csapdáját mintegy 
ab ovo elkerüli. Marginalizálódik például a magát társadalomtörténetinek neve-
ző, módszertanát tekintve valóban 'alap-felépítmény'-frazeológiát idéző irány, s 
ahogy ezt Szajbély Mihály részletezően bemutatja a belső elkülönböződésbe torkol-
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ló müncheni és hamburgi vállalkozásokon, abból szervesen nó ki éppen Gerhard 
Plumpe révén a rendszerelméleti megalapozás igénye. Amit itt újra s újra alá kell 
húzni, az a tény, hogy a rendszer nem létezhet környezete nélkül, ám az ún. kör-
nyezeti hatások társadalomtörténeti toposzát ebben a gondolatkörben felváltja 'a 
környezeti kihívás, változás vs. a rendszer „belső irritációja" s azt autopoezisének 
szolgálatába állító önreferencialitás'-viszony! Vagyis nem a gazdasági, tudományos 
stb. alrendszerek hatása az irodalom autopoézisének ilyen vagy olyan alakulása, 
hanem az irritáció mindig rendszeren belüli. E szempont érvényesítése történeti ér-
telemben annyiban is gyümölcsöző, hogy a 18. század végétől ennek mentén vilá-
gos különbségtételekkel lehet leírni az autopoiézis fokozatait, ahogy a monográ-
fia teszi ezt a Figyelő irodalomtörténeti szaklappá válásával zárva sorozatát. 

Az egymástól világosan elválasztott, rendszerekként működő s ekként megfigyelt 
jelenségek viszonya tisztán differenciált kapcsolattípusokkal írható le. Luhmann 
megkülönbözteti a strukturális mozgókapcsolatokat az interpenetráció eseteitől, amikor 
is utóbbiak alesetként 'arról szólnak', hogy például két rendszer folyamatosan 
egymásra utalt a működésben, míg a mozgókapcsolat a pillanatnyi, megszakítá-
sos, kontingencia-elvű mozzanatra vonatkozik. Szajbély átveszi s - a regiszer-túlka-
pás később emlegetendő jelensége ellenére - igen gyümölcsözően tudja alkalmaz-
ni e fogalmakat éppenséggel az irodalmi Deák-párt rendszerprogramja s annak 
környezete közötti feszültség leírására (lásd a hatalomkoncentráció, a kétféle kap-
csolat lehetőségfeltételeinek szinte folyamatos tisztázatlansága Csengeryék akciói-
ban). Megint csak elmondható, hogy a sajtó és intézménytörténetből, részmo-
nográfiákból nagyjából ismert jelenségek, miközben a körük bővül - s elfeledett 
megfigyelések (Koszó János tanulmánya például) révén is a másként értés alak-
zatává válnak - , e regiszterben éles kontúrokat nyernek, reliefálódnak, mint ahogy 
azt is ki kell emelni, miszerint a korszakhatár/határsáv örök dilemmáját a maga 
szempontjai szerint szintén képes feloldani ez a szemléletmód. „Limite-passage" 
idézi ennek kapcsán Derridát többször is szerzőnk, hogy közben világossá tegye: 
az elkülönítést eredményező megfigyelések természetüknél fogva hol határt, hol 
átmenetet fognak jelölni (Petőfinek és szerepkörének Világos utáni hiánya vagy a 
derű/letargia binaritás a korszakhatár mellett, a nemzet kategóriájának az irodal-
mi kánon vezérelveként való működése viszont ellene, vagyis a folytonosság mellett 
szól!). Hogy e rendszerelméleti megfigyelés hogyan tudná felszámolni, avagy mit 
is tudna kezdeni az antropológiai/történetelméleti hátterű korszakolási igénnyel 
vagy az előtt/után logikájú blumenbergi modellel - arra a könyv nem kínál vá-
laszt és megoldást. Ha úgy tetszik, a rendszerelméleti regiszter zárt egyneműsé-
gét nem bonthatja meg valamely rivális kérdésirányra való reflexió? 

Központi módszertani velejárója e szemléletnek a szerepkörök szerinti elkülö-
nülésben kibontakozó részrendszerekre irányuló folyamatos megfigyelés, melyhez a 
„...megfelelő orientációs pontot Luhmann szerint az adott részrendszer kettős 
kódolása jelöli ki (46.)". Ez persze „drasztikus" redukció, hiszen csak két érték egy-
másra utaló megkülönböztetésével operál (például a tudomány az igaz/hamis, a 
gazdaság a „(ki)fizet(ődő)-nem (ki)fizet(ődő)" binaritással), s ez Luhmannál a mű-
vészet esetében a szép/csúf értékpár bevezetését eredményezi. Szajbély ezt joggal 
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szembesíti Plumpe és Werber álláspontjával, akik szerint a luhmanni kettős kód 
az esztétikáé mint a tudomány alrendszerébe tartozó művészetfilozófiáé, „...az 
igaz/hamisnak sajátos mutációja, felülkódolása" (50.), s ezért az érdekes/unalmas 
párral helyettesítik. E fogalmi ellenjavaslatot természetesen alaposan adatolni is 
képesek voltak a 18. század második felétől kezdve, az ide való visszacsatolás így 
a szórakoztató funkció elkülönülését támasztja alá - miközben azért ne feledjük el 
a nem is említett, de virulens hermeneutikai hagyományszálat sem, a Poetik und 
Hermeneutik-csoport nevezetes Die nickt mehr schöne Künste című nagy tanulmány-
kötetét. A szép/csúf binaritás leváltása kézenfekvőnek tűnik tehát, szerzőnk jogosan 
dönt Plumpéék álláspontja javára, s igen figyelemreméltó reflexív közegbe helye-
zi a 'szórakoztatás' funkcióját Luhmann művészetelméleti téziseinek a felemlege-
tésével, hogy majd a jelenségek egymástól való világos elkülönítését történetileg 
is nyomatékosan kiaknázza. Utóbbi egyik esete az a leírássorozat, amely a közvet-
lenül Világos utáni (1850-1851), leginkább Szilágyi Sándor nevéhez köthető, a 
nemzeti érzelmek felkorbácsolását célzó kiadványokat állítja új fénybe (lappangó 
kánonként szembesítve a nyílt kánon programjainak vezérelvével). A politikai 
rendszer Világos utáni megbénulása „mindkettőt irritálta", mondja Szajbély, s 
„...a tömegirodalom ezt a gazdasági rendszer elvárásainak belső irritációvá alakí-
tásával társította, s a szórakoztató művek előállításának eszközéül a nemzeti érzelmek 
jól eladhatónak bizonyult kielégítését választotta", ezzel szemben „...a magas iro-
dalom azt a nemzeti narratíva elvárásainak belső irritációvá alakításával társítot-
ta, s a szórakoztató művek előállításának eszközéül a nemzeti jellem alig eladhatónak 
bizonyult formálását választotta (115.)". A gépies frazeológiai ismétlést alighanem 
rendszerszerűség érvényesítésének diszkurzív jellemzőjeként kell felfognunk, hi-
szen éppen az ismétlődő formulák engedik erőteljesen reliefálódni az eltérő ele-
meket, ismét igazolva azt a korábban már megfogalmazott recenzensi észrevételt, 
hogy a következetesen és egvneműen strukturált regiszter igenis új tapasztalatot 
képes kiváltani! E monográfiából ezért is sokat lehet tanulni, még ha előszeretet-
tel aligha fogják sokan idézni is szövegszerűen. 

A szórakoztató funkció kérdésében érdemes azért visszautalnunk arra, hogy 
Szajbély Mihály, a kérdés mély ismerőjeként, nemcsak elválasztja ennek rendszerel-
méleti felfogását a horatiusi utile et dulci elvétől, de átértelmezi a gyönyörködtetés 
és kogníció egységére építő tézist is (miközben fogalmi és történeti környezetét 
egyáltalában nem tárgyalja), mégpedig a luhmanni elméleti felvetéseknek a szó-
rakoztatás perspektívájából történő, így nem identikus visszatérése révén. Recen-
zens reméli, hog)' ez az új nézőpontból való felvillantás az ehelyütt ki nem fejtett 
luhmanni téziseket is felidézheti az olvasóban: „Kérdésként vetődik fel persze, hogy 
Luhmann mindezzel valóban a művészet-alrendszer szerepkörét írja-e le, vagy csu-
pán a művészet-alrendszer számtalan lehetséges programjainak egyikét - melynek 
jegyében a művészet azokat szórakoztatja, akiket az szórakoztat, hogy a művészet 
kommunikálhatóvá teszi azt, amit a nyelv nem képes kommunikálhatóvá tenni, hogy 
teremtett világ formájában a maga teljességében teszi megfigyelhetővé az egyéb-
ként a maga teljességében megfigyelhetetlen világot - , azaz nem Plumpénak és 
Werbernek van-e mégis igaza, amikor a művészetrendszer sajátos szerepkörét a szó-
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rakoztatásban jelölik meg (54-55.)". Szerző nem kívánja eldönteni a vitát, mint 
láttuk azonban, a szórakoztató funkció és az érdekes/unalmas kódpár mellett dönt. 

A monográfia által felvetett, történet- és kánonelméletileg döntő fontosságú 
kérdések s az alkalmazott megoldások körét most már a legbensőbbre(P) szűkítve, 
recenzens elkerülhetetlennek tartja, hogy a történésben működő s a történet ka-
tegóriájaként azt értelmező kánon problematikájáról, illetve a leírás regiszteréről, 
vagyis annak jelzett 'túlkapásairól' ejtsen újra néhány szót. Lehetséges ismétlő-
dést, ugyanannak a visszatérését is emlegetni, amikor a címbe foglalt - „A nem-
zeti narratíva szerepe a magvar irodalmi kánon alakulásában..." - propozíciót újfent 
csupán a konszenzuálisan, így a monográfiában is elfogadott fogalmi jellemzők-
től alakított elváráshorizont felől tudjuk érteni. Lehetséges, de hát nyilvánvalóan 
arra kell gondolni, hogy az irodalmi alrendszer autopoiézisében működő elemek, 
mi több, a nemzeti narratívát alkotó tényezők közé óhatatlanul odatartoznak a 
műalkotások is, vagyis a kánon ténylegesen egyszerre szöveg- és értelmezési kánon. 
Mármost a nyílt kánon vezérelvének érvényesítése (program) itt teljesen maga alá 
gyűri, felszámolja (azaz nem vonja be a megfigyelések körébe, nem 'különbözteti 
meg') a kor jelentős írói teljesítményeit - olyannyira, hogy mindössze példaanyag-
gá zsugorodnak (s így is ritkán). Az autopoiézis „hogyanját" meghatározó prog-
ramok leírása mintha ab ovo elvonatkoztatna az irodalomtörténész talán olyan 
'régimódi történet'-re emlékeztető igényeitől, hogy ha már a magyar irodalmi ká-
non Világos utáni alakulásáról van szó, akkor Arany, Kemény, Jókai, Madách, Vajda 
stb. művészete a történetileg folytonosan változó összmagvar kánon viszonylatá-
ban meg is mutatkozhassék az első-, másod- és harmadik rendbéli megfigyelők 
nézőpontjához képest új, rendszerelvű leírásban. Elég-e azt mondani, miszerint 
bizonyos jelenségek csoportját elkülönítve alkalmazza a könyv a luhmanni rendszer-
elméletet, az eredményt helyezve központba? A megfigyelés mint megkülönböz-
tetés, a megkülönböztetés mint forma létrehozása a médium 'laza' közegében 
szemléletileg-módszertanilag kizárja a művészi teljesítmények és a program gerinc-
vonalának összehangolt vizsgálatát? Tényleg ki lehet zárni a megkülönböztetések 
révén magát a szépirodalmat? A rendszerelmélet így láthatóvá teszi a programokat 
s a szerepkörök szerinti elkülönülésen belüli alrendszerek közötti viszonyokat, 
egymással szembeni elvárásaikat, strukturális mozgókapcsolataikat, interpenetrá-
ciójukat — de csak ezt teheti láthatóvá? Ha ez így lenne, akkor a problémánkra az 
elmélet magas szinten általánosított, az elvontság sajátságos változatát mutató jel-
legében kell keresnünk a magyarázatot. Elvégre rendszerműködésről van szó, ha 
úgy tetszik, ennek akár fenti konzekvenciáival együtt... Ha tehát van létjogosult-
sága e kérdéseknek, akkor elgondolkodtató helyzetbe kerül a magát rendszer-
elméletileg pozícionáló irodalomtörténet-írás, élesen merül föl ugyanis 'a művek, 
kötetek, életmű-szeletek, műfajok temporalis sorozatának interpretációja fölötti 
absztrakció' mint lehetséges meghatározás követelményének érvényesíthetősége. 
Avagy: ellensúlyozhatja-e a rendszerleírás kétségtelen hozadéka a poétikáikig ér-
tékelendő tény eseményjellegére épített értelmezés hiányát? 

E regiszter nagy szigorral létrehozott fegyvertára ugyanakkor mintha a meg-
szokottnál szervezettebben, keményebben, erőszakosabban működnék a tárgy (nyelv) 
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'fordításának' a műveleteiben; nem is annyira fordítás ez már, hanem mintegy a 
bekebelezés vagy a bensőben történő térfoglalás esete. Ezért nem is annyira meg-
lepő, hogy 'túlkapásokat' emlegethetett a regiszter kapcsán a recenzens, hiszen 
nézzük csak: 

a) „Gyulai társas életi cikkei és irodalomról szóló írásai tehát kölcsönösen kör-
nyezetet jelentenek egymás számára, következésképpen a belőlük kibontakozó 
nézetek leírását olyan megfigyelői nézőpontba helyezkedve érdemes megkísérel-
ni, ahonnét a különbségtétel mindkét oldala egyszerre vehető szemügyre (125.)" 
- itt láthatóan egy ensúlyban van a tárgy(nyelv) és a metanyelv, utóbbi az értelme-
ző funkciót a tárgy értelmezéseként teljesíti - , ám most 

b) „A cél Gyulai esetében egyértelmű: a nemzet más nemzetekével össze nem 
téveszthető formájának, vagy ahogy ő mondja, a nemzeti jellemnek a létrehozása. 
Arra a kérdésre választ keresve, hogy ennek érdekében mit kell tenni, az értelem-
konstruálás és feldolgozás középpontjába a nemzeti narratívát állította, s gondolat-
menete annak (nyilván öntudatlan) felismeréséről tanúskodik, hogy a nemzeti 
narratívának mint médiumnak a feldolgozása egyben annak konstruálását is je-
lenti. Ami pedig a mikéntet illeti, úgy találta, hogy a nemzeti narratíva médiuma 
(s a belőle születő, magát a médiumot is továbbalakító formák sokasága) akkor 
lehet a társadalmi rendszer autopoiézisének meghatározó anyagává, ha először a 
társalgások és szervezetek kommunikációjában ölt formát (162.)" - az első idézett 
mondat itt a tárgv(nyelv) semleges közvetítése, a második, még inkább pedig a 
harmadik viszont már a tárgyból megszólaló metanyelv világa, a regiszter hatal-
mát reprezentálva - , hogy végül most a teljes expanzióját demonstrálja: 

c) „A társadalom szerepkörök szerinti alrendszerekre való elkülönülése és nagy 
családként (tehát egységként) elképzelt nemzet létrejötte között Csengeryék azért 
nem láttak ellentmondást, mert az alrendszerek viszonyában nem strukturális moz-
gókapcsolatokat, hanem interpenetrációt tételeztek fel. A gyakorlatban szembe-
sülniük kellett azzal, hogy az alrendszerek autopoiézisa csak strukturális mozgó-
kapcsolatok kialakulására ad lehetőséget. Ez ellen az interpenetráció mesterséges 
biztosításával igyekeztek védekezni: azokat az embereket ültették az egyes rész-
rendszerek meghatározó pozícióiba, akik a nemzeti narratívát beszélték közös 
nyelvként, s így személyük biztosíték lehetett az egységet jelentő interpenetrációs 
kapcsolatok kialakulására és megőrzésére (310-311.)". A megfigyelés pontos, ám 
ha a megfigyeltek a metanyelvet, a fordítás regiszterét használják, akkor valóban 
a rátelepülés eseteivel állunk szemben (s kár, bog)' meglehetős gyakorisággal, ami 
némi szerkesztői odafigyeléssel korrigálható lehetett volna utólag is). 

Meglehet, igazságtalannak tetszhet e recenzió egész vonalvezetése, a széles körű 
anyagismeretre épített, egységes koncepciójú monográfia ugyanis valóban sajáto-
san láthatóvá teszi tárgyát, s a szokatlan regiszter meghonosítása, következetes ér-
vényesítése révén - még ha recenzens nem is tud sok vonatkozásban azonosulni 
vele, ami hát nem is kötelező nyilván - Szajbély Mihály vitathatatlanul igen jelen-
tős mértékben járult hozzá az ezredforduló óta megújult 19. századi irodalomtör-
téneti kutatások magas színvonalának biztosításához. 
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S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 
19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban (Balassi, Budapest, 2005. 671 lap) 

Kitüntetett pillanata a magyar irodalomtörténet-írásnak, amikor szinte egy idő-
ben (2004-2005-ben) jelenik meg három olyan meghatározó jelentőségű, a ma-
gyar irodalomtudományban várhatóan nagy vitákat kiváltó monográfia, amelyek 
témája sok ponton érintkezik egymással. Dávidházi Péternek a magyar irodalom-
történet-írásról mint nemzeti tudományról írott monográfiája (a Toldv-könyv), 
Szajbély Mihálynak a nemzeti narratíva Világos utáni szerepét vizsgáló munkája és 
S. Varga Pál alábbiakban tárgyalásra kerülő könyve egyaránt érvényteleníteni látsza-
nak azokat a megközelítéseket, amelyek az irodalomtörténet vs. irodalomelmélet 
ellentétpárral dolgoznak. Elmélet és történet csak egymással kölcsönviszonyban 
határozható meg a három könyvben, s bár mindegyikük kötődik a sokak által „el-
méletellenesnek" tartott magyar irodalomtörténeti hagyományhoz, értelmezéseik 
csakis az ezredforduló irodalomtudománya felől jöhettek létre. 

S. Varga Pál A nemzeti költészet csarnokai című könyve a nemzeti irodalom fogal-
mára épülő 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodás áttekintését ígéri. 
A szerző korábbi kötetei is klasszikus magyar szövegekkel, életművekkel és szer-
zőkkel foglalkoztak, rendkívül erős filozófiatörténeti megalapozással. S. Varga első 
könyve (A gondviseléshittől a vitaiizmusig) némileg áldozatául is esett a filozófiai fogal-
makat közvetlenül az irodalomtörténetbe átültető értelmezői gyakorlatnak, ameny-
nyiben egyszerre szolgált a 19. századi magyar líra gyökeresen új megközelítésé-
vel és egy meglehetősen gépies módszertani szintézissel. A következő két kötet 
szűkebb szövegkorpuszt értelmezett, s mind a Kölcsey-, mind pedig Az embertragé-
diája-könyv tárgyánál fogt a nagyobb összhangot biztosított a választott módszertan 
és a vizsgált szövegeket ma is fontossá tévő értelmezési lehetőségek között. 

A nemzeti költészet csarnokai visszatér a szerző első könyvének szintetizáló jellegé-
hez, tárgyául a 18. század végétől a kiegyezésig terjedő időszak értekező, kritikai 
szövegeit választva. S. Varga a nemzeti irodalom fogalmának felfogásait kutatva 
három nagy csoportba rendezte a korabeli szövegeket, annak megfelelően, hogy 
milyen előfeltevésekre épültek a „nemzeti irodalom csarnokai"; a fogalmi előz-
ményeket tárgyaló első részt követően az első oldalakon rögzített három beszéd-
módnak alapvetően történeti áttekintése révén értelmezi a korszak legfontosabb 
kritikusi életműveit. Az első, az „államközösségi program" esetében a politikai 
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közösségnek alárendelt irodalom fogalma független a nyelviségtől, maga a prog-
ram pedig a romantika térnyerésével gyakorlatilag eltűnik a jelentősebb magyar 
kritikusok vitáiból. A második a Toldy Ferenc nevével fémjelzett „eredetközössé-
gi narratíva", amely a közös eredetben, a kezdetben való azonosságban látja az 
irodalom nemzeti mivoltát. A nemzeti irodalom ebben az esetben azzal a feladat-
tal rendelkezik, bogy - a jogkiterjesztés elvének mintájára - vissza kell állítania 
ezt a kezdeti azonosságot, mégpedig felülről. Végül a „hagyományközösségi pa-
radigma" a nemzeti irodalmat a hagyományozódás folytonosságával azonosítja, 
így teszi az irodalom nemzeti voltának kritériumává a folytonosságot leginkább 
fenntartó népköltészetből való kiindulást. A szerző a hagyományközösségi meg-
közelítést tartja a legjelentősebbnek, leginkább paradigmává rendeződöttnek, 
könyve nagyobb részét ennek szenteli, s itt a történeti megközelítést is felfüggesz-
ti egy fejezet erejéig. 

E pár mondatos összefoglalás nem adja vissza S. Varga Pál könyvének össze-
tettségét, az egyes beszédmódok és az azokon belüli törésvonalak leírásának alapos-
ságát, a filozófiatörténeti háttér és magyar kritikatörténeti kapcsolatok bemutatá-
sának reveláló voltát. A monográfia egységes víziója az általa többször megidézett 
Horváth János Fejlődéstörténetéhei hasonlóan képes úgy végigvezetni olvasóját a 
tárgyalt korszakon, hogy az egyszerre látja az út elejét és végét, anélkül, hogy szak-
szerűtlennek, elméletileg igénytelennek érezné az idegenvezetést. Mindeközben 
olvan elméleti összefüggésekkel ajándékozza meg olvasóját, amelyek külön-külön 
is jót állnának egy szöveg irodalomtudományos jelentőségéért, s az egyes fejeze-
tekben is számtalan újszerű, gondolatébresztő következtetés található (kedvenceim 
ebben a tekintetben a felhőjátékot értelmező, illetve a Debreceni Grammatikát 
'rehabilitáló' fejezetek). A továbbiakban a méltatás folytatása vagy a tartalom összeg-
zése helyett azokra a vitapontokra igyekszem felhívni a figyelmet, amelyek révén 
a monográfia részt vesz az irodalomtörténet-írás lehetőségeiről (lehetségességé-
ről) folyton megújuló vitában. 

A nemzeti költészet csarnokainak nem titkolt főszereplője a hagyományközösségi 
paradigma, részben paradigmatikussága, részben elfeledettsége okán. Az elfele-
dettség a monográfiában az egészként való elfeledettséget jelenti: a sokak művei-
ben tovább élő elképzelés a kiegyezés utáni évektől kezdve csak széttöredezve van 
jelen a nemzeti irodalomról való beszédben. S. Varga Pál monográfiájának ambíció-
ja elsősorban ennek az irodalomfelfogásnak mint fogalmi egységnek a helyreál-
lítása. Annak érdekében, hogy ez a rekonstrukció ne essen vissza a pozitivizmusba, 
a teijedelmes elméleti bevezetőben azokat az elképzeléseket és fogalmi meghatá-
rozásokat értelmezi, amelyek igazolhatják a hagyományközösségi paradigma egy-
ségének helyreállítására irányuló igény tudományos voltát. A nyelvi-kulturális meg-
előzöttség tétele széles platformot nyújt ahhoz, hogy Friedrich Schlegeltől Husserlen 
keresztül egészen a rendszerelméletileg a dolgozat céljainak megvilágítására szol-
gáljon az elmúlt kétszáz év bölcsészet- és társadalomtudománya. Ez a történeti-
teoretikus szintetizálás biztosítja S. Varga Pál monográfiájának meggyőző erejét, 
s ez teszi véleményem szerint az első százötven oldalt („Fogalmi előzmények") 
a könyv legkiemelkedőbb részévé. 
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A további fejezeteket („A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei" cím alatt) 
ugyanis az első oldalakon kinyilvánított, majd a bevezető részben kifejtett tételek-
re épülő vizsgálatok határozzák meg. Bár a 26. oldalon a monográfia beszélője ki-
jelenti, hogy saját előfeltevéseinek folyamatos tisztázása azért szükségtelen, mert 
a vizsgált beszédmódokat egy narratívába gyűjtő nézőpontja folyamatosan ala-
kult ki a vizsgált szövegek értelmezése révén, a könyv narratívájának logikája ez-
zel éppen ellentétes módon működik, az olvasó az értelmezett korabeli kritikusi 
szövegek esetében a legtöbb esetben nem problémákkal, hanem már ismertetett 
tézisek variációival találkozik. A nemzeti költészet csarnokaiban nem merülnek fel olyan 
kérdések, amelyekre nincs meg előre a válasz, s néhány elméleti kijelentést leszá-
mítva a könyv második részében nem vetődik fel annak lehetősége, hogy a vizsgált 
életművek vagy szövegek mást is jelenthetnek. Ez egyrészt kivételes koherenciát 
biztosít S. Varga munkájának, ugyanakkor az ilyesfajta zártság rendkívül nehézzé 
teszi a monográfiával való párbeszédet, ami jelentős következményekkel jár iroda-
lomtörténeti relevanciájára nézve. A könyv saját keretei között meggyőző módon 
hajtja végre a fogalmi tisztázás feladatát, ám ha nem fogadjuk el már a könyv értel-
mezései előtt, hogy három beszédmód határozza meg a korszak irodalomtörténe-
ti gondolkodását, s ezek közül az egyik minden szempontból a másik kettő fölé 
emelkedik, akkor a vizsgált korabeli Kölcsey- vagy Arany János-szövegekből egé-
szen más következtetésekre is juthatunk. Márpedig a monográfia egyik jellemző 
tézis szerinte a „19. század nemzetfogalmai közül alighanem az volt a legátfo-
góbb és leghatékonyabb, amely az individualista kiindulás elutasításával, a kollek-
tív nyelvi-kulturális megelőzöttség episztéméjének keretei között jött létre" (37.). 
Ha ezt részben igazolják is a könyv értelmezései, a kijelentés mégis egyoldalú an-
nak fényében, hogy az átfogóság és a hatékonyság kritériumainak meghatározá-
sai hiányoznak. Azért is fontos kiemelni Л nemzeti költészet csarnokaiban követett tár-
gyalásmód deduktív jellegét, mert később ennek alapján tekinti át a monográfia 
(számomra sokszor megvilágító erővel) azokat a 20. századi kultúr- és szociál-
antropológiai megközelítéseket, amelyek előfeltevései beilleszthetők a hagyomány-
közösségi paradigmába. 

Az általános tételekből kiinduló eljárás így S. Varga Pál monográfiájában össze-
kapcsolódik a több szinten megjelenő redukcióval. Nem az okoz gondot, hogy a 
monográfia viszonylag kis számú magyar kritikaelméleti szöveggel foglalkozik, 
hanem annak feltételezése, hogy ezek értelmezésével a teljes 19. századi magvar 
irodalomkritikai gondolkodás reprezentálható. S ez a probléma áll az irodalom-
történet-írói hagyomány kezelési módjával kapcsolatban is: S. Varga monográfiája 
alig néhány, a hagyományközösségi paradigmával jórészt kompatibilis irodalom-
történész elgondolásaira támaszkodik (kivételt jelent Dávidházi és Szajbélv kötet-
béli szerepeltetése), eltekintve az elmúlt 10-15 évben a vizsgált életművek és szö-
vegek értelmezései kapcsán felmerült kérdésektől és válaszlehetőségektől. Csak 
két példát említve ennek a leszűkítésnek a következményeire, A nagyidai cigányok 
és a Buda halála polifonikusságának említésekor (521.) azért róható fel az elmúlt 
bő évtized magyar irodalomtörténeti szakirodalmának negligálása, mert a szerző 
egy saját rendszerébe is integrálható, nem is túlságosan periférikus megközelítés-
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tői tekint el, Milbacher Róbert 1998-as kétrészes Л nagyidai rigá?ryo&-tanulmányá-
tól, ahol Milbacher az Arany-epika olyan nagy értelmezési horizontját határozza 
meg, amely Kölcseytől része a nemzeti irodalomról való beszédnek (mégpedig a 
humor fogalmához rendelve); továbbá több mint meglepő, hogy Arany János és 
Arany László esetében a nemzeti irodalom fogalmainak értelmezéseit tárgyaló 
monográfia nem vesz tudomást a verses regényről: Imre László alapvető, 1990-ben 
megjelent monográfiája részletesen elemzi, miként szolgálhattak a korszak verses 
regényei egyszerre a (realista) regény kritikusságának és az eposz statikus nem-
zetfelfogásának helyettesítőjeként. Ugyanakkor Arany János Bolond Istókja vagy 
Arany Lászlótól Л délibábok hőse erős reflexivitásuk folytán (ezt szintén részletesen 
taglalja Imre monográfiája) a teoretikus és a szépirodalmi szöveg szembeállítását 
lebontó művekként is jelentősek. 

A deduktív levezetések összekapcsolása a vizsgált anyag és a módszertani esz-
közök leszűkítésével ahhoz az eredményhez vezet, hogy a szintézis lenyűgöző vol-
tának elismerésén túl az igazán izgalmas dolgok a kitérőkben, megjegyzésekben, 
visszanvúlásokban vannak, ahol a mindent a nagy célnak alárendelő logika kicsit 
megpihen. Amikor „a tanulság valójában" vagy a „láthatólag" helyett a „megjegy-
zem" vagy az „annak megértéséhez [...] célszerű kissé visszább tekinteni" fordu-
latok olvashatók, akkor általában olyan megjegyzések következnek, amelyek a nagy 
elbeszélés fősodrától elkanyarodva képesek az egyes életművekről vagy szövegekről 
az addigiakhoz képest újat és a monográfia koncepciójának keretén túl is hasz-
nálhatót mondani (az első esetben például Kármán kapcsán a 329-330. oldalakon, 
míg az utóbbi esetben a népköltészet és a műköltészet közti oppozíció viszonylag 
kései létrejöttéről, éppen akkor, amikor a Horváth János nézőpontjával való azo-
nosulás már átcsapna valamiféle aktualizáló állásfoglalásba, a 277. oldaltól). Ezek-
nek a kitérőknek vagy visszatéréseknek az ad jelentőséget, hogy a monográfia beszé-
lője nem reflektál rájuk, szerepükre, státuszukra: a már a cím által is létrehozott 
totalizáló nézőponttal rendelkező elbeszélő uralmán kívül, az irodalomtörténet-
írói praxisban utalnak a módszertan kérdéseire. A könyvben működtetni kívánt 
„hipertextes" logika, a linkek jelzése éppen annak beismerése, hogy a 'hagyomá-
nyos' monografikus logika az alapul szolgáló előfeltevések részbeni megkopásá-
val már nem képes biztos alapot nyújtani egy nagy elbeszélés számára - ugyan-
akkor a narrátor igyekszik minden eszközzel létrehozni a teljességet. 

A monográfia a hagyományközösségi paradigmát megalapozó nyelvi-kulturális 
megelőzöttség tételének érvényre juttatása érdekében, ha elszórtan is, de klasszi-
kus 19. századi irodalomtörténet-írói sémákat is felhasznál, amelyek helyenként 
szinte parodisztikusnak tűnnek. Ilyen például az a leírás, amelyet a monográfia 
az individuum közösséghez való meneküléséről ad: „Magam részéről ezt a me-
chanizmust [Friedrich Schlegel és Fichte „nemzeti" fordulatát - Z. K. Z.] látom ér-
vényesülni abban is, ahogy az 1820-as, 30-as, 40-es évek jelentős magyar gondol-
kodói többé-kevésbé megjárják az individualista alapú meta-narratívákat, majd a 
világfájdalom mélységeiből kilábalva a nemzeti kultúra, a nemzeti irodalom ügye 
mellett kötelezik el magukat" (80-81.). Ez a magyar irodalomtörténet-írás hagyo-
mánya által - például Kölcsey vagy Pétőfi életrajzaiban - elkoptatott séma a mo-
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nográfia által elmondott teljes magyar irodalomtörténeti narratíva szubtextusa is 
lehetne, amennyiben S. Varga könyve szerint a hagyományközösségi paradigma 
olyan epizódot jelent a magyar irodalom (és kultúra) történetében, amelyhez ma 
is leltet kapcsolódni, például az irodalomtörténet-írás területén, a könyv kiindu-
lásátjelentő megelőzöttség-logika alapján (ahogyan az irodalomban is lehetséges 
a folytonosság a hagyományközösségi paradigma nemzetfogalmával, lásd például 
a 621. oldalon Arany János és Petőfi „hagyományközösségi alapon létrejött mű-
veinek" olvashatóságáról való tűnődés bizakodó lezárását). S. Varga Pál stílusának 
kiegyensúlyozottsága azonban a legtöbbször szerencsésen ellensúlyozza a monog-
ráfia gondolatmenetének egyoldalúságait. A nemzeti költészet csarnokai irigylendő 
és követendő módon képes egyforma távolságot tartani a magyartalanságokba 
hajló, a szakmaiságot önmagában még nem szavatoló tudományos bikkfanyelvtől 
és az esszéisztikus, reflektálatlan megfogalmazásoktól, s csak ritkán botlunk a sze-
mélytelen narrációt megszakító explicit elbeszélői állásfoglalásba (ilyen például a 
modern indiv iduum magárahagyatottságáról és újabb csoportnarratívák utáni vá-
gyáról szóló leírás - ahol egyébként nem minden kijelentés esetében dönthető el, 
hogy ki a szerzője - a 78. oldalon, vagy Csokonainak a hagyományközösségi pa-
radigma előzményeiként is olvasható, a költészet esztétikumát a nyelvhez kötő né-
zeteinek ismertetésekor az „ezt nálunk Arany János öntötte teoretikus formába" 
zárójeles előreutalás a 333. oldalon, ahol egyrészt tisztázatlan a „nálunk" foga-
lomjelentése, másrészt az sem világos, hog)' a monográfia nyelvfelfogásának ke-
retei között miképpen lehet elszakítani a nyelvtől valamit és másik nyelvi öntő-
formába helyezni). 

A legtöbb esetben akkor mosódik össze a monográfia beszélőjének és az ismerte-
tett-értelmezett szöveg beszélőjének a nézőpontja, amikor a hagyományközösségi 
paradigma képviselőjéről vagy annak elméleti megalapozásáról van szó. Egyet-
len szimptomatikus példa: „A hagyományközösségi paradigma előzetes leírása" 
című alfejezet az V részben egyszerre jelenti az addig előkészített és szétszórtan 
a monográfia elméleti bevezetőjében megtalálható tézisek összefoglalását, vala-
mint a hagyományközösségi paradigma történeti áttekintésének előzetesét. Bár 
S. Varga néhány oldallal korábban explicitté teszi a Horváth János gondolkodás-
módjának hagyományközösségi elemei és a saját közösségi-kulturális megelőzöttség 
elképzelésének azonosságát (277.), ugyanakkor nehezen érthető, hogy egy ma-
gyar nyelven a magyar „nemzeti irodalom csarnokairól" értekező könyv miért nem 
tisztázza a saját nézőpontjának ilyen meghatározottságát az elméleti bevezető fe-
jezetben? A hagyományközösségi beszédmód kitüntetettsége és a könyv néző-
pontja közti kapcsolatra irányuló reflexió helyett a deduktív levezetések mellett 
olyan metaleptikus megfordításokkal találkozhatunk, amelyek szerint mivel a ha-
gyományközösségi a legátfogóbb beszédmód, ezért azokat a 20. századi elmélete-
ket célszerű áttekinteni, amelyek előfeltevései megegyeznek ennek a paradigmá-
nak a premisszáival - így a hagyományközösségi paradigma a 20. századi elméleti 
hagyomány révén (is) kapcsolatot tart fenn a jelennel. A preferált hagyomány kö-
zösségi paradigma ennek a korábbi vizsgálatnak a nyomán tűnik minden széttö-
redezettsége ellenére is időszerűnek, a nemzeti identitásba beépíthetőnek. A ha-



S. Varga Pál : A nemzeti költészet csarnokai 4 0 1 

gyománytörténetben lezajlott felejtési folyamatot (a hagyományközösségi felfo-
gás már a korábbi századvégen is csak széttöredezett formában voltjelen az iro-
dalomfogalmakban) a teoretikus pozíciójából kerüli meg a monográfus, szabadon 
közlekedve ('linkelve') múlt és jelen, nemzeti hagyomány és elméleti folyamatok 
között. így azonban A nemzeti költészet csarnokai narrációja éppen annak a nag)' el-
beszélést lehetővé tévő elbeszélői nézőpontnak a pozíciójára (és az abból adódó 
kérdésekre) irányítja a figyelmet, amelynek pedig a történet folyamatossága (az 
alapul szolgáló hagyománytörténeti logika működése) miatt a háttérben kéne 
maradnia. 

A nézőpont tisztázatlansága miatt áll elő az a helyzet, hogy a monográfiában 
nem válik reflektálná a szövegek különböző reflexiós szintek szerinti kategorizá-
lása, irodalmi és kritikai-teoretikus elkülönítése, amely pedig meghatározza a vizs-
gált anyag értelmezését. Bár a könyv a cím szerint a nemzeti irodalom 19. századi 
fogalmi rendszereivel foglalkozik, ám azt nem indokolja, hogy miért nem elemzi 
sem Vörösmarty, sem Petőfi hagyományértelmezéseit ilyen szempontból. Pedig 
például Vörösmarty verses epikája nagyon is kritikai szövegként olvasható rész-
ben a megelőző nemzetfelfogások, részben pedig az azoknak megfelelő műfaji 
variációk szempontjából (ezt jól mutatják az elmúlt évtized vonatkozó értelmezé-
sei, mindenekelőtt Gere Zsolt tanulmányai). Az sem válik világossá, hogy milyen 
kapcsolatban állnak egymással a hagyományközösségi paradigmát létrehozó és a 
„hagyományközösségi alapon létrejött" szövegek; egyes megfogalmazások alapján 
az irodalom a monográfia fogalmi keretei között elsősorban filozofémák „formá-
ba öntése" (például az 517. oldalon S. Varga úgy fogalmaz, hogy az „ismerősség-
nek e kritériumát, nyelvi vonatkozásaival együtt. Arany A költő hazája című versé-
ben fogalmazta meg; a 618. oldalon olvasható, hogy Babits „már mit sem látott 
a Gondolatok a könyvtárban zárlatának herderi-fichtei hátteréből"). Vörösmarty ver-
sének zárlata még egyszer előkerül, hasonlóan példázatos és argumentáció nélkü-
li értelmezés keretében: a Kölcsey-hatást elemezve S. Varga kiragadja a Gondolatok 
a könyvtárban záró sorait, s azokat szó szerint, „iránymutatásként" értve idézi (448.). 

Amikor a monográfia túllép az értekező-teoretikus szövegek vizsgálatának ma-
ga szabta (vagy inkább: a szövegek kiválasztásának gyakorlatában megfigyelhető) 
keretein, leegyszerűsítő megjegyzések olvashatók; s különösen feltűnő az olvasá-
si mód példázatossága azoknak az életműveknek és szövegeknek a kapcsán, ahol 
a nemzetről való beszéd nem affirmativ módon képezi az értelmezés részét, a pél-
dázatos interpretáció pedig éppen az irodalom „poétikai potenciáljától" tekint el. 
A monográfia talán legsebezhetőbb részlete ebből a szempontból az Arany László-
fejezet, ahol S. Varga kijelenti, hogy „A hunok harca meta-műként is olvasható -
a nemzeti irodalom Kölcsey óta újra meg újra fölvetett alapvető dilemmájára adott 
válaszként - , vagyis olyan műként, amely arra a kérdésre is választ ad, lehet-e, mi-
ként lehet a modern korban az eredeti mondai anyagot 'földolgozni irodalmi 
modorban'"; majd ezek után A délibábok hőséhez hasonlítja, éppen annak ironikus 
jelentésszerkezet alapján (577.). A poétikai elemzést a „megítélésem szerint A hunok 
harcában is ilyesféle történik" kijelentéssel helyettesítve a közvetítettséget a nyelvi-
kulturális megelőzöttség tételét dogmává emelő elbeszélő egyszerűen megfeled-
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kezik a narratív művek szerkezetét meghatározó nézőpontról vagy fokalizációról. 
Ez a reflektálatlanság aztán megismétlődik a monográfia elbeszélőjének szintjén 
a fejezetet lezáró mondatokban, ahol az apa és a fiú szövegének, azok nézőpont-
jának kapcsolatát a fiú hallgatásának sajátos értelmezésével oldja meg: „azt pedig, 
hogyan láthatta egyáltalán Arany László mindazt, amit apja epikusként a nemze-
ti irodalom hagyományközösségi paradigmája jegyében alkotott, végképp nem 
tudjuk. De a hallgatás, amellyel e kérdést övezte, önmagáért beszél." (579.) Miért 
nem mondja ki a monográfia, hogy a hallgatás, mondjuk az apa felfogásának 
folytathatatlanságát jelenti? Hogyan képes valami a monográfia fogalmi keretei 
között „önmagért beszélni"? 

A hallgatást övező irodalomtörténészi elhallgatás retorikailag hatásos lehet, 
ám egyúttal azokra az ellentmondásokra irányítja a figyelmet, amelyek a vizsgált 
beszédmódok státuszának, az irodalomtörténeti narratíva nézőpontjának, vala-
mint a kritikai/teoretikus és az irodalmi szövegek elkülönítésének kérdései köré 
rendezhetők. Ezek a kérdések teszik Л nemzeti költészet csarnokait rendkívül termé-
kennyé az irodalomtörténetről való gondolkodás számára, további elméleti típusú 
kérdéseket fialva. Egy monográfia megírásakor nem kell-e óhatatlanul átsiklani a 
kisebb-nagy obb kételyek, ellentmondások fölött? S bizonyos implicit, az irodalom-
történet-írói tevékenységet mozgató célok megvalósítása érdekében nem törvény-
szerű-e monografikus, nagy elbeszélésben elmondott formában értelmezni az 
irodalmat? Ez utóbbi kérdés pedig továbbvezet az irodalomtörténet-írás ideolo-
gikus voltának kérdéséhez, amely különösen fontos a nemzet fogalmának felfo-
gásait tárgyaló narratívával kapcsolatban. 

S. Varga Pál könyve a saját keretei között kétségtelenül kimeríti tárgyát, egy re-
cenzió pedig ebben a helyzetben vagy felmondja a leckét, ismertetve a monográfia 
tételeit, logikai menetét, vagy a keretek megadásával azokat a pontokat igyekszik 
számba venni, ahol a módszertani kérdések (kérdésességek) révén, akár a provoká-
ció formájában, lehetőség nyílik a párbeszédre más irodalomtudományos munkák-
kal. A nemzeti költészet csarnokai gondolatmenetének említett elágazásai, a hipertextú-
rát jelző megoldás, a nagy narratíva felfüggesztései a magyar irodalomtörténeti 
fejezetek esetében, az egyes elméleti összefüggésekbe belefeledkező gondolatme-
netek az első részben, valamint az irodalmi szövegek szórványos megkérdezése 
mindenesetre azokra a lehetőségekre is utalnak, amelyeket a monográfia tárgyá-
nak további vizsgálata során az irodalomtörténet-írás a monográfia stratégiáján 
túl alkalmazhat. 
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Tanulmány 

Kappanyos András 

BUBUBU1 

- Nyihaha - mondta a Ló. 
- Mik-mek? Mik-mek? - kérdezte izgatottan a Nyulat a Kecske. 

- Azt mondja, hogy mek-mek - tolmácsolta a Nyúl. 
A Kecske arca földerült, és boldogan mondta: 

- Mek-mek, mek-mek. 
- Nyiha? Nyiha? - kérdezte most a Ló. 

A Nyúl fordított. 
- Azt mondja a Kecske, hog)- nyihaha - világosította fel a Lovat. 

A Ló meg a Kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás 
lapockáját. Ezt a Kecske unta meg előbb. 

Karon fogta a Lovat, odaballagtak az Úritökhöz, és megették. 
„Vajon jól fordítottam?" - tűnődött a Nyúl, és a homlokát ráncolta.2 

A Nyúl kételyét könnyű átéreznünk. Vajon honnan tudható, és ki tudhatja, hogy 
a Kecske elméjében megjelenő képzetek valóban, „szó szerint" megfeleltek-e a 
Ló szándékának, és fordítva? Valóban megértésről van-e itt szó, vagy csak szeren-
csés félreértésről? Hiszen lehet, hogy a felek valójában egészen másra gondoltak, 
a nyihaha és a mek-mek mögött végtelenül sokféle szándék húzódhat. Vagyis az a kér-
dés, hogy milyen mértékben feltétele a sikeres interlingvális (vagy akár intralingvá-
lis) kommunikációnak a szószerintiség, és mik a feltételei annak, hogy a szósze-
rintiség elve érvényesülni tudjon. 

Jelen dolgozat négy lépésben keresi a válasz e kérdésekre. 
1. Tekinthető-e a szó a nyelv tovább nem osztható, identitását minden körül-

mények között megőrző, elemi részecskéjének? 
2. Milyen körülmények között lehetséges, hogy az atomi részecskének tekin-

tett szavak rekombinálása révén az értelem átszállítható legyen egy másik nyel-
vi közegbe, és van-e lehetőség az átvitel sikerességének ellenőrzésére? 

3. Létezhet-e olyan területe a nyelvhasználatnak, amely mentes a trópusoktól 
és figuráktól, és immúnis a konnotációkkal szemben? 

4. Vannak-e egyáltalán olyan stabil elemei a nyelvnek (például személy- és intéz-
ménynevek), amelyek minden körülmények között megőrzik identitásukat 
és referencialitásukat, vagy még ezek is ki vannak téve a változó kontextus 
képében jelentkező szemantikai szubverziónak? 

1 A tanulmány a RrroÓK Zsigmond témavezetésével folyó Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás 
című pályázat keretében készült (NKFP 5/041/04). 

2 LÁZÁR Ervin: A Nyúl mint tolmács. In A hétfejű tündér. Móra, Bp., 1973.3 36. 
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Az első probléma, hogy esetünkben mi is számít szónak. Az „it rains cats and 
dogs" kifejezést három szinten lehet magyarra fordítani. A valóban szó szerinti így 
hangzana: „ez kutyákat és macskákat esik"; a szöveghű fordítás: „kutyák és macs-
kák esnek"; végül szabad fordítás: „cigánygyerekek potyognak az égből".3 A szó 
szerinti fordításnak csak úgy adhatunk esélyt, ha az ilyen konszenzuson és kon-
vención alapuló kifejezéseket szónak tekintjük és felvesszük a szótárba (ami kivi-
telezhető, minthogy véges számú kombinációról van szó). Ugyanakkor az egyedi 
figurákat és trópusokat (a szószerintiség elve szempontjából) fordíthatatlan zárvány-
nak kell tekinteni, és eleve ki kell hagyni a szó szerintiség vizsgálati köréből - kö-
vetkezésképp irodalmi szövegek szó szerinti fordítása eleve gyanús vállalkozás. 

De mit tekintsünk megfelelésnek? A szavak dolgokat jelentenek, és két, külön-
böző nyelvi rendszerbe tartozó szó akkor felel meg egymásnak, ha ugyanazt a 
dolgot jelentik. Ez a tárgyak esetében rámutatással lenne ellenőrizhető: az egyik 
fél rámutat az Úritökre, és azt mondja, „nyihaha", mire a másik is ezt teszi, 
mondván, „mek-mek". Készen áll egy szótári címszó: „nyihaha = mek-mek". Csak-
hogy a rámutató nyihaha nem feltétlenül a tárgy megnevezése: lehet valamilyen 
tulajdonsága is (sárga, kerek, finom); vagy jelenthet valamilyen rá vonatkozó te-
vékenységet (együk meg); kifejezhet birtoklást (enyém); vagy valamilyen tágabb 
kategóriát (ennivaló) és még sok egyebet. A Nyúl kételyei tehát nemcsak indokol-
tak, hanem Wittgenstein vizsgálódásaival is rokonságban állnak.4 

Wittgenstein a Vizsgálódások ban gyakran használja példának a színeket, mint a 
valóság objektív, ellenőrizhető elemeit, amelyeknél a rámutatás egyértelmű: az ér-
zékszervi tapasztalat itt elvileg egyetemes, „nyelv előtti", tehát mintegy laborató-
riumi körülményeket teremt a beszéd-megnyilvánulások vizsgálatához. Ugyanakkor 
más nyelvészek (például Jakobson5) szívesen hivatkoznak az olyan megkülönböz-
tetésekre, amilyen az oroszban a szinyüj és goluboj, vagy a magyarban a piros és 
a vörös között áll fenn - tehát a rámutatás itt sem tökéletes módszer. Nem is be-
szélve a nem közvetíthető, a nyelvi rendszeren kívül eső érzetekről, amikor pél-
dául egy színtévesztőt faggatnak arról, milyennek látja azt a színt, amelynek ér-
zékelésével problémái vannak. Vajon honnan volna szava erre az érzetre, hogyan 
választhatna a színekre vonatkozó létező szókincsből? Azonos típusú színtévesz-
tők közössége talán létrehozhatna egy megfelelő szókészletet, de ennek semmi 
értelme nem lenne az egészséges színlátók számára, akik az adott érzettel, a szó 
denotátumával sohasem találkoznak. 

Erről szól Wittgenstein nevezetes példája: „Képes vagyok-e a »bububu« szón 
azt érteni, illetve azt fejezni ki vele: »Ha nem esik, elmegyek sétálni«? - Csak egy 

3 David CRYSTAL: A nyelv enciklopédiája. Osiris, Bp., 1 9 9 8 . 4 2 8 . Megjegyzendő, hog)' még A harmadik 
fordítás sem valósítja meg 100 százalékban az eredeti megnyilvánulás pragmatikus funkcióit, mivel 
eltérnek a használatát lehetővé tevő szituációk. (Az angol kifejezés a szélsőséges, de valós időjárás-
ra is alkalmazható, míg a magyar csak az irracionális, lehetetlen szituációkra.) 

4 Ludwig WITTGENSTEIN: Filozófiai vizsgálódások. Atlantisz, Bp., 1992. 
3 Lásd CRYSTAL: i. m. 139-140. 



Bububu 4 0 9 

nyelvben lehet valamit érteni."6 Ha lenne a színtévesztőknek nyelve, akkor nevet 
tudnának adni a hiányosan vagy tévesen érzékelt színnek, s ez lehetne például 
„bububu". A Wittgenstein-kutatóknak azonban van saját nyelvük, és minden bi-
zonnyal j ó párszor előfordult már, hogy egy konferencián egyikük így fordult a 
másikhoz: „Bububu?", mire a másik bólintott, és a következő taps alatt feltűnés 
nélkül kiosontak a teremből.7 

Wittgenstein tehát, miközben azt igyekezett bizonyítani, hogy nincsenek önké-
nyes nyelvjátékok, akaratán kívül elindított egy nyelvjátékot. A történet így in-
kább azt bizonyítja, hogy nincsenek laboratóriumi sterilitású, kontextus-mentes 
helyek a nyelvi megnyilvánulások számára.8 A kiszámíthatatlan konnotációk foly-
vást lesben állnak. Hjelmslev igen pontosan látta, hogy a fordítás folyamatában 
nem az eredeti, forrásnyelvi konnotációk elvesztése hordozza a jelentéstorzulás 
legnagyobb veszélyét, hanem a célnyelvben „várakozó" konnotációk kiszámítha-
tatlansága.9 A „bububu" jelsor például ötvenezernél több találatot eredményez a 
Google keresőben, amelyek közül csak néhány száznak van köze Wittgensteinhez, 
a többi más nyelvjátékok részese. Zanzibár szigetén például egy falut hívnak így, 
ami alighanem zavarba hozhatja Wittgenstein szuahéli fordítóját. Mindez azt a jól 
ismert tapasztalatot támasztja alá, hogy a fordító számára sokkal fontosabb a cél-
nyelvi, mint a forrásnyelvi konnotációk ismerete (mely utóbbiak jórészt úgyis vesz-
teséglistára kerülnek). 

A Nyúl problémáját tehát a rámutatás nem oldja meg - nem is beszélve arról, 
hogy igen sok mindenre nem is lehet rámutatni. A nyúl kérdésének érvénye azon-
ban valójában túlterjed az interlingvális fordítás keretén. A fordítás kutatása épp 
azért érdekes, mert a fordítás modellezi, fázisokra bontva, mintegy lassított felvé-
telként állítja elénk a nyelvi megértés folyamatát. A fordítás korlátait, lehetetlen-
ségeit, esetlegességeit vizsgálva a nyelven belüli megértésre is értelmezhető ta-
pasztalatokhoz jutunk. 

* * * 

A félrefordítások és félreértések többsége a nyelv, s ezen belül a szavak néhány 
immanens tulajdonságára vezethető vissza. 

1. A szavaknak a szótár szerint is több értelmük van, ezek közül gyakran a kon-
textus is többet megenged, de rendszerint csak egy felel meg a feladó szán-
dékának. 

6 W I T T G E N S T E I N : i . m . 4 0 . 
7 Ezt a mechanizmust leírja Jonathan CULLER: „In Defence of Overinterpretaion." In Umberto Eco 

(szerk.): Interpretation and Overinterpretaion. Cambridge Universty Press, Cambridge, 1992. 121. Ha-
sonló gondolatmenetet követ Mikko KESKINEN: Hearing Voices in Dreams: Freud's Tossing and Turning 
with Speech and Writing, http://www.clas.ufl.edu/ipsa/journal/2002_keskinen01.shtml 

8 Ahogyan Paul RICOEUR fogalmaz: „Nincs olyan metaforamentes hely, ahonnan áttekinthetnénk a 
metaforikus mező körülhatárolását és rendszerét." „Metafora és filozófia-diszkurzus." In BACSÓ Béla 
(szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, é. n. 71. 

9 Louis HJELMSLEV: Le langeage. Gallimard, Paris, 1 9 6 6 . 1 7 9 - 1 8 0 . 
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2. A szóértékű, állandósult kifejezések is szavakból állnak, és ezek a szavak e 
speciális helyzetben sem vesztik el a kapcsolatot eredeti jelentéseikkel. 

3. A szavak használata kreatív folyamat, a hétköznapi beszéd is metaforáktól, 
allegóriáktól, szimbólumoktól terhelt, ilyenformán a nyelv véges számú sza-
va végtelen számú használatban vehet részt, a jelentéspotenciálok nem be-
határolhatók, a szemiózis határtalan. 

Mindez nem magát a megértést nehezíti meg, hanem az üzenet helyes, hatékony át-
vitelének ellenőrzését. Erre lenne lehetséges módszer a szemiózis megfékezése, ha-
tárok közé szorítása, azaz a szószerintiség elve. De vajon lehetséges-e ilyen korlátozás? 

A megoldás az lenne, ha - mintegy a közvetlen rámutatás ideális megtestesü-
lésként - minden megnevezendő dolognak lenne egy közös absztrakciója, egy 
transzcendens neve egy ideális nyelven, amelyben a szavak és dolgok viszonya 
rögzített és egyértelmű. Akkor látni lehetne, hogy a „nyihaha" és a „mek-mek" 
az ideális szótárnak ugyanarra a tételére mutat-e. Ilyen ideális nyelvként szolgál 
például az orvosi latin vagy a repülésirányítók angolja: mindkettőnél életbevágó, 
hogy az üzenet torzítatlan formában érkezzen meg a címzetthez, ezért szókincsük 
korlátozott, és nem is alkalmasak arra, hogy trópusokat, figurákat hozzanak lét-
re bennük. Újítások csak egyezményes csatornákon, autoritások jóváhagyásával 
kerülhetnek be. A világ leírására ezeknél szélesebb körben alkalmas nyelvnek 
azonban adaptívnak kell lennie, hogy az újonnan megjelenő dolgokhoz képes le-
gyen új szavakat társítani. Az ideális nyelv pedig szükségszerűen halott nyelv: a meg-
teremtésére irányuló törekvések rendre kudarccal is végződtek. 

Elképzelhetjük persze az édenkert nyelvét is:10 Ádám sorra nevet ad az élőlé-
nyeknek, s mivel még nincs semmiféle kontextus, ez az igazi nevük, mely megra-
gadja a lényegüket, és lényegükből fakad. És még így is történhetnek tévedések: 
kérdés, mennyire elégedett a nevével a cethal vagy a teknősbéka. 

Az ideális nyelv szótára, a dolgokhoz horgonyzott szavak listája nem készíthe-
tő el, mert a szavak száma véges, a dolgoké végtelen. Nem lehet annyi szót alkotni 
és használatban tartani, ahány dolog van, tehát konszenzust kell kötni a dolgok 
bizonyos kategóriáira vonatkozólag. Ez pedig már feltételezi a kontextusra való 
támaszkodást: hogy tudjuk, mit jelent aktuálisan a szó az adott kategórián belül. 
A kategóriák ráadásul egymást metsző halmazokat alkotnak, minthogy a dolgok-
nak is számos vonatkozásuk lehet (például tulajdonságaik, felhasználásaik, birtok-
viszonyaik, mint az Úritöknek). És még csak a lehető legegyszerűbb nyelvi aktus-
nál, a puszta megnevezésnél tartunk. 

* * * 

A következőkben megvizsgálunk néhány olyan stratégiát, amely vagy naiv, vagy 
szubverzív módon a kontextustól való függetlenedésre törekszik: olyan nyelvi 

10 Vö. Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése. Atlantisz, Bp., 1998. 



Bububu 4 1 1 

képződményeket hoz létre, amelyek - elvben legalábbis - immúnisak volnának a 
konnotációk kiszámíthatatlan torzításaival szemben. Ilyen stratégiának tűnnek a szó-
szerintiséghez kötődő kommunikációs folyamatok, ahol a létrejövő képződmény 
- legyen szó az interlingvális fordítás során keletkező célnyelvi szövegről, vagy 
egy hétköznapi megnyilvánulás nyomán a befogadó elméjében felbukkanó kép-
zetegyüttesről - minden elemében determinált. A fordítás területén ilyen straté-
giának a nyersfordítás és a gépi fordítás tekinthető. 

A fordítás lehetőségei és lehetetlenségei iránt teoretikusan is érdeklődő Weöres 
Sándor készített is egy példát arra, hogyan nézne ki szerinte a pusztán a szótárra 
hagyatkozó fordítás.11 A kézcipő címmel megírta Schiller Der Handschuh cím ver-
sének „nyersfordítását". A szöveg valójában autonóm műalkotás, költemény, amit 
az is jelez, hogy nem a műfordítások, hanem az Egybegyűjtött írások kötetében talál-
ható. Weöres versének címe szándékolt tréfa, nyilvánvaló túlzás: ilyen hibát a kez-
dő fordító, vagy a fordítóprogram béta-verziója sem követ el, hiszen a Handschuh 
szótári szó, jelentése egyértelmű, s ráadásul a kontextus is alátámasztja. Ezt a szó-
tári megfelelést még az a nyelvhasználó sem vétené el, aki sem németül, sem ma-
gyarul nem tud. Ilyen kompetencia (vagy inkább inkompetencia) tehát nem létezik, 
vagyis az imitáció sanda, mint amikor Karinthynál a Gangeszból folyosó, ebből 
pedig folyó só, azaz Flußsalz válik.12 Ezek aktív, szubverzív félreértések, szándé-
koltan téves konnotáláson alapulnak. A valódi, gépies szószerintiség végső soron 
megvéd az ilyen „tévedésektől". De Weöres verse a továbbiakban meglepően jól 
követhető, lényegében egy németül anyanyelvi, magyarul kezdő szinten tudó 
nyersfordító kompetenciáját jelöli ki. A történet dinamikája, a szereplők szemé-
lyisége kibontakozik, a szöveget akár valóban lehetne nyersfordításként, egy for-
makövető műfordítás alapanyagaként használni. A szószerintiség elve tehát jól 
vizsgázik, kivéve egyetlen helyet, a vers csúcspontját, amikor Kunigunda így szól 
Delorges lovaghoz: 

„Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, 
Wie Ihr mir's schwört zu jeder Stund, 
Ei, so hebt mir den Handschuh auf)" 

„Lovag úr, ha magának olyan forró van, 
.Ahogy nekem esküszik mindegyik órában, 
Tojás, vegye nekem a kézcipőt fel!" 

(Weöres: Schiller: A kézcipő) 

„Lovag úr, ha úgy ég szerelme, 
Ahogy esküdött rá naponta: 
Hát adja fel kesztyűmet!" 

(Képes Géza műfordítása) 

11 Vö. még a következő versekkel: A megmozdult szótár, Az égő szótár stb. 
1 2 KARINTHY Frigyes: Műfordítás. In így írtok ti. Szépirodalmi, Bp., 1954. 554. 
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Az Ei-1 tojásnak fordítani ebben a kontextusban olyan hiba, amelyet a Weöres ál-
tal teremtett „ál-mintaszerző" semmiképpen sem követett volna el. A szerző ré-
széről ez a tojás nyilvánvalóan éppoly szándékolt, mint a kézcipő. Döntő különbség 
azonban, hogy a tojás-típusú hibát elvileg tényleg el lehetne követni ártatlanul is, 
hiszen a szótárból következik. Pontosan ezt a fajta (in)kompetenciát képviselik a 
fordítóprogramok. A sort két fordítóprogrammal is kipróbáltam (a második eset 
kétlépcsős: német-angol-magyar), a hibát mindkettő elkövette, míg a Handschuh 
szót mindkettő helyesen kezelte.13 A fordítóprogramok szándékolt szubverzióra 
természetesen nem képesek, ők naivan követik a szigorú szószerintiség elvét. így 
alkalmasak arra, hogy kiszűrjék a szándékos, célzatos félrefordításokat, de védte-
lenek a naiv félrefordításokkal szemben, vagy éppen a naivságot imitáló szub-
verzióval szemben, amelyet a szótár igazol. 

„Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, 
Wie Ihr mir's schwört zu j ede r Stund, 
Ei, so hebt mir den Handschuh auf!" 

Mr. Ritter, is so hot your dear, 
Intertran Like you mir's swears to everyone grant, 

| Egg, thus waives me the glove! 

úr lovag, van tiétek édes tényleg? forró, 
ahogy ti mir's megesküszik zu minden egyes óra, Morphologie 
tojás, tényleg? emel nekem a kesztyű -га! | 

Mr. Ritter, van annyira forró a kedvesed, 
Mint te, mir* megesküdik mindenkire ösztöndíj, 
Egg, így lemond rólam a kesztyű! 

Bár a gépi fordítás ma már jelentős eredményekkel dicsekedhet, nem könnyű 
olyan szöveget találni, amely bizonyíthatóan emberi beavatkozás nélkül jöt t létre. 
Következő példánk, egy DVD-lejátszó használati utasítása, amely több internetes 
fórumon is valóságos kultusztárggyá vált,14 minden bizonnyal mégis ilyen: még 
komikussága is túlzottan esetleges ahhoz, hogy szándékos hamisításra gondolhas-
sunk, ráadásul ez senkinek sem állna érdekében, mint Weöres vagy Karinthy vic-
cei - a tajvani gyártóknak a legkevésbé. A használati utasítás azért is remek példa, 
mert a fordítóprogramok teszt-szituációját állítja fel. A performancia-teszt lénye-
ge, hogy a géppel lefordított utasítássor alapján kell végrehajtani egy cselekvés-

13 Intertran (német-magyar), Microsoft (német-angol), valamint Morphologic (angol-magyar). Érde-
mes megfigyelni, hogy a Morphologic fejlettebb szintaxiselemzéssel dolgozó szótára már szervet-
len mondatrésznek veszi, kiszűri az egg szót, és lefordítatlanul hagyja, mintha például megszólítás, 
tulajdonnév volna. 

14 www.ld50.hu/vu/blog2004mar/yamada.pdf 

Microsoft 
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sort: ha sikerül, a program jól vizsgázott. Nézzük ezúttal néhányat a CD- és DVD-
lemezek kezelésére vonatkozó utasításokból: 

„Ha a körmozgással törölje a lemezet, lehet okozni a borotnyomot, majd za-
var lesz játszakor." Vagy egy másik tanács: „Ha elvigye a lemezet hideg helyről 
meleg körülményre, akkor jön a párás gáz." Az utasítások kissé próbára teszik 
képzelőtehetségünket, de végső soron értjük, miről van szó. Egy magyarul tanu-
ló külföldi (például a Weöres által elképzelt nyersfordító) számára ezek a monda-
tok lefordíthatok volnának, talán még a „borotnyom" alakot is könnyebben elfo-
gadná, mint az anyanyelvi beszélő, akit ebben gátol a tudat, hogy ilyen szó nem 
létezik, és morfológiai okokból nem is létezhetne. (Másfelől persze a nyelvújítás 
folyományaképp számos olyan szót használunk naponta, amely morfológiai okok-
ból nem létezhetne.) 

Mindenesetre egy magyarul tanuló külföldi ezeket hibátlan mondattá tudná 
fordítani a maga anyanyelvén. Ez nemcsak azt mutatja, hogy a szószerintiség el-
vén működő fordítóprogram (legalábbis e két utasítás esetében) megfelelően mű-
ködött, hanem azt a reményünket is felélesztheti, hogy a szó mégiscsak az értelem 
atomi egysége: a szótárral egyenként lefordított, egymás mellé helyezett, a szin-
taxis kötéseivel jól-rosszul összekapcsolt szavak valahogy mégiscsak átszállítják az 
értelmet egyik nyelvből a másikba - kivéve persze, ha egy Weöres-féle szubverzív 
elme szándékosan rombolja ezt a működést. A használati utasítás gyakorlatias te-
repén kevésbé fenyegetnek gyanús konnotációk, a téma amúgy is feltételez némi 
előismeretet, tehát kompetenciánkat akár hozzá is tudnánk igazítani egy ilyen le-
butított nyelvhez, amely a repülésirányítók angoljához hasonlóan működhetne, 
mint valami alkalmi pidgin vagy lingua franca. Megértjük, hogy a lemeznek árt, 
ha körkörösen töröljük, és pára csapódik rá, ha hidegből melegbe visszük. A gya-
korlatban persze számos esetben jobban járunk, ha az angol változatnál maradunk, 
nyelvi kompetenciánk rugalmasabban fogadja be a globális angol műszaki tolvaj-
nyelvét, mint az önkényes és félrevezető magyar megoldásokat. Erre bizonyítékul 
talán elegendő az alábbi a kis szószedet (továbbra is ugyanebből a használati uta-
sításból), amelyet a purista nyelvőrködés akaratlan paródiájaként is olvashatunk 
(zárójelben a többé-kevésbé elfogadott, „helyes" fordítás): 

Player -> 
Subtitle -» 
Eject -» 
Zoom -» 
Progressive scan -> 
CSS* -> 

System Setup 
Front Panel 
Track 
Decoder 

- » 
- » 
- » 

Játékos 
Melléktétel 
ruganyos 
felránt 
haladó skandálás 
Tartalom Tülekedés 
Rendszere 

Rendszer Elhelyezése 
Előtti fatábla 
nyom 
megfejtő 

(lejátszó) 
(felirat) 
(lemez kiadása) 
(kinagyít) 
(menet közbeni keresés) 

(Content-Scrambling System: 
DVD másolásvédelmi rendszer) 
(installálás vagy telepítés) 
(elülső kezeló-szervek[?]) 
(műsorszám) 
(dekóder) 
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A következő, még mindig ugyanabból a forrásból való (grammatikailag egyéb-
ként az előzőeknél sikerültebb) mondat azonban súlyosan zavarba hozná a per-
formancia-teszt kísérleti alanyát, és súlyosan elmélyítené a Nyúl kételyeit. „Ha 
szennyezett a lemez arca, akkor a sósavas oldattal törölje, majd vakolja." Ezt nem 
akarhatta mondani az eredeti angol szöveg, a szótárgép három helyen is téves ta-
lálatot adott, s ebből kettő végzetes eredménnyel jár. De ezt tekinthetjük baleset-
nek, még mindig fenntarthatjuk azt a feltételezést, hogy amennyiben figuráktól 
és trópusoktól mentes forrásszöveget jó szótárral fordítunk, akkor nagy valószí-
nűséggel sikeres kommunikációs folyamatot vezérelhetünk. 

* * * 

Nézzünk most egy tisztán naiv félreértési esetet, amely nem az interlingvális for-
dítás körében jött létre, de a szószerintiség elvéből következik, és jellegzetes fordít-
hatatlan helyet generál. Micimackó, mint köztudott, egy félreértés révén fedezte 
fel az Északi-sarkot. Az expedíció a North Pole felfedezésére indul, bár még maga 
Róbert Gida sem tudja egészen pontosan, hogy mi az, majd amikor Mackó vég-
re talál egy póznát (angolul pole), elegánsan ráakasztják az „északi" (north) jelzőt 
és boldogan hazatérnek. A magyar változatban kissé nehezebb a dolguk, kényte-
lenek külön felfedezni a pózna sarkát (hegyét) is, és azt kinevezni északinak. 

Figyeljük meg, hogy e példában a téves értelmezés nem foglalja el a helyes ol-
vasat helyét, inkább egymásra vetül a kettő. Az Északi-sark valójában egy pont a 
földfelszínen, amely célszerűen például egy leszúrt póznával is megjelölhető. A sark 
fogalma metonimikusan tartalmazza a póznát is, ugyanakkor angol nevük homo-
nímiát alkot. Az eset egészen egyedi: egymással metonimikus kapcsolatban álló 
fogalmakhoz azonos hangalakok tartoznak. Róbert Gida zavara tehát nagyon is 
érthető, megoldása pedig nagyvonalú: a homonímia mentén mintegy kifordítja 
a metonímiát. Értelmezésében nem a pózna tartozik a sarkhoz, hanem a sark a 
póznához: az elvont és végleges függvénye lesz a konkrétnak és esetlegesnek. 

És álljon itt egy másik példa egy másik zseniális angol gyermekkönyvből: amikor 
az egér bejelenti, hogy az б meséje (tale) hosszú (a magyar fordításban kacskarin-
gós), Alice természetesen a farkára (tail, kiejve ugyanaz) érti, és a történet kanya-
rulatait a farok kanyarulatainak megfelelően követve klasszikus képverset alkot 
képzeletben, amit azért Lewis Carroll szerencsére rögzít a számunkra. 

Alice esete annyiban hasonlít Róbert Gidáéhoz, hogy a téves olvasat itt sem szo-
rítja ki a helyeset, hanem kísérlet történik a kettő egyeztetésére. Ennek módja azon-
ban korántsem gyermeki: itt csak a hiba Alice-é, (tail-1 értett tale helyett), a felad-
vány (elmondani az egér történetét és közben kiaknázni Alice félrehallását) és a 
megoldás egyaránt Carrolltól származik. 

Carroll a képvers hagyományában helyezi el ezt a konstrukciót, amelynek tartal-
ma az egér meséje (tale), de vizuális formája az egér farka (tail). A kettős referencia 
vagy önreferencia mechanizmusai megpróbálnak működésbe lépni, de kudarcot 
kell vallaniuk, hiszen a szimbolikus és az ikonikus utalásoknak más a referenciája 
(mese, illetve farok), azonosításuk tévedésen alapszik. Ebből képvers-paródia szü-
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letik, azaz a vizuális forma és a tartalom közötti jelentés-oszcilláció maga is tema-
tikává válik, a referenciák hierarchia-rendszere pedig átláthatatlanul sokemele-
tessé. Carroll játéka tehát - Milne-ével szemben - csúfondáros, szubverzív. A kép-
vers csak látszólag teremt szintézist a helyes és a téves olvasat között, valójában 
kiélezi az ellentétet, amennyire csak lehet: egy egyszerű félrehallásból abszurd 
műalkotást csinál. 

* * * 

De találhatunk-e olyan, alakzatoktól és figuráktól mentes, „normatív" nyelvhasz-
nálatot, retorikai nulla fokot, azaz ennek megfelelő szöveget, amelyen (a tiszta, 
„zajmentes" jelentésátvitel reményében) elvégezhető volna a szó szerinti fordítás 
kísérlete? Félő, hogy nem, hiszen a szószerintiség - elhagyva a nyelvészet terré-
numát - gyakorta maga is alakzattá, sajátos, szubverzív viselkedési stratégiává válik. 
„Alulírott törvényszéki orvosszakértők a teljes gyengeelméjűség és vele született 
kretenizmus állapotában találták a fentnevezett bizottság elé utalt Josef Svejket, 
miután az »Éljen I. Ferenc József császár« szavak hangoztatása kellőképpen meg-
világította Josef Svejk elmeállapotát és tökéletesen elegendő volt notórius hülyévé 
nyilvánításához." Svejk a hivatalos álláspontot hangoztatja, mindenféle retorikus 
módosítás vagy átkontextualizálás nélkül, szóról szóra. Svejknek ez a magatartá-
sa a hivatalok vagy a vámosok munkalassító sztrájkjával analóg, mind struktúrá-
ját, mind szubverzív hatását tekintve. Ezzel - szándékától függetlenül - leleplezi 
azt a helyzetet, hogy a hivatalos álláspontot rajta kívül senki nem veszi komolyan. 
Vagyis a „szó szerinti", retorikai nulla fokon elhangzott megnyilatkozás (a jelen-
lévők diszpozíciójától függően) vagy szubverzív iróniának hangzik, vagy teljes non-
szensznek, halandzsának. Vag)' felforgatónak tekintik, vagy bolondnak, és természe-
tesen az utóbbi esetben jár jobban: a bolond (és az előző példákban a gyermek) 
jogosult arra, hogy büntetlenül végezze a maga felforgató tevékenységét: a szub-
verzió a naivság álarcában jelenik meg. Ezt a stratégiát remekül írja le Péter Steiner 
esszéje, amelyben Svejk és Diogenész között teremt kapcsolatot.15 

Svejk és Diogenész társadalmi - vagy inkább társadalmon kívüli - pozíciója na-
gyon alkalmas a szubverzióra, és hasonló pozíciót épít ki magának Hamlet is, 
színlelt bolondságával. Érdekes megfigyelni, hogy б is számos esetben alkalmaz-
za a szószerintiség elvét: „Mit olvas felséged? - Szó, szó, szó." A válasz szó szerint 
igaz, de a kérdés természetesen nem erre vonatkozott. Hamlet látszólag naivan, 
valóban nagyon is szubverzív módon siklatja ki Polonius kommunikációs kísérle-
tét, ezzel olyan fordulatot adva a beszélgetésnek, amelyben egyértelműen ő kerül 
fölénybe. 

Hasonló, némileg társadalmon kívüli személyiség Leopold Bloom, aki nem oszt-
ja a többségi társadalom vallását, szokásrendszerét (például csak mértékkel fogyaszt 
alkoholt), nincsenek politikai előítéletei, és titkos gondolatai többnyire igen em-

15 Vö. Beter STEINER elemzésével: A kynikus hős. 2000 1995. január-február. 
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beri, elsősorban testi dolgokra irányulnak. Bloom tehát csaknem baráttalan, és ha 
nem is bolondnak, legalábbis csudabogárnak látszik. Ebben a pozícióban előfor-
dul, hogy egy naiv, „egyenesnek" szánt megnyilatkozást túlinterpretálnak, hátsó 
szándékot, burkolt jelentést tulajdonítanak neki. Bloom gyanútlanul mondja az 
újságját elkérő Bantam Lyonsnak, hogy éppen el akarta dobni: „I was just going 
to throw it away".16 Fogalma sincs, hogy aznap Ascotban fut egy Throwaway nevű 
ló, és gyanútlan mondatát beszélgetőtársa burkolt tippadásként dekódolja - arról 
meg végképp nem tudhat, hogy a ló ráadásul győzni is fog, s hogy mindennek rá 
nézve is milyen súlyos következményei lesznek a nap folyamán. Bloom azt hiszi, 
olyan mondatot mondott, amelynek nincs más értelme a szószerintin kívül, és 
esete épp arra példa, hogy ebben sohasem lehetünk teljesen biztosak. 

Néhány oldallal korábban azonban Bloom maga alkalmaz szubverzív stratégiát. 
M'Coyjal elhunyt barátjukról, Dignamról beszélgetnek, miközben Bloom M'Coy 
válla felett egy nőt figyel, aki rövidesen fel fog szállni egy bérkocsira, s ez a pilla-
nat izgalmas látvánnyal szolgál majd számára. A döntő másodpercben azonban 
egy begördülő villamos megfosztja az élménytói, amiről eszébe ju t egy korábbi, 
hasonló csalódás. „Megint elment egy" - mondja ki hangosan, amit beszélgető-
társa természetesen a számára ismeretes kontextusban, az elhunyt barátról tett 
megjegyzésnek értelmez. „Igen, a legjobbak közül" - válaszolja naivul, nem véve 
tudomást a megjegyzés (és önnön válasza) szubverzív kétértelműségéről. 

Az eddigi példákban a szószerintiség stratégiájának használatára és kihaszná-
lására a következő variációkat láttuk: 

1. A beszélő a naivság látszatát keltve elleplezi saját szubverzív szándékát 
(Hamlet) 

2. A beszélő homályban tartja, hogy a megnyilatkozásában rejlő szubverzió 
szándékos-e vagy naiv: ez a tipikus udvaribolond-stratégia (Svejk) 

3. A feladó naiv félreértése a naiv befogadók számára is elfogadható, történe-
tük koherensen folytatódik, ha nem is a modern tudományosság logikája 
szerint (Micimackó) 

4. A naiv beszélő megnyilvánulását az elbeszélő szubverzív stratégiával hasz-
nálja ki (Alice) 

5. A naiv beszélő megnyilvánulását a címzett túlinterpretálja, saját előítéletei, 
feltételezett konnotációi miatt érti félre (Throwaway) 

6. A címzett szó szerint értelmezi a szándékoltan kétértelmű, szubverzív meg-
nyilatkozást, és válaszát naivan engedi útjára a számára ismeretlen, párhu-
zamos kontextusban (Bloom és M'Coy). 

* * * 

16 Walter GABLER (ed.): James Joyce Ulysses. The Bodley Head, London, 1 9 8 6 . 7 0 . A mondat félreértést 
kiváltó potenciálja mindkét magyar fordításban elvész. (GÁSPÁR Endre - 1 9 4 7 és SZENTKUTHY Mik-
lós - 1 9 7 4 ) 
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A példák azt mutatják, hogy a nyelvi elemek funkcióinak radikális megváltozásá-
hoz nincs is mindig szükség az iterlingvális fordítás megpróbáltatására. Nem sok re-
ménnyel kecsegtet egy másik építőkészlet szabályrendszerébe másolnunk az adott 
funkciót, hogyha az eredeti rendszerben is viszonylag könnyedén önnön ellenté-
tébe fordítható. Bedig ilyen átfordulás lépten-nyomon előfordul. Tekintsük például 
az Egyesült Királyság himnuszát, a nevezetes God Save the Queen-t. Ennek referen-
cialitása megkérdőjelezhetetlennek látszik, hiszen definíció szerint csak egyetlen 
személyre, az aktuális brit uralkodóra vonatkozhat. De ezt a referenciát is el lehet 
lopni, denotátumként oda lehet csempészni valami egészen mást a nyelvhaszná-
lók elméjébe és szociális terébe. Először is megalakul a Queen nevű rockegyüttes, 
majd elkészíti a God Save the Queen rockos átdolgozását,17 mely ettől kezdve kon-
certjeik záró száma lesz. Ezen alkalmakkor a közönség magasztos gondolatai alig-
ha II. Erzsébet felé szállnak. A helyzetnek további frivolitást kölcsönöz, hogy a queen 
szó az angol szlengben homoszexuális férfit is jelenthet, a Queen zenekar front-
embere, Freddie Mercury pedig - nem titkoltan - ilyen jellegű életmódot folyta-
tott. (Az б megjelenését e gondolatmenetben az is indokolja, hogy Zanzibár talán 
leghíresebb szülötteként ő is speciális viszonyban lehetett a Bububu hangsorral.) 

Minthogy Mercury 1991-ben meghalt, nem érhette meg a történetet lekerekítő 
gesztust, amikor 2002-ben, a királynő aranyjubileumán Brian May, a zenekar gi-
tárosa a Buckingham-palota tornyán állva a milliós tömeg előtt játszotta el a God 
Save the Queen-t. Ez a gesztus mintegy szimbolikusan visszaadta a szavakat „jogos 
tulajdonosuknak". De leegyszerűsítés volna mindezt egy ironikus gesztus vissza-
vételének, defigurálásának értelmezni.18 Az eredeti gesztus ugyanis a közbeeső 
évtizedek során elvégezte a maga szubverzív munkáját, elkoptatott számos előíté-
letet, és megteremtette azt a szituációt, ahol a királynő aranyjubileumán a nem-
zeti himnusz immár elektromos gitáron is eljátszható - sőt bizonyos tekintetben 
ez válik normatív formájává. 

Világos, hogy ebben az esetben a naiv nyelvhasználat lehetősége fel sem me-
rült, a szándékolt szubverzió valamennyi fél számára világos volt. Ha ezt a példát 
szemantikai gerilla-hadviselésnek nevezzük, találhatunk példát a nyílt offenzívára 
is. Erre a lényegesen radikálisabb, szubverzív gesztusra a királynő ezüstjubileuma 
alkalmával került sor, amikor az országos ünnepségek csúcspontján a Sex Pistols, 
az akkor induló punk mozgalom máig is legemblematikusabb csapata a Temzén, 
egy hajón adott koncertet. Ennek középpontjában God Save the Queen című szá-
muk állt,19 amely a nemzedék teljes kilátástalanságának adott hangot, korántsem 
a finom irónia eszközeivel (ebben a dalban található a punk mozgalom egyik leg-
fontosabb jelszavává vált sor: „No future"). Ez az esemény több volt, mint egy tabu-
nak tekintett szemantikai mező ffivolan ironikus „kizökkentése": valódi társadalmi 

17 Л Night at the Opera. Parlophone, 1974. 
18 A defigurálódásról a metafora kapcsán DERRIDA beszél a Fehér mitológiában. In T H O M K A Beáta (szerk.): 

Az irodalom elméletei, к'Jelenkor, Pécs, 1997. 5-102. 
18 Stephen Philip JonesAVhrner Chappel LTD/Rotten Music LTD, 1978. 
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feszültségeknek, már-már forradalmi energiának adott formát. Végső hatásában 
nem a szemantikai mező, hanem a brit társadalom működésében indukált válto-
zásokat: a punk mozgalomnak fontos szerepe volt a viktoriánus-világbirodalmi 
értékrend maradványainak leépítésében. Ami pedig a szemantikai hatást illeti, a 
dal - nem hivatalosan - a slágerlisták élére került, és egy időre fontosabbá vált 
magánál a himnusznál is. Ez lett a God Save the Queen jelsor elsődleges jelentése, 
könnyedén előfordulhatott, hogy a lemezboltba betérő vásárló a himnuszt kérte, 
és a Sex Pistols dalát kapta az eladótól. Tehát még az ilyen immúnisnak tűnő 
nyelvi képződményekre is igaz, hogy nincs elsődleges és átvitt értelem, csak ak-
tuális használatok vannak.20 A nyelv természetéből következik, hogy a szószerin-
tiség elve sem tud határt szabni a szubverziónak, sőt maga válhat az olykor naiv, 
olykor szándékolt szubverzió eszközévé. 

* * * 

Eredeti kérdéseinkre visszatérve a következőket állapíthatjuk meg: 
1. A szavak a nyelvnek nem stabil egységei: keletkezésüknek, átalakulásuknak 

semmi sem szab határt. (Bububu) 
2. A szavak „dekontextuált" kombinációja olykor képes lehet átvinni valami-

lyen koncepciót egyik nyelvből a másikba, de kontextuális értelmi „szűrés" 
nélkül ellenőrizhetetlen torzulások keletkezhetnek, (tojás) 

3. Nincs a nyelvben olyan terület, amely teljesen mentes lenne a konnotá-
cióktól, amely kontextustól függetlenül megőrizné „elsődleges" értelmét, 
következésképp biztosan mentes lenne az alakzatoktól és figuráktól. (Svejk) 

4. A nyelvnek vannak speciális beágyazottságú elemei, melyek ellenállnak a 
fordításnak, de a „belső szubverzió" dinamizmusainak még ezek is ki van-
nak téve. (God Save the Queen) 

A Nyúl kételye kapcsán tehát nem sok biztatót mondhatunk. A fordítás vagy tá-
gabb értelemben a megértés helyességének ellenőrzésére nincs abszolút bizton-
ságos eszközünk. Egyetlen lehetőségünk a pragmatika: egy kommunikációs mű-
velet akkor tekinthető sikeresnek, ha minden résztvevő elégedett, s ezt a Nyúlnak 
sikerült elérnie (persze amennyiben az Úritököt nem tekintjük résztvevőnek). 
Fenti példáink között ebben az értelemben egyetlen további sikeres kommuniká-
ciós aktust találhatunk, azt, amelyik Micimackó és társai esetében valósult meg: 
a saját univerzumukon belül senki nem kérdőjelezi meg, hogy valóban felfedez-
ték az Északi-sarkot. 

2 0 RICOEUR: „a szó szerinti eredetileg nem azt jelenti, hogy »tulajdonképpeni«, hanem egyszerűen kur-
rens, használatban lévő." I. m. 74. 



Hajdú Péter 

A MEGISMERÉS LEHETŐSÉGEI MIKSZÁTH NOVELLÁIBAN 

Nem igényel különösebb bizonygatást, hogy a látszatok játéka, az álcázás, a meg-
kettőzés fontos motívuma az életműnek. A legtöbbet tárgyalt novella, A gavallérok 
kapcsán igen részletesen elemezte mindezt például Eisemann György.1 Egy jelen-
ség látszat voltának bemutatásához a legkézenfekvőbb narratív struktúra pedig a 
szerep lelepleződése, az álcázás felfedése, a látszat mögött egy annak ellentmondó 
valóság kikutatása. Ennek cselekményesítéséhez érdemes egy olyan kutató ágenst 
felléptetni, aki nyomozást folytat, vagy aki kíváncsiságtól hajtva figyeli a jelensége-
ket. Az utóbbinak A gavallérok elbeszélője tipikus példája lehet: a tanú elbeszélő, 
aki utazása során először hamis látszatokat tapasztal, majd megfigyelései révén 
lassan megérti a tényleges helyzetet.2 De ettől az elbeszélés már nem egyszerűen 
a megismert valóság narratív előadása, hanem a megismerés folyamatának tör-
ténete is lesz. A gavallérokban ez a folyamat nem túlságosan vonja magára a figyel-
met, és talán érdekesebb ott az ítélkezés problémájának etikai dimenziója. Más 
novellákban fontosabb lesz maga a megismerés folyamata, de az a pozitivistának 
vagy racionalistának nevezhető elgondolás, hogy a hamis látszatok kiküszöbölé-
sével végül megismerhető a valóság, a jobb írásokban megkérdőjeleződik. 

A szép Bulykainé című elbeszélés a fentebbiek tükrében szinte metanovellának 
tekinthető, amely azonban számos ponton tartogat meglepetéseket. Rögtön a cím 
is valamiféle ellentmondást sugall, hiszen a szép nő neve a legkevésbé sem szép; 
nemhogy nem költői ez a név, hanem kifejezetten közönséges. Ha egy elbeszélés 
címében egy szép nő jelenik meg, az valószínűleg a szerelmi történet felé irányítja 
az olvasói várakozásokat. De miféle szerelmi történet hősnőjét hívhatnák Bulykainé-
nak? A név rossz hangzásán kívül még a 'pulyka' írásképét, hangalakját, képzetét 
is felidézi; a pulyka egyrészt ronda állat, és közmondásosán mérges, ami nem kü-
lönösebben illene a szerelmi történetbe, másrészt a 'pulykatojás' szeplős embert 
jelenthet, ami viszont első pillantásra ellentmondana Bulykainé „szép" jelzőjé-

1 Mikszáth Kálmán. Korona, Budapest, 1999. 100-116. 
-A gavallérok elbeszélői hangjainak játéka ennél összességében bonyolultabb, lásd T A K Á T S József: 

Mikszáth-szövegek relativizmusa. Holmi 9 (1997) 1581-1583. 



4 2 0 Hajdú Péter 

nek. A szeplők kérdésére még vissza kell majd térnünk. A cím tehát önmagában 
is disszonáns, és ráadásul félrevezető: ebben a novellában nem lesz szerelmi szál. 
Az első mondat viszont úgy tesz, mintha az olvasót közvetlenül megszólító szer-
zőt léptetne föl, aki majd el fog mondani egy történetet másokról: 

„Egy rejtélyről írok, de nagy csalódás érné az olvasót, ha szövevényes mesét 
várna." 

Susan Lohafer elmélyült elemzésekben mutatta meg, hogyan csalogatja be a no-
vella kezdete az olvasót a narratív valóság tér-idő görbületébe (reality warpJ,3 és ez 
a fogalom valószínűleg csak annyiban különbözik Bahtyin kronotoposzától (amely-
nek megnevezését szintén a relativitáselmélet ihlette), hogy hangsúlyozza a novel-
la különösen intenzív és magába záródó jellegét. Ebből a szempontból ez a mondat 
különös óvatosságra inti az olvasót: nem szabad a szöveg felkeltette várakozásai-
ra ráhagyatkoznia, hanem folyamatosan reflektálnia kell ezekre a várakozásokra, 
ha nem akarja, hogy nagy csalódás érje. Vagyis figyelnie kell az elbeszélés folyama-
tára, nem szabad engednie, hogy a novella tér-idő görbülete magába szippantsa. 
A felhívás az ilyen olvasási stratégiára természetesen nem egyedülálló jelenség a 
novellairodalom történetében,4 de jobbára csak akkor fordulhat elő, ha a novella 
metanarratív kijelentéssel kezdődik: az író, mielőtt nekilátna a történetnek, köz-
vetlenül az olvasóhoz fordul, és mond valamit a történetről vagy a történetmon-
dásról. Ez Helmut Bohnheim szerint jellegzetesen 18. századi és 19. század eleji 
technika, amely a 20. században szinte teljesen eltűnik.5 A következő mondatból 
azonban kiderül, hogy az első mondat csak korlátozott értelemben volt metanar-
ratív: nem egy író-narrátor kijelentése volt az írásról vagy a történetmondásról, 
hanem egy szereplő-narrátor állítása saját élettörténetéről, amely csak hétköznapi, 
cseppet sem bonyodalmas, alkalomadtán mégis rejtélyes eseményeket tartalmaz. 
A harmadik bekezdés árulja el aztán végképp, hogy ez a szereplő-elbeszélő rá-
adásul fiktív személy. 

A Mikszáth-kispróza olvasásában pedig nem jelentéktelen kérdés, hogy éppen 
mennyire fiktív az a narrátor, aki megszólal egy adott szövegben. A mai irodalom-
tudományos diskurzusban természetesen mindenképpen illik különbséget tenni 
a narrátor és az életrajzi értelemben vett szerző között, még ha az elméletileg ke-
vésbé tudatos olvasó hajlik is rá, hogy ha nincs ellentétes bizonyíték a kezében, 
azonosítsa az egyes szám első személyű elbeszélőt a szerzővel.6 Csakhogy Mikszáth-
nak a novellái közt is akad számos kifejezetten önéletrajzi jellegű, vallomásos szö-

3 Susan LOHAFER: Coming to Terms with the Short Story. Louisiana State University Press, Baton Rouge-
London, 1983; a fogalom definiálása: 56-57. 

4 LOHAFER Hawthorne-nál beszél hasonlóról: i. m. 109-110. 
5 Helmut B O N H E I M : The Narrative Modes: Techniques of the Short Story. D. S. Brewer, Cambridge, 1982. 

92-93. 
6 Lásd Susan Sniader LANSER: The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction. Princeton UR Princeton 

1981. 151. 
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veg (nem mintha a megírás vagy maga az emlékezés nem formálná át legalább 
valamelyest fikciós jellegűvé az ilyen történeteket is, az emlékező nem venne fel 
óhatatlanul valamilyen szerepet), és a publicisztikai írások egy jelentős része is fel-
léptet fiktív elbeszélőket. A publicisztika és a novellisztika közötti határvonal el-
méletileg önmagában is problematizálható,7 de különösen nehéz lehet a kérdés 
Mikszáth életművében. A kritikai kiadás ugyan külön sorozatokba rendezi az el-
beszéléseket és a karcolatokat, mégpedig a napi érdek, az azonosítható referen-
cialitás alapján, de egyes szövegek esetében maguk a kiadók sem könnyen jutottak 
(joggal vitatható) döntésekre. Mikszáth életében pedig még inkább fel lehetett 
készülve az olvasó néhány egyes szám első személyben elhangzó kezdőmondat 
után mindkét lehetőségre: hogy vallomásos szöveget, esetleg elemző publicisztikát 
kap, vagy hogy egy kitalált alak kitalált történetét. Eg)' novella szinte soha nem 
jelenik meg önállóan, hanem más szövegek közé ágyazottan - vagy újságban, folyó-
iratban, vagy ha könyvben, akkor más novellák között - , és ez a környezet nyilván 
hatással van értelmezhetőségére is.8 Л szép Bulykainé ugyan egy irodalmi napilap-
ban, a Fővárosi Lapok ban jelent meg először, de már a Pesti Hírlap tárcarovatában, 
amely leggyakoribb fóruma volt, Mikszáth mindenféle írást közölt, parlamenti 
karcolattól novelláig, és még novellásköteteibe is felvett időnként publicisztikai 
szövegeket. A jelen novellánkat is tartalmazó, Pipacsok a búzában címűben is volt 
például egy nekrológ, gróf Forgách Antalé, amelynek narrátora azonosítható Mik-
száth Kálmán személyével, hiszen ilyen mondatokat hallunk tőle: „Még nagyon 
kis fiú voltam, mikor az első megyei közgyűlésen láttam a karzatról. Anyám elvitt 
Balassagyarmatra..."; „Ez nap láttam Forgách Antalt először életemben, de nem 
utoljára. Sok év óta vagyok mindennapos az országház karzatán..." A Pernye című 
kötetben pedig szerepelt egy alkalmi írás, a Hová ér az ember?, amelyben Mikszáth 
mint író, mint közéleti személyiség üdvözli egy orvosbál közönségét. 

Л szép Bulykainéban a harmadik bekezdés első mondata hozza azt a meglepe-
tést, hogy az írásról, a meseszövésről, a bonyodalomról értekező narrátor fiktív 
személy, aki ügyvédbojtárként eltöltött éveiről fog mesélni. Az elbeszélés kezdete 
afféle szerelmi történettel összekapcsolt karriertörténetet ígér; egy szegény fiatal 
férfi megérkezik egy idegen városba, és nyilván igyekszik megcsinálni a szeren-
cséjét. Láthatóan szerelmes természetű, hiszen minden, amire vágyik „koszt, mo-
sás és egypár szép asszony, leány", és a címben szereplő szépasszony kézenfekvő 
tárgya lehet szerelmének, esetleg eszköze társadalmi emelkedésének. Ezeket a 
konvencionális várakozásokat a szöveg eleinte megerősíti; a principális házait és 
lányait látva a főhős azt gondolja: „Hüm! Ezekből jó volna feleségül venni egyet. 
Ok magok nem szépek, de a házak szépek." Később kiderül, hogy Bulykainé öz-
vegyasszony (tehát feleségül lehet venni), ráadásul ő is a principális lánya. Mind-

7 Lásd Douglas H E S S E : „ A Boundary Zone: First-Person Short Stories and Narrative Essays." In Susan 
L O H A F E R - J O Elleyn CLAREY (szerk.): Short Story Theory at a Crossroads. Baton Rouge-London, Louisiana 
State University Press, 1989. 85-105. 

8 Bruno M O N F O R T : La nouvelle et son mode de publication. Le cas américain. Pbétique 90 (1992/avril) 157. 
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ezeket a várakozásokat a két szereplő első találkozása fogja elbizonytalanítani, 
amikor az elbeszélő saját és az olvasók minden előzetes várakozása ellenére rútnak 
találja Bulykainét. De még ezután is fennmarad ilyen irányú lehetőség, hiszen ők 
ketten egyre bizalmasabb viszonyba kerülnek, egyre több időt töltenek együtt, egy-
re jobban megkedvelik egymást - hogy ez a cselekményszál a lehető legváratlanabb 
módon egyszerűen hirtelen elhaljon. A helyzetbe a főhős „beleszokott", és egy 
sorkihagyással jelzett narrációs ellipszis után azt halljuk: „Két év múlt el." Vagyis 
a főszereplő és Bulykainé kapcsolatából, barátságából egyszerűen nem követke-
zett semmi. Hamis olvasói várakozások felkeltése és végül meghazudtolása talán 
alapeleme a novella műfajának, de mindenképpen az a Mikszáthtal szorosan asszo-
ciált anekdotának; de hogy a felkeltett várakozásokkal ellentétben az égvilágon 
semmi se történjen, az csattanónak semmiképpen sem nevezhető, ugyanakkor 
olyasféle váratlanság, ami inkább a 20. századi próza irányában tart fenn kapcso-
latokat. A Mikszáth-életműben egyébként egyáltalán nem egyedülálló jelenség; 
hadd idézzem a Ne okoskodj Pista! elejét, amelyet a végén „a szerző végszava" meg-
ismétel, hogy a csalódott olvasót emlékeztesse, б megmondta az elején is: 

„Olyan elbeszélést már sokat írtak, ahol az író úgy kezelte a megtörtént anyagot, 
úgy vitte a szálakat s úgy állította szembe a részleteket, hogy a semmiből egy konf-
liktus következzék be. 
Hát iszen az is szép mesterség. 
De én ehelyett egy olyan konfliktust tudok, amiből nem következik be semmi."9 

A karriertörténetekhez azonban szinte szükségszerűen kapcsolódik egy alárendelt 
narratíva: ahogyan a főszereplő megismeri új környezetét. A megismerés elenged-
hetetlen feltétele annak, hogy alkalmazkodni tudjon a helyi viszonyokhoz, saját 
speciális helyzetéhez, és ennek megfelelően tudjon cselekedni. Alapvető narrá-
ciós eljárás ez: a pikareszk típusú regények hősei is azzal kezdik a túlélésért folyta-
tott harcuk csatáit egy-egy új városba vetődve, hogy felmérik a helyi viszonyokat, 
hogy annak megfelelően tudjanak cselekedni. Csakhogy a megismerés elbeszélé-
se mindig alárendelt szerepet játszik; csak előfeltétele a későbbi cselekménynek. 
Ennek a Mikszáth-novellának talán az a legérdekesebb újítása, hogy megfordítja 
a viszonyt: a megismerés története lesz a központi elbeszélés, míg a hagyományos 
irodalmi toposzok, a szerelmi és a karriertörténet mellékessé válik, és legfeljebb 

9 MIKSZÁTH Kálmán: Összes művei. 8. kötet. S. a r. BISZTRAY Gyula. Akadémiai, Budapest, 1958. 7. és 
(csekély eltéréssel) 58. Ezt a szöveget egy ébként érdemes összevetni egy hasonló terjedelmű és ha-
sonló alaphelyzetű Maupassant-novellával, az 1886-os Parent lirral. Abból, hogy a féljet a legjobb 
barátjával csalja a felesége, Maupassant-nál nagy összecsapás, a főszereplő életének csődje, majd 
katartikus bosszújelenet következik, míg Mikszáthnál az égvilágon semmi. Míg a francia szerzőnél 
evidens, hogy az érdekeltek számára nehéz, konfliktusos helyzet nem tartható fenn („Sokáig még-
sem húzhatták így. Rettegett, amikor arra gondolt, mi következik." Guy de MAUPASSANT: Elbeszélések 
IV 1886-1890. Európa, Budapest, 1980), addig Mikszáthnál a katasztrófa elkerülése érdekében 
hajlandók a status quót fenntartani. 
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a megismerés történetének keretéül szolgál. A szerelmi szál kibontakozásának tu-
lajdonképpeni akadálya, hogy mind Bulykainé, mind az egész bemutatott világ 
aszexuális. Az egész város hódolata Bulykainé szépsége iránt egyáltalán nem jelen-
ti azt, hog)' bárki szeretné elcsábítani, vagy feleségül kérni. Büszkék a szépségé-
re, füstöt fújnak rá a szúnyogok ellen, neki adják az első cseresznyét, de szó sem 
esik arról, hogy vágyat éreznének iránta. A novella végére már hét éve él egye-
dül, és nem értesülünk arról, hogy kosarakat osztogatna. A néhai Bulykait pár-
bajban ölte meg egy katonatiszt, és ezt hallva a narrátor elgondolkodik egy lehet-
séges szerelmi elbeszélésen: 

„Katonatiszt... szépasszony... párbaj! Bizonyosan szerették egymást. 
De ezt csak gondolni volt szabad; isten ments ilyesmit kimondani a »teremtés 
remeké«-re. Hiszen ő a megtestesült erény és tökéletesség!" 

A szerelmi történet tehát ebben a közegben, ezzel a nővel kapcsolatban kimond-
hatatlan, elbeszélhetetlen; legfeljebb gondolható, de az a gondolkodás, amelyet 
itt ez a két fragmentáris szerkesztésű, szinte agrammatikusan akadozó mondat 
színre visz, láthatólag nem éri el a történetté szervezés szintjét. Még ha talán el-
képzelhető is olyan definíció, amely szerint ezek a mondatok elérnék az elbeszé-
lés minimumát,10 valószínűbb, hogy csak kusza tudati tartalmak halmazát adják, 
amelyekből esetleg létre lehetne hozni egy elbeszélést, hiszen utalnak valamiféle 
sztereotip történetre; de mivel az a történet az adott társadalmi közegben amúgy 
sem lenne elmondható, ennek az ábrázolt gondolati tevékenységnek az ágense 
nem hajtja végre azt az erőfeszítést, amellyel az elbeszélés létrehozható lenne. 
Még ha a „Bizonyosan szerették egymást." mondat emlékeztet is Genette definí-
ciójában „az elbeszélés minimális egységeire" (Megyek. Péter megjött.),11 és ily mó-
don esetleg kiváló elemzési terepet biztosíthat az elbeszélés-minimum megérté-
séhez, a két mondatból együtt (inkább a tudatfolyam minimumaként) feltűnően 
hiányoznak az olyan logikai és nyelvtani elemek, amelyek a felsorolt elemeket össze-
kapcsolnák, amelyek a motívumokból nem hogy elbeszélést, de akár csak eseményt 
konstruálnának. 

Úgy látszik Bulykainé szépsége nem olyasmi, ami eseményeket generálna kör-
nyezetében: a változás éppúgy idegen tőle, mint a kauzalitás: 

„Mióta tart uralkodása? Mindig, mióta a rövid ruhát levetette. Nem múló di-
vat szeszélye volt az ő nimbusza. Támadt ok nélkül, és megmaradt ok nélkül." 

10 Az elbeszélés minimumának definícióit sz.ellemesen elemzi Patrick O ' N E I L L : Fictions of Discourse: 
Reading Narrative Theory. University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1994. 17-19. 

11 Gérard G E N E T I E : „ A Z elbeszélő diszkurzus." Fordította LOVAS Edit. In T H O M K A Beáta (szerk.): Az el-
beszélés elméletei I. Jelenkor-JPTE, Pécs, 1996. 66. Megjegyzendő, hogy e definíció szerint „minden 
elbeszélés [...] egy [...] igei forma kifejlesztésének nevezhető", következésképpen a kifejlesztés nél-
küli igei forma, maga a „minimális egység" még nem nevezhető elbeszélésnek. 
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Olyasféle szépség ez, amelyen férj és feleség együtt szokott eltűnődni anélkül, hogy 
ebből bármiféle feszültség támadhatna. 

De ha a szerelmi történet kialakulását a novellavilág aszexuális természete gá-
tolja is, ettől még a karriertörténet működtethető lenne. Sőt, ez a történet az 
implikációk alapján a háttérben le is zajlik, az olvasó számára mozaikokból össze-
rakható,12 hiszen a narrátor a városba érkezése napján azt gondolja, „jó volna fe-
leségül venni egyet" principálisa leányai közül, az utolsó mondatban pedig, ami-
kor először említi meg, hogy időközben felesége lett, hozzáteszi zárójelben: „nota 
bene az is a principálisom leánya". Mindarra azonban, ami a kettő közé esik (ismer-
kedés, udvarlás stb.), egy szót sem veszteget az elbeszélés: mindazok a szokásos 
novellatémák, amelyeket az elbeszélés eleje megidézett, amelyek iránt várakozá-
sokat keltett, teljesen lényegtelenek bizonyulnak. Ami lényeges ezzel szemben, az 
a megismerés története. Egyrészt a város megismerésének története, másrészt 
annak a rejtélynek a megfejtése, mitől szép Bulykainé, vagy másképpen fogal-
mazva, mi a szépség. 

Az elbeszélés eleje a város megismerésének folyamatát szinte archetipikus be-
avatásként viszi színre. A főhős először csak hall a városról („Ijesztettek vele, 
hogy..."), majd a vasútállomásról fogaton jut be a városba, és útközben kérdez-
geti principálisát a szebb épületekről és a feltűnőbb leányokról. Úgy látszik, ehhez 
a megismeréshez nincs szükség különösebb energiákra: minden nő csúnya, de min-
den szép ház és minden leány a principálisé, aki (hiszen neve, mint Bulykainén 
kívül senkinek, neki sincs) nemcsak az ügyvédsegéd munkaadójaként viseli ezt a 
megnevezést, hanem láthatólag a város első polgára (princeps), sőt a lényegét 
testesíti meg (princípium). A megismerés feladata, úgy látszik, sok időt nem igé-
nyel: „Három-négy nap kellett, míg kiismerhettem magam új lakhelyemen." De 
azért vannak figyelmeztető jelek, már az első találkozás során: az elbeszélő nehe-
zen tud eligazodni a principálison, aki „félig úr, félig cívis", aki először kedvező 
benyomást tesz rá, mert maga megy ki érte a vasúthoz,13 majd végtelenül elkedvet-
leníti, mert maga emeli fel az adjunktus bőröndjét.14 Az egymásnak ellentmon-
dó, egyre újabb benyomásokból lassan alakul ki a kép, hogy ez az ember nyájas, 
roppant szerény és nagyon gazdag. Ez a keverék az elbeszélő szemében paradox 
és nehezen értelmezhető. 

A helyi viszonyok megismerésében éppen az lesz számára a fő feladat, hogy a 
paradoxitással szembenézzen, amely láthatólag sokkolja. Ez olyan mondatokban 
jut kifejezésre, mint „Bolond, felfordult világ ez itt". És főleg: „A szép Bulykainé 

12 A mozaikokból összerakható (de az olvasó számára nem kötelező, hanem mintegy fakultatív felada-
tot jelentő) második történet működését az Egy éj az Arany Bogárban kapcsán elemzi TAKÁTS: i. m. 
1 5 8 6 - 1 5 8 7 . Ha a második történet meglepetésszerűen átértelmezi a fő történetet, azt jelentős poé-
tikai teljesítménynek tartja Armine Kotin MORTIMER: Second Stories: The Example of Mr. Know-Ail. 
Studies in Short Fiction 2 5 ( 1 9 8 8 ) 3 0 7 - 3 1 4 . és uő: „Second Stories." In LOHAFER-CL.AREV: i. m. 
2 7 6 - 2 9 8 . 

13 „Az első benyomás nem volt kedvezőtlen. A vasútnál maga a principálisom várt." 
1 4 azután fölkapta a bőröndömet ő maga..." 
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rút volt, de milyen rút!" A két mondat a megismerés lehetőségeinek két külön-
böző aspektusára vonatkozik. Az elsőben a metaforikus modellekkel gyűlik meg 
az elbeszélő baja; a fejtegetés így hangzik: „A Tisza éppen virágzott. Bolond, fel-
fordult világ ez itt. Még a víznek is virága van. S a virágnak, a nőnek, nincs meg 
a színe, szépsége. Hanem a Tisza virágzása nem éppen kellemes dolog." Itt tehát 
a víznek van virága, és ez a virág egy sereg kellemetlen rovar. Az igazi virág vi-
szont a nő, csak az itt színtelen, mert a virág színe a nő szépsége. A metafora bi-
zonyos elméletek szerint alkalmas arra, hogy modellként segítsen megérteni a je-
lenségeket, új ötleteket adjon, és segítsen új elméleteket kialakítani.15 Illetve a 
metafora segíthet megérteni és megértetni a még ismeretlen jelenségeket vagy 
megközelítési módokat. Az elbeszélő az idézett helyen láthatólag értetlenül és 
idegenül áll szemben egy világgal, amelynek metaforikus leírásait inadekvátnak 
találja, és amelyre saját metaforikus leírásai nem illenek rá. 

De a metaforát is érthetjük úgy, mint amely két különböző nyelv konfliktusa-
ként keletkezik.16 A világ, amelybe az elbeszélő csöppen elválaszthatatlan a leírá-
saitól, vagyis a nyelvtől, amelyet ott beszélnek. A helybeliek szerint a Tisza virágzik, 
az elbeszélő pedig ezt metaforaként, mégpedig inadekvát (bolond) metaforaként 
értelmezi. Saját nyelvét, saját metaforakészletét próbálja kijátszani vele szemben: 
virágnak nem a visszataszító rovarokat kellene nevezni, hanem a nőket. De egy-
ben el kell ismernie, hogy ebben a világban az ő saját, kívülről hozott nyelve alig-
ha lenne működtethető, hiszen itt a nők (rútságuk miatt) tényleg nem nevezhe-
tők virágnak. 

A megismerés lehetőségei a megismerő személyének saját meghatározottságai-
tól is függnek. Ezzel a problémával az elbeszélőnek főképp akkor kell szembenéznie, 
amikor Bulykainéval találkozik. Kiderül, hogy ami az egyik közösség számára 
szép, az más számára esetleg kifejezetten rút. A novella fő története pedig mint-
ha az lenne, hogy a főhős hogyan ismeri meg, hogyan érti meg ennek a szépség-
nek a mibenlétét. Az első leírás, amelyet Bulykainé rútságáról ad, minden elemé-
ben azonos azzal, amelyben a novella végén Bulykainé szépségét írja le, csak az 
értéktulajdonítás változott az ellenkezőjére. A szeplők például a csúnyaság magától 
értetődő kellékeiként jelennek meg az első leírásban, míg a másodikban „a szep-
lők is gyönyörűek". A soványság az elsőben visszataszító, a másodikban a „vézna 
termet" is lelkesedést vált ki a beszélőből.17 

A Bulykainé szépségéről szerzett tudás szorosan összekapcsolódik az elbeszélő 
identitásának megváltozásával. Bármennyire stabilnak és integránsnak mutatja is 

15 Nem adjuk ennek a gondolkodási iránynak még kivonatos bibliográfiáját sem, mindössze egy 
kulcsfontosságú könyvre hivatkozunk: Max BLACK: Models and Metaphors: Studies in Language and 
Philosophy. Cornell University Press, Ithaca, 1962. 

1 6 BEZECZKY Gábor: Metafora és elbeszélés. Literatura XIX. évf. (1992) 3-25. 
17 Egy 1898-as elbeszélésben is ezek a csúnya nő főbb attribútumai: „Ez a Koleszkay Mária nem volt 

szép, sőt inkább rút volt, szeplős, sovány, kicsiny, olyan, mint egy csutak." Abban a novellában a női 
szépség megismerésének Szlanka Gyuri más útját jár ja be: az arcokra ő semmit sem ád. Itt van, 
teszem azt, a tanítóné. Micsoda arca van annak, s mégis milyen szép fehér a teste, mint a patyo-
lat." (A kis szeplős. In Öreg szekér fakó hám, Légrádv Testvérek, Budapest, 1901. 204. és 216.) 
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az egyes szám első személy hibátlan használata és az önmagára reflektáló én be-
szédmódjának folyamatossága az elbeszélői szubjektumot, a novella elején és vé-
gén beszélő személy azonossága kérdésessé válik. Ezt főleg az a megismétlődő be-
szélgetés jelzi, amelyben ő eltérő szerepet játszik. A novella elején őt kérdezték, 
és б válaszolt, míg most б kérdez, és egy „mérnök vendég" válaszol. Az a funkció 
(mintegy proppi értelemben), amelyet az Én az elején betöltött, hogy tudniillik 
gáncsolta és kinevette a helyi viszonyokat, más szereplőé lesz, az Én pedig annak 
a szerepébe kerül, akit erre „ingerültség fog el". Más lesz a kívülről jött idegen, 
aki értetlenül lenézi a helybelieket. О pedig a helybeliek egyikeként konfrontál 
vele. A novella elején a párbeszéd iteratív módban hangzott el, tehát szó szerint 
ismédődött több helybelivel („De még többször kérdezték szemtől szemben"). Az ide-
genek kikérdezése a város nevezetességeivel kapcsolatban tehát stabil koreográfiá-
val bír, mindig ugyanazt a három dolgot kérdezik (katedrále, miseruha, Bulykainé). 
A novella végén viszont szinguláris elbeszélésben a narrátor egyetlen beszélgetés-
ről számol be, ahol ő, úgy látszik, nem tartja be a szabályokat, hiszen kihagyja a 
Mátyás-kori misemondó ruhát. Ezt érthetjük úgy, hogy még nem alkalmazkodott 
tökéletesen a helyi viszonyokhoz, nem tudja pontosan eljátszani a helybeli szerepét. 
De az is lehet, hogy már olyan fölényes biztonsággal ismeri a szabályokat, hogy 
akár el is térhet tőlük. Az utóbbi értelmezést támogatja, hogy a szabálytól - a há-
rom elem felsorolásától - csak szereplőként tér el, narrátorként nem. Megemlíti, 
hogy az egyik kérdést nem tette fel, tehát az elbeszélésben mégis megjelenik 
mindhárom elem. Vagyis az elbeszélő uralja a fabulát, de a szüzsé kialakításában 
veszi magának a szabadságot az eltéréshez. Egyrészt szereplőként ellipszissel dol-
gozik (kihagyja a középső elemet), másrészt elbeszélőként megváltoztatja a sor-
rendet (a hagyományos ABC helyett ACB), illetve а В elemet nem a beszéd, ha-
nem a kommentár módjában adja elő. 

A novella elejének identitása (az idegené) az ügyvédbojtárról a mérnökre te-
vődött át, illetve a beszélő identitása megváltozott: idegenből helybelivé válto-
zott. Az identitást mintha az határozná meg, tetszik-e valakinek Bulykainé. Az el-
beszélő pedig, bármilyen magabiztosan használja is az egyes szám első személyt, 
elveszítette identitását: abból, akinek a Bulykainé rút, azzá változott, akinek szép. 
Csak éppen azt nem tudjuk meg, és arra nem képes maga sem rájönni, hogyan 
és mikor történt ez a változás. Vagy másképpen: ha tudásra tett szert, hogyan tör-
tént ez a megismerés.18 Az elbeszélésben van egy jelölt ellipszis. Egyrészt jelöli 

18 Karl-Heinz STIERLE szerint („Story as Exemplum - Exemplum as Story: On the Pragmatics and 
Poetics of Narrative Texts." Fordította David WILSON. In Charles E. MAY (szerk.): The New Short Story 
Theories. Ohio University Press, Athens, Ohia, 1994. 19.) a tudás/nemtudás, akár az élet/halál vagy 
ifjúság/öregség, olyan alapvető ellentét, amely a történet kezdő és végpontjait mint a történetet lét-
rehozó formát meghatározhatja. E két végpont leírására б Danto elméletét használja (Arthur С. 
D A N T O : Analytical Philosophy of History. Cambridge University Press, Cambridge, 1968), amely rövi-
den az alábbi séma szerint írja le a történetet: 

(1) t-1 időpontban x rendelkezik F tulajdonsággal 
(2) t-2 időpontban x-szel H történik 
(3) t-3 időpontban x rendelkezik G tulajdonsággal. 

E séma alapján azt mondhatjuk, hogy jelen novellánkból épp t-2 hiányzik, nem tudjuk meg, mi-
ként történt, hogy a t-1 (nem-tudás) és t-3 (tudás) ellentéte előállt. 
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egy kihagyott sor, egy fehér hely két bekezdés között, másrészt jelöli a narráció: 
„Két év múlt el." Ez a Genette terminológiája szerint meghatározott explicit ellip-
szis19 nemcsak Proust szóhasználata szerint fehér foltja (blanc) az elbeszélésnek,20 

hanem magán a könyv lapján is fehér foltként jelenik meg. Az elbeszélő úgy tesz, 
mintha ebben a két évben nem történt volna elbeszélhető vagy elbeszélésre mél-
tó mozzanat, pedig a szünet előtti és utáni helyzetet összehasonlítva úgy látszik, 
minden akkor történt. Ha például az elbeszélés todorovi grammatikáját nézzük, 
amely szerint a kezdeti egyensúlyi állapotot valamilyen erő kimozdítja, hogy vé-
gül előálljon egy új, az eredetihez hasonló, de azzal nem azonos egyensúlyi állapot, 
azt kell mondanunk, hogy ez nem elbeszélés. Van kezdeti és van végső egyensúlyi 
állapot, de ezek attól függően azonosak vagy nem, hogy a narrátor identitásáról 
mit gondolunk: ha tagadjuk, akkor a két állapot azonos, hiszen egy kívülálló ide-
gen (hogy ügyvédbojtár vagy mérnök, az tényleg mindegy) áll szemben a város 
homogén közösségének értékítéleteivel. De a kettő között nincs semmi, és sem-
milyen erő nem hat, amely a kezdeti egyensúlyi állapotot kibillentené, amely vál-
tozást tenne szükségessé. Mindaz, ami ebben az értelemben elbeszélés lehetne, a 
történet, a változás az elbeszélhetetlen ellipszisének, a megismerhetetlen fehér 
foltjának birodalmába tartozik. A változás, ha van, az identitás megváltozása, a meg-
ismerés története. Vagy a felismerésé, amelyet Arisztotelész a dráma váratlan fordu-
latának egyik alaptípusaként írt le: „a nem ismerésből a megismerésbe, rokonság 
vagy ellenséges viszony megismerésébe való átmenet".21 És a rokonság is érdekes 
szempont lehet itt, hiszen az utolsó mondatban a szép Bulykainé szépségének is-
merete összekapcsolódik „a másik mint a rokonom" ismeretével: „sohasem lát-
tam olyan szép asszonyt életemben, mint a Bulykainé sógorasszonyomat." 

Körülbelül ilyen következtetésekre juthatunk a legtöbb novellaelmélet alapján: 
a szöveg enigmatikus és szabálytalan. Ha vesszük Paul Heyse sólyomelméletét, 
miszerint „a sorsfordulat s egy főmotívum egybekapcsolódása a műfaj meghatá-
rozó sajátossága",22 akkor elmondhatjuk, hogy a sorsfordulat a narrátor identi-
tásváltozása, a főmotívum pedig Bulykainé szépsége, és a kettő kétségtelenül össze-
kapcsolódik, de éppen a megismerhetetlenben: sem a fordulat nem elbeszélhető, 
sem Bulykainé szépsége nem megítélhető. Ha pedig Susan Lohafer tipológiája 
szerint próbálnám eldönteni, hogy hazatérés-történetről vagy az otthon elhagyá-
sának történetéről van szó,23 akkor is zavarban volnék, mert ez a Mikszáth-szöveg 
egyaránt értelmezhető mint hazatérés, vagyis mozgás a tudás felé a saját múltról, 
az igazi énről, az igazi végzetről, és mint az otthon elhagyása, vagyis mozgás a jö-

1 9 G E N E T T E : i. m. (Fordította SEPECHY Boldizsár.) 9 1 - 9 2 . 
20 Marcel PROUST: „A propos du »style« de Flaubert." In uő: Chroniques. NRF, Paris, 1927. 205-206. 

A blanc problémájához vö. Hans-Robert JAUSS: Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts • A la recherche 
du temps perdu-. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1955. 87-89. 

2 1 ARISZTOTELÉSZ: Poétika. 1452a31-33. (RnoÓK Zsigmond fordítása.) 
22 Az itt idézett tömör és világos megfogalmazás forrása SZÁVAI János: „Bevezetés: Változatok A novel-

lára." In uő (szerk.): Boccacciótól Salingerig: Novellaértelmezések. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 10. 
2 S LOHAFER: i . m . 9 5 - 9 6 . 
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vő, az ismeretlen, egy másik, még ismeretlen én felé. Vagy pedig a novella első 
fele az otthon elhagyásáé, a vége a hazatérésé, és a kettő közti váltás volna a lé-
nyeg, ami éppen a kitölthetetlen ellipszisbe helyeződik. Mindezek a novellakon-
cepciók illenek is A szép Bulykainéra, meg nem is. Mintha ebből az elbeszélésből 
tényleg épp a lényeg hiányozna. De nem éppen ezt jelentette be az első mondat: 
egy rejtélyről van szó, amely mégsem jelent szövevényes mesét. A rejtély mintha 
éppen az lenne, hogy teszünk szert tudásra, hogyan alakul ki az identitás, hogyan 
történik bármi is, hogyan konstruálható meg utólag az élettörténet. És éppen er-
re nincs narratív magyarázat. A felkeltett műfaji elvárásokat meghazudtolva a no-
vella olyan rejtélyről beszél, amelynek nincs megoldása. 

A fenti értelmezésnek sajátossága, hogy a novellát sok szempontból mintegy 
diszkurzív szövegnek tekinti, amely olyan kérdésekkel bíbelődik, mint tudás, meg-
ismerés, identitás. A Mikszáth-próza értésével kapcsolatban van bizonyos hagyo-
mánya az ilyen megközelítésnek. 1944-ben Karácsony Sándor azt írta: „Mikszáth 
prózája értekező próza," és még azt is hozzátette: „Nincs is különbség »Tudós írá-
sai«,24 tanulmányai és regényei vagy novellái között."25 Németh G. Béla a kései 
Mikszáth eszmélkedő elbeszéléseit értékelte a filozófiai, lélektani tartalmak kellő-
képpen összetett és korszerű bemutatása szempontjából alacsonyabbra, mint az 
íróként kevésbé tehetséges kortársak teljesítményét.26 Takáts József pedig remek 
példáját nyújtotta a Mikszáth-szöveg „értekezésként olvasásának", ami szerinte 
azért lehetséges, mert sok szöveg a példázat ideáltípusába tartozik; erre pedig 
egyfelől hatásközpontú beszédhelyzet, másfelől a logikai következtetéshez hason-
ló mélyszerkezet jellemző.27 Mindkét szempontból döntő fontosságú a novella-
kezdet, amely a fiktív beszédhelyzetet megteremti, és Mikszáthnál feltűnő gyako-
risággal építi fel az exemplum szerkezetét. Elórebocsát egy tételt, hogy aztán a 
történet ennek illusztrálása, bizonyítása legyen. 

Exemplum és novella viszonyának rendkívül inspiratív elemzését adta Karl-
Heinz Stierle.28 Az exemplum szerinte olyan minimális narratív szöveg, amely egy 
minimális szisztematikus szövegre (mondjuk a közmondásra) alapozódik, a kü-

24 A Tudós írások a jubileumi kiadás RUBINYI Mózes által sajtó alá rendezett folytatásának, a Hátraha-
gyott iratoknak harmadik kötete volt (Révai, Budapest, 1914), amely 21 Almanach-elószót, 6 alkal-
mi beszédet, valamint 24 tudósítást tartalmazott a nyíregyházi vérvádperről, továbbá egy az utób-
bi témához kapcsolódó karcolatot. 

2 5 KARÁCSONY Sándor: A cinikus Mikszáth. Hét Krajcár, Budapest, 1997. 29. A könnyebben hozzáférhe-
tő, frissebb kiadást idézem. 

2 6 NÉMETH G . Béla: „Az eszmélkedő, kései Mikszáth." In uő: Századutóról - századelőről. Irodalmi és 
művelődéstörténeti tanulmányok. Magvető, Budapest, 1985. 101-128. A „kései" kezdetét némi bi-
zonytalansággal „talán" a kilencvenes évek közepére teszi, illetve A ló, a bárányka és a nyúl megírá-
sát tekinti nyitánynak. Mivel az utóbbi novella datálása bizonytalan, és csak annyit tudunk, hogy 
valamikor 1891 és 1893 között keletkezett, a „kései" Mikszáth utolsó két évtizedét jelenti, azt a kor-
szakot tehát, amelyre a Mikszáth-kánon java termése, az összes regény esik. 

2 7 TAKÁTS: i. m. 1 5 8 7 - 1 5 8 9 . A példázat ilyen jellemzéséhez hivatkozott elméleti alapvetés SZEGEDY-

MASZÁK Mihály: „Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről." In uő: „Minta a szőnyegen": A múértel-
mezés esélyei. Balassi, Budapest, 1 9 9 5 . 6 1 - 6 2 . 

28 Karl-Heinz STIERLE: i. m. 1 5 - 4 3 . 
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lönbség, hogy a narratívához konkrétság, lezártság, valamiféleképpen valódinak 
tekinthető dolgok kellenek. Az általános az egyediben implikálva jelenik meg. 
Nagyon fontos azonban a pragmatikai szint. Az exemplumnak megvan a maga 
hármas szerkezete, amely egy szituációból, egy meghozott döntésből és eredmény-
ből áll („ha ilyen helyzetben valaki ezt teszi, abból az következik, hogy..." - emlé-
kezzünk az exemplum logikai jellegű mélyszerkezetére), de ez egy nyitott, döntést 
igénylő pragmatikai szituáció kontextusában értelmeződik, aminek az az impliká-
ciója, hogy a pragmatikai szituáció végállapota azonos formájú az exemplumbeli 
végállapottal, ezért az exemplum a pragmatikai szituáció anticipációjaként érthető 
meg. Bizonyos mértékű egyénítés, a körülmények, mozzanatok, részletek bizonyos 
mértékű halmozása, kellő bonyolultság azonban történetté teheti az exemplumot, 
amikor is a szereplők akarata ellenszegül az elvont sémának. Stierle elgondolásá-
ban fontos szerepet játszik a jogi értelemben vett eset is. A büntető törvénykönyv 
paragrafusai a bűn-ítélet-büntetés-esemény kezdő és végpontját adják meg, de 
míg a vádlott szeretné e történet kibontakozását megakadályozni, a vádló úgy 
szervezi meg a tényekből, körülményekből saját elbeszélését, hogy az megfeleljen 
a törvénykönyv egyik paragrafusának, és kiadja a bűn-ítélet-büntetés-történet el-
ső felét. Ezáltal lehet egy konkrét esemény/elbeszélés egy elvont séma exempluma. 
Döntő különbség azonban, hogy az exemplumot pragmatikusan utánozni kell (lásd 
„hatásközpontú beszédhelyzet"), az eset elbeszéléséről viszont dönteni kell; tar-
talmazza a pragmatikai felhívást az elbírálásra a lehetséges normarendszerekhez 
mérés alapján, de magát a döntést nem tartalmazza. A novella azonban Stierle 
szerint olyan (ízlés)ítéletet kíván, amelyet a képzelet és nem az ész hoz meg, mert 
nincs a koncepciók bonyolult összjátékának pontosan megfelelő definíció. A de-
finíció keresése szükségképpen eredménytelen marad, de éppen a rögzített defi-
níciókon túli, a gondolkodás szempontjából lezáratlan definíciókeresés ellenére 
bizonyos ítélet az az intencionális korrelatívum, amely a novellát mint poétikai be-
szédaktust megkülönbözteti az eset és az exemplum pragmatikai beszédaktusától. 

Az exemplum és a novella ilyen éles szembeállítása természetesen messze nem 
jelenti azt, hogy egy novella ne mutathatna exemplumszerű sajátosságokat, ne épül-
hetne annak szerkezetére. Boccaccio novellái Stierle szerint egyértelműen rendel-
keznek azzal a szintű egyénítéssel és összetettséggel, ami a novellát novellává teszi, 
ugyanakkor a Dekameron megőrzi az exemplum természetét is, hiszen a novellákat 
a napok paradigmatikus rendszerében helyezi el. Stierle azonban azt is szemlél-
tette Montaigne esszéi alapján, hogy az exemplumnak olyan használata is lehetsé-
ges, amely éppen az egyértelmű tétel megfogalmazását, vagyis éppen a pragmati-
kai használhatóságot kérdőjelezi meg. Mivel hasonló események a legkülönbözőbb 
eredményekre vezethetnek, ellentétes exemplumok egymás mellé helyezése éppen 
azt mutathatja be, hogy az emberi világ működése nem érthető meg, az elbeszél-
hető események valójában nem vezethetők le elvont sémákból. Montaigne kései 
esszéi már nem történelmiek, hanem a legkézenfekvőbb történethalmazból, a sa-
ját egyéni életből merítenek, de mivel az elbeszélő én maga is ellentmondásos és 
inkonzisztens, az exemplum egyedi eset marad, amelyből nem lehet törvénysze-
rűségeket elvonatkoztatni. 
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Az exemplum ezek szerint használható az elbizonytalanítás, az ismeretelméle-
ti szkepszis megfogalmazásának céljára is. A szép Bulykainé elbeszélő-hőse mint-
egy ugyanazon exemplum két különböző szereplőjének bőrében találja magát, és 
ennek megfelelő gondolatokat fogalmaz meg, ennek megfelelően érzékeli a vilá-
got. Jelentős különbség persze, hogy a kritikus idegen szerepében úgy véli, rendel-
kezik a szépség és a rútság paradigmájával, és ezek egyikébe besorolva az egyedi 
esetet megállapíthatja, hogy szép vagy rút. Az egyedi eset azonban eleven személy. 
A második exemplumban, a helybeliek szerepét játszva az elbeszélő már nem tud 
paradigmákkal dolgozni. „A szeplők is gyönyörűek" - állítja, hatálytalanítva ez-
zel a korábbi paradigmákat. A találkozás a személy egyediségével elbizonytalanít-
j a az általános szabályokat.29 

Hasonló eset egészen eltérő következményeit szemléltetheti egy olyan novella-
pár is, amelyben ugyanaz30 a fabula (vagy anekdota, vagy exemplum) ellentétes 
befejezést kap. A Lupcsek Jani házasodása című 1882 végi elbeszélés főtörténete 
mint alárendelt mozzanat tér vissza egy 1899 eleji írásban, ahol egy embergyűlö-
lő öregúr, Rédeky Tamás meggazdagodásának ifjúkori előtörténete.31 Van egy 
kancellár, aki egy jövedelmező vállalkozást úgy tud a német vállalkozó kezére ját-
szani, hogy annak lányát elveteti a legelső kézre eső magyar állampolgárral, aki 
történetesen az ő alacsony beosztású alkalmazottja. Egy igen szegény magyar em-
ber tehát azt az ajánlatot kapja, hogy legyen előkelő, gazdag ember máról hol-
napra, csak egy vadidegen leányt kell feleségül vennie hozzá. Lupcsek Jani eluta-
sítja ezt a lehetőséget, Rédeky Tamás elfogadja. A történetről egy intertextuális 
olvasásmód alapján azt mondhatnánk, kettéágazik itt,32 de az erkölcsi példázat ta-

2 9 Thomas M. L E I T C H azt állítja („The Debunking Rythm of the American Short Story." In L O H A E F R -

CI-AREY (szerk.): i. m. 1 3 4 . ) , hogy A beavatási történetek mindig probelmatizálják A hős identitását, 
anélkül, hogy egy másik stabil világképpel vagy közösségi identitással helyettesítenék. A szép Buly-
kainé, ha beavatási történet, ellentmond ennek az általánosításnak: problematizálja ugyan az identi-
tást, de éppen a két stabil közösségi identitás közti átmenet, a beavatás megismerhetetlensége révén. 
Leitch ugyanakkor azt is állítja ( 1 3 3 . ) , hogy az átmenet a nem tudásból a tudásba szükségképpen 
tartalmazza a hamis illúzió —> dezillúzió mozgást. Itt viszont semmilyen támpont nincs arra nézve, 
Bulykainé szépsége vagy rútsága-e a hamis illúzió; a dezillúzió legfeljebb a paradigmák megbízha-
tó működtetésével kapcsolatban következik be: míg a hős a történet első fázisában azt hiszi, pon-
tosan meg tudja mondani, mitől szép vagy rút egy nő, ezt az ismeretelméleti illúzióját a végére el-
veszíti. 

3 0 Hogy világos legyen, mit akar jelenteni itt az „ugyanaz" szó, hadd idézzem Nelson G O O D M A N C 

„And when I speak of several versions of the same or virtually the same story, I am by no means 
conceding that there is some underlying story, some deep structure, that is not itself a version." Of 
Mind and Other Matters. Harvard University Press, Cambridge, MA-London, 1984. 123.) 

31 A rokon. In MIKSZÁTH Kálmán: Kisebb elbeszélések (1893-1910). Mikszáth Kálmán Művei 13. Magyar 
Helikon, Budapest, 1969. 284-285. A novella eredetileg 1899. február 12-én jelent meg az Új Idők-
ben, kötetbe Mikszáth soha nem vette fel. 

32 Olyan olvasásmódot ajánlok tehát, amely a két novellái nem az életrajz, az írói világkép feltétele-
zett változása vag)' fejlődése alapján hasonlítja össze, hiszen akkor a kronológiai eltérésekhez érté-
keket kellene rendelnünk, például úgy, hogy feltesszük, a kései Mikszáth visszavonja korábbi pozi-
tív emberképét, és majd húsz év múltán már nem gondolja, hogy emberek visszautasíthatnak ilyen 
ajánlatot. Inkább olyan olvasásmódot javaslok, amelyben a későbbi novella ugyanúgy módosítja a 
korábbi jelentését, mint ahogy a későbbi novellához odaértendő a korábbi szöveg. 
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nulsága valójában nagyon is hasonló. Az elbeszélés affirmatívan viszonyul Lupcsek 
döntéséhez, Rédekyről pedig kiderül, hogy igencsak boldogtalan, magányos em-
berként élte le életét, az ő döntése tehát valószínűleg helytelen volt. Az egyénítés 
azonban, ami Stierle szerint novellává teheti az exemplumot, nagyon fontos, hi-
szen, nem ugyanaz a szereplő hoz ellentétes döntést ugyanabban a szituációban. 
Lupcsek Jani nemcsak egy falusi szűrszabó fia, hanem ráadásul még kifejezetten 
ostoba is, csak a szép írása miatt lett a kancellár titkárának az írnoka. Rédeky el-
lenben történelmi családból származik, nem kifejezetten nincstelen, viszont le-
gendásan „ravasz és furfangos", és б maga a titkár. Mindez nem azt jelenti, hogy 
társadalmi helyzetük meghatározza jellemüket és döntésüket az adott szituáció-
ban (a romlatlan nép erkölcsileg helyes döntést hoz, a romlott dzsentri helytelent), 
hiszen, hogy mást ne mondjunk, Lupcsek Jani a szerelme kedvéért mond nemet, 
Rédekynek pedig nem tudunk róla, hogy volna jegyese, akit el kéne árulnia a tár-
sadalmi emelkedés kedvéért. Inkább arról van szó, hogy a kellően részletes egyéní-
tés a két novellában egészen eltérővé teszi a két szituációt. Még azt sem állítanám, 
hogy a két hős eltérő jelleméből adódna az eltérő döntés, hiszen az ő jellemük 
legfőképpen ebből a döntésből ismerhető meg. 

Ha tehát a két ellentétes exemplumot vagy ugyanannak az exemplumnak két 
ellentétes változatát egymás mellé helyezzük, és ebből az a következtetés adódik, 
hogy ugyanabban a helyzetben egy másik ember másféle döntést hoz, következés-
képpen nem létezhet ugyanaz a helyzet, ha mások szerepelnek benne, akkor ez 
a következtetés magát az exemplum alapvető pragmatikai működését ássa alá. És 
a két novella összeolvasásán túl maguk az elbeszélések is sugallnak - egyebek mel-
lett - némi kételyt az emberi viselkedés megértésével kapcsolatban. Rédeky Tamás 
nem az eszével szerezte ugyan a vagyonát, de láthatólag büszke arra, hogy érti az em-
beri viselkedést, olyannyira, hogy manipulálni is tudja. Ezért képes a parasztokat 
elrettenteni attól, hogy ellopdossák apja almáit - ez volt a novellában a Rédeky 
ravaszságát bemutató exemplum33 - , és ezért gondolja úgy, hogy rokonai viselke-
dését is irányítani és értelmezni tudja. Olyan meghívót küldet saját temetésére, 
mely szerint „Megjelenés vagy meg nem jelenés a temetésen következményekkel 
jár". Biztosra veszi, hogy a szöveget mindenki úgy értelmezi, kizáratik az örökség-
ből, aki nem jelenik meg. A szöveg persze megenged rengeteg más értelmezést 
is, többek között az ellenkezőjét, és ez lesz a valóságos jelentés, mert ezúttal van 
egy hatalommal rendelkező szerző, aki megmondja, melyik jelentés érvényes. De 
a jutalom nem azért jár, ha valaki a szerzői intenciónak megfelelően tudja értel-
mezni a meghívó szövegét, ez a lehetőség fel sem vetődik. Ebben a novellában 
nem szövegek, hanem viselkedések értelmezése a tét. Ahogyan az elbeszélő Rédeky 
Ferenc is azért várakozik órákat egy fogorvos előszobájában, mert gyászolóknak 
hiszi a fogfájós embereket. Félreértett kontextus, félreértett viselkedés és ebből adó-
dóan teljesen hibás következtetések: ez jellemzi ezt az egyszeri Rédeky t. 

33 A történet beiktatásának módja is az exemplum szerkezetét mutatja: „. . .már diák korában is felet-
te ravasz és furfangos volt. Különösen mesélték, hogy..." (I. m. 285.) 
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„...arra a következtetésre jutottam, hogy az öreg mégse lehetett rossz ember. 
Hiszen nem siratnák annyian. S ez csupa komoly bánat, nem tettetés." (290.) 

De érdemes azt is megfigyelni, hogyan okoskodik végrendelete záradékában a ra-
vasz Rédeky Tamás. így kezdi: 

„Minthogy pedig rokonaimat úgy ösmerem, mint pénzért mindenre képes egyé-
neket, e fiókvégrendelet úgyszólván akadémikus természetű, mert ők okvetlenül 
mind eljönnek temetésemre, és siratni is fognak, ha tudják, hogy ezért pénzt 
kapnak." (293.) 

Rokonai jövőbeli viselkedésére nézve azon az alapon von le következtetéseket, 
hogy ismeri őket. Ehhez a tudásához erkölcsi ítélet is párosul: megveti őket, mert 
pénzért mindenre képesek. És itt persze emlékezzünk, hogyan is szerezte vagyo-
nát. Úgy látszik, a Rédekyek mind egyformák, a különbség, hogy Rédeky Tamás 
az egyetlen sikeres közöttük. Ugyanakkor azonban ezt a jellegzetes családi viselke-
dést ő a végrendeletében elítéli és megbünteti, magáról is ítéletet mondva ezál-
tal. Egy ezzel ellenkező viselkedést akar jutalmazni, amely erkölcsi alapon vissza-
utasítja a pénzt. Csakhogy a ravasz Rédeky azt hiszi, ő pontosan tudja értelmezni 
a viselkedést: 

„Ha azonban mégis akadna közülük olyan, aki szabályszerűen értesítve, még-
sem venne részt a temetésen, talán akképpen gondolkozván: »Ez az ember rosz-
szul bánt velünk, nekem nem kell a pénze, nem veszek részt a tisztességtéte-
len«, ez esetben, abból a szempontból indulva ki, hogy e rokonomban karakter 
van, a városi szegények helyett őt nevezem ki általános örökösömmé." (uo.) 

О feltételezi, hogy tudja, mit gondol az, aki nem jelenik meg a temetésen. Bár az 
is paradoxon lenne, hogy a jellemtelenséggel szerzett pénzzel a legjellemesebb 
rokont jutalmazza, ahogyan „akadémikus természetű" záradékában eljátszott a gon-
dolattal, még inkább paradox, hogy a ravasz Rédeky a maga elbizakodott bölcses-
ségében a legbutább rokon ostobaságát jutalmazza meg. Az emberi viselkedés ér-
telmezhetőségével kapcsolatos kételyeken kívül még egy bölcselkedő narrátori 
betétet is találunk a szövegben a halálról, amely az értelmezések és reprezentációk 
végtelen sorára hívja fel a figyelmet. Mind a halállal kapcsolatos jelentéstulajdo-
nításoknak, mind a Rédekyek által használt, sikertelen megismerési stratégiáknak 
az a hibája a novella világában, hogy a felhasználható paradigmákat rögzítettnek 
tételezik. Az ifjú Rédeky a rosszkedvű, kisírt szemű embert csak a gyász paradig-
májában tudja értelmezni, az öreg Rédeky a távolmaradást a temetésről már elő-
zetesen a büszke elutasítás paradigmájába sorolja, vagyis exemplumként kezelik, 
amelyet egyértelműen lehet értelmezni. Mindkét esetben kiderül, hogy legalább 
egy további értelmezés is lehetséges, de alkalmasint számos további is szóba jöhet. 
Az egy exemplumhoz rendelhető paradigmák száma elvileg végtelen. És ilyesmit 
kifogásol a narrátor a halálról folyó diskurzus kapcsán is: végtelen számú repre-
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zentáció volna elvileg lehetséges egy időbeli tengelyen, amelyek közül sokhoz le-
het pozitív értékeket csatolni. Helyteleníti tehát, hogy egyetlen reprezentációt ön-
kényesen kiválasztanak, és annak negatív konnotációit abszolutizálják. 

A Lupcsek Jani házasodásábun viszont az ismeretelméleti kétely magát a történe-
tet is illeti. Mikszáthnak rengeteg szövegére jellemző, hogy alternatív variációkat 
kínál arra nézve, hogy mi történt valójában, és az olvasó semmiféle támpontot 
nem kap a választáshoz. Ez az elbizonytalanítás általában a hang megválasztása, 
a nézőpontok összjátéka, a communis opinio mint beszédmód34 sajátos alkalmazá-
sa révén megy végbe. Jelen novella viszont mintegy tematizálja ezt a problémát. 
Olyan narrátort szerepeltet, aki mind a novella elején, mind a novella végén expli-
cit módon beszél saját tudásának korlátairól, elbeszélésének fikciós jellegéről (még 
ha nem is a saját fikcióiról van szó). A novellakezdés ezt az elbeszélőt nagyon 
markánsan mutatja be: 

„Ha rendes észjárású ember volnék, úgy kezdeném a történetemet, hogy a bi-
rodalmi kancellár fényes bútorzatú teremben ült és finom cigaretlit szítt. 
Hanem az nem volna talán igaz, mert sohasem találkoztam a kancellárral, nem is 
voltam soha palotájában, nem is tudom, hogy mit csinált, mit szítt, hanem hogy 
Lupcsek János, aki nekem pertu pajtásom, nem ült fényes bútorzatú teremben, 
hanem valami komisz mellékszobában körmölgetett, arra le merném tenni a 
hitet."35 

A novella nagy részét kitevő beszélgetésben mindössze ketten vesznek részt, nem 
is tudhat róla senki más, csak ők ketten, meg akiknek valamelyikük elmeséli. Az 
elsó bekezdés normális irodalmi elbeszélésnek azt tünteti fel, amelyik a miniszter 
felől fókuszálva mesélné el a történetet. A narrátor éppen azzal teremti meg a 
maga tekintélyét, hogy elutasítja ezt az irodalmias lehetőséget, és szigorúan ragasz-
kodik saját tapasztalatához, ahhoz, ami igaz. Csakhogy a két szereplő lehetséges 
állításaihoz egészen másképp kell viszonyulnia: a minisztert nem ismeri, tehát 
cselekvéseivel, környezetével kapcsolatban csak irodalmi jellegű tapasztalataira 
építhetne egy fikciót, ami „nem volna talán igaz". Úgy képzeli, fényes a bútorzat, 
finom a cigaretta, de lehet, hogy nem. Erről tehát nem tud semmit, Lupcseket vi-
szont személyesen ismeri, de hogy az adott pillanatban mit csinál, azt ugyanúgy 
nem tudja; mégis le merné tenni a hitet, hogy vele kapcsolatban eltalálja az igaz-
ságot, mert ez az utóbbi fikció személyes tapasztalaton, nem irodalmi elbeszélé-
seken alapul. Ezért is fogja a történetet Lupcsek Jani felől fókuszálva előadni. No 
meg azért, mert a minisztert nem ismeri, tőle nem hallotta a történetet, a faluja-
beli Lupcsektől viszont igen. 

A novella végén viszont kiderül, hogy Lupcsek élettörténetének van egy alter-
natív verziója is: „A faluban azt rebesgették, hogy a nagy úr elcsapta a szolgálatból, 

3 4 H E R C Z E G Gyula: Л modem magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Budapest, 1 9 7 9 . 5 4 . 
3 3 MIKSZÁTH Kálmán: Összes művei. 3 4 . kötet. S . a. r. R E J T Ő István. Akadémiai, Budapest, 1 9 6 5 . 1 1 . 
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valami rossz fát tehetett a tűzre, ki tudja, hogy volt, mint volt." (14.) A falubeliek 
tehát a történet két végpontja (Lupcsek távozása a faluból nagy reményekre jo-
gosító új állásába és dicstelen hazatérése) között felépítik saját történetüket, még-
pedig a legnagyobb valószínűség, vagyis a szokványos paradigmák szerint. Két tör-
ténet áll tehát egymással szemben, és az egyetlen személy, aki tudja az igazságot 
a faluban, Lupcsek Jani egyben a leginkább érdekelt is az egyik variáció elhiteté-
sében, hogy tudniillik nem valamilyen bűne vagy hibája, hanem éppen erénye 
miatt veszette el állását, spórolt pénzét, jobb ruháit. Ezáltal a két történet egyen-
rangúvá válik, mintha egymást kölcsönösen relativizáló fikciók lennének. Az ol-
vasó a falusiakkal együtt abba a helyzetbe kerül, hogy a két egyenrangú fikcióról 
döntenie kell, ítéletet kell hoznia. A novella végén azonban arra találunk utalást, 
hogy ez a döntés olyan értelemben is etikai természetű, hogy magát a döntésho-
zót is minősíti: 

„A derék kulcsár néni nem hitte el a történetet - hanem a kis Eszter elhitte az 
utolsó szóig. 
S már ezért is megérdemelte - hogy igaz legyen a Jani dolga, s az abból kivi-
lágló nagy hűsége. 
Amint hogy én nem is látok benne semmi különös lehetetlenséget!" (14.) 

Eszter azzal, hogy elhiszi, kiérdemli, hogy a történet igaz legyen: a saját sorsunk 
alkalomadtán azon múlik, hogyan viszonyulunk a történetekhez, és ebben a világ-
ban láthatólag nincs olyan objektív igazság, amely kívülről segítene ebben a dön-
tésben. A narrátori zárszó arról, hog)1 a történet nem lehetetlenség, érezhetően 
a politika dimenziója felé is megnyitja az értelmezést: a nagypolitika korrupt vi-
lágában ilyesféle ajánlatot bizony kaphat az ember. Ez azonban a narrátor és Eszter 
álláspontja, a kulcsár néni, „akinek az urasága testvéröccse a birodalmi kancellár-
nak", és e réven tudta Lupcsek Janit írnoki állásába beprotezsálni, nyilván jobb 
vélekedéseket táplál a hatalmasok iránt. A két álláspont két különböző világ; az 
egyikben egy jóindulatú hatalom megszabadul egy mihaszna írnoktól, a másik-
ban egy korrupt hatalom feloldhatatlan választás elé állítja az együgyű fiatalem-
bert. Hogy milyen világban élünk, az azon múlhat, milyen történeteket vagyunk 
hajlandók elhinni. Eszter megérdemli, hogy olyan világban éljen, amelyben a sze-
gény fiatalemberek feláldozzák az anyagi és társadalmi előnyöket, hogy szerelmük-
höz hűek maradhassanak. A kulcsár néni viszont olyan világban él, ahol a hatalom 
derék és igazságos nagyurak kezében van. Mindkettőnek meglehetnek a maga 
előnyei. Nyugodtan állítható, hogy mind a két világ fiktív, és ezt a fikcionalitást 
tovább hangsúlyozza a narrátori jelenlét. A narrátor elárulja magáról, hogy ő is 
a faluhoz tartozik, minthogy pertu pajtása Lupcsek Janinak, a kulcsárnét néninek 
nevezi; úgy látszik nem különösebben magas rangú tagja ennek a kis társadalom-
nak. Mindezen kijelentéseknek és implikációknak azonban ellentmond a stílusa, 
amely nagyon kifinomult, és élesen elkülönül például Lupcsek Jani megszólalá-
sainak korlátozott kódjától. 
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Akár önmagában nézzük a két novellát, akár összeolvassuk őket, mint egyazon 
exemplum két ellentétes kifejtését, olyan világba kerülünk, ahol nemcsak különbö-
ző értelmezések és különböző narratívák, különböző fikciók versengenek egymás-
sal, hanem ahol minden valóság konstruált természetűnek bizonyul, és a paradig-
mák, amelyek alapján az eseményeket meg lehetne érteni, ellenőrizhetetlenek. 
Mint Frank Kermode írta általában a modernizmusról: „Olyan világban vagyunk, 
melyről nem azt kell kijelentenünk, hogy többféle olvasata is lehetséges (ez min-
den elbeszélésre igaz), hanem azt, hogy az egyetlen helyes olvasat illúziója többé 
nem lehetséges."36 

Az exemplum mikszáthi használata tehát nagyon gyakran szolgálja az elbizony-
talanítást, a kételyt ahelyett, hogy a példa révén magabiztosan bizonyítaná a tétel 
igazságát. A Takáts József által a mikszáthi exemplum iskolapéldájaként idézett37 

felütése a Beszterce ostromának ezt is példázhatja, hiszen az előrebocsátott tétel 
után valójában nem egy, hanem két exemplum következik, amelyben ugyanaz a 
szereplő ellentétes erkölcsi ítéletet hoz egymáshoz nagyon hasonló és egymással 
közvetlenül összefüggő esetekről. A tétel pedig maga is úgy hangzik: „Az embe-
rek igazságérzete nem áll valami kifejlett fokon."38 

Visszatérve mármost a novellakezdés problémájára, mind a tanú elbeszélő, a 
fiktív narrátor, mind az exemplum-szerkezet kialakítása értelmezhető számos más 
összefüggésben is. Az olvasó saját tapasztalati világa és a történet világa között bi-
zonyos ontológiai szakadék tátong,39 és az első mondatoknak ezen a szakadékon 
kell valahogy átjuttatni az olvasót, hogy belekerüljön az utóbbiba. Joseph M. Backus 
vizsgálódásai40 szerint a régebbi elbeszélők érzékelték ennek a diszkontinuitás-
nak a problémáját, és megpróbálták átvezető leírásokkal, bemutatásokkal áthi-
dalni. Az olvasót mintegy fokozatosan vezették be a novella világába. A 20. századi 
novellisták domináns stratégiája azonban más lett: igyekeztek elfedni a szakadé-
kot, vagy más képpel élve, az olvasót egyenesen a novella világának közepébe lőni. 
Például már az első mondatban olyan névmásokat használtak, amelyek normál 
esetben visszautalnak valamire a szövegben, vagy egy kommunikációs szituációban 
az üzenet címzettje számára is jól azonosíthatók; egy novella elején viszont azo-
nosíthatatlanok, és az olvasó, ha tovább akar olvasni, kénytelen úgy viselkedni, 
mintha tudná, miről van szó, kénytelen rögtön az elején belehelyezkedni a no-

38 Frank KERMODE: „Felismerés és megtévesztés A regényben." In uő: Mi а modernt Fordította TAKÁCS 
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vella világába. Mintha már mindent tudna arról a világról, sőt, mintha a novella 
világa az ő saját világának egyszerű folytatása lenne. 

Ha arra a következtetésre jutunk, hogy Mikszáth a századfordulón nem a 20. szá-
zadjellegzetes novellakezdési technikáit alkalmazta, az nem kell, hogy bármiféle 
értékítéletre vezessen. Egyrészt Mikszáth helyenként igenis alkalmazta a 20. század-
ra jellemzőnek tartott hirtelen kezdést, de ehhez nem köthető olyasféle fejlődés, 
hogy a pálya vége felé gyakoribbakká váltak volna az olyan nyitómondatok, ame-
lyek rögtön a történet közepébe lendítik az olvasót. Éppenséggel A jó palócok no-
vellái kezdődnek többnyire ilyesféle mondatokkal, mint: „Mind együtt ültek a bí-
rák." Vagy: „Előbb a Bokros aranyszőrű nyakát csinosítja ki bent az istállóban a 
gazda..." Másrészt az olvasó azonnali bedobása a novellavilág mélyvizébe tulaj-
donképpen csak egyik vonása annak, amit Bonheim a mediáció elleplezéseként 
ír le: a 20. századi elbeszélés igyekszik egyre kevésbé közvetítettnek látszani, ezért 
a nem mimetikus vagy egyenesen antimimetikus elbeszélő mód, a kommentár 
(különösen a metanarratív kommentár) eltűnik, a leírás pedig beleolvad az elbe-
szélésbe.41 Csakhogy a nem közvetítettségnek ez az illúziója maga is ellehetetlenül 
a posztmodernben, és a metanarratív reflexió vagy az értekező, esszéjellegű be-
tét, sőt akár a novella mint értekezés felértékelődik. Könnyen lehet, hogy Mikszáth 
elbeszélői stratégiái genezisüket, forrásukat tekintve premodernek, de ettől füg-
getlenül különösen vonzóak lehetnek egy posztmodern olvasás számára, hiszen 
ha egyszer az olvasók kifejlesztették az új helyzetnek megfelelő olvasásmódot, ak-
kor a régi szövegeket is új módon fogják olvasni.42 

Fontos lehet ebből a szempontból, amit Borisz Eichenbaum az O. Henry novel-
lák preambulumairól írt. Eichenbaum szerint a szüzsé-novella története során ter-
mészetes módon gravitált a ciklusszerű szerkezetek felé, és O. Henry bevezetései, 
amelyek a Dekameron novellakezdeteihez hasonló módon előrebocsátják a történet 
motivációját, egy-egy kötetben összeolvasva és kiterjesztve szinte pikareszk regénnyé 
vagy „keret nélküli Ezeregyéjszakává" teszik gyűjteményeit.43 Ebben a felfogásban 
az egymástól elkülönülő novellákat az ugyanazt a narrátort személyében is fellép-
tető bevezetések szervezik ciklussá. Ez jelentős különbség Mikszáthhoz képest, 
akinél ilyesmiről csak a gyerekekről (vagy „a gyerekeiről") szóló novellák eseté-
ben beszélhetünk. Nem arról van itt szó, hogy az exemplum-szerkezetet kialakí-
tó novellakezdések valóban ciklusokká szerveznék a novellákat, hanem inkább 
arról, hogy implikálják egy ciklus lehetőségét, vagy azt sugallják, hog)' eg)- ilyen 
ciklus létezik. A szép Bulykainé ügyvédbojtára azzal kezdi: „Most azt akarom elbe-
szélni, amikor ügyvédsegédnek kerültem el egy vidéki városba." Ez azt sugallja, 
máskor más történeteket mesélt el és fog még elmesélni, más városokba is elke-
rült már más foglalkozásokat űzni. Ha mindegyik hétköznapi történet is, sok van 
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belőlük. A történetbe tehát ezen a mondhatni keretfikción keresztül csalogat be 
minket az elbeszélés: van egy hétköznapi személy, aki most elbeszél nekünk egy 
történetet. 

Két következtetést kívánok mindebből levonni. Először is: a novellák az ilyen 
diskuráló, tapasztalatairól mesélő, gyakran személyesen is definiálódó narráto-
rokkal olyan képet sugallnak, mintha egy nagyobb ciklus darabjai lennének csu-
pán, de ha felidézzük, amit a mikszáthi exemplum végtelen variálhatóságáról és 
szabad értelmezhetőségéről mondtunk, akkor ez eleve relativizálja az egyes novel-
lajelentését. Azt sugallja, hogy az az értelem, amely az adott példázatból kiolvasha-
tó (és ami persze gyakran maga is ambivalens, vagy épp a jelentések bizonytalansá-
gáról tanít valamit), messze nem a teljes és végső igazság, hanem egy végtelenül 
tágítható és variálható példa- és tételkészlet önkényesen kiválasztott darabja. Má-
sodszor: az értekezésként olvasást a novellaszövegek egyáltalán nem kényszerítik 
ki, csupán felkínálják. Az ilyen olvasás aprólékos figyelmet kíván, és az olvasónak 
nem feltétlenül kell ilyen olvasási aktusokat végrehajtania. Amit arról mondunk, 
hogy a történettel szemben hogyan kelt kételyeket az egyes szöveg, hogyan hívja 
fel a figyelmet bizonyos intellektuális szempontokra, hogyan veti fel elvonatkoz-
tatható tanulságok lehetőségét, azt leggyakrabban a novella bevezető és záró ré-
szeiről mondjuk el. Amikor a novella bevezeti olvasóját a történet világába, és ami-
kor kivezeti onnan. De amikor éppen benne van a történet világában, akkor könnyen 
elfeledkezhet arról, hogyan került oda, hogy az első bekezdések óvatosságra in-
tették, hogy kijelöltek bizonyos értelmezési szempontokat; merthogy a történe-
tek maguk többnyire elég érdekesek ahhoz, hogy beléjük feledkezzünk. Valószínű-
nek érzem, hogy az olvasók többsége úgy emlékszik A Lupcsek Jani házasodására, 
hogy abban egyetlen történet van elmesélve egy szegény írnokról, akinek fel-
ajánlja a kancellár, hogy legyen gazdag ember, csak feleségül kell vennie egy vad-
idegen nőt valamilyen korrupciós célból, de б mindezt elutasítja. Sok Mikszáth-
novella felkínálja a könnyed olvasmány lehetőségét is, hogy bizonyos nehézkes 
átvezetések, gyakori újrakezdések után az olvasó eljusson egy szórakoztató törté-
nethez, amelyet élvezhet; ugyanakkor felkínálja az értekezésként olvasás lehető-
ségét is, amikor nagy figyelemmel kell összerakni mozaikdarabokat, amikor ko-
molyan kell venni a történetbe merülés akadályait, amelyek a gondolati reflexió 
szükségességére figyelmeztetik az olvasót. 



Jeney Éva 

MAORIK ÉS TRANSZSZILVÁNOK* 

- Néhány szempont a transzszilvanizmus1 fogalmának megközelítéséhez -

„Úgy találtam, hogy ezek a főnökök, szóban és írásban, nézeteik és szándékaik 
megmagyarázására régi költemények vagy közmondások töredékeit idézik, vagy 
olyan célzásokat tesznek, amelyek egy ősi mitológiai rendszeren alapulnak; és bár 
a főnökök közleményeik legfőbb részét ilyen képes formába öltöztették, a tolmácsok 
csődöt mondtak, és csak igen-igen ritkán sikerült a költeményeket lefordítaniuk, 
vagy a célzásokat megmagyarázniuk"2 - számolt be új-zélandi tapasztalatáról Sir 
George Grey. Az 1845-ben tartományfőnökként Új-Zélandba küldött kormányzó 
kénytelen volt elsajátítani a maori nyelvet, mert a tolmácsok segítségével nem ér-
tette meg a bennszülötteket. Ám még a megtanult nyelv sem vezette a megértés 
útjára, mert a törzsfőnökök nyelve mintha megkettőződött volna, a történetek to-
vábbi utalásokat működtettek: a maori mitológiát. Ahhoz, hogy az angol gyarmat 
törzsfőnökeivel szót érthessen, a maori mítoszokkal is meg kellett ismerkednie. 

A példa távol áll tőlünk időben és térben. De talán éppen távolsága világíthat 
rá arra, hogy az egységesülés vagy a globalizáció, avagy szerényebben szólva a kul-
turális egység megteremtése korántsem zökkenómentesebb folyamat a 21. század 
elején, mint lehetett a brit birodalmi integrációé a 19. század elején. A különböző 
nemzeti kultúrák tartalmai elvben közvetíthetők egymás számára, amennyiben a 
nyelvi megfeleltetés megtörténik. Arról nehezebb beszélni, hogy a kommuniká-
ciónak és a dialogikus megértésnek egynyelvű regionális és kulturális közösségeken 
belül is végbe kellene mennie, hog)' ugyanazon a nyelvi közösségen belül is kívá-
natos volna fordítói feladatokat ellátni. A nemzeti irodalmak közti párbeszédet, 
ha nem egyértelműen kedvezően befolyásoló is, de azt mindenképpen előtérbe 
helyező, manapság zajló folyamatok hatást gyakorolnak a nemzeti, következéskép-
pen a világirodalom fogalmára is, amelyek köztudottan nem változatlan és nem 

* Részlet egy hosszabb tanulmányból. 
1 A szó írásmódja változott, a ma elfogadott hosszú -sz-es alakváltozattól eltérően két évtizeddel ez-

előtt még a transzilvanizmus változat volt az elfogadott alak. Az írásmódot a tanulmányban a forrá-
soknak megfelelően használom. (J. E.) 

2 KERÉNYJ Károly: Görög mitológia. Szukits, Szeged, 1997. 9. 
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állandó adottságok. Az egymástól eltérő irodalmak együttélése is történeti folya-
mat. Napjainkra kérdésessé vált a nemzeti és a világirodalom fogalma is, s egyide-
jűleg létjogosultnak látszik az az elgondolás, hogy valamely nemzeti irodalom ugyan-
abban a történelmi korszakban több irodalomhoz is tartozhat. Azok az irodalmak, 
amelyeket nemzetiségi-kisebbségi irodalmakként szokás emlegetni, több közös-
séghez tartoznak, s ez a léthelyzetük megzavarja a leegyszerűsítő beszédmódot. 
Cseppekként a tengerben az úgynevezett világirodalom és nemzeti irodalmak vi-
szonyait mintázhatják, s példákat szolgáltathatnak partikularizmus és regionaliz-
mus kapcsolatára is. .Amennyiben sikerül az ugyanazon a nyelven belüli fordítá-
sokat végrehajtani. Nem elsősorban Bod Péter nyelvét a mai nyelvre, bár az is 
kívánatos lehet. Nem a szavakat, nem a mondattant, hanem mindenekelőtt a szö-
vegekkel jelölt jelentéseket közvetítve, azaz csakis párbeszédes viszonyban válhat 
a kisebbségi irodalom a többségi irodalomértés javára. Hiszen a nemzeti irodalom 
éppen a többféle közösséghez tartozás összefüggésében értelmezheti újra önmagát. 

Bizonyos számú, jellegzetesnek tartott fogalom megközelítésén keresztül pró-
bálok eljutni e közvetítés szükségességének gondolatához, tudatában annak, hogy 
az irodalom fogalma is különféleképpen meghatározott, hangsúlyeltolódásoknak 
kiszolgáltatott, összetett valóság. 

Az 1920 utáni Erdélyben keletkezett irodalom nemzetiségi (kisebbségi) irodalom, 
amelyet sajátos irodalom- és ideológiaközi helyzetbe került közösség hozott létre. 
Ennek az irodalomnak a megjelölésére több elhatárolást is használ az irodalomtör-
ténet-írás. Itt van mindjárt a határon túli irodalom nem túl szerencsés fogalma, amely 
akár innen, akár onnan, eleve magában rejti a szemlélet honnanját, túl azon, 
hogy azt társítja: kívül valamin, valamely központhoz viszonyítva. Persze tulaj-
donképpen a Transsylvania elnevezés párhuzama is lehet, amennyiben a 'transz-' 
előtag túl jelentésének tulajdonítunk elsőbbséget. Ebben az értelemben Erdőelve 
mindig is túl volt, „odaát". Ennek megfelelően az irodalommal foglalkozó törté-
neti jellegű írások, az „anyaországban" keletkező „kolonialista irodalmi diskurzus" 
általában külön helyet, külön fejezetet jelöl ki ennek az irodalomnak a számára. 
Van olyan, 1994-ben kiadott irodalomtörténet, amely ugyan nem így jár el, de egy-
részt használja a kifejezést is, a megkülönböztetést is, másrészt nincs sok monda-
nivalója erről az irodalomról. De külön fejezetbe, függelékbe kerül ez az irodalom 
egy nemrégiben olasz nyelven megjelent magyar irodalomtörténeti kézikönyvben 
is.3 Ami különállását, de magyar irodalomhoz tartozását is bizonyítja. 

Ajelenlegi Erdélyből vagy akár Szlovákiából nézve földrajzilag, politikailag, gaz-
daságilag a jelenlegi Magyarország van a határon túl („És árvaság csak egy van, 
feleim: Az erdőn kívül lenni" - valami ilyesmit mondott Reményik, de valaha tör-
ténetileg valóban elkülönült a Királyhágón inneni és túli Magyarország), a je len-
legi Magyarországról nézve pedig az elcsatolt területek. Nem sokkal használha-
tóbb, bár némiképp pontosabb tartalmat látszik ígérni a romániai magyar irodalom 

3 Cinzia FRANCHI: „La letteratura ungherese di Transilvania." In (a cura di) Bruno VENTAVOLI. (2002-2004) 
Storia delta letteratura ungherese 1-2. Lindau s. r. 1., Roma, 2002. 385-431. 
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kifejezés. Politikailag, gazdaságilag akár helytállóbb is lehetne, hiszen az adott ál-
lam, a jog szerint az 1920-as békeszerződéssel létrejött Románia területén élő ma-
gyar nemzetiségű állampolgárok létrehozta irodalmat jelöli. A „romániaiság" 
azonban kiterjedt előítélet-rendszert is társ.ít. Fogalmát először Kristó György 
használta, 1924-ben, mindenekelőtt azzal érvelve, hogy az „erdélyi" műszó kire-
kesztő lehet, amennyiben nem vesz tudomást az Erdély földrajzi határain kívül 
keletkező magyar nyelvű irodalomról. Kristó ugyanakkor a román közegben el-
hangzó „Erdély" csengésének nyugtalanító hatását is megemlítette. A kifejezést, 
amint Tóth Sándor kimutatta, 1937-ben mindössze kétszer használta a „valóság-
irodalmat" sürgető Gaál Gábor, s annyiban az 1929-es vallani és vállalni-vita több-
ségi vélekedését fogalmazta át, amennyiben azt szögezte le: a romániai magyar 
írónak műveivel vállalnia kell korának teljes romániai valóságát a „sereges múlt-
bagyaloglás" helyett. A vallani és vállalni-vitában az erdélyi író és a kisebbségi ma-
gyarság sorskérdései kifejezések szerepeltek. K. Lengyel Zsolt 1992-ben úgy látta, 
a Gaál Gábor-féle műszót a Korunk második évfolyama fölújította, s szerkesztősé-
ge a román állam iránti föltétlen elkötelezettségét bizonyította ezzel a műszóval. 
Kétségkívül, a romániaiság azután a román művelődéspolitika jelszavává vált, im-
máron azonban román nyelvi közegben, s egyúttal kiindulópontjává annak a jö-
vőbe vetített folyamatnak, melynek végén a magyar irodalom a román irodalom 
egynemű terében lett volna elhelyezhető. Amikor a román nyelvhasználatban az 
erdélyi magyar irodalom helyére a romániai magyar irodalom került, képviselőit 
átutalták az átfogóbb alakulat, a hatalom nyelvének és irodalmának körébe, mintha 
ezáltal is csökkenthető lett volna gondolatainak, bírálatainak, alkotásainak jelentő-
sége, s megszüntethető a róla mint másságról folytatott bármiféle gondolkodás. 
A nyelviség kérdése megérne egy misét. Bretter György az 1970-es évek végén a 
20. századra kialakult nyelvállapotról vázolt nyelvi helyzetrajzában állapította meg, 
hogy anyanyelvét minden ember „[...] legalább két alapvető jelentésrendszerben 
használja. Az első a partikuláris szféra: szerves kisközösségekben, ahol általános 
életnyilvánulásait valósítja meg, azt a nyelvet beszéli, amelyet az emberi nem fej-
lődése alakított ki. Második a társadalmi szféra: azokban a közösségekben, ame-
lyekben alkalmazkodásának formáit valósítja meg, azt a nyelvet beszéli, amelyet 
helyesnek vél". S minthogy a nemzetiségi személyiség csak bizonyos helyzetekben 
és bizonyos körben élhet anyanyelvével, a társadalmi szférában az állam nyelvén 
kell megszólalnia. „A nemzetiség az esetek többségében, társadalmi érintkezései-
ben a többségi nyelvet használja, ezért a két jelentés többnyire más nyelvhez 
kapcsolódik."4 Mindenesetre a „romániaiság" mai alkalmazásait is bizonytalan-
ság övezi, jóllehet a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2002-es kiadásában a kife-
jezés történetét vázoló Dávid Gyula szócikke arra enged következtetni, hogy még-
sem teljesen elvetendő, ha például azokra a csángókra gondolunk, akik nem a 
Kárpátokon belül, hanem kívül élnek. Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy 

4 BRETTER György: Hipotézis a nemzedékek kettős nyelvéről. Itt és mást. Bukarest, 1979. 344. 
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Karl Kurt Klein „külső német irodalom" (aussendeutsche Literatur) elnevezéssel 
illeti az összefüggő és zárt német nyelvterületen kívül eső német irodalmat. Úgy 
véli, ez az irodalom tovább oszlik kisebb, vidéki képződményekre, amelyek nyelvi, 
etnikai, hit- és hozzáállásbeli szempontok szerint, illetve gazdaságilag és állami-
politikai adottságaikban eltérőek valamikori származási helyeiktől, árnyalataik-
ban pedig egymástól is.5 

A romániai magyar irodaloméhoz hasonló megjelölés a kisebbségi irodalom. 
A Kuncz Aladár szerkesztette Erdélyi Helikon 1930-1931-es évfolyamaiban megje-
lent ankét címe Kisebbségi irodalom-világirodalom volt, melyben neves résztvevők mu-
tatták be az európai regionális irodalmakat s azok viszonyát a világirodalomhoz. 
Talán nem szembetűnő, mégis a jelkép valóságának erejével hatott sokáig az az 
elgondolás, mely szerint az erdélyi magyar irodalom kétszeresen kisebbségi. Ki-
sebbségi egyrészt nyelvileg, Romániában, de kisebbségi a Trianon utáni Magyaror-
szág irodalmához viszonyítva is (s nem csupán intézményeinek szűkössége miatt). 
Ez a kisebbségtudat és a kisebbség tudata jelenik meg a többség mint nagyobb-
ság, az „anyaország" gyarmatosítást társító jelentésmezejében. Erre a kétszeres ki-
sebbségi helyzetre először Németh László utalt 1939-ben, sok vitát kiváltó Kisebb-
ségben című tanulmányában. A magyar kisebbség új szerepét keresve a térségben 
arra is rámutatott, hogy Trianonnak „előnyei is voltak. Szörnyű áron, de kibogo-
zódtunk a kiegyezés kényszerhelyzetéből, amelyben a nemzetnek csak züllenie le-
hetett. A történelmi állam elveszett, de a nemzetiség szabad. Nem voltunk egy 
beteg birodalom vérkörébe kötve, nem volt számba vehető nemzetiségünk, nem 
kellett magunkba bocsátani öt-hat nép renegátját. [...] Még az elszakításnak is volt 
vigasza: az elszakítottak megfogynak, de megedződnek, s j ó szilaj kapcsokként 
más népek testébe mártva ha a magára maradt magyarság egyszer küldetést ta-
lál létéhez, nagyobb szolgálatot tehetnek, mint ha itthon volnának".6 

Sok szó esett a kisebbségi, nemzetiségi helyzetbe került magyarság új helyzetéről. 
Arról kevesebb, hogyan mozdult el a magyarországi irodalom határa, minthogy 
immár közé és a román királyság közé hivatalosként ékelődött az addig átjárha-
tó határ, újfent változtatva a művelődés központjának és peremének viszonyán. 
Más kérdés, hogy hol van, hol lehet az irodalom határa, ha van? Nyilvánvaló, 
hogy az irodalom értelmezése köti helyhez és időhöz az irodalmat mint a társa-
dalmi-történeti folyamat részét, s csekély esély van arra, hogy attól függetlenül 
rákérdezzünk. A határon túli, az erdőn is túli életforma velejárójaként szükségből 
kovácsolt erényként kínálkozott a híd-szerep. Utóbbi transzszilvanizmushoz kap-
csolódó fogalmát az újságíró Krenner Miklós alkotta meg, de az erdélyiség gon-
dolatkörének korábban is része volt. A híd-metafora a kisebbségi helyzetből fakadó 
történelmi feladatot a népek és kultúrák közötti közvetítés gyakorlatában jelölte 

5 Karl Kurt K L E I N : Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland. Neu herausgegeben mit einer Biblio-
graphie ( 1 9 4 5 - 1 9 7 8 ) von Alexander R I T T E R . Hildesheim, New York, 1 9 7 9 . 

FI N É M E T H László: Kisebbségben. I—II . Magyar Élet, Budapest, 1 9 4 2 . 
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meg. S minthogy irodalomról és közvetítésről szólván a legkézenfekvőbb és leg-
kiváltságosabb terep a fordításé, az erdélyi irodalom valóban lehetett volna a ro-
mán és a magyar irodalom közti átjárás hídja. Annál is inkább, minthogy a magyar 
irodalom természetétől korántsem idegen eljárásról van szó. Sorjázhatnának itt 
Simon Gergelytől Deáki Filepen, Méliusz Péteren keresztül a költő, egyházi író és 
jelentős műfordító Szász Károlyig a példák, de a határon belül maradva leginkább 
Bod Péter Szent Hiláriusa említhető, a magyar regény kezdete, mely idegen nyehnű 
mű átirata. A román irodalom magyar nyelvű fordításain végigtekintve némi egy-
szerűsítéssel megállapítható, hogy a magyar nyelvű román irodalom kezdeteitől 
fogva létezik. Rendelkezésre áll a hozzárendelhető szakirodalom is, s számszerű-
ségében majdnem a „nagy" irodalmak magyarul hozzáférhető mennyiségéhez 
mérhető, vagy legalábbis a túlzás kockázata nélkül állítható, hogy e könyvtermelés 
mennyiségét a köztes-európai térségben egyetlen más nép fordításirodalma sem 
közelíti meg. Ellentmondás feszül azonban mennyiség és a befogadás, a fordítás-
történet és a hatástörténet között. 1945 és 1989 között például olyan mértékben 
növekedett a fordítások száma, hogy az együgyű szemlélő azt hihetné, mindenki 
román irodalmat olvasott ezekben az évtizedekben. A romániai magyar költők és 
írók (Aprily, Deák Tamás, Franyó Zoltán, Kiss Jenő, Méliusz József, Sütő András, 
Szász János, de Csiki László, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Kovács András 
Ferenc) többsége egyben avatott és termékeny műfordítónak is bizonyult. A „for-
dítóüzem" természetesen nem zárta ki, hogy esztétikai értéket képviselő, önálló 
műként is fölfogható fordítások is szülessenek, találomra a példák: George Cäli-
nescu (1899-1965) Szegény Ioanide, Eugen Barbu (1924-1993) Fejedelem című re-
génye vagy Mircea Urmuz (1883-1923) avantgárd költő versei. További közhely, 
hogy a látványos szövegtermelés ugyanakkor nem járt kéz a kézben a magyar ol-
vasók tájékozottságával, s a kétségkívül színvonalas magyar nyelvű „másodlagos 
irodalom" dacára sem növekedett a magyar olvasóközönség ismerete. A lefordított 
szerzők és szövegek nem váltak a kánon részévé Magyarországon, kívül marad-
tak a határon. Könnyen belátható, hogy a kérdés nem csupán a román-magyar 
irodalmi kapcsolatok, de a híd-szerep, az erdélyi magyar és magyarországi ma-
gyar irodalom kapcsolatainak kérdését is feszegeti. Igaz, a három erdélyi iroda-
lom között volt valóságos közvetítés is, bár nem túl hosszú életű. A politikai ese-
mények, az ideológia és a művelődéspolitika előírásai ásták alá, valamint az 
1930-as években keletkezett különféle eszmék ellentmondásai és önellentmondá-
sai. Pedig az első erdélyi magyar irodalomtörténet Ion Chinezu tollából született,7  

Heinrich Zillich német nyelvű folyóiratában jelen volt a magyar és román iroda-
lom is, a Géniusz Stefan Zweig vagy André Gide mellett közölte Tudor Arghezi, 

7 Ion C H I N E Z U : Aspecle din literatura maghiará ardeleaná (1919-1929). Editura revistei „Societatea de 
máine", Cluj, 1930. A kortárs Chinezu doktori értekezésként írott irodalomtörténetének érdekes-
sége az is, hog)' nagyjából tíz esztendő irodalmát szemléli, s azt a következő egységek szerint cso-
portosítja: az idős nemzedék, az átmeneti nemzedék, a történelmi regény, a nőirodalom, a székely 
írók, az urbánus irodalom, a háborús próza, a „modernista" regény, a szatirikus regény. 
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Tristan Tzara és Ion Vinea írásait. A román-magyar-szász erdélyi léleknek az iro-
dalomban, az „értékek cseréjében" valamiként jelen kell lennie. Intézményesen 
jelen is volt, a művek fordítását egyenesen egyezmények határozzák meg. Az ér-
tékcsere azonban nem föltétlenül vált se szövegépítő elvvé, se szövegközöttiség-
gé. Az interetnikus viszályok, konfliktusok feloldása elmaradt, hiszen az eszményi 
állapot, amelyben a románok, a magyarok és a szászok háromnyelvűek lettek vol-
na, nem következett be, hanem megvalósulatlan és megvalósíthatatlan elképze-
lés maradt. Tamási Áron regényvilágától Bodor Ádám prózájáig a művekben föl-
lelhetőek román nevek és helyek, de éppen az idegenség érzékelhető általuk. 
Ugyanez az idegenség szabja meg a fogadtatást is, a magyar irodalmat a román, 
a románt a magyar minősíti - ha minősíti - „idegen" közegnek. Tamási Áron sze-
rint a transzszilvanizmus „különböző fajok életének találkozása fenn az emberi 
magaslaton [...] Az erdélyiség gondolata az örök önállóság gondolata. És kér-
dem: Van-é a mi jövendőnkre nézve más biztató és megnyugtató út, mint az önál-
lóság útja? Az az út, amely két gyanakvó gondolat között [...] vezet el? Az az út, 
amelyet testvér és idegen egyformán rontanak, de amely egyedül és örök jusson 
a miénk! Ne bántsanak tehát minket és ne rontsák a mi egyetlen kálváriás utun-
kat, amíg ennek a helyébe csak temetőt, vagy maszlagot, vagy kábító délibábot tud-
nak adni csupán, de sohasem más utat, de még egy kicsi rongyos ösvénkét sem".8 

Az 1920 utáni Romániában keletkezett irodalom megnevezésére az erdélyi iro-
dalom szóhasználat vált röviddel 1918 után közhasználatúvá, jóllehet a Partium, 
Máramaros, Bihar, Arad megye és a Bánság tájilag-történetileg nem tartozott Er-
délyhez. Természetesnek mondható, hogy van magyar irodalom Erdélyben, aho-
gyan van a Felvidéken. Van a Dunántúlon is, azonban dunántúliságról ritkán esik 
szó. Berzsenyi Dániel vag)' Kisfaludy Sándor műveire utólag vetíti az értelmezés 
a „dunántúliság", Csokonai Vitéz Mihályéra vagy Földi Jánoséra a „debreceniség", 
Petőfi Sándoréra az „alföldiség" couleur locale-ját. Apáczai Csere János, Jósika 
Miklós, Apáczai Csere János, Jósika Miklós, Kemény Zsigmond vagy Kriza János 
műve „erdélyi" sajátosságokat mutat. Nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy 
az első világháború után a wilsoni eszmék hatására, az önrendelkezés bűvöleté-
ben Erdélyben is megalakult három köztársaság: a Bánságban, a Székelyföldön, 
majd Kalotaszegen. Utóbbiból Kós Károly Kalotaszeg című könyve maradt meg -
hírmondónak. A földrajzi jelzők a sajátosság, a partikularizmusjelölőiként Kolozs-
váron az 1920. szeptember 15-én útjára induló Napkelet című félhavi folyóirat, 
majd az 1921-től 1944-ig Kolozsváron megjelenő Pásztortűz estélyei és irodalmi 
olimpiásza nyomán is fölbukkantak, amikor az egyes városok irodalmi körvona-
lai kirajzolódtak az 1920-as évek elején. Nagyváradon „tiszaháti" irodalomról be-
széltek, Marosvásárhelyen „székelyről" vagy „marosmentiről", Temesvár pedig a 
„bánsági" irodalom központjaként jelentkezett. 

8 TAMÁSI Áron: Tiszta beszéd. Kriterion, Bukarest, 1981. 57. 
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A helyzetet tovább bonyolítja, hogy már a harmincas évek végére jelentős szá-
mú magyar anyanyelvű közösség élt Bukarestben, ahol 1944 után, a központosí-
tó művelődéspolitika következtében létrejöttek a romániai magyarság kulturális 
intézményei. Az „erdélyi" jelző tehát ebben a vonatkozásban pontatlan, sem a köz-
pontosító hatalomnak, sem a központosított helyzetének nem felelt meg. 1989 de-
cembere után változott a kép: a romániai magyar intézményrendszer középpontja 
majdnem teljesen visszakerült a Kárpátokon belülre. Eszerint, legalábbis madár-
távlatból, 1918 és 1945 között az erdélyi magyar, 1945 és 1990 között a romániai 
magyar, 1990 után újból az erdélyi magyar irodalom megjelölés az elterjedtebb. 
Ez az irodalom a magyar nyelvű irodalomba tagolódik be intézményszerűen,9 s ha 
„mélyárama" akár az erdélyi emlékirat-irodalomig követhető, akkor is magyar 
irodalom. Nyelve határozza meg és a nyelve a határa. Értelmezésében már az 
1980-as évek eleje óta, de igazán érzékelhetően az 1989-es fordulat óta mintha 
az egység tudata érvényesülne erőteljesebben. Dávid Gyula például, helikoni ha-
gyományokra alapozva, a magyar irodalom egységét hangsúlyozza. Úgy véli, az 
1920 után kialakult irodalomrészek nem szétdarabolják, inkább gazdagítják az úgy-
nevezett nemzeti irodalmat. Szokatlan, hogy ugyanakkor az irodalom alapvető je-
gyeinek fölsorolásakor a fő hangsúlyt nem a nyelvre, hanem arra a „történelmi 
tapasztalatra és szellemi örökségre teszi, amelyben felnő az író", s amely „világ-
és emberlátását a nemzedékek messzeségéből jövően meghatározza".10 Azonban 
történetietlen szemléletre vallana, ha a magyar irodalom egységességének kérdé-
sét akár csupán az 1920-as, akár csupán az 1989-es változásokhoz kapcsolnánk. 
Ha fordulatként kezeljük a változást, egyenesen az a látszat kelthető, hogy iroda-
lomtörténeti korszak-, netán paradigmaváltásról beszélünk, holott a korszakvál-
tásoknak, Blumenberggel szólva, nincsenek szemtanúi. Másfelől az is igaz, hogy 
csak szemtanúi vannak. Éppen ettől van, hogy az irodalom és a történetírás nem 
olyan nagyon különbözik egymástól. Ligeti Ernő Súly alatt a pálma című korraj-
zának előszavában így ír: „A legmegbízhatóbbak barátaink és ismerőseink, a kor-
társ élményei, de ezek viszont nem pártatlanok, és az egyéni lélektan mértékével 
kell mérlegre tenni őket. Ahogyan az irodalom küzd azzal a megfoghatatlannak 
ami az elgondolásból, a belső képből megragadható, úgy a történetírásnak is vég-
zetes paradoxona, hogy másként rendezi meg az életet, mint ahogyan tényleg 
volt. A rekonstrukciót meglévő adatkészletei irányítják, vagy előre felvetett állításo-
kat kíván beigazolni, és amiről nem tud, az nincs is; leegyszerűsíti a formulákat 
és a száz felé húzó véleményeket és megnyilatkozásokat néhány általa felvetett 
posztulátumba gyömöszöli be."11 Tagadhatatlan, hogy jelentős intézménytörté-
neti és más változások mindkét említett esetben végbementek, de az egységesség 

9 EGYED Péter: Hogyan jelzősíthető az irodalom? Provincia 2000/1. 5. 
1 0 DÁVID Gyula: Erdélyi irodalom-világirodalom. Tanulmányok, cikkekjegyzetek. Pallas Akadémia, Csík-

szereda, 2000. 
1 1 LIGETI Ernő: Súly alatt a pálma (Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban). Pallas-Aka-

démia, Csíkszereda, [1941] 2004. 10. 
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kérdése, a központ és a vidék szembenállása a 19. századi kiegyezést követő folya-
matig visszavezethető. 1867 után Budapest vált egyértelműen a központtá - erre 
a „schisma-pör" több hozzászólója is utalt - , s a kivételek, a holnaposok irodalmi 
forradalmának városa, a „Pece-parti Párizs" vagy Bernády György Marosvásárhe-
lye csak kivételt erősítő szabály. A 20. század elejének irodalmi élete Budapesten 
összpontosult, s jóllehet Kosztolányi, Ady, Babits vagy Móricz Zsigmond is „vidék-
ről" érkezett, a fővárosi nyilvánosság előtt bontakozott ki mindegyikük. 

Az a kérdés tehát, milyen ismérvek alapján bontható föl erdélyi, vagy romániai, 
vagy szlovákiai stb. magyar irodalomra a magyar irodalom. Mint a tanulmány 
elején utaltunk rá, valamely író egyszerre többféle irodalomtörténetben is klasz-
szikussá válhat (tőlünk távolabb eső példa rá mondjuk Henry James). Ugyanak-
kor kétségkívül igaz az is, hogy az egymás mellett, ám nem föltétlenül együtt élő 
irodalmak mutathatnak hasonló jegyeket. Joggal beszélhetünk az irodalom táji-
történeti tagolódásáról. Különböző nyelvű irodalmaknak, ha történetileg-földraj-
zilag azonos helyzetben vannak, fölismerhetők közös vonásaik. Erre az úgyneve-
zett történelmi sors szolgálhat magyarázattal, „a közös sors, az élettel való közös 
küzdelemnek közös formái",12 még akkor is, ha azt nem egyformán tapasztalta 
meg mindenki. Például Erdély esetében a nemesi társadalom tagja másképp, 
mint a székely szabadok közössége, a román jobbágy, a szász városi polgár, vagy 
épp a falusi gazdaember. Közös vonások származhatnak és származnak is továb-
bá a nyelvükben eltérő művelődések kölcsönhatásából, amit elsősorban hatalmi 
viszonyok irányítanak ugyan, de mégis az esztétikai ideológia és a hagyomány ré-
szévé válhat. „A népek és a viszálykodások [...] eggyé olvadása, ahogy ez a vegyes 
lakosságú határvidéken néha megesik, hozzájárult, hogy kialakuljon az összetarto-
zás érzése, valamiféle különös azonosságtudat, mely a szerteágazó ellentétek el-
lenére, sőt épp konfliktusos voltából eredően összetéveszthetetlen, valamennyi 
szemben álló felet egyaránt jellemző sajátosságokat hordoz."13 Az olasz irodalmár 
osztrák, magyar és erdélyi szász szerzőkre jellemző sajátosságként írja le a központ 
és a szélek viszonyát. Zillich műveinek kapcsán beszél arról, mennyire bonyolult 
és vitatható a központ és a perem viszonya. „Aki egy földrajzi vagy kulturális ha-
tárvidéken él - írja - , mindig úgy érzi, hogy ő a nemzeti lét igazi letéteményese 
és képviselője, és hogy a nemzet többi része, mivel nem érti meg őt, méltatlan a 
nemzet névre." Aprily Lajos Pisztrángok kara című versében nemcsak Ady Az Ér-
től az Óceánig költeményének egyes számát teszi többesbe, de az irányt is megvál-
toztatja: a pisztrángok az óceán felől törekszenek az ér, a hazájuk felé. (Az árral 
szemben úszó pisztráng persze nem csupán erdélyi, hanem a világirodalomban 
másutt is föllelhető motívum, akár a kagyló, a gyöngy, a magányos fenyő vagy a 
súly alatt növő pálma. E metaforák az erdélyi gondolat szövegösszefüggésében ma 
már történetileg és helyhez kötötten értelmezhetők, akár holt metaforákként.) 
A szűkebb és a tágabb „pátria", a központ és a peremvidék viszonya megfordult, 

'2 Kós Károly: Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Kolozsvár, 1934. [1928] 87-88. 
13 Claudio MAORIS: Duna. Fordította KAJTÁR Mária. Európa Kiadó, Budapest, 339-340. 
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a közösség létfeltételeiből következő erkölcsi követelmények tették természetessé 
a természetellenesnek tetsző irányt. Magris így folytatja: „A kis népnek [...] nem-
csak a nagy népek megvetését és közönyét kell leráznia magáról - még ha e na-
gyok némelyike a legjobb úton van is afelé, hogy elveszítse nagyságát - , hanem 
meg kell szabadulnia saját kisebbrendűségi komplexusától is, attól, hogy úgy ér-
zi, folyton helyesbítenie kell ezt a képet, vagy meg kell szüntetnie, vagy egyenest 
ellenkező előjellel kell ellátnia, büszkén viselve kisebbségi mivoltát, mint a kivá-
lasztottságjegyét. Aki hosszabb ideig a kisebbség szerepét volt kénytelen játszani, 
és minden erejét identitása meghatározására és megőrzésére fordította, az hajlik 
rá, hogy akkor is így viselkedjen, amikor már nincs rá szükség. Aki csakis önma-
ga felé fordul, csakis saját identitása megszilárdítására koncentrál, és folyton azon 
igyekszik, hogy kicsikarja a kijáró tiszteletet, annál fennáll a veszély, hogy minden 
energiáját a védekezésnek szentelve, beszűkíti tapasztalatainak horizontját, és a 
világgal való kapcsolata kisszerűvé válik." A peremsorsból következő torz maga-
tartásformák veszélyeire Németh László a morbus minoritatis kórképével,14 Makkai 
pedig a „nem lehet" kikiáltásával hívta föl a figyelmet. „Az összeszorított élet fül-
ledtségében az ítélkezési és értékelési szempontok lassan eltörpülnek. A törpeség 
átkai: személyi, családi és csoportharcok, mindennapi kínzó életgondok, az élet 
kiélhetésének egyre reménytelenebbé váló útjai a természeti törvény erejével 
hozzák létre a szellemi analógiáját, valamely testi szervünk elsorvadását."15 

Az eddigiekben vázlatosan bemutatott, szám szerint öt elhatárolás (határon túli, 
romániai magyar, kisebbségi, nemzetiségi, erdélyi irodalom) mindegyike kísérlet 
a főhatalom-váltás utáni helyzet után írt és ma is íródó irodalom besorolására. 
Mindegyiknek vannak a transzszilvanizmus fogalmával egyező és attól eltérő ele-
mei. A legátfogóbb az erdélyi irodalom kifejezés. Magán viseli a vidék jegyét, és hi-
ányzik belőle a nyelvi megjelölés. E két jellemző a transzszilvanizmus fogalmával 
rokonítja. Értelmezhető tehát úgy, mint irodalmi művekre vonatkozó szókapcso-
lat, amelynek egyik tagja (erdélyi) a térképen föllelhető terület többetnikumú, 
többnemzetiségű mivoltából következően más irodalmi közösségekhez (román, 
szász) is tartozó alkotásokat jelöl. A másik tag, az irodalom jelentéstartalma csakis 
magyar olvasó számára hozzáférhető, ezért nyilvánvaló, hogy a magyar nyelvű 
irodalomhoz való tartozásra utal.16 A nyelvi megjelölés hiányában és a történeti-

1 4 N É M E T H László 1935-ös Magyarok Romániában című útirajzában fejtette ki gondolatait a kisebbségi 
idegbajról. írása heves vitát váltott ki Romániában és Magyarországon is, sokféle álláspont kereszt-
tüzébe került. Itt most csupán ALBRECHT Dezső talán nem eléggé méltányolt véleményére utalnék, 
aki az útirajzból azt a gondolatot emeli ki, hogy a magyarság Erdélyt nem Trianon alkalmával, ha-
nem sokkal korábban veszítette el. Erdély már a 18. század végén elveszett, s hét főbűne az erőssé-
ge és a gyöngéje is: a három nemzet és a négy vallás. Utóbbiak egyensúlyától és összhangjától függ 
a jövő is. Albrecht Németh Lászlóhoz hasonlóan kétségbe vonta a transzszilvanizmus elképzelését 
a három testvéri nép békés együttéléséről. 

1 5 MARKAI Sándor: „Nem lehet." In CSEKE Péter-MoLNáR Gusztáv (s. А. Г.): Nem lehet: A kisebbségi sors 
vitája. Héttorony Kiadó, h. n. [Budapest], é. n. [ 1 9 8 9 ] . Az írás először A CSUKA Zoltán szerkesztette 
Láthatár című folyóiratban jelent meg. 

16 A literatúra és a nyelvújítás kori irodalom szakszavak és a különböző irodalmi közösségek összefüg-
gései külön tanulmány tárgyát képezik. 
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leg rögzíthető („Az irodalom szó a nyelvújítás terméke"), névhez köthető („Az iro-
dalom szót Szemere Pál alkothatta") megnevezésben mégis a jelöletlen jelöletlen-
ség a közös: a nyelviség. 

Az Erdély területén keletkező irodalomnak erdélyi irodalom neve szinte teljesen 
fedi az igen tág értelemben használatos transzszilvanizmus fogalmát, amely történe-
tileg messzire vezeti vissza e „mélyáramot". Vélhetően ezzel találkozik, aki a kife-
jezésre keresve a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalain a Kétfejű sas című elekt-
ronikus dokumentum következő leírására bukkan: „A Transsylvania szóból, 
Erdély latin elnevezéséből ered. A 17. századi Erdélyben alakult, a tartomány kü-
lönállását elfogadó szellemi irányzat, amely a 18. században a Magyar Királyság-
hoz való visszacsatolást ellenző nézetté fejlődött. Elsősorban az erdélyi magyar-
ság képviselte, de nem volt idegen a szászoktól sem. A 18. század végén a magyar 
nemzeti mozgalommal párhuzamos fejlődésen ment át, középpontjába az Erdély 
történeti és kulturális értékeit hangoztató elemek kerültek."17 (Ez a meghatározás 
irányzatnak tekinti a fogalmat, s föllelhetőek benne mindazok az elemek, melyek 
a sokkal korhoz kötöttebb, de nem kevésbé sokféle és sokrétű fogalom használa-
tát is meghatározzák. Különös, hogy ezen az oldalon még kitekintést sem talá-
lunk a Trianon utáni, azaz 20. századi változatra vagy változatokra. Noha példák 
hosszú sora állna rendelkezésre annak a számára, aki Erdély „mindig is különál-
ló" másságát akarná bizonyítani, a Habsburg Birodalom keretén belüli „különállás" 
mégsem jelentett egymástól határokkal elválasztott, különböző államalakulatokat. 
Grátz Gusztáv, volt magyar külügyminiszter, aki 1938. március elején, az Anschluss 
előtti napokban Prágába látogatott, meggyőzendő Benest arról, hogy a magyar-
csehszlovák összefogás érdekében rendezni kell a határkérdést, 1887-re visszaem-
lékezve 1935-ben így látta a különbséget: „Az a különleges gondolkodásmód és 
érzésvilág, amelyet ma a transsilvanizmus neve alatt ismerünk, megvolt már ak-
kor is [...] Nem könnyű világosan körülírni azt a különbséget, amely az erdélyi és 
az Erdélyen kívüli magyarság szellemi alkata között fennállt. Az Erdélyen kívüli ma-
gyarságban sok volt az önbizalom, szívesen érezte magát a nagy európai népközös-
ség egyik számottevő, aktív tagjának és örömmel igyekezett annak intézményeit 
utánozni, szellemét magába felszívni. A külön életet élő erdélyi magyarság nem lát-
ta annyira biztosítottnak Magyarország jövőjét, önbizalmába kételyek vegyültek, 
és ezért nem annyira európai eszmék asszimilálására törekedett, mint inkább arra, 
hogy saját pozícióját a nemzetiségek harcában megjavítsa, vagy legalábbis meg-
tartsa. Ama két nagy áramlat közül, amely a magyar történelmen végigvonul, és 
amelyek közül az egyik a magyarságot mind közelebb igyekezett hozni a legmű-
veltebb államok színvonalához, míg a másik fajfenntartásában látta a magyar po-
litika legfőbb célját, az első áramlat inkább az Erdélyen kívüli magyarságban, a 
fajfenntartás szempontja az erdélyi magyarságban bírt gyökerekkel. Azok az Er-
délyben megmutatkozó tendenciák, amelyek az ősöktől átvett intézményeknek 

17 http://mek.oszk.hu/01900/01902/html/index34.html 
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gondos megóvására irányultak, mert abból a megismerésből fakadtak, hogy azok 
minden megbolygatása gyengíti a magyarság pozícióját, a nyugati magyarság 
szemében elmaradottságnak tűnt fel. Viszont a magyar városok egynémelyikében 
és az ország nyugati részeibe beszivárgott modern eszmékkel való kísérletezést az 
erdélyi ember tartotta kockázatos könnyelműségnek.'48 

Az 1918-1919-es főhatalom-váltás utáni helyzet merőben más volt, a művelő-
désnek és irodalmi életnek mintegy légüres térben kellett kialakulnia. Az erdélyi 
magyarságot felkészületlenül érte a kisebbséggé válás - szokás mondani, mintha 
föl lehetne készülni a kisebbséggé válásra. „Nemcsak azért, mert korábban nem 
volt része benne, hanem mert nemzettudata korábban hatalmi tudat is volt, me-
lyet egy soknemzetiségű állam hierarchiájában elfoglalt helye alakított ki."19 Az 
1920 és 1940 közötti Nagy-Románia nemzeti politikájából következően Erdélyben, 
a Partiumban és a Bánságban a magyar uralkodó osztály helyébe román uralko-
dó osztályt nevezett ki az állam, azaz új, előjogait ezentúl őrző és elkülönülő hi-
vatalnoki csoportot teremtett, és létrehozta az „agrárreformot", azaz elkobozta és 
fölosztotta a magyar földbirtokosok földjét. „A tragikus történeti fordulatban az 
erdélyi magyarság önmagával és sorsával szemben egyszerre tájékozatlan idegen 
lett. Neki is tehát úgy kellett önmagára és hivatására újra ráismernie, mintha e föl-
det csak most látta volna először" - fogalmazott Kuncz Aladár 1928-ban a Nyugat 
hasábjain. 

A kisebbség helyzetértelmezésének kiindulópontja a humánum képviselete volt, 
mely nem csupán az összmagyarság szempontjából, de európai távlatokban is föl-
jogosít az elhivatottságra, messianizmusra, többes számú küldetéstudatra. (Innen 
már csak egy lépés a szenvedéstörténet és a közösségi erkölcs, amely Mózes Attila 
vagy Egyed Péter prózájától sem idegen.) Tavaszy Sándor a Pásztortűz 1938-as egyik 
cikkében az irodalom térvesztéséről, „szétfejlődéséről" szólva, ködbe vesző csinál-
mánynak nevezte azt, ha az irodalom cselekvő természete hiányt szenved, ha a 
sajátos nemzeti létforma nem jellemez minden alkotást. A közösségi szolgálat szó-
lamként, a romániai magyar irodalom tankönyvek nyitányaként élt tovább. 

A küldetéstudat alapja a százados erdélyi múlt, az „erdélyi lélek", melynek alap-
vető jellemzője volna a gondolati és művelődési nyitottság, az eltérő műveltség-
áramlatok befogadása és közvetítése. Talán nem érdektelen, hogy a „sajátosság 
méltóságának" mint a romániai magyarság 20. századi hetvenes évei egyik meta-
forájának gondolati hátterében miként metszik egymást Németh László és Gáli 
Ernő elképzelései. Németh László a kibontakozandó világcivilizáció összefüggé-
sében vetette föl a magyarságra jellemző sajátosságok megőrzésének fontosságát. 
Gáli Ernő főként marxista álláspontokat mérlegelve állapította meg, hogy az „et-
nikai csoportok (éppen az együvé tartozás biztosításával) egyrészt olyan élmények 
forrásainak bizonyultak, amelyekről a modern ipari civilizáció elidegenítő nyo-

18 Dr. GRATZ Gusztáv: Emlékezés az erdélyi szép napokra. Erdélyi Szemle Kiadása, [Kolozsvár], 1935. 7-8. 
1 9 LÁNG Gusztáv: Kivándorló irodalom. КОМ-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1 9 9 8 . 6 . 
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mása alá került tagjai nem tudnak, nem akarnak lemondani, másrészt azonban 
az Egyesült Államokban kialakult és ott uralkodóvá vált társadalmi struktúra bi-
zonyos elemei sem engedik meg a teljes beolvadást". (A Gáli-féle tézis első ellen-
vetését Cs. Gyímesi Éva fogalmazta meg.) Némiképp változik a metafora a „lehet 
- nem lehet"-vita összefüggésébe helyezve, amely Makkai Sándor Erdélyből távo-
zása (1936) kapcsán robbant ki, s amelynek dokumentuma a transzszilvanizmus 
eszmeiségének alapjait rengette meg. A két végletből, a kisebbségi létet emberel-
lenesnek és távlattalannak bélyegző egyik és a kialakult eszményeket és küldetést 
végzetként, áldozatvállalásként fölfogó másik álláspont között a harmadik út jár-
hatatlannak látszik. 

Az első világháború után nagyjából egy évtized erejéig az erdélyi gondolat élet-
képesnek bizonyult. A harmincas évek közepére fogalma szűkült, jelszóvá lett, s ez 
kikezdte használhatóságát. Természetrajzát igen pontosan világította meg Szemlér 
Ferenc, aki olyan kritikát fogalmazott meg, amelynek „feltűnő élessége" meglepte 
kortársait, és amely mára sem veszítette el időszerűségét.20 A jelszót és a mítoszt 
azonosként tekintő Szemlér abból indult ki, hogy a szavak „nem szükségképpeni 
jelentéssel bíró alakulatok (mert akkor a fogalommal volnának egyenlők), hanem 
a tartalmat, ajelentést mi kölcsönözzük nekik".21 Ajelszavak fogalmi jelentése vi-
szont csekély. A jelszó „tartalmának legnagyobb részét érzelmekből és a tudat ha-
tárát alighogy elért, többé-kevésbé zavaros képzetekből meríti". Ezeknek „a kép-
zeteknek a szétfoszlása magát a jelszót semmisíti meg".22 Az idő - állapítja meg 
Szemlér - átalakítja a szavak jelentésének úgynevezett mitikus elemét, így a szó 
fönnmaradásának az a záloga, rendelkezett-e „tárgyi jelentéssel". Az erdélyiség kö-
zösként megfogalmazható jellemzőit három kérdés köré csoportosítja. Elsőként 
az „erdélyi liberális szellem" alapelvét említi, amely a különböző etnikumok kö-
zötti megértésnek és együttműködésnek is alapjaként szolgálhatna (ha valóban 
bizonyíthatóan létezne). Megállapítja, hogy noha jellemző lehet Erdélyre ez a szel-
lemiség, nem érvényes egyszer s mindenkorra, az erdélyi irodalom megkülön-
böztető sajátosságaként tehát nem érdemes „kisajátítani". Fogalmi jegyként nem 
jelent mást a „humanizmus" vagy az „európaiság". (Az első, Kuncz Aladár szerkesz-
tette Helikon-számban az Erdély az én hazám című szerkesztői hitvallás végkicsen-
gése is.) A második alapelv a földrajzi érvekből levezetett erdélyiség, azaz az el-
gondolás, mely szerint a környezet hatást gyakorol az ott élők szellemi alkatára. 
Az erdélyi táj, „a »havas«, a fű, a fa, a víz" hatására kialakult az ott élő embereket 
mindenki mástól megkülönböztető „szellemi jellegzetesség". Szemlér egyrészt el-
ismeri, hogy a környezet hatással van az emberekre, másrészt ezt a hatást nem tart-
ja fogalmilag megragadhatónak és bizonyíthatónak. Harmadikként a történelmi 

2 0 SZEMLÉR Ferenc: „Jelszó és mítosz." In Jelszó és mítosz. Összeállította és a bevezető tanulmányt írta 
POMOGÁTS Béla. Mentor, Marosvásárhely, 2003. 153-171. (Az írás először az Erdélyi Helikon hasáb-
j a in j e l en t meg, 1937-ben.) 

2 1 SZEMLÉR Ferenc: i. m. 153. 
22 I. m. 154. 
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érvekkel alátámasztott erdélyiség fogalmáról mutatja ki, mennyire kockázatos kí-
sérletnek bizonyul. Ezekkel az érvekkel szokták alátámasztani - fejtegeti Szemlér 
- az Erdélyben élő különböző etnikumok közös sorsára és folyamatos kommuni-
kációjára építő utópiákat. Végkövetkeztetése aligha vitatható: „A történelem [...] 
nem annyira tényekből, mint inkább eseményekből áll, s az események tudományos 
ténnyé való átváltoztatásában a legfőbb szerepet mindig a történetíró céljai, vagy 
alanyi elfogultságai játsszák. Nehéz lehet tárgyilagos történelmet írni, de amíg 
csak az események hű visszaadására törekszünk, ez a kísérlet kecsegtethet némi 
sikerrel. Mihelyt azonban az eseményeket »magyarázzuk«, a tényekből következ-
tetéseket vonunk le, sőt »tanulságokat« merítünk, a mű tudományos hitele zuhan-
va esik a zérus felé."23 

A transzszilvanizmus „megfutotta pályáját", a mítosz elvesztette varázserejét - így 
összegezte Szemlér azt a gondolatot, amely mindenekelőtt Kós Károly indulatát 
váltotta ki. 

Közel hat évtized múltán úgy látszik, mindössze azt állapította meg, a transz-
szilván eszme ideiglenes, történetileg meghatározott és meghatározó mozzanat-
nak számít az irodalom történetében. Ami nem egyenlő azzal, hogy ne kellene 
számot vetni vele, hogy ne kellene közvetíteni, lefordítani egyazon nyelvi közös-
ségen belül. Hogy a tanulmány kiindulópontjához visszatérjünk: Sir George Grey 
is elsajátította a maori mitológiát. 

2 31. m. 162. 
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MODERNISTA METANARRATÍVA A FEMINISTA 
NŐIRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN 

- Elaine Showalter és az önálló nőirodalmi hagyomány -

„Az eszme [...] nővé lesz." 
Friedrich Nietzsche1 

„A »nő« - ez a szó korszakot teremt/felfüggeszt." 
Jacques Derrida-

Linda Nicholson 1990-ben, a posztmodern gondolkodás és a feminizmus viszo-
nyának a lehetőségeit tematizálva, azt a gondolatot fogalmazta meg, hogy a fe-
minista gondolkodás a hatvanas-hetvenes évekbeli szakaszában még egyértelműen 
a modern tudományeszmény jegyében dolgozott: nem ismerte fel, hogy - kritiká-
jának tárgyához hasonlóan - maga is univerzalisztikus igényű kijelentéseket tesz, 
és hogy olyan tudomány előállítására törekszik, mely tértől, helytől és társadal-
mi-kulturális meghatározottságtól független objektivitással és érvényességgel bír-
na.3 A feminista gondolkodás ezen univerzalizáló jellegének állítása a magyar iro-
dalomtudomány nyelveit beszélők számára is erősen ismerős lehet, ám teljesen más 
elgondolások alapján, mint azt Nicholson teszi. Míg ugyanis Nicholson a modern 
tudományeszmény követésétől a posztmodern tudásformák felé vezető útként írja 
le a feminista gondolkodás elmúlt évtizedeinek irányát, addig nálunk a feminista 
irodalomtudományról nyerhető információk hiányossága miatt hat ismerősként 
ez az állítás. A feminista irodalomtudomány recepciója nálunk ugyanis túlzottan 
is ezen tudományág korai szövegeire alapozódik - mindenekelőtt a hetvenes-nyolc-
vanas évek fordulóján dívó günokritikai irányzatéra, melyet úgy tart számon az 
irodalomelmélet-történeti emlékezet, mint amely tényleg osztott egy univerzali-
záló előfeltevést, amikor a nők írta szövegekhez annak reményében fordult, hogy 
felfedezhet bennük közös vonásokat.4 Az itt következő lapokon a hetvenes évek 

1 Friedrich NIETZSCHE: Bálványok alkonya, avagy milyen is a kalapácsos filozófia. Ex-Syraposion 1994. 
Nietzsche-különszám 7 . (TANDORI Dezső fordítása) 

2 Jacques DERRIDA: Eperons. Nietzsche stílusai. [ 1 9 7 3 ] Athenaeum [ 1 9 9 2 ] 1 / 3 . 1 8 0 . (Sajó Sándor fordítása) 
3 Linda N I C H O L S O N : „Introduction." In uő (ed.): Feminism/Postmodernism. Routledge, New York and 

London, 1990. 1-16. 
4 Ezt a tanulmányt 2004-ben írtam. Az azóta eltelt két év során a feminista irodalomtudomány itt em-

lített, kissé egyoldalú magyarországi recepciója jelentősen finomodni kezdett: egyre nagyobb figyel-
met szentel a feminista irodalomtudomány későbbi szakaszainak is. Ennek kapcsán lásd mindenek-
előtt (de természetesen nem kizárólagosan) SÉLLEI Nóra - remélhetőleg áttörést hozó - idén 
megjelent szöveggyűjteményét (A feminizmus találkozásai a posztmodernnel. Csokonai, Debrecen, 2006). 
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végi amerikai günokritika egyik főművét fogom újraolvasni, mely a szisztemati-
kus igényű, átfogó feminista nőirodalom-történeteknek mindmáig visszatérő pél-
dája: Elaine Showalter Л Literature of Their Own-ját.5 Showalter munkájának újra-
olvasására azért vállalkozom, mert úgy gondolom, hogy nem teljesen támasztja 
alá azt a róla (és a günokritikáról) retrospektiven megalkotott (mind Magyaror-
szágon, mind Amerikában ható) elképzelést, mely szerint ezen irányzat legfőbb 
(és erősen vitatható értékű) tudománytörténeti hozadéka - azon a pozitív szere-
pen kívül persze, hogy erőteljesen ráirányította a figyelmet a női szerzóségű szö-
vegekre - a nőirodalom-koncepciók homogenizálása lenne, azaz az, hog)' a nők 
által írott szövegeket kortól és helytől függetlenül egységes poétikájúként próbálná 
meg leírni. Showalter szövegének alaposabb vizsgálata szerintem támpontokat 
kínálhat ahhoz, hogy árnyaltabb, összetettebb képet alkothassunk a günokri-
tikáról - magyarán, hogy ne kövessük el vele szemben éppen azt a hibát (a ho-
mogenizálás hibáját), mellyel a günokritikát hagyományosan megvádolni szokás. 
A günokritika, és rajta keresztül Showalter művének ilyetén retrospektív elmarasz-
talása persze sokban köszönhető annak, hogy a nyolcvanas évek amerikai feminis-
ta irodalomtudományában felerősödött egy olyan értelmezői vonulat (a feminista 
theory), mely a günokritikai (és általában véve a hetvenes évekbeli feminista) meg-
közelítések érdemeinek elvitatásában, primitív elméleti álláspontjának kimutatásá-
ban volt érdekelt.6 Szemléletes ebből a szempontból Marianne Hirsch, Jane Gallop 
és Nancy К. Miller megállapítása, miszerint „manapság Showalter munkáihoz a 
legtöbben a kritikáján keresztül közelítenek, és ezért nem is tartják érdemesnek 
arra, hogy foglalkozzanak vele".7 A theory nyolcvanas évekbeli térnyerése révén 
a feminista elmélettörténeti emlékezetben így ennek a műnek is inkább a hibái, 
mintsem az erényei őrződtek meg - holott Showalter munkájának vannak olyan, 
a korabeli feminista gondolkodásban kifejezetten korszerűnek tekinthető vonásai 
is (mint például a történetírás kikerülhetetlen perspektivikusságára vagy a történe-
ti tudat emlékezetformáló szerepére vonatkozó belátás, vagy a korszakolás révén 
egy női történeti idő megképzése), melyekkel méltánytalanul nem foglalkoztak a 
feminista utódok. Az itt következő elemzésben ezekre a szempontokra igyekszem 
kiemelt figyelmet fordítani. 

Elaine Showalter ezen 1977-es, bízvást nagyhatásúnak mondható munkájában, 
Л Literature of Their Own [Saját irodalmuk]-ban a 19. és 20. századi angol regény-
írónők munkásságának méltatására és egy önálló női hagyomány megrajzolásá-
ra vállalkozott. Munkáját, mint említettem, mindmáig az egyik első szisztemati-
kus igénnyel megírt feminista nőirodalom-történetként tartják számon. Amitől 
azonban igazán izgalmassá válik ez a könyv, az nem más, mint hogy nem egysze-

5 Elaine SHOWALTER: Л Literature of Their Own. From Charlotte Bronte to Doris Lessing. Virago, London. 
[1977] 1995. 

6 Jane GALLOP: „History is Like Mother." In H. Aram VEESER (ed.): The New Historicism Reader. Rout-
ledge, London and New York, 1994. 311-341. 

7 J ane GALLOP-Marianne HIRSCH-Nancy K. MILLER: „Criticizing Feminist Criticism." In Marianne 
HIRSCH-Evelyn Fox KELLER (eds.): Conflicts in Feminism. Routledge, New York Sc London, 1 9 9 0 . 3 6 2 . 
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r ű e n egy i roda lomtö r t éne t i m u n k á r ó l van szó, h a n e m egy olyan m ű r ő l , mely a 
n ő k i rodalmi tevékenységét egy emancipációs (a szabadság felé haladó) narra t ívá-
ba ágyazza, és ezt a na r ra t ívá t egy eszme (az au ten t ikus nőiség) ö n t u d a t r a ébre-
d é s e k é n t és tö r téne t i k ibomlásakén t beszéli el - m a g y a r á n , egy hege l i ánus műrő l 
van szó. (Ironikus m ó d o n viszont Showalter ennek a megha tá rozo t t ságnak nincsen 
t u d a t á b a n : sehol n e m hivatkozik Hegel re . ) Az e lkövetkezőkben Showal ter köny-
vét nagyrészt a The Female Tradition [A női hagyomány] c ímű bevezető fe jeze te alap-
j á n f o g o m ismertetni , ugyanis ez tar ta lmazza a mű elmélet i alapvetését .8 A fejezet-
ben ki fe j te t tek azon kívül, hogy sokban hasznosí t ják H e g e l rendszerf i lozóf iá já t , a 
n é m e t f i lozófus Esztétikájával is fe l tűnő szerkezeti egybeeséseket m u t a t n a k . Ezek-
nek a p á r h u z a m o k n a k a b e m u t a t á s á n kívül (bár tő lük n e m függe t lenü l ) részlete-
sebben is megvizsgá lom Showalter h is tor iográf ia i e l járásai t . 

Showal ter a könyv a l approb lema t iká j á t a nő i roda lom 19. századi megköze l í t é -
seiből, egészen p o n t o s a n George H e n r y Lewes egy 1852-ben írt k r i t iká jából és 
J o h n S tua r t Mill Л nő alárendeltsége c ímű 1869-es m u n k á j á b ó l merít i . Az emlí te t t 
szövegek közös jegye, hogy a nők által írott alkotásokat n e m tart ják eléggé autenti-
kusan nő inek , és úgy gondol ják , ezeket a műveket túlzottan is befolyásolja a férfiak 
által lé t rehozot t i roda lmi hagyomány. A Showal ter által hivatkozott szöveghelye-
ket é r d e m e s hosszabban is idézni , mivel ezek mindvég ig fon tos r e fe renc iapon t j a i 
Л Literature of Their Oara-nak, és m e g h a t á r o z ó vol tukat m a g a a szerző is je lz i , ami-
kor Lewes szövegének egy passzusát a fe jeze t mot tó jáu l teszi meg, Mill kifejezé-
sét p e d i g könyve c íméül választja: 

„A női i roda lom [ female l i terature] meg je l enése a női életszemlélet , a női ta-
paszta la t , más szóval, egy ú j e lem fe lbukkanásának a lehetőségét ho rdozza . 
Ugyanis bá rhogyan tagol juk is a társadalmi világot, az m i n d i g igaz m a r a d , hogy 
a n ő k és férf iak szervezete el térő, köve tkezésképpen m á s o k a tapaszta la ta ik is 
[. . .] De m i n d m á i g [. . .] a n ő k i roda lma [ the l i tera ture of w o m e n ] n e m te t t ele-
get ezen szerepének, m é g p e d i g egy igen te rmészetes és nagyon is m e g m a g y a -
r á z h a t ó gyengeségének köszönhe tően - annak , hogy tú lságosan is az u t ánzás 
i roda lma volt. A n ő k n e k ugyanis az a cél juk és m e g r ö g z ö t t hibájuk, h o g y úgy 
a k a r n a k írni, min t a fér f iak; holot t az igazi fe lada tuk , me lynek m e g kell felel-
niük, az az, hogy n ő k é n t í r janak ." 9 (George Henry Lewes) 

,,[A n ő k n e k keményen kell küzden iük azér t , hogy legyőzzék a férfi i roda lmi 
h a g y o m á n y hatását , hogy létre t u d j a n a k hozni egy eredet i , e r e d e n d ő és füg-

8 Elaine SHOWALTER: „ A Female Tradition." In A Literature of Their Own. From Charlotte Bronte to Doris 
Lessing. 3-36. 

9 George Henry LEWES: The ÍMdy Novelists. Westminster Review II. ( 1 8 5 2 ) 1 3 7 . (idézi Elaine SHOWAL-

TER: i. m. 3 . ) 
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getlen művészetet.] Ha a nők más országban élnének, mint a férfiak [...], és 
soha nem olvasták volna a férfiak egyik művét sem, akkor lehetne csak saját iro-
dalmuk [a literature of their own]."10 (John Stuart Mill) 

„Nyilvánvaló - vonja le a következtetést Showalter - , hogy különbség van azon 
könyvek között, melyeket véletlenül éppen nők írtak, és azok között, amiket 
Lewes »női irodalom« [female literature]-ként próbált meghatározni, amely cél-
zottan és kollektíven azzal foglalkozik, hogy a nők tapasztalatát megfogalmazza, 
és amelyet »önnön impulzusai« vezetnek az autonóm önkifejezés felé."11 A női 
irodalom terminusában tehát zavarba ejtően egybeesik a leíró és a normatív as-
pektus - Showalter nem is hagy kétséget afelől, hogy Lewesnek az autentikus női-
ségre való hivatkozásában a viktoriánus nőideál kifejeződésének számonkérése 
érhető tetten: ezt szemlélteti a Lewes és Charlotte Bronte levelezéséből beidézett 
részlet, melyben az írónő azzal védekezik a kritikus elvárásaival szemben, hogy 
írás közben nem koncentrálhat egyfolytában arra, hogy mi is az elegáns és elbű-
völő az б női mivoltában.12 Showalter a női irodalom problematikáját úgy fogalmaz-
za újra, hogy Lewes definíciójából megtartja „a női tapasztalat megfogalmazását" 
és az „autonóm önkifejezést" mint a női irodalom számára kívánatos célokat, ám 
a célok elérhetőségét temporalizálja: egy történeti folyamatra vetíti ki azon „auten-
tikus nőiség" kibomlását, melyet a női irodalomnak, normatív meghatározása sze-
rint, ki kell fejeznie.13 így Lewesszal ellentétben nem gondolja azt sem, hogy az 
autentikus nőiség irodalmi kifejeződése a viktoriánus korban megvalósítható lett 
volna: „Amikor G. H. Lewes 1852-ben arra panaszkodott, hogy a nők irodalma 
»túlságosan is az utánzás irodalma«, és követelte, hogy a nők azt fejezzék ki, »amit 
valójában megtapasztaltak, éreztek és amiken keresztülmentek«, olyasmit kért, 
amit lehetetlenné tett a viktoriánus társadalom."14 

Míg Lewes a „van" és a „kell" közti szakadékot (mely a nők által ténylegesen lét-
rehozott alkotások és az „autentikus" női irodalom között tátong) még a saját korá-
ban, egyéni író(nő)i erőfeszítések révén áthidalhatónak tekintette (nem utolsósor-
ban azért, mert úgy gondolta, hogy a „kell" mögött álló autentikus női szubjektivitás 
egybeesik korának nőideáljával), addig Showalter az áthidalás lehetőségét a (Lewes-
hoz képest) távoli jövőbe helyezi. Showalter egy fejlődéselvű folyamatot tételez, 
mely három fokozat (szükségszerű) bejárásán keresztül vezet el az „autentikus női-
ségnek" a férfihagyomány szorításából való kibontakozásához (ez a kibontakozás 
szerinte a 20. század hatvanas-hetvenes éveire történik meg): ezek a fokozatok 

10 John Stuart M I L L : „The Subjection of Women." [ 1 8 6 9 ] In John Stuart M I L L and Harriet TAYLOR 

M I L L : Essays on Sex and Equality. Chicago, 1 9 7 0 . 2 0 7 . (idézi Elaine SHOWALTER: i. m. 3 . A szögletes 
zárójel mondatai megegyeznek Showalter Mill-parafrázisával.) 

11 Elaine SHOWALTER: i. m. 4 . 

'2 I. m. 7. 
13 Showalter számára a női irodalmi hagyomány egyértelműen a magas irodalom (a színvonalas regé-

nyek) kontextusában mozog - ezért deklaráltan nem foglalkozik a női naplókkal és levelekkel, (i. m. 
12.) 

14 I. m. 27. 
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egyszerre történetiek (történeti korszakokat hoznak létre), és egyszerre a nőiség 
önmegértésre és önmegragadásra irányuló mozgásának (egy, a nők kollektív ön-
tudatához vezető önismereti folyamatnak) az egyre tökéletesebb állomásai. (A fej-
lődés végül a felvázolt folyamat egészének a megragadásában, azaz a női hagyo-
mánynak Showalter történeti tudata révén történő feltárulásában tetőzik - de ne 
szaladjunk előre.) Showalter interpretációjában tehát az „autentikus nőiség" foko-
zatosan bomlik ki az 1840-es évektől kezdve egészen az 1960-as évekig, kibomlá-
sa során pedig a férfihagyomány idegen közegébe tett „kiruccanása", szükségsze-
rű kerülőútja révén jut el önmaga (egy, a kezdetinél magasabb szintű) tudatához. 
Showalternek a női hagyomány megragadására tett kísérlete nem más, mint an-
nak a folyamatnak a leírása, amelynek során a nőiség eszméje először határozat-
lanul „megsejtődik" és reflektálódik az irodalomban, majd pedig, a nómozgal-
maktól korántsem függetlenül, a huszadik század húszas-hatvanas éveire leküzdi 
az önmagától való idegenségét - azaz az önmegértés révén végül kibékülhet mind-
azokkal a szerep- és esztétikai normákkal, melyeket a mindenkori irodalom (és tár-
sadalom) próbál „kívülről" rákényszeríteni. (Ennek feltétele egy olyan optimális 
társadalmi közeg, mely a nők számára is lehetővé teszi a több-kevésbé autonóm ön-
meghatározást - Showalter ezért is kezeli kitüntetett korszakhatárként az 1918-as 
évet, amikor a brit nők elnyerték a szavazati jogot.) 

Talán a terminológiából is látszik, hogy Showalter koncepciója a hegeli szellem 
fejlődésének mintáját követi,15 ezért a női irodalmi hagyomány felvázolásakor ve-
zérfogalma az önmegértés: az a mód, ahogyan a nők (a nőírók) önnön nőiségükhöz 
viszonyulnak. A nőiség nála önmagát tételező szubjektivitásként (magát megra-
gadni igyekvő énként) jelenik meg: ezért is tulajdonít Showalter kitüntetett fon-
tosságot az öntudatosságnak, az önmegnyilatkozásnak és az autonóm önmegha-
tározás képességének: „Az angol regény eme vizsgálata során nem egy velünk 
született szexuális attitűd után kutatok, hanem azon módozatok után, amelyek 
révén a nőíró öntudatossága [self-awareness] irodalmi formára tett szert egyes ko-
rokban és időkben, és hogy ez az öntudatosság hogyan változott és fejlődött, és hogy 
vajon hova vezethet" - írja.16 Az önmagát tételező, önnön irodalomban-való-
létére mint (a saját fogalmától eltérő, ahhoz képest negativitásként megtapasztalt) 
adottságra reflektálni képes (női) én, valamint ezen én kifejeződésének a módjai 
képezik kutatásának a tárgyát. Showalter irodalomtörténete tehát egy dinamikus 
(sőt dialektikus) konstrukció, mely egy történeti folyamatban kibomló nőiség-esz-
mének és a mindenkori irodalom és társadalom által meghatározott nőiség-szere-

15 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL: „Bevezetés a szellem filozófiájához." In uő: A szellem filozófiája. 
A filozófia tudományok enciklopédiájának alapvonalai. III. kötet. Akadémiai, Budapest, 1968. 9-37. 
(Showalter, mint ezt már előre jeleztem, sehol nem hivatkozza Hegelt. Helyette egy Robert A. B O N E 

nevű szerző The Negro Novel in America című művét jelöli meg, mint amelynek nyomán (később hí-
ressé vált) periodizációját felállította. A hegeli szerkezet így feltehetően A. Bone könyvén keresztül 
juthatott el hozzá, de gondolhatunk arra is, hogy a korban divatos marxista megközelítés révén 
Hegel a korabeli közgondolkodás egyik meghatározó részét képezte.) 

16 Elaine SHOWALTER: i. m. 12. 
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peknek az összefüggéseit, egymásra hatásait, egymáshoz való viszonyulásainak 
változatos, de koronként karakterizálható, és egy fokozatos öntudatosulási és ön-
megértési folyamat révén a kibékülés (és a szabadság) felé haladó módozatait 
vizsgálja. Showalter a Lewes által a női irodalommal szemben felállított normát 
történetet konstruálni képes eszmévé teszi meg - azaz könyvében az eszme szó sze-
rint „nővé lesz", persze alaposan kiforgatva eredeti kontextusából Nietzschének 
a mottóban is idézett megállapítását. A hegeli áthallásokból következik az is, hogy 
nála az irodalom az eszme érzékivé (megtapasztalhatóvá) tételeként, látszásként 
van elgondolva: a „női irodalom" az ő számára az a fenomenalitás, mely képes 
afficiálni a nőiség szellemi tartalmát. Ez, mint majd látni fogjuk, a könyve meg-
jelenése után nem sokkal heves kritikát váltott ki a feminista irodalomtudósok 
egy meghatározott csoportjából, és azt eredményezte, hogy művét ma már megha-
ladottként tartja számon a feminista emlékezet. Holott Showalter elképzelésének 
vannak érdemei is, koncepciója pedig a saját korában kivételesen átgondoltnak 
számított. (így például a fenomenalitás fontossága sem volt az б idejében magá-
tól értetődő: Showalter egy külön passzust kellett szenteljen annak, hog)' Patricia 
Meyer Spacks 1976-ban írt nőirodalom-történetével ellentétben rámutasson ar-
ra, hogy „a női képzelőerő" - mely Meyer Spacks vezérfogalma volt - nem kezel-
hető „romantikus vagy freudi absztrakcióként", hanem azt kell vizsgálni, „hogyan 
fejeződik ki a nyelvben és a szavaknak egy rögzült rendjében, egy formában, mely 
maga is alá van vetve hatások és konvenciók hálózatának".17) 

Showalter három korszakot különít el abból a szempontból, hogy mik a nőiség 
önmegértésének (és kifejeződésének) karakterisztikus módjai. (Tulajdonképpen iro-
dalomtörténeti korszakokat próbál meg létrehozni, ám, mint látni fogjuk, ennél 
többről van szó.) Az első fázist 1840 és 1880 közé datálja: ez az imitáció és inter-
nalizáció „nőies" szakasza (Feminine phase). A nőírókban - azt a „nulladik" fázist 
követően, amikor már tömegesen írni kezdtek, és jelentős sikereket is könyvelhet-
tek el a népszerű (de a mindenkori kritikai normáknak nem feltétlenül megfelelni 
akaró) regények piacán, de a populáris regiszterbe utaltságuk még nem jelentke-
zett problémaként a számukra - ekkor jelenik meg először és határozottan az az 
igény, hogy fellépjenek a magas irodalom színpadára. Mindezt úgy próbálják meg 
elérni, hogy alkalmazkodnak a fennálló férfi irodalmi tradíció elvárásaihoz, és in-
ternalizálják annak esztétikai normáit, ám mindeközben magukévá teszik az irodal-
mi szférának (illetve a korabeli társadalomnak) a társadalmi szerepekről (köztük 
a nemi szerepekről) alkotott elképzeléseit is. Showalter a férfi álnevek tömeges 
megjelenése miatt tekinti a negyvenes éveket korszakküszöbnek: ezek az álnevek, 
mint írja, „Éva fügefalevelének módjára" „az elvesztett ártatlanság" jelölői;18 azt 
jelzik, hogy a nóírók elkezdtek reflektálni a helyzetükre, és azt tapasztalták, hogy 
a magas irodalmi babérokra törő író szerepe és női szerepük konfliktusban áll 
egymással - ezért nemük elrejtésére törekedtek. „Az álnév igen erős markere egy 

17 Uo. 
18 I. m. 19. 
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történelmi változásnak, mivel annak a szerepjátszásnak a radikális formában tör-
ténő megértése [understanding], melyre a nők kényszerültek, ha részt akartak 
venni az irodalmi kultúra főáramában."19 A korszak nőirodalmának önmegérté-
sében kitüntetett a tapasztalat, hogy a két szerep összeegyeztetését a viktoriánus 
Anglia nőképe („a Ház Angyala") nagyon megnehezítette.20 

A regényirodalom belső munkamegosztásában szintén ilyen angyali, az otthon 
témáival foglalkozó, a férfiaknak alárendelődő szerepet osztottak ki a nóírókra, 
és ekkor vált bevetté a kettős kritikai mérce intézménye is. „Megalázva érezték 
magukat a férfi kritikusok leereszkedésétől, és folyton hangot adtak annak a vá-
gyuknak, hogy nem akarnak külön elbánásban részesülni, hanem igazi érdeme-
ket szeretnének; de eközben nagyon féltek attól, hogy mi lesz, ha netalántán nóiet-
lennek tűnnek."21 Mindez oda vezetett, hogy a nőírók „azt, hogy írnak, nem 
tekintették női tapasztalatuk részének, vagy kifejeződésének",22 valamint, hogy 
„az 1840-es évek tipikus regényírónője azt látta, hogy az őt [az irodalomban] 
megillető hely nem más, mint az, hogy bizonyítsa (és sokkal inkább egy köteles-
ségnek eleget téve, mintsem a női mivolt mintáinak kutatása révén), hogy mi is 
az a hely, ami egy not megillethet".23 „Öntudatosak voltak - írja Showalter - , ám 
nem volt meg bennük az önmeghatározás képessége".24 Azaz, noha a nőírók na-
gyon is tudatában voltak a nemüknek az írói tevékenységük során, nem voltak 
adottak számukra annak lehetőségfeltételei, hogy a két szerepet, a magas iroda-
lom írójáét és a nőit, kibékítsék egymással. Showalter arra is utal, hogy feltehe-
tőleg a felvállalható nőírói szerep hiányából adódhatott az is, hogy nem volt kol-
lektív nőírói öntudatuk sem. Ami egyesítette őket, az a feleség, a lány és az anya 
szerepei voltak; de ezeket a szerepeket, mutat rá Showalter, a kultúra készen kí-
nálta a számukra, megformálásuk és eljátszásuk nem feltétlenül igényelt reflexív 
(ön)értelmezést - szemben a nőírósággal, ami viszont túlzottan is konfliktusos sze-
repmodell volt.25 A „nőies" korszak Showalter rendszerében a hegeli szellem ál-
tal bejárt út azon fázisának feleltethető meg, amikor az eszme még nem jut el a 
létezés azon magasabb fokára, ahol önmagát maradéktalanul megragadhatja (és 
abszolút szellemmé lehet), de ez a folyamat már elkezdődött, csak éppen az ön-
magára való reflektálás még egy tőle idegennek tudott valamihez (Showalter 
rendszerében a nőírók számára az irodalomban kijelölt helyhez és szerephez) va-
ló viszonyulásként jelenik meg.26 Showalter a viktoriánus normáknak a nőírókra 

is Uo. 
20 I. m. 1 4 . 

21 I. m. 21. 
22 I. m. 19. 
23 Inga-Stina EWBANK: Their Proper Sphere: A Study of the Bronte Sisters as Early-Victorian Female Novelists. 

London, 1 9 6 6 . 4 1 . (idézi Elaine SHOWALTER: i. m. 2 0 . - kiemelés az eredetiben) 
24 Elaine SHOWAI.TER: i. m. 4. 
2 3 I. m. 15. 
26 „Ebben a formában az én magát eleinte csak a teljesületlen én-nek tudja, s minden konkrét tartal-

mat [Showalternél a mindenkori nőirodalom-koncepciók tartalmát] valami másnak tud. Az én te-
vékenysége itt abban áll, hogy kitöltse elvont szubjektivitásának ürességét, hogy az objektívat bele-
formálja magába, a szubjektívat ellenben objektívvá tegye." (G. W. F. HEGEL: i. m. 42.) 
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gyakorolt pszichikai következményein kívül (önleértékelés és önutálat) a műveikben 
visszatérő mintázatokra is kitér: említi a belső lelki konfliktusok dramatizálására 
szolgáló testi vagy lelki integritásukat vesztett nőalakok fontosságát (melyeknek 
nem sokkal később majd Gilbert és Gubar oly nagy fontosságot tulajdonít),27 a 
személyes ambíció kiélésének a férfi szereplőkre való projektálását, majd ezekkel 
szemben az ötvenes évektől a hetvenesekig markánssá váló „ellenzéki irodalmat" 
[protest fiction], melyben a női szereplők már visszautasítják a számukra a társa-
dalom által kijelölt helyet, és világuk aktív formálására törekszenek. „A női re-
gény, minden rákényszerített korlátozás ellenére, Jane Austentől George Eliotig 
keresztülment egy változáson: elmozdult egy mindent átjáró női realizmus irá-
nyába, azaz tág perspektívájú, társadalmilag meghatározott kutatást folytatott, 
hogy feltárja a nők mindennapi életét és értékeit a családban és a közösségben."28 

(Ezt a meghatározást érdemes megjegyezni, mivel - mint majd nemsokára látni 
fogjuk - sokat elárul Showalter nőirodalom-eszményéről.) 

A következő, „feminista" szakasz (Feminist phase) beköszöntét Showalter az elő-
ző korszak nagy alakjának, George Eliotnak a halálához köti, és ezért 1880-ra he-
lyezi. Ez az az időszak, amikor a nők elkezdik elutasítani a társadalom által rájuk 
kényszerített normákat, kiállnak kisebbségi jogaikért és értékeikért, és aktív cse-
lekvőkként lépnek fel a társadalom porondjára. Ennek a szakasznak a Showalter-
féle leírása tulajdonképpen a századvégen megerősödő feminista mozgalmakat 
teszi meg a korszak főszereplőivé, ezért valahol már magában hordozza azt, hogy 
az irodalom az eszme „kibontakozásának" és reflektálódásának ezen lépcsőfokán 
marginális szerepbe szorul vissza. Ezen korszak női főszereplői, „a társadalom 
iránt táplált haragjuk miatt" - írja Showalter - elfordultak a korábbi korszakban 
jellemző realizmustól, és helyette „a fantázia irányába" mozdultak el: főleg töre-
dékeket, jegyzeteket, rövidprózákat írtak, melyeket „álmoknak" vagy „fantáziák-
nak" hívtak. Ekkor jelent meg nagy szántban a feminista irodalom is, azaz olyan 
versek, regények és színdarabok, melyeket a szüffrazsettek mozgalmainak propa-
gandaanyagaként írtak, és amelyeket gazdag feminista kiadók terjesztettek. .AM,  
mint Showalter írja, „a feminista írók művészként nem voltak fontosak".29 

Showalter a művészi teljesítmények helyett a társadalmi önszerveződés női 
formáinak (klubok, mozgalmak) kialakulását tekinti fontosnak ebből a korszak-
ból, a nemek viszonyának elméleti áttekintésére irányuló kezdeményezéseket, va-
lamint az irodalom intézményrendszere „férfimonopóliumának" megtörését: fe-
minista kiadók, újságok alapítását, melyek szembeszálltak az irodalomban addig 
dívó maszkulin értékrenddel, és a regény írónőknek a szerzői jogaik feletti önren-
delkezése szempontjából is üdvösen hatottak. Hasonló fontosságot ítél meg annak 
a hatásnak, melyet a nőmozgalmak gyakoroltak a nők (és a nőírók) önértelmezé-

27 Sandra M. G I L B E R T - S u s a n GUBAR: The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-
Century Imagination. Yale University Press, New Haven and London, [1979] 1984 

28 Elaine SHOWALTER: i. m. 29. 
и I. m. 30. 
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sére: „rákényszerítették a nóírókat arra, hogy szembesüljenek a nők jogairól 
kialakított elképzeléseikkel, és hogy átgondolják önutálatukat és gátlásaikat."30  

Showalter értelmezésében tehát a nőirodalom ezen szakasza (paradox módon 
ugyan, de, mint nemsokára látni fogjuk, Hegel Esztétikájának szerkezetéhez hűen) 
nem a korszak nőirodalmi teljesítménye miatt fontos, hanem azon társadalmi és 
irodalmi közeg átalakításának a szempontjából, melynek ellenségességével és elő-
ítéletességével az előző, „nőies" szakasz nóírói szembesültek, és ami annak idején 
azt okozta, hogy a nőírók igen radikális mértékben el voltak idegenedve önnön 
nóiségüktól. 

A harmadik, a „női" (Female phase) szakasz beköszöntét Showalter (mint korábban 
már említettem) a szavazati jog elnyerésével hozza összefüggésbe. Míg a nőies 
szakasz a nóírókat helyezte középponti szerepbe, a feminista szakasz pedig az aktív 
társadalmi cselekvőkként fellépő nőmozgalmárokat, addig a „női" fázis Showalter 
leírásában az előző kettő szintézise (a nőies korszakból átemeli az önutálatot, a fe-
minista szakaszból pedig az irodalom maszkulin főáramától való visszahúzódást), 
illetve a gondolkodás szerepének megerősödése felé halad. A korszak főbb szerep-
lőiként Showalter írónőket (Dorothy Richardsont, Katherine Mansfieldet, Virginia 
Woolfot) jelöl ki, irodalmi gyakorlatukkal szemben azonban erősen távolságtartó: 

„írásművészetük egy szándékosan női [female] esztétikát hozott létre, ami az 
önfeláldozás nőies kódját a narratív én megsemmisítésébe transzformálta, és 
ami a feministák kulturális analízisét a regény szavaira, mondataira és struktú-
ráira alkalmazta. [...] Számukra a női érzékenység szent dologgá vált, a gyakor-
lása pedig egy áldott, kimerítő és végezetül önmegsemmisítő rítussá, hiszen a 
nők fogékonysága elkerülhetetlenül az öngyilkos sebezhetőséghez vezetett. Para-
dox módon minél nőibb [more female] lett ez az irodalom formális és elméleti 
értelemben, annál távolabb került a nők fizikai tapasztalatának kutatásától."31 

Az idézet folytatódó mondatai jól jelzik azt, hogy Showalter mennyire távolság-
tartó volt a húszas és harmincas évek irodalmi modernségének poétikai eljárásai-
val szemben, és ez részben megmagyarázhatja, hog)' a „női" korszakban szerinte 
a nők tényleges irodalmi teljesítménye miért nem tehetett szert vezető szerepre 
a nők és a nőírók öntudatosulásának folyamatában: 

„Az esztéticisták regényeiben és elbeszéléseiben a nemiség csak valahol nagyon 
a margón helyezkedik el, elrejtve, álcázva és eltagadva. A Bloomsbury-kör sze-
xuális etikáját és a korszak egyik fontos fogalmát képező androgünitás kínálta 
a kiutat, hogy ne kelljen szembesülniük [a nőíróknak] a testükkel. A női esztéti-
cizmus, noha át van itatva erotikával és nemi szimbolikával, tartalmát tekintve 

30 I. m. 32. 
si I. m. 33-34. 
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furcsamód nem nélküli. Újra csak a »saját szoba« vált az egyik kedvenc képpé, 
mindazzal együtt, amit implikált: a művészeti autonómiához való ragaszkodás-
sal és a társadalmi és nemi kötelékektől való megszabadulással."32 

A „női esztéticizmus" ezen „tévelygései" a negyvenes és ötvenes években az iro-
dalmi modernség formáinak elvetését, és a hagyományosabb írásmódokhoz való 
visszatérést eredményezték Showalter szerint. Showalter ennek az időszaknak a 
regénytermését már olyan szempontok szerint méltatja, melyből sejthető, hogy -
szemben a korábbi két korszakkal, amikor az irodalomnak, illetve a szüffrazsett 
mozgalmaknak ítélt vezető szerepet - szerinte ezen korszak temporális értelmé-
nek hordozója a női hagyomány tudata, elgondolása. Az ekkor született regények, 
mint írja, „témáikban és tudatosságukat tekintve szorosan kapcsolódnak egy női 
hagyományhoz, de úgy tűnik, hogy sokkal inkább egyfajta passzív kontinuitást je-
lentenek, mintsem aktív viszonyulást".33 A nőirodalom hagyományához való vi-
szonyulást tekintve Showalter elbeszélésében a hatvanas évek hoztak fordulatot: 
a ráhagyatkozás és ismétlés helyett a párbeszéd és a megújítás ideje következett 
el - korántsem függetlenül a feminista mozgalom második hullámának megjele-
nésétől. Ez a „női" korszakon belüli utolsó belső etap már egybeesik Showalter je-
lenének az idejével: 

„A hatvanas években a női regény új és dinamikus szakaszába érkezett, melyet 
az utolsó tíz évben jelentősen befolyásolt a nemzetközi nőmozgalmak energiá-
ja. A nők kortárs regényei egyszerre tartják szem előtt a 19. századi realizmus 
hagyományos formáit, de egyben a freudi és marxi elemzések 20. századi kon-
textusaival is operálnak. [...] A nők írásában egy olyan újjászületés tanúi lehe-
tünk, ami megfelel az autentikusan női irodalom Lewes és Mill által felállított 
követelményének, hiszen »a női életszemléletbe, a női tapasztalatba« nyújt be-
pi l lantás t . Ezek a r egény í rók azáltal, hogy a két évszázados női hagyományból merí-
tenek, képesek arra, hogy a múlt számos erősségét beépítsék egy újfajta nyelv-
be és tapasztalatba. Csakúgy, mint a nőies szakasz regényírói, a művészet és a 
szerelem, az önmegvalósítás és a kötelességvállalás közti konfliktusokkal foglal-
koznak, de ragaszkodnak ahhoz, hogy olyan szavakat is használjanak, melye-
ket korábban csak férfiírók írhattak le, valamint ahhoz, hogy a női tapasztalat 
korábban tabunak számító területeit is leírják. A haragot és a nemiséget most 
először fogadják el [...] a nők kreatív hatalmának forrásaként, és nem pusztán 
csak a realisztikus szereplők jellemvonásaként. A kortárs írók, a feminista re-
gényírókhoz hasonlóan, tudatában vannak annak, hogy milyen helyet töltenek 
be egy politikai rendszerben, és hogy össze vannak kötve a többi nővel. A női 
esztéticizmus regényíróinak mintájára a mai regényírónők [...] olyasvalakiként 

32 I. m. 34. 
33 Uo. 
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tekintenek magukra, aki a női tapasztalat töredékeit próbálja meg egyesíteni a 
művészet révén, és aki a nőíró autonómiájának megfogalmazásával foglalkozik."34 

Mint látható, Showalter rendszerében a női irodalom bizonyos értelemben múlt-ka-
rakterű,: „aranykora" a viktoriánus regényírónők első nemzedékének (a Bronté-nővé-
reknek, Elizabeth Gaskellnek, Elizabeth Barrett-Browningnak és George Eliot-
nak) az idejére, a 19. század negyvenes-hetvenes éveire tehető; amikor Showalter 
saját korának az irodalmi műveitől a női hagyománnyal való reflexív párbeszédet 
kívánja meg, akkor egy olyan hagyományra gondol, melynek irodalmi csúcsa a 
múltban volt.35 Toril Moi nagyhatású, 1985-ben megjelent Showalter-kritikája 
éppen a női irodalom ezen múlt-karaktere ellen irányult: Moi rámutatott, hogy 
Showalter irodalomeszménye tulajdonképpen nem más, mint a 19. századi realiz-
mus, és azt is kifejtette, hogy a regény mint egynemű közeg és az egységes néző-
pont lukácsi koncepcióinak hallgatólagos elfogadása az, ami megakadályozza 
Showaltert abban, hogy az egyik legnagyobb nőíró, Virginia Woolf írásművészetét 
méltányolja.36 Moi ezeket hiányosságokat Showalternek a szubjektumra vonatko-
zó elképzeléseiből eredeztette: álláspontja szerint Woolf esztétikájának méltány-
lására (és általában véve a feminista nézőpont kifejtésére) az egységes és autonóm 
szubjektum koncepciója, melyet Showalter is használ, alkalmatlan - ehelyett a 
francia posztstrukturalizmus szubjektumfelfogását, a textuális hatások terében ala-
kuló, decentrált szubjektumot ajánlotta a feminista irodalomtudósok figyelmébe. 

Moinak Showalter ezen hiányosságait illetően igaza van: Showalternél tényleg 
a 19. századi nőírók irodalmi teljesítménye a csúcs, és a szerző csakugyan nem 
osztja a francia poszt-strukturalizmusnak a szubjektum nyelvi konstitúciójára vo-
natkozó belátásait - ahogy a huszadik századi irodalmi modernség poétikai eljá-
rásai iránt táplált ellenszenve is nyilvánvaló. A modern próza eljárásai iránti érzé-
ketlenséget ugyan nem, de a szubjektum decentráltságára vonatkozó elgondolás 
hiányát magyarázza, hogy Literature of Their Own az amerikai feminista irodalom-
tudomány azon szakaszában íródott, amikor a poszt-strukturalista szövegelmélet 
recepciója még nem történt meg, vagy legalábbis egyáltalán nem volt széles kö-
rű - az „áttörés" egyébként nem utolsósorban Toril Moi meggyőző tanulmányainak 
is köszönhető, és a nyolcvanas évek közepére datálható, amikor a criticism (mely-
nek egyik legnagyobb alakja éppen Showalter volt) és a theory képviselői (köztük 
Moi) összecsaptak a feminista irodalomtudomány pástján, egymástól radikálisan 
eltérő szubjektum-, nyelv- és irodalomkoncepciókat tűzve a zászlajukra. Moi fent 
leírt meglátásai tehát messzemenően jogosak, ám kritikájának egésze mégis re-
duktív (és feltehetően a nagy ellenfél érdemeinek kicsinyítésére irányuló szán-

34 I. m. 35. (az én kiemelésem) 
35 Az „aranykor" kifejezést SHOWALTER is használja: i. m. 19. 
36 Toril Moi: „Who's Afraid of Virginia Woolf? Feminist Readings of Woolf." In uő: Sexual/Textual Tbli-

tics. Feminist Literary Theory. Routledge, London & New York, [1985] 1995. 1-18. 
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déktól sem mentes): olvasatában ugyanis teljesen eltekint attól, hog)' Showalter 
rendszerében hol van az irodalomnak a helye, és ez nagyban hozzásegíti ahhoz, 
hogy Showaltert végső soron esszencialistaként mutathassa be, olyasvalakiként, 
aki pontosan tudni véli, mi a (korokon és kultúrákon átívelően egységes) női ta-
pasztalat, aki hisz abban, hogy ez a tapasztalat maradéktalanul kifejezhető és je-
lenlevővé tehető megfelelő irodalmi eszközök segítségével, és aki a női irodalom-
hoz azzal a normatív előfeltevéssel közelít, hogy „erős nőket kell az igazsághoz 
hűen bemutatni, hogy az olvasó azonosulhasson velük".37 (Moi olvasatának meg-
kérdőjelezhető alaposságát már a Showalter-könyv címéről nyújtott értelmezése 
is szemléltetheti: Moi egyáltalán nem vesz tudomást a lewesi és miiisi szubtextu-
sokról, helyette a címet Woolf Saját szoba [A Room of Owns Own] című írására való 
rájátszásként, a Woolftól való távolságtartás egyértelmű jeleként értelmezi.)38 

Moi torzképet rajzolt Showalterről. Showalter ugyanis nem „esszencialista" ab-
ban az értelemben, hogy feltételezne egy korokon és kultúrákon átívelő, változat-
lan női tapasztalatot, a nőiség egységes igazságát - bár annyiban kétségkívül jóval 
közelebb áll Moinál az egységes szubjektum koncepciójához, hogy az ént (Moival 
ellentétben) nem a nyelvvel, hanem a tudattal helyezi szoros kapcsolatba; abban az 
értelemben pedig különösen nem esszencialista, hogy hinne egy olyan irodalmi 
kód létezésében, mely alkalmas lehetne a nőiség lényegi igazságának, az igazi női 
tapasztalatnak a megjelenítésére. Ennek feltételezésére már csak azért sem lehet 
képes, mivel nála az irodalom mint az eszme kifejezésére alkalmas közeg a szel-
lem öntudatosulása útjának a legalsó lépcsőjén helyezkedik el: ez pedig annyit 
tesz, hogy tökéletlen közegnek tekinti. A 19. századi nóírók az б rendszerében ko-
rántsem a nőiség igazságának a birtokosai - kivételezett helyzetük Showalternél 
abból adódik, hogy ők éltek abban a korszakban, amikor Showalter szerint az esz-
me kifejeződésének adekvát közege éppen az irodalom volt - szemben a „feminis-
ta" és „női" korszakokkal, amikor sokkal inkább a nőmozgalmak és a (női hagyo-
mányról való) feminista gondolkodás kapják ezt a szerepet - ami (némi iróniával) 
megfeleltethető Hegelnek a kinyilatkoztatott vallás (ami Showalternél a szüffra-
zsett mozgalmak) és a filozófiai gondolkodás (Showalternél a feminizmus mint a 
női hagyomány tudata) mint adekvát közegek szerepéről alkotott elgondolásának. 
Ahogy Hegelnél a klasszikus művészeti korszak görög istenszobrai a művészet 
legmagasabbrendű alkotásai, melyekhez képest a romantikus művészeti korszak 
(mely Hegel felfogása szerint a görögöktől egészen az ő saját koráig tart) művé-
szi teljesítménye csakis kevésbé sikerült lehet, hiszen ekkor a vallás szubjektív 
bensőségessége lesz az eszme kifejeződésének adekvát, és az előbbinél magasabb-
rendű közege, Hegel saját korában pedig a filozófia, úgy Showalter is a művé-
szet-vallás-filozófia egymást követő (és egyben hierarchizált) hármasságának je-

37 I. m. 7. 
38 I. m. 1. 
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gyében ítél meg a 19. századi nőíróknak kivételes helyzetet.39 Woolf szerepének 
lekicsinylése tehát nem egyszerűen abból adódik, hogy Showalter érzéketlen az író-
nő poétikai stratégiáira (abból pedig különösen nem, hogy „erős nőket" szeretne 
látni), hanem nagyrészt abból, hogy Showalter munkájának rendszer jellege nem 
teszi lehetővé azt, hogy Woolf korában, a „női" korszakban az irodalom legyen az, 
ami az eszme szellemi tartalmához való eljutás legadekvátabb eszköze. 

Showalter művében ugyan tényleg létezik egy pont, amit az igazság helyeként 
nevezhetünk meg, és ez csakugyan egybeesik Showalter pozíciójával: ez azonban 
nem a női irodalom mikéntjére vonatkozó normatív pozíció (ahogyan Moi véli), 
hanem egy hagyományról való tudás helye. Showalter ugyanis úgy építette fel a művét, 
hogy az olvasónak joggal támadhat az az érzése, hogy minden szál A Literature of 
Their Own megírásában fut össze, és hogy ez a mű az, amelyben - Showalter iro-
dalomtörténészi tudatának hathatós segítségével - a női hagyomány mintegy 
„öntudatra ébred". Azonban az, hogy Showalter mintegy magának vindikálja az 
erről a hagyományról való tudás „igazságát", nem annyira a 19. századi realiz-
mushoz és az egységes és autonóm szubjektumhoz, mint az irodalmi művek narra-
tív énjéhez való ragaszkodásából, hanem történetírói tudatából és abból a Hegeltől 
átvett historiográfiai modellből fakad, mely a történeti időben fokozatosan kibon-
takozó igazság és értelem koncepciójára (olyan előfeltevésre, mely nemcsak Hegel-
nek, hanem általában véve a felvilágosodásnak is sajátja) és a történeti tudat fontos-
ságára alapozódik - a történeti tudatnak pedig (hiszen lényege szerint nem más, 
mint emlékezet) csakugyan fontos szerepe van a történelem és a történetek 
konstituálásában, és mint ilyen, lényegileg ki tud hatni egy közösség önmegérté-
sére és önismeretére, sőt önnön cselekvési lehetőségei felvázolásának mikéntjére is.40 

Showalter „irodalomtörténete" a haladás modernista narratívája, egy olyan tör-
ténet, mely egyszerre önmaga szubjektuma és objektuma. Showalter számára ez 
a narratív forma adta meg a lehetőséget, hog)' a különféle nőirodalom-fogalmak 
történetileg relatív igazságát összeegyeztethesse a történeti változás értelmessé-
gének és (korának feminizmusában kulminálódó) célelvűségének gondolatával. 
Showaltert intenciója ugyanis a regényírónők munkáinak ismertetésén (és elismer-
tetésén) kívül mindenekelőtt egy autonóm női irodalmi hagyomány meglétének 
a bizonyítása; ez a hagyomány egyben a szerző korának feminizmusát (és femi-
nista irodalomtudományát) is legitimálni hivatott. A Showalter által felvázolt tör-
ténet végpontja a szerző korabeli jelen - ami hűen tükrözi Hayden White azon 
(egyébként Hegel nyomán tett) meglátását, miszerint a történeti narratíva szük-
ségszerűen összefügg az autoritás és a legitimáció problémáival:41 White szerint 

39 Georg Wilhelm Friedrich HE GE L : Esztétikai előadások I. .Akadémiai, Budapest, 1952. 
4,1 A történeti tudatnak A hegeli rendszeren kívüli érvényéről és fontosságáról lásd KELEMEN János: 

„Hegel és a történeti metodológia." In uő: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. 
Atlantisz, Budapest, 2000. 63-178., különösen 67-71. 

41 Havden WHITE: „A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében." In uő: A történelem terhe. Osiris, 
Budapest, 1997. 103-142., főleg 123-124. 
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ugyanis minél erősebb egy ilyen narratíva szerzőjében a történeti öntudat (olyan 
tudat, mely igényli a valóság történeti megjelenítését), annál inkább a fennálló 
társadalmi rend a történet elbeszélésének a tétje. Showalternél a múlt nemcsak 
elvezet a jelenhez, hanem kulminálódik is benne: azaz nem egyszerűen csak a 
múlt és a jelen közti folytonosság felállításáról van szó, hanem egy haladáselvű 
folyamat felvázolásáról és beteljesedéséról is. Ez a teleologikus szemlélet megkü-
lönbözteti/l Literature of Their Own-1 a többi, korabeli feminista nóirodalom-tör-
ténetírói munkától: Showalter esetében ugyanis nem egyszerűen követendő pél-
dának minősülő, heroikus nőelódök irodalmi panteonjával állunk szemben (mint 
amilyen a nem sokkal előtte megjelenő Ellen Moers könyve volt),42 nem is a nők 
19. századi szerzővé válásának és szerzőségi mintáinak elméletével (mint Sandra 
Gilbertnél és Susan Gubarnál)43 vagy a női fantáziaműködés sajátosságait tagla-
ló művel (amilyen Patricia Meyer Spacksé).44 A Literature of Their Own erősen te-
leologikus szemléletéhez Showaltert feltehetően egy olyan felismerés vezette, 
mely a többi, itt felsorolt történetírónak nem sajátja: ez a történetírás meghalad-
hatatlan perspektivikusságának a koncepciója, ami a 18. század vége óta a mo-
dern történetírás metodológiai alapját képezi,45 és ami röviden összegezve annyit 
jelent, hogy a történetírónak tudatában kell lennie önnön történetírói perspektí-
vája elkerülhetetlen pártosságának és annak, hogy az általa megjelenített történet 
annak a helynek is a függvénye, melyet б a történeti időben elfoglal. (A perspek-
tivikusság meghaladhatatlanságára és a történetírásban betöltött konstruktív sze-
repére vonatkozó elgondolás 18. század végi felbukkanása persze szorosan össze-
függött annak felismerésével, hogy a történetíró nem uralomtól mentes térben 
tevékenykedik, illetve feltételezte a történeti időnek a természeti kronológiától 
való eloldódását, azaz a történeti idő temporalizálódását is.) Showalter nagyon is 
tudatában van a történetírás ezen meghaladhatatlan perspektivikusságának -
amikor egy, az egyes nőírókat és alkotásaikat összekötő egységes női hagyomány, 
azaz egy történetté összeálló eseménysor meglétére szeretne rámutatni, hangsú-
lyozza azt, hogy eme történet megkonstruálásának feltételei a jelenben vannak 
megalapozva: „A kortárs feminista mozgalom által létrehozott tudomány érzéke-
nyebbé tett minket az irodalomtörténetben megnyilvánuló nemi elfogultságok és 
projekciók iránt, és ellátott minket mindazon információkkal, melyek ahhoz szük-
ségesek, hogy megérthessük egy női irodalmi hagyomány fejlődését."46 A törté-
netírói perspektíva ezen - egyszerre zavarba ejtő és elkerülhetetlen - temporális 
és ideológiai relativisztikusságával szemben Showalter számára éppen a haladás 

4 2 Ellen MOERS: Literary Women. Oxford University Press, New York, [ 1 9 7 6 ] 1 9 7 7 
4 3 Sandra M . G I L B E R T - S u s a n GUBAR: The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-

Century Imagination. 
4 4 Patricia Meyer SPACES: The Female Imagination. London, 1976 
4 5 Reinhart KOSELLECK: „Nézőpontfüggőség és időbeliség. A történeti világ historiográfiai feltárásá-

hoz." In Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Atlantisz, Budapest, 2003. 201-237. 
4 6 Elaine SHOWALTER: i. m. 8. 
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teleológiája kínálta azt a lehetőséget, hogy a történetileg relatív igazságot maga-
sabb rendű igazsággá léptethesse elő úgy, hogy ezen igazságnak a mind teljesebb, 
a történelemmel előrehaladó kibontakozását feltételezte. 

Hasonlóképpen a történelemmel előrehaladó kibontakozását feltételezi 
Showalter a történeti tudatnak is. A hagyomány kérdése már Moersnél is felvető-
dött ugyan, ám nála nem problematizálódott annak elfedettsége: míg Moers egy-
szerűen abból a feltevésből indult ki, hogy a nők mindig is megkülönböztetett fi-
gyelmet szenteltek egymás munkáinak - azért, mert nők - , és ennek alapján 
érvelt egy országhatárokat átszelő női irodalmi mozgalom megléte mellett;47 ad-
dig Showalter már tudja, hogy egy hagyomány észlelésének feltétele az, hog)' legyen 
egy magát a hagyományban elhelyező, történeti öntudattal rendelkező szubjek-
tum. Showalternél ez az öntudat historizálódik, maga is átesik egy (nem véletle-
nül éppen Showalter munkájában kulminálódó) történeti fejlődésen, és így a 
szerző magyarázatot tud adni az általa keresett hagyomány addigi elfedettségére 
- és önnön munkájában történő feltárulására. Ezért Showalter a női hagyomány 
addigi elrejtettségét az öntudat hiányával (és ebből következően a történeti tudat 
hiányával is) magyarázza: 

így bizonyos értelemben a nőírók minden egyes generációja történelem nél-
kül találta magát, és újra meg újra arra kényszerült, hogy felfedezze a múltat, 
és folyton újrakovácsolja nemi öntudatosságát. Ebből a folytonos törésből és 
abból az önutálatból adódóan is, mely elidegenítette a nőket a kollektív iden-
titás érzésétől, úgy tűnik, nem beszélhetünk esetükben »mozgalom«-ról" 

- írja, legutolsó félmondatában Ellen Moers koncepciójával szembehelyezkedve, 
aki szerint „Nőírónak lenni nagyon sokáig (és talán még ma is) egy olyan irodalmi 
mozgalomhoz való tartozást jelentett, amely a fősodortól elkülönült, de annak erő-
sen alá volt rendelve: mint egy búvópatak, ami gyors és erőteljes. [...] [A nőírók] 
személyesen nem vehettek részt az irodalmi életben - ennek híján viszont meg-
különböztetett figyelemmel olvasták a velük azonos neműek által írott műveket".48 

Showalter munkája tehát a hegeli historiográfiai modell keretei között ad vá-
laszt a női hagyomány kérdésére. Műve többszörösen is támaszkodik a modern 
történetírásnak a metodológiai eljárásaira (osztja a meghaladhatatlan - és az el-
beszélteket tekintve konstitutív - történetírói perspektivikusságra és a történetíró 
történeti szituáltságára vonatkozó belátásokat, ahogy a történeti tudat „hagyo-
mányfeltáró" szerepéről sem feledkezik meg), és erősen hegeliánus a történelem-
mel előrehaladó igazság-koncepciója és munkájának rendszerjellege miatt. Szintén 
a történetírás modern hagyományához köti a modern időtapasztalatnak a mun-
kájába történő beemelése: a korszakolás szándéka, melyet a modernségben a tör-

47 Ellen M O E R S : i. m. 4 2 ^ 3 . 
48 Elaine SHOWALTER: i. m. 11-12. 
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téneti idő dinamizálódásának, a kronologikus rendnek a történeti idő általi, gyor-
sulásokra és lassulásokra történő ritmikus felszabdalásának, azaz a történeti idő 
temporalizálódásának a tapasztalata alapozott meg. Ráadásul sajátos korszakolá-
sa révén Showalter hozzájutott a történeti idő olyan tagolásához, melyet bízvást 
nevezhetünk „női történeti időnek", hiszen a korszakhatárokat, a történeti idő 
strukturálását a nők szabadság felé haladó történetének egyes állomásaira tekin-
tettel képezte meg. 

Úgy gondolom, hogy a nőiség ezen történeti időt strukturáló szerepének el-
gondolása kiemeli Showaltert a korabeli feminista nőirodalomtörténet-írók kö-
zül: a többiek ugyanis egyáltalán nem foglalkoztak a történeti idő ezen tagolásá-
nak a problematikájával - sokkal általánosabb volt a nőirodalom-történetnek olyan 
kezelésmódja, mely a korszakolást nem tekintette feladatának; következésképpen 
vagy ráhagyatkozott a már fennálló (és nem a nőírói teljesítményekre tekintettel 
képzett) korszakolási mintákra, vagy pedig hallgatólagosan az irodalomtörténeti 
folyamatokon, az irodalomtörténeti időn kívül állónak tételezte a nőírók teljesítmé-
nyét (amint ezt Sandra Gilbert és Susan Gubar munkája is példázhatja). Termé-
szetesen Showalter történetírói munkájának is vannak hiányosságai. Mindenek-
előtt éppen az egyik legnagyobb erénye a hibája: az, hogy önálló női hagyományt 
feltételez - ennek révén ugyan felvállalható múlttal ajándékozza meg a nőket 
(mindenekelőtt az angol nőket), ám egyáltalán nem törekszik a más társadalmi 
csoportok történeti önmegjelenítése révén előállt alternatív múltszemléletekkel 
és értelmezésekkel való dialógusra. A nők és férfiak története ráadásul értelem-
szerűen nem választható el egymástól. További problémát okozhat az a mód, ahogy 
a jelenbe vezető narratíva hősét megkonstruálja: Showalter ugyan részletesen 
elemzi, hogy a nőiség milyen szellemi közegekben és milyen mértékben rellektá-
lódott és öntudatosuk a 19. század elejétől kezdve, ám ezt a nőiséget (legalábbis 
részben) mégis olyan meghatározatlan nyelv-előttes entitásként képzeli el, mely 
nyelvi karakterre (textuális meghatározottságra) és történetileg változó tartalom-
ra csakis a tudatosulás (és a történeti világba való objektiválódás) folyamata és fo-
kozatai révén tehet szert. Mindez azt is jelenti, hogy Showalter pusztán a tudato-
sulás és önmegragadás fokozati szintjei alapján tesz különbséget az elmúlt korok 
női és saját korának feminista értelmezői között. A történeti megjelenítés refe-
renciája ezért nála végső soron mindig elvont totalitás (a nőiség eszméje) marad 
- a történeti megjelenítés pedig szimbolikus szerkezetű, szemben a történeti 
megjelenítés allegorikus paradigmájával, melyben a jelek nem egy nyelv-előttes 
totalitásra, hanem más jelekre utalnak.40 Ez a mű - ha analógiákat akarunk ke-
resni a magyar irodalomtörténet-írással - talán leginkább Horváth Jánosnak a 
20. század elején írott munkájával, Л magyar irodalom fejlődéstörténetéve] rokonítha-

4 9 A szembeállítást Michael P S T E I N B E R M Ő I vettem, aki Walter Benjamin nyomán állította fel ezt A ket-
tősséget: „Benjamin and the Critique of Allegorical Reason." In uő (ed.): Walter Benjamin and the 
Demands of History. Cornell University Press, Ithaca & London, 1996. 1-23. 
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tó,50 mely szintúgy a magyar irodalmi tudatot helyezi egy fejlődéstörténet felvázo-
lásának középpontjába, ahogyan Showalter is a nőírók öntudatosságát és irodal-
mi tudatosságát tette meg elemzésének centrális kategóriájává. A Horváth János 
munkájával való rokonság azonban intő jel is lehet: nem egy homogén nőirodalom-
koncepciók mentén tájékozódó teoretikus művel állunk szemben, hanem sokkal 
inkább olyan modernista metanarratívával, melyet egy társadalmi csoport önér-
telmezésének, ezen csoport történeti megjelenítésének a problematikája éltet -
azaz ízig-vérig modern történetírói mű, mely csak annyiban tekinthető szabály-
szegőnek, hogy nem az „emberiség" vagy a „nemzet" elfogadott fogalmai mentén 
konstruál (irodalom)történeti narratívát, hanem a nem fogalma alapján. Showalter 
tehát nem primitív, nem homogenizáló, hanem a modern történetírás kínálta mo-
dellek feminista szempontú átvevője - és megújítója. 

5 0 HORVÁTH János: Л magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai, Budapest, 1976 
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ADY-EPIGONIZMUS A KORAI JÓZSEF ATTILA-LÍRÁBAN 
ÉS KÖRNYEZETÉBEN 

Az epigonizmus mint a kritikatörténet kérdése 

A modern magyar irodalom történetét végigkísérik az epigonok elleni kritikai 
hadakozások. Toldy Ferenc az 1830-tól következő korszakot nevezte az epigon-
költészet korának,1 a Nyugat szerzői az Arany utáni évtizedeket emlegették hason-
lóan,2 Szabó Dezső viszont az Ady utáni éveket.3 Gyulai Pál petőfieskedók elleni 
érvei4 Horváth János Ady-követőket elmarasztaló megjegyzéseiben köszönnek 
vissza.3 Fenyő Miksa viszont az epigonizmus vádját mintegy visszaküldve a fel-
adónak, Horváth Jánost nevezte Gyulai-fióknak.6 Az Ady-utánzók ellen többek 
között Babits és Szabó Lőrinc léptek fel.7 Az utóbbi a Kassák-utánzókat is gúnyol-
ta és szellemesen parodizálta a különböző izmusok követőit.8 Erdélyi Józsefet és 

1 Toldy irodalomtörténeti értékelését, az értékelés fogadtatását, későbbi módosulásait és legfőképp 
az értékelést megalapozó irodalomtörténei narratíva implikációit elemzi: DÁVIDHÁZI Péter: Egy nem-
zeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Akadémiai Kiadó-Universitas Kiadó, 
Budapest, 2004. 747-766. 

2 Például HATVANY Lajos: Arany János Magyar irodalomtörténete. Nyugat 1 9 1 0 / 2 2 . 1 6 3 8 - 1 6 4 0 . ; BABITS 

Mihály: Könyvrőt-könyvre. Műfordítások. Nyugat 1 9 2 3 / 1 0 . 6 6 1 - 6 6 4 . ; M Ó R I C Z Zsigmond: A haszonötéves 
Nyugat ünnepe. Nyugal 1 9 3 2 / 2 . 6 5 - 6 8 . stb. 

3 „Az Ady-generáció után nincs magyar líra. Ami van, jobb, ha nem lenne." Szabó Dezső így szem-
lézi 1922-ben a kortárs magyar lírát: 1: „Ady-epigonok", 2: „aktivizmus, onanizmus és másfél-
izmus", 3 : „Arany-Ftetőfi-Abrányi-Pósa-epigonok." SZABÓ Dezső: Előszó. In ERDÉLYI József: Ibolyale-
vél. Táltos, Budapest, 1922 

4 GYULAI Pál: „Petőfi Sándor és lyrai költészetünk." [ 1 8 5 4 ] In Gyulai Pál Munkái. III. Irodalmi tanul-
mányok. Franklin Társulat, Budapest, é. n. 3-58. 

5 H O R V Á T H János: Ady s a legújabb magyar lyra. Benkő Gyula Cs. és Kir. udvari könyvkereskedése, Bu-
dapest, 1910 

6 FENYŐ Miksa: Horváth János: Ady és az új magyar líra. Nyugat 1910/6. 406-409. 
7 BABITS Mihály: Ady. (analízis) Nyugat 1 9 0 9 / 1 0 - 1 1 . 5 6 5 - 5 6 8 . ; SZABÓ Lőrinc: Debreczeny Dezső: „Miért 

büntetsz engem?" Nyugat 1 9 2 1 / 1 4 . 1 1 2 5 - 1 1 2 6 . ; SZABÓ Lőrinc: Egy új Ady-plagizátor. Nyugat 1 9 2 2 / 4 . 

2 9 5 - 2 9 6 . 
8 SZABÓ Lőrinc: „Divatok az irodalom körül." [1929] In uő: A költészet dicsérete. Válogatott cikkek, ta-

nulmányok. Szépirodalmi, Budapest, 1967. 428-481. 
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általában a népi lírát petőfieskedéssel vádolták,9 Halász Gábor a Móricz-epigo-
nokat bírálta10 - a sort hosszan folytathatnánk. 

A huszadik századi magyar irodalomtörténet-írás megőrizte az „eredeti" és az 
„utánzat" platonikus dichotómiáját és a tudományos igazság rangjára emelte 
Gyulaiék véleményét a petófieskedőkről,11 valamint a „népnemzeti epigonizmus" 
nyugatos elítélését. Az irodalomtörténészek általában nem fordítottak túl sok fi-
gyelmet arra, hogy az epigonizmus-vád a különböző irodalmi irányzatok egymással 
folytatott érvényesülési vitáinak közkedvelt harci eszköze, s hogy ezért az epigoniz-
mus-minősítések igazságértéke legalábbis szituációfüggő. Csak az utóbbi években 
vált gyanússá az epigonizmus állításának látszólagos problémátlansága és ennek 
köszönhető a petőfieskedők kérdésének jelentős újraértékelése.12 

Tanulságos volna utánajárni, hogy a magyar kritikában mikor vált problémá-
vá és meddig maradt probléma az epigonizmus, de megelőlegezhető az a felte-
vés, hogy az epigonok ostorozása sajátosan modern kritikatörténeti jelenség volt. 
Az epigonizmus kérdésének a kortárs irodalomban már nincs tétje: a posztmo-
dern poétikák és az intertextualitás kutatásának idején akár anakronisztikusnak 
is tűnhetne a fogalom használata, hiszen az epigonizmus fogalmához elválaszt-
hatatlanul hozzátapadt az eredetelvűség logikája: az idéző szöveg egy értékesebb 
idézett szöveg gyenge utánzata. Az epigonizmus kérdésének átfogó kritikatörténe-
ti vizsgálata nélkül is felállíthatunk azért egy előzetes és közelítő jellegű kutatási 
feltételezést. E szerint az epigonizmus azért sajátosan modern irodalmi probléma, 
mert az epigonizmusnak nevezett gyakorlatból hiányoznak a romantika művé-
szetfelfogásának alapvető elemei. Az epigon-műből hiányzik az eredetiség, hiszen 
mintaműve(ke)t imitál. Hiányzik belőle az autentikusság, hiszen az epigon-mű 
nem a költő lelkéből, életéből, hanem olvasmányélményeiből fakad. Hiányzik be-

9 Lásd erről POMOGÁTS Béla hozzászólását In KABDEBÓ Lóránt (szerk.): Vita a Nyugatra/. P I M , Buda-
pest, 1973. 221-227. 

1 0 HALÁSZ Gábor: „Albarbárok." [1932] In Tiltakozó nemzedék. Összegyűjtött írások. Magvető, Budapest, 
1981. 705-708. 

U K O M L Ó S Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. [ 1 9 5 9 ] Gondolat, Budapest, 1 9 8 0 („A petőfieske-
dők" című fejezet: 1 4 - 2 3 . ) ; A magyar irodalom története. IV.; SOMOGYI Sándor: „Petőfi legelső életraj-
za." In uő: Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből. S. a. r. SZÖRÉNYI 

László. Akadémiai, Budapest, 1 9 7 7 . 1 9 2 - 2 2 6 . 
12 „Amikor az 1850-es, 1860-as évek jelentős kritikusai (pl. Erdélyi János, Gyulai Pál, Salamon Ferenc) 

részben Lisznyai kritikai megítélése köré rendezve, epigonizmusként kívánták leírni ezt a jelensé-
get, konkrét kritikai feladatot láttak el, s nem irodalomtörténeti folyamatot rögzítettek." SZILÁGYI 

Márton: Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai. Argumentum, 
Budapest, 2001. 84. Lásd még SZAJBÉLY Mihály: „most mód nélkül józan világ van". Ellenérzések a 
lírával szemben 1948 után. [1988] In uő: Almok álmodói. Irodalomtörténeti tanulmányok. Magvető, 
Budapest, 1997. 28-46. különösen: 36-40. Szajbély leginkább Gyulai kritikusi stratégiájának tekinti, 
és ekként bírálja az epigonizmus-vádat. MILBACHER Róbert: Löldben állasz mély gyököddel... "A ma-
gyar irodalmi népiesség genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata. Osiris, Bu-
dapest, 2000. 133. Szajbély és Szilágyi az epigonizmus-vád tarthatatlanságát bizonyítják, Taijányi 
Eszter viszont nemcsak mentalitástörténeti, hanem irodalomtörténeti érdekből is tanulságosnak 
tartja a korábban sokáig Ffetófi-epigonként félretett Lisznyai vizsgálatát. TARJÁNYI Eszter: Irodalmi vias-
kodások. Arany János és az 1850-es évek költői csoportosulásai. Irodalomtörténeti Közlemények 2004/3. 
292-333. 
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lóle a műalkotás autonómiája, minthogy az epigon-mű nem áll meg önmagában, 
jelentése, hatása, szerkezete, stílusa más műtől, más művektől függ. Valószínűnek 
tűnik, hogy az epigonizmus csak ott lehet probléma, ahol az eredetiség, az auten-
tikusság és az autonómia érték. 

Az epigonok bírálói azonban nem csak, sőt nem is elsősorban esztétikai kifo-
gásokkal érvelnek. A jelenség szigorú etikai bírálat vagy gúny tárgya. Az epigon-
hadak, a majmolok ostorozása vagy gúnyolása éppolyan alkalmas retorikai eszköz, 
ha a kritikus gáncsolja az utánzott szerzőt és ezzel annak újdonságát olcsó, köny-
nyen kolportálható divatjelenségnek tüntetheti fel, vagy ha épp ellenkezőleg, az 
utánzott szerzőt magasztalva az utánzók másodlagosságát épp a mintaadó szerző 
eredetiségének kiemelése érdekében hangsúlyozza. Az előbbire Horváth János Ady-
kritikája vagy Kosztolányi Ady-különvéleménye,13 az utóbbira Gyulai Pál Petőfi 
Sándor és lyrai költészetünk című írása lehet a tipikus példa. E két esettől különbö-
ző, köztes stratégiát követnek az Ady-epigonizmus és -kultusz nyugatos ostorozói. 
Babits és Szabó Lőrinc írásaiban az Ady-epigonizmus bírálata a nyílt Ady-kritika 
fügefalevele. Tverdota György hívta fel a figyelmet arra, hogy mivel a Nyugatban 
kialakult konvenció szerint nem illet Ady költői nagyságát a nyilvánosság előtt 
kétségbe vonni, ezért Ady elmarasztalása az „Ady-kultusz és az Ady-epigonizmus 
bírálata mögé húzódott".14 

Az epigonok persze minden esetben pórul járnak. Helyzetük nem sokkal jobb, 
mint a plagizátoroké: ezek is, azok is az eredetiség normáját szegték meg, a különb-
ség legfeljebb csak annyi, hogy az epigonokat nem fenyegeti a jogi felelősségre 
vonás réme. Az epigon etikai megítélése ugyanakkor épp ellentéte a parodistáénak. 
A parodista az utánzás által felülkerekedik az utánzott szerzőn, az epigon viszont 
az utánzás vesztese, épp a leleplezett utánzás miatt rendelődik alá mintájának a 
kritikákban. 

Az epigonizmus a felületesség, a meg nem értés jele is. A kritikák visszatérő ele-
me, hogy az epigon csak a felületit, a látványost, a közvetlenül adódót veszi át az 
utánzott szerzőtől. Ahogy Illyés írja, nem azok Ady igazi követői, akiknél - mint 
Mécs Lászlónál - csak az epidermiszre volt befolyással a nagy költő.15 Rosszabb 
esetben az epigonok nem is a felületit, hanem éppen az alantast, a méltatlant utá-
nozzák, amit az utánzott szerzőnek is jobb lett volna elkerülnie. Az epigon tehát 
vulgarizál, és így veszélyezteti az eredeti értékeit is: ezért lehet az epigonizmus el-

13 KOSZTOLÁNYI Dezső: „Különvélemény Ady Endréről." [1929] In uő: írók, festők, tudósok. I. Szépiro-
dalmi, Budapest, 1958. 119. „Sok hangos híve volt, de tanítványa, követője alig, néhány korán le-
tűnt, értéktelen epigont kivéve, aki nagybetűit, hányavetiségét majmolta. [...] Az irodalmi matéria, 
melyet hozott, nem alkalmas a folytatásra, mások fejlesztésére." 

14 Kosztolányi Különvéleménye így egyrészt felrúgja az Ady körüli tapintatos konszenzust, másrészt 
jócskán merít a Nyugatban addig felhalmozott utalásos és áttételes Ady-bírálat érveiből. TVERDOTA 

György: „Ady öröksége József Attila életművében." In LÁNG József (szerk.): Tegnapok és holnapokár-
ján. Tanulmányok Adyról. Népművelési Propaganda Iroda-Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 
1977. 300-301'. 

1 5 ILLYÉS Gyula: „Ady hatása." [1968] In uő: Iránytűvel. I. Szépirodalmi, Budapest, 1975. 425. 
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leni felszólalás komolyan veendő kritikusi feladat. Minthogy leginkább az egyé-
ni, újító stílusuk miatt sikeres költők nyomában jelennek meg az epigonok, ezért 
az eredetiséget közvetlen közelről veszélyezteti, szennyezi az utánzás. Gyulai is 
felhívja a figyelmet az eredetiség-kultusz és imitációs gyakorlat együttélésének ellent-
mondására: „...egyedül a Petőfi utánzását tartják költészetnek, s minő ellentmon-
dás! épen akkor, midőn az egyéniség jogát kívánják tiszteltetni s az eredetiségnek 
gyújtanak tömjént."16 Laczkó Géza viszont bízik annyira az eredeti tehetség zse-
nialitásában, hogy azt lényegében megközelíthetetlennek, az utánzók kísérletei 
ellenére utánozhatatlannak tartsa.17 Az Ady-stílus első jelentős áttekintésének meg-
írását mégis ugyanez a kritikusi feladatértelmezés motiválja: elkülöníteni az Ady-
stílust az utánzók stílustalanságaitól.18 

Az epigonizmus mint reduktív imitáció 

Mindebből látszik, hogy nehéz feladat volna az epigonizmust elkülöníteni az 
intertextualitás valamiféle tiszta aleseteként. Az epigonizmus az imitáció egyik 
fajtájának tűnik, de ellentétben a paródiával, a travesztiával, pastiche-sal, amelyek 
lehetnek jók vagy rosszak, sikerültek vagy sikerületlenek, nincs jó epigon-szerző, 
(legfeljebb ügyes) és nincs sikerült epigon-mű. Az epigonságtól elválaszthatatlan 
a negatív konnotáció: nincs költő, aki önmagát nevezné epigonnak.19 Azért nehéz 
az epigonizmusról belső leírást adni, mert ellenfogalom, amelynek a használata 
mindig fontosabb volt, mint a jelentése: elutasításra szolgált és nem megismerés-
re. A fenti, esetlegesen válogatott kritikusi vélekedésekből annyit szűrhetünk le, 
és annyi fogadhatunk el később meghaladandó feltételezésként, hogy az epigoniz-
mus rossz, hibás, esetleg káros imitáció. Ezt a következtetést ráadásul olyan iroda-
lomtörténeti korszakok dokumentumai szolgáltatják, amelyekben az imitáció már 
kétes értékű poétikai gyakorlattá vált. Érdemes ezért röviden az imitáció klasszi-
kus elméleteit is érintenünk az epigonizmus jelenségének meghatározásakor. 

Az imitációról szóló ars poeticák és retorikai értekezések gyakori intelme tér 
vissza az epigonizmus-bírálatokban: az imitációban mértéket kell tartani, meg kell 
válogatni a megfelelő mintákat, és még az imitációra legalkalmasabb, legkiválóbb 
szerzőtől sem biztos, hogy bármit átvehetünk, a legnagyobbaknál is lehetnek ke-

1 6 GYULAI: i . m . 4 3 . 
17 „Hiába veszik át kifejezésmódjából az átvehető, nagyolt fordulatokat, hiába tulajdonítják el tárgya-

it, nem vehetik el tőle a látásmódját, agyának kacskaringóját, ami épen mindig egy bizonyos szög 
alatt veti elébe A dolgok képét." LACZKÓ Géza: Ady költői nyelve. Nyugat 1 9 0 9 / 1 0 - 1 1 . 5 8 0 . 

18 „Annyian lökdösődnek a nyomában Ady-stemplis vitézkék, hogy a nagy mob különbséget se tud 
tenni pásztor és birka közt. Neki, aki mindig őrülten szépet akar, aki új értelmet akar adni a ma-
gyar igéknek, szüksége van jobban, mint másnak, magyarázóra, választóvízre, ami megszabadítja 
az adyskodók ólmától." LACZKÓ: i. m. 569. 

19 A mintaköltőnek való önalávetésnek is megvan a maga retorikája: „Nem kontár, aki téged most 
idéz, / ám fajtádból csak rongyos közvitéz" (PETERDI Andor: „Petőfi." [1920] In uó: Üzenet. Magvető, 
Budapest, 1968. 135.) 
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vésbé sikerült sorok.20 Ez a quintilianusi intelem bukkan fel - már elmarasztalás 
formájában - Gyulainak a petőfieskedők elleni írásában, hiszen Gyulai szerint ezek 
a rímfaragók is épp a rosszat, a szélsőségeset keresték Petőfi művében. Horváth 
János is Gyulai szavaival ítéli el Ady kisebb tehetségű követőit: „Mert róla [ti. Ady-
ról] is elmondhatni Gyulaival: »nem azon oldalról becsülik legtöbben, hol való-
ban nagy s utánzói mindinkább emelik ki gyöngéit«."21 

A klasszikus imitáció-tanok szerint az is hibának minősülne, hogy az epigonok 
általában egy költő epigonjai. Petőfieskedők, Ady kisöccsei, Kassák-tanítványok. 
Kontaminálni kell a mintákat, vegyíteni, egyiktől ezt, a másiktól azt megtanulni, 
ellensúlyozni a hatásokat. Az antikvitástól a klasszicizmusig nagy karriert futott 
be a virágról virágra szálló méh toposza. A szorgalmas méh, mint a jó költő is, 
gondosan kiválasztott forrásokból merít, s mindenhonnan a legjobb alapanyagot 
igyekszik begyűjteni.22 A fiatal József Attila egyaránt ír Ady-, Juhász Gyula- és 
Kassák-utánzatokat, és gyakoriak verseiben a Petőfi-reminiszcenciák. A minták 
eleinte azonban nem egy műben kontaminálódnak, hanem művenként váltakoz-
nak. A több minta után dolgozó imitativ művekre is az jellemző, hogy az egyik 
mintájuk domináns, és előfordul, hogy a mintavers hozza magával a maga min-
táját. József Attila Petőfi tüze című verse például Juhász Gyula Petőfi-centenáriumát 
imitálja, Juhász Gyula módján állítja Petőfit példának.23 A legutolsó harcos tekint-
hető talán az első olyan imitáció-elvű művének, amelyben a poétikai minták ki-
egyenlítettek. 

Az imitáció régi meghatározásaival szemben a modern epigon-imitáció nem 
klasszikusokat, hanem kortárs szerzőket jelöl ki követendő mintának. Egy-egy epi-
gonizmus története hosszúra nyúlhat ugyan (a később részletesen tárgyalt népsza-
vás költők verseiben még az 1920-as években is gyakori a Petőfi-imitáció), de az 
epigonizmusok fénykora az imitált szerző első recepciós hullámával esik egybe, 
vagy kis lemaradással azt követi. Az epigonok nem a hagyomány által megszentelt 
bölcsesség tekintélyéből akarnak részesülni, amikor imitálnak, hanem modernek 
akarnak lenni. 

20 M . Fabius QUINTILIANUS: Szónoklattana tizenkét könyvben. II. Fordította PRÁCSER Antal. Franklin Társu-
lat, Budapest, 1921. X./2.: Az utánzás. 326. Lásd még NAGY Levente: „Imitádós technikák és az eposz 
regényesedése A XV1I-XV1I. századi magyar epikában." In SZENITÉTERI Márton (szerk.): Miscellanea. 
Tanulmányok a régi magyar irodalomról. JAK-Kijárat Kiadó, Budapest, 2001. 85. 

2 1 H O R V Á T H : i . m . 6 3 . 
22 A méh-hasonlat senecai és petrarcai változatát elemzi BÁN Imre: „Az imitatio mint a reneszánsz 

arisztoteiizmus esztétikai kategóriája." [1975] In uő: Költők, eszmék, korszakok. Kossuth Egyetemi Ki-
adó, Debrecen, 1997. (Csokonai könyvtár 23-44.) Persze az imitatio-elmélet hosszú története során 
elterjedtek olyan nézetek is, amelyek szerint minden műnemből, műfajból egyedül annak legkivá-
lóbb képviselőjét kell utánozni. Az Institutio oratoria X/l. fejezetében Quintilianus is a szónokok felül-
múlhatatlan mintájaként méltatja Cicerót. Ennek a megvan a maga következménye a humanizmus 
imitáció-felfogására (BÁN: i. m. 27., 35.) és a jezsuita szónoklattanok is ennek a hagyománynak a 
szellemében tanítottak. Kiss Farkas Gábor: „Imitáció és imagináció a Szigeti veszedelemben." In Miscel-
lanea. 49-75. 

2 3 SZABOLCSI Miklós: Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 9 6 3 . 3 5 3 . 
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A romantikus esztétika előtti retorikai, poétikai hagyományban az imitáció ál-
talában nem ellenfogalma, hanem párfogalma volt az invenciónak.24 Nem szol-
gaian, hanem inventív módon kellett imitálni, a már mondottat egyéni invenció-
val kellett megújítani. E mérce szerint az epigonizmusban helytelen az imitáció 
és az invenció viszonya. Az újat imitáló epigon ugyanis épp az invenciót veszi át, 
ahelyett, hogy ó maga volna inventív, ahelyett, hogy ó vetne új fényt a régi igaz-
ságokra. Az invenció imitálásának eredménye így az invenció elkoptatása, közhe-
lyesítése, automatizálása lesz. Ez épp fordítottja a klasszikus imitáció-poétikának, 
ahol az imitálható toposzkészlet a forrásszerzőtől már jócskán eloldott közkincs, 
amelynek elemeit úgy imitálja a költő, hogy közben saját invenciójával meg is 
újítja azokat.25 

Később visszatérek arra, hogy az Ady-epigonizmusban is van versengésszerű, 
az aemulatiora26 emlékeztető viszony a pretextushoz: a „néma", jelöletlen, asszi-
milatív imitáció mellett feltűnnek ugyanis olyan szövegtudatos utalások, amelyek 
a mintaszerzővel folytatott vitaként értelmezhetők. 

A klasszikus retorikai imitáció-felfogás hagyatékának tűnik az is, hogy az epigo-
nizmust általában elítélő kritika viszonylag elnéző, ha kezdő költőnél tapasztalja 
a mintakövetést. Az imitativ írás a költői iskola szintjén akkor is elfogadott maradt, 
amikor az eredetiség elve felszámolta már az imitáció poétikai létjogosultságát. 

Mindezek alapján arra következtetésre is juthatunk, hogy az epigonizmus az 
imitáció klasszikus meghatározásai felől vizsgálva olyan imitáció, amelyben az in-
venciónak sokkal kevesebb ellensúlyozó szerep jut, mint ami elvárható. Az epigon-
imitáció reduktív imitációnak tűnik fel: a felületit vagy az alantast válogatja ki a 
követett szerzőktől, hajlamos egyetlen mintaszerzőre szűkíteni a fókuszát, ahelyett, 
hogy szélesítené a hozzáférhető hagyományok körét és mások újításait kívánja el-
orozni, ahelyett, hogy maga újítana. 

De miért is kellene az epigonizmus 19-20. százai gyakorlatát az imitációnak a 
tizenkilencedik századra nagyrészt diszkreditált elméletével megítélni? Még csak 
azt sem állíthatjuk, hogy a modern epigonizmus a klasszikus imitáció-poétika 
csökevényesedett továbbélése volna: nehéz lenne bármilyen hatástörténeti össze-
függést felállítani az imitációtanok és az epigonizmus verstermelő gyakorlata kö-
zött. Elég annyit belátni, hogy az epigonizmus az eredetiség-elvű modern magyar 
irodalom imitáció-elvű anakronizmusa. Az epigonizmus gyakorlatával szembehe-
lyezkedő irodalomkritika pedig az imitáció premodern jelenségének újraéledésé-
vel szemben védte saját alapelveit. Néhány esetben inkább ez indokolja a kritiku-
sok fellépésének hevességét, mintsem a kevés becsű poéták nagyrészt az irodalmi 
intézményrendszeren kívül elért sikerei. 

2 4 Roland M O R T I E R : EOriginalité. Une nouvelle catégorie esthétique au siécle des Lumieres. Libraire Droz, 
Genéve, 1982. 11., 24. 

2 5 Lásd például Jacques PELETIER DU MANS: FArt Poetique. 1 5 5 5 , Lyon. Idézi MORTIER: i. m. 2 3 . 
2 6 BÁN Imre: i. m. 45-64 . Példák az aemulatióra: 52-64. 
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Példák az Ady-epigonizmus terméséből 

Ai alábbiakban kommentált példatár segítségével próbálok bepillantást nyújtani 
a korai József Attila-verseket környező Ady-epigonizmus termésébe. A példák és 
a példák elemzései az epigonizmust reduktív imitációként mutatják be. A követ-
kező fejezetben viszont arra fogom felhívni a figyelmet, hogy a „reduktív imitá-
ció" fogalma önmagában nem elégséges a jelenség leírására. 

Az Ady-imitáció bőséges termésének jobb áttekinthetősége érdekében szöveg-
imitáció és stílusimitáció alfajait különítettem el. Szövegimitációnak azokat a ver-
seket tekintem, amelyeknél azonosítható a mintául szolgáló konkrét Ady-vers 
vagy -szövegrészlet. Oláh Gábor Pillangó-szerelem című verse például a Héja-nász 
az avaron pillangókra átírt szentimentális variációja: 

„Kerengünk és összecsapódunk, [...] 
Két pillangó virágvadonban, De nincs késő nyárnak varázsa, 
Szárnyunk arany himpora csillog, Táncunk irama fárad, lankad, 
Alattunk gond-avarba dobban Az alkonyat fátyola lobban 
Egy-egy lehulló fáj-virág. S mi összecsapjuk szárnyainkat: 

Lehullunk, mint a levelek."27 

Az őszi nyár fuvalma zsong, 

A fekete zongora ihlette a holnapos Dutka Ákos Az utca dalol (1908) című versét: 

Bolond, vig szivek dobbanása 
Bódult lelkünkre zuhanva ömlik 
Az élet hatalmas melódiája. 

A fiatal Kassák a Vörös vizeken című verse az Új vizeken járok szövegimitációja 
(„Lángtarajos vörös vizeken járok... / S hajómat búgva verik a hullámok; / Megyek 
új hajnalok elé!"), ugyanennek a versnek a refrénje bukkan fel ifj. Rába Sándor 
művében („Repülj hajónk a vizek felett!"). Szabolcsi Miklós szerint pedig József 
Attila Az őrült hajótöröttjének (1923, 141.)28 kezdete is az Új vizeken járok-at idézi 
(„Hahó, te gálya, / Rohanj, mint égő üstökös az éjbe / Győzelmesen rohanj...").29 

Szabolcsi állapította meg azt is, hogy a Halál а síneken két József Attila-versnek 
is insp i rá ló ja volt (Részeg a síneken 1922, 78., Furcsa fohász a sínek között, 1923, 95.) 
az Önarckép pedig a Búgnak a tárnákból merít ihletet.30 Nem említi viszont, hogy 

2 7 OLÁH Gábor: Ftitkánybúvöló. Új versek. Athenaeum, Budapest, 1 9 2 5 . 1 6 . (Kiemelések tőlem - Sz. D . ) 
28 A József Attila-versekre a címükkel, a keletkezésük évszámával és a legújabb Stoll Béla-féle kiadás-

ban kapott sorszámukkal utalok. József Attila összes versei / - / / / . S . a. r. STOLL Béla. Balassi Kiadó, Bu-
dapest, 2005. 

2 9 SZABOLCSI: i . m . 3 2 9 . 
so I . m . 3 3 3 - 3 3 4 . 
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a Lovas a temetőben (1922, 31.) Ady Az én koporsó-paripám című versének az imitá-
ciója. Mindkét vers halálmisztikával rajzolt, „gótikus" temetői jelenet. Adynál az 
„álom-fickók" és a koporsón lovagoló vers-alany József Attilánál egy alakban össze-
vonva jelennek meg: az „álmok kapitányá"-ban, aki lovon jár a sírok között. Az én 
koporsó-paripám dramatizált és párbeszédes, hasonlóan a többi boszorkányéjt szín-
re vivő Ady-vershez (Özvegy legények tánca, Jó csönd-herceg előtt, Bihar vezér földjén stb.). 
A pusztán félelmetest a kényszeres kacagás, nevetés, mulatság bizarr elemeivel a 
danse macabre felé mozdítja el. József Attila verse idáig nem tudja követni az Adyét: 
a jelenet merev, képszerű és egysíkú, a díszletezés pedig patetikus. Az Ady-imitá-
ció reduktív. 

A szövegimitáció néha már az Ady-életművön belül megkezdődik, és sokszor 
nincs is igazán nagy különbség Ady önismétlései és más költők Ady-változatai kö-
zött. A „Hiába döngetek kaput, falat"-sort variálják az alábbi versrészletek: 

„Hörögve dönget vágyam kapukat" 
[Ady: Szent lehetetlenség zsoltára] 

„Harcunk a magyar Pokollal van, 
Mindent erre tettünk 
Ennek a kapuit döngetjük" 
[Ady: Elhanyagolt véres szivünk] 

„Lankadt karlóbálásommal 
Vaskapukat döngetek" 
[Kósa Lajos: Harc! (Népszava 1924. június 4. 
8.)] 

„Az ész-veszejtő holdas ég alatt 
ezer leány és ezer Putifárné 
öklével verte a kaput, falat..." 
[Mécs László: József (In Vigasztaló Ludwig. 
Voggenreiter Verlag, Berlin, 19272. 14.)] 

„Köpcös Botond dönget itt kaput. 
J ó ezer éve szétnézni akar," 
[Kollányi Boldizsár: Beköszöntő 
(Világ 1919. április. 2. MÚKJIII.3' 54.)] 

Hasonló a helyzet Л fekete zongora „tépi, cibálja" igepárjával. 

„Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére, / 
Mint jóllakott túzok, magadba hullva / 

„Téptem, cibáltam. Mindhiába." Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat / 
[Ady: Harc a Nagyúrral] Cibálja, tépi vérek irigy ujja." 

[József Attila: Pünkösd előtt (1923, 94.)] 

3 1 JÓZSEF Farkas (szerk.): „Mindenki ujakra készül..." Az 1918-1919-es forradalmak irodalma. Szöveggyűj-
temény I-IV Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959-1960. (A továbbiakban: MUK) 
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„Egy-bennünket cibálva tép." „Szörnyed a tenger, vágtat előle vadúl, / 
[Ady: Hiába hideg a Hold] Észak ordító bősz szele rá szabadúl, / 

Tépi, cibálja, rengeti, vágja, de nem bír vele" 
[Oláli Gábor: A babonás hajó 
(In Fhtkánybűvölő. Athenaeum, 1925. 60.)] 

„Ütött-kopott a hegedünk / 
nincs már vidám hangja / 
messzi bánat / halk zokogás / 
tépi és cibálja..." 
[Brichta Cézár: Ütött-kopott a hegedünk 
(Népszava 1929. január 10. 6.)]32 

A „Nagyúr" kifejezés olyan sokszor fordul elő Ady verseiben, hogy bízvást Ady ál-
landó stíluselemének, adyzmusnak, a szót átvevő epigonverseket pedig stílusimi-
tációnak tekinthetnénk. A „Nagyúr" rangot Ady verseiben nemcsak a nevezetes 
disznófejti érdemelte ki, hanem Baál is (Ima Baál Istenhez), továbbá a költő maga, 
akinek a versei a „cifra szolgái" (Hunn, új legenda). Egy Nagyúr áldozata lett/l be-
falazott diák is, a Szent Margit legendája ban pedig a barbárságot jelképezi egy im-
már kisbetűs „nagyúr" stb. 

Ennek ellenére a két alábbi szövegrészlet mégsem valamiféle szöveghelyektől 
eloldott, szabad stílusformulát imitál a maga „Nagyúr'-átvételével, hanem szorosan 
követve választott mintaversét, egy-egy konkrét Ady-locushoz kötött „Nagyur"-at. 

„Megöl a disznófejű Nagyúr. 
Éreztem megöl, ha hagyom, 
Vigyorgott rám és ült meredten, 
[...] 
Agyamba nézett és nevetett 
[...] 
És mi csak csatázunk vadul." 
[Ady: Harc a Nagyúrral] [...] 

„Muzsik golyóján Halál lovagolt 
S vadul nevetett, amikor talált. 
Szűkölve vágott a vézna testbe 
Egy pillanatra - s már siet tova 
Véres mezőkön, pállott gyep felett, 
Halál Nagyúrnak bús ólomlova. [... 
[Dr. Ferenczy Gyula: 
Zokogjatok fel proletártestvérek! 
(Népszava 1915. október 17. 2.)] 

12 E költő nevét valószínűleg csak azért őrizte meg az irodalomtörténet, mert József Attila írt kritikát 
egyik kötetéről. JÓZSEF Attila: „Egyszerű énekek. Brichta Cézár versei" [ 1 9 2 8 ] In uő: Tanulmányok 
és cikkek 1923-1930. Szövegek, (s. А. Г.: HORVÁTH Iván) Osiris, Budapest, 1 9 9 5 . 1 5 - 1 6 . S ha már ez a 
példasor olyan versrészleteket tartalmaz, melyeknek a A fekete zongora a szövegelőzményük, utalnék 
Fráter Zoltán kiváló tanulmányára, amely az Ady-vers elsődleges szövegelőzményét Kiss József De 
Profundis című ciklusának második darabjában ismeri fel. FRÁTER Zoltán: Elhallgatás, elfojtás, hiány 
az Ady-versben. Iskolakultúra 2 0 0 6 / 7 - 8 . 1 8 - 2 6 . 
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„Óh, Baál, Nagyúr, ez az irgalom-óra, 
Mi itt a gályán most hozzád kiáltunk. 
Nézz hát reánk, reánk, két kárhozóra. 
[Ady: Ima Baál Istenhez] 

„Pharaó, Élet, örök Nagyúr! 
Egy rabszolgád fohászkodik hozzád -
Bocsáss, ha szava átokba fúl." 
[József Attila: Hymnus az Élethez 
(1922, 74.)] 

Stílusimitációnak azokat az epigon-verseket tekinthetjük, amelyeknek már nem egy-
egy konkrét vers, verssor vagy szövegdarab a szövegelőzményük, hanem a minta-
szerzőnek33 az egyes locusoktól némileg elvonatkoztatott stílusa, költői nyelve. 
Genette szerint az imitáció elsősorban a stílusra irányul, a szövegimitáció csak a pa-
ródia és a travesztia sajátossága.34 Az Ady-epigonizmus vizsgálata is azt támasztja 
alá, hogy az eddigi példák ellenére a stílus adaptív követése döntőbb meghatáro-
zója az imitációnak, mint a konkrét szövegelemek szó szerinti vagy módosított át-
vétele. József Attila számos epigon-verse mögött nem áll konkrét, egyértelműen 
azonosítható Ady-pretextus, ezek mégis az ő stílusának meghosszabbításai, míg az 
„úri szel"-et emlegető Akácokhoz, Betlehem és Egy költőre című versek, már egy Ady 
nyelvétől függetlenedett, egyéni József Attila-i versnyelv termékei. 

Az Ady-stílusimitációt az Ady-szövegkorpuszt elhagyó Ady-versnyelvnek fog-
hatjuk fel, azaz olyan idiolektusnak, amelynek állandó szókészleti, szintaktikai, 
stilisztikai és verstani elemei vannak, függetlenül attól, hog)' egy Ady-mű vagy 
más szerző műve beszéli-e éppen ezt a nyelvet.35 Nyilvánvalóan vannak jobb és 
rosszabb Ady-utánzatok, mint ahogy vannak jobb és rosszabb Ady-versek is. Mind-
két esetben az utóbbiból van több, de a versek sikerültségének kérdése éppúgy 
nem érinti az általuk használt versnyelv létének a kérdését, mint ahogy a langue 
idealitását nem érintik a parole-ok aktualitásai. 

Ha egy saját, az Adyétól már elkülönült költői nyelvben tűnnek fel adys jöve-
vényszavak, átvételek vagy jelölt idézetek, akkor ezt két nyelv közötti érintkezéshez, 
egy nyelvben megjelenő másik nyelv barbarizmusaihoz (például a magyarban 
megjelenő anglicizmusokhoz, germanizmusokhoz stb.) hasonlíthatjuk. A stílus-
imitáció viszont az adott stílusrepertoárt, ha töredékesen is, de mégis rendszer-
ként, készletként veszi át, így leginkább ugyanazon nyelv redukált vagy bővített, 
mindenesetre módosított, nem-anyanyelvi megszólaltatásához hasonlítható. A fen-
ti példákban, a nem Ady által írt versekben felbukkanó „kapudöngetés", „tépi, ci-
bálja" és „Nagyúr" szavak is adys versnyelvi környezetbe ágyazódtak, így ezek a 
szavak több joggal tekinthetők egyazon nyelv megszólaltatásának, mint egy má-
sik idézésének. 

Az Ady-korpusz nyelve és az Ady-imitációk versnyelve közötti folytonosságot 
erősíti, hogy az Ady-locusok ismétlése és utánzása már az Ady-életműben meg-
kezdődik - önismétlés és önutánzás formájában. A megismételt szövegelem már 

33 Természetesen nem az Umberto Eco-féle jelentésben használom a kifejezést. 
34 Gérard G E N E T T E : fíilimpsestes. La littérature au second degré. Seuil, (Coll. „Fbints essais") Paris, 1992. 107. 
33 I. m. 105. 
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a szerző életművén belül elszakad első szövegösszefüggésétől, formulává alakul, 
stílusjeggyé, így nyitottabbá válik a további ismétlésekre.36 Az Ady-epigonizmus-
ban megsokasodnak a Lázárok, a Molochok, de nehezen találni Barla diákot vagy 
Jó Csönd-herceget. A „könny", a „csók", az „ugar", az „álom" szavak éppoly magá-
tól értetődő elemei az Ady-imitációnak, mint az Ady-költészetnek. Ezzel szemben 
az Ady-életműben is elhagyott, egyszeri megoldások felidézése egyes szövegekre 
irányuló egyéni Ady-olvasást feltételezne. A jellegzetesen közösségi interpretációk-
hoz és szerzői kultuszokhoz kapcsolódó Ady-epigonizmustól viszont ez az olvasá-
si mód idegen. 

Az Ady által megkezdett önutánzás folytatásának tekinthetjük Győry Dezső 
Praedestinatio című versének „messiások"-ját („Vagyok, leszek: hit, harc, vagy erény, 
vad vétek, / isteni jelenés, emberi botlások / akárcsak a többi bolond messiá-
sok.").37 József Attila Komor búcsúzása (1923, 103a) pedig az Adynál kétszer (A mi 
gyermekünk-ben és A csókok átkában) előforduló „mása - Messiása" rímpárt variálja: 
„Szűken fizet a Messiásnak. / S panasz se kell, azt adja másnak." A Komor búcsúzás 
az Ady által kedvelt kétsoros strófákban íródott és a „dacos magyar úr" adys sze-
repmintáját követi az önstilizálásban,38 azaz a (módosítva) átvett rímpárról sem 
mondhatjuk, hogy túlságosan eltávolodott volna az Ady-líra szövegkörnyezetétől. 

Ellenpéldának hozhatjuk Kassák Örömhöz-ét. Itt az aktivista messianizmus kas-
sáki szerepértelmezése utal a tisztelettel bár, de korszakosan meghaladott Ady-fé-
le messianizmusra. Az Örömhöz Ady Magyar Messiásod-ciklusára utaló sora („s az új 
Messiások elé harangozok") egy az Adyétól tökéletesen elkülönült, „újköltészeti" 
versnyelvben jelenik meg. A Kassák-sor jelentéses, Ady-értelmezést sejtető utalás. 
A Komor búcsúzás ezzel szemben csak használja az Ady-versnyelvet, de nem reflek-
tál rá, azonosulni próbál az adys szereppel, de nem értelmezi azt. 

Igazuk van az epigonok bírálóinak abban, hogy az epigonköltészet a könnyeb-
ben utánozható, látványos stílusjegyeket veszi át leginkább. Az Ady-stílus felszínét 
a nagybetűs szavak, a zárójeles vagy kötőjeles közbeékelések, a sajátos szóösszeté-
telek képezik, de éppígy a stílus cégérének tekinthetők a jellegzetesen adys felkiál-
tások: „Hej korcs utód, díb-dáb toprongyos",39 „Cenkhorda hajh! Épül az oltár!"40 

Az Ady-epigonizmus nemcsak a konkrét szövegdarabokat, például a Lázárokat, 
Ahasvérokat, Krisztusokat és Messiásokat veszi át, hanem a tulajdonnevek többes-
számúsításának gyakorlatát is. Megtanulja a stílusgeneráló szabályt és a minta-
darabok alapján önálló adyzmusok gyártásába kezd: 

SE I . M . 1 0 3 - 1 0 4 . 
3 7 GYŐRY Dezső: Emberi lumg. Válogatott és új versek. Magvető Kiadó, Budapest, 1970. 39. Avers kö-

tetben először 1923-ban jelent meg. 
38 Igaz, megjelenik már benne a „hetyke" hangnem és magatartás is, ami a Tiszta szívvel fogadtatásá-

nak köszönhetően korán a József Attila-líra védjegyévé, az eredetiség első próbakövévé vált. A vers 
későbbi változatából egyébként elhagyta József Attila a „Messiásnak" szót, és nagyjából megtisztí-
totta a verset az Ady-reminiszcenciáktól. Az átírt vers szerepértelmezése már a Villámok szeretője ön-
képéhez igazodik (igaz, őszinte búcsú, 1924, 103b). 

39 ROZVÁNYI Vilmos: Az én időm nem szent idő? (1911) In uő: Virrasztó. Táltos, Budapest, 1920. 87. 
4 9 ROZVÁNYI: Elhagyott lélek. ( 1 9 1 1 ) In Virrasztó. 1 6 8 . 
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„Rothadt Jerikók harsonája." 
[Bende József: A forradalom 
(Népszava 1924. június 29. 13.)] 

„De jaj elpusztulunk a Golgotákon" 
[Kassák: Az én testvéreim 
emlékkönyvébe (KLOV/II. 
Magvető, Budapest, 1969. 668.)] 

„Kacagjatok! E nagyvásári zsivajban 
pénz, vér, piszok, por, Júdások bomolnak" 
[Győry Dezső: Az igazi triumfálók 
(Emberi hang. Magvető, Budapest, 
1970. 36.)] 

„Don Quijottként girhes koronánkon 
Okos Panzákkal harcolunk s bután." 
[József Attila: Világ megokolt útálata 
(1923, 143.)] 

Ehhez hasonlóan nemcsak Ady neologizmusait ültetik át, hanem a neologizmu-
saira jellemző szóösszetételi és szóképzési szokásokat és szabályokat is eltanulják. 
Meglehetősen Ady-közeliek az alábbiak: 

„Halk, álomcsókos boldog feledés" 
[Remsey R. Sándor: Egy nap 
(Népszava 1929. augusztus 6. 8.)] 

„Vágyva vár kint az Élet-asszony" 
[József Attila: A vergődő diák (1922, 34.)] 

Adynál: álom-lovag, álom-leány, 
álom-báb álom-vitézek, álom-fickók, 
álom-villanásom, álom-éneket 

Adynál: Élet-nászdal, élet-vásár, élet-láz, 
élet-folyóvíz, élet-titok, élet-rang, 
élet-szemek stb. 

„A jaj-mezőn, ha nagy a zajgás" 
[József Attila: (Versem komor...) 
(1923, 121.)] 

Adynál: „jaj-záró ajkat akarok" „Az utolsó 
jaj-üzenetre" „Járjak az utolsó jaj-percig," 

„Mámor-városba vitt a vágy, 
mely minden percben változik, 
mert minden ember idegen, 
összeverődött csók-kalóz: 
habzsol, lezüllik, távozik..." 
[Mécs László: A tékozló fiú hazatér 
(In Vigasztaló. 15.)] 

Adynál: mámor-vért, mámor-gálya, 
mámor-hattyú, mámor-fejedelem stb. 
illetve: csók-kisasszony, csók-palota, 
csók-ostorod, csók-labirint, 
csók-ötlet, csók-úr, csók-kút stb. 

Eredetibbnek tűnnek az alábbi József Attila-lelemények: „piramis-bábel", (Hymnus 
az élethez 1922, 74.), „aranykorcs", „nagy-erős" (Baál 1922, 75.), „nagy-sanyaru" 
(Boros keserűség 1922, 82.), „vágy-sakálsereg" (Spleen 1922, 84.), „Ünnep-naptár", 
„szebb-enyhén", „Ige-böjtön" (Furcsa fohász a sínek között 1923, 135.), „Kenyér-
anyót", „lélek-magasság", „gyűlölet-ködöt" (Világ megokolt útálata 1923, 143.). 

Az Adyra jellemző szóképzési módok közül megjelennek az imitációkban a 
megszemélyesített nomen actionisok (azaz cselekvésnév áll ige helyett):41 

4 1 KIRÁLY István: Ady Endre. II. Magvető, Budapest, 1972. 85. 
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Ady: „Jön-jön a válás"; „Most jön a legtöbb, „Az örömeim néma 
nagy emlékezés"; „Óh fájás, fájj tovább" „De 
már jön a megjobbulás "; „Drága halott 
nézések szememben, / Meleg simogatások 
hajamon, / Amiktől, hajh, nem kell már 
megremegnem, Karomon odaszikkadt 
ölelések" 

elmúlások" 
[Kassák: En (KLÖV/II. 640.)] 

„Magyar, köszönj az Elmúlásnak!" 
[József Attila: Ének 1923-ban 
(1923, 112a)] 

M e g j e l e n n e k a n o m e n possessorisok is, azaz az o lyan ,,-s" mel léknévképzővel át-
a lakí tot t j e l en té s sű r í tő főnevek, amelyek a bir toklást , hasonlí tást j e l z ő szószerke-
zeteket pó to l ják : 4 2 

Ady: 
„félrevert, harangos napok" 
„Kalitkás seregély-fiók" 
„morajos, halk, halotti hang" 
„pojácás híved" 

„Duzzadunk mindnyájan pogányos erőtől.' 
[Peterdi Andor: Májusi ének (Népszava 
1913. május 1.)] 

„Zsendülő földbe Eletet vetett, / 
Nagy, vágyás álmot, harcos őserőt." 
[Dr. Ferenczy Gyula: Zokogjatok fel 
proletártestvérek!] 

„Szívem ócska, istenes, remek / Szelence..." 
[József Attila: Fohászkodó ének (1922, 48a, b)] 

Átveszik a főnévi i genevek zsolozsmázó ismét lésének, ha lmozásának szokását: 43 

Ady: 
„Sírni, sírni, sírni" 

„A sorsom: menni, menni, menni" 
[Ady: Almom: Az Isten] 

„Óh, menni, menni, 
Óh, élni tovább, 
Bús kínok alatt 

„Be j ó volna mindent átölelni, 
mindenkit szeretni, élni, lenni, 
végtelenbe folyni, 
nagy Óceánnal 
egyesülni 
mindent tudni, 
soha nem várni, 
soha nem fájni, 
csak menni, menni, menni. . ." 
[Mankó József: Soha nem várni.. 
(Népszava 1929. május 7.)] 

4 2 I . m. 87. 
43 Ennek a stilisztikai toposznak A líratörténeti előzményeiről lásd FRÁTER: i. m. 
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Járni, szenvedni, 
De lenni, lenni." 
[Ady: A tó nevetett] 

„Tisztelni kell az öregek kezét. 
Simogatni az ifjúság fejét 
És bátor hittel élni, ölni, csalni. 
[...] 
Nem szabad sirni soha semmikor 
S ha halni kell hát vígan menjünk halni." 
[József Attila: Enek magamhoz (1922, 71.)] 

Átveszik az állítmányt a mondat-élre helyező inverziót, néha az Adynál megszokott szavak-
kal együtt: 

„Vagyok, mint minden ember: fenség" 
[Ady: Szeretném, ha szeretnének] 

„Vagyok az álmok testet öltött képe 
Vagyok háború és vagyok béke. 

„Vagyok fény-ember ködbe bújva, 
Vagyok veszteglő akarat, 
Vagyok a láplakók csodája," 
[Ady: Vízió a lápon] 

„Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,' 
[Ady: Hunn, új legenda] 

[...] 

Vagyok pogányság, vénség, tagadás. 
Vagyok szűz erő, hit és Haladás." 
[Bende József: A forradalom 
(Népszava 1924. június 29. 13.)] 

„vagyok kilendített, kiszálló, 
messzi magasba röpülő kő" 
[Gyóry Dezső: Félúton 
{Emberi hang. 41.)] 

Néha pedig saját invencióval kitöltve a mondatszerkezeti szabályt: 

„Eltem én is óráknak ,Akarom kezeimbe sodorni hajad, „Éneklem a tavaszt, a fényt,' 
semmijéből" Akarom megízelni telér ajakad" [József Attila: 
[Rozványi: Férfitestek [József Attila: Szerelem ez? Tavaszi ének (1922, 49.)] 
ünnepére (1916, (1922, 54.)] 
Virrasztó. Táltos, 
Budapest, 1920. 58.)] 

Ezek a példák nem annyira az invenció lehetőségeit, mint inkább az imitáció 
korlátait jelzik az epigon-imitációban. Rozványi Vilmos, Gyóry Dezső és számos 
esetben Mécs László és József Attila is inventív imitátornak bizonyulnak, a Nép-
szava verstermésének átlagát viszont többnyire a reduktív Petőfi-, Ady-, majd (a 
húszas évek második felétől) a reduktív Kassák-imitáció jellemzi. Az ilyen som-
más ítéleteket persze könnyen megdönthetik az egyes szövegelemzések. 
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A reduktív imitáció egyik jele, hogy Adyval ellentétben az epigonok túlságo-
san tiszteletben tartják Ady stilisztikai szabályait, és nem merik módosítani azo-
kat. Ady nemcsak a kozmikus, végső, nagy dolgok nevét avatta szimbólummá a 
nagy kezdőbetűvel, hanem alantas vagy köznapi dolgokat is megemelt ezzel a fo-
gással. Követőivel ellentétben tudott ironikusan is szakralizálni. Néha megpróbált 
játszani is a „nagybetűzés" szabályával ( „Más nép e nép, ez csak: a Nép, / A fölkelt 
Nép" [A Hadak útja] „De a harctér: Harctér és az élet: Élet." [A Szerelem eposzából]),44 

A stilisztikai szabályok ironikus használata nyilvánvalóan nem az epigonisztikus 
imitáció jellemzője. Egyrészt jelezheti az Ady-mintával való szembefordulást: József 
Attila Az oroszlán idézése (1925/1926, 279a) című verse már (ön)ironikus Ady-uta-
lással jelzi a megszabadulást az Ady-követéstől: „voltam vonító Kaján". Másrészt 
ez az egyik legfőbb eszköze a parodisztikus imitációnak. Karinthy ugyanazokat a 
stilisztikai jellemzőket fordítja ki Ady-paródiáiban, amelyeket az epigonok követ-
nek: A többes számba tett tulajdonneveket („Szent jóízét bővizű imáknak / Ha-
gyom már mái Zápolyáknak"), az adys szóösszetételeket („Alom-királyfi", „Átok-
város", „Piszok-hazám" „Moslék-ország"), a megszemélyesített cselekvésneveket 
(„Biztatva hüvelyzem már másnak / Estjét a Minden-birásnak.") stb.43 

Fentebb már utaltam rá, hogy az epigon-imitációban is megjelenhet a vetélke-
désre emlékeztető, a párbeszéddel próbálkozó intertextuális viszonyulás a minta-
vershez. Ami azt illeti, az epigon-imitáció valójában csak nagyon korlátozott mér-
tékben képes párbeszédbe lépni a mintájával, és gyakran találkozhatunk efféle 
naiv, gyermeteg feleselésekkel: „Szeretném, ha nem szeretnének".46 Egy Ady ha-
lála után néhány nappal megjelent vers pedig a „rohanunk a forradalomba" 
programját kéri számon Adyn: „Rohanunk: s nem tudni: hova?"47 József Attila 
Szerelmes, keserű hazafisága (1922, 40.) a triumfáló hazafiság büszke megvallása a 
nyugat csábításainak engedő, kozmopolita Adyval szemben: „Engem nem hívnak 
Párisok, Velencék". 

Hasonló, Szabolcsi által is érintett kérdés József Attila öaó/jának (1922, 75.) vi-
szonya Ady Ima Baál Istenhez című verséhez. Az Ima Baál Istenhez-ben (mint ahogy 
a Harc a Nagyúrral-Ъап vagy a Mammon-szerzetes zsoltárában) a lírai bős elbukik a 
pénz-isten elleni küzdelme során. József Attila verse dacos és lelkes Ady-ellenbe-
széd. A versbeszélő először karakánul kijelenti: „Én nem leszek soha vértrónod 
rabja", majd „legyőzi" az Ady-versben győzedelmeskedő bálványt. „Nagy a hatal-
mad? hát én megvetem, / Nem áldozom föl néked életem / Hiába görnyedsz ott 
bután, henyén, / Papod soha nem leszek, nem én! [...] Daloló úri gőggel elöllek, 
/ Te arany, buta Baál be gyűlöllek". 

4 4 KIRÁLY István példái. I. m. 95. 
45 A példák a Moslék-országból és Zápolya úr vallatásából származnak. KARINT HY Frigyes: így írtok ti. 

I. Szépirodalmi, Budapest, 1973. 15—16. (Kiemelések tőlem - Sz. D.) 
4 6 GYÓNI Géza: Sirások rabja. ( 1 9 0 9 ) In Gyóni Géza összes versei. S. a. r. Dr. G Y Ó N I Ferenc. Mefhosz Könyv-

kiadó, Budapest, 1942. 112. (Kiemelés tőlem - Sz. D.) 
4 7 O L Á H Gábor: Carmen lugubre. ( 1 9 1 9 . január) MÚKJI. 4 2 2 . 
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Ezek a versek a dialogikus szövegköziségnek legfeljebb a küszöbéig jutnak el: 
rövidre zárt válaszokat adnak mintaszövegüknek, de nem intéznek hozzá új kérdé-
seket. Mégis, ezek a versek csak annyiban tekinthetők reduktívnak, hogy imitá-
ciójuk, vetélkedésük belül marad az Ady-pretextus megnyitotta lehetőségmezőn. 
A különböző irányzati Ady-értelmezések és Ady-kultuszok környékén született 
Ady-imitációk viszont még reduktívabbak. Ez utóbbiak nemcsak, hogy az Ady-
pretextuson kívüli nézőpontot nem tudnak elfoglalni, de saját politikai, etikai és 
esztétikai normáiknak megfelelően szűkítik az Ady-korpuszon belül hozzáférhe-
tő mintakészletet is. Sokféle irányzati Ady-redukció tájékáról lehetne példákat 
gyűjteni. Egészen másfajta imitációk születnek, ha (mint eleinte József Attilánál) 
a Népszava-szerkesztő Révész Béla, vagy ha Szabó Dezső és az Elsodort falu közve-
títi az Ady-élményt.48 A tízes években az esztéta-, szecessziós és dekadens imitá-
ciókból terem a legtöbb, a forradalmak alatt a szocialista Ady-imitációk tetőznek, 
de a húszas évekbeli Trianon-versek is táplálkoznak Adyból. Az Ady-epigonizmus 
követi a többé-kevésbé Babits-ellenes és A/yMgaTkritikus Ady-hagyományok osztó-
dását, polarizálódását. 

József Attila néhány verse népszavás Ady-imitációnak tekinthető, a Baál ezek 
közé tartozik. Adynak a pénzt fetisizáló, jobbára allegorikus versei a szocialista lí-
rának már a századforduló óta népszerű toposzát fordítják ki, írják újra. A Nép-
szava irodalmi rovatában azonban a Csizmadia-vita után, Ady teljes elfogadása és 
kultuszának mindennapivá válása ellenére sem túl népszerű a pénz győzelmének 
és a szegénység vagy a szegény költő elbukásának a Harc a Nagyúrral-hoz hason-
ló, adysan önironikus vagy cinikus megéneklése. Nem megengedett a munkás-
költő számára a pénz utáni vágy és sóvárgás.49 Az Ady utáni népszavás Ady-epi-
gonizmus visszavonja a pénzisten-toposzhoz hozzátett Ady-invenciót. A Baált így 
legalább annyira meghatározza az Ady-imitáció népszavás szokásrendjének köve-
tése, mint amennyire az Ima Baál Istenhez című Ady-vers utánzása. 

Nézzünk meg egy-két példát az Ady-ellenbeszédre ebből a verscsoportból: 

„Szűz papod vagyok..." „Új Isten! - Voltam sokáig papod, / 
„kis cseléded" Ki hirdetett, s benned pihent meg álma / 
„Dervised vagyok, boncod, szent Lázárok élén ismersz? Itt vagyok" 
barátod," [Dutka Ákos: Moloch halálára (1919. március)] 
[Ady: Mammon-szerzetes zsoltára] 

„Nem látsz elődbe csúszni szolgahitben, / [ . . . ] / 
Papod soha nem leszek, nem én!" 
[József Attila: Baál (1922, 75.)] 

48 „Te leszel az én Révész Bélám", mondta állítólag a gimnazista József Attila egy barátjának, Ecker-
mann-ná átlényegítve ezzel az akkor népszerű Ady-életrajzok és visszaemlékezések szerzőjét. 
(SZABOLCSI: i . m . 3 8 6 . ) 

49 Kivételesnek tűnik ebben a verscsoportban a fiatal KASSÁK Óda a pénzhez című verse. In KLAÖV/II. 674. 
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„Óh öntsd reánk aranykönnyed folyását" 
[Ady: Ima Baál Istenhez] 

„Add az aranyod, aranyod" 
[Ady: Harc a Nagyúrral] 

„Én nem hódolok be senkinek: / 
Szabad leszek! / [ . . . ] / 
Óh, én a kegyed nem lesem, / 
Már szebb jövőt lát szemem / 
Szabad leszek!" 
[Elek Alfréd: Mammon aranyszobra előtt, 
(Népszava 1910. május 1.)] 

„Hazug minden öröm, amit te adsz" 
[Elek Alfréd: Mammon öröme 
(Népszava 1910. május 29.)] 

A korabeli szocialista lírában úgyszólván nincs szerelmi költészet, s ezen az Ady-
recepció sem tudott változtatni. A szerelmi költészet helyét egyrészt a perdita-ver-
sek, másrészt a házastársi sorsközösség versei foglalják el. Ady individualizmusát 
is sokszor kiszűrik imitációjukból a népszavás költők, egyes Ady-témákat úgy for-
málnak át, hogy az közösségi megszólalás legyen. Gyagyovszky Emil A mi szerel-
münk című verse például az Én menyasszonyom többes számba tett átirata. 

[Gyagyovszky Emil: A mi szerelmünk 
(1907-1909 között. In uő: 
Dércsípte bimbók. Magvető, 
Budapest, 1960. 38.)] 

Akit mi szeretünk, nem nagyúri dáma: 
Kenyeret hajszolni jár a piszkos gyárba. 

Akit mi szeretünk, nem illatos rózsa: 
Benészes lakások doha árad róla. 

Akit mi szeretünk, nem dalos pacsirta: 
Borús ifjúságát jajjal telesírta. 

Akit mi szeretünk, nem fázós, törékeny: 
A nyomor, az éhség megedzette régen. 

Akit mi szeretünk, azt senki sem védte: 
Szirmait előttünk tán már más is megtépte. 

Akit mi szeretünk, nem gyönyörtől fáradt: 
Egy sorban küzd velünk, mint az igás állat. 

Akit mi szeretünk, nincs fény életében, 
S jeltelen lesz sírja a temetővégen... 

Gyagyovszky versének is (mint József Attila Baáljának) két, egymással nem telje-
sen összeegyeztethető kódja van. Az Ady-minta követését mutatja a versforma 
azonossága, a cím rokonsága, a felsoroló szerkezet, a kettőspontok az első sorok 
végén stb., de az Ady-vers közvetítette dekadens és polgári perdita-témát annak 
a Népszavában konvencionalizált változata helyettesíti, a hol naturalista, hol szen-
timentális színezéssel rajzolt, „elbukott nő" toposza. Ezek a nők nem pusztán az 
úrfi által elveszejtett cselédlánykák, hanem legalábbis a társadalmi szükségszerű-
ség oltárára helyezett áldozatok: történetük közvetlen allegorikus kapcsolással 
mutat a kapitalizmus vastörvényeire. 

Az anti-individualista imitáció példája József Attila Fiatal életek indulója című 
verse, amelyről szintén Szabolcsi állapította meg, hogy egy Ady-verssel vitatkozik. 



A Fiatal életek indulóját a proletárgyerek vagy a proletárkamasz szerepversének műfaja köti össze a szociáldemokrata Ady-
kánonban előkelő helyet elfoglaló Proletárfiú verséve 1. 

[Ady Endre: Proletár fiú verse (1909)] 

Az én apám reggeltől estig 
Izzadva lót-fut, robotol. 
Az én apámnál nincs jobb ember 
Nincs, nincs sehol. 

Az én apám kopott kabátú, 
De nekem új ruhát veszen 
S beszél nekem egy szép jövőről 
Szerelmesen. 

Az én apám gazdagok foglya, 
Bántják, megalázzák szegényt. 
De estére elhozza hozzánk 
A jó reményt. 

Az. én apáin harcos, nagy ember. 
De ha nem nézné a fiát, 
Megállítaná ezt a nagy földi 
Komédiát. 
[...] 
Az én apám, ha egyet szólna. 
Hajh, megremegnének sokan. 
Vígan annyian nem élnének 
És boldogan. 

[Nechanszky Lajos: Szegény apám... 
(Népszava 1929. január 12.)] 

Szegény apám derék, jó ember. 
szomorú, rég-nyűtt robotos. 
bár bántják: szent Türelem-Tenger,-
rosszat ő jóval viszonoz. 

Szegény apám derék, j ó ember, 
nem bízik semmiben se már.-
nem hajtogatja, hogy mégegyszer 
valami nagy csodára vár. 

Szegény apám derék, jó ember, 
neki már nincsen délibáb 
s csak mosolyogja egyre bennem 
a távol Hajnalok fiát. 

Szegény apám derék, jó ember, 
nem érti a küzdelmet ő,-
s/.itkozni, térdrehullni sem mer, 
únt jószág néki a jövő. 

Szegény apám derék, j ó ember, 
nem kérdi -haj!- s nem érti, ha 
csatát újráz bús-százegyedszer 
az ő százszor bukott fia. 

[Somlyó Zoltán: Bölcsődal 
- Énekli egy proletáranya -
(Érdekes Újság, 1919. június 12.)] 

„Míg robotbajá i t apád, 
csak szégyenét hagyhatta rád, 
Azt mondták rája, hogy ebadta!... 
Még a kutya is megugatta. 
De hallod-e mit zúg a szellő? 
Az. idő késik, ámde eljő! 
Megkondították a harangot 
a hazátlan rongy bitangok. 
Álmodj szelíden, csendesen, 
meg nem zavarhat senkisem. 
Egyek vagyunk mindannyian: 
eljött a te időd fiam! 
[...] 
Az úri hintó, hogyha vágtat, 
már nem piszkol be, mint apádat. 
S a léha nőknek csipkefodra, 
le nem röhög az asszonyodra" 
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[József Attila: Fiatal életek indulója 
(1922, 62.)] 

Apáink mindig robotoltak. 
Hogy lenne enni kevés kenyerünk, 
Bús kedvvel, daccal, de dologban voltak, 
Az isten se törődött velünk. 

De fölnőttünk már valahára, 
Kik nem tudjuk, mi az vígan élni, 
És mostan vashittel, j ó bátorsággal 
Sorsunkat akarjuk fölcserélni. 

Tudjuk, apánkkal gyávák voltunk, 
Nem volt jogunk se, csak igazságunk. 
Most nincs, ki megállat az élet-úton, 
De, ha akad, nyakára hágunk. 

Mi vagyunk az Élet fiai, 
A küzdelemre fölkent daliák, 
Megmozdulunk, hejh, összeroppan akkor 
Alattunk ez a régi világ! 

Látható, hogy József Attila verse invenciózusabb Nechanszkyénál és Somlyóénál. 
Átalakítja a pretextus műfaját: a proletárgyerek beszéltetésére épülő szentimentá-
lis szerepversből kemény és lendületes közösségi induló lesz.50 A Fiatal életek indu-
lója a határán van az Ady-epigonizmusnak. Minden bizonnyal jobb, mint a minta-
vers, amely némiképp а Népszava gyermekrovatának szintjére van leegyszerűsítve,51 

s nyilvánvalóan jobb, eredetibb, mint a többi, itt közölt epigon-vers. A Fiatal életek 
indulója átformálja a kiinduló műfajt, és feszesebbre vonja a szerkezetet. Csakhogy 
olyan műfajba (ifjúmunkás-induló) teszi át a motívumot, amely, ha lehet, még 
konvencionálisabb, mint az eredeti (apa-gyerek szerepvers), és nagyon kevés le-
hetőséget nyújt egyéni poétikai megoldásokra. Bár szövegszerűen az Ady-versre 
utalnak a Fiatal életek indulójának kezdősora és zárósorai, a vers hangvételének 
forradalmasítása mégsem egyéni invenció, hanem csak a műfaj-toposz egy harcia-
sabb változatának követése: 

50 Szabolcsival ellentétben (akinek értékelését jelzi, hogy kötetének címéül is ennek a versnek címét 
választja) én nem tekintem generációs manifesztum-versnek a Fiatal életek indulóját. .Azt ugyan el-
fogadhatónak tartom, hogy „Az apáinkkal gyávák voltunk" sor a Tanácsköztársaság bukására utal, 
ezt a korabeli baloldali költészet számos példájával alá lehetne támasztani, s így a „fölnőttünk már" 
a Tanácsköztársaságot veszni hagyó előző generáció kritikáját jelentené. Ám ezt leszámítva nincs a 
versben semmilyen generációs jellemvonás, sajátosság. Azt, hogy „Mi vagyunk az Élet fiai", bármi-
lyen iíjúmunkás-induló elmondhatná az általa képviselt közösségről a kilencszázas évektől a kilenc-
százötvenes évekig. (SZABOLCSI: i. m. 386.) 

51 Révész Béla is az „egyszerűség derviseinek" szóló feleletként jellemzi a verset, melyben azért Ady 
megmutatta, hogy „az egyszerűség nem okvetlen málló bárgyúság". RÉVÉSZ Béla: Ady Endre életéről, 
verseiről, jelleméről. Athenaeum, Budapest, é. n. 42. A Népszava gyermekköltészetét mint az Ady-vers 
„elsődleges kontextusát" leginkább VÁRNAI Zseni gyermekekről, anyaságról szóló, néha gügyögően 
szentimentális versei jellemzik (például Árvák, Szegény gyerekek, Kis botló táltosok, Kis tátogó szócskám 
stb.). 
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[Csizmadia Sándor: Munkás-ipák 
(1905-1906 között) 
(In Proletárok verses könyve. Népszava 
Könyvkereskedés, é. n. 33.)] 

„Néznétek tán néha vissza, 
Mily dicső a múltatok?! 
Ősötök nem volt ám szittya: 
Meséket tanultatok!... 
Szolga volt a nagyapátok. 
A bilincset hagyta rátok. 
Az csörög még ma is búsan 
Rajtatok... 
[...] 
Le a lánccal! Föl a fővel! 
Csak előre tartsatok! 
Rút az élet, de idővel 
Napotok is felragyog... 
Hulljon bár a vész reátok, 
Magatoknak jobb világot: 
Egyedül csak ti csináltok 
Magatok!..." 

[Kovács Péter: Rabszolga ébredő 
(Népszava 1918. november 17. 
MUKJI. 93-95.)] 

„Rabszolga volt az ősapám 
Örökre hagyta rám a kancsukát. 
Bilincsbe zárt, igát húzott 
Sok, hosszú évezreden át. 
Száraz kenyér volt étele, 
Fűszer hozzá a könny s a vér. 
Csak szenvedést hozott reá 
Bőséges nyár, ínséges tél. 
A szíve vérzett, lelke fájt, 
Vigasztalást hite adott 
Éhség, nyomor szolgálójának: 
Örökségbe mit rám hagyott. 
[...] 

Rabszolga volt az ősapám, 
De én utódja nem vagyok. 
Bilincsemből fegyvert verve, 
Imádság helyett: lázadok." 

Az apákat bíráló („apánkkal gyávák voltunk") József Attila-vers éppúgy „megha-
ladja" az apát még csodáló Ady-verset, mint ahogy az ifjú költő fiaá/jában legyő-
zetett az Adynál még uralkodó pénzisten. A Fiatal életek indulója ráadásul további 
Ady-reminiszcenciákat is tartalmaz: ilyen a nagybetűvel írt „Elet" vagy a közbeve-
tett „hejh" az utolsó előtti sorban. Az Ady-modor felületi jegyeinek jelenléte is 
kérdésessé teszi, hogy a vers valóban már Ady-kritika volna és nem még az ellen-
beszéd reduktív intertextuális viszonylatában megmaradó Ady-imitáció. 

A két vers viszonya arra is rámutat, hogy voltaképpen csak irodalomtörténészi 
nézőpont kérdése, hog)' a József Attila-verset az Ady-vers epigonizmusának tart-
juk-e, vagy mindkét verset ugyanazon „közköltészeti" versíró-gyakorlat (azaz a Nép-
szava-líra) termékének tekintjük. Ha az első nézőpontot választjuk, nehézséget 
okozhat a két vers úgyszólván kontextusra redukálható konvencionalitása, vala-
mint az, hogy az imitált versben még annyi invenció és eredetiség sincs, mint az 
imitáló versben. Ha a másodikat választjuk, akkor nincs szükségünk az epigoniz-
mus (rossz imitációként vagy reduktív imitációként meghatározott) fogalmára, vi-
szont meg kell indokolnunk, hogy a huszadik századi magyar líra e két legna-
gyobbja miként vett részt olyan nem-kanonikus költői gyakorlatokban, amelyeket 
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az eredetiség, az autenűkusság, az individualitás helyett az imitáció, az alkalmi-
ság, az erős műfajhoz-kötöttség, az ideologikusság és a közérthetőség poétikája 
jellemez.52 

Epigonizmus és munkásmozgalmi közköltészet 

Az epigonizmus irodalmi jelenségének megközelítésekor az imitáció fogalmának 
segítségül hívása csak korlátozott mértékben lehetett a segítségünkre. Az imitá-
ció ugyanis csak az egyik (bár igen fontos) jellemzője az epigonizmusnak. Ez a 
poétikai fogalom azonban nem magyarázhatja az epigonizmusnak azokat a kul-
turális vonatkozásait, amelyeknek felmérése kívül esik az intertextualitás illeté-
kességi területén. Érthető tehát, hogy ha az epigonizmust csak az imitáció kérdése 
felől szemléljük, akkor azt hiányos („rossz", „reduktív") imitációnak találhatjuk. 
Ha megállnánk annak megállapításánál, hogy egy jelenség egy másik redukció-
ja, akkor gyanús lenne, hogy nem a jelenség, hanem annak leírása a reduktív. 

Az epigonizmus megközelítéséhez használt másik segédfogalomtól sem vár-
hatjuk azonban a jelenség pontos megragadását. Az imitációhoz hasonlóan a köz-
költészet terminus is csak a hasonlítás és nem definíciószerű azonosítás hatásfoká-
val használható. 

Az általunk vizsgált korszak líratörténetének kutatói a „közköltészet", illetve a 
költői „köznyelv" kifejezést alkalomszerűen és a fogalmiság alacsony fokán hasz-
nálják.53 A fogalmat az utóbbi évtizedekben kutatásaik legfőbb kérdésévé emelő 
irodalomtörténészek és folkloristák54 viszont a fogalom kifejtése során nem keve-
sebbet értek el, mint hogy megkérdőjelezték a népköltészet vs. magas költészet 
dichotómiát. Ezek a paradigmaváltó jelentőségű kutatások azonban nem (vagy 
csak elvétve) terjednek ki huszadik századi anyagra. Szabolcsi nyomán közkölté-
szeten valamiféle, a korszak nyomtatott irodalmában általánosan használt költői 
köznyelvet érthetünk (közhasznú műfaji és formai repertoárt, gyakori toposzokat 
stb.). A költői nyelv adott korszakra, generációra jellemző standardját, nullfokát, 
amelyhez az egyéni teljesítmények eltérései viszonyíthatok. Ha az utóbbiakra tá-

52 Hasonló kérdéseket tesz fel Szilágyi Márton az alkalmi költészet műfajához, illetve a közköltészet 
regiszteréhez tartozó Arany-versek státusát vizsgálva. SZILÁGYI Márton: „Alkalmatosságra írott versek", 
avagy vidám férfikompániák humora. Csokonai, Arany és a közköltészeti hagyomány. Bárka 2003/5. 
53-62.; uó: Nyitott kérdések az Arany-filológiában. Irodalomtörténet 2004/3.; uő: „Arany János és a 
síi-versek." In CSÖRSZ Rumen István (szerk.): Mindenes gyűjtemény. Tanulmányok Kiillós Imola 60. szü-
letésnapjára. 1. ELTE Folklore tanszék, Budapest, 2005. 167-179. 

53 Lásd például SZABOLCSI Miklós: Érik a fény. József Attila élete és pályája 1923-1927. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1977, különösen „A »köznyelv« - Fiatalok kórusa 1923-1925-ben" című fejezetet 
(50-89.). SZABOLCSI Miklós: „Kemény a menny". József Attila élete és pályája 1927-1930. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1992. 501.; DLRÉKY Pál: „Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi." A XX. század ele-
ji magyar avantgarde irodalom. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 241. 

5 4 K Ü L L Ő S I m o l a - C S Ö R S Z Rumen István (s. a. г.): R. m. k. t. XVII. Század. 4. Közköltészet I. Mulattatók. Ba-
lassi Kiadó, Budapest, 2000; Küllős Imola: Közköltészet és népköltészet. A XVII-XIX. századi magyar 
világi költészet összehasonlító műfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata. LHarmattan, 2004; 
CSÖRSZ. Rumen István: Közköltészet - Irodalom alatt, kultúrák fölött. Literatura 2006/2. 273-282. 
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maszkodunk, akkor közköltészeten olyan nem-kanonikus költészeti hagyományt 
érthetünk, amely magas költészet és népköltészet között közvetítve és elbizonyta-
lanítva e két regiszter határait, szájhagyományban variálódik, kéziratos versgyűj-
teményekben és ponyvanyomtatványokban marad fenn, a kollégiumi diákság-
hoz, a kisvárosi értelmiséghez vagy a falusi kultúrához, ünnepekhez kapcsolódik. 
Szabolcsi kifejtetlen közköltészet-fogalma és a folkloristák közköltészet-fogalma 
nem egyeztethető össze. Az előbbi már a huszadik századra jócskán elkülönült, 
önálló intézményrendszerben működő, autonóm irodalmi mező átlagos, kevéssé 
kanonikus teljesítményeiről beszél, amelyek az irodalmi mező perifériáját bené-
pesítő költők műveiben tisztább, invenciómentesebb formában láthatók. A peri-
féria itt egyrészt a verselést épp elsajátító, a konvenciókkal és közhelyekkel szem-
ben még védtelen kezdő költők táborát jelentheti. Másrészt pedig a költészeti 
konvenciókat a politikai, etikai normalizálással, a társadalmi képviselet, a szolgá-
lattétel, a didaxis, a közérthetőség jegyében megszilárdító mozgalmi költészetet, 
amely így az autonóm irodalmi mező heteronóm perifériájának vagy környezeté-
nek tekinthető. Ezek a művek azonban mégiscsak az irodalmi sajtóban jelennek 
meg, egy-egy szerző neve és a szerzői jog védelme alatt, így ez a közköltészet-fo-
galom nem összekeverendő az előbb ismertetettel. 

A nagy irodalomtörténeti és módszertani távolság ellenére is érdemes azonban 
néhány szempontot és megfigyelést ellesni a közköltészet-kutatástól. Ady és József 
Attila korának munkásmozgalmi költészete néhány vonásában rokon a folklórku-
tatók által vizsgált 17-19. századi közköltészettel (még ha hatástörténeti folyto-
nosságról itt éppúgy nem beszélhetünk, mint ahogy a klasszikus imitációtanokat 
nem tekinthetjük a modern epigonizmus előzményeinek). 

A század eleji mozgalmi költészet egy agrárius gyökerű munkásmozgalom kul-
turális terméke volt, és nagy előszeretettel merített közismert népdalokból és nó-
tákból. A munkásköltők is a legtöbb esetben ugyanazt a társadalmi utat járták be, 
amelyet közönségük: faluról vándoroltak be, első- vagy másodgenerációs városiak 
(illetve külvárosiak) voltak. A munkásotthonokban, a vasárnapi vagy május else-
jei ünnepségeken a faluról hozott magatartásformák és kulturális szokások érvény-
ben maradtak, sőt az elszakítottság miatt nosztalgikusán felértékelődtek.55 

Az elsősorban orális jellegű verskultúra közösségi alkalmakhoz és ünnepekhez 
kötődött még a húszas években is. A szociáldemokrata párt vagy a Népszava ki-
adásában megjelenő proletár daloskönyvek első tematikus egysége általában a nép 
nótáit, vagy a szocialisták énekeit tartalmazta, ad notam megjelöléssel vagy a zene-
szerző feltüntetésével.56 A munkásdalegyletek, majd a húszas évek második felétől 

5 5 G R Ó Lajos: „ A felemelkedés útján. A magyar munkásság költészete és irodalma." [ 1 9 4 3 ] In M. PÁSZTOR 

József (szerk.): Új írók, új írások 1920-1944. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988. 207. 
56 Lásd például CSIZMADIA Sándor (szerk.): Proletárok verses könyve. Népszava Könyvkereskedés, Buda-

pest, é. n. [1906?] (Ez a válogatás a következő években BRESZTOVSZKV Ernő, majd pedig LARKAS An-
tal átdolgozásában többször is megjelent.) Bővebb és frissebb anyaggal jelentkezik SZAKASITS Árpád 
(szerk.): Harcos énekek. Szabadságdalok, versek, szavalatok gyűjteménye. Népszava Könyvkereskedés, 
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a szavalókórusok éppolyan népszerű kulturális szervezetek voltak, mint a mun-
kás-sportegyletek, a természetjáró körök vagy az eszperantista társaságok. 

Az Ady-, Kassák- és József Attila-korabeli munkásmozgalmi költészet közössé-
gi költészet, akár keletkezését, akár önképét tekintjük. A versek legfőbb feladata 
a sors-, illetve az osztályközösség megéneklése, amivel hozzájárultak eg)' szocio-
kulturális közösség kollektív identitásának, vagy rövidebben és korhűbben: osz-
tálytudatának a megformálásához is. Ebből a költészetből évtizedeken keresztül 
hiányzott a szubjektív lírai én, nem volt sok szerepe benne a személyesnek. Ezt 
a személytelenséget a húszas évek kommunista proletárköltészete, de talán még a 
Kassák-költészet is örökölte. „A hang is ennek megfelelően objektív s a versek is 
elsődlegesen nem a személyes intim kapcsolat kialakítása céljából olvasásra íród-
tak, mint a modern magyar líra, hanem szavalásra."57 Rendszeresek az írói estek, 
ahol „Csizmadia Sándor, Farkas Antal, Várnai Zseni és Ady Endre »szavallatai« 
képezik a »proletárirodalmat«" - foglalja össze megvetően a kommunista Kahána 
Mózes a szociáldemokrata irodalmi életet.58 Az ünnepi verstermelés és -fogyasz-
tás csúcspontjai a május elsejei ünnepségek voltak, a Népszava május 1-jei számai 
pedig sokszor könyvnyi irodalmi anyagot közöltek, annyit, mint máskor két-há-
rom hónap alatt összesen.59 De a költészet nemcsak az ünnepekhez kapcsolódott, 
hanem a politikai munkához is. Ott volt a sztrájkok és a tüntetések tömegszava-
lataiban, az agitációs érvkészlet példatárában, a szemináriumokon, a munkások-
tatásokon, a politikai vezércikkek mottóiban. 

Ebben a hivatalos és az ellenzéki polgári kultúrától egyaránt elzárt, szubkultu-
rális környezetben terjedt el hirtelen (de nem előzmény nélkül) az Ady-kultusz a 
húszas évek elején. Olyan kulturális közegbe helyeződött át, amelyben a kortárs 
magas irodalommal ellentétben nem magányos és néma olvasásra szánták a ver-
seket, hanem szavalásra és éneklésre. A munkásotthonok vagy a Zeneakadémia 
gyakori Ady-matinéin és Ady-estjein énekelték, szavalták és kórusban szavalták a 
forradalmi Ady-verseket és az Adyhoz írt forradalmi verseket - már amennyire 
ezt a hatóságok engedték. Ezekre a kultikus alkalmakra a Nyugat szerzői, Babits 
és Móricz is szívesen elmentek vendégszerepelni, annak ellenére, hogy a Népszava 
nemegyszer bírálta a Nyugat polgári irodalmát, szerkesztéspolitikáját. M. Pásztor 
József szerint az Ady-estek a társadalmi-politikai ellentéteket ideiglenesen felfüg-
geszteni képes ünnepi alkalmak voltak.60 

Budapest, 1926. Ez az antológia a szokásos kánon mellett (Ffetőfi, Komjáthy, Palágyi, Ady, népszavás 
költők, Heine, Ada Negri stb.) két-három Juhász Gyula- és Kaffka-verset, négy Kassák-művet, 
Whitman- és Ivan Goll-verseket is tartalmaz már. Az akkor huszonegy éves József Attilától hét (!), 
korábban a Népszavában már közölt verset válogatott be Szakasits. Szép számban megmaradtak 
azonban a népies dalok, aratódalok, jobbágynóták, kurucnóták és toborzók is. 

5 7 GRÓ: i. m. 2 0 1 . 
58 Térítő Pál [ = KAHÁNA Mózes] „Záróbeszéd." In uő: A Mozgatom. Wien, 1 9 2 5 . 2 2 . 
59 Nagyrészt ezekből válogat az Örök május című antológia. REMETE László (szerk.). Kossuth, Budapest, 

1975 
6 0 M. PÁSZTOR József: Adalékok az Ady-életmű továbbéléséről a magyar munkásmozgalomban (1919-1944). 

Párttörténeti Közlemények 1977/4. 105-129. M. Pásztor - j óva l az irodalmi kultuszkutatás megje-
lenése előtt - megsejtett valamit abból, ami Dávidházi irodalmi kultusz-elméletének is fontos kö-
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A munkásköltő a közköltővel ellentétben saját névvel közöl verset és kötetet, 
szerzői esteket tart, a legtöbb esetben újságírással is foglalkozik, tehát hivatásos 
írónak tekinthető. Szerzői pozíciója mindennek ellenére gyengébb, mint bárme-
lyik nyugatos kortársáé és nemcsak a kisebb elismertség miatt. Közösségi költé-
szetet művel, aszketikusan fegyelmezi hangjának individualitását, hangsúlyozza 
származását, osztály-hovatartozását. Nem vátesz, hanem egy a sok közül. Kerüli az 
önstilizálást, a képviseleti költészet romantikus szerepkészletéből lehetőség sze-
rint kirostálja az én és közösség meghasonlására épülő beállításokat, szerepver-
seit viszont realista típusok beszéltetésére építi. Költői önformálásában a szolgá-
lattétel és a problémamentes azonosulás az eszménye, és úgyszólván tilos számára 
közönségének megbotránkoztatása. Mindezek a normák a szociáldemokrata Ady-
életmű recepciós szűrőiként érvényben maradtak még az Ady-kultusz tetőzése 
idején is. 

A közköltészethez hasonlóan és az autonóm irodalommal ellentétben a nép-
szavás költészetben sem elvárás a különbözés, az eredetiség. Az Ady-epigonizmus 
- bár nyomtatott médiumokban jelenik meg - , Ady-variációkat termel, némiképp 
a folklorizálódás61 folyamatához hasonló módon. Fontos hangsúlyozni, hogy csak 
hasonló, de nem azzal azonos módon, hiszen az oralitás viszonylagos nagy szerepe 
mellett sem tulajdoníthatunk túl nagy átörökítő hatékonyságot a szájhagyomány-
nak ott, ahol a verseket egy fővárosi napilap közli. Am mégis variációképződés 
folklórszerű módjára emlékeztet az a folyamat, amelyben egy ismert költő egye-
di verse követőkre talál egy szubkulturális környezetben, ahol mintájára esetleg 
egész műfaj születik. Mint ahogy hasonló az a folyamat is, amelyben a népszavás 
toposzkészlet Ady által megverselt, átírt elemei népszerűvé válva visszakerülnek 
a népszavás Ady-epigonizmus mintakészletébe, illetve a fiatal József Attila vala-
melyik művébe. Ebből a folyamatból voltaképp csak a korabeli szerző-kultuszok és 
az irodalomtörténet kanonizáló befogadási szokásai miatt emelkedik ki egy-egy 
darab Ady-versként és József Attila-versként, jóllehet ezek a művek egy közösségi 
verstermelő-gyakorlat kevéssé egyéníthető darabjai. Műfajuk adott esetben job-
ban meghatározza őket, mint szerzőjük. 

Ha a népszavás költészetet valamiféle közköltészeti gyakorlatnak tekintjük, ak-
kor azt nem annyira a népi és az elit regisztereket összekötő kulturális jelenségnek, 
hanem a magas költészet, illetve a politikai diskurzus közötti átmeneti képződ-
ménynek érdemes tekintenünk. Ez a közköltészet a magas irodalom felől nézve 
alásüllyedt, megkopott, de akármikor újra-felhasználható eszközök rezervoárja, a 
politikai diskurzusok felől nézve pedig a közköltészet a legkönnyebb út és az el-
ső lépés ahhoz, hogy az adott politikai képviseleti elvet az irodalmi mezőre is ki-
terjesszék - ezt nevezhetjük pártköltészetnek. 

vetkeztetése. Az irodalmi kultuszok rítusaiban a közösség szimbolikusan újrateremti magát és a 
communitas (Victor Turner) „élménye" során ideiglenesen érvényüket vesztik a társadalmi hierar-
chia rendes mindennapi szabályai. Vö. DÁVIDHÁZI Péter: „Isten másodszülöttje" A magyar Shakespeare-
kultusz természetrajza. Gondolat, Budapest, 1989 

6 1 KÜLLŐS Imola: „Amadé László verseinek folklorizációja." In SZEMKRKÉNYI Ágnes (szerk.): Folklór és 
irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 79-101. 
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Az irodalomtörténet-írás és az epigonizmus kérdése 

Elsőre talán nem tűnik többnek irodalomtörténeti egzotikumok voltaképp érdek-
telen bogarászásánál, ám az epigonizmusok és a huszadik századi közköltészetek 
tanulmányozásától mégiscsak remélhet hasznot az irodalomtörténet-írás. Egy-egy 
pályakép monografikus megrajzolásakor az irodalomtörténészek sokszor fárasztó 
kötelességnek tartják a költői iskola elemi osztályaiban minták hatására született 
zsengék tárgyalását (például Aczél Géza, Ferencz Győző), néha pedig, ódzkodva 
a pozitivista biografizmustól, le is mondanak erről. (Király István) Ha azonban az 
imitációt elkülönített, némileg önálló kutatási szempontnak tekintjük, akkor többé-
kevésbé egységes szemléleti keretbe helyezhetjük számos költőnk korai pályaszaka-
szát. A fenti példákból láthattuk, hogy a fiatal Kassáktól és a fiatal József Attilától 
idézett Ady-imitációs művek jobban hasonlítanak egymásra, mint a már avant-
garde Kassák- vagy az érett József Attila-versekre. 

A közköltészet és az imitáció vizsgálata rámutathat a költői nyelv látens, kon-
zervatív aspektusaira. Ha feltételezzük, hogy a költői nyelv az összetéveszthetet-
lenül egyéni versnyelvet kialakítani képes költők életművében változik leginkább, 
akkor indokoltnak tűnik, hogy foglalkozzunk a statikus és konvencionális költői 
köznyelvvel is. A költészet köznyelve a költészetnek az a része, amely az irodalom-
történeti kánon alatt húzódik. Szabolcsi monográfiájában is csak azért érdemelte 
ki az alapos irodalomtörténeti vizsgálatot, mert egy kiemelkedően kanonikus költő 
egyénivé válásának folyamata elhúzódott, és költészete évekig nyitott maradt több-
féle közköltészeti regiszter irányában is. 

A közköltészet és az imitáció megfigyelése módosíthatja az irodalomtörténeti 
hatásról alkotott elképzeléseket is. Az imitáció-elvű közköltészetben nem érde-
mes „feladó" és „átvevő" kételemű hatásmodelljével dolgoznunk. Csak az iroda-
lomtörténet kanonizáló hajlama miatt fogalmazunk úgy, hogy „Ady hatott a fiatal 
József Attilára", vagy hogy „Kassák hatott a fiatal József Attilára". Pontosabb volna 
ehelyett azt állítani, hogy az Ady- vagy a Kassák-versnyelv hatására kialakult köz-
költészeti verstermésben találhatók József Attila által írt művek is. Még az egyes 
Ady-locusokhoz közvetlenül kapcsolódó szövegimitációs József Attila-versek is iga-
zodnak a korabeli Ady-követés stílusimitációs szokásaihoz, és ennyiben az Ady-
epigonizmus közösségi, közköltészeti termékének is tekinthetők. Pusztán poétikai 
eszközökkel vizsgálva, több joggal tekinthetjük ezeket az Ady-versnyelv (népszavás 
dialektusű) megszólaltatóinak, mint a József Attila-versnyelv megalapozóinak. Az 
Ady- és a József Attila-líra közötti kapcsolatról érdemit és sajátosat csak akkortól 
mondhatunk, amikor már kialakult József Attila önálló költői nyelve. A két költő 
kapcsolatát sokkal határozottabban, egyénítettebben lehet leírni a későbbi, az Ady-
hatással már szembehelyezkedő, Ady képviseleti szerepeit, pózait kritizáló József 
Attila-verseknek vagy József Attila Adyról szóló írásának vizsgálatával.62 Éppilyen 

82 Ezt a feladatot már többen elvégezték, csak két tanulmányra utalok ezek közül: BALOGH László: József 
Attila Ady-képéről. Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 7 7 . 6 7 9 - 6 8 6 . ; TVERDOTA György: József Attila 
Ady-víziója. Irodalomtörténet 1 9 8 0 / 2 . 6 0 7 - 6 2 8 . 
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tanulságos lehet a fiatal költő maradandó olvasmányélményeit, az emlékezetében 
megmaradt motívumkészletet a pálya egészén megmaradó „verspotenciálnak" 
tekintve azt feltárni, hogy a máshonnan származó motívumok hogyan értelmeződ-
nek át József Attila pályáján.63 A „dezideologizáló transzformáció" (Lukács György), 
vagyis az átvétel során átértelmezett versnyelvi, formai, motivikus elemek szervesü-
lése, továbbvariálódása a József Attila-műben azonban megint csak a már elkülönült 
versnyelvek érintkezésének vizsgálatakor válik hasznos szemponttá. Az epigonisz-
tikus imitáció során is számolhatunk ugyan a termékeny, jelentésszóró félreolva-
sás lehetőségével, de az 1922 környékén keletkezett Ady-követő József Attila-ver-
sek még az (át)értelmezés kitérői nélkül próbálnak azonosulni mintájukkal. 

Bővítheti, árnyalhatja a modern magyar költészetről alkotott képünket, ha figye-
lembe vesszük azokat a költői gyakorlatokat, amelyek az irodalmi mező autonómmá 
válásának folyamatában a modernség anakronizmusaivá váltak, mert veszélyez-
tették az eredetiség, az autonómia és az autentikusság normáit. Az epigonizmust 
tanulmányozva az eredetiség esztétikai követelményéről is sok mindent megtud-
hatunk - legalábbis ez volt az eredménye más eredetiségellenes gyakorlatok ku-
tatásának. A hamisítás vagy a plágium vizsgálata új, kritikai szempontokat adott 
az eredetiség esztétikai normájának megértéséhez.64 A periférikussá vált közköl-
tészeti gyakorlatok azonban nemcsak mentalitás- vagy kultúrtörténeti érdekessé-
gekként, kritikatörténeti „adalékokként" kerülhetnek az irodalomtörténet látóte-
rébe, hiszen ezek szorosan körülveszik és áthatják a magas irodalom kanonikus 
csúcspontjain elhelyezkedő alkotók életművét is. A költői köznyelvek és a köz-
nyelvek kulturális környezetének vizsgálata hozzájárulhat az irodalomtörténet 
esztétikai kánonjának kulturális kritikájához. 

6 3 TVERDOTA György: „József Attila és a nyugatos hagyomány." In uő: Ihlet és eszmélet. József Attila, a te-
remtő gondolkodás költője. Gondolat, Budapest, 1 9 8 7 . 1 3 5 - 1 5 4 . 

6 4 RADNÓTI Sándor: Hamisítás. Magvető, Budapest, 1 9 9 5 ; Hélene MAUREL-INDART (ed.): Le Plagiat 
littéraire. Université Francois Rabelais de Tours, 2 0 0 2 ; Fritz G U T B R O D T : Joint Ventures. Authorship, 
Translation, Plagiarism. Beter Lang, Bern, 2 0 0 3 
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A T Ó T H BÉLA-AFFÉR ÉS A VILÁGIRODALMI HELYEK 

A szimbolizmus, dekadencia, posztromantika, a tizenkilencedik század végi eszté-
tizmus irodalmi, képzőművészeti és ideológiai tendenciái meghatározó érvénnyel 
hatottak az Ady-publicisztikára. Tematikusan ugyan alig foglalkozott az említett 
„irányzatokkal", egyéb tárgyú cikkei azonban hemzsegnek a legkülönfélébb kül-
földi szerzőkre, elődökre tett utalásoktól, a hozzájuk kötődő kifejezésektől. A na-
pi szintű, döntően polemikus irodalomértelmezői gyakorlatában megmutatkozó 
ellentétek talán legizgalmasabb példája a Tóth Bélához fűződő affér. Tóth 1907. 
február 22-i Pesti Hírlap-beli Esti levele (Wilde aforizmái), valamint Ady erre írott 
válasza (Válasz Tóth Bélának, Budapesti Napló 1907. március 2.) Ady modernséggel 
kapcsolatos álláspontjának összefoglalásaként értelmezhető, ahol különösen fi-
gyelemre méltóak az általa hivatkozott modern szerzők, valamint e szerzők hasz-
nálata. 

A cikkek olvasásakor szembeötlő, hogy Tóth a Wilde-bálványozás okait fejteget-
ve, csak igen közvetve szól Adyról (az egyetlen „adyendreségek" kifejezést leszá-
mítva). Ady válaszának vehemenciája - a személyes érintettségen és Tóth hosszú 
ideje folytatott „kötözködésén" túl - mélyebb okokban, történetesen a megtáma-
dott irodalmi nagyságokkal való azonosulásban keresendő. Kettejük egyoldalú és 
aszinkron jellegű vitája nem kimondottan Wilde-ról vagy az (angol) esztétizmusról 
folyik, kimondatlanul mégiscsak róla szól: a szellemesség szerepéről, lehetőségé-
ről a századforduló magyar társadalmi, politikai és irodalmi életében. 

A „sokat késett" levélváltás előzményeiről Ady korábbi cikkeiből és levelezésé-
ből értesülhetünk. 1899-ben (Bandi álnéven) Tóth vidékről írott látleleteit korri-
gálja, 1 1902-ben az „új idealizmus" kapcsán - a kérdést egyetlen nagyvonalú gesz-
tussal elintéző Tóth Béla „mesterről" ír (a gúnyoros mester megnevezés kétszer is 
szerepel a cikkben).2 A Jegyzetek a napról-sorozatban,3 egy évvel az ominózus le-

1 Debreczen. 1899. jún. 12. Ady Endre publicisztikai írásai. I. Szépirodalmi, Bp., 1977. (a továbbiakban 
AEPÍ) 53-54. 

2 „Az idealizmus." Nagyváradi Napló 1902. okt. 28. AEPÍ I. 323-325. 
3 Budapesti Napló 1906. márc. 23. Ady Endre összes prózai művei. II. .Akadémiai, Bp., 1968. (a továb-

biakban AEPM) 304. 
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vélváltás előtt ismét nekiront a „hűséges és harapós nacionalista" Tóthnak: „még 
Tóth Béla is publicista. Ez a vén locsogó, aki agyának bomlását eredetiségként 
szerepelteti". Közvetlenül az 1907-es Válasz előtt még egyszer beleköt ellenfelébe: 
Pikier Gyula védelmében „üres száj és tollnak" nevezi Tóthot. A cikkben - jellem-
ző módon - azonosul Pikier tudományos apostoli szerepével: „Valósággal üldöző 
harc már ez, mely ismét pellengérre állíthat bennünket a külföld előtt, mely szo-
morú kétségekkel tölt el bennünket kulturális fejlődésünk jövője i ránt . ' 4 

Ady levelezésében számos további utalást találunk az „affér" közvetlen előzmé-
nyeire. Kabos Ede egy 1906-os levelében megpróbálja lebeszélni Adyt a támadás-
ról - kimondottan lekezelően nyilatkozik Tóthról - , láthatóan nem tartja méltó 
vitapartnernek Ady számára: „Tóth Béla kapálódzásaira kár volna egy szót is vesz-
tegetni. Az teljességgel megbolondult, azt hiszem, már a saját ikrájába is beleha-
rap nemsokára veszettségében. Minket is folyton mar, de - miután vele tisztességes 
polémia elképzelhetetlen - egyszerűen fütyülünk rá."5 Ady az 1907. február 22-i 
Esti levél után elhatározza, hogy válaszolni fog a „megveszett" polémistának, ám 
egy Bölönihez írott megjegyzése továbbra is kételyről árulkodik: „Tóth Bélának 
válaszolni fogok a Napló ban keményen. Helyesled?"6 Nyilvánvaló, hogy a Wilde-
aforizmákról szóló Esti levél előtt már munkált Adyban a Tóthtal szembeni indu-
lat, melynek végső emanációját éppen az aktuális tárgy (Wilde) és általa a megszó-
lítottság érzése váltotta ki. 

Ha végigtekintünk az Ady-publicisztika - a Tóth-cikk által is hivatkozott - világ-
irodalmi helyein, akkor azt látjuk, hogy a világirodalmi rangú szerzők és műveik 
archiváló eljárásaként leginkább az azonosulást használja.7 Az azonosulás tulaj-
donképpen az önigazolás eljárása, kisajátító gesztus - melyben a hasonlat „ide-
gen" tagja ismerősként „kerül helyre". Az irodalmi azonosulás ugyanakkor társa-
dalmi programot feltételez, előlegez meg - az Ady-cikk esetében az utópisztikus 
szocializmust (körülbelül úgy, mint Wilde Az emberi lélek és a szocializmus-ában). 
„Hiszem és vallom, hogy a forradalmi megújulás kikerülhetetlen Magyarországon. 
Itt van már a csodálatos, áldott vihar az ő hírnökeivel, szent sirályaival. Társada-
lomban, politikában még csak a nyugtalanság sikoltoz. De irodalomban, művé-
szetben, tudományban már itt van a villámtüzes bizonyosság." Ady világirodalmi 
azonosulása „mégsem volt csupán gesztus: [az általa említett nevek] nagy példa-
képek voltak a számára, akiknek a műveiből [...] mindig a neki kellőt olvasta ki."8 

Hogy mit olvasott ki a példaképek műveiből, azt a legkülönfélébb, a világirodal-
mi helyeket látszólag csupán illusztrációként, apropóként használó megjegyzései-

4AEPM II. 2 6 7 - 2 6 8 . 

s Ady Endre levelei, (a továbbiakban AEL) I. 1 8 9 5 - 1 9 0 8 . Szépirodalmi, Bp„ 1 9 8 3 . 4 0 1 . (KABOS Ede 
1906. augusztusi leveléből.) 

8 AEL I. 2 3 8 . BÖI.ÖNI Györgyhöz. Párizs, 1 9 0 7 . február 2 5 . 
7 A „világirodalmi helyek" és az „archiváló eljárások" kapcsán BÉNYEI Tamás cikkére utalok: Archívum: 

a világirodalom helyei. Alföld 1 9 9 9 / 2 . 
8 VARGA József-VEZÉR Erzsébet (szerk.): Ady Endre az irodalomról. Magvető, Bp., 1 9 6 1 . 2 2 . (VARGA József: 

Ady irodalomszemlélete.) 
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bői érthetjük meg. Kedvenc külföldi szerzői a művészi magatartás kérdésével 
kapcsolatos állásfoglalásokban szerepelnek - mint Wilde, akinél „még ma is azt 
tartja legfontosabbnak egy .Alexander Bernát is, hogy nem volt normális szerel-
meiben ez a gyönyörű lelkű angol".9 Wilde szexuális mássága Ady számára álta-
lánosabb értelmű másság kifejezője, az „asszonylélek"-kifejezéssel saját kulturális 
disszidens-mivoltára utal: „Asszonylélek vagyok [...] alapjában, belül, igazán, én 
asszony vagyok" - í r j ad magyar Pimodán hetedik szakaszában. Művészi hitvallását, 
habitusát igazoló önironikus szerepjátékaiban vagy a magyar Pimodánban mind-
végig egy Európáért élő-haló, „veszettül európaiatlan magyar" alakja rajzolódik 
ki - aki „európai" (világirodalmi) nevekkel igazolja mondandóját. Egy 1906-os 
nyílt levelében éppen ezzel a tájékozottsággal büszkélkedik: „Mindenesetre új 
hanggal, új stílussal jövök, olyan szimpátiákkal dicsekedhetem, amilyenekkel ré-
gen nem találkozott magyar író."10 Ady szimbolikus viszonyba állítja magát a hi-
vatkozott világirodalmi alakokkal, „helyekkel". (Egy anekdotikus tárcájában em-
líti, hogy a lipótmezei elmegyógyintézet bentlakói „Wilde-ot szavalják zongoraszó 
mellett", majd „s hogy éppen Adyt látják, szívesen mondanak el könyv nélkül 
akárhány Ady-verset."1 •) „Szimpátiái" örök bizonytalanságban tartják, sosem le-
het bizonyos abban, hogy sikerül-e megértetnie magát - ezért tartja különösen 
fontosnak a szellemesség kérdését: „Jó étel a szellemes paradoxon. De mindig 
szellemes paradoxon?" „Még Wilde-nak sem volt igazi sikere nálunk. [...] Na aztán 
az angol humorral pláne kétes vállalkozás szerencsét próbálni [idehaza]."12 

Tóth Béla élcelődésének alapja, a wilde-i életmű homogén és minden iróniá-
tól mentes elképzelése, akaratlanul is a viktoriánus Wilde-értelmezéssel rokon: 
„Az Oscar Wilde színdarabjai rosszak; de csodálatosak bennük az elmés mondá-
sok. Minden alak aforizmákban beszél. S ez a nagyszerű, a világraszóló. Ezt hir-
detik a vájldisták." „Az ilyen adyendreségekre mi öregek, ha csúfolódni akarunk, 
azt mondjuk, hogy bennünk van a hiba..." Tóth kimondatlan előfeltevése értelmé-
ben a Wilde-darabok az esszéktől csupán műfajukban (előadás- és befogadásmód-
jukban) különböznek; végső soron valamennyi „ócska banalitás, kopott közhely, 
hülye biedermeyerség" - csakúgy, mint az „igazi" ellenfél, Ady Endre „elméssé-
gei". Tóth forrásainak hiteltelensége - Ady szerint a Pesti Hírlap „laptölteléknek" 
szánt Wilde-aforizmáiból vonja le következtetéseit, „valószínűleg németből ront-
va" - mit sem csorbít ítéletén. Baudelaire-t, Verlaine-t, Maeterlincket, Poe-t vagy 
épp Wilde-ot modernségükért és elmésségükért marasztalja el. Tóth szemláto-
mást a Wilde-aforizmáknál általánosabb problémát nehezményez, „járványról" 
beszél, melyet többek között „Wilde cimborái" terjesztenek - és végső soron a 
„legostobább a divatról", a „legmodernebb poézisről" fejti ki lesújtó véleményét. 

9 Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai. Szépirodalmi, Bp., 1954. 56. „Monna Vanna igazsága (És az 
új szereposztás)." Nagyváradi Napló 1903. február 7. 

10 Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai. 147. Szilágy 1906. február 8. 
11 Lipótmezei vigasztaló séta. Világ 1913. december 25. Lásd még: AEPÍ III. 446. 
12 Budapesti Napló 1905. február 1. 
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Ady válaszában - nem minden pátoszt nélkülözve - „egy egész szent jövendő 
nevében" folytat kettős harcot. Egyrészt a „csúnya, buta október-lelkek", az iroda-
lomértelmezés hivatalos fórumai, intézményei ellen, melyek legfőbb bűne „a kö-
zépkor marasztalása", a „programmos és pogromos butítás". Másik célpontja a 
„lóhúspuhító, nyilas sereg", „a[z egészen] tatár Ázsia". Ady „a magyar publikum 
elé csúfosan cipelteket és megbélyegzetteket" siratja, melyeken Tóth „piszkolva 
átgázol", holott e nevek „a világirodalom történetéi". A vita immanens tétje, a vi-
lágirodalmi helyek kisajátítása Ady „korszerűségi neurózisáról" (Bényei), a mái-
említett bizonytalanságáról tanúskodik. (Tóth szemmel láthatólag nem küszkö-
dött ilyesmivel.) Ady kétfrontos harca ennyiben háromfrontos: a harmadik, leg-
fontosabb harcát önmagával vívja. 

A világirodalmi utalások funkciója - amellett, hogy Tóthnál jobbára a lejára-
tásban merül ki - érdekes módon Adynál sem egyértelmű; a sértettségen túl nem-
igen van mondanivalója a „megbántott géniuszokról", nem állít róluk semmit, ki-
zárólag trópusként szerepelteti őket. (Legfőbb attribútumuk az, hogy Tóth nem 
szereti őket, sőt megidézésüket is Adynak köszönhetik, amennyiben Tóth rajtuk 
keresztül kíván „ütni" ellenfelén.) Voltaképpen Ady öndefiníciójához, magyarsá-
ga igazolásához szükségesek: „Annyi magyarságról sohse álmodtak sem a bajai 
csizmadia-műhelyben, sem az anyai dzsentri-házban, se sehol, amennyit az én 
ezeréves kis-nemes, mindig parasztokkal s vajmi sokszor parasztokként élő famí-
liám megőrzött s az én egyéniségemben, lelkemben kifejezett." A „megbántott 
nagy szívek", a „megbélyegzettek", a „legszenvedóbb, legnemesebb, legembe-
ribb, legkönnyesebb, legdelikátabb múzsák" - a szuperlatívuszok halmozásán túl 
- nem jutnak különösebb szerephez; a „megbántott géniuszok" puszta illusztrá-
cióvá válnak. Tóth konzervatív drámapoétikai elvei („Dráma alakok cselekménye 
nélkül nincs", az aforizmák és a szellemességek hiteltelenítik a mondandót) -
még ha a mellettük felhozott érvek megmosolyogtatóak is - kifejtettebbek, mint 
Ady itteni álláspontja. 

Ady válasza a Nyugat (még nem a folyóirat) „Szent-Lélekvitézeinek, kultúrem-
bereinek" üzen: nem maradhatnak megtorolatlanul a világirodalom „méltatlanul 
gyalázott, szomorú árnyai" - köztük Wilde, aki Tóth cikke óta „kétszer [is] ha-
lott". Személyeskedő kirohanása Tóth apját sem kíméli: „úgy-e Tóth Béla úr, 
Edgar Allan Poe cretin volt és Csárdás Tóth Kálmán Kohinoorja a világirodalom-
nak?" „Evvel a, beismerem, majdnem gyilkos ütésű kérdéssel tartozom a Wilde 
Oszkár méltatlanul gyalázott szomorú árnyának." A mondat hangsúlya és tulaj-
donképpeni tétje - bár valóban övön aluli érvvel él - a világirodalmi tekintély 
megnevezésére helyeződik. 

Négy és fél évvel a levélváltás után Ady engesztelő és némiképp bűnbánó han-
gon emlékezik meg Tóth Béláról.13 Ez az „egyébként nagyszerű magyar króni-
kás" a maga idejében nagyformátumú ítész volt, kinek „ható tolla" messzire el-
ért. Legfőbb hibája a tévedhetetlenség hamis hite volt, ami mindannyiunkat 

13 Világ 1911. dec. 24. AEPÍ III. 367. 
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fenyeget, hiszen „valamennyien öregszünk és haragszunk, de ő hamar vált kímé-
letlen öreggé és haragvóvá". Ady egy ironikus anekdotán keresztül idézi meg -
mintegy kiengesztelésképpen - Tóth Béla szellemét: a történet szerint egy sör-
gyáros néhány láda sörrel próbálja megvesztegetni Tóthot egy kis ingyenreklám 
reményében, de Tóth elutasítja: „Kedves uram [...] én ugyan pénzért írok, írás-
ból szerzett pénzből élek, de a sörért fizetni szoktam." 

Az anekdota Ady aktuális mondandója, a korrupció ostorozása szempontjából 
példázatként működik - és mint ilyen, az erkölcsi tartással való azonosulást jelzi, 
egyúttal a korábbi cikk miatti megbánást: „[Tóth Bélát] nekem - sajnos - halála 
előtt néhány héttel kellett egy sokáig késett, visszatartott cikkemben megfenyíte-
nem." Az 1907-es cikk - a „vita" előzményeit tekintetve - valóban sokáig késett, 
a „fenyítés" azonban - végső soron - a világirodalmi helyekkel való azonosulás 
miatt elkerülhetetlen volt. 



Havasréti József 

SZÉLJEGYZETEK SZILÁGYI GÉZA ÍRÁSAIHOZ 

Szilágyi Géza (1875-1958) író, költő, publicista a magyar irodalomtörténet egyik 
kevésbé ismert alakja.1 Életművének visszhangtalansága annál is meglepőbb, mert 
kortársai közül a legnagyobbak, Kosztolányi, Karinthy, Tóth Árpád írtak róla el-
ismerő bírálatokat. Jelentőségét a következő szempontoknak, illetve körülmények-
nek köszönheti. Szilágyi a pszichoanalízis iránt érdeklődő legelső magyar írók 
közé sorolható, különösen fontos szerepet játszott Ferenczi Sándorral való barátsá-
ga, aki Szilágyi analitikusa is volt.2 Ferenczi személyén keresztül korán kapcsolat-
ba került a freudista mozgalommal, magyar és német nyelven több pszichoanali-
tikus témájú írása jelent meg.3 Figyelmet érdemel továbbá írásainak erőteljes 
társadalomkritikai hangvétele, melyet afféle társadalmi fiziognómiaként határozha-
tunk meg; tulajdonképpen sajátos pszichoanalízis-értelmezése is a felszíni jegyek, 
torzulások, elváltozások fiziognómiai olvasatait nyújtó szemléletnek rendelődik 
alá. Irodalom- és mentalitástörténeti szempontból érdekes Szilágyi vonzódása az 
olyan témákhoz, melyeket kortársai a dekadens, perverz, morbid jelzőkkel írtak 
le, vagy éppen bélyegeztek meg. Stílustörténeti szempontból hangsúlyozandó jel-

1 Főbb művei: Tristia. (Versek) Nagel kiadás, Budapest, 1896; I-epel nélkül. (Erkölcsrajzok) Singer és 
Wolfner, Budapest, 1910; Könyvek és emberek. (Tanulmányok) Modern Könyvtár, Budapest, 1912; Ez 
Pest. (Szatírák) Modern Könyvtár, Budapest, 1913; Fantasztikus szerelmek. (Elbeszélések) Dick Manó 
kiadása, Budapest, 1916; Menny, pokol, háború. (Korszerű legendák) Tevan, Budapest, 1917; Vitus-
tánc. (Novellák) Grill Károly, Budapest, 1918. 

- „Ferenczi fontos irodalmi kapcsolatai és a pszichoanalízis gondolatvilágának első hazai közvetítői 
között kell megemlítenünk a költő és publicista Szilágyi Gézát, aki ugyancsak páciense, majd ba-
rátja lett. Szilágyi - aki 1914-ben Apáthy István zoológus-professzorral, a pszichoanalízis egyik ko-
rai kritikusával szállt vitába - számos pszichoanalitikus témájú cikket publikált, szakmai és egyéb 
fórumokon." E R Ő S Ferenc: „Ferenczi Sándor és kora." In Ferenczi Sándor. Válogatta, sajtó alá rendez-
te, jegyzetekkel ellátta ERÖS Ferenc. Új Mandátum, Budapest, 2000. 18. 

3 Szilágyi és a pszichoanalízis kapcsolatáról lásd HARMAT Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszicho-
analízis. Bethlen Kiadó, Sopron, 1994; TAKÁCS Mónika: A 'lealázott' szexuális objektum egy század eleji 
versben. Thaiassa 1998/2-3. 173-182. Az író lánya - Szilágyi Lilla - pszichoanalitikus érdeklődésű 
pszichológusként dolgozott. Radnóti Sándor interjúja, melyet az 1980-as évek elején Szilágyi Lillá-
val készített, érdekes megjegyzéseket tartalmaz Ferenczi és Szilágyi kapcsolatáról, illetve Szilágyi és 
Freud személyes kapcsolatáról is. Lásd RADNÓTI Sándor: Interjú Szilágyi Lillával. Thaiassa 1994/1-2. 
323-333. 
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legzetesen különcködő, groteszk, keresetten célzatos írásmódja, ezen belül kép-
használata. Bizarr témáit és stílusát azonban sokkal magasabb színvonalon láthat-
juk viszont olyan szerzők műveiben, mint például Csáth Géza vagy Füst Milán. 
Végül: alapos elemzést kívánna Szilágyi Géza magyar-zsidó identitása is, életpá-
lyája, versei, tanulmányai, nyilatkozatai a magyar zsidó művelődéstörténet tanul-
mányozója számára is izgalmasak.4 Érdekes látni, hogy Szilágyi zsidó származású 
és erős zsidó kulturális identitással rendelkező szerzőként a század eleji magyar 
kultúra modernizációs programjaihoz, illetve a Biblia archaikus-időtlen világából 
táplálkozó zsidó költészethez egyaránt szorosan kapcsolódott. Kova Albert a kö-
vetkezőképpen jellemzi Szilágyi lírája és a zsidó irodalom kapcsolatát: „ezek a ver-
sek a Biblia életének mintegy a poézisben, a lélekben való folytatódása, amely a 
bibliai mese végén egy új bibliai mese kezdetét szövi tovább: ez a bibliai téma át-
élése, amellyel mások is megpróbálkoztak ugyan nálunk, de egynek se sikerült úgy, 
mint Szilágyinak."5 Komlós Aladár, aki pályája kezdetétől szoros figyelemmel kí-
sérte Szilágyi tevékenységét, 1926-ban a zsidósághoz való viszonyáról kérdezte a 
költőt. Szilágyi válaszai irodalomtörténeti, társadalomlélektani, társadalomtörté-
neti szempontból egyaránt izgalmasak. „Feldolgoztam különben a Bibliának egyes, 
lélektani szempontból izgatóan érdekes epizódjait is, modern szemmel nézve az 
ősi-örök motívumokat. Az bizonyos: zsidóságomat nem tudom megtagadni, túl-
ságosan mélyen gyökerezik bennem. [...] Nem arról van szó, hogy zsidóság-e 
vagy magyarság, hanem csakis arról, hogy zsidóság és magyarság. Hiszen zsidó-
ság és magyarság nagyon jól összefér egymással, ép olyan jól mint ahogy, mond-
juk, magyarság és európaiság összefér."6 

Szilágyi műveinek értelmezéséhez magától értetődően kínálkozik a dekaden-
cia fogalma, Kosztolányi Dezsó például Az első dekadens - Szilágyi Géza portréja cím-
mel írt tanulmányt műveiről.7 A dekadencia esetében nem pontosan definiálható 
stíluskategóriáról beszélünk, inkább egy sajátos - kulturális, morális, orvosi, sze-
xuálpatológiai mozzanatokat egyaránt tartalmazó - diskurzusról van szó. Richard 
Gilman stíluskritikai értekezése több meghatározást ismertet, például: „Dekadens: 
19. század végi francia és angol írók egy csoportja, akiket a stílus nagy kifino-
multsága és a mesterséges vagy abnormális tartalom iránti határozott vonzódás 
jellemzett."8 Egy másik meghatározás szerint az „irodalmi dekadencia valójában 

4 Lásd KOVA Albert: A Biblia élete. Múlt és Jövő 1912. 163-164.; KOMLÓS Aladár: Beszélgetések a zsidó-
kérdésről. Múlt és Jövő 1926. 212-213.; SCHEIBER Sándor: Szilágyi Géza - Gyászbeszéd temetésén. Új Élet 
1958. április 15. 5.; valamint K O M L Ó S Aladár; Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a Holocaustig. 
1-2. Múlt és Jövő, Budapest, 1997. 2. kötet, 143-144. skk. 

5 KOVA Albert: i. m. 164. 
6 KOMLÓS Aladár: Beszélgetések a zsidókérdésről. 213. 
7 KOSZTOLÁNYI Dezső: „Szilágyi Géza." In uő: Egy ég alatt. Válogatta, sajtó alá rendezte, A jegyzeteket 

írta R É Z Pál. Szépirodalmi, Budapest, 1 9 7 7 . 1 3 8 - 1 4 4 . Kosztolányi három bírálatot írt Szilágyi mű-
veiről, az Új Revü ( 1 9 1 2 ) , / ! Hét ( 1 9 1 2 ) és а Nyugat ( 1 9 1 6 ) lapjain. Szilágyi Gézához írt leveleit lásd 
Egy ég alatt. 602-603. 

8 Idézi R . G I L M A N : A dekadencia, avagy egy jelző különös élete. Fordította F R I D I I Judit . Gondolat, Buda-
pest, 1990. 29. 
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azt a művelt nyelvi romlást jelenti, mely új kifejezőerőre vagy szépségre törekszik, 
és így megfosztja a stílust szervességétől, vagy szándékosan abnormálissá teszi".9 

Szilágyi jellegzetes stílusát és világszemléletét Komlós Aladár ugyancsak a deka-
dencia fogalmán keresztül jellemzi. „Korlátja, hogy életgyűlöletével, felfokozott 
és különös szexualitásával annyira egyéni, hogy már kuriózum, sőt, beteges eset. 
[...] Nála a nemiség nem más emberi kapcsolatokkal összeszőve, hanem elvon-
tan és abnormálisan megnövelve jelenik meg. Ha van magyar költő, aki rászol-
gált a 'dekadens'jelzőre, ő az."10 

Tehát a dekadencia nem semleges kategória, sokkal inkább a szexualitás és a 
társadalom viszonyát normalizálni kívánó diskurzusok részét képezi. A dekadens 
stílus keresettsége a köztudatban összefonódik a „beteges" témaválasztással, mely 
valamilyen módon a szexualitással áll kapcsolatban. Az abnormális szexualitás és 
a dekadencia kapcsolata a kortársak számára szinte magától értődő volt.11 Abban 
a mentalitástörténeti folyamatban, melyben a dekadencia és a perverzió problémá-
ja a művészeti, a jogi és az orvosi érdeklődés homlokterébe került, kulcsszerepet 
játszott az a gyakorlat, mely a normálisról leválasztotta az abnormális szexuális te-
vékenységeket, és a fétisimádók, exhibicionisták, zoofilek, maszturbálók, kukkolók 
és hasonlók körül eg)' kirekesztésen és ellenőrzésen, illetve átfogó orvosi, jogi és 
morális rendszerezésen alapuló diskurzust alakított ki. „Az a tény, hogy megin-
dult a marginális nemi szokások üldözése, azzal a következménnyel járt, hogy egy-
részt felébredt az érdeklődés a perverziók iránt, másrészt átalakul az egyének besoro-
lása. [...] A kisebb perverziók művelői szintén sajátos embertípusnak minősülnek 
- e típusokat a 19. században osztályozzák és nevezik el a pszichiáterek. [...] Az 
eltévelyedéseket üldöző hatalmi mechanizmus nem is annyira kiirtásukra törek-
szik, mint inkább valamiféle elemezhető, látható és állandó valósággal akarja fel-
ruházni őket: az eltévelyedést belevetíti a testekbe, becsúsztatja a cselekedetek 
mögé, osztályozási és értelmezési elvvé emeli, ebben látva a zűrzavar lét-okát és 
természetes rendjét."12 

A dekadens jelzőt Szilágyi Géza elsősorban első versesköteteivel - Tristia 
(1896), Holt vizeken (1903) - , illetve később a Fantasztikus szerelmek (1916) és a Vi-
tustánc (1918) című novellásköteteivel érdemelte ki. Versei a vallást blaszfémikus 
díszletként használó szexualitás motívumain, illetve a „bukott nők" sajátos eszményí-
tésén keresztül kapcsolódnak a dekadencia jelenségéhez, sőt, utóbbi szempont-
ból Ady Endre költészetének egyik markáns regiszteréhez is. Ezzel kapcsolatban 
egy érdekes dokumentum, Ady Szilágyihoz címzett verse arról tanúskodik, hogy 
a költő 1900-ban még erős visszatetszéssel fogadta Szilágyinak a szerelmi költé-

9 A . SYMONS: Essay on Meredith ( 1 8 8 7 ) , idézi GILMAN: i. m. 1 9 . 
1 0 KOMLÓS Aladár: Л magyar költészet Petőfitől Adyig. Gondolat, Budapest, 1980. 344. 
" Lásd E . SHOWALTER: Dekadencia, homoszexualitás és feminizmus. Fordította NAGY László. Café Bábel 

1994/1-2. 143-153. 
1 2 M . FOUCAULT: Л szexualitás története - a tudás akarása. Ford. ÁDÁM Péter. Atlantisz, Budapest, 1 9 9 6 . 

4 6 - 4 7 . 
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szet megújítására irányuló törekvéseit.13 A sors fintora egyébként, hogy Szilágyi 
szerelmi költészetének merészsége éppen Ady későbbi működésének fényében 
csupán halvány és nehézkes Baudelaire-utánérzésnek minősülhetett.14 E hatástör-
téneti mellékszál egyébként jelentőségéhez képest kissé túlértékelődött, Szilágyi-
ról mint Ady előfutáráról, sőt, példaképéről többen is értekeztek, és e körülmény 
alkalmas volt arra, hogy elvonja a figyelmet Szilágyi működésének egyéb, meg-
ítélésem szerint jóval lényegesebb és izgalmasabb kérdéseiről. 

Szilágyi írásaiban a „perverz" vagy „dekadens" szexualitás az elfojtás-cenzúrá-
zás, illetve az eltűnés-előtűnés játékaként jelenik meg, amely valamilyen metoni-
mikus részlet, töredék körül bonyolódik, míg a műfaj, amelyben mindez működik, 
konvencionális: novella, anekdota, esetleg tárcarajz. A novellákban kibontakozó 
vágyak és érzelmek fétiskaraktere az etnológiai és szexuálpatológiai diskurzus 
alapján egyaránt értelmezhető, miként maga a 'fétis' szó is egyaránt rendelkezik 
etnológiai és orvosi értelemmel. Szilágyi szereplői nem urai saját cselekvéseiknek 
és vágyaiknak, szerelmi tébolyuk során egyre kevésbé veszik észre, hogy amihez 
vonzódnak - egy hasonmás, egy női testrész, hangárnyalat, ruhadarab vagy fény-
kép - nem a valóság, hanem annak reprezentációja csupán. A vágynak a repre-
zentációkra irányulása azonban segít elkerülni, hogy a szexuális normasértés a 
valóságban, közvetlenül is megtörténjen, a fétis tiszteletén keresztül például elke-
rülhető az emberi holttesttel vagy az anyával folytatott szexuális kapcsolat, adott 
esetben a nekrofília, illetve az incesztus. De a fetisizmus maga is perverzió, hiszen 
csupán a fonákja és helyettesítése a normálisként tételezett szexuális működés-
nek.15 Egy másik - etnológiai-antropológiai - képzetkör alapján a fetisizáló rész-
leteken keresztül megvalósított szerelmi kapcsolat mágikus karakterűként jelenik 
meg. A szerelmi tébolyban szenvedő beteg egy sajátos, etnológiai, lélektani, or-
vosi fogalmakkal jellemezhető regresszión esik keresztül: a hasonmásoktól, testré-
szektől, hangárnyalatoktól, fényképektől való mágikus függés a jelölő és a jelölt 
közötti távolság elvesztéseként, Aby Warbug kifejezésével élve a gondolkodási tér 
elvesztéseként értelmezhető.16 

Lássunk néhány példát. A Vitustánc kötetben olvasható az Olyván Anna szeren-
cséje című novella, melyben egy megözvegyült férfi csupán azért vesz feleségül 
eg)' fiatalasszonyt, mert rendkívüli módon hasonlít korábbi, halott feleségére. A cse-

13 A verset Kosztolányi tette közzé az Esztendő 1919. februári számában. A költő által írt kommentár 
hangsúlyozza: „érdekesnek tartom, hogy a fiatal (huszonhárom éves) Ady Endrének, ki akkor még 
más ösvényeken mozgott, éppen a könyv dekadens volta tetszik vissza, és verse éppen azokkal az 
elvekkel vitázik, melyeket páratlan erejével és nagyszerű vérmérsékletével teljes diadalra visz." In 
Egy ég alatt. 6 3 1 - 6 3 2 . Vö. T Ó T H Árpád: Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia modemekhez. 
Nyugat 1 9 1 9 . 3 5 1 - 3 6 1 . ; valamint SZILÁGYI Géza: Ady Endréről. Nyugat 1 9 1 9 . 2 7 0 . 

14 E kettősséget hangsúlyozza Karátson Endre tanulmánya is. Egyrészt „meglehetősen esetlen költé-
szet ez, irálya gyakran önképzőköri", másrészt „egyes kifejezéseiben, viaskodó indulataiban, láto-
másos panaszaiban már Ady előszele kavarog". KARÁTSON Endre: „Baudelaire ajándéka." In uő: 
Baudelaire ajándéka. Jelenkor, Pécs, 1 9 9 4 . 1 1 - 1 2 . 

15 Lásd S. FREUD: „Három értekezés a szexualitás elméletéről." Ford. FERENCZI Sándor. In uő: A szexuá-
lis élet pszichológiája. Cserépfalvi, Budapest, 1 9 9 5 . 5 4 - 5 6 . 

16 Vö. A . WARBURG: Pogány-antik jóslás Luther korából. Ford. AIIAMIK Lajos. Helikon, Budapest, 1 9 8 6 . 8 . 
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lekmény kibontakozása azzal a folyamattal párhuzamos - vagy inkább azonos - , 
melynek során az új asszony helyzete és a halott feleség, Elfrida személye között 
a távolság és a különbség egyre inkább felszámolódik. A halott asszonyt helyette-
sítő Anna lassan azonossá válik Elfridával, a helyettesítettek A novella kezdetén a 
helyettesítés eszköze eg)' fénykép - „Olyván Anna képe már hozzásimult egy bol-
dogan izguló férfinak a szívéhez".17 A későbbiekben Annának már a halott nő ru-
háiban kell járnia, és megszólalnia sem szabad - a hangja ugyanis nem hasonlít 
Elfridáéra, és ez megzavarná a férj által a halott feleség emlékéhez kapcsolt illú-
ziót. Végül - mint sejthető - megtörténik a gyilkosság, a szerelmi tébolyban élő 
férj számára ugyanis csak ezen keresztül tüntethetők el végérvényesen az Anna 
mint médium és a halott feleség mint a beteges szexuális vonzalom tárgya közöt-
ti különbségek. Szilágyi szemléletére ugyanakkor jellemző, hogy a hasonmás, a 
ruha, a fénykép, a hang reprezentációs technikáival megvalósított irodalmi-sze-
miotikai játék társadalomkritikai mondanivalóval is összefonódik. Az alávetett 
helyzetben lévő asszony, akit a vagyonos férj úgy vásárol meg, mint egy prostituál-
tat vagy még inkább, mint egy élő szobrot vagy fényképet, végül teljesen tárggyá 
válik: a két asszony (mint jelölő és jelölt) közötti különbség felszámolásáért az élet 
elvétele sem nagy ár. 

Az Otíliával egy kocsiban című történetben egy fiatal lányról kiderül, hogy rend-
kívüli szexuális vonzerejének titka az, hogy mind külsejében, mind hangjában na-
gyon hasonlít a hős elhalt édesanyjára. A történet bonyolódása az Otílián - mint 
afféle fétisen - keresztül elkövetett vérfertőző viszony lehetősége körül forog. 
A szexuális konvenciók határának átlépése hol megtörténik, hol nem, attól füg-
gően, hogy Otíliát hajlandók vagyunk-e az anya közvetlen megtestesülésének te-
kinteni. „Oly finom és törékeny volt az a lány, hogy bizony - és ez talán a legna-
gyobb, amit mondhatok - el sem tudtam volna képzelni férfinak az ölében." Persze 
a későbbiekben kiderül, hogy az anyával való hasonlóság a kizáró ok, nem pedig 
a lány törékenysége. Máskor azonban megtörténik a szimbolikus vérfertőző aktus, 
még közvetettebb módon: az anyára hasonlító Otíliára emlékeztető prostituáltak 
segítségével: „Néha valamelyik leány csodálkozott azon, milyen szokatlan bőke-
zűséggeljutalmazom meg. A szegény libuska nem tudhatta, hogy Otíliára emlé-
keztetett valamilye."18 

Szilágyinak a szexuális perverziókkal foglalkozó novellái, melyeket a Vitustánc 
és a Fantasztikus szerelemek kötetekben gyűjtött össze, a századforduló-századelő 
képzeletét élénken foglalkoztató szexuális eltévelyedések katalógusai. Az incesztus, 
a nekrofília, a fetisizmus és egyéb perverziók irodalmi ábrázolása kissé demonstra-
tív módon történik, vérlázítónak szánt, de valójában kezdetlegesnek tűnő téma-
választáson, stíluson és szexuális jelképvilágon keresztül.19 Szilágyi azonban nem 

17 Vitustánc. 10. 
18 Fantasztikus szerelemek. 5-13. 
19 E szempontból nézve Szilágyi novellái úgy is olvashatók, mintha a szexuális élet eltévelyedéseit 

mintegy katalogizáló, a korszakban népszerű szakkönyv, Richard Krafft-Ebing Psychopathia Sexualis 
című művének irodalmi illusztrációi lennének. Lásd Dr. Richard KRAFFT-EBING: Psychopathia Sexualis. 
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állt meg ennél a szintnél, írásaiban a szexuális eltévelyedések a társadalmi visszás-
ságok allegorikus ábrázolásává alakulnak át, a perverzió irodalmi megjelenítésén 
keresztül a szerző egy sajátos irodalmi realizmus-igényt jelent be, illetve egy mo-
ralizáló karakterű társadalomkritikai programot valósít meg. „Ha a legfantaszti-
kusabb akarok lenni, egyszerűen leírom, amit látok magam körül. És amikor ezt 
teszem, nem én vagyok az oka, hogy annyi nyughatatlanul, szinte természetelle-
nesen rángatódzó embertársam vonaglik magából kikelve körülöttem, erőnek-
erejével kínálkozva, hogy foglalkozzak velük: nem én alkottam meg őket, hanem 
a perverzül művészkedó Élet. És nem én tehetek róla, hogy ez az önkínzó ránga-
tódzás és forgolódás nem valami idillikus pásztori imbolygásra és kerengésre, hanem 
irgalmatlan vitustáncra emlékeztet" - írja a Vitustánc-kötet előszavában a szerző. 

A társadalomkritikai szándék fontos szerepet játszik Szilágyi Géza tanulmá-
nyaiban is. Szilágyi tanulmányait, esszéit és könyvbírálatait egyaránt az a megkö-
zelítés határozza meg, melyet Paul Ricoeur a „gyanakvás hermeneutikájának" ne-
vezett. A „hermeneutikát [...] kettős mozgás hajtja, a gyanakvás akarása és a 
meghallás akarása, a szigorúság és az engedelmesség óhaja. Még nem fejeztük be 
a bálványok ledöntését és még nem halljuk tisztán a szimbólumok szavát" - írja 
Marx, Nietzsche és Freud nézetei kapcsán Ricoeur.20 Ennek megfelelően Szilágyi 
Géza írásai szándékukat, témáikat, stíluseszközeiket, frazeológiájukat tekintve 
egyaránt leleplező jellegűek.21 A pszichoanalízisről értekező Szilágyi meglehetősen 
ellentmondásos szerző, a freudista lélekelemzés módszereit sok tekintetben saját 
látásmódja, leginkább saját világnézeti vakfoltjai alapján egyszerűsíti le. „A Freud-
féle lélekelemzés voltaképpen nem egyéb, mint az önismeretre való megtanítás, 
a lélek minden álarcának könyörtelenül erélyes lehántása, öntudatlan énünk kí-
méletlen, de következményeiben áldásos leleplezése" - írja Ferenczi Sándor egyik 
kötetének megjelenésekor.22 Látható, hogy ez a felfogás azokat a terápiás és in-
terpretációs eljárásokat, melyeket Freud kidolgozott, egyetlen erélyes, leleplező 
gesztussá sűríti össze. Szilágyi a rá rendkívül jellemző, agresszív képekben bővel-
kedő szókincsen keresztül ismerteti Freud és Ferenczi nézeteit.23 Az elfojtás és a 
szublimáció eredményének leleplezése valamely bíró emelvénye előtt bevallott 
szadomazochista rémtett leírásaként jelenik meg. Szilágyi - egyébként Ferenczi-

Kiilönös tekintettel a rendellenes nemi életre. (2. javított kiadás.) Nova, Budapest, 1926. (Az elfojtás-cen-
zúrázás súlyát illetően jellemző, hogy a könyv a nyilvánosság elől elrejtőző magyar fordítónak csu-
pán a monogramjával - Dr. S. К. M. - jelent meg.) 

20 Paul R ICOEUR: „ A Z interpretációk konfliktusa." Ford. M A R T O N Y I Éva. In FABINY Tibor (szerk.): A her-
meneutika elmélete. 1. kötet. JATE, Szeged, 1987. 206. 

21 Erkölcsrajzait egybegyűjtó kötetének jellemző módon a címe is: Lepel nélkül (1910). 
22 Könyvek és emberek. 27. 
23 Lásd „erőszaktétel", „tusákat vív", „gúzsba köt", „megnyomorít", „korbácsol" és hasonlók. Valami 

hasonlót sugall Karinthy Frigyes bírálata is, aki e helyen érezhetően Szilágyi retorikájának hatása 
alatt fogalmazott: „Nagyon jellemző, hogy kedvenc filozófusa Freud, a sexualitás sárga vonalát el-
sősorban veszi észre minden cselekvések rugói között. A kegyetlen bécsi professzornak igaza volt: 
akiknek a lelkét legkíméletlenebbül s legdurvábban tépte fel az б rideg tana: íme a költők, ábrán-
dozok, íme a masochisták lettek leghívóbb hívei s fájdalmas hódolói az б 'egészséges' szadizmusá-
nak." KARINTHY Frigyes: Sz. G. Könyvek és emberek. Nyugat 1912. 832-833. 
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nek sem ellentmondva - az elfojtások okának a társadalmi cenzúrát, mégpedig 
elsősorban a nevelés és a szocializáció által közvetített cenzúrát tekinti, ezért szá-
mára a lélekelemzés nem orvosi, hanem elsősorban társadalmi terápiaként jelenik 
meg, illetve mint erősen moralizáló ideológiakritika. Tehát - a novellákra vissza-
utalva - a lélekelemzés módszere és szemléletmódja, illetve a szexuális perverzió-
kat megjelenítő novellák „leleplező" társadalmi funkciója közé egyenlőségjel kerül. 

Az individuális tudat, illetve a társadalom működésének cenzúra-mechaniz-
musai egyébként is élénken foglalkoztatták Szilágyi Gézát. írásai szerint határo-
zottan fel kell lépni a cenzúra ellen, az író és az orvos feladata egyaránt a belső 
és a külső cenzúra elleni harc, a tabuk megszüntetése, a bálványok félrelökése, a 
leleplezés.24 A radikális istentagadó és antiklerikális svájci orvosról, Oscar Paniz-
záról írt tanulmányában például meghatározónak tekinti az elmeorvosként való 
pályakezdést: „Két éven át búvárkodott a meghibbant emberi lélek feneketlen 
mélységeiben. Csupa diszharmóniát, lelki eltorzulást, görcsös agyműködést kell 
látni és megfigyelnie. Amikor kikerült a vad fantasztikumok, vitustáncot já ró hó-
bortok és fenyegetően vigyorgó mániák tanyájáról, fantáziája meg van mérgezve, 
és látása tökéletlenné vált."25 Szilágyi utal arra, hogy e deformált látás előny is 
egyben, a lélek és a társadalom olyan területei fedezhetők fel segítségével, melyek 
az átlagember előtt rejtve maradnak. „Sokat nem lát, amit minden ember lát, de 
viszont fölfedez olyasmit, ami a normális szemnek tilos terület és alaktalan köd."26 

A tanulmányban megrajzolt kép a svájci orvosról egyúttal Szilágyi saját portréjá-
nak is tekinthető. A provokáló és bizarr irodalmi stílus hatóerejéről például a kö-
vetkezőket írja: „a világos kimondás durvává és illetlenné vált. Ez ellen az agy-
kórság ellen csak egy eszköz van: [...] egészen brutális módon ki kell mondani a 
gondolatokat, úgy, hogy a többiek megrázkódnak és arra a véleményre jutnak, 
hogy bár a divat más, eszmék kinyilatkoztatása mégis jobb és egészségesebb, mint 
a lenyelésük."27 

Végül néhány megjegyzés Szilágyi Géza jellegzetes stílusával kapcsolatban. 
„Szilágyi gondos és szenvedélyes stiliszta" - írja egyik jelentős kritikusa, Tóth Árpád.28 

Ugyanakkor, ha az úgynevezett dekadens írók, például Baudelaire és Oscar Wilde 
stílusát, Szomory Dezső buijánzó ornamentikáját, a fiatal Kosztolányi érzékletes-

24 Ennek életrajzi okai is lehettek: Tristia című kötete kapcsán vallásgyalázásért bírósági eljárást indí-
tottak ellene, és tíz nap elzárásra ítélték. Lásd Költemény a járásbíróság előtt. Budapesti Napló 1896. 
november 10. és 12. szám. 

25 Könyvek és emberek. 13. 
2 6 Uo. 
27 I . m . 21. 
2 8 T Ó T H Árpád: „Sz. G. Menny, pokol, háború." In Tóth Árpád Válogatott müvei. Sajtó alá rendezte KARIX>S 

László. Szépirodalmi, Budapest, 1964. 1024. Szilágyi elsó világháborús írásai kapcsán utalhatunk 
arra, hogy világháborús apokaliptikája nem csak Ady háborús költészetével rokon, hanem a „társa-
dalmi fiziognómia" osztrák mesterének, Kari Krausnak egyes munkáival is. Lásd K. KRAUS: „Apoka-
lipszis." Ford. KEREKES Amália. In KEREKES Amália-OROSz Magdolna-TEI.LER Katalin (szerk.): „Remegő 
himnusz tudj' isten, mire". Válogatás Hugo von Hofmannsthal és a bécsi modernség publicisztikájá-
ból. Gondolat , Budapest, 2005. 99-105.; valamint K . KRAUS: AZ emberiség végnapjai. Ford. TANIXJRI 

Dezső. Európa, Budapest, 1977. 



5 0 6 Havasréti József 

ségét tekintjük, akkor megállapítható, hogy Szilágyi valójában nem volt jó stilisz-
ta: írásmódja erőltetett, keresett, darabos. Tóth Árpád azonban olyasmit is szóvá 
tett - igaz, nem a prózai művekkel, hanem Szilágyi költeményeivel kapcsolatban 
- ami további értelmezésre szorul. „O nem rezonáltatja lelkünket, hanem szinte 
megüti. A szinte brutális feszültségű, nyers, vad erejű hasonlat érezteti, hogy itt 
nem költői mesterkedésról van többé szó, hanem fájdalmas, véres lelki élmény-
ről."29 A stílus verbális agresszivitása a Szilágyit jellemző társadalomkritikai szán-
dék eszköze is: a stílus éles tárgy, tőr vagy sarkantyú képében hasítja fel a valóságot 
burkoló illúziók, téves nézetek, előítéletek - tehát a „hamis tudat" - szövedékét.30 

Szemlélete, írói attitűdje, stílusa hangsúlyozottan férfias - e szempontból tehát nem 
felel meg a dekadens írókat feminin vonásaik miatt elítélő kortársi vélemények-
nek. Szilágyi írásaiban az asszonyokat szemével levetkőztető férfi tekintete - lásd 
Az akt című novelláját31 illetve a lelki és társadalmi élet felszíni jelenségeit le-
hántó társadalomkritikus tekintete között nincsen számottevő különbség. 

2 9 T Ó T H Árpád: „Sz. G. Neked írtam." In uő: Válogatott művei. 726. 
3 0 V Ő . Jacques DERRIDA: Éperons. Nietzsche stílusai. Ford. S A J Ó Sándor. Athenaeum 1 9 9 2 . I . kötet, 

3. füzet, 172-213. 
31 Fantasztikus szerelmek. 14-21. 
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BABITS MIHÁLY: ESTI KÉRDÉS 

- A titokzatos mesterség műhelytitkaiból -

„Vers és filozófia kényes összefüggéseit feszegeti éppen 
Babits Mihály a költészetről, a „titokzatos mesterség"-ről 
szólván. 'A legcsodálatosabb - mondja Babits - , hogy 
a túlságosan mély vagy bölcs tartalom még árt is a 
versnek. Mindenki tudja ezt. Vannak kiváló és nagyra 
törő köl tők , akiket ez ölt meg. Súllyal terhelve nem 
lehet röpülni; s itt aztán mindegy, ha a teher csupa 
arany és drágakő is...' Szerencsére maga Babits Mihály 
éppen olyan költő, aki tud súllyal terhelve röpülni, s 
ennek köszönhetjük többek közt az Esti kérdést, a magyar 
filozófiai költészet egyik legszebb, klasszikus darabját." 

(Nemes Nagy Agnes)1 

Esti kérdés 

Midőn az est, e lágyan takaró 
fekete, sima bársonytakaró, 
melyet terít egy óriási dajka, 
a féltett főidet lassan eltakarja 
s oly óvatossan, hogy minden fűszál 5 
lágy leple alatt egyenessen áll 
és nem kap a virágok szirma ráncots 
a hímes lepke kényes, dupla szárnyán 
nem veszti a szivárványos zománcot 
és úgy pihennek e lepelnek árnyán, 10 
e könnyű, sima, bársonyos lepelnek, 
hogy nem is érzik a lepelt tehernek: 
olyankor bárhol járj a nagyvilágban, 
vagy otthon ülhetsz barma, bús szobádban, 
vagy kávéházban bámészan vigyázd, 15 
hogy gyújtják sorban a nagyfényü gázt; 
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel 
nézzed a lombon át a lusta holdat; 
vagy országúton, melyet por lepett el, 
álmos kocsisod bóbiskolva hajthat; 20 

1 N E M E S NAGY Ágnes: 64 hattyú. Magvető Kiadó, Budapest, 1975. 216. 
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vagy a hajónak ingó padlatán 
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán; 
vagy idegen várost bolygván keresztül 
állj meg a sarkokon csodálni restül 
a távol utcák hosszú fonalát, 25 
az utcalángok kettős vonalát; 
vagy épp a vízi városban, a Riván, 
hol lángot apróz matt opáltükör, 
merengj a messze múltba visszaríván, 
melynek emléke élesen gyötör, 30 
elmúlt korodba, mely miként a bűvös 
lámpának képe van is már, de nincs is, 
melynek emléke sohse lehet hűvös, 
melynek emléke teher is, de kincs is: 
ott emlékektől terhes fejedet 35 
a márványföldnek elcsüggesztheted: 
csupa szépség közt és gyönyörben járván 
mégis csak ana fogsz gondolni gyáván: 
ez a sok szépség mind mire való? 
mégis csak arra fogsz gondolni árván: 40 
minek a selymes víz, a tarka márvány ? 
minek az est, e szárnyas takaró? 
miért a dombok és miért a lombok 
s a tenger, melybe nem vet magvető? 
minek az árok, minek az apályok, 45 
s a felhők, e bús Danaida-lányok 
s a nap, ez égő szizifiiszi kő? 
miért az emlékek, miért a multak? 
miért a lámpák és miért a holdak ? 
miért a végét nem lelő idő? 50 
vagy vedd példának a piciny fűszálat: 
miért nő a fü, hogyha majd leszárad? 
miért szárad le, hogyha újra nő? 

A nyelv természete szerint logikus és fogalmi. Természeténél fogva fogalmi tudás, 
nem illanó intuíciók és misztikus megérzések közvetítésére alkalmas. Még olyan 
szavak is, mint az asztal, intuíció és misztikus, nem konkrét tárgyakra, illetve illanó, 
sejtelmes megérzésekre vonatkoznak, hanem azok elvont fogalmára. Ezek szerint 
olyan kifejezéseknek, mint például a „misztikus költészet", önellentmondást kelle-
ne tartalmazniuk. De tudjuk, hogy ez nem így van. Az angolszász irodalomelmélet 
megkülönböztetést tesz „mondás" (teliing) és „mutatás" (showing) között. A költő 
nemcsak „megmondja", hogy a versben illanó intuíciók és misztikus megérzések 
találhatók, hanem inkább „megmutatja", „láthatóvá teszi", érzékelteti. Az olvasó 
nemcsak megérti, hanem közvetlenül észleli ezeket. A költők állandóan költői 
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technikákat keresnek, hogy azt a benyomást kelthessék: a vers szavai nemcsak fogal-
mi tudást, hanem valamilyen intuitív meglátást, misztikus bepillantást is közvetí-
tenek. Ebben a dolgozatban Babits Esti kérdését fogom elemezni, hogy rámutassak 
arra: hogyan kelti olvasóiban azt a benyomást ez a vers, hogy nemcsak ésszerű tu-
dást, hanem fogalom-előtti, illanó meglátásokat is észlel. Valaki megjegyezte írás-
módomra vonatkozóan: 'Döntsd el végre, hogy esszéista vagy analitikus módon 
akarsz-e írni!' E dolgozat alcíme arra céloz, hogy a titokzatos mesterség intuíciói-
ra esszéista módon utalok; és analitikus eszközökkel mutatok rá arra, hogyan ered-
nek ezek az intuíciók a vers fogalmi nyelvszövedékéből. Elöljáróban meg kell mon-
danom, hogy véleményem eltér Nemes Nagy Ágnes nézetétől, miszerint az Esti 
kérdés a magyar filozófiai költészet egyik legszebb, klasszikus darabja. A vers filo-
zófiája igen könnyű fajsúlyú: s ha mégis irodalmi remekműnek tekinthető, az an-
nak köszönhető, hogy e vers az intuitív belátáshoz a fogalmi nyelven keresztül jut-
tatja el olvasóját. 

Mint említettem, a költők állandóan költői technikákat keresnek, hog)' azt a 
benyomást kelthessék: a vers szavai nemcsak fogalmi tudást, hanem valamilyen 
emocionális élményt, intuitív meglátást, misztikus bepillantást közvetítenek. Rába 
György hosszadalmasan magyarázza, hogyan hatott Bergson gondolkodása Babitsé-
ra.2 Én itt egy olyan Bergson-idézetet kívánok hozni, amely nem a verstartalom-
ra, hanem a vers befogadására vonatkoztatható, olyan verstechnikákra, amelyek 
az intuitív meglátás és misztikus bepillantás benyomását kelthetik. .Amikor Beigson 
a „metafizikai intuícióról" szól, gyakorlati utasítást is ad, hogyan lehet ilyen intuí-
ciót elérni: azt ajánlja, hogy sokféle tárgy egymás fölé helyezett képét idézzük fel 
egyidejűleg. „Ha minél különbözőbb képeket választunk, megakadályozzuk, 
hogy bármelyikük bitorolja annak az intuíciónak a helyét, amit fel kellett volna 
idézzen; különben vetélytársai elűznék."3 Ez a leírás sokfajta verstechnikára al-
kalmazható, még olyan költőknél is, akik megelőzték Bergsont - nem valamely 
látnoki előérzetnek köszönhetően, hanem mert Bergson itt az emberi kognitív 
rendszer egyfajta működését írja le. Tudatos folyamatokban egyetlen hír-szek-
vencia áll a figyelem központjában, „bitorolja" a teljes figyelmet; emocionális, in-
tuitív és misztikus folyamatokban pedig a rivális szekvenciák megakadályozzák 
egymást abban, hogy bármelyikük bitorolja a többiek helyét. 

A 13-34. sorokban felsorolt képekről szólva Rába György Szabó Lőrincre hi-
vatkozik, aki „a térben és időben átélt szépségnek ezt az egyenrangú részekből álló 
fölsorolását .nagyszabású szinkronizáció'-nak keresztelte el".4 Itt a vagy kötőszó a 
leírásokat úgy állítja be, hogy azok csak a nyelvi sorrendben követik egymást; de 
a leírt helyzetek egyidejűek, egyenértékűek és felcserélhetők. Egyúttal némi bi-
zonytalanságra is utal; ezt a bárhol helyhatározó is megerősíti. Mivel e leírások 

2 RÁBA György: Babits Mihály költészete. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1 9 8 1 . Bergson a szabadí-
tó: 313-345. 

3 Bergsont idézi Anton EHRENZWEIG: The Psychoanalysis of Artistic Vision and Hearing. Braziller, New York, 
1965. 

4 RÁBA György: i. m. 318. 
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többnyire apró részletekre is kiterjednek, teljes figyelmünket igénylik; ugyanak-
kor a befejezetlenség benyomását is keltik: mielőtt megtudhatnánk, hog)' mi tör-
ténik bármelyik felsorolt helyen, már a következő hely említődik. így egyik kép 
sem bitorolhatja a többiek helyét. 

A kritikusok egy része (Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes és mások) szerint az 
egész vers egyetlen mondatból áll. „Ez az ötvenhárom soros mű egyetlen mondat. 
A végén sorakozó kérdő mondatok is karon fogva - a babitsi helyesírás szerint 
kisbetűvel - következnek egymás után, hiszen egyetlen alapkérdésnek csupán a 
változatai."5 Rába György viszont, azt állítja, hogy „nem így van". Ez a nézetelté-
rés az esszéista írásmód hátulütőire vall. Sem Rába György, sem Nemes Nagy Ágnes 
nem hivatkozik a középiskolában tanult nyelvtani szabályokra. Az előző a „költő 
ihlettörténeti vallomására" utal; az utóbbi inkább azt állítja, hogy „hiszen egyetlen 
alapkérdésnek csupán a változatai". Egyik sem megbízható érv. Egy félbehagyott 
versben lehet befejezetlen mondat, amelyet azután a költő befejez, amikor befe-
jezi a verset. És az „egyetlen alapkérdés változatait" lehet párhuzamos, önálló 
mondatokban vagy mellérendelt összetett mondatban kifejezni. Ami a középisko-
lában tanult nyelvtani szabályokat illeti, azok sem döntik el itt a vitát: a kérdések 
képezhetnek párhuzamos önálló mondatokat vagy mellérendelt összetett mon-
datot. Valószínűleg a „vagy vedd példának a piciny fűszálat" nyelvtanilag űj mondat, 
még ha kisbetűvel kezdődik is; és a következő két összetett mondat is lehet nyelv-
tanilag önálló. 

Nemes Nagy Ágnes kijelentő mondatát tehát nem megállapításként, hanem 
nyomatékos javaslatként kell értelmeznünk: 'Olvasd a verset úgy, mintha mind-
össze egyetlen mondatból állna.' De nem ez itt a fő kérdés. Amint azt már Quintilia-
nus megjegyezte, nem az a fontos, hogyan hívják az embereket, hanem az, hogy 
hogyan cselekszenek;6 és éppúgy nem az a fontos, hogyan hívjuk a stilisztikai esz-
közöket (jelen esetben: egy vagy több mondat), hanem hogy mi a hatásuk. Ez a meg-
látás a mai napig érvényes. Valóban, Nemes Nagy Ágnes megválaszolja azt a kér-
dést, hogy milyen hatást tesz az a tény, hogy a vers mindössze eg)' mondatból áll: 
„Ez a hosszú versmondat [...] már önmagában is elárul valamit a versről. Azt, hogy 
egyetlen gondolatért született, a 'miért élünk?' kérdésért, egy célja, egy középpont-
ja van.. ."7 Ez jól hangzik. De egy „hosszú versmondat" nem árul el semmi ilyesmit. 
Egy hosszú, kanyargó, alárendelt mondat általában, mint itt is, több komplikált 
gondolatot is közvetíthet egy szuszra. Rövid, párhuzamos, önálló (vagy melléren-
delt) mondatok pedig igen gyakran egyetlen gondolatot ismételnek. Jelen eset-
ben az „egyetlen alapkérdés változatait" a vers éppen abban a részében nyújtja, 
amelyben a mondatok mellérendelt összetett mondatnak vagy önálló párhuza-
mos mondatoknak egyaránt tekinthetők. 

5 N E M E S NAGY Ágnes: i. m. 218. 
6 Q U I N T I L I A N (No Date) Institutio Oratoria. H. E. BUTLER (trans.) London and Boston. Loeb Classical 

Library. Book IX. Chapter 1:8. 353. 
7 N E M E S NAGY Ágnes: uo. 
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Nekem úgy tetszik, hogy a kérdés egyáltalán nem ilyen egyszerű. Akár egyet-
len mondatból, akár több mondatból áll a vers, a stilisztikai hatás szempontjából 
nagy különbség van az első tizenhárom sor és a folytatás között. A vers első szava 
(„Midőn") alárendelt mondatot kezd, és befejezetlenségi érzést ébreszt, amíg meg 
nem jön a főmondat. A főmondat csak a tizenharmadik sorban jelenik meg („Olyan-
kor. .."), enyhítvén a várakozás feszültségét. A leírás képei egymást követve halad-
nak előre, de nem bitorolhatják teljes figyelmünket: arra kényszerülünk emlékez-
ni, hogy egy befejezetlen alárendelt mondat még mindig várja a felszabadító 
főmondatot. A tizenharmadik sort követő képek pedig mellérendelt (vagy párhu-
zamos önálló) mondatokból állnak: a mondatok vége nem kelt várakozást a kö-
vetkező mondatra. Itt nincs se feszült várakozás, se felszabadulás. 

Az első harmincöt sor mondattani szerkezete tehát fölöttébb Figyelemreméltó. 
Az első négy sor alárendelt mondatot tartalmaz: a mondat lényege: „Midőn az est... 
a féltett főidet lassan eltakarja". A közbeeső rész „az est" további kibontakozását vi-
szi végbe. A „Midőn" kötőszó a mondat alárendeltségére utal. A következő hét sor 
tovább bővíti az alárendelt mondatot: az „eltakarja" igéhez fűz további hosszadal-
mas módosítást. Ami a tartalmat illeti, ez a tizenkét sor a kifinomult észleletekre 
vonatkozik, és nem tartozik a „Miért élünk?" kérdéshez. 

Csak tizenkét soros várakozás után j ö n meg a főmondat (a tizenharmadik sor-
ban). A főmondat bevezetéséül az „olyankor" határozószó röviden összegzi az előző 
tizenkét sorra kiterjedő „Midőn" által bevezetett időhatározói mellékmondatot. 
Az alárendelt mondat, amennyiben a főmondatot jósolja meg, „határozott irány 
érzetét" kelti. De az olvasó kénytelen egyúttal emlékezni arra is, hogy a kötélnek 
maradt egy szabadon lógó vége, ami így egyszerre a bizonyság és a bizonytalan-
ság pszichológiai légkörét sugallja. A főmondat megszünteti a mondattani szer-
kezetből eredő bizonytalanság-érzést, és most a térre tereli a figyelmet: „olyankor 
bárhol járj a nagyvilágban". Ezt huszonkét sorra terjedő, hosszú mellérendelt mon-
dat-sor követi, amely nem hagy szabadon lógó véget. De itt a „bárhol" helyhatá-
rozószó és a hétszer ismételt „vagy" kötőszó kelt tétova, bizonytalanság-érzést. 
Minden egyes mellérendelt mondat egy további szituációt ír le, nem mint folytatást, 
hanem mint a „vagy" kötőszó által bevezetett alternatívát, fokozva a bizonytalan-
ságot. A huszonharmadik sorban pedig az „ott" helyhatározó megint „helykitölté-
sül" szolgál a megelőző helyleíró mondatok tömegét összegzendő, s visszamenő-
leg (ha nem is mondattanilag, de jelentéstanilag) a helyleírás-sorozatot alárendeli 
annak a (mellérendelt vagy önálló) mondatnak, amely végre megmondja, hogy 
mi történik „ott". Csak ezt követően érünk el a vers csúcspontjához, a dolgok ér-
telmére vonatkozó kérdések halmozásához: „ott emlékektől terhes fejedet a márvány-
fóldnek elcsüggesztheted; ... mégis csak arra fogsz gondolni gyáván". 

A fenti fejtegetésekből következik, hogy az Esti kérdés nem egyszerűen az élet 
értelmére vonatkozóan tesz fel kérdéseket, hanem azt a futó pillanatot próbálja 
elkapni, amikor az ember hirtelen bepillantást nyer az élet értelmébe vagy szép-
ségébe. A fő mondanivaló nem a filozófia, hanem a pszichológia területéhez tar-
tozik. A vers utolsó tizenhárom sora filozófiai léggömbökké fúj fel egy hosszú sor 
kérdést az élet legmagátólértetődőbb jelenségeinek értelméről, s így könnyen a 
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Szabolcska Mihály-féle álnaiv csodálkozássá fajulhatna, amit Karinthy a követke-
zőképpen parodizált: 

A mi falunkba nyáron nő a zab 
És éjszaka van, ha nem süt a nap; 
Forgácsot vág ki fábul a gyalu, 
Csodálatos, csodálatos falu.8 

Hogy miért nem ez történik, annak oka éppen az, hogy itt nem a filozófiai gon-
dolatok súlya számít, hanem a bepillantás-élmény éreztetése. A vers nagysága a 
gondolat, a ritmus, a figuratív nyelvezet és a mondat összjátékának bonyolult 
szerkezetében rejlik, amely felkészíti az olvasót a kifinomultabb értelem befoga-
dására. 

E szerkezet megvilágítása céljából a Gestalt-pszichológia néhány alapvető elvét 
kell tisztáznunk. A Gestalt-pszichológia (alak-pszichológia) azt kutatja, hogyan 
szervezi az elme az észleleteket erős, könnyen felfogható, jól kirajzolt, illetve 
gyenge, elmosódott alakokká. Az utóbbival kapcsolatban Anton Ehrenzweig 
„alak-mentes" és „dolog-mentes" jellegzetességekről beszél (Gestalt-free and thing-
free qualities). Ehrenzweig hosszasan idézi Bergson azon bekezdéseit, amelyekből 
a „metafizikai intuícióról" szóló idéztem fentebb, és a következő megjegyzést fűzi 
hozzá: „Amit Bergson metafizikai intuíciónak nevez, az egy alak-mentes látás, ami 
egymásra helyezett észlelésre alkalmas."9 

Az erős alakoknak tipikusan racionális jellege van; a gyenge alakoknak pedig 
emocionális, intuitív jellege. Rudolf Arnheim, aki a vizuális művészetekre alkal-
mazza a Gestalt-pszichológiát, ezt a kapcsolatot azzal magyarázza, hog)' a gyenge, 
elmosódott alakok fogékony, érzékeny, „befogadó" hozzáállást kívánnak; az erős, 
jól kirajzolt alakok pedig a célszerű, aktívan szervező elme termékei.10 Leonard 
В. Meyer pedig, aki a zenére alkalmazza a Gestalt-pszichológiát, így fogalmazza 
meg ezt a jelenséget: „Mivel a jó alak 'értelemteljes' ebben az értelemben, a bi-
zonyság, biztonság és nyilvánvaló szándék pszichológiai légkörét sugalmazza, 
amiben a hallgató az ellenőrzés, irányítás és erő, valamint specifikus tendencia és 
határozott irány érzetét észleli."11 Ezt a felfogást a Rorschach-teszt empirikus le-
letei is határozottan támogatják. Konvergens, egybevágó szerkezetek tipikusan 
erős alakokat, divergens, megoszló szerkezetek pedig gyenge, elmosódó alakokat 
képeznek. Bergson metafizikai intuíciója ilyen „megoszló szerkezet" eredménye. 

8 KARINTHY Frigyes: így írtok ti. SZABOLCSRA Mihály: A mi falunkból... Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1954. 50. 

9 „What Bergson calls metaphysical intuition is a gestalt-free vision, capable of superimposed perception." 
Anton EHRENZWEIG: i. m. 3 4 - 3 5 . 

10 Rudolf A R N H E I M : Art and Visual Perception. Faber & Faber, London, 1957 
11 „Because good shape is intelligible in this sense, it creates a psychological atmosphere of certainty, 

security, and patent purpose, in which the listener feels a sense of control and power as well as a 
sense of specific tendency and definite direction" Leonard B . M E Y E R : Emotion and Meaning in Music. 
Chicago UR Chicago, 1956. 160. 
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Babits hosszú alárendelt mondata, s később az alternatív szituációk felsorolása ilyen 
megoszló figyelmet hoznak létre. 

Avers első három szava időpontra vonatkozik: „Midőn az est". A „midőn" kötő-
szó időhatározói mellékmondatot vezet be; és az „est" főnév időpontra utal. A le-
írt percekben rendkívül kifinomult érzékelések vezetnek a rejtelmes bepillantás 
élményéhez. Itt olyan eszközt találunk, amelyet a költők az illanó, fogalom-előt-
ti érzetek ébresztésére használnak: a szinesztéziát. 

Ullmann István, az oxfordi egyetem híres romanisztika professzora szineszté-
tikai tanulmányait az érzékek hierarchikus felfogása keretében folytatta (a szinesz-
tézia két vagy több érzék közötti átvitel-folyamat). A látási érzék a „legdifferenciál-
tabb", vagyis vele lehet a legtöbb megkülönböztetést tenni (a gazdag formákra és 
a színekre vonatkozólag), a tapintás-, a hő- és a súly-érzékek a legkevésbé diffe-
renciáltak, mert velük lehet a legkevesebb megkülönböztetést tenni; olyannyira, 
hogy egymástól is nehéz megkülönböztetni őket. E két véglet között van a hallás, 
a szaglás és az ízlelés, ebben a csökkenő sorrendben. Ullmann úgy találta, hogy 
a természetes irány a szinesztétikus átvitelben az, hogy a forrás-érzék alacsonyabb 
a hierarchiában, mint a cél-érzék. A „lágy hang" és „lágy szín" például természe-
tesebben hangzik, mint „hangos" vagy „C dúr" vagy „színes" vagy „zöld tapintás". 
Amikor Tóth Árpád azt írja, hogy „Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő", a 
szinesztétikus metafora inkább elmés, „modern", mint élményszerű hatást kelt. 
Amikor pedig azt írja, hogy „És zokog egy felhorzsolt illaton / Mert vesztett édent érez-
tet vele"f2 a metaforának kifejezetten élményszerű jellege van. 

Ullmann statisztikái szerint a magyar, angol és francia romantikus költők mű-
veiben többszörösen gyakoribb az olyan szinesztétikus átvitel, ahol a forrás-érzék 
a cél-érzéknél alacsonyabb, mint fordított irányban. Ennek megfelelően a leggyako-
ribb forrás-érzék a tapintás; de meglepetésére a leggyakoribb cél-érzék nem a lá-
tás, hanem a hallás érzéke volt, a második a megkülönböztetés hierarchiájában.13 

Ullmann magyarázatától eltérően én a következőképpen magyaráztam ezt az 
eredményt: Először is, a „lágy hang" és a „lágy szín" kifejezések a hangok és a szí-
nek meghatározatlan, nehezen megfogható sajátságaira vonatkoznak, amit a vi-
lágosan meghatározott fogalmi nyelv nemigen tud visszaadni. Mégis, ilyen meg-
határozhatatlan intuíciókat nyelvileg úgy lehet érzékeltetni, ha a differenciáltabb 
érzékről a kevésbé differenciált érzék jegyében beszélünk. Másodszor pedig a sta-
bil, látható alakok ellenállnak az egymástól távol álló érzékletek egymásba olvasz-
tásának; a hallás-érzékben viszont nem lehet stabil, látható alakokat észlelni, s 
ezért az egymásba olvasztás simábban zajlik le. Ez utóbbi feltételezést megerősí-
tik a kolozsvári Dombi Erzsébet kutatásai, aki Ullmann kísérleteit a huszadik szá-
zad eleji magyar impresszionista költészet szinesztétikus metaforáira terjesztette 
ki.14 Dombi eredményei nagyjából megfelelnek Ullmannéinak. De ebben a vers-

1 2 T Ó T H Árpád: Körúti hajnal; Bazsalikom 
13 Stephen U L L M A N N : „Panchronistic Tendencies in Synaesthesia." In The Principles of Semantics. Black-

well, Oxford, 1957. 266-289. 
14 Erzsébet D O M B I : Synaesthesia and Poetry. Poetics 1 1 (1974) 23-44. 
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korpuszban a leggyakoribb cél-érzék a látás volt, csakhogy ez nem az alakokban, 
hanem a tárgyaktól elvonatkoztatott színekben nyilvánult meg, amit Ehrenzweig 
alak- és dolog-mentes entitásoknak hívna. 

Babits versének első tizenkét sorában a látási és a tapintás-érzék kölcsönhatá-
sa egy mindent átfogó légkör erős érzelmi hatását hozza létre. Est és sötétség be-
töltik az egész észlelhető teret. A látási érzék birodalmához tartoznak, de - Anton 
Ehrenzweig szavaival élve - , ezek alak- és dolog-mentes entitások (Gestalt-free and 
thing-free entities). A „lágy" és а „sima" pedig a tapintás-érzék birodalmához tartoz-
nak. A bársony legjellegzetesebb tulajdonságai is ehhez a birodalomhoz kötőd-
nek: lágy, de vastag, sűrű, bolyhos. 

Az első rímpár mindkét szava: „takaró"; az első sorban melléknévként, a máso-
dikban főnévként. Mindkét esetben a tapintás-érzék irányából módosul: „lágyan", 
illetve „5ima, bársony". A „takar-" tő háromszor fordul elő ezekben a sorokban, a 
„lepel" is háromszor. S ehhez még hozzájön a „terít". A metafora alapja vizuális, de 
negatívan: ami el van takarva vagy leplezve, az nem látszik; s ami sötétben van, 
az sem látszik. Továbbá a takaró, a lepel és a sötétség mindannyian a térben folya-
matosan „terjednek el". Mindez egymagában nem nagyon forradalmi. Baudelaire 
például Áhítat című szonettjében írja: „Et comme un long linceul trainant á ГOrient" 
(Tóth Árpád fordításában: „S Keletre hömpölyög hatalmas gyászlepel"). De a takaró-
nak van egy másik vonása is, amely egyáltalán nem tartozik e metafora alapjához: 
a kiterített takaró (vagy lepel) a bőr teljes felszínét érinti, és kevéssé differenciált 
[aluldifferenciált, undifferentiated] érzékelést kelt. Ily módon az alak- és anyag-men-
tes est és sötétség kellemes, nem-differenciált, megfoghatatlan észlelés illúzióját 
kelti. Mintha az ember a sötétségben mártózna meg, mint valami kellemes fürdő-
ben, felfüggesztve a határokat az „én" és a „nem-én" között. Freudi kifejezéssel élve, 
az „oceanic dedifferentiation" elgyöngített élményét éli át.15 

Az „óvatosan" gyöngédséget vagy legalábbis csökkentett energiát sejtet. A kö-
vetkező nyolc sor a „súlytalan súly" benyomását kelti: vagyis egy kevésbé differen-
ciált érzékben a legkevésbé észlelhető hatást, a „könnyűséget" (ami József Attila 
hajnali eszméletében „csilló könnyüség lebeg"-gé válik). A lepel könnyebb, mint 
például a takaró vagy a paplan. De némi súlya mégis van. Itt viszont a mindent 
betakaró lepel súlya oly csekély, hogy a legfinomabb, leghajlékonyabb, legkénye-
sebb dolgok, mint a fűszál, a virág vagy a hímes lepke szárnyán a zománc sem sé-
rül, vagy görbül meg a súlya alatt. 

Súly- és tapintás-észleletet csak anyag, azaz tömeg kelthet. A fenti leírás az es-
tet és a sötétséget súlytalan, alaktalan, meghatározhatatlan tömegként fogja fel. 
Ez a végtelenségig kifinomult érzet olyan, mintha az ember testének a felülete 
(felszíne) rendkívüli módon hangsúlyozódna. így a természeténél fogva koncep-
tuális nyelv nem-differenciált, nem-konceptuális élményt közvetíthet. A fenti meg-

1 5 S . FREUD: Civilisation and its discontents. Complete psychological works. Trans. James STRACHF.Y ancl Anna 
FREUD. Hogarth Press, London, 1961. vol. 21. 68. 
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különböztetések jegyében ez az illanó, alak- és dolog-mentes légkör rendkívül fo-
gékony, érzékeny, „befogadó" hozzáállást tételez fel. 

Hogy e leírás emocionális jellegét jobban megérthessük, egy további megkülön-
böztetést kell tennünk. A látásnak két különböző módja van: az alakok, a formák 
érzékelése, valamint az orientáció. A látható alakoknak stabil, jól körülhatárolt 
vonalai vannak, amelyeknek a segítségével könnyen el lehet választani a tárgya-
kat egymástól és az észlelő egyéntől. Mint megfigyeltük, ez a mód általában racio-
nális hozzáállással jár. Az orientációhoz fluid, összefolyó, elmosódó észleletek tár-
sulnak. Nemcsak a tárgyak közötti határvonal mosódik el, hanem a külvilág és az 
észlelő egyén közötti is. Az orientáció folyamán az egyén a maga teste és a látha-
tár által körülzárt űr közötti viszonyt észleli. Ez a mód inkább intuitív és emocio-
nális, mint racionális. Babits verse ilyen illanó, alig érezhető, diffúz érzetek be-
nyomását kelti, ami a körülzáró űr érzékeléséből ered. 

A látás két különböző módja közti átmenet pillanatát Radnóti Hetedik eclogaja 
kapja el: 

Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad 
tölgykerités, barak oly lebegő, felszívja az este. 
Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet 
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését. 

A szögesdróttal beszegett tölgykerítés és barakk nyilvánvalóan az alakok világá-
hoz tartozik. A tölgykerítés és a barakk először „oly lebegő", aztán „felszívja az este"; 
s végül „Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet". A közvetlen percepcióban a szi-
lárd alakok lebegő, alaktalan és dolog-mentes estévé változnak át, és a közvetlen 
tér a végtelenbe mosódik. Az ily módon észlelt világban nincsenek stabil tárgyak, 
csak fluid észleletek és általános irányok. Az alak- és dolog-mentes entitások köz-
vetlen észlelésének sajátos érzelmi jellege van. De a drót feszülését már csak az 
ész tudja, már nem lehet közvetlenül érzékelni. S a szilárd tölgykerítésnek csak 
közvetett érzelmi hatása lehet: azáltal, amit jelképez, azaz a szituáció által, amely-
nek ez szerves része (pars pro toto). 

Hogy még jobban megmutassuk Babits versének emocionális jellegét, hason-
lítsuk össze első két sorát Bodor Béla Babits Mihály-palimpszeszt-je megfelelő 
soraival:16 

Midőn Az Est, e zörgőn takaró 
festékillatú papirtakaró 

„Az est" Babits versében az elvont, alak- és dolog-mentes „sötétségre" vonatko-
zik, amely betölti az egész észlelhető űrt, aminek a kellős közepén van az észlelő 
egyén. A saját helyzetét meghatározó folyamat a körülvevő térben az orientáció-
hoz hasonlatos. „Az Est" (nagybetűvel) a palimpszesztben egy hírlap neve. Babits 
versében „e lágyan takaró /fekete, sima bársonytakaró" minden szavát átvitt értelem-

16 Babits Mihály-palimpszeszt. Holmi 2005. július 
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ben kell értelmezni. A bársony ban például az elvont „est" törli az anyagi kompo-
nenst, és a „lágy, bolyhos, sűrű" komponenseket átviszi a szintén átvitt értelmű ta-
karóba. Az észlelő egyén nem különül el az esti tértől, hanem azon belül találja 
magát, és ahhoz viszonyítja önmagát (a szerint orientálódik). A palimpszesztben 
pedig „e zörgőn takaró/festékillatú papirtakaró" minden szavát szó szerint kell érte-
ni. „Papírtakaró", vagyis az újságpapír, a kívülálló és az egyéntől elkülönülő stabil 
fizikai tárgy - habár az egyén, kívülről, testi érintkezésben lehet vele. Az Est cím 
a hírlap elvont, nem-érzékelhetó aspektusát, a zörgőn határozószó pedig a hírlap 
kézzel fogható anyagi megtestesülését emeli ki: az alak- és dolog-mentes minő-
ség stabil „dologgá" változik. Ennek ésszerű jellegén alapul e sorok elmés hatása is. 

A palimpszeszt elmés-ironikus hangnemét még egy kétrétű elem erősíti meg. 
Vegyük szemügyre az est kifejezést és a két takarót. Ezekben a szavakban a két szö-
veg között szélsőséges emocionális irányzat-változás észlelhető. Az emocionális 
irányzat változása kapcsolatban van azzal, amit a neoklasszikus költők és kritiku-
sok igaz és hamis elmésségnek neveztek (a modern költők elméssége hamis el-
mésségnek számítana a neoklasszikusok szerint - dicséretükre legyen mondva, ha 
nem fogadjuk is el értékítéleteiket, leírásaik ma is rendkívülien hasznosaknak bizo-
nyulnak). Joseph Addison szerint az igaz elmésség hasonló értelmű szavak össze-
hasonlításán, a hamis elmésség pedig hasonló hangzású szavak összehasonlításán 
alapul. Ezek szerint minél kisebb a változás a szavak külső formájában a két szö-
veg között, és minél nagyobb az értelem változása, annál élesebb a változás elmés 
hatása. Itt az estben csak a kezdő kisbetűk váltak nagybetűkké, a beszédhangok 
nem változtak; de az értelem szélsőséges változáson ment át: az elvont időpont 
és sötét légkör egy hírlap nevévé változott; és a két takaró betű szerint megma-
radt, de az átvitt értelem helyére a szó szerinti értelem került a palimpszesztben. 
Alexander Pope a következő párversben határozta meg az igaz elmésséget: 

True wit is Nature to advantage dress'd, 
That oft was thought but ne'er so well express'd.17 

Mondhatnám, Babits leírása kedvezően, előnyösen, kitisztult formájában mutat-
ja be a természetet; a padon-alvó, újsággal-takarózó otthontalan viszont hátrá-
nyára „öltözteti". Feltételezhető, hogy ha Babits illatokról is beszélne, nem épp 
nyomdafesték-illattal ruházná fel a természetet. Tehát nemcsak a szavak szélsősé-
ges értelem-változása jellemzi a két szöveg közötti átmenetet (az est-Az Est), ami 
egymagában is elmés hatást tenne, hanem ez a változás további változással jár, 
előnyösről hátrányosra fordítván a természet bemutatását, ami szintén ironikus 
hatást tesz. 

17 Alexander P O P E : An Essay on Criticism. 1 7 1 1 . 2 9 7 - 2 9 8 . sor 
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Babits helyesírásának érdekes vonása, hogy a következő három szó írása nem 
szokásos: óvatossan, fiiszál, egyeztessen. Még figyelemreméltóbb az, hogy a hangfel-
vételen Babits így is ejti ki ezeket a szavakat: dupla s-sel és rövid ü-vel.18 A többi 
felolvasók egy része egy s-sel és hosszú м-vel ejti. Ez esetben további hang-mani-
puláció szükséges a költői ritmus betartására. Babits helyesírása és kiejtése itt a 
konvergens, „összefutó" verstani stílus kidomborítására szolgál. Ahogyan Babits 
írta e szavakat, a rövid szótagok egybeesnek a gyenge verstani pozíciókkal, a hosszú 
szótagok az erős pozíciókkal. Ráadásul „ez a különös, kántáló, ráolvasást idéző 
hang", amit Babits üt meg, feltűnően eltér a többi felolvasó hangnemétől. 

Az előzőkben leírt jelenségek hozzájárulnak azon sajátos versstílus létrehozá-
sához, amit Edward Snyder „hipnotikus költészetnek" nevezett. Snyder rámuta-
tott egy költemény-csoportra, aminek kivételesen tökéletes verselési technikája 
kimondottan hipnotikus, varázsszövő hatást kelt. Itt a verselési technika a figyel-
met a szolid tartalomtól a vers zenéjéhez tereli, s néha valamilyen sejtelmes, más-
világi légkört idéz elő.19 

Ami a magyar hipnotikus költészetet illeti, erről 1994-ben jelent meg a Holmi-
ban Hipnotikus költészet című tanulmányom.20 Mint láttuk, mind a helyesírásban, 
mind hanglejtésben Babits a szokottnál jobban kiemeli a vers rendszeres ritmu-
sát. írásaimban a rendszeres ritmus három fajta tipikus hatását különböztettem 
meg: humoros-elmés hatás, a valóság egyszerűsített uralása (mint gyermekver-
sekben) és hipnotikus jelleg. Snyder is, én is kerestük azokat a jeleket, hogyan le-
het megkülönböztetni azt a tökéletes verselést, amelynek hipnotikus hatása van, 
attól, amelyiknek leegyszerűsítő vagy elmés hatása van. John Crowe Ransom 
amerikai költő és irodalomteoretikus azt mondja a rendszeres ritmusról, hogy ha-
mis biztonságot ad a plátói cenzornak a versek irracionális elemeivel szemben.21 

A rendszeresen ismételt ritmus-szerkezetek előreláthatok, és biztonságot sugall-
nak. Ha a ritmusnak leegyszerűsítő jellege van, a biztonságérzet valódi; ha hip-
notikus, a biztonságérzet hamis. Ez a különbség néha a tartalomtól függ; de né-
ha verstani és mondattani összefüggései is vannak. A verstani és mondattani 
összefüggések konvergens (összefutó), illetve divergens (szétágazó) versszerkeze-
tekben nyilvánulnak meg. 

Ezt a különbséget a legalkalmasabb módon úgy világíthatjuk meg, ha összeha-
sonlítjuk két Babits-vers, a Haláltánc és a Cigánydal kezdetét. Az előbbi a hipnoti-
kus költészet prototipikus példánya; az utóbbi pedig inkább játékos, gyerekes, 
szellemes. 

18 A Varietas Delectat 3 (Hungaroton 14279) lemezen négy felolvasásban (GÁBOR Miklós, KÁLLAI Ferenc, 
LATINOVTTS Zoltán és ВАВПХ Mihály) hallható ez a vers. Egy külön dolgozatban számítógépen elemzem 
a felolvasásokat. A dolgozat szövege (pdf formátumban) és a hang fájlok a honlapomon találhatók 
a következő címen: http://www.tau.ac.il/~tsurxx/EveningQuestion_Folder/EveningQuestion.html 

1 9 E . D . SNYDER: Hypnotic Poetry. A Study of Trance-Inducing Techniques in Certain Poems and its Literary 
Significance. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1930 

2 0 T S U R : Hipnotikus költészet. Holmi 1 9 9 4 . június, 2 4 3 - 2 6 5 . 
21 Idézi Seymour CHATMAN: A Theory of Meter. Mouton, The Hague: Mouton, 1 9 6 5 . 2 1 2 . 
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Ha a pusztán zug a tél 
és kopogva hull a dér, 
fázó farkas éhen ordít, 
a hideg fogat csikordít, 
köddel rémes a határ 
s száll a téli vad madár: 
mikor megfagy mind a vágy 
s meleg vacok, édes ágy 
s künn a köd fehér tejébe 
aranytojást ver a hold: 
akkor ébred régi rémem, 
mint a sírból kel a holt. 

(Haláltánc) 

Zörg az ág és zug a szél 
cigányasszony útra kél 
feje piros keszkenős 
zsír haján a rossz kenőcs 
lepedőbe köti bugyrát 
úgy viszi a pereputtyát 
csípőn kötve csücske kettő 
nyakán lóg a másik kettő. 

(Cigánydal) 

Mindkét vers erősen konvergens, a verstani és nyelvészeti szerkezetek szembetű-
nően egybevágóak. De a Haláltáncban sajátos, az Esti kérdéshez hasonlatos diver-
gens (szétágazó) elem is van. A Cigánydal egy hosszú sorozat párhuzamos, önálló 
(vagy talán mellérendelt) mondatból áll. Minden sor mondatvéggel fejeződik be, 
így minden sor végén meg lehet állni, és nem kell várni a folytatást. Ennek követ-
keztében világosan tagolt, egyenlő verssorok váltakoznak gyors egymásutánban, 
kidomborítva a vers ritmikus jellegét. Az első sorban a gyors váltakozás még fel-
tűnőbb: két mellérendelt mondat két szimmetrikus részre osztja. A trochaikus vers-
láb egy erős és egy gyenge verstani pozícióból áll. Habár a magyar költészetben 
igen gyakori a metrikai eltérés, ebben a verssorban minden erős pozíciót eg)' hang-
súlyos szótag foglal el; minden gyenge pozíciót eg)' hangsúlytalan szótag. Azon-
felül minden erős pozíciót egy bosszú szótag foglal el; minden gyenge pozíciót 
(egy kivételével) egy rövid szótag. Az erős pozíciókat továbbá az alliteráció erősí-
ti: az első három hangsúlyozott szótag a Z - G mássalhangzókkal kezdődik, illet-
ve végződik („ZörG aZáG és ZuG a szél"). 

A Cigánydalban mind a tartalom, mind a verstani és nyelvészeti szerkezetek va-
lódi biztonságot sugallnak, a Haláltáncban ezzel szemben a szerkezet bonyolul-
tabb és szétágazóbb: van benne erős konvergens, de divergens elem is. Csak a 
verssorokról és a mondattani szerkezetekről lesz itt szó (a többi aspektusról 1994-es 
tanulmányomban számoltam be részletesen). Itt a vers kezdetén а На kötőszó 
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alárendelt kapcsolatot vezet be, a főmondat pedig csak a tizenegyedik sorban je-
lenik meg. Az első összetett mondat tehát a következő vázra épül: „Ha a pusztán 
zug a tél ... akkor ébred régi rémem" (itt is Babits a „helytöltő" „akkor"-ral összegzi 
a vég nélküli időhatározó mondatok sorát). Az első hat sorban hat párhuzamos 
mondat van; mind között mellérendelt viszony van, s mindet a ha kötőszó rende-
li alá a főmondatnak. Mindegyikük egybevág egy teljes verssorral; a mikor kötő-
szó a hetedik sor elején pedig egy második hasonló szerkezetű, hosszú alárendelt 
mondat-sorozatot kezd, s így megint világosan tagolt, párhuzamos verssorok vál-
takoznak gyors egymásutánban, kidomborítva a vers ritmikus jellegét. Az olvasó 
követheti az egymást követő előrehaladó verssorokat, és „határozott irány" érze-
tét észlelheti; de állandóan észben kell tartania, hogy a vers a ha kötőszóval kez-
dődött, amíg a beígért főmondat meg nem érkezik - s így a figyelme szétágazik. 
A verssorokkal egybevágó mondatokból eredő konvergens ritmus biztonságot su-
gall; de nem bitorolhatja az olvasó figyelmét. A megoszló figyelem bizonytalan-
ságot kelt, s így a biztonság hamissá válik. Többek között innen is (nemcsak a tar-
talomból) ered a szembeötlő különbség a két vers légköre között. 

Az Esti kérdés a HaláltáncnlA kevésbé prototipikus képviselője a hipnotikus köl-
tészetnek. De itt a figyelemnek sokkal hosszabb ideig kell megoszlania: az első 
harminchét sort egy végtelenül bonyolult alárendelt körmondat foglalja el, s csak 
azután jön meg a felszabadító főmondat. Ez a bonyolult mondatszerkezet összjá-
tékban áll a sötétség tapintásával járó kifinomult érzetekkel, úgy, hogy ezek gyen-
ge, elmosódott alakokat hoznak létre, amelyek „fogékony, érzékeny, 'befogadó' 
hozzáállást kívánnak". Ez az oka annak, hogy a vers végét képező kérdés-sorozat 
a váratlan bepillantás és nem a triviális álnaivság erejével hat. 

Snyder rámutatott arra, hogy hipnotikus költemények végén, vagy legalábbis 
miután előzetes monoton „ritmusok" hosszasan csitították a hallgató érzékeit, 
van néha egy kulcsmondat, amely igen meggyőző eszmét sugalmazhat, anélkül 
hogy bármilyen érv támogatná.22 „Miután a költő nem állít, vagy javasol egy jot-
tányi érvet vagy bizonyítékot sem, miért kapják egyes olvasók Wordsworth 
Crossing the Bar című versében a halhatatlanság ellenállhatatlan meggyőződését?"23 

Babits versében a verssorok zömét szimmetrikus rímszerkezetek szervezik na-
gyobb egységekbe: párrímek vagy „ölelkező" abab rímek. Ezek tipikusan nagyon 
stabil eredményt adnak. De ezek összeütköznek a mondattani szerkezettel, és így 
néha rendkívül „folyékony" szerkezetek jönnek létre. A vers első négy sorában 
például csak a második r ímpár vége esik egybe látszólagos mondatvéggel. Ha-
sonlóképpen a 7-10-edik sorban zárt, szimmetrikus, négysoros rímszerkezetet ta-
lálunk. Ha a harmadik sor végén megállunk, a szimmetria követelni fogja, hogy 
a negyedik sor bezárja. 

2 2 SNYDER: i . m . 4 8 . 
2 3 1 . M . 1 3 . 
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és nem kap a virágok szirma ráncot 
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán 
nem veszti a szivárványos zománcot 

Valóban, a következő sor kiegészíti a rím képletet annak rendje és módja szerint: 

és úgy pihennek e lepelnek árnyán, 

Ha az állna itt, hogy 'és most pihennek e lepelnek árnyán', a zárlat tökéletes len-
ne; de az úgy módhatározó szabotázst követ el: ez megkívánja a folytatást, amely 
csak két sorral később érkezik meg. De itt, hála a virtuóz rímnek, és annak, hogy 
a rímszerkezet és a mondatszerkezet vége egybeesik, a zárat rendkívül stabil: 

e könnyű, sima, bársonyos lepelnek, 
hogy nein is érzik a lepelt tehernek: 

Ez az effektív zárlat éppen a hosszú, kanyargós alárendelt mondat végét jelzi 
(amit a következő szó, olyankor, összegez), elérvén végre a fómondatot. 

A következő két négysorosban viszont nincs semmi mondattani szabotázs, és a 
zárlat mindkettőben effektív stabilitást ér el. 

vagy épp a vízi városban, a Riván, 
hol lángot apróz matt opáltükör, 
merengj a messze múltba visszaríván, 
melynek emléke élesen gyötör, 
elmúlt korodba, mely miként a bűvös 
lámpának képe van is már, de nincs is, 
melynek emléke sohse lehet hűvös, 
melynek emléke teher is, de kincs is: 

Itt is a stabilitáshoz éppen az összegző ott előtt érünk el. Ezt követően egy sereg 
mellérendelt főmondat (további alárendelt mondatokkal) azt részletezi, hogy mit 
fogsz ott csinálni: 

ott emlékektől terhes fejedet 
a márványfóldnek elcsüggesztheted: 
csupa szépség közt és gyönyörben járván 
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván: 
ez a sok szépség mind mire való ? 
mégis csak arra fogsz gondolni árván: 
minek a selymes víz, a tarka márvány ? 
minek az est, e szárnyas takaró ? 
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Itt a rímképlet is figyelemreméltó. Az imént láttuk a szárnyán-árnyán rímpárt, 
ami egy szimmetrikus zárt ölelkező-rímes négysoros zárlatát képezi. Az utóbbi 
idézet viszont négy hasonló rímszót halmoz egymásra: járván-gyáván-árván-már-
vány. Ezt a rímszerkezetet is lehetne észleletünkben szimmetrikus, zárt egységek-
be szervezni; de a négyszeres szóvégi egyezés ennek ellenáll, és inkább a halmo-
zás benyomását kelti. Ezt a halmozás-benyomást fokozza a két verssor „mégis csak 
arra fogsz gondolni gyáván: / mégis csak arra fogsz gondolni árván", amelyek majdnem 
szó szerint azonosak, s csak a rímszavakban különböznek egymástól. Sőt még 
ezek a rímszavak is majdnem homonimák: csak két hangzóban különböznek. Ha-
sonló halmozás-benyomást tesz a magvető-égő sziszifuszi kő-nem lelő idő-ujra nő rím-
csoport. Amint azt 1994-es tanulmányomban igyekeztem kimutatni, ez a hipno-
tikus költészet egyik legjellegzetesebb sajátossága: megbontja a biztonságot keltő 
zárt, szimmetrikus alakokat, és egyúttal fokozza a monoton ismétlés benyomását. 
(A Haláltánc jellegzetes példa erre.) 

Visszatekintve tehát verstani és nyelvtani fejtegetéseimre: a biztonságot és bi-
zonytalanságot gerjesztő elemek különös csatolásában rejlik többek között a hip-
notikus hatás titka ebben a versben, és sok más versben is. Az utolsó tizenhét sor-
ban ez a csatolás különleges jelleget ölt. Mint említettem, egybeeső, világosan 
tagolt verstani és nyelvtani egységek gyors ismétlése vagy váltakozása erősen rit-
mikus hatást kelt, és nyomatékos biztonságérzetet ébreszt. Az utolsó tizenhét sor-
ban ez a folyamat fokozódik és felgyorsul. A csökönyösen visszatérő kérdőszavak 
(miért és minek) kiemelik a mondatok hasonlatosságát, és rendkívül világosan ta-
golják az egybeeső verstani és mondattani egységek kezdetét (anafora). S mivel 
feltűnően gyakran fordulnak elő, felgyorsítják az észlelt egységek váltakozását. Ez 
a folyamat sokszorosan fokozódik ott, ahol középrímek fordulnak elő. Figyeljük 
csak meg a következő példákat: 

miért a dombok és miért a lombok 
vagy pedig 

minek az árok, minek az apályok 
s a felhők, e bús Danaida-lányok 

De ami a kérdések értelmét illeti, ha egy filozófus tenné fel ezeket őket, nem ol-
vasnánk végig az első oldalt sem. Azt mondanánk neki, hogy erre a kérdésre a 
természettudománynak, nem a filozófiának kell megadnia a választ. A természet-
nek nincs célja, csak van. Egy teológusnak talán könnyebben megbocsátanánk. 
De így is nehéz lenne komolyan venni azt a teológust, akit az egész teremtésből 
éppen ez érdekel. A költészetben más a helyzet. Itt a komplex ritmus és a figuratív 
nyelvezet felkészíti az olvasót mint hipnotizálandó alanyt arra, hogy elfogadja 
azt, amit talán józan ésszel nehezebb lenne elfogadnia. S mi több, az „irodalmi 
kompetencia" hatása alatt az értelem bizonyos transzformációkon eshet keresz-
tül. Az „irodalmi kompetencia" azoknak a szabályoknak az intuitív tudására vo-
natkozik, amelyeknek segítségével az olvasó korlátlan mennyiségű irodalmi művet 



5 2 2 Reut en Tsur 

tud megérteni, amelyekkel sose találkozott előzőleg. Egyike ezeknek a szabályok-
nak, Jonathan Culler szerint, a „Jelentőség Szabálya" (Rule of Significance): ol-
vasd a verset úgy, mintha az ember sorsára vagy világegyetembeli helyére vonat-
kozó jelentős álláspontot fejezne ki.24 Ha az olvasó valamilyen triviális leírásba 
ütközik egy versben, működésbe hozza a Jelentőség Szabályát. Ertéstani transz-
formációk segítségével addig alakítja át a leírást, amíg a vers az ember sorsára 
vagy világegyetembeli helyére vonatkozó jelentős álláspontot nem fejez ki. 

Avers „végén sorakozó kérdő mondatok", mondja Nemes Nagy Ágnes, „karon-
fogva [...] következnek egymás után, hiszen egyetlen alapkérdésnek csupán a vál-
tozatai". Mi is az az alapkérdés, amelynek ezek a változatai? Nemes Nagy Ágnes-
nek nincs semmi kétsége: a vers „egyetlen gondolatért született, a 'miért élünk?' 
kérdésért". Ez a kérdés kétségtelenül az ember sorsára vagy világegyetembeli he-
lyére vonatkozó jelentős álláspontot fejez ki. Nekem úgy tetszik, a dolog egyálta-
lán nem olyan egyértelmű, s lehetnének más alapvető kérdéseknek a változatai 
is. Például nagy sereg triviális kérdés halmozódik itt, a leginkább maguktól értető-
dő, mindennapi dolgokat illetően, amelyeknek nagy része élettelen, s csodálatra-
méltóvá nagyítódik fel. Csodálatos, csodálatos világ! Az ember hirtelen rádöbben, 
hogy nem szabad a mindennapi dolgokat maguktól értetődőknek venni, mind-
egyikben egy kis csoda rejlik, mindegyiknek egyedülálló célja vagy értelme lehet. 
Ebbe a csodába nyer az ember bepillantást. Talán jobban illene ezt a kérdéssoro-
zatot az „ez a sok szépség mind mire шй"-kérdés részletezésének tekinteni. Itt a vers 
maga szabja meg, hogy mi a jelentős álláspont, amelyre a kérdések sorozata utal-
hat. Ezt az álláspontot erősíti meg az előző két sor: „csupa szépség közt és gyönyör-
ben járván / mégis csak arra fogsz gondolni gyáván". Valóban, Rába György ilyesfajta 
értelmezést tulajdonít Szabó Lőrincnek: „a térben és időben átélt szépségnek ezt 
az egyenrangú részekből álló fölsorolását". 

A 41-50. sor mind egy vagy két egyszerű mondatot tartalmaz, s mind más-más 
alanyra vonatkozik. Az utolsó három sor viszont egy egyszerű és két összetett 
mondatot tartalmaz, és mind a „piciny fűszál"-ra vonatkozik. 

vagy vedd példának a piciny fűszálat: 
miért nő a fű, hogyha majd leszárad ? 
miért szárad le, hogyha újra nő? 

Mint említettem, Nemes Nagy Ágnes szerint ez a vers „egyetlen gondolatért szü-
letett, a 'miért élünk?' kérdésért". „Minek a lét, ha megsemmisül - kérdi a költő 
fennhangon azt, amit magában mindenki megkérdez egyszer-másszor." Habár 
Babits itt fennhangon nem az emberi létről kérdez, hanem a fűszálról, és nem át-
vitt értelemben, egy versben lehet ezt úgy olvasni, mintha az ember sorsára vagy 

24 Jonathan C U L L E R : Structuralist Pbetics. Routledge & Kegan Paul, London, 1975 
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világegyetembeli helyére vonatkozó jelentős álláspontot fejezne ki. De ahhoz, 
hogy ezt tehessük, valamennyire el kell különítenünk ezt a kérdést a többi triviá-
lis kérdéstől. Ezeknek a soroknak rendkívül komplex az értelme. Egyrészt a vers 
viszonylagosan triviális kérdések seregét teszi fel, s a fűszál csak egyike a sok többé-
kevésbé lényegtelen dolognak, aminek a céljára vagy értelmére vonatkoznak a 
kérdések. Másrészt, a „miért nő a fii, hogyha majd leszárad?" kérdést aránylag könnyű 
kiterjeszteni azon, az ember sorsára vagy világegyetembeli helyére vonatkozó je-
lentős álláspontra, hogy „miért élünk?", vagy „Minek a lét, ha megsemmisül?" 
Ha ebben igazam van, nemcsak az egész vers, hanem az 52-edik sor egymagában 
sem „egyetlen gondolatért született", hanem egy „triviális és egy vagy több jelen-
tős gondolatért". A költészet nyelve tipikusan sokértelmű. 

A vers 51-52-edik sorára vonatkozóan a következőt írja Nemes Nagy Ágnes: 
„S ezzel voltaképpen a vers be is volna fejezve. Mire való a halállal záródó élet? 
[...] De Babits nem áll meg itt. Mélyen jellemző módon továbblép; eggyel többet 
gondol [„,], Mert a költó azt is megkérdezi a fűszálról: ,...miért szárad le, hogy-
ha újra nő'"?25 Itt az ember sorsára vagy világegyetembeli helyére vonatkozó je-
lentős álláspont egy lépéssel tovább kényszerül lépni. A „legszebb magyar vers", 
az Oda a nyugati szélhez Tóth Árpád fordításában a következőképpen végződik: 

Oh, te Szél, 
késhet-e a Tavasz, ha már itt a Tél? 

Shelley költeményében, s talán itt is, a „jelentős álláspont" a világegyetemben 
dúló mulandóság és megújhodás elvére, élet és halál ciklikus váltakozására vonat-
kozik. Ez egyike a romantikus költészet jellegzetes motívumainak. Arra a kérdés-
re is, hogy „Minek a lét, ha megsemmisül?" Goethe Mefisztója megadta a hatá-
rozott választ: 

Minden, ami létre kel, 
megsemmisülést érdemel. 

Minden véglet az ellentétét is magában hordozza, a dialektika szerint csakúgy, 
mint a pszichoanalízis szerint. 

E dolgozat mottója a Babits és Nemes Nagy Ágnes közötti nézeteltérésre mu-
tat rá vers és filozófia kényes összefüggéseit illetően. Babits azt vallja, hogy a túl-
ságosan mély vagy bölcs tartalom még árt is a versnek. Nemes Nagy Ágnes pe-
dig azt állítja, hogy Babits verse, az Esti kérdés az élő bizonyíték arra, hogy ez 
nincs okvetlenül így, hogy ez a vers a magyar filozófiai költészet egyik legszebb, 
klasszikus darabja. A fenti dolgozat Babits mellett foglal állást. Nem tudom pon-

2 5 N E M E S NAGY Ágnes: i. m. 223. 
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tosan, mi az a filozófiai költészet. De amellett próbáltam érvelni, hogy a vers fi-
lozófiai tartalma nem túlságosan mély, és hogy nem is ez áll a vers középpontjá-
ban, hanem az élet titkaiba való bepillantás, vagy a lét szépségének a felfedezé-
se. Nem az a kérdés a lényeg, hogy „miért nő a fii, hogyha majd leszárad?"; amint 
Kosztolányi „Hajnali részegségében" nem az a megállapítás a lényeg, hogy „az ég-
ben bál van, minden este bál van" - hanem a bepillantás, illetve a felfedezés élmé-
nye. Minden interpretációban van valamilyen „nyomatékos javaslat", hogy mit 
keressünk a versben, és hogyan szemléljük azt; hogy mi a lényeg, és mi a kevés-
bé lényeges. De az a javaslat, hogy ez a vers „egyetlen gondolatért született, a 
'miért élünk?' kérdésért" - túl sok nüansztól tekint el. 



Tverdota György 

[MAGAD EMÉSZTŐ...] 

Mikor kezdődik József Attila kései költészete? Milyen kritériumok alapján vá-
laszthatók külön a kései versek az érett korszak korábbi teljesítményeitől? Ezek-
re a kérdésekre választ keresve bukkantam rá egy tematikus ismérvre: a bűn té-
májának megjelenése és ettől kezdve folyamatos, hangsúlyos jelenléte biztos jele 
a költő pályáján végbement utolsó fordulatnak. Annak, hogy ez a téma ilyen ha-
tárkijelölő fontosságú lehet, különös oka van. A bűn kérdése József Attila pályá-
jának első, kísérletező korszakában többféle változatban felbukkant. 1927-től 
azonban e témának hosszú évekig nyomát sem leljük a versekben. Amikor azután 
újra mutatkozik, már felölti azt a sajátos, az 1922 és 1927 közötti időszakétól 
döntő mértékben különböző arculatot, amely a kései bűn-versek jellemzője lesz. 

E sorozat első darabja a [Magad emésztő...] című befejezetlen, a költő életében 
nem publikált remekmű. Keltezése vitatott. Korábban 1934 elejére datálták, újab-
ban Berda József emlékezésére hivatkozva feltételezik, hogy 1933 júniusában ké-
szült el.1 Bizonyos, hogy a kézirat születésének személyi feltételei 1933 tavaszára 
teljesültek. A vers megszólítottja vitán felül Babits Mihály. A két költő közötti, is-
mert okokból megromlott viszony 1933 elején jutott el abba a stádiumba, amely 
lehetővé tette közöttük az érdemi kapcsolat újrafelvételét. József Attila segélyért 
folyamodott a Baumgarten Alapítványhoz. Babits mint az Alapítvány főkurátora 
kiutaltatta a kért összeget. A költő ezután, 1933. március 2-án kelt levelében kez-
deményezte kettejük személyes viszonyának tisztázását: „Amióta tudom, milyen 
- esztétikától idegen és magam elől is elrejtőző - impulzusok kényszerítettek, 
hogy Ont bizony durván megtámadjam, lelkiismeretem egyre ösztökél, hogy ezt 
a csorbát kiköszörüljem. Magamnak tartoznám ezzel, hiszen ha a modern lélek-
tan nem téved, az Ön szemében e sérelmet úgy sem lehetne jóvátenni, Ön leg-
följebb elfelejtheti."2 

1 József Attila összes versei 2. Kritikai kiadás. Közzéteszi STOLL Béla. Akadémiai, Bp., 1 9 8 4 . 5 4 6 . 4 4 3 . sz. 
jegyzet; József Attila összes versei. Kritikai kiadás. Közzéteszi S I O L L Béla. Balassi Kiadó, Bp., 2 0 0 5 . 1 9 9 . 

III. kötet. 463. sz. jegyzet. 
2 József Attila 1933. j anuá r 28-án kelt levelében folyamodott segélyért Babits Mihályhoz, mint a 

Baumgarten Irodalmi Alapítvány gondnokához. 1933. március 2-án kelt levelében nyugtázta a 300 
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A [Magad emésztő...] megírására e levél elküldése után kerülhetett sor. Szőke 
György elemzésében „a költemény szabad asszociációkon alapuló, s akadozva, de 
következetesen az elsődleges, gyerekkori apakonfliktus feloldása felé tendáló me-
netéről" beszél, s ezzel nemcsak Szabolcsi Miklós ért egyet.3 Kenyeres Zoltán is 
úgy véli, hogy „a [Magad emésztő...] töredezettebb, szakadozottabb képeket hoz az 
olvasó elé. Nagyobb az egyes képvillanások között az asszociációs rés. Mintha meg-
megállna, és újra kezdene egy intonációt."4 Az el-elakadozás, az intonáció újra-
kezdésének látszata elenyészik, ha a töredéket a bűn-versek kontextusában értelmez-
zük. Ha belátjuk, hogy a kapcsolat-tisztázás az idézett levélrészlethez hasonlóan 
itt is a bűn és a megbánás kereteiben zajlik le, akkor kitűnik, hogy a [Magad 
emésztő...] pontosan szerkesztett kompozíció, amelyben minden a helyén van. Itt 
nem törekszem a mű teljes körű elemzésére, csupán azt az aspektusát emelem ki, 
amelynél fogva ez a kompozíció méltónak mutatkozik a kései bűn-versek proto-
típusának rangjára. 

József Attila nem egy alkalommal állt valamely szellemi terméke miatt bíróság 
előtt, s a súlyos hivatalos kárhoztatásokhoz odasorolhatjuk a Horger-ügyet is. Ezek-
ben az esetekben, amelyekben a jogi értelemben vett bűn elkövetésének vádja ve-
le szemben felmerült, a költő nem érezte magát vétkesnek. Nincs tudomásunk ró-
la, hogy morális értelemben vett súlyos bűnt elkövetett volna. Amikor esetében 
bűnről, bűntudatról, beismerésről ejtünk szót, akkor ezt elsősorban a freudi bűn-
felfogás értelmében tesszük, amely az apró vétkek, hétköznapi hántások bűnné 
történő felnagyítására, a kudarcélmények rossz cselekedetekre való visszavezeté-
sére, sőt a szándék és a tett közötti különbség elmosására épül. Az idézett levél-
részlet egyenesen úgy hat, mint a Rossz közérzet a kultúrában című Freud-tanul-
mány VII. és VIII. fejezetének tömör kivonata, s a bécsi mester által használt 
terminológia és szempontrendszer a [Magad emésztő...] című töredék értelmezé-
séhez is kulcsot ad. 

Mindenekelőtt a mű időkezelését kell ebből a szempontból megvizsgálnunk. 
A kései költészet felé történt fordulat egyik legfeltűnőbb jelensége József Attilánál 
az időstruktúra átalakulása. Az utolsó évek termésében a jelen és a jövő pex spek-
tívái háttérbe szorulnak, s a múlt egyre inkább domináns szerephez jut . Az idő-
orientációban történt fordulat alapvető tartalmi módosulással jár. Az életpálya 
korábbi szakaszaihoz általában nem vigaszért fordul a versek alanya, hanem azért, 
hogy szembesüljön a személyes életút kudarcaival, kínos emlékeivel: vagy az én 
bűneivel, vagy azokkal a rossz tettekkel, amelyeket mások követtek el vele szem-
ben. Ezt az új tendenciát először a [Magad emésztő.../-ben konstatálhatjuk. 

pengő kézhezvételét. A viszonyt tisztázó idézett passzus a levél ezután következő részlete. József 
Attila válogatott levelezése. S. a. r. és jegyzetek írta F E H É R Erzsébet. Akadémiai, Bp., 1 9 7 6 . 2 9 0 - 2 9 2 . 

3 SZŐKE György: „Úr a lelkem". Párbeszéd Kiadó, Bp., 1992. 58-59.; SZABOLCSI Miklós: Kész a leltár. 
Akadémiai, Bp„ 1998. 312. 

4 KENYERES Zoltán: „Magad emésztő", (megjelenés előtt) 
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A vers központi múlt ideje szükségképpen a bűn elkövetésének pillanatával 
esik egybe: „Én megbántottalak". A következő időréteg az előbbihez képest elő-
idejű, Babits fiatal korába vezet vissza: „Botot faragtál...", majd azt a döntő válto-
zást jelzi, még mindig Babits múltjában, amelyet az őt megbántó lírai én elmu-
lasztott figyelembe venni: „S eldobtad..." Az „így volt?" kérdő mondatban, majd 
a rá adott „Sajnálom, kár volt." válaszban általános értelmű, az előbbi időinter-
vallumokat, s ezáltal a sértő és sértett közös történetét magába foglaló általános 
múlttal találkozunk. A vers végén aztán a közelmúlt, a megbánás idejének kezde-
te is feltűnik: „villamoson / egy este a Széna téren / találkoztunk. / Kalapot emel-
tem, / talán nyeltem, / köszöntem és te / csodálkozva vettél észre." Avers uralko-
dó ideje tehát a múlt idő, méghozzá a személyes múlt. 

Erről az elemzőknek nyomban és nem alaptalanul Németh G. Béla nagy sike-
rű, egy műfaji változatot megjelölő terminusa, az „időszembesítő verstípus" jut az 
eszükbe.5 Szigeti Lajos Sándor pedig, szintén elfogadható módon, a „Már érte-
lek"; „Most már értelek." mondatok struktúraalkotó szerepére hivatkozva az ún. 
„felismerés-versek" között találja meg a [Magad emésztő...] helyét.6 Csak hát sem 
a múlt felé fordulás, sem az időszembesítés, sem a felismerés nem létesítenek 
önálló műfaji változatot, nem képeznek verstípust, hanem egyaránt a bűn-prob-
lematika kibontásának eszközei csupán. A [Magad emésztő...] mindazonáltal jelen-
tős különbségeket is felmutat a kései bűn-versek időkezeléséhez képest. Ez utób-
biakban a múlt a gyermekkor idejét jelöli, a lírai én a korai években megesett 
vétkekkel viaskodik. A [Magad emésztő...] középpontjában ellenben a felnőttkor-
ban, érett fővel elkövetett bűn áll. Az előbbiekben korlátozott felelősségű lírai én 
cselekszik, s a bűntudat kifejtése érdekében a bűnt irreális mértékben fel kell na-
gyítani, míg a [Magad emésztő...] én-jét teljes súlyával terheli a felelősség. 

A vers nyitó kijelentése a bűn megnevezése: „Én megbántottalak." A tényállást 
ennél egyszerűbben és nyomatékosabban nem lehetett volna meghatározni. A bűn 
itt: egy másik ember megbántása, méltóságérzetében, önértékelésében történő 
megsértése. A nyitó, összefoglaló formulát a vers további gondolatmenete fogja 
kibontani. E formula azonban nem egyszerű ténymegállapítás, ahogyan például 
egy bíró szájából elhangozhatna, hanem a felelősségvállalás gesztusa. Másra, má-
sokra nézve ártalmas vagy akár pusztító tett elkövetése lehetséges lelkiismeret-
vizsgálat nélkül is, például egy kártékony ellenség elpusztítása esetén, de bűnről 
nem beszélhetnénk, ha az eseménnyel kapcsolatban nem vetődnék föl a felelős-
ség kérdése. Saját bűnről beszélni, a bűnt a magaménak ismerni el, nem más, 
mint felelősségvállalás. Az első személynek, a mondatnyitó „Én" szócskának ezért 
a versben döntő jelentősége van, nem pedig - mint gyakran, még a legjobb köl-
tők esetében is előfordul - töltelékszó szerepét tölti be. 

5 N É M E T H G . Béla: „Még, már, most. (József Attila egy kései verstípusáról)" In uő: 7 kísérlet a kései 
József Attiláról. Tankönyvkiadó, Bp., 1982. 169-206. 

6 SZIGETI Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény. Magvető, Bp., 1988. 113-123. 
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Csakhogy egy tett, sőt, akár egy bűncselekmény elkövetésének felelősségét is 
magára vállalhatja az én anélkül, hogy súlyát vállára venné. Ez történik a Tiszta 
szívvel című versben, ahol az „elfognak és felkötnek", a szankcionálás, a büntetés 
világosan mutatja, hogy a beszélő tudatában van annak, hogy cselekedetei bűn-
számba mennek, de hetykén, szinte pökhendi, cinikus módon mégis dicsekszik 
az elkövetésre való hajlandóságával: „Tiszta szívvel betörök, / ha kell, embert is 
ölök". A Szabados dal pedig bűn elkövetésére bujtogat anélkül, hogy ebből a leg-
kisebb lelkifurdalásra is következtetni lehetne: „Ahol nincsen villanylámpa, / 
gyújtsd a burzsujt gyertyalángra". A [Magad emésztő.. ./-ben ellenben olyan felelős-
ségvállalásról van szó, amelynek során a vétkes érzi a bűn súlyát. 

A vers kezdősora: „Magad emésztő, szikár alak!" pontosítja a vershelyzetet. 
A beszélő, a bűnért a felelősséget elvállaló személy megszólítja a megbántottat, s 
mindvégig hozzá beszél. Vállalja a szembesítést azzal az emberrel, akinek fájdalmat, 
kárt okozott. Az adott összefüggésben ez az elképzelhető legnehezebb, legdrámaibb 
elhatározás. A szemébe nézni annak, akivel szemben a vétséget elkövettem, és be-
ismerni a bűnt, kimondani, hogy rosszul cselekedtem. Nem mellékes, hogy ez a 
mondat a vers nyitó gesztusa, hogy nem előzi meg a helyzet valamiféle felvázolá-
sa, amelyben az ártalmas cselekedet végbement, ami bizonyos mértékben enyhít-
hetné annak súlyát. Ilyen erős verskezdettel még József Attila költészetében is ritkán 
találkozunk: ahhoz, hogy beszélhessünk a dologról, hogy megtörjük a hallgatást, 
először cifrázás nélkül ki kell mondani a lényeget, bármennyire nehezünkre esne is. 

Persze meg lehet bántani olyasvalakit is, aki esetleg megérdemli, hogy le-
gorombítsák, akinek esetében lehetett ok arra, hogy keményen viselkedjünk vele 
szemben. Ám az ilyen cselekedet is előidézhet bűntudatot, különösen akkor, ha a 
bántás aránytalanul súlyosabb, mint amekkorát a kárt elszenvedő megérdemelne. 
A vers szerint azonban nem ez a helyzet áll fenn. Nyomban az első sor világossá 
teszi, hogy a megbántott ember külső és belső tulajdonságai kíméletet érdemel-
tek volna a megbántó fél részéről. A „szikárság" mint a személyiség külső jegye 
az esetek túlnyomó többségében pozitív tulajdonság: esendóséget, aszketikusságot 
sugall, rokonszenvet kelt. Elég megerősítésül Radnóti megrendült és megrendítő 
gyászversére hivatkozni, amely a Csak csont és bőr és fájdalom címet viseli. A göm-
bölyűség túlhangsúlyozott testiségével ellentétben a „szikár" jelző a gyötrődés 
árán elért átszellemültségre utal. A „magad emésztő" kifejezés külön, előzetesen 
ki is rajzolja a belső diszpozíciót, amely a külső szikárságot előidézte. Az ember, 
akiről szó van, azért szikár, mert folytonosan magával tépelődik, belső láz fűti, 
belső nyugtalanság hajtja. Ez az egyetlen sor látványosan vitatkozik az Egy költőre 
című versben, 1930-ban Babitsról rajzolt karikatúrával. Elég, ha csak az „orrát 
vájván, mint a vermet" - sorra utalok vissza. A vers kezdő sora egyszerűen érvény-
teleníti a karikatúrát. 

Kenyeres Zoltán részletesen elemezte a versbeli megszólító formulát.7 Elemzé-
sét érdemes tovább konkretizálni. Tegező megszólításról van szó, pedig magán-

7 KENYERES Zoltán: i. m. 
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életi kapcsolatukban Babits és József Attila nem jutottak el a tegezésig. Az 1933-ban 
Babitsnak írt mindhárom levél magázó jellegű, s az „Igen tisztelt Uram!" meg-
szólítással kezdődik. Az első levél záró formulája: „Kérem, fogadja tiszteletem ki-
fejezését", a második levél így végződik: „Kérem, fogadja őszinte nagyrabecsülé-
sem kifejezését", a harmadik levél, amelyben az Ódát küldi a Nyugat számára, így 
zárul: „Igaz tisztelettel őszinte híve".8 A versbeli tegezés a költői megszólalásmód 
egyik lehetséges eljárása. Olyan esetekben él vele a költő, amikor a közfelfogás 
ezt szentesíti, például a sírnál ténylegesen vagy képletesen elmondott szöveg ese-
tében, így a Kosztolányi című versben: „Testvérünk voltál és lettél apánk." Vagy a 
Meghalt Juhász Gyula címűben: „Szól a telefon, fáj a hír, / hogy megölted magad, 
barátom". Természetesen hozzá képest sokkal idősebb, élő személyeket is tegez a 
költő, ha személyes baráti viszony fűzi hozzá őket. Hatvany Lajoshoz írt versét így 
kezdi: „Kopaszodsz és őszülsz te!" Ignotus Hugóhoz így fordul: „Nem érzem én, 
csak értem aggodalmad..." Igen, csakhogy mindezekhez a személyekhez, bele-
értve Kosztolányit és Juhászt is, személyes barátság fűzte, velük a magánéletben 
is tegező viszonyban voltak. Más példát is találunk azonban arra, hogy valakit a 
hétköznapi érintkezésben teljes bizonyossággal magázott, versben letegezte. 
A Thomas Mann üdvözlésében így szólítja meg a német írót: „Ülj le közénk és me-
sélj". A [Magad emésztő...] tegező formulájának jelentőségét az adja, hogy itt a 
költő nyelvileg áttör egy olyan korlátot, amelyet ő maga emelt maga és a megszó-
lított közé. Előlegezi az immár kívánt személyes jó viszony kialakulását. 

A vers második strófája részletezi a második sorban összefoglalt „Én megbán-
tottalak" formulát, leírást ad a bűnről. A költői kép kiválasztása rendkívül tudatos 
és pontos. A strófa főszereplője, a „bot" szó két vonatkozásban kerül elő. Először 
úgy, hogy a fordulatot hozó, második vonatkozást elrejti előlünk a költő. A bot 
először pásztorbotként jelenik meg. A nyáj őrzése közben, önmaguk mulattatásá-
ra, az unalom elűzésére a pásztorok a fa kérgét úgy hántják le, hogy a lehántott 
részek, amelyek színükben elütnek a lehántatlan részektől, díszítő funkciót töltse-
nek be. Öncélú tevékenység ez, az idő elütésének egy módja, s ennyiben a művész-
kedő tevékenység alapesete. Hogy meg van-e faragva vagy sem, az a bot funkció-
ját nem érinti, így a produkció kimerül a puszta dekorativitás teljesítményében. 
A megfaragott bot esztétikai gyönyörűséget kelt. Ftersze, a költő a „beszélt a nyele" 
mondattal azt is elismeri, hogy a tárgyakon látható, díszítő funkciójú alakzatok 
egészükben egy olyan nyelvet alkotnak, amelyen a fát megfaragó pásztor kifeje-
zi magát, tudtunkra adja, milyennek látja a világot. Az esztétikai megformálás ily 
módon túllép a puszta dekorativitáson, a pejoratív értelemben vett esztétizáláson. 

Nem kétséges, hogy a botfaragás képe Babits első, esztéta korszaka értékének 
megemelésére szolgál. Ezzel rója le a tanítvány adóját annak a mesternek, akitől 
a pályakezdés éveiben oly sokat tanult. A „Botot faragtál, ábrákkal tele, / beszélt 
a nyele" sorok az Egy költőre újabb részeinek érvényességét számolják föl. Babitsot 

8 József Attila válogatott levelezése. 290-291., 292., 294. 
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és a Nyugat nagy nemzedékének költőit, Adyt kivéve, az avantgárd és a munkás-
mozgalmi baloldal kritikája is, „pálmaházi", „melegházi" költőknek csúfolta. Ezt 
a lebecsülő minősítést vette át az Egy költőre szerzője a „kinek nem álma pálma-
háza" sorban. A pejorációt most felváltja a botot faragó pásztor pozitív érték-
hangsúlyú képe. Nem mellékes, hog)' a kép anyagát a költő a népéletből, a nép-
művészetből veszi, s ezzel közvetett módon még a fiatal Babitsot is elválasztja a 
művi, mesterkélt, steril civilizációs teljesítménynek tekintett dekadens, szimbolis-
ta, szecessziós lírától. 

A [Magad emésztő...] szerzője a bot eldobásának képével: „aztán meguntad. így 
volt? / S eldobtad" arra is figyelmeztet, hogy Babits ezt, az első két kötetében mű-
velt költészetet igen hamar abbahagyta. A pásztor megfaragja a botot, talán egy 
ideig használja is, de nem őrzi meg, talán, mert talál egy jobb példányt, talán, 
mert a tétlenkedéstől újra meg akar szabadulni, talán, mert fontosabb dolga akadt. 
A bot eldobásának gesztusa alkalmat ad a babitsi költészet első korszakának to-
vábbi felértékelésére. Az eseményt a költő a csillaghullás látványához hasonlítja. 
Az eldobott bot olyan, mint az égből lehulló, pontosabban a megszemélyesített 
égbolt által unottan elejtett csillag. E sorok Babits költészetét egyenesen kozmi-
kus összefüggésekbe emelik. 

A bot másik funkciója váratlanul a strófa utolsó sorában kerül elő. Ekkor derül 
ki, miért épp a pásztorbot-faragást választotta a költő Babits első költői korszaka 
hasonlatául: „Én fölvettem és rádhuztam vele." A verés, a fizikai bántalmazás rö-
vid, tömör, brutális megfogalmazása ez a sor, a botfaragás-hasonlat részletező 
szerkezetével kiáltó ellentétben. A vers döntő pontja. Egyértelmű utalás az ödipális 
bűnre. Az ifjú Oidipusz összeszólalkozik az idős Láiosszal, akivel egymás útját ke-
resztezik. A fiatal botot ragad, és súlyosan bántalmazza az idősebbet. Szőkének, 
Szigetinek, Szabolcsinak igaza van tehát, amikor Babitsban apa-imágót látnak, és 
feltételezik, hogy a vers az apa és fiú koníliktusát ábrázolja. Csak éppen eg)' kicsit 
elrajzolják a képet. Elhanyagolják a mitológiai és egyben mélylélektani dimenziót, 
az Ödipusz-komplexust, s egyoldalúan az apa-fiú kapcsolatra, voltaképpen József 
Attila tényleges apahiányából következő pótapa-keresésére korlátozzák figyelmüket.9 

Holott a vers gondolatmenete éppen az Ödipusz-konfliktus köré rendezhető 
el. József Attila Babits elleni támadása nem az egyetlen és nem is az első azok kö-
zött a hántások között, amelyek Babitsot a nálánál fiatalabbak részéről érték. Ba-
bitsnak nem József Attila támadását volt alkalma először és egyedül magára ven-
nie. Kassák csoportjáról 1916-ban írott Ma, holnap, irodalom című írásától kezdve 
a harmincas évek közepéig szinte villámhárítóként vonta magára a fiatal írók in-
gerültségét. Talán azért szemelték őt ki erre a céltábla szerepre, mert tudott volt, 
hogy különösen érzékeny a fiataloknak az idősebbekkel szembeni, szemtelennek 
ítélt megnyilatkozásaira. A Tímár Virgil fia című regény mögött a Nyugat főszer-
kesztőjének, Ignotusnak fiával, Ignotus Pállal való, éles konfliktusba torkolló kap-

9 SZŐKE György: i. m.; SZIGETI Lajos Sándor: i. m.; SZABOLCSI Miklós: i. m. 
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csolata húzódik, amelyről a Hegedűk hervatag szava című versében is vall a költő: 
„Talált ebet növeltem, játékos barátot, / s gonosz szelindekké nőtt, rámvicsorul fo-
ga." A húszas években bontakozott ki Babits barátsága a fiatal Szabó Lőrinccel, s 
ez a barátság néhány év után egész életre következményekkel járó összekülönbö-
zésbe torkollott. A konfliktus, a két költő bensőséges barátsága folytán személyes 
jelleget öltött, de generációs alapú volt. 

A generációs konfliktust példaszerűen szemlélteti Babits összeütközése Szabó 
Lőrinc nemzedéktársával és barátjával, Sárközi Györggyel. Az idősebb költő hiper-
érzékenyen, sértődötten válaszolt a talán nem eléggé megfontolt, de korántsem 
ellenséges, fiatalos megjegyzésekre, s nyersen reagált a bántónak érzett kijelenté-
sekre. A húszas évek derekán lezajlott vita ebben a tekintetben mintha az évekkel 
későbbi Babits-József Attila-konfliktus közvetlen előképe lett volna: „ - Szabad-e 
visszaütni azt, aki megütött, még ha nálunk jóval fiatalabb is? - kérdezi Babits, 
majd így folytatja - Az irodalomban bevett szokás az apagyilkosság, akárcsak egy-
némely vad törzseknél: lélektan indokolja, erkölcs szentesíti igen sok esetben. Az 
író hasonlít talán az ókori Nemi papjához, aki állását csak akkor kaphatta meg, 
ha elődjét sikerült megölnie." Érdekes, hogy Babits itt Nemi papjára hivatkozik, 
akiről a történetet Frazer Aranyágában olvashatta. 

Aztán később kiönti a lelkét, amely tele van panasszal a hálátlan fiatalokkal 
szemben: „Hány darufiókát én kapattam szárnyra, hány ifjú írónak vezettem első 
lépéseit, harcoltam érte a szerkesztőkkel, kerestem számára kiadót, még kenyeremet 
és fedelemet is megosztottam egyikkel-másikkal, ínséges években. Hisz majdnem 
személyenként, fiainknak érezhetnők őket... a fiatalok előtt gyakran úgy érezzük, 
hogy lebunkózni való öregekként állunk az útjukban. Sokszor, többé-kevésbé bur-
kolt formában, értésünkre is adták, hogy hajlandók bennünket lebunkózni.. . 
S nem alkalmas helyzet-e ez, hogy felébredjen - talán tudattalan - ama freudi 
gyűlölet és féltékenység az apa ellen: egy irodalmi Oidipusz-komplexum?"10 

A fiatalok alighanem elhűlve olvasták Babits szenvedélyes kifakadását. Akár 
arra is gondolhattak: nincs a mesternek üldözési mániája? Talán nem is nekik 
van Ödipusz-komplexusuk, hanem Babitsnak van Láiosz-komplexusa? Ugyanis 
Szophoklész tragédiájában Láiosz nem szánandó, békés, félszeg öreg, akit a gőgös 
Oidipusz orvul megöl, hanem rabbiátus, nagyon is agresszív vénember, aki hajla-
mos lett volna eltenni láb alól a fiatal vándort, aki keresztezni merte az útját. Epp 
csakhogy az ifjú ember erősebb volt, mint ő, s így ő járt pórul. Babits körül tehát 
túlságosan is gyakran és gyanús intenzitással alakult ki az ödipuszi képlet. S eb-
ben az áldatlan viszálysorozatban 1930-ban József Attila lett a partnere. Amikor 
sor került az 1933-as kapcsolatfelvételre, akkor mindketten tisztában voltak egye-
di esetük mögött a nagy mítoszi minta jelenlétével. 

Az Oidipusz-mítosz az általunk tárgyalt bűn-téma kellős közepébe vág. A szak-
mai közvélemény úgy tartja számon, mint ősbűnt, mint az eredendő bűnök egyik 

1 0 BABITS Mihály: „Fiatalok." In В. M.: Könyvről könyvre. Magyar Helikon, Bp., 1973. 58., 61-62., 63. 
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típusát. Olyan típust, amelynek magyarázó ereje nem kisebb a paradicsomi bűn-
beesés történeténél és egyéb ősbűn-modelleknél. E modellek közül mindazonáltal 
még ki kell emelnem egyet, amelyre Dávidházi Péter hívta föl a figyelmemet, Káin 
tettét, a bottal elkövetett testvérgyilkosságot. A közvetítés útja, Vörösmarty Vén 
cigányának ismert sora lehetett: „Gyilkos testvér botja zuhanását". József Attila 
Kosztolányi halálára írott versében a halott költőt „testvérünk"-nek nevezi: „Test-
vérünk voltál és lettél apánk". A [Magad emésztő...] megbántottja is testvére, fele-
barátja a sérelmet okozó költőnek, aki az elejtett botot felvette és ráhúzott vele 
társára. Gyilkos testvérnek tekinthette magát, akinek botütései a Másik testére 
zuhogtak. S a befejezetlen vers engesztelésül íródott e vad cselekedet miatt. Nem 
tudom, Kassák Lajos, Ignotus Pál, Szabó Lőrinc vagy Sárközi György és Babits 
között hogyan és mikor került sor kimagyarázkodásra. Szóbeli kimagyarázkodás 
József Attila és Babits között is történt akkor, amikor a költő átvette első Baum-
garten-kisdíját. De az idősebb társ költői megkövetésére Babits életében csak József 
Attila esetében és Babits halála után Szabó Lőrinc esetében került sor. 

A nevezetes, már idézett, 1933. március 2-án kelt bocsánatkérő levélben József 
Attila mindenesetre az Odipusz-komplexusra hivatkozik, s a benne a bűn kérdé-
se iránt feltámadó érdeklődést egyértelműen a mélylélektani tájékozódásra veze-
ti vissza: „Amióta tudom" - írja itt és „magam elől is elrejtőző impulzusok"-ról 
beszél. Vajon mióta tudta azt, hogy amit Babits ellen elkövetett, az bűn volt, ho-
gyan kerültek ezek a maga elől elrejtőző impulzusok a felszínre? Természetesen 
a pszichoanalitikus kezelés során. Az 1933-1934-ben József Attila költészetében 
megjelenő bűn-problematika tudatosításának és artikulálásának megértése érde-
kében az 1931 közepén indult Rapaport-féle terápiához kell visszatérnünk. 

Szántó Judit három helyen, három változatban is leírja, milyen állapotban tért 
haza a költő első analitikus kezeléséből. Először így: „Az első analízis után, mikor 
hazajött a Margit körútra, egy eddig ismeretlen József Attilát találtam. Nyugtala-
nul járkált a szobában, majd megállt előttem. »Judit, azt tudod, hogy én téged 
megöllek!« Először azt hittem, viccel. »Mit csináltam már megint?« - kérdeztem. 
»Ne kérdezd, ez komolyabb! Vagy téged öllek meg vagy magamat. Egyszer gye-
rekkoromban késsel szaladtam végig az udvaron a Ferencvárosban egy kislány 
után. Nem tudod, ki volt az a kislány?«" 

A másik változat eltérése nem jelentékeny: „A hat esztendő alatt az első félelem 
a betegség nagyságával szemben akkor ébredt fel bennem, amikor az első analízis-
óra után Rapaporttól hazajött. Amikor Attila meg akart ölni vagy engem, vagy 
önmagát. Akkor utána sokat beszélgettünk és megkérdeztem Attilát: »Rendben 
van, meg akarsz ölni. De nézd, semmi elfogadható okot nem tudnál mentségedre 
felhozni. Ezt számon kérnék tőled. A büntetés, mondjuk, tizenöt év egy ember-
életért. Megér ez neked annyit, hogy ezt megtedd?« »Tényleg. Látod, erre nem 
gondoltam. Hát persze, mindenért fizetni kell. De nekem miért kell fizetnem. 
Hol van az az eredendő bűn, amiért én ezeket érzem, mondd, nem volt a papa 
vérbajos?« »Nem hiszem« - mondtam Attilának. »Igaz - szólt erre - , hiszen heted-
íziglen is érezzük a büntetést.«" 
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A harmadik, legkorábbi változat nagyobb eltéréseket mutat az előző kettőhöz 
képest: „Az első analytikus óra utáni találkozást sohsem felejtem el. Hazajött és 
ideges indulattal beszélt velem arról, hogy б mennyire agresszív, hogy ő mennyi-
re fél önmagától, mert ő gyilkolni fog, és miért is ne, és járt föl és alá a lakásban 
kiforgatva önmagából, ahogy addig soha nem láttam. Beszéltem arról, hogy ezt 
nem értem, mit akar az agressziójával, kit akar és miért megölni? Nem tudom, 
de az analyzisben az jött ki, hogy én gyilkolni fogok, az is lehet, hogy gyilkoltam 
is, csak nem emlékszem. Mondd, Te nem tudod, milyen gyerek voltam én? Hát-
ha ott, akkor régen már én öltem?"11 

Azért álltunk meg a legelső analitikus kezelés hatásánál, mert az emlékezés vi-
lágosan mutatja, hogy az a folyamat, amely 1933-tól, vagy inkább 1934-től a bűn-
versek megírásában kulminált, életrajzi vonatkozásban már 1931-ben kezdetét 
vette. Ekkor kezdte - láthatóan rendkívüli, görcsös és lázas érdeklődéssel - fog-
lalkoztatni az első személyben elkövetendő vagy elkövetett bűn kérdése. Ez a folya-
mat három éven keresztül a mélyben vagy a háttérben kezdte átalakítani a költő 
önértelmezését. Felvetődtek az elkövetendő, a már elkövetett, az elfelejtett és az 
eredendő bűn képzetei. Ugyanakkor ez alatt a három év alatt ellenállt annak, 
hogy verseiben és értekező prózájában a jó és a rossz, a bűn és az ártatlanság el-
lentétei a legminimálisabb szerepet is játsszanak. 

Az apagyilkosság képzete aztán a [Magad emésztő...]-ben 1933 tavaszán áttörte 
ezt az etikai önkorlátozást. Az idézett, Babitshoz intézett levélben és a versben is 
irodalmi apagyilkossággal vagy legalábbis gyilkossági kísérlettel vádolta meg ön-
magát. Hogy a bűnt nem követte el? A pszichoanalízis övezetében a bűn tényleges 
elkövetése vagy ennek szándéka között nincs igazán nagy különbség. Szántó Judit 
harmadik emlékezéséből nem idéztem egy mondatot, amely szerint Szántó Ju-
dit megnyugtató beszéde végén, hogy nem gyilkolt és nem is fog gyilkolni, a költő 
ezt a kérdést tette föl: „Igaz, de miért érzem így?..."12 Azaz a bűntudat akkor is 
ellenem vall, ha nem találom mögötte a ténylegesen elkövetett bűnt. A [Magad 
emésztő...] lírai énje úgy érzi, súlyos bűn terheli őt a megszólítottal szemben. 
Ténylegesen az emberi méltóságában való megbántás („Én megbántottalak"), 
mitikus értelemben az apagyilkosság vagy testvérgyilkosság („Én fölvettem és 
rádhuztam vele") bűne. 

József Attila a Babits-pamflet írásakor és az Egy költőre publikálása idején, 
1930-ban, és ezután még egy ideig, támadását nem tartotta bűnnek. Úgy gondol-
ta: Babits nem érdemelt jobb elbánást. Megbüntette idősebb társát azért, amit írt, 
s azért, ahogyan viselkedett. Rendreutasította őt. Ezt tetteinek elkövetésekor is 
agresszióként értékelte, de olyan agresszióként, amely vállalható volt számára, 
amely mögé erős érveket tudott felsorakoztatni. Egy adott időpontban, valamikor 
1932-ben azonban József Attila véleménye megváltozott Babitsról. Úgy látta: a 

1 1 SZÁNTÓ Judit: Napló és visszaemlékezés. Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1 9 8 6 . 9 0 . , 1 1 7 . , 3 0 . 

12 I . M . 3 0 . 
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róla írt kritikában és a rá célzó versben is mást érdemelt volna, jobb elbánásban 
kellett volna részesítenie az idősebb költőt, mint amit az tőle kapott. Az általa ko-
rábban foganatosított büntetés így szemében elveszítette létjogát, rendreutasítá-
sa indokolatlan volt, s ha bosszút állt volna rajta, akkor ez a bosszú is igazolhatat-
lan lett volna. Ezáltal azonban a korábban Babits ellen végrehajtott agressziónak 
az iránya megfordult. Az ellene fölhozott vádak elporladtak, de az agresszió ener-
giatöltete megmaradt. Ezzel az eltökéltséggel a költő a büntető személyt, azaz ön-
nönmagát vette vele célba. Szemében maga a büntető cselekedet vált kárhoztat-
hatóvá. 

Egyrészt úgy látta, hogy alábecsülte a pellengérre állított egyén költészetét. Erre 
vallanak a botfaragás és a csillag leejtésének képei. 

Másfelől azonban úgy vélte: a tettek annak következtében születtek, hogy a meg-
támadott költő többszörös félreértés áldozata lett. A botot, amelyet társa fölvett, 
az azt faragó egyén már eldobta. Aki a bottal ráhúzott a mesterre, az nem a ke-
zéből tépte ki ezt a tárgyat, ez még valamelyest akár indokolhatta volna is a bün-
tető eljárást. Azaz József Attila úgy látta: olyan esztétikai teljesítményt fordított 
Babits ellen, amelyen ő már túllépett. A másik félreértés Babits verseinek téves 
olvasásaként határozható meg. A versekben előforduló istenek irritálták az olva-
sót. Az idősebb költő első korszakából valóban számos példát lehet hozni istenek 
említésére. Valószínű azonban, hogy a versbeli utalás nem is ezekre a korai ver-
sekre vonatkozik, hanem inkább arra, hogy Babits 1919 utáni korszakában még 
mindig ragaszkodik isteneihez, holott azok időközben már elpártoltak tőle. 

Az avantgárd alkonyán, a világválság kezdetén, egy forrongó országban, az or-
szágos szegénység szorításában az effajta mitologizmust lehetett az életidegen-
ség, az égető problémáktól való elfordulás, a múltba menekülés jelének látni. De 
az istenek emlegetése szinekdoché gyanánt akár helyettesíthetett egy olyan átfo-
gó állítást is, amely szerint a babitsi költészet nyelve avult, mondandója a mai em-
ber számára érdektelenné, idejétmúlttá vált. Ha a felsőbb hatalmak, amelyekhez 
fohászkodunk, közönyösek maradnak irányunkban, ha az istenek nem hallgatnak 
papjuk szavára, az ilyen papot el kell csapni, vagy ahogy Babits mondta Nemi 
papjáról: meg kell őt ölni. 

József Attila pamfletje és gúnyverse nem volt ártalmatlan. Káros hatást nem-
csak addig fejtett ki, amíg szerzőjük érvényesnek ítélte őket. Támadó potenciál-
jukat akkor is megőrizték, amikor a költő már elhatárolódott saját korábbi maga-
tartásától. Mi sem mutatja jobban a hatás időbeli elcsúszását és kiszabadulását a 
költői intenció ellenőrzése alól, mint Lukács Györgynek 1945. december 2-án a Párt-
költészetről tartott előadása, amelyben a filozófus éppen József Attila Egy költőre című 
versére hivatkozva hirdette meg a harcot a babitsi örökséggel szemben: „Ilyen 
külső és belső körülmények közt az új valóságtól történő elfordulás, az elzárkó-
zás az új valóság termékenyítő hatásaitól, szükségképpen eltorzulásokat kell hog)' 
előidézzen a költőben. József Attila már igen korán felismerte ezeket az eltorzu-
lásokat, látta, hogy az ilyen esztétaság hogyan csap át erkölcsi alacsonyrendűség-
be: »Kóró a lelke, ül azon / kis varasbéka ékül; / vartyog s míg zizzen a haszon / 
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vénebb békákkal békül. // Ha hitted messzirül smaragdnak, / csak fogd meg, uj-
jaid ragadnak.«"13 

Lukács Györggyel ellentétben a [Magad emésztő...] beszélője arra döbben rá, 
hogy Babits versei nem a hatalmukat vesztett vagy a költőhöz ellenséges istenek-
hez való könyörgések, hanem ellenkezőleg: éppenséggel a költő volt az, aki meg-
tagadta ezeket az isteneket. Nem volt „sem istene, sem papja / sem magának, se 
senkinek", vagy ha voltak istenei, azok más, ú j istenek voltak. Azaz József Attila 
úgy véli, nem ismerte föl Babits költészetének új tartalmi-formai jegyeit, nem ész-
lelte a bekövetkezett előnyös fordulatot. A büntető cselekedet, amely tévesen íté-
li meg a megbüntetett értékét, amely azért büntet, amin az áldozat már túl van, 
amely rosszul értelmezi azt, amit büntet, amely nem ismeri föl azokat az új voná-
sokat, amelyek alapján az áldozat más, kedvezőbb elbánásban részesülhetne, nos, 
az ilyen büntető cselekedet súlyosan kárhoztatható. Mivel ez az én kárhoztatható 
cselekedetem, mivel a bűn az én bűnömként tudatosul bennem, ezért magam el-
len kell tanúskodnom, magamat kell vádolnom. El kell ismernem, hogy hibát kö-
vettem el. 

A vers beszélője így eljut a megbánáshoz, s mivel ez a megbánás nem egy ma-
ga elébe mondott lírai magánbeszéd, hanem megfogalmazására a megbántott 
másikkal való kontaktus folyamán kerül sor, ezért a megbánás a megkövetés, bo-
csánatkérés gesztusában folytatódik. Kétszer kérdezi a megbántó személy a meg-
szólítottól, hogy „így volt?" S másodjára kimondja a megkövetés mondatát: „Saj-
nálom, kár volt." Ha egyszer a tévedésre fény derült, akkor érvényét úgy lehet a 
legteljesebben kiiktatni, ha megfogalmazzuk helyette a valós tényállást, illetve 
azt, amit az adott pillanatban valós tényállásként fogadunk el. 

A tényállás ismertetését a helyes ítélet kialakítását lehetővé tevő fordulat beje-
lentése, az öntanúsítás gesztusa vezeti be: „Most már értelek." Lássuk ezután, mit 
értett meg a tévedését belátni kész beszélő, mi volt József Attila 1933. tavaszi fel-
fogása szerint a tényállás? Bizonyos kíváncsisággal kell firtatnunk ezt a kérdést, 
mert a válasz mibenlétén mérhetjük le, hogy nem újabb tévedésről, félreértésről 
van-e szó, hogy új és csakugyan hiteles módon látta-e meg Babitsot a költő a [Ma-
gad emésztő...j-ben? Első pillantásra túl röviden és túl elvontan fogalmazza meg 
ezt a felismerést: „Pörös felek / szemben álltunk, de te szintén / más ügyben, más 
talaj felett / tanúskodtál, mint én." Mindössze ennyi? Igen. De ha közelebbről 
megnézzük, ez nem is olyan kevés. 

Ezeket a sorokat nem annyira a Babits-pamfletben, mint inkább az Egy költőre cí-
mű versben megfogalmazott vádak visszavonásaként értelmezhetjük. A pamflet-
ben ugyan a költő az idősebb társ emberi, erkölcsi hitelét is kétségbe vonja, de 
érvei esztétikai, poétikai érvek. Azt igyekszik bebizonyítani, hogy Babits rossz ver-
seket ír. Aversben ellenben szociális érzéketlenségét veti szemére, azt, hogy „nem 
a szipolyt... gyalázza", hogy „nem vívódik emberül / a népek nyomorával", hogy 

1 3 LUKÁCS György: „Pártköltészet." In József Attila. Lukács György és Horváth Márton előadásai. Szikra, 
Bp., 1946. 8.' ' 
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„nem bú, nem baj őneki, / hogy oszladozó felhő / ez édes nép". Azaz a vers szer-
zője úgy ítéli meg, hogy Babits nem teljesíti a kor költőjének feladatát, hogy fel-
emelje szavát a szegénység sorsának megjavításáért. A jelen társadalmi valóságával 
szemben nem vesz föl kritikus attitűdöt. „Vénebb békákkal békül", azaz kiegyezik 
a hatalom képviselőivel. Az Egy költőre című verset író József Attila szerint a mű-
vésznek választania kell. Vagy védi, vagy támadja a fennálló társadalmat. Babitsot 
a front túlsó oldalán, a rend védelmezői és haszonélvezői között látja, magát pe-
dig az innenső oldalra, az elnyomottak, kizsákmányoltak sorába vagy élére állítja. 

A [Magad emésztő...] írásakor felszámolja ezt az intoleráns, egyoldalúan osztály-
harcos szemléletet, amely egyetlen hiteles költői magatartáslehetőséget fogad el, 
és ezt normaként elő is írja a költőknek. „Pörös felek / szemben álltunk" - idézi 
föl ezt az egykori pozíciót, amelynek érvényét most felmondja. Fölismeri, hogy 
világunkban nem egyetlen pörös ügy van, hanem több, egymástól független, de 
egyaránt fontos ügyben kell a művésznek tanúskodnia. Az egyik költő nem írhat-
ja elő a másiknak, hogy melyik ügyben kötelezze el magát. Érdemes felfigyelni 
arra is, hogy a költő ebben a versben nem harcos, mint az Egy költőre címűben, 
hanem „csupán" tanú. S ha a tanúskodást vállalja, ezzel már megtette kötelessé-
gét. A parafrázisok közegéből kilépve, úgy fogalmazhatjuk meg József Attila új fel-
ismerését, hog}' szemben a Babits-pamflet után egy évvel írt Irodalom és szocializmus 
című tanulmány egyik alaptételével, amely szerint „ami ma polgári művészet, az 
már nem művészet",14 a polgári költőnek is lehet érvényes mondandója, szavá-
nak lehet hitele. S Babits ezek közé a hiteles művészek közé tartozik. A fordulat 
jelentőségét nem húzhatjuk alá eléggé. József Attila mindhalálig szocialista köl-
tő marad, de ez a szocializmus már nem a harmincas évek elejének intoleráns, 
szélsőségesen osztályharcos bolsevizmusa, hanem a polgári kultúra létjogosultságát 
elfogadó demokratikus szocializmus. Ezért amikor a versben beszélő bocsánatkérő 
lírai én kijelenti, hogy „Most már értelek", hitelt kell szavaznunk számára. József 
Attila megtette a versben azt a döntő lépést, amely Babits költészetének megér-
téséhez nélkülözhetetlen volt. 

Ezért tehát amikor az elemzett részlet után a beszélő újólag kijelenti: „Már ér-
telek", akkor igazat mond. Csakhogy ez a megismételt kijelentés immár nem a 
megkönnyebbülés hangfekvésében hangzik el, hanem olyan új szerkezeti egysé-
get vezet be, amilyennel a bűn kérdését földolgozó versekben gyakran találkoz-
hatunk. Rezignált meditáció kezdődik ezzel a mondattal arról, hog}' a tett vissza-
fordíthatatlan, az okozott kár jóvátehetetlen. „Irreparable, irrémédiable" - ahogy 
Baudelaire mondaná, akinek szelleme az ilyen versekben folyton kísért. De magyar 
költőre, Tóth Árpádra is hivatkozhatunk, aki az itt tárgyalt szituációt klasszikus 
érvénnyel fogalmazta meg Lélektől lélekig című versében: „O, jaj, az út lélektől lé-
lekig! / Küldözzük a szem csüggedt sugarát, / S köztünk a roppant, jeges űr lakik!" 

1 4 J Ó Z S E F Attila: „Irodalom és szocializmus." In József Attila Összes Müvei III. S . a. r. SZABOLCSI Miklós. 
.Akadémiai, Bp., 1958. 93-94. 
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E sorok az okozott kár jóvátehetetlenségének a bűn természetén túli, korfüg-
gő okára világítanak rá. Az emberek végzetes magánya, elszigeteltsége a modern 
világ egyik gyászos fejleménye. A bűn elkövetését is ezzel, az emberi létfeltétele-
ket, a condition humaine-t végzetesen megrontó helyzettel indokolja a költő a 
vers egy megelőző részében, anélkül, hogy ezt az indoklást felmentésként vagy 
enyhítő körülményként használná föl: „Világomon, mint üvegen át / hallgattam 
uj álmod madara dalát. / Azt hittem, annyi az ének, / amennyi a magány üvegé-
nek / vastag tábláin átszüremlik." Itt nem olyanfajta magányról van szó, amely 
egyedül a versbeli beszélőt sújtja. Mindannyian saját világunk vastag üvege mö-
gé vagyunk bezárva. Jól látjuk a másikat, de rosszul halljuk őt, és szükségképpen 
félreértjük a szavát. Ez a helyzet kiváltképp alkalmas arra, hogy egymás ellen bű-
nöket kövessünk el. 

Az előttünk álló szerkezeti egység ezért arról győz meg, hog)' az eme bűnök ál-
tal egymásnak okozott kár elháríthatatlan: „Már értelek. Mit érsz vele? / A mult / 
tüntető menete elvonult, / a lomb lehullt / s a fájdalom ágai benned / mint minden-
kiben, elkövesednek / az aláomló évek, évadok / rétegek, szintek és tagok / óriási 
nyomása alatt." Ez a rész paradox módon létével cáfolja az eddig elmondottakat, 
és azt is, amiről beszél. Az empátiának, a Másik megértésének kivételesen mély 
és érzékeny megnyilvánulásával állunk szemben: emberismerettel, önismereti 
alapon. „Mint mindenkiben" - írja a költő, s ezt csak azért teheti, mert ebben a 
mindenkiben ő maga is benne van. A maga tapasztalatait általánosítja mindenki 
tapasztalatává, s ezt az általánosított személyes tapasztalatot viszi át szenvedő ember-
társára, akinek szenvedéséért ő is felelős. Az emberi személyiséget, s a személyi-
ség emlékezet-struktúráját állítják elénk ezek a sorok úgy, hogy az egyed történetét 
nem is a fajfejlődés, hanem a földtörténet köréből vett metaforikával teszi szem-
léletessé. Az idő hatalma a megtörtént eleven eseményeket az emberi személyi-
ségben leülepíti és megkövesíti. A rossztól, ami megtörtént velünk, soha többé 
nem szabadulhatunk meg. „Leülepszik, nem illan el bajom" - írja egy másik ver-
sében önmagára vonatkoztatva a tapasztalatot. A bűn által okozott sérelem is 
ilyen baj: „leülepszik, nem illan el". 

A következő hosszú résszel, amely ezt az alapjában véve pesszimista, rezignált 
helyzetelemzést bontja ki, részletesebben nem foglalkozom. Itt helyezkedik el az 
az öt sor, amelyet a költő átvesz az Eszmélet IV strófájába. Csak két részletére té-
rek ki. Az egyik az, amelyet már a megértést tanúsító részben tárgyaltunk: hogy 
az alapvető emberi feltételek kérdésében a szociális helyzettől függetlenül mind-
annyiunknak lehet érvényes véleményünk, hiszen az ember alapvető, közös sor-
sa a szenvedés: „így él a gazdag is, szegény is, / igy szenvedünk te is meg én is". 
Nagyon fontos tudás ez, különösen a költői fejlődés adott pillanatában. Az a belá-
tás fogalmazódik meg benne, hogy az ember nem redukálható szociális aspektu-
sára. A szegény és a gazdag egyaránt szenved, s van bennük valami közös ember-
ség, amely összeköti őket még a legélesebb életszínvonalbeli különbség esetén is. 

A másik felismerés pedig némi vigaszt jelent ebben a lehangoló képletben, s szin-
te antropológiai igazolást nyújt még a bűn elkövetésére is. E képlet szerint ugyanis 
az emberi lények nemcsak egyetemes szenvedésnek vannak kitéve, a bennünk 
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rejlő pusztító vagy legalább romboló mennyiségű agresszivitás is egyetemes jel-
lemvonásunk. (Itt nyilvánvaló a freudi emberkép hatása). Ez az agresszivitás, vagy 
ahogy a költő nevezi: „az ember haragja" a másikat, vagy ha erre nincs mód, ak-
kor önmagunkat veszi célba. A harag kölcsönös, s itt József Attilának eszébe sem 
jut Babitsot magánál ártatlanabbnak tudni. Sőt, ez a harag korántsem vak akara-
ti megnyilvánulás. Az értelem nem fékezi, hanem élezi támadókedvét: minden-
esetre ez a rész tovább erősíti annak az önértelmezésnek a hitelét, amely szerint 
a beszélő „most már érti" társát, aki ellen korábban bűnt követett el, hiszen a de-
termináció érvényét mindenkire kiterjeszti, akár a szegények, akár a gazdagok 
közé tartozik. A szociális kategóriák érvényét az összemberi szenvedés perspektí-
vájából nem érvényteleníti, de relativizálja: „így él a gazdag is, szegény is, / igy 
szenvedünk te is meg én is". 

Ebben a részben is fölfedezhetjük a vers termékeny önellentmondását. A le-
hangoló condition humaine-ről van szó, s ezen belül „az értelem iszonyú karmá"-
ról, ámde eközben éppen az értelem az, amely erre a helyzetre gyógyírt hozhat. 
Hiszen korábban kétszer is kijelentette a beszélő: „Most már értelek... Már értelek." 
Azaz az értelem ebben az összefüggésben épp nem iszonyú, az ént vagy a mási-
kat romboló hatalmát mutatja meg, hanem azt, hogy gyógyítani, vagy legalábbis 
enyhíteni tudja a harag ütötte sebeket. 

S ezzel a bűn-problémának egy újabb fejezetéihez jutottunk el, amelynek tár-
gyalására a vers alkalmat kínál. Noha a „Mit érsz vele?" költői kérdést a beszélő 
föltette, amelyre az a nyilvánvaló válasz, hogy „Semmit", a vers mégis megteszi a dön-
tő lépést, amely nélkül a bűnvallás, a bocsánatkérés, a lelkiismeret-vizsgálat, a meg-
értés haszontalan, körben-járó, a bűnhöz bilincselt reagálási mód lenne. A Babits-
hoz írt levélben a költő meg is marad e körben-forgás képleténél: „ha a modern 
lélektan nem téved, az Ön szemében e sérelmet ugy sem lehetne jóvátenni, Ön 
legföljebb elfelejtheti." Ne tévedjünk a kijelentés értelmét illetően! Az, hogy vala-
ki elfelejti a sérelmet, nem azt jelenti, hogy lényéből ez a tudás elpárolog, hanem 
„csak" azt, hogy a tudat alá szorítja, ám a sérelem továbbra is ott munkál szemé-
lyiségében. A versben azonban a költő korrigálja a „modern lélektan" állításait. 
A földtörténeti metaforika segítségével ugyan arra helyezi a hangsúlyt, hog)' az 
ellenünk elkövetett bűn, az általunk átélt sérelem lerakódik bennünk, elfelejthet-
jük éppen, de a feledésből vissza is hozhatjuk. Másrészt azonban, s ennek döntő 
jelentősége van, a sérelem, ha jóvá nem is tehető, de meghaladható. A versben 
megfogalmazott belátások nyomán a két szembenálló „pörös fél"-nek a jövőben 
módja nyílik arra, hogy megváltoztassa egymás iránti magatartását. A bűnös el-
szakadhat a bűntől, az áldozat pedig túlteheti magát a sérelmen. 

A vers további része éppen ezt, a bűntől és a sérelemtől való elszakadás esélyeit 
vizsgálja. Ennek első lépése, nagyon helyesen, nem a sértett féltől várt feloldo-
zás. A bántás okozójának kell pozitív példával elöl járnia. A lírai én emlékezteti a 
sértettet egy bátortalan kísérletére, amelyre egy véletlen találkozás adott alkal-
mat. A sérelem elkövetője ekkor jelezni tudta, hogy a bűn megbánása, a helyte-
len magatartás felismerése nyomán a sértettel szemben megváltoztatta magatar-
tását. Sikeresen elszakadt a bűntől. S ha ez így van, akkor talán mégsem olyan 
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hosszú az út lélektől lélekig, vagy ha hosszú is, azért megjárható. Talán mégis van 
esély arra, hogy a magány vastag üvegtábláit kinyissuk, hogy jobban értsük egy-
mást. Lehetőség van arra, hogy az értelem ne táplálja, hanem csillapítsa az ag-
ressziót. 

S ezután következik a vers gyönyörű utópiája, amely kilép a múlt időből, jövő 
idejű értelmű feltételes jelenben folytatódik. „Futur dans le passé", jövő a múlt-
ban - mondaná a francia. Az utópikus kép a két régi ellenfél között kialakítható 
baráti kapcsolat ábrándját szövögeti, kávéházi találkozásokét, ahol a szép-jó-igaz 
háromságának jegyében folyhatna köztük a beszéd mindkettejük hivatásának 
kérdéseiről. Az ábránd a realitások talaján áll, hiszen a költő nagyon is számot vet 
azzal, hogy két autonóm lény nem érthet maradéktalanul egyet, a vita nem ülne 
el köztük, csak civilizált módon, lehiggadva zajlana le, ahogy apa és fia között kell 
történnie. Hajlok arra, hogy az apakeresés jelentőségét a versben erre a hason-
latra korlátozzam. A barátság ábrándja valóban ábránd maradt. A két költő tett 
egymásnak barátságos gesztusokat, de a konfliktust nem lehetett meg nem tör-
téntté tenni. Kapcsolatuk valóságos további alakulása mutatja, milyen buktatók-
kal nem számolt a [Magad emésztő...] szerzője, amelyek a bűntől való elszakadás 
ellenére is mind az ő, mind Babits oldaláról lefékezték kettejük lehetséges együtt-
működését. 

A [Magad emésztő...] tehát apa-vers, időszembesítő vers, felismerés-vers, ahogy 
a szakirodalom állította róla, ám elsősorban mégis azok közé a versek közé tarto-
zik, amelynek szerkezetét döntően a bűn és a megkövetés logikája alakította ki. 
Témáját tekintve tehát bűn-vers, ennek a verstípusnak első megvalósítása József 
Attila pályáján. 
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